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I DZIEŃ WIOSNY W PRZEDSZKOLU

O

d przemarszu ulicami Zębowic barwnego korowodu przedszkolaków niosących wykonane z surowców
ekologicznych kukły marzanny rozpoczęła się ceremonia pożegnania zimy i przywitania wiosny w zębowickim
przedszkolu. Końcowym akordem obchodów było uroczyste
spalenie marzanny na przy przedszkolnym placu w czasie
którego przedszkolaki recytowały okolicznościowe wierszyki
i śpiewały piosenki.

Przewodniczący Rady Gminy
Gabriela Buczek
wraz z Radnymi Gminy

2 8/kwiecień 2017

Wójt Gminy
Waldemar Czaja
wraz z pracownikami U.G.
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SESJA RADY GMINY

marca br. w sali ,,Domu Spotkań’’
odbyła się XX w siódmej kadencji
sesja Rady Gminy Zębowice. W jej pierwszej części, radni i sołtysi zadawali pytania
kierowane do wójta gminy. Następnie radni
podjęli uchwały w sprawie: zmiany budżetu
gminy Zębowice na 2017 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, udzielenia
pomocy Powiatowi Oleskiemu, likwidacji
Szkoły Podstawowej w Radawiu, projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów rekrutacji do
publicznej szkoły podstawowej na terenie
Gminy Zębowice, określenia kryteriów
rekrutacji do publicznego przedszkola na
terenie Gminy Zębowice, przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Zębowice w 2017 roku,
zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej
Gminy Zębowice.
Uchylenie uchwały Nr XIX/2017 wymusiło konieczność podjęcia nowej uchwały według wzoru Ministerstwa Edukacji
w sprawie projektu dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wśród podjętych
uchwał najwięcej emocji i dyskusji wzbudziła uchwała dotycząca likwidacji Szkoły Podstawowej w Radawiu, którą radni
podjęli przy dwóch głosach sprzeciwu.
Po głosowaniach włodarz gminy udzielał
odpowiedzi na zadawane pytana. Odnosząc się do spraw związanych z remontami
i utrzymaniem dróg gminnych stwierdził,
że będzie ich pozimowy przegląd, po którym będą usuwane ubytki, a tam gdzie występują pęknięcia będą one zalewane masą
asfaltową. Natomiast przebudowa i remont
dróg: Kadłub Wolny, Prusków i odcinek
drogi położonej za majątkiem w Pruskowie, wymaga zrobienia kosztorysu i analizy
finansowej. Ich prawdopodobna realizacja
jest perspektywą przyszłoroczną. Wypowiadając się w temacie dróg wójt przypomniał również, że w fazę realizacji wchodzi
remont drogi powiatowej Knieja-Grodziec.
W trakcie remontu, którego rozpoczęcie
planowane jest po Świętach Wielkanocnych, odcinek drogi od lasu w Kniei do
m. Kuziory będzie całkowicie wyłączony
z ruchu. Na czas remontu będą wytyczone
objazdy, o których z wyprzedzeniem zostaną powiadomieni mieszkańcy. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji
to grudzień 2018 r. Wójt oświadczył też, że
po sprawdzeniu zostanie podjęta decyzja
dotycząca możliwości wyrównania przez
pracowników działu komunalnego gminy,
kilkudziesięcio-metrowego odcinka drogi
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w Kniei od końca asfaltu w kierunku na
Biestrzennik, co umożliwiłoby poruszanie się drogą leśną pojazdów osobowych.
Włodarz gminy poinformował również,
że będą czyszczone rowy oraz odmulane
przepusty na ul. Nowej w Kniei oraz zostaną wycięte krzaki w m. Łąka. Nawiązując
do sprawy związanej z wymianą tabliczek
z nazwami ulic na ulicy Nowej i Żwirowej

Odnosząc się do pytania dotyczącego
pochówku ekshumowanych w lipcu ubiegłego roku 5 żołnierzy niemieckich poinformował, że oficjalny pogrzeb planowany
jest jeszcze w tym półroczu w Nadolicach
Wielkich o czym poinformował prowadzący prace ekshumacyjne Andrzej Latusek.
Jeśli gmina otrzyma informację o terminie pochowku to uczestniczyć w nim bę-

w Radawiu, włodarz gminy stwierdził, że
bardziej ekonomicznym rozwiązaniem
byłaby ich wymiana w całym sołectwie lub
też we wszystkich sołectwach, w których
jeszcze nie dokonano tej wymiany. Odnosząc się do spraw związanych z placem
zabaw w Radawiu oświadczył, że w jego
opinii nie ma sensu ustawiania tabliczek
informujących o zakazie wprowadzania
psów dopóki plac nie będzie ogrodzony.
Z jego analizy wynika, że na ogrodzenie
potrzeba około 13 tyś złotych. Włodarz
gminy przypomniał również, że nadzór
nad tym obiektem sprawuje Rada Sołecka Radawia. Jeśli nie ma ona możliwości
wyrównania placu we własnym zakresie
powinna zwrócić się o pomoc do gminnej
grupy technicznej.
Nawiązując do pytania dotyczącego
utwardzenia byłego placu zabaw przed
kościołem w Radawiu stwierdził, że plac
będzie utwardzany po odpowiednim zabezpieczeniu usadowionego na tym terenie plastikowego zbiornika na szambo.
Natomiast mniej więcej za trzy miesiące
planowane jest rozpoczęcie wstępnych prac
związanych z budową parkingu przed kościołem w Zębowicach. Gmina czeka również na ostateczne decyzje firmy TAURON
dotyczące oświetlenia na ulicy Stawowej
w Radawiu, i w m. Siedliska.

dzie nasza delegacja. Wójt dodał również,
że nie widzi przeszkód aby na znajdującej
się obok miejsca ekshumacji kapliczce
umieścić stosowną tablicę pamiątkową.
Włodarz gminy nawiązując do sprawy
związanej z zębowickim zamkiem poinformował uczestników sesji, że obiekt
ten jest zamknięty i zabezpieczony pod
względem technicznym. Gmina wyraża
chęć szukania strategicznego inwestora
pod warunkiem, że będzie uregulowany
stan prawny tego obiektu.
Wyzerowanie ciążącej na zamku hipoteki jest warunkiem jego przejęcia przez
gminę. Wójt poinformował również,
że tartak w Zębowicach jest własnością
prywatną, a jego obecny właściciel ma
w planach jego rozbudowę. Nawiązując
do kwestii korzystania z usług miejscowej
stacji Caritas przez mieszkańców spoza
naszej gminy oświadczył, że na jednej
z kolejnych sesji stosowne dane na ten
temat przedstawi kierowniczka stacji Krystyna Mazurek.
Na zakończenie sesji radni przyjęli protokół z sesji Rady Gminy Zębowice z dnia
07.02.2017 r. oraz zapoznali się z pismem
Dyrektora GOIKiCz, w którym przedstawione zostały realizowane za jego kadencji
przedsięwzięcia.
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SESJA RADY GMINY

marca br. w sali ,,Domu Spotkań’’
odbyła się XXI w siódmej kadencji
sesja Rady Gminy Zębowice. Zanim jednak
radni przystąpili do podejmowania uchwał
obecna na sesji uczennica gimnazjum Emilia Lempa poinformowała zebranych, że
ubiegając się wraz z koleżanką o uczestnictwo w posiedzeniu sejmu dzieci i młodzieży, który 1 czerwca br. będzie obradował
pod hasłem ,,Przestrzeń publiczna jako
miejsce wolne od symboli propagujących
systemy totalitarne – lokalni bohaterowie
w przestrzeni publicznej”, przygotowały
projekt w ramach którego zaplanowano
postawienie obok obelisku przy Domu Spotkań tablicy upamiętniającej ofiary tragedii
górnośląskiej. Uczennica zaprosiła również
uczestników sesji na zaplanowaną na dzień
5 kwietnia uroczystość jej poświęcenia
i odsłonięcia. Na temat tragedii górnośląskiej mówiła też radna Dorota Wons, która
poinformowała, że udokumentowane jest,
że z terenu naszej gminy w głąb Związku
Radzieckiego wywieziono 35 osób, chociaż
przypuszcza się, że liczba wywiezionych
może być znacznie wyższa.
Następnie głos zabrała Krystyna Mazurek kierowniczka Caritas Zębowice, która
przekazała obecnemu na sesji Andrzejowi
Andruszczakowi przedstawicielowi firmy
„Kler” specjalne podziękowania za zakup
dla gabinetu rehabilitacyjnego specjalistycznego krzesła do masażu kręgosłupa i pleców, które ułatwia wykonywanie
zabiegów tych części ciała na siedząco.
Przekazała również podziękowania dla

W

WYSTAWA SILESIUS W ZĘBOWICACH

dniu 31 marca br. w Domu Spotkań
odbyło się uroczyste zamknięcie wystawy ,,SILESIUS” prezentującej sylwetki
wybitnych Ślązaków, którzy poprzez swoją
działalność i osiągnięcia na trwale wpisali
się w historię Ziemi Śląskiej. Tematyka wystawy obejmowała osoby, które pochodziły
lub żyły i działały na terenie Górnego i
Dolnego Śląska. Na zamknięcie wystawy przybyło wielu znamienitych gości:
europoseł Marek Plura, prezes Związku
Górnośląskiego Grzegorz Franki, prof. Zenon Jasiński, wiceburmistrz Miasta i Gminy Dobrodzień Marek Witek, proboszcz
parafii w Zębowicach ks. Paweł Zając i
proboszcz parafii w Radawiu ks. Henryk
Czupało, radni wraz z przewodniczącą
Rady Gminy Gabrielą Buczek, dyrektorzy
i nauczyciele z gminnych placówek oświatowych oraz pracownicy Urzędu Gminy i
mieszkańcy. Wójt Waldemar Czaja witając
2 8/kwiecień 2017

władz gminy i radnych za pomoc i wspieranie działalności miejscowej stacji Caritas oraz poinformowała jakie zadania
na co dzień realizują pracownicy stacji.
Specjalne podziękowania w imieniu swoim
i przewodniczącej Rady Gminy, na ręce
przedstawiciela firmy „Kler” złożył również wójt gminy.
W dalszej części obrad radni podjęli
uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr
XX/152/2017 co spowodowało podjęcie
uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, zmiany uchwały w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komu-

nalnej i Wodociągowej w Zębowicach, wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.
Radni w głosowaniu jednogłośnie nie
podjęli uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej „opłaty adiacenckiej” nieobowiązującej na terenie Gminy Zębowice. Po podjęciu uchwał przewodnicząca
R.G. odczytała pismo Ministra Środowiska,
w którym zwraca się on do urzędów gmin
z prośbą aby z uwagi na zwalczanie w kraju
ASF odłowione dziki nie zasilały obwodów łowieckich. Przewodnicząca odniosła
się również do zamieszczonej na jednym
z portali społecznościowych informacji na
temat podejmowanych w trakcie obecnej
sesji uchwał, a w szczególności dotyczącej
podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej „opłaty adiacenckiej”. Z kolei wójt gminy nawiązał do kwestii
żądań udostępniania już następnego dnia
protokołu z obrad sesji i nierealizowania
statutowego zapisu nagrywania jej obrad
na taśmach magnetofonowych. Oświadczył, że będzie przygotowany nowy projekt
statutu mówiący o tym, że z przebiegu sesji
sporządzany może być także protokół elektroniczny jako nagranie obrazu i dźwięku.
Protokół taki musi jednak spełniać standardy przewidziane dla protokołu elektronicznego co wymagać będzie zakupu urządzeń
technicznych, których wartość zamyka się
kwotą około 60 tyś zł. Kończąc swoje wystąpienie włodarz gminy zadał pytanie? ,,czy
taki wydatek jest potrzebny”. Na zakończenie sesji radni przyjęli protokół z sesji Rady
Gminy Zębowice z dnia 14.03.2017 r.

uczestników wyraził radość z faktu, że ta
niezwykła w swojej formie i treści wystawa
zawitała do Zębowic. Zabierający w czasie
uroczystości głos inicjator powstania ekspozycji europoseł Marek Plura podkreślał,
że wystawa oprócz waloru edukacyjnego i
poznawczego ma również nas inspirować
do naszych lokalnych poszukiwań, abyśmy
tę naszą społeczność ożywiali i dbali o nią,

by nadal panował duch współpracy, zaangażowania i dobrego sąsiedztwa. O historii
powstania wystawy, którą merytorycznie
przygotował Związek Górnośląski mówił
w swoim wystąpieniu Grzegorz Franki,
podkreślając, że Zębowice są pierwszą
miejscowością na Śląsku Opolskim, która gości tę wystawę. Z kolei prof. Zenon
Jasiński określił wystawę jako mądrą i pouczającą, w której użyto właściwych środków, aby z jej przekazem dotrzeć przede
wszystkim do młodych ludzi. Wystąpienia
zaproszonych gości przeplatane były występami naszych młodych wykonawców
uczniów ZGS., którzy zaprezentowali swoje
wyjątkowe zdolności taneczno-wokalne i
recytatorskie. Wystawa, która w murach
Domu Spotkań gościła od 6 marca br. była
dla zwiedzających, a w szczególności dla
młodzieży szkolnej wyjątkową lekcją edukacji i historii.
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OTWARCIE PRYWATNEGO GABINETU FIZJOTERAPII
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kwietnia 2017 r. w nowym Ośrodku Zdrowia w Zębowicach rozpoczyna działalność prywatny gabinet fizjoterapii
Iwony Rybol. Właścicielka gabinetu to absolwentka Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu z tytułem magistra fizjoterapii. Od
początku swojej nauki doświadczenie zawodowe zdobywała na
licznych praktykach we wrocławskich klinikach i Szpitalu Wojskowym. Ponadto udzielała się jako wolontariuszka w pracy z dziećmi,
trudną młodzieżą oraz w hospicjum. Posiada również epizod
pracy w luksusowym SPA. Od roku prowadzi działalność opartą
na fizjoterapii mobilnej oraz pełni zastępstwo w zębowickiej stacji
Caritas. Dzięki uprzejmości wójta gminy Waldemara Czai oraz
lek. med. Wiesława Bańczyka udało się jej otworzyć stacjonarny
gabinet fizjoterapii. Będą w nim wykonywane zabiegi fizykalne
przy zastosowaniu różnorodnych sprzętów (elektroterapia, ultradźwięki, promieniowanie podczerwone lampą Sollux, naświetlania
lampą Bioptron), jak również terapia manualna, masaże lecznicze,
kinesiologytaping oraz ćwiczenia usprawniające i korekcyjne.
Można będzie skorzystać nie tylko z usług medycznych, ale również
relaksacyjnych (np. masaże gorącymi kamieniami), czy upiększających (masaż ujędrniająco-wyszczuplający bańką chińską). Jak
podkreśla Iwona Rybol fizjoterapia jest dynamiczną i rozwojową
dziedziną medycyny, dlatego stale się kształci. Doskonali swoją
wiedzą i umiejętności, wyznaczając sobie coraz to nowe cele.
Zakres świadczonych usług nie jest więc jednoznacznie określony, ale jak zapewnia prowadząca, będzie się stale poszerzał. Na
chwilę obecną fizjoterapeutka dysponuje szerokim wachlarzem
kompetencji oraz indywidualnym podejściem do każdego pacjenta.
Zapraszamy serdecznie mieszkańców na „Dzień Otwarty”,
który odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. w godz. 10.00 - 16.00. Można
będzie wtedy skorzystać z bezpłatnych konsultacji i zapoznać się
z zakresem świadczonych usług.
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MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

marca br. odbył się szkolny etap
konkursu „Młodzież zapobiega pożarom, do którego przystąpiło
7 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 9
uczniów z gimnazjum. Konkurs, który
prowadził mł. bryg. Mariusz Koziński
z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Oleśnie składał się
z dwóch etapów.
W I etapie wszyscy uczniowie odpowiadali na test, który składał się z 30
pytań, po którym wyłoniono po czworo
najlepszych z grupy uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum. Uczestnicy
II etapu pisali dodatkowy test, składający się z 8 pytań.
O końcowej kolejności decydowała
najwyższa liczba zdobytych punktów
w drugim teście. W przypadku tej
samej ilości punktów uczniowie odpowiadali ustnie na dodatkowe pytania. W końcowej klasyfikacji w grupie
uczniów szkoły podstawowej I miejsce
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mgr Iwona Rybol

zajął Patryk Beneda, II Artur Sobczyk,
III Katarzyna Niemiec, a IV Katarzyna
Gmyrek. Natomiast w grupie uczniów
gimnazjum najlepszym okazał się Łukasz Witkowski. Drugie miejsce zajęła
Oliwia Ledwig, trzecie Tomasz Panic,
a czwarte Daria Rajnoga. Zdobywcy
trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody ufundowane przez wójta gminy.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał
również nagrodę, której fundatorem
była OSP w Radawiu.
Trójka najlepszych uczniów ze szkoły
podstawowej i gimnazjum reprezentowała szkołę na etapie powiatowym
konkursu, który odbył się 30 marca br.
w Oleśnie. Niestety pomimo ambitnej
postawy naszym reprezentantom nie
udało się awansować do ścisłego finału
turnieju powiatowego. Najbliżej osiągnięcia tego celu był Patryk Beneda,
któremu do awansu zabrakło zaledwie
jednego punktu.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

SZKOLNA DEBATA
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marca br. odbyła się debata szkolna poświęcona budowie nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska sportowego, które ma być zlokalizowane
w miejscu zniszczonego boiska asfaltowego znajdującego się za budynkiem
gimnazjum.
Debatę otworzyła dyrektor ZGSz
w Zębowicach Małgorzata Stelmach.
Następnie głos zabrali nauczyciele wychowania fizycznego. Dariusz Sułek
poprzez prezentację multimedialną
przedstawił techniczną stronę powstania nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego. Natomiast Marzena Dudkiewicz
uwypukliła pozytywną stronę powstania boiska oraz korzyści wypływające
z tej inwestycji dla szkoły, nauczycieli
oraz prowadzenia lekcji wf.
W debacie uczestniczyli również
przedstawiciele uczniów: Daria Raj-

noga, Michael Gawlikowicz i Żaklina
Wodarczyk. Uczniowie przed debatą
przeprowadzili anonimową ankietę na
50 osobowej losowo wybranej grupie
uczniów i mieszkańców gminy dotyczącą opinii odnośnie powstania nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego.
Zdecydowana większość uczniów
i mieszkańców pozytywnie odbiera
chęć budowy takiego obiektu przy
ZGSz w Zębowicach i uważa, że jego
powstanie pozytywnie wpłynie na aktywność sportową uczniów i mieszkańców gminy.
Najczęściej pojawiające się propozycje na temat wykorzystania nowoczesnego boiska przez uczniów i mieszkańców to: rozgrywki sportowe, wf na
świeżym powietrzu, zajęcia pozalekcyjne, aktywny tryb życia, ćwiczenia
fitness, spędzanie wolnego czasu po

szkole, rozwijanie pasji oraz spotkania
z przyjaciółmi. Pod koniec debaty głos
zabrali zaproszeni goście: Waldemar
Czaja- wójt Gminy Zębowice, Joanna Fassa- pracownik UG Zębowice,
Marian Królak- prezes LZS Radawie
i Marian Czeredrecki- członek zarządu
LZS Zębowice.
Wszyscy mówcy wyrażali pozytywne opinie na temat powstania takiego
obiektu. Jessica Chorągwicka przedstawiając wnioski z debaty podkreślała,
że jeśli powstanie nowoczesne boisko
wielofunkcyjne to korzystać z niego
będą mieli nie tylko uczniowie ZGSz
Zębowicach, ale również mieszkańcy
gminy oraz lokalne kluby sportowe.
Uczestnicy debaty mają nadzieję, że
projekt uzyska pozytywną weryfikację i marzenia o nowoczesnym boisku
wkrótce staną się realne.

SPOTKANIE ZARZĄDÓW DFK

9

marca br. w zębowickim Domu Spotkań odbyło się
spotkanie Zarządów DFK z powiatów: oleskiego, kluczborskiego i lublinieckiego.
Podczas spotkania poruszono sprawy związane z funkcjonowaniem struktur DFK oraz dyskutowano nad planem
działania w roku bieżącym i następnych latach. Omówiono
również zmiany wprowadzone do tegorocznych wyborów
do Bundestagu, które będą dotyczyły mieszkańców z podwójnym obywatelstwem.
Każdy rodzic, który chce dla swojego dziecka otrzymać
obywatelstwo niemieckie, musi złożyć wniosek nie później
niż do pierwszego roku życia tego dziecka. Po tym terminie dziecko na zawsze utraci możliwość ubiegania się o to
obywatelstwo.
2 8/kwiecień 2017
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TURNIEJ SPORTOWY SAMORZĄDOWCÓW

a rozegranym w dniu 4 marca
br. w hali MOSIR w Praszce XIX
turnieju sportowym radnych gmin
powiatu oleskiego drużyna naszych
samorządowców zajęła 7 miejsce
w gronie 8 zespołów powtarzając tym
samym lokatę z roku ubiegłego. Sukces naszych zawodników mógł być
bardziej okazały gdyby przysłowiowe
sportowe szczęście uśmiechnęło się do
naszej drużyny w kilku kluczowych
momentach rozgrywek. Szkoda przede
wszystkim straconej szansy gry o ści-
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sły finał w najbardziej emocjonującej
dyscyplinie turnieju - piłce siatkowej.
Awans był na wyciągnięcie ręki ponieważ do jego osiągnięcia zabrakło
zaledwie jednego punktu. Ostatecznie
uplasowaliśmy się na 5 miejscu. Jak
podkreślał w rozmowie kapitan naszej drużyny wiceprzewodniczący Rady
Gminy Damian Ledwig zwycięstwa
są ważne, ale równie ważny był duch
sportowej rywalizacji.
Udział w turnieju stał się doskonałą okazją do nawiązania osobistych

kontaktów, odświeżenia znajomości, a często również dyskusji przy
kawie.
Barwy naszej gminy reprezentowali:
Damian Ledwig, Jan Wróbel, Hubert
Buczek, Roman Sułek, Jan Żak, Paweł
Grzesik, Marian Królak, Andrzej Bębenek, Paweł Otrzonsek, Marcin Dragon
i Wilhelm Rybol.
Kolejne emocje i okazja do rewanżu
już za rok w Dobrodzieniu, który będzie gospodarzem jubileuszowego XX
turnieju samorządowców.
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TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ
DRUŻYN LZS

14

marca br. reprezentacja chłopców z PG w Zębowicach uczestniczyła w turnieju piłki ręcznej w Kolonowskiem. W rozgrywkach udział wzięły 4 drużyny, a mecze
rozgrywano systemem „każdy z każdym”. W pierwszym
spotkaniu po dobrej grze nasi zawodnicy przegrali z faworytem turnieju drużyną gospodarzy 9:5. W kolejnym
meczu nasz zespół zremisował z drużyną PG Pawłowiczki
5:5.W ostatnim spotkaniu, które było najlepszym jakie nasz
zespół rozegrał w całym turnieju nasi zawodnicy zmierzyli
się z gimnazjalistami z Tarnowa Opolskiego. Grając bardzo
dobrze w ataku i obronie, cały czas kontrolowali spotkanie,
zwyciężając ostatecznie 10:6. To zwycięstwo zapewniło naszej
drużynie II miejsce w całym turnieju, który z kompletem
zwycięstw wygrała drużyna z Kolonowskiego, gratulujemy
sukcesu.

7

PÓŁFINAŁ DIECEZJI OPOLSKIEJ
DLA MINISTRANTÓW Z ZĘBOWIC

11

marca br. ministranci z parafii WNMP w Zębowicach po raz trzeci w historii brali udział w półfinale
Diecezji Opolskiej ministrantów w pice nożnej. Turniej
rozpoczął się dla ministrantów z Zębowic bardzo udanie.
Pierwszą bramkę w meczu z parafią z Gorzowa Śląskiego
zdobyli już po kilku sekundach gry. Później mecz nieco się
wyrównał ale najważniejsze, że to nasi ministranci ostatecznie wygrali 2:1. Pokonując w kolejnym spotkaniu ministrantów z parafii z Kluczborka 3:0 nasz zespół wygrał
swoją grupę. W finale ministranci z Zębowic spotkali się
z ministrantami z Olesna, którzy są aktualnymi mistrzami
Diecezji Opolskiej.
W tym spotkaniu nasi zawodnicy grali bardzo dobrze
w obronie i wyprowadzali szybkie kontry, po których zdobyli 2 bramki. Drużyna z Olesna nie mając nic do stracenia
rzuciła się do odrabiania strat i na minutę przed końcem
spotkania zdobyła bramkę kontaktową. Atakując ministranci z Olesna odpuścili całkowicie obronę co skrzętnie
wykorzystali nasi zawodnicy, którzy na kilka sekund przed
końcowym gwizdkiem przejęli piłkę i strzałem do niemal
pustej bramki ustalili wynik na 3:1. Historyczny awans stał
się faktem. Drużyna ministrantów z parafii WNMP w Zębowicach, której opiekunem jest Dariusz Sułek awansowała
do finału Diecezji Opolskiej, który odbył się 1 kwietnia
w Komprachcicach.

SUKCES UCZENNIC
W MINI PIŁCE RĘCZNEJ

marca 2017 r. drużyna dziewcząt ze szkoły podstawowej
w Zębowicach brała udział w półfinale wojewódzkim
w mini piłce ręcznej. Nasze zawodniczki pechowo rozpoczęły turniej od przegranej z ZS Dąbrowa 3:4. Drugi mecz
wygrały z ZSP Kup 5:2 i do półfinału awansowały z drugiego
miejsca. W półfinale spotkały się z drużyną gospodyń PSP
Dobrzeń Wielki, który zajął pierwsze miejsce w swojej grupie.
Faworytkami była drużyna z Dobrzenia Wielkiego, ale nasze
dziewczęta zagrały swój
najlepszy mecz w tym
turnieju. Nie odpuszczały w ataku i obronie
i po dramatycznej walce wygrały 3:2. W finale
turnieju po raz kolejny
spotkaliśmy się z drużyną ZS Dąbrowa.
Niestety wyczerpujący półfinał oraz krótka przerwa spowodowała, że nasze
dziewczyny nie miały już sił na nawiązanie równorzędnej
walki z ZS Dąbrowa przegrywają finał 9:2. Dariusz Sułek
opiekun drużyny mówi, że wszystkim dziewczętom należą się słowa pochwały i szczególnego podziękowania za
zaangażowanie i ducha sportowej walki do końca turnieju.
Te same gratulacje składa Waldemar Czaja – wójt Gminy
Zębowice.
2 8/kwiecień 2017
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ogłoszenia

Wójt Gminy Zębowice
W marcu 2017 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:

80 lat: Ryszard Kasperkiewicz
85 lat: Klara Szędzielorz
90 lat: Walburga Gola
95 lat: Kazimiera Złochowska

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej
BIP zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i użyczenia w miejscowości
Radawie - dz. nr 855; w Osiecku - dz. nr 126 i 127; oraz
w Kniei - dz. nr 239, cz. 235, 526, 527 i 361 na okres do
3 lat. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni po
ukazaniu się ogłoszenia w Informatorze Gminy Zębowice. Telefon kontaktowy: 77 421 60 76 w. 32

ZAMKNIĘTA DROGA WOJEWÓDZKA

Dobrodzień–Olesno

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:

Aniela i Herbert Koprek
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 marcu:
Marcel Korn, Mateusz Czaja
Życzymy rodzicom szczęścia z narodzin pociech.
Wasze szczęście niech będzie szczęściem Waszych
pociech. Każda chwila poświęcona dzieciom
zwraca się dziesięciokrotnie w podeszłym wieku.

Informujemy mieszkańców, że z dniem 3 kwietnia br. z powodu remontu zostanie zamknięty
odcinek drogi wojewódzkiej Nr 901 od ronda
w Dobrodzieniu do Olesna. Na czas remontu
ruch będzie odbywał się objazdem przez Lubliniec. Dla ruchu lokalnego do 30 kwietnia br. na
odcinku Olesno-Wachowice będzie obowiązywał ruch wahadłowy. Od 1 maja do 30 czerwca
droga na odcinku Olesno-Wachowice Cegielnia
będzie zamknięta. W ramach ruchu lokalnego
będzie możliwość dojazdu do Olesna objazdem
przez m. Wysoka. Natomiast od 1 lipca będzie
możliwość dojazdu do Olesna objazdem przez
Dobrodzień i Klekotną.

„ŁYŻWY + LODOWISKO = ŚWIETNA
ZABAWA” 2017

15
Osoby zmarłe w marcu:

Gertruda Sykoś, Karol Jagieła,
Kornelia Sworeń, Kariona Halupczok

marca br. szkoła w Zębowicach po raz kolejny wzięła
udział w projekcie „Łyżwy + lodowisko = świetna
zabawa”. W ramach projektu grupa 30 uczniów z klas 1-3
gimnazjum w Zębowicach na lodowisku Toropol w Opolu
uczestniczyła w zajęciach pod okiem wykwalifikowanego
instruktora. Każdy z uczestników miał możliwość nauczyć
się jeździć na łyżwach lub doskonalić swoje umiejętności.
Wszystkim uczestnikom towarzyszył świetny humor i super
zabawa

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.

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
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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
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl
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