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D nia 15 września br. odbyły 
się w Parafii Podwyższe-
nia Krzyża św. w Radawiu 

uroczystości odpustowe. Sumę 
odpustową odprawił poprzedni 
proboszcz miejscowej parafii ks. 
Józef Mucha. Natomiast homilię 
wygłosił ks. dr Alfons Szubert 
z Kędzierzyna-Koźla. Obecny był 
również ksiądz Thomas z Passau 
oraz księża z dekanatu dobro-
dzieńskiego z księdzem dzieka-
nem Henrykiem Malornym na 
czele. 

W uroczystej Mszy świętej 
uczestniczyło kilkuset wiernych, 
mieszkańców radawskiej parafii, 
gminy Zębowice oraz gości z za-
granicy. 

W odprawionym nabożeństwie 
na usytuowanym obok kościo-
ła i odświętnie udekorowanym 
ołtarzu polowym, uczestniczyły 
również strażackie i kościelne 
poczty sztandarowe oraz asysta 
miejscowych strażaków, którzy 
ubrani w galowe mundury nieśli 
baldachim. Oprawę muzyczną za-
bezpieczała schola z organistką 
Gabrielą Langosz na czele. 

Zwracając się do wiernych na 
zakończenie uroczystości, obec-
ny proboszcz parafii w Rada-
wiu ks. Henryk Czupała, gorąco 
dziękował wszystkim za przyby-
cie, a szczególnie mieszkańcom 
parafii za przystrojenie miejsca 
uroczystości i jego odpowiednią 
oprawę.

Uroczystościom odpustowym 
towarzyszyły stoiska handlowe, 
cieszące się tradycyjnie dużym 
zainteresowaniem uczestników 
odpustu.

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE w RADAWIU
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K ilkudziesięciu uczestników, miesz-
kańców naszej gminy, powiatu 

oleskiego i województwa opolskiego 
wzięło udział w zorganizowanym 
w dniu 4 września br. w Domu Spo-
tkań w Zębowicach jubileuszowym 
150. spotkaniu w ramach cyklu „Hi-
storia lokalna w powiecie oleskim” pt. 
,,Śląskie tradycje muzyczne – dzieje 
Orkiestry Dętej w Kadłubie Wolnym”. 
Zaproszonych gości powitali: Renata 
Płaczek-Zielonka – naczelnik wydziału 
edukacji w Starostwie Powiatowym 
w Oleśnie i Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Zębowice Gabriela Buczek. 

Wstępem do spotkania było wpro-
wadzenie na temat tradycji muzycz-
nych Górnego Śląska XIX i XX wieku, 
którego dokonał prowadzący spotka-
nie i jednocześnie Prezes Zarządu 
Gminnego DFK Gerard Wons. W 
prelekcji wspartej pokazem multi-
medialnym przedstawił narodziny 
ruchu muzycznego na terenie Śląska 
i naszych okolic. Podkreślał, że mu-
zyka nie zna granic i jest wartością 
uniwersalną. Przypomniał, że or-
kiestry powstawały przeważnie przy 
parafiach, a na Śląsku również przy 
kopalniach i hutach. Przedstawiając 
dzieje orkiestry dętej z Kadłuba Wol-
nego poinformował, że jej początki 
sięgają 1909 r. W orkiestrze oprócz 
kapelmistrza, którym był grający na 
trąbce Jan Czaja II, grali: Piotr Czaja 
I – klarnet pierwszy, Józef Krawczyk – 
klarnet drugi, Jan Krawczyk – trąbka 
druga, Piotr Czaja – alt, Franciszek 
Kowolik – tenor, Józef Miozga – tenor, 
Franciszek Miozga – bas i Wilhelm 
Dykta z Dobrodzienia – bęben. Muzy-
kanci w tym okresie grali przeważnie 
w kościele, na zabawach, urodzinach 
i pogrzebach. 

W okresie powojennym stan orkie-
stry zaczął się powiększać i w 1956 roku 
w orkiestrze, w której dyrygentem nadal 
był Jan Czaja II grali: Elżbieta Biskup 
– organistka w kościele parafialnym, 
Alojzy Kowolik, Edmund Kij, Erich 
Czaja, Emil Wieczorek, Paul Serwu-
siok, Franciszek Kontny, Gerard Kurda, 
Rudolf Kaczmarek, Piotr Psyk, Werner 
Nowak, Jan Czaja II, Ewald Jończyk, 
Paweł Gawlik i Rajmund Czaja. Po Janie 

Czaja II dyrygowanie orkiestrą przejął 
Paweł Gawlik i kierował nią do czasu 
wyjazdu z rodziną do RFN w 1976 r. 
Kolejnym dyrygentem kadłubskiej or-
kiestry został Jerzy Kuc, który – jak 
sam mówił – przygodę z muzyką zaczął 
w 1947 roku od nauki gry na trąbce, by 
już w następnym roku w wieku 14 lat 
zostać członkiem strażackiej orkiestry 
dętej w Szemrowicach. Do orkiestry 
w Kadłubie Wolnym dołączył w 1958 r. 
Jak mówi nasz bohater, trudne lata dla 
orkiestry przyszły w latach dziewięć-
dziesiątych XX w. Chcąc ratować orkie-
strę postawili na szkolenie młodzieży. 
W 1997 r. gry na instrumentach uczy-
ło się około 40 dzieci z naszej gminy 
i Szemrowic, podzielonych na 5 grup, 
w których instruktorami byli: Jerzy 
Kuc, Waldemar Czaja, Grzegorz Libera, 
Alfons Witek i Piotr Szczygieł. 

W 1998 r. dzięki wsparciu gminy 
Dobrodzień, która zakupiła instrumen-
ty, powstała Międzygminna Orkiestra 

Dęta Zębowice-Dobrodzień z siedzibą 
w Zębowicach, a po zmianach w 2001 
roku Międzygminna Orkiestra Dęta 
Dobrodzień-Zębowice z siedzibą w Do-
brodzieniu. Orkiestra, w skład której 
wchodziło około 40 muzyków miała 
własne stroje i koncertowała się na uro-
czystościach kościelnych, gminnych, 
a także za granicą. 

Z dniem 1 sierpnia 2007 roku wraz 
z zaprzestaniem finansowania orkie-
stry przez gminę Dobrodzień orkiestra 
podzieliła się na orkiestrę w Kadłubie 
Wolnym i w Szemrowicach. W 2010 r. 
kapelmistrzem orkiestry został Ma-
riusz Czaja, przedstawiciel trzeciego 
pokolenia rodziny Czaja grającej w or-
kiestrze. W orkiestrze oprócz zmian 
pokoleniowych nastąpiły również 
zmiany repertuarowe. Do repertuaru 
włączono muzykę filmową i rozrywko-
wą, choć mniej liczna grupa członków 
orkiestry gra nadal na uroczystościach 
kościelnych, gminnych, festynach czy 
jubileuszach. 

Trzon orkiestry od powstania do 
dnia dzisiejszego stanowią mieszkańcy 
Kadłuba Wolnego, których jednoczy 
muzyka i wspólne granie. Ta w gruncie 
rzeczy czasochłonna i kosztowna pa-
sja nie byłaby możliwa, co podkreślał 
w trakcie spotkania Mariusz Czaja, bez 
wyrozumiałości i cierpliwości najbliż-
szych naszych muzyków. 

Końcowym akordem prelekcji 
z udziałem poprzedniego i obecnego 
kapelmistrza był brawurowy i nagro-
dzony rzęsistymi brawami koncert 
orkiestry, która występowała w nastę-
pującym składzie: Damian Otrząsek, 
Maciej Folarczyk, Krystian Czaja, Ka-
rina Kurda, Grzegorz Libera, Walde-
mar Czaja, Rafał Bartęga z Rzędowic, 
Mariusz Czaja i Ditmar Czaja. 

Na zakończenie spotkania wójt gmi-
ny i jednocześnie członek orkiestry, 
dziękując za przygotowanie tej wyjąt-
kowej lekcji historii lokalnej, wręczył 
okolicznościowe upominki Jerzemu 
Kuc, Mariuszowi Czaja i Gerardowi 
Wons. Spotkanie zakończył poczęstu-
nek, który był okazją do kuluarowych 
rozmów z bohaterami 150. spotkania 
w ramach cyklu ,,Historia lokalna 
w powiecie oleskim”.

150. HISTORIA LOKALNA
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W  sobotę, 3 września br., odbyła się piąta edycja akcji ,,Narodowego Czytania”, 
nad którą honorowy patronat sprawuje Para Prezydencka RP. Tym razem 

czytano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Książkę czytano w ponad 2 tysiącach miejsc w Polsce i za granicą, i wśród 

tych miejsc znalazły się Zębowice. O godz.16.00 w Gminnej Bibliotece roz-
poczęło się Narodowe Czytanie z udziałem znamienitych lektorów (Krystyna 
Miozga, Marianna Dylka, Józef Kotarski, Krzysztof Sowa) oraz słuchaczy. 
Inicjatorem akcji była wicedyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zę-
bowicach – Iwona Grabowska, którą wspierały nauczycielki języka polskiego: 
Barbara Puchała i Ewelina Pokorska oraz panie bibliotekarki: Barbara Barow-
ska i Beata Warmuz. I chociaż w samym spotkaniu uczestniczyło niewiele 
osób, to głos lektorów za sprawą nagłośnienia, dotarł nawet do okolicznych 
domostw i kawiarenek. 

Organizatorzy mają ogromną nadzieję, że poprzez takie akcje czytanie prze-
niesie się do domów i że „Quo vadis” będzie teraz czytane w polskich rodzinach. 
Podkreślają z przekonaniem, że czytanie znów stanie się modne, będąc edukacyjną 
alternatywą i ciekawą formą spędzania wolnego czasu w rodzinie.

NARODOWE CZYTANIE

5 września br. w sali Domu Spotkań 
w Zębowicach odbyła się w siódmej 
kadencji XIV sesja Rady Gminy Zę-

bowice. Po przegłosowaniu porządku obrad 
radni i sołtysi zadawali pytania kierowane 
do wójta gminy. 

Pytano o kwestie związane z wycięciem: 
usychających dębów rosnących przy stacji 
trafo w Kniei oraz drzew rosnących przy 
drogach gminnych i powiatowych ograni-
czających widoczność. Poruszono sprawy 
związane z: modernizacją chodnika przy uli-
cy Dobrodzieńskiej, pogłębieniem rowów na 
osiedlu i w kierunku Nowej Wsi, montażem 
lamp w Siedliskach, budową oświetlenia na 
ulicy Stawowej w Radawiu, remontem drogi 
od budynku straży do Nowej Wsi w Zębo-

wicach, naprawą uszkodzonych przepustów 
w Kniei, wykonaniem poboczy przy remon-
towanej drodze na Siedliskach. Mówiono 
również o problemach z zasięgiem telefonów 
komórkowych w Poczołkowie oraz częstych 
wyłączeniach prądu. 

Poruszono kwestie związane z wykasza-
niem terenów należących do Nadleśnictwa 
Turawa, remontem chodnika w kierunku 
DPS w Radawiu i termomodernizacją budyn-
ku po byłej Szkole Podstawowej w Radawiu. 
Pytano również o terminy koszenia terenów 
zielonych wykonywanych przez pracowników 
gminy. Zgłaszano uwagi odnośnie nienależy-
tej staranności przy usuwaniu pozimowych 
ubytków na drogach oraz poruszono kwestie 
związane z terminem organizacji dożynek 

gminnych proponując jednocześnie aby or-
ganizować je w późniejszym terminie, po 
zakończeniu prac żniwnych. 

W trakcie zapytań sołtys Radawia Ma-
rian Królak odczytał również pismo będące 
odpowiedzią rady sołeckiej na prośbę wójta 
mówiącą o tym, aby zebranie wiejskie zaapro-
bowało zmiany w wydatkowaniu środków 
z funduszu sołeckiego i wykonanie z tych 
środków odwodnienia ulicy Ludowej w Ra-
dawiu. Z treści pisma wynika, że rada sołecka 
nie wyraża zgody na zmianę wydatkowania 
funduszu sołeckiego. W tej części obrad radny 
Erwin Wencel przekazał również podzięko-
wanie na ręce wójta gminy od mieszkańców 
miejscowości Łąka za wyremontowanie drogi 
na odcinku w kierunku sklepu. 

SESJE RADY GMINY
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W dalszej części obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gmi-
ny Zębowice na 2016 r., zmiany uchwały 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy 
finansowej, zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Zębo-
wice, zmiana dotycząca przyjęcia Strategii 
Rozwoju Gminy Zębowice, przyjęcia Planu 
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zębowice, 
regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Zębowice, szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz uchwałę w sprawie ponownego rozpa-
trzenia skargi na działalność wójta gminy Zę-
bowice w sprawie niedopełnienia ciążącego 
na nim obowiązku o dostępie do informacji 
publicznej. Następnie wójt gminy odpowia-
dał na zadawane na początku sesji pytania 
radnych i sołtysów. Odnosząc się do kwestii 
drzew rosnących przy drogach gminnych 
i powiatowych, ograniczających widoczność 
stwierdził, że zostanie wystosowane pismo 
do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą 
o ich przycięcie. Poinformował, że będzie 
budowana ścieżka pieszo-rowerowa od ulicy 
Izydora Murka w Zębowicach w kierunku 
Kadłuba Wolnego po lewej stronie drogi. 
Wójt mówił również, że nie zakończyła się 
jeszcze inwestycja związana z budową dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych i pobocza 
przy budowanych drogach będą wykonane. 
Po zakończeniu robót co nastąpi z końcem 
września br. powołana zostanie komisja, któ-
ra dokona ich odbioru. 

Odnosząc się do kwestii pisma przedsta-
wionego przez sołtysa Radawia, wójt poin-
formował, że poprosił sołtysa, aby ten zwró-
cił się do walnego zebrania mieszkańców 
z propozycją zmiany wydatkowania środków 
z funduszu sołeckiego dotyczącej zakupu 
kontenera socjalnego dla miejscowego LZS, 
ponieważ można dla tych celów pozyskać 
kontener po modernizacji stacji wodocią-
gowej w Kniei. Znajdujący się tam kontener 
spełniałby swoją funkcję po niewielkich prze-
róbkach. Wójt przypomniał również, że nie 
można postawić kontenera zanim nie zosta-
ną przygotowane odpowiednie dokumenty 
związane z mapą, projektem, przyłączem 
energetycznym, odprowadzeniem ścieków 
i pozwoleniem na budowę, dlatego optował 

za przesunięciem środków z funduszu so-
łeckiego. Włodarz gminy mówił również, że 
pismo wystosowane przez sołtysa nie było pi-
smem walnego zgromadzenia mieszkańców, 
ale rady sołeckiej, która nie ma kompetencji 
związanych ze zmianą wydatkowania fundu-
szu sołeckiego. W związku z powyższym nie 
ma odpowiedzi na pismo, które nie posiada 
mocy wiążącej. 

Wójt poinformował uczestników sesji, 
że po jej zakończeniu odbędzie się zebranie 
sołtysów z pracownikami merytoryczny-
mi gminy, celem ustalenia na jakim etapie 
jest realizacja funduszu sołeckiego w po-
szczególnych sołectwach, jakie są zadania 
inwestycyjne oraz jakie są plany na rok na-
stępny. Odnosząc się do kwestii oświetlenia 
ulicznego w Siedliskach poinformował, że 
jest przygotowany projekt i poszły zapytania 
o cenę. Inwestycja będzie realizowana w tym 
i przyszłym roku. Wyjaśnił, że przesunięcia 
na drodze od budynku straży w kierunku 
Nowej Wsi wynikają z pomiarów geodezyj-
nych. Stwierdził również, że zostanie wysła-
ne do operatora sieci telefonii komórkowej 
pismo mówiące o problemach z zasięgiem 
telefonów w m. Poczołków. Wójt poprosił 
również radnych z komisji rolnictwa, aby 
dokonali przeglądu skrzyżowań i uszczegó-
łowili, gdzie istnieje pilna potrzeba przycięcia 
drzew. Włodarz gminy mówił również, że 
zostaną wykonane odpowiednie pomiary, 
aby ustalić przyczynę częstych wyłączeń 
prądu. Stwierdził też, że będą prowadzone 
prace związane z budową oświetlenia przy 
ulicy Stawowej w Radawiu, jak środki zostaną 
zapisane w funduszu sołeckim na następne 
lata oraz, że będą remontowane po wichurze 
uszkodzone przepusty w Kniei. 

Odnosząc się do problemów związanych 
z wykaszaniem terenów zielonych będących 
w gestii gminy stwierdził, że wykaszanie 
odbywa się planowo. Pewne opóźnienia 
wynikają z niewielkiej liczby pracowników 
oraz faktu, że czasem są oni przesuwani do 
wykonywania pilnych prac bieżących. Mó-

wiąc o sprawie termomodernizacji szkoły w 
Radawiu poinformował, że jest wykonany 
projekt termomodernizacji i będzie składany 
wniosek o pozyskanie środków jak tylko 
zostanie taki nabór ogłoszony. Odnosząc się 
do spraw związanych z wykonywaniem po-
zimowych remontów na drogach stwierdził, 
że nie frezowano nawierzchni, dzięki czemu 
wykonano remonty w większym zakresie. 
Wójt poinformował również, że wcześniejszy 
termin dożynek był podyktowany głównie 
redukcją kosztów związanych z wynajmem 
namiotu oraz umożliwieniem zwycięzcom 
konkursu koron dożynkowych uczestnictwa 
w dożynkach wojewódzkich. Poinformował 
też, że następne dożynki odbędą się w Kniei. 
Po odpowiedziach włodarza gminy z treścią 
wypowiedzi wójta dotyczącej zakupu kon-
tenera dla LZS Radawie polemizował sołtys 
Radawia, dwóch radnych oraz obecni na sesji 
dwaj mieszkańcy Radawia. Wójt podsumo-
wując dyskusję dotyczącą zakupu kontenera 
dla LZS Radawie stwierdził, że jeśli sołectwo 
zakupi kontener to musi on być postawio-
ny na terenie prywatnym, a nie na boisku, 
do czasu kiedy będzie wykonana stosowna 
dokumentacja dla tego typu obiektów. Na-
stępnie głos zabrał uczestniczący w obradach 
mieszkaniec Radawia Daniel Możwiłło, autor 
licznych skarg kierowanych do różnych in-
stytucji, a dotyczących działalności wójta i 
pracowników urzędu gminy. Pan Możwiłlo w 
swoim trwającym kilkadziesiąt minut wystą-
pieniu, zarzucił osobom funkcyjnym gminy, 
niekompetencje, brak dobrej woli oraz nie-
znajomość przepisów. W związku z obszer-
nością i mnogością zarzutów poinformowano 
autora, aby zostały one przekazane do urzędu 
gminy w formie pisemnej w celu zapoznania 
się z nimi i udzielenia merytorycznych odpo-
wiedzi. W dalszej części sesji przedstawiono 
informację o przebiegu wykonania budżetu 
gminy Zębowice, przebiegu wykonania planu 
finansowego instytucji kultury oraz kształto-
waniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
Następnie skarbnik gminy Irena Dzikowska  
odniosła się do przedstawionego przez RIO 
w Opolu rankingu zadłużonych gmin w na-
szym województwie, Skarbnik stwierdziła, 
że obecność naszej gminy w tym zestawie-
niu wynika z zaciągnięcia w roku ubiegłym 
pożyczek wyprzedzających, i spłaconych w 
2015 r. a nie z faktycznego stanu finansów 
gminy. Na zakończenie sesji  radni przyjęli 
protokół z obrad sesji Rady Gminy odbytej 
w dniu 23.06.2016 r.

SESJE RADY GMINY

27 września br. w sali Domu Spo-
tkań w Zębowicach odbyła się 
XV w siódmej kadencji sesja 

Rady Gminy Zębowice. Sesja rozpoczęła się 
od przegłosowania porządku obrad i złożenia 
przez Przewodniczącą Rady Gminy Gabrielę 
Buczek kondolencji radnej Marii Wróbel z po-
wodu śmierci ojca. Następnie radni i sołtysi 
zadawali pytania kierowane do wójta gminy 
dotyczące: wyrównania terenu przy torach 

obok wyremontowanej drogi w kierunku 
Nowej Wsi, co umożliwiłoby poruszanie się 
starszym osobom na wózkach, zmiany trasy 
wyścigu rozgrywanego w ramach ,,Dobro-
dzieńskiej Sety”, tak aby nie biegła ona obok 
kościoła w Zębowicach, gdyż utrudnia to 
dotarcie mieszkańcom na mszę, czyszczenia 
zarośniętej rzeki w Radawiu na odcinku od 
mostu do stawu, porastających krzaków obok 
drogi z Radawia do Łąki, budowy placów 

zabaw na terenach należących do gminy w m. 
Łąka i Kosice, problemów z bobrami na te-
renie całej gminy, zapuszczonych domostw 
i działek na terenie gminy, montażu lamp 
na ulicy Stawowej w Radawiu oraz budowy 
placu zabaw w Kadłubie Wolnym, na części 
terenu dzierżawionego przez firmę adaptu-
jącą budynek byłej szkoły na Dom Spokojnej 
Starości. W dalszej części obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy 
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W yjątkowo bogate w wydarzenia były 
obchodzone w dniu 15 września 

br. w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym 
,,Europejskie Dni Sportu” i ,,Dzień Ję-
zyków Obcych”. 

Obchody, których areną była hala 
sportowa, były okazją do połączenia 
działań sportowych i edukacyjnych. 
Prowadzone przez nauczycieli Zespo-
łu: Mariannę Dylka i Dariusza Sułek 
zawody miały charakter sportowo-edu-
kacyjnej rywalizacji. 

W grupie uczniów klas I–VI roz-
grywki sportowe przeplatane były tań-
cem i śpiewem charakterystycznym dla 
danego kraju. Natomiast uczniowie 
gimnazjum wzbogacili swoje pokazy 
również o ciekawe informacje, dotyczą-
ce prezentowanych przez nich krajów. 

Oparta na muzyce, tańcu i odpo-
wiedniej dla danego kraju charaktery-
zacją podróż była nie tylko edukacyj-

no-wizualną ucztą, ale też elementem 
popularyzacji naszych europejskich 
wartości poprzez proste, a zarazem wy-
jątkowo trafiające do młodych ludzi, 
formy przekazu.

Zębowice na 2016 r., wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Zębowice – jako part-
nera – do projektu pn. ,,Realizacja strategii 
niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Pół-
nocnego Województwa Opolskiego, intencji 
udzielenia pomocy finansowej lub rzeczowej 
Powiatowi Oleskiemu na modernizację dróg 
powiatowych na terenie Gminy Zębowice. 
W ramach udzielonej pomocy modernizo-
wanoby chodnik przy ulicy Dobrodzieńskiej, 
dwa odcinki rowów w ciągu drogi w kierunku 
Nowej Wsi. Na odcinkach dróg w kierunku 
Kadłuba Wolnego jest składany wniosek na 
ścieżkę pieszo-rowerową, a z Kniei do Grodź-
ca jest podpisana umowa na przebudowę 
tej drogi. Przed przegłosowaniem zmiany 
uchwały Nr XIV/113/2016 w sprawie roz-
patrzenia ponownej skargi na działalność 
wójta gminy Zębowice, Przewodnicząca Rady 
Gminy odczytała odpowiedzi przesłane przez 
Nadzór Wojewody Opolskiego na skargi do-
tyczące uchwał podjętych na sesjach Rady 
Gminy w dniach 23.06.2016 r. i 5.09.2016 r. 
Wnoszący skargi mieszkaniec Radawia Da-
niel Możwiłło podnosił fakt, że przed głoso-
waniem nie zostało odczytane uzasadnienie 
o uznaniu skargi jako bezzasadnej. Nadzór 
Wojewody nie zakwestionował zasadności 
uchwały o uznaniu skargi jako bezzasadnej, 
a jedynie fakt, że w projekcie uchwały nie 
było uzasadnienia. Do uchwały podjętej na 
obecnej sesji dodano ustęp o treści: poucza się 
o treści art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kpa, który stanowi, że w przypadku 
gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia uznana 
została jako bezzasadna, a skarżący ponowił 
skargę bez wskazania nowych okoliczności, 
organ stanowiący może podtrzymać swoje 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w ak-

tach sprawy, bez powiadamiania skarżącego. 
Po podjęciu uchwał Irena Dzikowska, skarb-
nik gminy, przedstawiła uchwałę Regional-
nej Izby Obrachunkowej w Opolu, w której 
RIO pozytywnie opiniuje przedłożoną przez 
wójta gminy informację o realizacji budżetu 
za I półrocze 2016 r. W dalszej części sesji 
wójt odpowiadał na zadawane pytania. Po-
informował, że w kwestii zakupu kontenera 
przenośnego dla LZS Radawie akceptuje wolę 

sołectwa na jego zakup, podtrzymując jed-
nocześnie decyzję o jego posadowieniu na 
boisku, dopiero po uzyskaniu odpowiednich 
pozwoleń. Włodarz gminy poinformował, że 
lepszym i tańszym rozwiązaniem jest budowa 
toalet z prysznicem niż wersja kontenerowa. 
Szanuję decyzję Waszą i podpisuję umowę na 
zakup. Prowadzone są z PKP rozmowy na 
temat niwelacji skarpy utrudniającej wjazd 
wózkami inwalidzkimi na wyasfaltowaną 
drogę od osiedla w kierunku remizy. Nawią-
zując do uwag dotyczących przebiegu trasy 
wyścigu ,,Dobrodzieńska Seta’’ stwierdził, 
że w gestii gminy jest jedynie wyrażenie 
zgody na zabezpieczanie przejazdu. Będą 
jednak przekazane organizatorom wyścigu 
sugestie odnośnie zmiany trasy. Odnosząc 
się do problemu zarastających rzek mówił, 
że w tej sprawie wiele mogliby zrobić sami 

mieszkańcy i właściciele znajdujących się przy 
rzekach terenów, na których ciąży obowiązek 
ich wykaszania. Poinformował, że właści-
cielem rzek jest Marszałek Województwa, 
niemniej jednak zostanie skierowane pismo 
do Zarządu Melioracji w Opolu z prośbą o in-
terwencję. Wójt poinformował, że rosnące 
przy drodze z Radawia w kierunku Łąki 
krzaki będą wycięte. Nawiązując do sprawy 
związanej z budową placów zabaw w m. Łaka 
i m. Kosice stwierdził, że w tej kwestii musi 
być zdroworozsądkowe myślenie i muszą 
zostać policzone koszty takich inwestycji, 
a później ich eksploatacji. Odnosząc się do 
problemu dużej liczby bobrów na terenie 
gminy poinformował, że są one pod ochroną 
i w tej sprawie do odpowiednich instancji 
wojewódzkich muszą pisać sami mieszkańcy. 
Mówiąc o zaniedbanych i zapuszczonych pu-
stostanach, działkach stwierdził, że wszystko 
zależy od ludzkiej mentalności. Przypomniał, 
że zgodnie z uchwałą o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminie, można jedynie wysłać 
pismo do właściciela, aby uporządkował te-
ren. Wójt poinformował uczestników sesji, że 
istnieje możliwość zakupu demontowanych 
lamp sodowych z gminy Ciasna i wykorzysta-
nie ich przy montażu oświetlenia na terenie 
gminy. Stwierdził też, że część inwestycji 
związanych z montażem oświetlenia można 
by realizować w ramach funduszu sołeckiego. 
Włodarz gminy mówił również, że nie ma 
możliwości budowy placu zabaw w Kadłubie 
Wolnym na terenie, który jest w dzierżawie. 
Po odpowiedziach wójta Przewodnicząca 
Rady Gminy odczytała pismo informujące, że 
PKS w Kluczborku rozpoczyna wykonywanie 
części kursów w dniach nauki szkolnej za 
firmę ,,Parasol”.

EUROPEJSKIE DNI SPORTU I DZIEń JĘZYKÓW OBCYCH
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10 września br. na boisku LZS Ra-
dawie zostały przeprowadzone 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, 
których organizatorem była Ochotnicza 
Straż Pożarna w Radawiu, finansowane 
z budżetu Gminy Zębowice. 

Zawody rozpoczęły się od złożenia 
meldunku o gotowości drużyn Prezesowi 
Gminnemu OSP w Zębowicach druhowi 
Aleksandrowi Sajdyk przez Komendanta 
Gminnego OSP druha Mariana Janika. Po 
przypomnieniu ustaleń regulaminowych 
rozpoczęły się rozgrywane przy pięknej 
wręcz upalnej słonecznej pogodzie zawody, 
nad których sprawnym przebiegiem czu-
wało jury pod przewodnictwem Dowód-
cy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP 
w Oleśnie bryg. Jarosława Zalewskiego. 
Zawody, które obserwowało liczne grono 
kibiców wraz z komendantem Powiato-
wym PSP w Oleśnie st. kpt. Wojciechem 
Wiecha zostały rozegrane w następujących 
konkurencjach: ćwiczenia bojowe, bieg 
sztafetowy i musztra. 

W zawodach udział wzięły jednostki 
OSP z naszej gminy w następujących gru-
pach wiekowych: MDP żeńska – 12–16 
lat z OSP Radawie, MDP męska – 12–16 
lat z OSP Radawie i Zębowice. Natomiast 
w Grupie ,,A” męskich drużyn pożar-
niczych udział wzięło 5 drużyn, w tym 
dwie drużyny z OSP Radawie. Rozgrywane 
w atmosferze fair play i duchu sportowej 
rywalizacji zawody, dostarczyły zarówno 
jej uczestnikom jak i kibicom wielu emocji. 
Gospodarze okazali się w tej rywalizacji 
mało gościnni zwyciężając we wszystkich 
kategoriach wiekowych. W Grupie ,,A” 
męskich drużyn pożarniczych I miejsce 
zajęła drużyna OSP Radawie I, drugie OSP 
Radawie II, a trzecie OSP Zębowice. Na 
czwartym miejscu uplasowała się drużyna 
z OSP Kadłub Wolny. Wyjątkowego pecha 
miała drużyna z OSP Knieja, która przed 
ćwiczeniem bojowym zajmowała miejsce 
na podium, lecz awaria motopompy wy-
kluczyła ich z rywalizacji. Wręczając na 
zakończenie zawodów dyplomy i puchary 
zwycięzcom zarówno Komendant Gmin-
ny OSP w Zębowicach jak i Komendant 
Powiatowy PSP w Oleśnie podkreślali wy-
sokie umiejętności zaprezentowane przez 
uczestników w tej naszej gminnej rywaliza-
cji, a wywalczone przez drużynę z Radawia 
wyniki dobrze rokują przed przyszłorocz-
nymi zawodami na szczeblu powiatowym. 
Zawodom towarzyszyła bogata oferta ga-
stronomiczna i doskonała organizacja. 

Zwieńczeniem rywalizacji była zor-
ganizowana w remizie OSP w Radawiu, 
wieczorna zabawa taneczna. 

Uczestniczące w zawodach drużyny 
występowały w następujących składach:

• MDP Żeńska OSP Radawie: Oliwia 
Ledwig, Ewelina Kubica, Aleksandra No-
wak, Weronika Żywanowska, Laura Jago-
da, Ewelina Krohn, Wiktoria Skorzycka, 
Agnieszka Król, Katarzyna Niemiec, Julia-
na Jendrzej i Magdalena Żywanowska. 

• MDP Męska OSP Radawie: Kevin 
Jendrzej, Denis Wencel, Paskal Bednarek, 
Szymon Bednarek, Patryk Beneda, Nikolas 
Kowolik, Szymon Langosz, Daniel Kania, 
Marcin Szędzielorz, Kacper Nowak, Kamil 
Barowski, Dragon Michał i Daniel Dragon. 

• Seniorzy OSP Radawie: Wojciech Lip-
czak, Maciej Michalak, Mateusz Sworeń, 
Patryk Wenzel, Daniel Barowski, Marcel 
Barowski, Kamil Kciuk, Andrzej Ogro-
dziński, Mateusz Jendrzej, Piotr Jendrzej, 
Tomasz Stręk, Rafał Jendrzej, Damian 
Ledwig, Arkadiusz Beneda, Dawid Jancik 
i Herbert Kaczmarek. 

• MDP Męska OSP Zębowice: Denis 
Gawlikowicz, Michael Gawlikowicz, Ro-
bert Czeredrecki, Szymon Głodkowski, 
Mateusz Tokarczyk, Sebastian Janczyk, 
Daria Rajnoga, Daniel Rősner, Szymon 
Sadowski i Paweł Paliga. 

• Seniorzy OSP Zębowice: Michał 
Szwed, Klaudiusz Kulig, Mariusz Zdybo-
wicz, Ditmar Rősner Jakub Rajnoga, Kevin 
Główka, Dariusz Janik, Damian Paliga 
i Rafał Niesłony. 

• Seniorzy OSP Kadłub Wolny: Ra-
fał Magnes, Kamil Bursy, Dawid Bursy, 
Artur Czaja, Martin Kowalczyk, Daniel 
Niesłony, Robert Czaja, Patryk Miozga, 
Piotr Pieprzyca, Damian Swoboda i Kamil 
Miozga.

• Seniorzy OSP Knieja: Adam Grus, 
Michał Kotyś, Łukasz Koj, Piotr Świer-
czyński, Mateusz Świerczyński, Patryk 
Niesłony, Bartosz Witkowski, Emanuel 
Lyp i Jan Strużyk.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
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SPRZąTANIE ŚWIATA 
2016 r.

16 września br. odbył się Ogólnopol-
ski Finał Akcji Sprzątanie Świata 

– Polska 2016 ,,Podaj dalej… drugie życie 
odpadów”. Podczas akcji sprzątano Zę-
bowice i sołectwa naszej gminy. Dopisała 
zarówno uczniowska frekwencja jak i po-
goda. Dzieci i młodzież sprzątała, uczyła 
się, bawiła i manifestowała, że o środowi-
sko warto dbać! Oprócz sprzątania każda 
klasa przygotowywała się do konkursu pt. 
„Arcydzieła z odpadów”. Konkurs prze-
znaczony był dla uczniów wszystkich klas 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zadanie 
konkursowe polegało na wykonaniu przez 
klasę dwóch użytkowych przedmiotów 
z wybranych odpadów (butelki, puszki, 
gazety i inne przedmioty).

Wyniki konkursu w Szkole Podstawo-
wej z podziałem na kategorie wiekowe:

• klasy „I–II” – 1. miejsce – klasa II B, 
2. miejsce – klasa II A,

• klasy „III” – 1. miejsce – klasa III B, 
2. miejsce – klasa III A,

• klasy „IV–VI” – 1. miejsce – klasa IV, 
2. miejsce – klasa V

• Gimnazjum: 1 miejsce klasa II A, 2. 
miejsce klasa III A, wyróżnienie klasa II B.

Uczestników akcji rozwieziono do 
poszczególnych sołectw gminnym auto-
busem, a po jej zakończeniu zostali za-
proszeni przez wójta Gminy na lody. Ma-
rzena Dutkiewicz koordynatorka akcji za 
pośrednictwem Informatora dziękuje za 
zaangażowanie i kreatywność uczniom, 
rodzicom, wychowawcom i nauczycielom 
a wójt gminy wszystkim tym, którym leży 
na sercu ład i porządek w naszej Gminie.

POCZOŁKÓW WYPIĘKNIAŁ

P oczołków to mała miejscowość, pięknie położona na terasie nadzalewowej 
Libawy. W jej centrum mieszkańcy Poczołkowa i sąsiadującego Kadłuba 
Wolnego wybudowali Kaplicę pw. Matki Boskiej Różańcowej. W związku 

z obchodzoną w tym roku 25-tą rocznicą jej konsekracji mieszkańcy Poczołkowa 
i Kadłuba Wolnego, tak jak przed laty – wspólnymi siłami, zadbali o to, aby „na 
urodziny” jubilatka dobrze się prezentowała. Została odświeżona elewacja kaplicy, 
wymieniono stolarkę okienną, odmalowano wnętrze kościoła i wymieniono drzwi 
główne. W planie jest jeszcze remont schodów zewnętrznych, montaż witraży 
i nowy płot. Wokół kaplicy zostało wykonane odwodnienie i położono kostkę 
brukową. Mieszkańcy odnowili stojaki na rowery i zieleń wokół kaplicy.

Odnowione obejście wokół kaplicy dobrze skomponowało się z uporządko-
wanym, w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego Sołectwa Poczołków 
w latach 2015–2016, terenem w centrum wsi. Miejsce obok przystanku autobuso-
wego, stanowiące plac manewrowy dla pojazdów komunikacji zbiorowej, zostało 
utwardzone masą asfaltową. 

Prace związane z przygotowaniem terenu do położenia nawierzchni asfaltowej 
i prace związane z odnową kościoła mieszkańcy Poczołkowa wykonali we własnym 
zakresie, przy pomocy Sąsiadów z Kadłuba Wolnego. W prace zangażowali się 
także właściciele sprzętu stolarskiego, transportowego i maszyn budowlanych 
oraz osoby, które zadbały o poczęstunek dla pracujących.

Wiedzą, własną pracą, sprzętem i pomysłami w realizację projektu za-
angażowali się:

Panie: Adelajda Famula, Anna Kurek, Aneta Miozga, Cecylia Miozga, Krystyna 
Niesłony, Eryka Prokopczyk, Irena Psyk, Katarzyna Helios-Wieczorek

Panowie: Jan Bensz, Robert Bryś, Artur Czaja, Rudolf Czaja, Henryk Dwora-
czyk, Gerard Jendrzej, Bogdan Gabryś, Henryk Grzesik, Wilibald Hermański, 
Klaudiusz Jaguś, Józef Karkos, Adrian Koch, Andrzej Kompała, Michał Kompała, 
Kamil Kowolik, Piotr Krawczyk, Bernard Miozga, Grzegorz Miozga, Henryk 
Miozga, Jerzy Miozga, Krystian Miozga, Tomasz Miozga, Andrzej Niesłony, 
Marcin Niesłony, Marcin Niesłony (Kadłub Wolny), Rafał Niesłony, Łukasz 
Respondek, Wilhelm Rybol, Walenty Prokopczyk, Leon Psyk, Jan Wodarczyk, 
Leon Wodarczyk.

Dziękujemy także Wspólnocie Chłopskiej Lasów Drobnowłościańskich 
Kadłuba Wolnego oraz wszystkim Dobroczyńcom i Darczyńcom, bez 
których finansowej pomocy nie udałoby się odnowić naszej kapliczki.

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Poczołków
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We wrześniu 2016 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

80 lat  Elżbieta Tarara, Józef Twardawski, Stanisław Bobra

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  
Bożena i Baltazar Miozga

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Irena i Tomasz Knefel, Małgorzata i Eryk Pawlik

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego:  
Teresa i Henryk Zieleźnik, Eugenia i Stanisław Bobra

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego:  
Anna i Alfred Miozga

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 we wrześniu: Nina Rossak, Liliana Antczak

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 we wrześniu: Maria Jendrzej, Józef Dragon, 
Elżbieta Niesler, Grzegorz Piguła
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

SPORT

ZAPROSZENIE

UWAGA PASAŻEROWIE!!!
PKS w Kluczborku Sp. z. o.o. informuje, że od dnia 

3.10.2016 r. rozpoczyna wykonywanie części kursów w dni nauki 
szkolnej (Sv), w zamian za firmę ,,Parasol”:
1.  6.55 –  z Kosic do Zębowic przez Radawie (skomunikowany 

z kursem Parasola do Olesna).
2.  7.10 –  z Zębowic do Zębowic przez Prusków, Siedli-

sko, Osiecko, Kadłub Wolny, Poczołków.
3.  7.35 –  z Zębowic do Dobrodzienia przez Kadłub Wolny, 

Szemrowice.
4.  9.00 –  z Dobrodzienia do Zębowic przez Szemrowice 

Kadłub Wolny.
5.  13.40 –  z Zębowic do Dobrodzienia przez kadłub Wolny, 

Szemrowice.
6.  14.20 –  z Dobrodzienia do Radawia przez Szemrowice, 

Kadłub Wolny, Zębowice.
7.  14.50 –  z Radawia do Dobrodzienia przez Zębowice, Kadłub 

Wolny, Szemrowice.
8.  15.20 –  z Dobrodzienia do Zębowic przez Szemrowice, 

Kadłub Wolny.
9.  15.40 – z Zębowic do Zębowic przez Prusków, Sie-

dlisko, Osiecko, Kadłub Wolny, Poczołków. Bilety 
miesięczne normalne i bilety miesięczne dla ucznia są do nabycia 
u kierowcy w autobusie, po przedstawieniu ważnej legitymacji szkolnej. 
Pasażer otrzyma EM-kartę (bilet miesięczny elektroniczny) po zakupie 
biletu miesięcznego wraz z papierowym wydrukiem biletu, który należy 
przechowywać wraz z EM – kartą do kontroli.

Ceny biletów miesięcznych dla ucznia:
1. Zębowice–Dobrodzień – 95 zł. brutto. 2. Radawie i Nowa Wieś–Do-
brodzień – 100 zł. brutto. 3. Kosice–Dobrodzień – 105 zł. brutto. 
4. Kadłub Wolny i Poczołków–Dobrodzień – 90 zł. brutto. 5. Warłów, 
Szemrowice–Dobrodzień – 85 zł. brutto.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA

D nia 11.09.2016 r. działający przy Dobrodzieńskim Ośrod-
ku Kultury i Sportu Klub Turystki Rowerowej ,,Jedno-

ślad” zorganizował kolejną VI edycję kolarskiego maratonu 
,,Dobrodzieńska Seta”. Część trasy tego wyścigu przebiegała 
przez teren naszej gminy.

Liczącą ponad 400 osób kolumnę kolarzy zabezpieczało 
120 strażaków, wśród których byli również nasi strażacy 
ochotnicy: Hubert Buczek, Marek Szwed, Andrzej Wygo-
nowski, Michał Szwed, Rafał Niesłony, Waldemar Rősner, 
Mariusz Zdybowicz, Damian Miozga, Jan Wróbel, Daniel 
Barowski, Mateusz Sworeń, Patryk Wencel, Kamil Kciuk, 
Sebastian Sikora, Arkadiusz Beneda, Norbert Larisz, Ma-
ciej Michalak, Adrian Wencel, Tobiasz Hanuszewicz, Ka-
mil Bursy, Dawid Bursy, Adam Sykoś, Rafał Magnes, Piotr 
Pieprzyca, Artur Czaja, Patryk Miozga, Kamil Miozga, 
Adrian Wysocki, Joachim Weber, Roman Koj, Jan Strużyk 
i Klaudiusz Kontny.

,,DOBRODZIEńSKA 
SETA” 2016

OPOLSKI OŚRODEK DO-
RADZTWA ROLNICZEGO 
W ŁOSIOWIE, POWIATO-
WY ZESPÓŁ DORADZTWA 
W OLEŚNIE 
ZaPRaSZa WSZYStKICH 
HODOWCÓW tRZODY 
CHlEWNEJ Na SZKOlENIE 
Na tEMat aFRYKaŃSKIE-
GO POMORU ŚWIŃ – aSF.

tERMIN SZKOlENIa – 
21.10.2016 – DOM SPOTKAŃ 
ZĘBOWICE, GODZ. 10.00


