PROJEKT
Uchwała NR …..............
Rady Gminy Zębowice
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Zębowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:

§1

Nadaje się honorowe obywatelstwo Gminy Zębowice Panu Bernhardowi Serwuschok.
§2
Nadanie honorowego obywatelstwa Panu Bernhardowi Serwuschok to wyraz uznania, sympatii
i wdzięczności za wieloletnią działalność charytatywną na rzecz Gminy Zębowice i osób
najbardziej potrzebujących. Bernhard Serwuschok, jako Rycerz Maltański mieszkający obecnie
w Niemczech organizuje transporty z darami do rodzimej Gminy Zębowice, wspomagając Dom
Pomocy Społecznej, placówki oświatowe, parafie i mieszkańców.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

T.C.

UZASADNIENIE

Kim jest Rycerz Maltański Bernhard Serwuschok?
Bernhard Serwuschok- urodził się 25.02.1955r w Szemrowicach(gm. Dobrodzień) .Od 1957 r.
zamieszkał w Zębowicach gdzie chodził do przedszkola, szkoły podstawowej a następnie podjął
prace jako dekarz- blacharz. Po dwóch latach przeniósł się do Huty gen. Karola Świerczewskiego w
Zawadzkiem. W 1975r. zawarł związek małżeński z Teresą Niestoj i zamieszkał na tartaku w
Zębowicach. W 1979r. wraz z rodziną zamieszkuje w Czarnowąsach w odziedziczonym tam domu .
Pan Serwuschok jest ojcem czwórki dzieci( dwóch córek i dwóch synów) .
W 1988r. cała rodzina emigruje do Niemiec gdzie mieszka do dziś w miejscowości Vechta.
1997rok – pamiętna powódź 1000 lecia to początek pomocy dla woj. Opolskiego która trwa do
dziś.
Na dzień dzisiejszy po 16 latach swojej działalności może on udokumentować 212 transportów do
Polski oraz 14 transportów na Białoruś. Pomocy udziela także kolegom którzy podobną pomoc
prowadzą na Litwę oraz innych państw wschodnich.
Bernhard Serwuschok –Jest kawalerem maltańskim, pomoc zaś dla województwa opolskiego to
jego prywatna inicjatywa.
„Gmina Zębowice wspierana jest przez Pana Serwuschioka od ponad 10 lat.
Jego pomoc zaczęła się od wsparcia dla DPS Radawie w 2000 roku gdzie przywiózł łóżka, środki
żywności, środki chemiczne oraz wiele potrzebnych rzeczy, wsparciem cieszył się Zespół
Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach gdzie uczniowie mogli cieszyć się słodyczami, odzieżą
sportową, tornistrami, ławkami i stołami.
Od 2011 roku Rycerz Krzyża Maltańskiego nawiązał bliski kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w
Zębowicach. Bliska przyjaźń zaowocowała przywiezionymi kilkoma transportami w których Ośrodek
otrzymał stoły, krzesła, żywność. Dzięki tej współpracy działalność rozeszła się także na inne
placówki a wśród nich Publiczne przedszkole w Zębowicach i Radawiu, które to otrzymały sprzęt
meblowy, zabawki dla dzieci, żywność, dywany oraz wiele innych rzeczy. Dar w postaci organów,
otrzymała Parafia Zębowice z przeznaczeniem dla kościoła w Knieji, schola liturgiczna Radawie
cieszy się z keyboardu oraz słodyczy dla jej członków,podobnie Chórek Promyki Marii, schola
Zębowice,członkowie Straży Pożarnej w Zębowicach, LZS Radawie oraz wszystkie koła DFK
działające na terenie gminy Zębowice obdarowane zostały środkami żywnościowymi i
słodyczami.Stacja Caritas to także placówka o której Rycerz pamięta. Wsparł ją środkami czystości
oraz dezynfekującymi, sprzętem rehabilitacyjnym .Na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej
dostarczony zostały sprzęt dla osób potrzebujących i niepełnosprawnych. Pan Bernhard na
przełomie tych lat spełniał potrzeby także osób prywatnych, które niejednokrotnie zwracały się do
niego o pomoc i zawsze ją otrzymywały.
Nie da się słowami opisać działalności Pana Serwuschioka.Jego serce dla ludzi potrzebujących jest
ogromne.

Opracowała M. Czyrnia

