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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
P odobnie jak w latach ubiegłych msza święta w intencji 

uczniów i nauczycieli poprzedziła rozpoczęcie roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej w Zębowicach. Ze wzglę-
du na panujące obostrzenia na hali sportowej uczestniczyły 
dzieci z klas I-IV, natomiast uczniowie klas V–VIII mieli 
rozpoczęcie roku szkolnego w budynku dawnego Gimnazjum. 
Uczestniczących w uroczystości uczniów, gości i rodziców 
pierwszoklasistów powitała dyrektor Szkoły Małgorzata 
Stelmach. W swoim wystąpieniu przedstawiła zmiany orga-
nizacyjne związane z funkcjonowaniem szkoły w związku 
z prowadzonymi remontami oraz kwestie dotyczące dowozu 

uczniów. Wyraziła nadzieję, że proces edukacyjny będzie 
przebiegał zgodnie z planem, chociaż jak zaznaczyła szkoła 
jest przygotowana na wprowadzenie zmian w systemie na-
uczania gdyby zaszła taka konieczność. Poinformowała też, 
że do czasu zakończenia remontu przedszkola w placówce 
będzie funkcjonowało przedszkole. Pani dyrektor odczytała 
również pismo Wojewody Opolskiego z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego. Ważnym punktem uroczystości było paso-
wanie pierwszoklasistów, połączone z wręczaniem im rogów 
obfitości. W dwóch klasach uczyć się będzie w sumie 34 dzieci.

ODPADY KOMUNALNE - INFORMACJE

5 i 7 października 2021 r. w miejscowościach Knieja, Zębo-
wice, Radawie i Kadłub Wolny będzie zorganizowany mobilny 
PSZOK (punkt selektywnego odbioru odpadów komunalnych), 
do którego mieszkańcy naszej Gminy mogą dostarczyć odpady 
problematyczne powstające w gospodarstwach domowych np. 
zużyte baterie i akumulatory, telefony komórkowe, ładowarki, 
powerbanki, DROBNY sprzęt elektryczny i elektroniczny np. 
blender, młynek, laptop, router, aparat fotograficzny, świetlówki, 
a także przeterminowane leki i chemikalia np. resztki antybioty-
ków, farb, rozpuszczalników, lakierów, środków ochrony roślin, 
nawozów i opakowania po nich oraz zużyte igły i strzykawki.

Odpady w nieopisanych i tłukących się pojemnikach np. farba 
w słoiku czy nieokreślona ciecz w butelce oraz odpady z działal-
ności rolniczej i gospodarczej nie zostaną odebrane.

Godziny funkcjonowania punktu opisane są w harmono-
gramie.

Zachęcamy do korzystania z tej usługi. Odpady problema-
tyczne to, jak nazwa wskazuje, poważny problem w gospodarce 
odpadami komunalnymi. Gdy trafiają do ogólnego strumienia 
odpadów komunalnych bardzo trudno je z niego oddzielić, a ze 
względu na swoje niebezpieczne składniki i właściwości stwa-
rzają duże zagrożenie dla środowiska. Gdy dostarczymy je do 
punktu mamy gwarancję, że będą odpowiednio zutylizowane 
po usunięciu z nich materiałów, które można odzyskać. 

Zgodnie z regulaminem funkcjonowania punktu selek-
tywnego zbierania odpadów komunalnych, aby nie dopuścić 
do oddawania odpadów przez osoby, które nie ponoszą opłat 
w naszej gminie, prosimy o wcześniejsze podejście do urzędu 
i pobranie dokumentu, który będzie uprawniał do oddania od-
padów. Osoby bez przedmiotowego dokumentu będą w punkcie 
poproszone o przedzwonienie do urzędu celem potwierdzenia 
możliwości oddania odpadów.
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MECZ DLA WIKTORKA
S ukcesem frekwencyjnym i finansowym zakończyła zor-

ganizowana w dniu 29 sierpnia akcja charytatywna pod 
hasłem ,,Mecz dla Wiktorka Sikory”, której celem było zbie-
ranie środków finansowych na operację chorego serduszka 
małego Wiktorka. Przedsięwzięcie, które wspólnie zorgani-
zowali: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Zębowice, LZS Rada-
wie i Zębowice oraz OSP Zębowice i Radawie zgromadziło 
liczne grono uczestników, na których czekało wiele atrakcji. 
Ważnym punktem był mecz charytatywny pomiędzy LZS 
Zębowice a LZS Radawie. Ponadto w usytuowanych na placu 
obok remizy OSP w Zębowicach namiotach odbywały się 
występy artystyczne. Dla Wiktorka bezpłatnie koncertowali: 
Daria Noryńska, Janusz Żyłka z córką Dominiką, Vanessa 
Gąsior, Damian Kleszcz oraz zespół Paradox Band. Akcję 
wsparło liczne grono sponsorów. Ważnym jej punktem była 
licytacja klubowych koszulek piłkarza polskiej ekstraklasy  
mieszkańca Zębowic Jana Grzesika. Hojność sponsorów 
i mieszkańców pozwoliła uzyskać kwotę około 30 tyś. zł.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE W ZĘBOWICACH
J ak co roku 15 sierpnia w Parafii Wniebowzięcia Najświęt-

szej Maryi Panny w Zębowicach odbyły się uroczystości 
odpustowe z udziałem licznej rzeszy parafian i gości. Mszę 
świętą w asyście proboszcza zębowickiej parafii księdza Jó-
zefa Zwarycza i emerytowanego proboszcza księdza Pawła 
Zająca. odprawił ojciec Damian Stachowicz OFM z Borek 
Wielkich. Ojciec Damian w trakcie wygłaszanej homilii 
podkreślał, że człowiek jest radością Pana Boga i Bóg cieszy 

się, kiedy my jego dary przyjmujemy. Uroczystość ubogacały 
swoim śpiewem ,,Promyki Maryi” i chór Zębowice oraz grą 
orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego. Mszę zakończyła procesja 
z udziałem sztandarów kościelnych i strażackich. Asystę przy 
baldachimie wystawili strażacy z OSP w Zębowicach. Stałym 
elementem odpustu były liczne stoiska handlowe tłumnie 
odwiedzane przez uczestników uroczystości.

ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ,,ZWIERZOWA AKCJA KASTRACJA”
Informujemy, że Gmina Zębowice zakończyła  realizowany 

we współpracy z Fundacją Zwierz  program: „ ZWIERZOWA 
AKCJA KASTRACJA”. Wnioski o kastrację zwierząt w ramach 
tej akcji nie będą już przyjmowane.
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PIKNIK RODZINNY
L iczna grupa mieszkańców naszej gminy, a przede wszyst-

kim dzieci, uczestniczyła w zorganizowanym 1 sierpnia 
br. przez Gminny Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa 
w Zębowicach i Stowarzyszenie LGD ,,Kraina Dinozaurów”, 
pikniku rodzinnym, który odbywał się pod hasłem ,,Kul-
turalne  lato z rodziną – Niedziela z Krainą Dinozaurów”. 
Piknik rozpoczął się animacjami dla dzieci. Różnorodność 
atrakcji jakie przygotowali animatorzy sprawiła, że w tej 
półtoragodzinnej zabawie uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci 
a w część zabawy włączyli się również rodzice i opiekuno-
wie. Po atrakcjach dla dzieci, zgromadzeni w namiotach 
uczestnicy wysłuchali koncertu orkiestry dętej z Rzędo-
wic, grającej na skrzypcach naszej młodej artystki Julianny 
Jendrzej i humorysty Teodora Glenska. Ponadto można 
było nabyć praktycznych umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w czasie przygotowanego przez druhów z Zębowic 
pokazu. Najmłodsi mogli skorzystać również z darmowych 
dmuchańców. Można było również zakupić popkorn, watę 
cukrowa oraz produkty z grilla i napoje. Podczas pikiniku 
promowano również akcję szczepień przeciwko Covid 19 
oraz zbierano środki na operację małego Wiktorka. Ważnym 
momentem uroczystości było wciągnięcie flagi państwo-
wej na maszt i odegranie hymnu z okazji przypadającej 
w tym dniu 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 
Uczestnicy wysłuchali również o godz. 17.00 dźwięku syren 

upamiętniających rozpoczęcie tego wielkiego i krwawego 
zrywu narodowościowego. Organizację pikniku wsparł fi-
nansowo wójt Gminy Waldemar Czaja. Za pośrednictwem 
Informatora składamy podziękowanie wszystkim, którzy 
włączyli się w jego organizację. Szczególne podziękowania 
kierujemy do druhów strażaków z OSP Zębowice i Kadłub 
Wolny, pracowników działu komunalnego Gminy, oraz 
pracowników GOIKiCz.
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BIWAK Z PIERWSZĄ POMOCĄ
Zakończyły się bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, w któ-

rych uczestnicy poznawali podstawy udzielania pierwszej 
pomocy pod okiem ratowników. W ramach trzy dniowego 
biwakowania oprócz nauki pierwszej pomocy był również czas 

na integrację i zabawę. Zwieńczeniem pobytu był test ze zdobytej 
wiedzy oraz pokaz nowo nabytych umiejętności. W biwaku, 
którego organizatorem byli druhowie z OSP Główczyce, uczest-
niczyli również członkowie MDP z Kadłuba Wolnego.

INFORMACJA O PRZEPROWADZENIU KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 ROKU

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Opolskiego z dnia 26 
lipca 2021 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej na terenie 
Województwa Opolskiego w 2021 roku, od 9 sierpnia 2021 roku 
rozpoczęła się w województwie opolskim kwalifikacja wojskowa, 
podczas której ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. 
Kwalifikacja  wojskowa  na terenie powiatu  oleskiego przepro-
wadzona zostanie w okresie od 6 września do 24 września 2021 r. 
w godzinach od 8:00 do godz. 11:00 i odbywać się będzie w Miej-
skim Domu Kultury w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście 31. 

Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Zębowice:
•	13.09.2021r.  – termin podstawowy
•	24.09.2021 r.  – dzień rezerwowy
Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-

nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej obowiązkowi 
stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

•	mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
•	mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają 

określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•	osoby urodzone w latach 2000-2001, które:

–  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

–  zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu 
na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po 
zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie 
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

•	kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifi-
kacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety 
pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które 
w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę 

w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych 
oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące stu-
dentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, 
o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 944) 

•	osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo 
do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, 
w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje stawienie się przed wójtem 
lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją le-
karską oraz wojskowym komendantem uzupełnień. W ramach 
kwalifikacji, osoba stająca przed komisją zostanie sprawdzona 
celem oceny przydatności do pełnienia służby wojskowej.

Osoba stająca do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać 
przy sobie:

•	dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie 
tożsamości,

•	dokumentację medyczną (np. wyniki badań specjalistycznych 
z ostatnich 12 miesięcy) - w przypadku niepełnosprawności 
lub ciężkich chorób – dla Powiatowej Komisji Lekarskiej,

•	aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia 
głowy),

•	dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub po-
bieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez 
uzasadnionej przyczyny, nakłada się na osobę grzywnę w celu 
przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez 
Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępo-
waniu egzekucyjnym w administracji.

Informacji w  sprawie kwalifikacji  wojskowej dla mieszkańców  
Gminy Zębowice  udziela  się w Urzędzie  Gminy  Zębowice ul. 
Izydora Murka 2 pok. Nr 20 (tel. 77 421 60 76 wew. 27).
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TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
T rwają prace związane z termomodernizacją budynku 

Szkoły Podstawowej (dawnego Gimnazjum) i budynku 
Publicznego Przedszkola w Zębowicach. W ramach pro-
wadzonych prac zostały już wymienione okna w budynku 

szkoły. Położony został styropian na budynku Przedszkola 
oraz został docieplonych strop. Montowane są również panele 
fotowoltaiczne.

REMONT  
KONTENERA SANITARNEGO

Z akończyły się prace związane z remontem kontenera 
sanitarnego  na boisku LZS Radawie. W ramach prac 

zamontowano nowy brodzik wykonany ze stali nierdzewnej 
ryflowanej o wartości 5600 zł. Prace wykonali pracownicy 
działu komunalnego gminy.

WANDALIZM
Pomimo naszych apeli publikowanych we wcześniejszych 

wydaniach Informatora ponownie doszło do aktu wan-
dalizmu. Tym razem została częściowo zniszczona elewacja 
remontowanego budynku byłego Gimnazjum. Sprawcy w nocy 
z 16/17 sierpnia br. zniszczyli przyklejony do elewacji budyn-
ku styropian. Próbowali również podpalić zgromadzone za 
budynkiem paczki ze styropianem. Jedyne co jest pociesza-
jące to fakt, że dzięki sprawnej akcji policji udało się szybko 
namierzyć sprawców, którymi okazali się młodzi mieszkańcy 
naszej gminy. Liczymy, że poniosą oni konsekwencje prawne 
adekwatne do swoich chuligańskich wybryków.

JEŹDZIECKA PASJA KAMILI KUBICIEL
M iło nam poinformować, że Kamila Kubiciel, którą zna-

my z talentów muzycznych z powodzeniem realizuje 
swoją pasję jeździecką. Nasza młoda mieszkanka posiada 
licencję Opolskiego Związku Jeździeckiego w jeździectwie 
konnym. Na przełomie lipca i sierpnia startowała w Faci-
miechu w mistrzostwach Polski amatorów w WKKW. Na 
co dzień doskonali swoje umiejętności i startuje ze stajni 
,,Dera” w Bogdańczowicach. Przed utalentowaną mieszkanką 
Kadłuba Wolnego już we wrześniu kolejne starty w Mistrzo-
stwach Śląska w ujeżdżaniu w Gosławicach i Mistrzostwach 
Opolszczyzny w skokach w Jakubowicach. Powodzenia Trzy-
mamy kciuki.
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W JEDNOSTKACH OSP
W  trzeciej dekadzie czerwca br. w jednostkach OSP 

Knieja, Kadłub Wolny i Zębowice odbyły się zebrania 
sprawozdawczo-wyborcze. Podczas zebrań dokonano pod-
sumowania działalności w roku 2020 oraz przedstawiono 
plany działalności w 2021 r. Ważnym punktem zebrań był 
wybór nowych członków Zarządu OSP oraz kandydatów 
na Zjazd Gminny i do Zarządu Gminnego OSP. 26 czerw-
ca br. odbyły się zebrania w  OSP Knieja i Kadłub Wolny.  
Jednostka w Kniei liczy 32 druhów w tym 1 honorowy. 
W ubiegłym roku miejscowa OSP uczestniczyła dwa razy 
w gaszenia pożaru. W roku sprawozdawczym w jednostce 
dokonano modernizacji sprzętu łączności oraz wykonano 
kompleksowe malowanie pomieszczeń strażnicy. W planie 
na rok bieżący jest zakup 6 kompletów UPS i 6 masek. Waż-
nym zadaniem dla miejscowych druhów będzie również 
organizacja zaplanowanych w dniu 19 września br. Gmin-
nych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W trakcie zebrania 
dokonano wyboru Zarządu OSP w składzie: Prezes- Konrad 
Jendrzej, wiceprezes – naczelnik Daniel Piegza, wiceprezes 
Joachim Weber, sekretarz Justyna Janczyk, skarbnik Roman 
Koj. Na funkcję gospodarza wybrano Krzysztofa Piegza, 
a na kronikarza Justynę Janczyk. Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej został wybrany Jan Stróżyk, sekretarzem Rafał 
Piegza a członkiem Bronisław Frencek. Delegatami na Zjazd 
Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali wybrani druhowie: 
Joachim Weber i Artur Panic. Natomiast przedstawicielami 
do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali wybrani 
druhowie: Konrad Jendrzej i Daniel Piegza. 

Z przedstawionego  przez  Zarząd sprawozdania wynika, 
że OSP w Kadłubie Wolnym liczy 52 członków zwyczajnych 5 
honorowych 1 wspierającego oraz posiada 9 osobową Kobiecą 
Drużynę Pożarniczą i MDP liczące 14 członków. W ubiegłym 
roku druhowie uczestniczyli w 16 akcjach ratowniczych, w tym 
w gaszeniu pożarów 5 razy i 11 razy w likwidacji miejscowych 
zagrożeń. W roku sprawozdawczym ze środków własnych 
Jednostka zakupiła umundurowanie i sprzęt za kwotę 4090,50 
zł. Na sfinansowanie pozostałych zakupów sprzętu i wypo-
sażenia otrzymała również dofinansowanie: z Nadleśnictwa 
Opole w wysokości 500 zł z Powiatowego Urzędu Pracy 2800 
zł, z ZOSP RP 5350 zł, oraz budżetu Gminy Zębowice w kwocie 
8694 zł. W bieżącym roku zaplanowano m.in. zakupy sprzętu 
i umundurowania za kwotę 25 tyś zł., w tym 8 kompletów 
UPS i 8 pasów bojowych dla MDP oraz przeprowadzenie 
prac remontowych w Strażnicy (remont komina) za 10 tyś zł. 
Druhowie zgłaszają również do wójta Gminy Zębowice wnio-
sek o zakup nowego samochodu bojowego. Podczas zebrania 
dokonano wyboru Zarządu OSP w składzie: Prezes- Artur 
Czaja, Wiceprezes-naczelnik Rafał Magnes, Wiceprezes Kamil 
Miozga, Z-ca Naczelnika Kamil Bursy, sekretarz Krzysztof 
Magnes, skarbnik Piotr Tarara. Na gospodarza wybrano Hu-
berta Szczygieł, na kronikarza Adama Sykosz,  a na członka  
Zarządu Arnolda Czaja. Dokonano również wyboru Komisji 
Rewizyjnej w składzie: Przewodniczący Rajmund Syma, se-
kretarz Andrzej Lizurek, członek Dawid Bursy. Delegatami na 
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrani zostali: Magda-
lena Janik, Dawid Bursy i Krzysztof Pipa. Na przedstawicieli 

do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrano: Artura 
Czaja, Rafała Magnes i Kamila Bursy. 

27 czerwca br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
w OSP Zębowice. Miejscowa Jednostka liczy 43 członków zwy-
czajnych, 9 honorowych, 14 wspierających oraz posiada MDP 
liczące 27 członków. W ubiegłym roku druhowie uczestniczyli 
28 razy w akcjach ratowniczych w tym  w gaszeniu pożarów 7 
razy i 20 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń.. Odnotowano 
również 1 alarm fałszywy. W roku sprawozdawczym Jednostka 
pozyskała następujący sprzęt i wyposażenie: Sito kominowe, 
9 ubrań specjalnych Raptor, 9 kombinezonów ochronnych do 
usuwania owadów, 2 opryskiwacze spalinowe, buty gumowe, 
piłę ratowniczą, parawan, 2 aparaty ochrony dróg oddechowych 
FENZY, myjkę wysokociśnieniową regały na materiały i węże, 
telewizor wraz z komputerem do obsługi programu e-remiza 
oraz moduł radiotelefonu Motorola. Wykonano również remont 
posadzki i wymianę oświetlenia w boksach garażowych. Popra-
wiono również system komunikacji ze stanowiskiem kierowania 
oraz zaktualizowano oprogramowanie w radiostacjach. W ra-
mach prac społecznych druhowie przeprowadzili zbiórkę złomu 
oraz wolnych datków, w sumie uzyskano kwotę 15 637,48 zł. 
Druhowie usunęli starą posadzkę w boksach garażowych oraz 
pomalowali ściany w boksach i magazynku. W br. druhowie 
planują uzupełnić sprzęt do ratownictwa wysokościowego, 
zakupić umundurowanie i środki ochrony osobistej, 5 hełmów 
strażackich, 2 ubrania specjalne, 4 akumulatory do radiostacji 
nasobnych, 2 akumulatory do radiostacji HYTERA. Zapla-
nowane jest również urządzenie pralni do ubrań specjalnych 
i wymiana pieca centralnego ogrzewania. W ubiegłym roku 
OSP w Zębowicach z darowizn i zbiórki pieniężnej, w tym 
wpłat 1% z tyt. Pożytku publicznego uzyskała 26 577,48 zł. 
Pozyskała również dotacje pieniężne: z KSRG -16 606,00 zł, 
na remont posadzki), PUP  Olesno - 3 125,00 zł. i WFOŚiGW 
w Opolu -24 893,10 zł.  Jednostka otrzymała również wsparcie 
z budżetu Gminy Zębowice na remont posadzki w wysokości 
62 000,00 zł. W trakcie zebrania dokonano wyboru Zarządu 
OSP w składzie: Prezes Hubert Buczek, Wiceprezesi Mariusz 
Janik i Daria Rajnoga, Naczelnik Michał Szwed, Z-ca Naczelnika 
Marek Szwed, Skarbnik Ewelina Kotysz. Sekretarz Klaudiusz 
Kulig. Na kronikarza wybrano Darię Rajnoga, a na gospodarza 
Jerzego Nantka. Członkami Zarządu zostali: Jakub Rajnoga, 
Ditmar Rosner i Rafał Wierszak. Dokonano również wyboru 
Komisji Rewizyjnej w składzie: Przewodniczący Antoni Paliga, 
Wiceprzewodniczący Mariusz Czompel, Sekretarz Jerzy Radeło. 
Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrani 
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ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW NA LINII: GRODZIEC-DOBRODZIEŃ PRZEZ ZĘBOWICE

ROZKŁAD JAZDY – ważny od 01.09.2021r. Nr linii: 111698
KLU
600
D

KLU
56
D

KLU
61
D

Skrót nazwy firmy
Numer kursu
Oznaczenie

KLU
57
D

KLU
604
D

KLU
103
Km

KLU
8
Sv

KLU
603
D

Km Odl o Lp Dworce i przystanki Nr 
TAM

KD 
TAM

Nr 
POW

KD 
POW

Pr. 
TAM

Pr. 
POW

06.40
06.41
06.43
06.47
06.52
06.55

I
I

06.56
06.58
07.01
07.04
07.05
07.06
07.07
07.08
07.40
07.45
07.47
07.50
07.51
07.53
07.58
08.00

14.15
14.16
14.18
14.22

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

14.29
14.30
14.30
14.34
14.36
14.39
14.40
14.42
14.48
14.50

16.05
16.06
16.08
16.12

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

16.19
16.20

0,0
0,5
2,0
5,5
<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

6,4
7,4
7,4

10,4
11,4
13,4
13,6
15,4
19,4
20,4

0,0
0,5
2,0
5,5
8,5
11,5
    I

    <
15,3
15,5
17,3
18,5
19,3
19,5
20,5
21,5
21,5
24,5
25,5
27,5
27,7
29,5
33,5
34,5

0,0
   I
2,0
5,5
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
6,4
7,4

0,0
   I
2,0
5,5
8,5
11,5
13,5
14,5
15,3
15,5
17,3
18,5
19,3
19,5
20,5
21,5
21,5
24,5
25,5
27,5
27,7
29,5
34,0
35,0

0,5
1,5
3,5
0,9
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
   <
1,0
3,0
3,0
1,0
2,0
0,2
1,8
4,0
1,0

3,0
3,0
2,0
1,0
0,8
0,2
1,8
1,2
0,8
0,2
1,0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

o    GRODZIEC TARTACZNA SZKOŁA -P      P
      GRODZIEC TARTACZNA -P
      CHOBIE KUZIORY TART. WIEJSKA - P
      KNIEJA - P
      ŁĄKA SKRZYŻOWANIE RADAWIE -P
      KOSICE -P
      RADAWIE SZKOŁA -P
      RADAWKA -G
      RADAWIE SZKOŁA -P
      RADAWIE CMENTARZ -P
      RADAWIE BĄKOWNIA -P
      ZĘBOWICE NOWA WIEŚ -P
      ZĘBOWICE MAGAZYN SHP -P
      ZĘBOWICE ZBIORNIK P.POŻ -P
      ZĘBOWICE PRZEJAZD KOLEJOWY -P     
P   ZĘBOWICE -P                                                o
o   ZĘBOWICE  -P                                               P
     KADŁUB WOLNY K. DOBRODZIEŃ -P  
     POCZOŁKÓW -P
     SZEMROWICE SKLEP -P
     SZEMROWICE SZKOŁA -P
     WARŁÓW K. SZEMROWICE -P
     DOBRODZIEŃ, UL. E. STEIN -P
P  DOBRODZIEŃ, UL SOLNA -G                    o

02
04
02
02
02
02
04

04
06
08
10
12
14
16

04
02
18
20
22
01
01

01

01
01
01
01
03

03
05
07
09
11
13
15

03
01
17
19
21
02
01

52,5
36,0
60,0

36,0

40,0

52,5
36,0
60,0

36,0

54,0

06.40
I

06.37
06.34

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

06.26
06.25

08.20
08.15
08.13
08.10
08.09
08.06
08.02
08.00

14.15
I

14.09
14.05

<
<
<
<
<
<
<
<
<
<

13.56
13.55

14.15
I

14.09
14.05

16.05
I

16.02
15.58
15.53
15.50
15.48
15.47
15.44
15.43
15.41
15.39
15.38
15.37
15.36
15.35
15.35
15.30
15.28
15.25
15.24
15.21
15.17
15.15

Oznaczenia:
D – KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OPRÓCZ ŚWIĄT
Km – KURSUJE W DNI ROBOCZE W OKRESIE FERII LETNICH I ZIMOWYCH ORAZ SZKOLNYCH PRZERW ŚWIĄTECZNYCH ORAZ 02 MAJA I 

PIĄTEK PO BOŻYM CIELE
S – KURSUJE W DNI NAUKI SZKOLNEJ
v – NIE KURSUJE 2 MAJA I PIĄTEK PO BOŻYM CIELE
G – droga gminna, P – droga powiatowa, W – droga wojewódzka, K – droga krajowa, R – droga prywatna
Liczba wypisów do zezwolenia:
R: linia regularna

zostali: Mariusz Janik, Daria Rajnoga, Ditmar Rosner, Marek 
Szwed i Jakub Rajnoga. Na przedstawicieli do Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP wybrani zostali: Waldemar Czaja, Hubert 
Buczek, Michał Szwed, Ewelina Kotysz i Monika Nowak. 

14 sierpnia br. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
w OSP Radawie. Miejscowa jednostka liczy 79 członków w tym 
67 zwyczajnych, 9 honorowych i 3 wspierających. Posiada 13 
osobową Kobiecą Drużynę Pożarniczą, 10 osobową MDP chło-
pięca i 10 osobową MDP dziewczęca, oraz liczącą 4 członków 
kapelę strażacką. W roku ubiegłym jednostka uczestniczyła 
19 razy w akcjach ratowniczych, w tym: 6 razy w gaszeniu 
pożarów i 13 razy w likwidacji miejscowych zagrożeń. W roku 
sprawozdawczym jednostka pozyskała następujący sprzęt i wy-
posażenie: radiotelefon Motorola, detektor wielogazowy, 5 szt. 
hełmów strażackich oraz zestaw ochrony osobistej z projektu pt. 
,,Opolskie przeciw COVID 19”. W ramach prac remontowo – 
budowlanych przygotowano fundamenty pod zadaszenie tarasu 
oraz wykonywano prace porządkowe wokół strażnicy. W 2020 
roku OSP Radawie ze składek członkowskich uzyskała 600 zł 
dochodu, natomiast z darowizn i zbiórki pieniężnej (w tym 1% 
z tyt. Pożytku publicznego)- 10 101,54 zł. Jednostka otrzymała 

dotacje pieniężne z KSRG w kwocie 4 711 zł., oraz z budżetu 
Gminy w wysokości 45 265,00 zł. Z innych dochodów  uzyskała 
kwotę 2 766,60 zł. W 2021 r. druhowie  planują zakup sprzętu 
i umundurowania strażackiego za kwotę 30 tyś zł. Wnioskują 
również o środki z budżetu gminy w wysokości 40 tyś zł na: 
remont wieży, budowę ogrodzenia wokół strażnicy i bieżące 
utrzymanie jednostki. W trakcie zebrania dokonano wyboru 
Zarządu OSP w składzie: Prezes Sebastian Sikora, Wiceprezes-
-naczelnik Kamil Kciuk, Wiceprezes Edmund Langosz, Z-ca 
Naczelnika Piotr Jendrzej, Sekretarz Wojciech Lipczak, Skarb-
nik Mateusz Jendrzej, Gospodarz Kamil Barowski, Kronikarz 
Roman Krawczyk, Członek Mateusz Sworeń. Dokonano rów-
nież wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: Przewodniczący 
Norbert Wenzel, Wiceprzewodniczący Andrzej Ogrodziński, 
Sekretarz Paweł Bartocha. Delegatami na Zjazd Oddziału 
Gminnego ZOSP RP wybrani zostali: Piotr Jendrzej, Wojciech 
Lipczak, Roman Krawczyk, Mateusz Sworeń, Patryk Wenzel, 
Tomas Stręk i Maciej Michalak. Na przedstawicieli do Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP wybrani zostali: Sebastian 
Sikora, Kamil Kciuk i Damian Ledwig.



iNfORMATOR GMiNY ZĘBOWiCE8

W SIERPNIU 2021 r. JUbIlacI obchodzIlI 
SWoJE JUbIlEUSzE:

80 lat: Maria Respondek, Maria Sobczyk, 
90 lat: Maria Niesłona, Alfred Jendrzej

92 lata: Urszula Urbanek 
93 lata: Hildegarda Czaja

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  
Klaudia i Damian Miozga

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Maria i Jerzy Sułek, Krystyna i Piotr Derbis 

Jubileusz 65-lecia pożycia małżeńskiego:  
Danuta i Gerhard Adamski

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.

* * *

W SIERPNIU urodziło się 1 dziecko.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci rozwi-
jały 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 sierpniu:  
Klara Koczur

Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębo-
kiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

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

NaSI JUbIlacI

koNdolENcJE

3 lipca 2021 w wieku 96 lat zmarła adelheid (heidi) Kaniut, 
która była mieszkanką obecnej nieruchomości  

,,Tawerna pod Kotwicą.”
z miłością i podziękowaniem za wspólnie spędzone chwile

anita Kaniut
adelheid Süssenbach

z rodzinami i przyjaciółmi
,,żywe serce na zawsze przestało bić”

SESJA RADY GMINY
25 sierpnia br. odbyła się w GOIKiCz XXII w ósmej ka-

dencji Sesja Rady Gminy. Podczas sesji radni podjęli 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy Zębowice na 2021 
rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej i zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego. Stosowne uchwały były potrzeb-
ne, żeby można było realizować remonty dróg gminnych pu-
blicznych i wewnętrznych oraz częściową termomodernizację 
Gminnego Ośrodka Informacji Kultury i Czytelnictwa. W ra-
mach remontu dróg będą w pełni zrealizowane trzy zadania 
ujęte w funduszu sołeckim sołectw: Siedliska, Knieja i Kadłub 
Wolny. Wymienionych  zostanie 752 mb. nawierzchni na 
odcinkach dróg w miejscowościach: Radawie – ul. Główna, 
Siedliska, Prusków, Zębowice – ul. Borowiańska i Stokrotek, 
Poczołków i Knieja.  Zostanie również przeprowadzony 
remont wraz z wykonaniem odwodnienia na liczącym 260 
mb. odcinku ulicy Szkolnej w Kadłubie Wolnym.  Uzupeł-
nione zostaną też ubytki stwierdzone podczas majowego 
przeglądu. Natomiast zwiększenie środków na częściową 
termomodernizację Ośrodka Kultury pozwoli na wymianę 

okien w całym budynku oraz wymianę drzwi zewnętrz-
nych. Zostanie również wybudowany z tyłu budynku nowy 
podjazd dla osób niepełnosprawnych. Usytuowane z przodu 
budynku okna zostaną zmniejszone poprzez zamurowanie 
części otworów okiennych. W ramach prowadzonych prac na 
schodach wejściowych położone zostaną płytki granitowe. 
Istniejący podjazd dla osób niepełnosprawnych zostanie 
rozebrany w przyszłym roku.


