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KONCERT dla MAMY

maja w sali Domu Spotkań odbył się wyjątkowy
koncert przygotowany przez wychowawców z Publicznego Przedszkola w Zębowicach. W koncercie z okazji
Dnia Matki wystąpiło ponad 50 przedszkolaków wspomaganych przez swoje wychowawczynie. Najmłodsi wykonawcy
zaprezentowali przed licznie zgromadzoną publicznością,
w której dominowały ich mamy swoje umiejętności taneczno-wokalne i recytatorskie.
Występy przedszkolaków, którzy wykonywali część
utworów w języku niemieckim dostarczyły uczestnikom
koncertu wielu niezapomnianych wzruszeń, a familijna
atmosfera spotkania wkomponowała się w to wyjątkowe
święto. Na zakończenie uroczystości życzenia wszystkim
mamom złożył wójt Waldemar Czaja.
Zwieńczeniem spotkania był wspólny poczęstunek i degustacja wypieków przygotowanych przez mamy przedszkolaków. Podobny koncert z okazji Dnia Matki odbył się
24 maja w oddziale Zamiejscowym w Radawiu.

Wójt Gminy Zębowice
Podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy oraz na stronie internetowej BIP zamieszczony zostanie wykaz
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Zębowice tj.
część działki nr 191 na okres do 3 lat.
Zostanie również wywieszony wykaz nieruchomości lub lokali użytkowych do sprzedaży, po uchwaleniu stosownych uchwał Rady Gminy
Zębowice, które są planowane do podjęcia na sesji Rady Gminy w Zębowicach
w dniu 20 czerwca 2017 roku.
Wykazy zostaną wywieszone na okres 21 dni po ukazaniu się ogłoszenia
w Informatorze Gminy Zębowice i podjęciu przez Radę Gminy Zębowice
stosownych uchwał. Telefon kontaktowy: 77 421 60 76 w.32
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DZIEŃ SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

koło 50 osobowa grupa byłych i obecnych pracowników
Urzędu Gminy uczestniczyła w spotkaniu, które 30
maja br. odbyło się w Domu Spotkań w ramach obchodów
,,Dnia Samorządu Terytorialnego”. Wójt Gminy zwracając
się do uczestników przypomniał historię samorządu oraz
dziękował za pracę w jego strukturach.
W trakcie zakończonego wspólnym poczęstunkiem spotkania uczczono minutą ciszy pamięć naszych zmarłych
pracowników, radnych i sołtysów, którzy pracowali na rzecz
lokalnej społeczności.

U

OBCHODY
DNIA PATRONA SZKOŁY

roczystą akademią zorganizowaną w dniu 11 maja br.
podczas, której uczniowie klas III b – VI zaprezentowali
przygotowany pod kierunkiem p. Anny Kozłowskiej i p. Beaty Klyszcz montaż słowno-muzyczny nt. historii powstań
śląskich, uczniowie ZGS obchodzili dzień Patrona Szkoły.
Montaż był wyjątkową lekcją historii, w trakcie którego
przedstawiono historię powstańczych zrywów na terenie
regionu, a w szczególności naszej gminy przeplataną zdjęciami poległych powstańców z naszych okolic. Nad oprawą
muzyczną czuwali p. Andrzej Rataj i p. Stanisław Kozłowski
a dekorację wykonała p. Katarzyna Madej.
Tradycyjnie jak co roku na zakończenie obchodów delegacja uczniów pod opieką p. Gabrieli Zając, przeszła pod
pomnik ku czci Powstańców Śląskich, gdzie złożyła wiązanki
kwiatów i zapaliła znicze.

STRAŻACKA PIELGRZYMKA

J

ak co roku strażacy ochotnicy uczestniczyli w pielgrzymce autokarowej do klasztoru na Górze Świętej Anny.
W pielgrzymce udział wzięło 39 druhów wraz z pocztami
sztandarowymi z OSP Kadłub Wolny, Zębowice i Knieja.
Oddzielnie wraz z pocztem sztandarowym przybyła delegacja z OSP Radawie.

Wszystkim, którzy modlili się
i uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej

śp. Sebastiana Kowolik
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, wszystkim Delegacjom
serdecznie dziękujemy.
Rodzice i siostra z rodziną
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SPOTKANIE
LOKALNYCH LIDERÓW
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maja br. w Gminnym Ośrodku Informacji, Kultury
i Czytelnictwa odbyło się spotkanie zainicjowane
przez dyrektora Ośrodka Joannę Janczyk, w którym uczestniczyli: wójt Gminy sołtysi, przedstawiciele Stowarzyszeń
Rozwoju Wsi, przedstawiciele DFK oraz LZS. Obecny był
również Komendant OSP Zębowice, przedstawicielka Koła
Emerytów oraz przedstawicielka LGD „Kraina Dinozaurów”.
Spotkanie związane było z przygotowywaniem planu imprez
kulturalnych przez GOIKiCz. Zwracając się do zebranych
dyrektor Ośrodka poprosiła o zgłaszanie pomysłów organizacji imprez oraz przedsięwzięć kulturalnych, które mogą
odbywać się w naszej gminie. Uczestnicy zabierając głos
w dyskusji mówili, które z przedsięwzięć z ich punktu widzenia będą ważne i istotne dla rozwoju kulturalnego gminy oraz
przyczynią się do umocnienia jej kulturalnego potencjału.
Ważnym celem spotkania było również umocnienie współpracy wszystkich ośrodków działania kulturalnego oraz
omówienie kalendarza imprez na nadchodzące miesiące
2017 roku. Podjęto też dyskusję na temat szans i oczekiwań
wobec instytucji zajmujących się turystyką, kulturą, sportem i promocją. Toczona w przyjaznej atmosferze debata
napawa nadzieją, że współdziałanie wszystkich ośrodków
kulturalnych w gminie przebiegać będzie w duchu pełnej
współpracy i porozumienia.
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DZIEŃ OTWARTY
W OSP ZĘBOWICE

maja br. strażacy z OSP Zębowice wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Informacji, Kultury i Czytelnictwa
przy wsparciu kolegów z OSP Kadłub Wolny zorganizowali
dzień otwarty. Pomimo niesprzyjającej pogody w spotkaniu
uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców wraz z dziećmi.
Uczestnicy mogli zobaczyć pokaz działań ratowniczych, wyposażenie strażackich wozów bojowych i przymierzyć części
umundurowania. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz
udzielania I pomocy. Dla dzieci zorganizowano konkursy
i zabawy z animatorem oraz stoisko z watą cukrową. Przygotowano również słodki poczęstunek oraz kawę i herbatę
dla wszystkich uczestników.

POSIEDZENIE GMINNEJ KOMISJI
29 maja br. obradowała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Zębowice,
której przewodniczyła radna Maria Wróbel. W obradach oprócz członków
komisji: Barbary Dragon, Marianny Dylka, Doroty Wons i Leona Psyk,
uczestniczyła również przewodnicząca RG. Gabriela Buczek i wiceprzewodniczący Damian Ledwig oraz pracownicy UG: wójt Waldemar Czaja,
sekretarz Teresa Czaja, skarbnik Irena Dzikowska, radca prawny Michał
Pawełczyk i z – ca kierownika USC – protokolant Monika Nowak. Obecny
był również jeden z mieszkańców gminy. Podczas posiedzenia członkowie
komisji po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2016 r., sprawozdaniem finansowym za 2016 r. i informacją o stanie
mienia komunalnego, jednogłośnie przegłosowali wniosek o udzieleniu
absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za rok ubiegły. Komisja
zapoznała się również z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej dot.
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. oraz informacją
o stanie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 2016
r. Członkowie komisji rozpatrywali również skargę na działalność wójta
Gminy i przy jednym głosie wstrzymującym, uznali ją jako bezzasadną.
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DZIEŃ DZIECKA
W PRZEDSZKOLU

maja br. na gminnym placu zabaw za budynkiem
przedszkola w Radawiu odbyła się impreza integracyjna w ramach obchodów Dnia Dziecka, w której uczestniczyły dzieci z przedszkola w Zębowicach. Kilkugodzinne
spotkanie przy pięknej wręcz upalnej pogodzie wypełnione
było muzyką i zabawą. Na najmłodszych czekały liczne
atrakcje, gry i zabawy, przejażdżka kucykiem oraz słodkie
wypieki popcorn, napoje i kiełbaski z grilla. To co ważne jak
podkreślała w rozmowie dyrektor przedszkola Kornelia Ticman, to fakt, że w organizację tej imprezy aktywnie włączyła
się grupa rodziców naszych przedszkolaków. Dmuchawce
i popcorn sponsorowali rodzice przedszkolaków z Radawia,
a napoje Wspólnota Lasów Drobnowłościańskich z Kadłuba
Wolnego. Dyrektor Placówki za pośrednictwem Informatora
składa serdeczne podziękowania za przygotowanie placu
zabaw i pomoc w przeprowadzeniu tego pełnego dziecięcej
radości spotkania paniom: Marzenie Jendreckiej-Hańc, Małgorzacie Zyla, Patrycji Piekorz, Agnieszcze Małeska, Joannie
Michalak i Sandrze Kaczmarczyk oraz panom: Teofilowi
Sykoś, Rafałowi Bartyla, Łukaszowi Oleksewicz, Jonaszowi
Sowada, Maciejowi Michalak i Andrzejowi Urbanek.
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DZIEŃ DZIECKA w ZGS

dukacyjnie i na sportowo obchodzili Dzień Dziecka
uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego. Gimnazjaliści brali udział w podsumowaniu projektów edukacyjnych
realizowanych przez uczniów II klasy gimnazjum, natomiast
uczniowie szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu
z pszczelarzem p. Grzegorzem Libera. Wstępem do sportowej
części obchodów, w której dominowały rozgrywki w piłkę nożną i ręczną był pokaz tańca belgijskiego z udziałem
prawie całego stanu osobowy ZGS. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prowadzona przez wolontariuszy
charytatywna akcja ,,malowania twarzy”, w ramach której
pozyskiwano środki na hospicjum w Opolu. Dla wszystkich
uczniów przygotowano ufundowane przez Radę Rodziców
napoje, grillowane kiełbaski oraz lody.
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DZIEŃ DZIECKA
w KADŁUBIE WOLNYM

inicjatywy miejscowych strażaków
i koła DFK przy wsparciu Rady
Sołeckiej, Wspólnoty Lasów Drobnowłościańskich i Cukierni Kotarski
zorganizowano na placu przed remizą
strażacką w Kadłubie Wolnym Dzień
Dziecka. W tym spontanicznie zorganizowanym spotkaniu uczestniczyło
kilkadziesiąt dzieci i mieszkańców Kadłuba Wolnego. Na dzieciaków czekały
liczne atrakcje. Mogły one skorzystać
z dmuchanej zjeżdżalni, dziecięcego
fryzjera i bawić się z animatorem zabaw. Przygotowano dla nich również
lody, słodycze, napoje i watę cukrową,
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a dla wszystkich uczestników słodki
poczęstunek. Uczestnicy dziecięcego
święta mogli również zapoznać się
z wyposażeniem policyjnego radiowozu z Komisariatu w Dobrodzieniu oraz
obejrzeć pokaz ratownictwa drogowego
w wykonaniu druhów z OSP w Zębowicach i Kadłubie Wolnym. W obchodach uczestniczył również wójt Waldemar Czaja i burmistrz zaprzyjaźnionej
gminy Birkenfeld dr Bernhard Alscher.
Gość z Niemiec obejrzał uczestniczące w pokazie wozy bojowe z Kadłuba
Wolnego i Zębowic oraz zapoznał się
z wyposażeniem miejscowej remizy.

POSTĘPOWANIE
ZE ŚCIEKAMI BYTOWYMI
W GOSPDARSTWACH
DOMOWYCH
Zgodnie z art. 5. ust.1. pkt.2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach Właściciele
nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej
lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych, spełniające wymagania
określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej
nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania określone
w przepisach odrębnych.
Właściciele nieruchomości na terenie Naszej Gminy wyposażają swoje posesje w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub zbiorniki
bezodpływowe do gromadzenia nieczystości
ciekłych.
Przydomowe oczyszczalnie jej właściciele
eksploatują zgodnie z instrukcją obsługi.
Właściciele zbiorników bezodpływowych
gromadzą w nich nieczystości ciekłe i opróżniają je z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika,
zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia.
Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości
usuwane są poprzez opróżnienie zbiornika
bezodpływowego przez podmiot uprawniony tzn. przez przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie Wójta Gminy Zębowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Odebrane z naszych posesji nieczystości
ciekłe przedsiębiorca przekazuje do stacji
zlewnej oczyszczalni ścieków wynikającej
z zezwolenia.
Przedsiębiorcy uprawnieni do odbioru
i transportu nieczystości ciekłych z gminy
Zębowice:
• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Antoniowie
k. Ozimka, 46-040 Ozimek, ul. Powstańców
Śląskich 54,
• Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Zębowicach, 46-048 Zębowice,
ul. I. Murka 2,
• TOI TOI Polska Sp. z o.o., 03- 044 Warszawa, ul. Płochocińska 29 – głównie w zakresie
opróżniania przenośnych toalet,
• WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2 – głównie
w zakresie opróżniania przenośnych toalet.
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MAJÓWKA w RADAWIU

„Bezpieczna zabawa i praca na wsi
podczas wakacji”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Regulamin konkursu:

• Organizatorem konkursu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

L

iczne grono mieszkańców Radawia oraz gości, w tym
z zagranicy uczestniczyło w I majowym spotkaniu integracyjnym na Kalwarii Maryjnej w Radawiu. Zorganizowana
przez miejscową OSP, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Radę
Sołecką, proboszcza miejscowej parafii i koło DFK, przy
wsparciu środków z budżetu Gminy Zębowice, majówka
okazała się sukcesem organizacyjnym i frekwencyjnym.
Uczestnicy spotkania przy pięknej słonecznej pogodzie
wysłuchali i obejrzeli bogaty program artystyczny, na który składały się występy orkiestry dętej z m. Kolonowskie
i orkiestry OSP Radawie, koncerty Promyków Maryi i Julii
Ledwoch oraz występy przedszkolaków i chóru DFK z Leśnicy. Ważnym punktem majówki było nabożeństwo majowe,
które z udziałem miejscowej scholii Cantate odprawił ks.
proboszcz Henryk Czupała. Dla uczestników przygotowano
słodki poczęstunek, kawę i herbatę oraz potrawy z grilla.
Pomyślano również o najmłodszych, na których czekały
min. dmuchane zjeżdżalnie.
W trakcie spotkania uczestniczący w nim strażacy i burmistrz partnerskiej gminy Birkenfeld dr Bernhard Alscher
wręczyli przyznane przez Krajowy Związek Straży Pożarnych
RFN w Berlinie medale za zasługi w umacnianiu współpracy międzynarodowej: przewodniczącej Rady Gminy
– Gabrieli Buczek, wójtowi Gminy – Waldemarowi Czaja,
komendantowi gminnemu OSP – druhowi Marianowi Janik,
przewodniczącemu Zarządu Gminnego DFK – Geraldowi
Wons oraz druhowi – Edmundowi Langosz.
Przyznane medale były również formą podziękowania
za lata współpracy zapoczątkowanej przez Heinza Wernera Haaga, której jednym z wymiernych efektów oprócz
wzajemnych wizyt i pobytów członków MDP na obozach
w Birkenfeld było wsparcie sprzętowe jednostek OSP ze
strony naszych niemieckich partnerów.
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zwana dalej Organizatorem.
• Konkurs skierowany jest do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce
zwanych dalej Uczestnikiem.
• Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
• Przedmiotem konkursu jest krótki film promocyjny lub reklamowy ujęty w formie
multimedialnej, trwający minimalnie 60 a maksymalnie 120 sekund o tematyce tytułowej
konkursu, promującej bezpieczną zabawę i pracę na wsi podczas wakacji.
• Film powinien zawierać informacje o jego twórcach.
• W filmie konieczne jest wyraźne umieszczenie logo ARiMR w dowolnej formie.
• Technika nagrywania filmu jest dowolna.
• Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić jeden film.
• Filmy wraz z podpisanym oświadczeniem dot. przeniesienia praw autorskich
(załącznik nr 2) należy przekazywać na nośniku (płycie) CD w formacie avi, mpeg4
lub mp4 na adres odpowiedniego dla danego województwa Oddziału Regionalnego z
dopiskiem „KONKURS DLA OSP”. Spis adresów Oddziałów regionalnych stanowi załącznik
nr 1 do niniejszego regulaminu konkursu.
• W konkursie zostanie wyłonionych 5 najlepszych filmów w każdym z Oddziałów
Regionalnych ARiMR.
• Nagrodami w konkursie dla 5 najlepszych Uczestników w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR będzie torba medyczna do ratowania życia ludzkiego R1.
• Każdy Oddział Regionalny ARiMR wyłoni najlepszy film, który weźmie udział w
ogólnopolskim, publicznym głosowaniu na profilu ARiMR na portalu Facebook. Film z
największą ilością głosów (polubień) zostanie nagrodzony nagrodą rzeczową w postaci
piły spalinowej Husqvarna do wykorzystywania w działaniach OSP .
• Prace konkursowe będzie oceniać jury powołane w każdym Oddziale Regionalnym
właściwym dla danego województwa.
• Jury powołane przez Organizatora ocenia zgodność z tematyką promocyjną konkursu,
wartość artystyczną filmu, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórców, a także
ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
• Filmy konkursowe można przesyłać od dnia 15 czerwca 2017 r. do dnia 20 lipca
2017 r. Decyduje data stempla pocztowego.
• Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie 1 sierpnia 2017 r. z podaniem ich
na stronie internetowej ARiMR oraz na profilu ARiMR na portalu Facebook.
• Głosowanie publiczne na profilu ARiMR na portalu Facebook odbędzie się w terminie
2 sierpnia 2017 r. – 10 sierpnia 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi z dniem
10 sierpnia 2017 r.
• Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia,
że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób
trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz
innych dóbr prawnie chronionych – załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu konkursu
(Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich).
• Zgłoszenia konkursowe nadesłane bez podpisanego Oświadczenia o przekazaniu
praw autorskich nie będą rozpatrywane.
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z podaniem autora.
• Prawa do nagranych filmów przechodzą na własność Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa, a zgłaszając dzieło do konkursu, autor wyraża zgodę na jego
publikowanie w mediach elektronicznych w dowolnej formie przez dowolny czas.
• W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
• Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
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DERBY DLA RADAWIA

REMONT DROGI
GRODZIEC–KNIEJA

wycięstwem 3 do 1 zakończył się derbowy pojedynek pomiędzy zespołami
LZS Radawie i LZS Zębowice. Już w 5 minucie po faulu bramkarza Zębowic rzut karny na bramkę dla drużyny z Radawia zamienił Dawid Nieszporek.
Tak szybko stracona bramka podcięła skrzydła grającym u siebie zawodnikom
z Zębowic, którzy w I połowie spotkania nie wypracowali sobie żadnej dogodnej
sytuacji do zdobycia bramki dającej wyrównanie. Optyczną przewagę posiadał
zespół z Radawia a jego zawodnicy oddali kilka groźnych strzałów na bramkę
drużyny gospodarzy. Po przerwie nadzieję w ekipę Zębowic wlał grający trener
Krzysztof Kaczmarek, który strzałem z kilku metrów doprowadził do remisu.
Wyrównująca bramka podziałała mobilizująco na zawodników gości, którzy walcząc o pozycję lidera rozgrywek przeprowadzali groźne kontry i po jednej z nich
w 40 minucie drugiej połowy strzałem z półwoleja Paweł Kotyś dał prowadzenie
drużynie z Radawia. Dwie minuty później wynik spotkania ustalił Łukasz Koj.
Ten toczony przy pięknej słonecznej pogodzie pojedynek dostarczył wiele emocji
ponad stuosobowej grupie kibiców. Natomiast dla samych piłkarzy upał powodował
dodatkowy wysiłek, dlatego dwukrotnie sędzia przerywał mecz dając zawodnikom czas na uzupełnienie płynów. Po tej kolejce spotkań radość ze zwycięstwa
dla ekipy z Radawia okazała się podwójna. Pokonali w prestiżowym derbowym
pojedynku rywala zza miedzy i powrócili na fotel lidera B-klasowych rozgrywek
znacznie przybliżając się do zdobycia upragnionego awansu do A–klasy.

T

rwają intensywne prace remontowe
na drodze powiatowej Zębowice
– Grodziec na odcinku Knieja – Kuziory. Termin zakończenia remontu
powyższego odcinka nie jest zagrożony
pomimo bardzo dużej ilości korzeni,
które znajdowały się pod kilkunastocentymetrową warstwą asfaltu i które
powodowały odkształcenia starej nawierzchni. Firma wykonująca remont
przy użyciu specjalistycznego sprzętu
usunęła zalegające korzenie i przystąpiła do ułożenia warstwy stabilizującej
podłoże, na której położona zostanie
mieszanka bitumiczna. Wykonawca
remontu czyni starania aby od lipca br.,
jeśli nie nastąpią jakieś nieprzewidziane
zakłócenia atmosferyczne, przywrócić na remontowanym odcinku drogi
ruch wahadłowy. Równolegle będą prowadzone prace związane z kopaniem
rowów, wykonywaniem odwodnień
i utwardzaniem poboczy.
3 0/czerwiec 2017
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ogłoszenia
W maju 2017 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Maria Pludra, Edyta Lempa, Anna Dziuba, Paweł Miozga
85 lat: Otylia Sulik; 91 lat: Piotr Prukop; 93 lat: Marta Kontny
94 lata: Jan Sikora
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: Gertruda i Jerzy Jonczyk,
Rainhold i Teresa Bok
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 maju: Zuzanna Kaczmarzyk, Magdalena Bursy,
Marcelina Jaśkiewicz, Filip Kubica, Braian Macioł
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwijały się
w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem, jakim możecie
obdarzyć swoje dzieci, a później w ich życiu dorosłym otrzymać powrotnie
– to szczera miłość.
Osoby zmarłe w maju: Norbert Duda, Marta Niesłony, Sebastian
Kowolik, Jan Mrugała, Paweł Szędzielorz, Konrad Bartocha
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.

Nic na świecie nie wymaga takiej obrony jak prawda,
Nic w ciągu wieków nie doznało tylu gwałtów,
I nic nie dzieliło tak ludzi jak ten gwałt.  (Stanisława Fleszarowa-Muskat)


Kto zaś chce się uwolnić od prawdy, najczęściej dusi ją słowami.
(Tomasz Mann)

Uwagi redagujących Informator Gminy Zębowice nie mógł
umknąć fakt pojawienia się w naszej Gminie periodyku o nazwie „Zębowice Informacje”. Można by cieszyć się z tego faktu, bowiem
wielość tytułów to nic złego, przeciwnie, zasadnym może wydawać się
przypuszczenie, że im więcej takich periodyków, tym lepszy dostęp do
informacji. Czy jednak jest tak i w tym przypadku? Odpowiedzieć
na to pytanie po lekturze pięciu pierwszych numerów dwutygodnika
„Zębowice Informacje” nasuwa zasadnicze wątpliwości. Dotyczą one rzetelności niektórych tekstów i prawdziwości zawartych w nich
twierdzeń. Zarysowany w nich obraz Gminy Zębowice nie jest prawdziwy.
Gdyby czytelnik tylko na ich podstawie budował sobie obraz Gminy, mógłby zasadnie przypuszczać, że jest to pustynia, nieudolnie zarządzana z
nierozwiązanymi podstawowymi problemami komunalnymi. Wtedy zaś
bez znaczenia jest to, że jest rankingowo dziesiątą gminą wiejską w kraju
i pierwszą na Opolszczyźnie, w której w ciągu ostatnich lat rozwiązano
wiele problemów nie rozwiązywanych czy wręcz nierozwiązywalnych
przedtem, w której komfort życia uległ znacznej poprawie. I nie jest to
jedynie opinia redagujących Informator Gminy Zębowice, lecz
wielu mieszkańców i przyjezdnych.
Informator Gminy Zębowice stara się towarzyszyć temu rozwojowi, nie przypisując jednak sobie nieomylności czy doskonałości, przeciwnie,
oczekując krytyki, byleby ona była uzasadniona. Jak w tym kontekście ocenić
wypowiedź redaktora periodyku „Zębowice Informacje”, który
pisząc w Internecie o Informatorze Gminy Zębowice stwierdza:
„Mam już dość tych kłamstw, propagandy i tekstów
odstających od elementarnych podstaw warsztatu
dziennikarskiego” ?
Pozostawiam ocenie Czytelników ocenę tej motywacji wydawania
nowego czasopisma.
Obserwator
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