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PODZIĘKOWANIE STRAŻAKÓW  
Z OSP W KADŁUBIE WOLNYM
Za pośrednictwem Informatora jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym pragnie serdecznie 
podziękować: wójtowi gminy Zębowice Waldemarowi 
Czaja, Przewodniczącej Rady Gminy Gabrieli Buczek oraz 
radnym R.G. za podjęcie decyzji o pełnym sfinansowaniu 
remontu dachu oraz wieży ich remizy. Strażacy ochotnicy 
z Kadłuba Wielkiego mając świadomość, że koszt remontu 
był dużym wysiłkiem finansowym ze strony budżetu 
gminy tym bardziej doceniają podjętą decyzję.

Wydatki w I półroczu 2017 r., 
Przedszkola i Zespołu  

Gimnazjalno-Szkolnego  
w Zębowicach

Lp. Sołectwa
Liczba dzieci Wydatki za I półrocze 2017 r.

SP Gim. Przedszk. Przedszkole ZGS Razem

1.
Kadłub 
Wolny

24 11 8 54936,14 248874,85 303810,99

2. Knieja 5 4 10 58860,15 63996,39 122856,54

3. Poczołków 1 1 7 27468,07 14221,42 41689,49

4. Osiecko 4 2 1 3924,01 42664,26 46588,27

5. Prusków 3 5 5 19620,05 56885,68 76505,73

6. Siedliska 7 1 4 15696,04 56885,68 72581,72

7. Radawie 43 25 22 117720,49 483528,28 601248,77

8. Zębowice 57 29 40 156960,40 611520,1 768480,50

RAZEM: 144 78 97 455185,35 1578576,66 2033762,01

Na podstawie sprawozdań, które zostały przekazane przez 
kierowników jednostek organizacyjnych do Urzędu Gminy 
w Zębowicach, wyliczono średnie wydatki na poszczególne 
Sołectwa względem liczby dzieci, uczniów uczęszczających do 
naszych placówek oświatowych oraz do ościennych Gmin. Łączna 
kwota wydana na oświatę jest podobna do kwoty wydatkowanej 
na wszystkie pozostałe zadania, które są nałożone na Gminę 
i były realizowane w tym półroczu. Dla porównania, zebrany 
podatek od nieruchomości i podatek rolny nie wystarczają na 
pokrycie wydatków w Przedszkolu. To oznacza, że nasza Gmina 
jest bardzo biedna i uzależniona od dotacji i subwencji z Budżetu 
Państwa.
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źródło opracowanie: ,,Jak dobrze wydawać pieniądze”. Wydawca – Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów – Konin 2009 r.

FunduSZ SołeckI
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T radycyjnie jak co roku 26 lipca odbyły się w Kadłubie 
Wolnym uroczystości odpustowe ku czci św. Anny. 

Mszę świętą dla kilkuset zgromadzonych, mieszkańców 
i gości odprawił proboszcz zębowickiej parafii ks. Paweł 
Zając. Oprawę mszy stanowiły sztandary kościelne oraz 
OSP, a ubogacała ją swoją grą, miejscowa orkiestra dęta. 
Część kościelną uroczystości zakończyła procesja wiernych 
ze sztandarami i figurą św. Anny do kaplicy. Zwieńczeniem 
uroczystości odpustowych było spotkanie uczestników na 
wspólnym poczęstunku przy tradycyjnych śląskich wypie-
kach, kawie i herbacie oraz potrawach z grilla. Odpust był 
również okazją do złożenia podziękowań przez ks. Pawła 
Zająca Wspólnocie Lasów Drobnowłościańskich za wspar-
cie finansowe remontu i malowania kościoła parafialnego 
w Zębowicach.

odpust w kadłubie Wolnym
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16 lipca br. w Domu Spotkań od-
było się uroczyste podsumo-

wanie i wręczenie nagród w gminnym 
konkursie plastycznym ,,Bezpieczne 
Wakacje.” Jak podkreślała Joanna Jan-
czyk dyrektor GOIKiCz na konkurs, 
w którym uczestniczyły dzieci w dwóch 
kategoriach wiekowych – przedszkole 
oraz klasy I–III wpłynęło 47 prac. Prace 
wykonywane były pod opieką rodzi-
ców oraz nauczycieli – wychowawców. 
Komisja oceniająca prace brała pod 
uwagę, zgodność tematu pracy z tema-
tem przewodnim konkursu, estetykę 

pracy i kreatywne, ciekawe podejście 
do tematu bezpieczeństwa. W kategorii 
wiekowej – przedszkole, ze względu 
na podobieństwo wykonanych prac 
wszystkie dzieci nagrodzono jedna-
kowo. Nagrodzono Maję Proszewską, 
Zuzię Możdżeń, Maję Wróbel, Martynę 
Czaja, Oliwię Kij, Lenę Bębenek, Igora 
Proszewskiego i Pawła Lempa. W ka-
tegorii wiekowej obejmującej uczniów 
klas I-III pierwsze miejsce przyznano 
Gabrielowi Michalczyk, drugie rów-
norzędnie Emilce Jendrzej i Emilce 
Zacha, a trzecie Damianowi Grzesik. 

Wyróżnienia w kolejności otrzymali: 
Oliwia Maushagen, Michał Szmolka, 
Mateusz Winkler, Ania Szendzielorz 
i Wojtek Beneda. Przygotowano rów-
nież okolicznościowe upominki dla 
wszystkich uczestników konkursu. Jak 
mówił podczas wręczania nagród wójt 
Waldemar Czaja ważna była rywaliza-
cja, ale najważniejszym celem konkursu 
było propagowanie szeroko rozumianej 
idei dotyczącej bezpieczeństwa i bez-
piecznego zachowania się w różnych 
miejscach i sytuacjach, a tego powinni-
śmy się uczyć od najmłodszych lat.

23 lipca br. w Domu Spotkań od-
było się spotkanie integracyjne 

członków DFK z kół Knieja, Zębowice, 
Kadłub Wolny i Radawie, w którym 
uczestniczyła kilkudziesięcioosobowa 
grupa członków Stowarzyszenia z tere-
nu naszej gminy. 

Dla uczestników przygotowano 
słodki poczęstunek, który stał się oka-
zją do wspólnych rozmów i dyskusji. 
Ważnym elementem spotkania były 

również występy naszych młodych 
artystów, którzy przed licznie zgro-
madzoną widownią zaprezentowali 
swoje nieprzeciętne umiejętności mu-
zyczno-wokalne. 

Pewien wpływ na frekwencję miała 
zorganizowana w tym samym czasie 
w m. Knieja uroczystość poświęcenia 
przez ks. Pawła Zająca pojazdów z oka-
zji zbliżającego się dnia św. Krzysz-
tofa.

konkuRS PLASTYcZnY „BeZPIecZne WAkAcJe”

SPoTkAnIe kÓł dFk
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60 LecIe  
TARTAku

60 -lecie działalności tartaku Jerzego 
Ebisia z Kadłuba Wolnego. było 

okazją do okolicznościowego spotkania 
właściciela firmy z pracownikami, władza-
mi gminy i współdziałającymi przedsię-
biorcami w Domu Spotkań w Zębowicach. 
Zakład jest lokalnym liderem w produkcji 
tartacznej, dysponującym nowoczesnym 
parkiem maszynowym i technologią, po-
siadającym również skomputeryzowaną 
dwukomorową suszarnię do suszenia 
tarcicy. 

Podstawową działalnością tartaku jest 
przecieranie drewna okrągłego na więźby 
dachowe oraz tarcicy mokrej lub suchej dla 
stolarzy. W ofercie posiada tarcicę iglastą 
i liściastą ogólnego przeznaczenia oraz 
budowlaną. W znajdującej się na terenie 
zakładu stolarni produkowane są min. me-
ble ogrodowe, płoty, furtki, piaskownice 
i pergole. Tartak świadczy również usłu-
gi w zakresie przetarcia drewna iglastego 
i liściastego, suszenia tarcicy, impregna-
cji oraz strugania tarcicy mokrej i suchej. 
Z jego usług korzystają głównie miesz-
kańcy Opolszczyzny, oraz województw 
śląskiego i dolnośląskiego. 

Dla właściciela tartaku, który zatrud-
nia 16 pracowników, mieszkańców naszej 
gminy i gminy Dobrodzień, szczególnie 
ważne jest co podkreślał podczas spotka-
nia jubileuszowego, aby pracownicy jego 
firmy stanowili zgrany zespół i czuli się 
doceniani za pracę, którą wykonują. Wie-
le ciepłych słów o firmie Jerzego Ebisia 
przytacza również wójt Waldemar Czaja 
mówiąc, iż jest ona sponsorem licznych 
imprez organizowanych przez gminę oraz 
co szczególnie istotne daje zatrudnienie 
naszym mieszkańcom. 

Nie do przecenienia według włodarza 
gminy jest również wsparcie właściciela 
tartaku, w trakcie likwidacji miejscowych 
zagrożeń wynikłych z powodu wystąpie-
nia nagłych zjawiskach atmosferycznych 
w postaci przetarcia tarcicy celem zabez-
pieczenia zerwanych dachów czy innych 
konstrukcji.

HISToRIA LokALnA  
W PoWIecIe oLeSkIM

W  ramach cyklu Historia Lokalna w powiecie oleskim 2 lipca br. w Domu Spo-
tkań odbyło się spotkanie z ks. prof. Józefem Bremerem poświęcone pielgrzy-

mowaniu do Santiago de Compostela. Zorganizowane przez Starostwo Powiatowe 
w Oleśnie, Zarząd Gminny TSKN w Zębowicach i Wójta Gminy w Zębowicach 
spotkanie zgromadziło około stuosobową grupę słuchaczy, wśród których byli 
również mieszkańcy gmin ościennych i powiatu lublinieckiego. Uczestników 
powitali wójt Waldemar Czaja i prowadzący spotkanie Przewodniczący Zarządu 
Gminnego TSKN. Zanim rozpoczęło się wystąpienie prof. Bremera o miejscach 
pielgrzymowania naszych przodków mówił Gerard Wons. 

Wystąpienie przewodniczącego TSKN wsparte było bogatą prezentacją multi-
medialną ukazującą miejsca pielgrzymowania okolicznych mieszkańców. Mówca 
podkreślał, że do najczęściej odwiedzanych przez naszych pątników miejsc należą: 
Jasna Góra, Góra św. Anny, Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej, kościół 
św. Rocha w Grodzisku i Kościół św. Anny w Oleśnie. Z kolei ks. prof. Józef Bre-
mer mówiąc o historii pielgrzymowania do Santiago de Compostela podkreślał 
specyfikę tych pielgrzymek, które różnią się od naszych masowych pieszych 
pielgrzymek. Przedstawiając uświęconą ponad tysiącletnią tradycją drogę piel-
grzymowania Camino de Santiago zachęcał uczestników do podjęcia wyzwania 
i udania się pątniczym szlakiem do Santiago de Compostela, aby zdążając do celu 
mieć czas na wyciszenie się i doświadczenie duchowej przemiany. 

Wykład ks. profesora był również okazją do dyskusji i zadawania pytań naszemu 
gościowi. Pytania sprowadzały się głównie do szczegółów związanych z samym 
przebiegiem pielgrzymki, jej kosztów i kwestii dotyczących zaplecza socjalne-
go. W trakcie dyskusji o swoich przeżyciach i atmosferze jaka towarzyszyła im 
w trakcie wędrówki do Santiago de Compostela mówili uczestnicy, którzy odbyli 
pielgrzymkę do tego wyjątkowego miejsca. Okazją do kontynuowania dyskusji 
był też zorganizowany na zakończenie spotkania wspólny poczęstunek. Spotkanie 
w ramach historii lokalnej wykorzystano również do wręczenia podziękowań, 
osobom, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w jego przygotowanie 
i oprawę.
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RAJd RoWeRoWY

16 lipca br. odbył się rajd rowe-
rowy, którego organizatorem 

był Gminny Ośrodek Informacji Kul-
tury i Czytelnictwa oraz wójt gminy 
Waldemar Czaja. Rajd zgromadził 40 
uczestników, którzy mieli do pokonania 
prawie dwudziestokilometrową trasę 
wiodącą od budynku GOIKiCz przez 
Radawie, Łąkę z powrotem do Zębowic. 
W trakcie rajdu uczestnicy zwiedzi-
li: Zamek Zębowicki wraz z parkiem, 
oraz znajdujące się na terenie Radawia 
- Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża 
Świętego, Pałac (DPS) i plac Kalwarii 
Maryjnej. Przed wyruszeniem w dalszą 
drogę kolumna cyklistów zatrzymała 
się na zorganizowany na gminnym pla-
cu zabaw w Radawiu postój w ramach, 
którego przygotowano dla uczestników 
słodki poczęstunek oraz pieczone kieł-
baski. Można było również skorzystać 
z urządzeń placu zabaw i siłowni na 
powietrzu. Ta wyjątkowa ze względu 
na swoje walory zdrowotno-poznawcze 
impreza, była też doskonałą okazją do 
poznania urokliwych zakątków naszej 
gminy przez liczne grono najmłodszych 
uczestników rajdu.

Z organizowany 2 lipca br. Festyn Ro-
dzinny w Poczołkowie okazał się 

sukcesem organizacyjnym i frekwen-
cyjnym, który w słoneczne niedzielne 
popołudnie zgromadził kilkudziesię-
ciu mieszkańców wsi i gości. Festyn, 
którego areną była łąka obok domu 
sołtysa wsi, był miejscem humoru i do-
brej zabawy. Dla uczestników przygo-
towano poczęstunek, kawę i ciasto oraz 
potrawy z grilla. Pamiętano również 

o atrakcjach dla dzieci, na które czekały 
min.: dmuchańce, trampolina i słod-
kie niespodzianki. Integracji sprzyjały 
mecze piłki siatkowej i zawody w rzu-
caniu kaną (bańka na mleko). Dużym 
zainteresowaniem cieszył się również 
pokaz działań ratowniczo-gaśniczych 
w wykonaniu druhów z OSP Kadłub 
Wolny. Zorganizowany przez miejsco-
wą Radę Sołecką festyn został wsparty 
środkami z Funduszu Sołeckiego.

FeSTYn RodZInnY W PocZołkoWIe
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PoWIAToWe ZAWodY  
FIReFIGHTeR coMBAT cHALLenGe

BudoWA  
PARkInGu

T rwają prace przy budowie par-
kingu obok kościoła parafialne-

go w Zębowicach. Po zdjęciu warstwy 
ziemi teren jest utwardzany warstwą 
tłucznia. Inwestorem budowy parkingu 
jest proboszcz zębowickiej parafii ks. 
Paweł Zając, a prace prowadzi firma 
Joachima Sykoś z Radawia. Z infor-
macji przekazanej przez ks. proboszcza 
wynika, że oddanie parkingu do dys-
pozycji parafian planowane jest przed 
uroczystościami odpustowymi. Termin 
w głównej mierze zależy od tego czy 
prac nie spowolni pogoda. Docelowo 
na parkingu zostanie położona kostka 
brukowa, bądź wylana zostanie war-
stwa asfaltu.

ReMonT dRoGI  
PoWIAToWeJ  

knIeJA–GRodZIec

W ramach prowadzonych prac re-
montowych na drodze powiatowej 
Knieja – Grodziec położona została war-
stwa asfaltu na odcinku od m. Kuziory 
do granicy lasu w Kniei. Wykonawca 
remontu zapowiada wprowadzenie 
na tym odcinku ruchu wahadłowego. 
Wprowadzenie ruchu wahadłowego 
nie spowolni prac remontowych po-
nieważ równolegle prowadzone będą 
prace związane z pogłębianiem rowów, 
wykonywaniem odwodnień, utwardza-
niem pobocza oraz położenie górnej 
warstwy ścieralnej asfaltu.

D ruhowie z OSP Kadłub Wolny 
i OSP Zębowice oraz członkowie 

MDP z OSP Zębowice uczestniczyli 
w pierwszych powiatowych zawodach 
Firefighter Combat Challenge o tytuł 
najlepszego strażaka oraz drużyny 
MDP powiatu oleskiego, które 15 lipca 
br. odbyły się w Kozłowicach. 

Te nietypowe zawody wymagały 
od zawodników nie tylko odwagi ale 
przede wszystkim siły i sprawności 
fizycznej. W tej rywalizacji doskonale 
spisał się druh Patryk Miozga, z OSP 
Kadłub Wolny, który zajął ostatecznie 

6 miejsce, ale do podium zabrakło mu 
zaledwie 2 sekund. Klasę pokazali dru-
howie z MDP w Zębowicach, którzy 
startując w kategoriach: dziewczęta 
wiek 10-14 lat, chłopcy wiek 10-14 lat 
i chłopcy wiek 15-18 lat zajęli I miej-
sca. 

Serdecznie gratulujemy młodzieży 
odniesionych zwycięstw i życzymy 
Wszystkim druhom dalszych sukce-
sów w kolejnych edycjach sportowych – 
Gabriela Buczek Przewodnicząca Rady 
Gminy Zębowice i Waldemar Czaja 
wójt Gminy Zębowice.
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PROGRAM OBCHODÓW 90-LECIA OSP KNIEJA
ORAZ DOŻYNEK GMINNYCH  

KNIEJA 02-03.09.2017 r.

SOBOtA 2 WRZEśNIA 2017
14.00 – zbiórka jednostek przed remizą OSP Knieja
14.30 – Msza Św. z okazji 90- lecia OSP Knieja
16.00 –  oficjalne rozpoczęcie obchodów 90-lecia OSP 

Knieja
– odczytanie kroniki jednostki
– wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom

17.30 – poczęstunek i wspólne biesiadowanie
20.00 – zabawa taneczna z zespołem Sempre

NIEDZIELA 3 WRZEśNIA 2017
13.00 – msza święta
14.00 – przemarsz korowodu na boisko
14.30 – przekazanie chleba przez starostów-wójtowi

– przemówienie wójta
– podział chleba przez wójta 

15.30 –  występ młodzieży z Zespołu Gimnazjalno-
Szkolnego w Zębowicach

16.00 – występ kabaretu ,,One” z Kamienia Śląskiego
16.50 –  ogłoszenie wyników koron żniwnych oraz ko-

rowodów 
17.00 – występ muzyczny Zuzanny Herud
18.00 –  występ kabaretu ,,Zgrani Fojermani” z Gro-

dziska
19.00 –  występ duetu Claudia i Kasia Chwołka - gwiazda 

telewizji TVS Silesia
20.00 – zabawa taneczna – gra zespół Bravo

Oprócz tego wiele atrakcji takich jak:
• bogata oferta gastronomiczna
• wesołe miasteczko
• zabawy dla dzieci z animatorem

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice, 
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl Nakład: 1000
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

W lipcu 2017 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

80 lat: Anna Kowolik, Erwin Zając, Maria Prukop
85 lat: Genowefa Wieczorek
90 lat: Klara Konwisorz, Hildegarda Waniek
93 lata: Agnieszka Sykosz
95 lata: Anna Hola

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: 
Urszula i Arnold Czaja, Kornelia i Lucjan Dylong,  

Jolanta i Waldemar Miemus
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 czerwcu: Kacper Piegza,  
w lipcu: Alan Grzesik, Leo Swoboda
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 lipcu: Anna Buhl, Maria Wieczorek, Hubert Nita,  
Kubica Filip, Rainhold Bok
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.

oGłoSZenIA

odpady zmieszane  
wystawiamy w kubłach

Przypominamy, że do odbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych przeznaczony jest tylko i wyłącznie pojemnik 
przystosowany do automatycznego odbioru przez samochód 
odbierający tego typu odpady. Odpady te, ze względu na swoje 
właściwości, a w szczególności: zagrożenie bakteryjne, ciężar i wil-
gotność nie nadają się do odbioru w workach. Ilość wystawianych 
kubłów z odpadami zmieszanymi wynika z indywidualnych 
potrzeb gospodarstwa domowego.

Odpady gromadzone selektywnie tzn. tworzywa sztuczne, 
papier i metal oraz szkło możemy wystawiać w kubłach i w wor-
kach. W tym przypadku ilość wystawianych pojemników tj. kubłów 
lub/i worków także wynika z indywidualnych potrzeb gospodarstwa 
domowego.

Począwszy od września 2017 r., odpady zmieszane wysta-
wione w workach nie będą odbierane. Szczególne przypadki 
prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy w Zębowicach na dwa dni 
przed planowanym odbiorem (nr tel. 77 42 16 076 w. 30).

Informujemy również, że w tym roku zostanie przygotowane 
i wydzielone miejsce do odbioru odpadów gromadzonych selek-
tywnie aby pomniejszyć koszty ich wywozu, które my ponosimy. 
Niestety, jakość segregacji odpadów oraz ilość wytwarzanych od-
padów, pozostawia wiele do życzenia. To wszystko wpływa na cenę 
opłaty w gospodarowaniu z odpadami.

Wnioski akcyzowe
Od 01.08 2017 r. do 31.08. 2017 r. należy składać wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup 
oleju napędowego za okres od 01.02.2017 r. do 31.07. 
2017 r.

Wnioski na 500 +
Od 01.08 2017 r., należy składać ponownie wnioski na 
500+. Szczegółowe informacje w GOPS Zębowice i na 
stronie BIP Gminy Zębowice.


