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W  dniach 10 i 11 sierpnia br. gościła w Zębowicach 
Pielgrzymka Legnicka. Pątnicy w drodze na Jasną 

Górę zatrzymali się na odpoczynek i nocleg na błoniach za 
budynkiem miejscowej OSP. Dla liczącej około 900 osób 
pielgrzymki przygotowano również zaplecze sanitarno-hi-
gieniczne oraz ujęcie wody pitnej. W zabezpieczaniu logi-
stycznym uczestniczyli druhowie z OSP Zębowice i Kadłub 
Wolny.

PIELGRZYMKA LEGNICKA
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SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
12 sierpnia br. odbyła się pierwsza nad-
zwyczajna w ósmej kadencji sesja Rady 
Gminy Zębowice, zwołana na wniosek 
wójta gminy Zębowice. 

Z łożenie przez włodarza gminy 
wniosku o  zwołanie sesji nad-

zwyczajnej było podyktowane po-
trzebą zmian w uchwale budżetowej 
oraz w uchwale dotyczącej wielolet-
niej prognozy finansowej z uwagi na 
rozpoczętą procedurę zamówień pu-
blicznych w sprawie przebudowy dro-

gi transportu rolnego oraz remontu 
odcinków dróg gminnych. 

W  trakcie obrad radni podjęli 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu 
gminy Zębowice na 2019 r., zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej, za-
ciągnięcia długoterminowego kredytu 
na realizację inwestycji, udzielenia po-
mocy finansowej powiatowi oleskie-
mu, regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Zębowice, ustalenia tygodnio-

wego obowiązkowego wymiaru za-
jęć pedagoga szkolnego, psychologa, 
logopedy, terapeuty pedagogicznego 
i  doradcy zawodowego w  szkołach 
i przedszkolach prowadzonych przez 
gminę Zębowice, powołania zespołu 
opiniującego kandydatów na ławni-
ków do Sądu Rejonowego w Oleśnie 
na kadencję 2020–2023.

Rada podjęła również zgłoszony 
przez wójta projekt uchwały w sprawie 
ustalania regulaminu wynagradzania 
nauczycieli w gminie Zębowice.

P odobnie jak w latach ubiegłych 
msza święta w intencji uczniów 

i nauczycieli poprzedziła rozpoczęcie 
roku szkolnego w szkole podstawo-
wej w Zębowicach. Natomiast szkol-
na uroczystość, która odbywała się 
w hali sportowej szkoły, tradycyjnie 
rozpoczęła się od wprowadzenia pocz-
tu sztandarowego i odegrania hymnu 
państwowego.

Uczniów, rodziców i gości powitała 
dyrektor szkoły Małgorzata Stelmach. 
Nawiązała również do zbliżających się 
obchodów 60-lecia powstania szkoły, 

które zaplanowano na 4 październi-
ka br. W roku szkolnym 2019/2020 
w 11 oddziałach uczyć się będzie 199 
uczniów. W szkole zostało zatrudnio-
nych 5 nowych nauczycieli, którzy 
uczyć będą języka angielskiego, mate-
matyki, fizyki oraz historii. 

Szczególnie ważnym elementem 
uroczystości było powitanie pierw-
szoklasistów połączone z wręczaniem 
im rogów obfitości. W dwóch klasach 
uczyć się będzie w sumie 25 dzieci. Ży-
czenia uczniom i nauczycielom z oka-
zji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

złożył wójt gminy Waldemar Czaja. 
Włodarz gminy w swoim wystąpie-
niu podkreślał również, że ważnym 
elementem procesu edukacyjnego są 
sprawy związane z bezpieczeństwem 
oraz właściwym zachowaniem się 
uczniów zarówno w szkole, jak i poza 
nią. 

Sprawy organizacyjne przedstawiła 
wicedyrektor szkoły Iwona Grabowska, 
która odczytała również pismo, jakie 
do uczniów i nauczycieli w związku 
z rozpoczynającym się rokiem szkol-
nym skierowała Rada Gminy.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
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1 września br. odbyły się w Kadłubie 
Wolnym dożynki gminno-parafialne. 

U roczystość rozpoczęła msza święta, 
w trakcie której proboszcz zębowic-

kiej parafii ks. Józef Zwarycz dziękował rol-
nikom za ich codzienną, pełną wyrzeczeń, 
pracę oraz poświęcił dożynkowe korony 
i tradycyjne bochenki chleba, przyniesio-
ne przed ołtarz przez starostów dożynek: 
Agnieszkę i Marcina Niesłony. Po mszy na 
wszystkich uczestników czekał poczęstu-
nek, po którym różnobarwny dożynkowy 
korowód przemaszerował uliczkami wokół 
miejscowego stawu na „Pasternik”, gdzie 
usytuowany był namiot, w którym odbyła 
się dalsza część dożynkowych uroczysto-
ści. Kulminacyjnym momentem dożynek 
było przekazanie przez starostów doży-
nek poświęconego chleba na ręce wójta 
Waldemara Czai. Wójt, dziękując za ten 
symboliczny dar, podziękował również 
rolnikom za ich codzienny trud i wysiłek. 

Słowa podziękowań dla rolników za ich 
pełną poświęcenia pracę oraz życzenia dla 
uczestników przekazał również obecny na 
dożynkach Wicemarszałek Województwa 
Opolskiego Roman Kolek oraz kierownik 
KRUS w Oleśnie Arkadiusz Grzebiński. 

Po części oficjalnej występy artystycz-
ne rozpoczął brawurowy występ grającej 
na skrzypcach Julianny Jendrzej, który 
został owacyjnie przyjęty przez uczestni-
ków dożynek. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością wystąpił również Tadeusz 
Drozda i zespół ,,Trojoki”. Występy arty-
styczne przeplatał skeczami i piosenkami 
dożynkowy wodzirej Marcin Wilczek. Do-
żynkową biesiadę zakończyła wieczorno-
-nocna dyskoteka z DJ Dragon’em. W trak-
cie dożynek przyznane zostały również 
nagrody ufundowane przez wójta gminy. 
W konkursie na ,,Najpiękniejszą koronę 
dożynkową” pierwsze miejsce zajęła koro-
na z sołectwa Radawie, a drugie ex aequo 
korony z sołectwa Zębowice i sołectwa 

Łąka. Przyznano również wyróżnienie nie 
startującej w konkursie koronie z sołectwa 
Kadłub Wolny. 

Nagrodę za pierwsze miejsce w konkur-
sie koron w wysokości 1500 zł, ufundowali 
radni Rady Gminy Zębowice. W konkursie 
na najoryginalniejszy korowód dożynko-
wy I miejsce zdobył korowód ,,Bociany’’ 
z Pruskowa, II miejsce ,,Karpie z Kadłu-
ba Wolnego”, a III miejsce ,,Recycling” + 
,,MOPS” z Siedlisk. Wyróżnienia otrzy-
mały korowody: ,,Rekrutacja do orkiestry” 
i  ,,Maluch bardzo mały wóz” z Kadłuba 
Wielkiego, ,,Plaża w Sopocie” i ,,Oma La-
tosia Gemiza” z Zębowic oraz ,,Cepowanie” 
z Kniei. Dożynkowej biesiadzie tradycyjnie 
towarzyszyła bogata oferta gastronomicz-
na. Przygotowano również atrakcje dla 
najmłodszych. Na dzieci czekało wesołe 
miasteczko, dmuchańce i stoiska z zabaw-
kami. Uczestnicy dożynek mogli również 
skorzystać z oferty stoiska tematycznego 
przygotowanego przez KRUS w Oleśnie. 

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE  
W KADŁUBIE WOLNYM
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Msza święta polowa, którą odpra-
wił proboszcz zębowickiej parafii 
ks. Józef Zwarycz, zapoczątkowała 
obchody 190-lecia OSP w Kadłubie 
Wolnym. 

W   tej ważnej, nie tylko dla 
miejscowych druhów, uro-

czystości uczestniczyło wielu zna-
mienitych gości z Wicemarszałkiem 
Województwa Opolskiego Stanisła-
wem Rakoczym na czele. W obcho-
dach uczestniczyli również: Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
w Opolu druh Andrzej Borowski, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego OSP RP Wicestarosta Oleski 
Stanisław Belka, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Oleśnie st. bryg. Jarosław Zalew-
ski, dowódca Jednostki Wojskowej 
2286 Opole płk. Dariusz Pawelec, 
zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa 
Olesno Jerzy Rosół, przedstawiciele 
partnerskiej gminy Birkenfeld, radni 
i mieszkańcy. 

Na obchody wraz z  pocztami 
sztandarowymi przybyli druhowie 
z pozostałych jednostek OSP z terenu 
naszej gminy oraz poczty sztandaro-
we z kilkunastu jednostek OSP, na co 
dzień współpracujących z druhami 
z OSP w Kadłubie Wolnym. Głów-
na część uroczystości, którą zgodnie 
z ceremoniałem pożarniczym prowa-
dził druh Mariusz Istek, odbyła się na 
placu przed remizą OSP. Uczestników 
obchodów powitał prezes Zarządu 
Gminnego Związku OSP w Zębo-
wicach druh Waldemar Czaja. Nato-
miast kronikę miejscowej OSP odczy-
tała druhna Wiktoria Mimus. Minutą 
ciszy uczczono pamięć wszystkich 
druhów, którzy na przestrzeni 190 lat 
odeszli na wieczną służbę z szeregów 
OSP w Kadłubie Wolnym. 

W trakcie uroczystości wręczo-
ny został proporzec dla miejscowej 
MDP, ufundowany przez zarząd OSP 
w Kadłubie Wolnym. Do dyspozycji 
miejscowych druhów został również 
przekazany samochód pożarniczy, 
którego fundatorem była Wspólnota 

Lasów Drobnowłościańskich w Ka-
dłubie Wolnym. Aktu poświęcenia 
proporca i samochodu dokonał ks. 
proboszcz Józef Zwarycz. 

Ważnym elementem obchodów 
było wręczenie odznaczeń szcze-
gólnie zasłużonym strażakom za ich 
pracę społeczną na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej. 

Złotym znakiem związku OSP 
RP został odznaczony Teofil Szczy-
gieł. Złotym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczeni zosta-
li: Norbert Knefel, Rajmund Syma, 
Piotr Kuś, Bernard Pieprzyca i Raj-
mund Fuhl. 

Srebrnym Medalem „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa” odznaczeni zosta-
li: Arnold Czaja, Sebastian Mateja 
i Krzysztof Mimus, a brązowym me-
dalem za zasługi dla pożarnictwa 
odznaczony został Adam Sykosz. 

Srebrnym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa odznaczony został 
również płk Dariusz Pawelec. 

Odznaką Strażak Wzorowy 
odznaczeni zostali: Damian Swo-
boda i Daniel Czaja. Odznaką za 
wysługę lat odznaczeni zostali:  
5 lat – Martin Jaguś, Robert Czaja 
i Daniel Czaja; 10 lat – Krzysztof 
Pipa Rafał Magnes, Kamil Bursy, 
Dawid Bursy, Tomasz Vogel, Da-
wid Kubiciel, Kamil Miozga, Martin 
Krawczyk, Krystian Czaja, Daniel 
Niesłony, Piotr Kubiciel, Tomasz 
Kotarski, Mariusz Tkacz, Krzysz-
tof Mimus i  Damian Swoboda;  
15 lat – Henryk Gaś i Łukasz Jaguś;  
20 lat – Franciszek Kowolik, Andrzej 
Lizurek, Mateusz Tkacz, Andrzej 
Künert, Artur Moch i Józef Koło-
dziej; 25 lat – Norbert Knefel, Piotr 
Kuś, Adam Sykosz, Rajmund Fuhl 
i Sebastian Mateja; 30 lat – Stefan 
Lizurek, Rajmund Syma, Piotr Ta-
rara i Artur Czaja; 35 lat – Norbert 
Pieprzyca, Hubert Szczygieł, Ber-
nard Pieprzyca i Arnold Czaja; 45 
lat – Rudolf Szczygieł; 50 lat – Teofil 
Szczygieł. 

Brązową odznaką MDP odzna-
czeni zostali: Chrystian Kaczmarek, 
Florian Mateja, Damian Grzesik, 
Paskal Wodarczyk, Łukasz Syma, 

OBCHODY 190-LECIA OSP w KADŁUBIE   WOLNYM
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OBCHODY 190-LECIA OSP w KADŁUBIE   WOLNYM
15 sierpnia w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zębo-
wicach odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe z udziałem licznej 
rzeszy parafian i gości, w tym wielu z zagranicy. 

U roczystą mszę świętą odprawili proboszcz zębowickiej parafii ksiądz Józef 
Zwarycz. Oprawę mszy zabezpieczał chór Zębowice, zespół Promyki 

Maryi oraz orkiestra dęta z Kadłuba Wolnego. Mszę zakończyła procesja 
z udziałem sztandarów kościelnych i strażackich, a asystę przy baldachimie 
wystawili strażacy z OSP w Zębowicach. Stałym elementem odpustu były 
stoiska handlowe chętnie odwiedzane przez uczestników uroczystości.

ODPUST W ZĘBOWICACH
Dawid Pyka, Olivier Kotysz, Dominik 
Malik, Dominik Koch, Dawid Szczygieł, 
Oliwer Pludra, Marcel Janczyk, Karoli-
na Miozga, Wiktoria Czaja, Weronika 
Tkacz, Katarzyna Grzesik, Laura Okwie-
ka, Patrycja Pastuszka, Julia Koch, Be-
ata Gładkowska, Sara Skorupa i Vanessa 
Płotnik. 

Listami gratulacyjnymi wyróżnieni 
zostali: Kamil Miozga, Mariusz Tkacz, 
Mateusz Tkacz, Łukasz Jaguś, Martin Ja-
guś, Tomasz Vogel, Dawid Kubiciel, Kry-
stian Czaja, Martin Krawczyk i Daniel 
Niesłony. Zarząd OSP w Wolnym wręczył 
również podziękowania pani Monice No-
wak i Zdzisławowi Szubie z UG Zębowice 
oraz Wojciechowi Wiecha, sekretarzowi 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Oleśnie. 

Podziękowania otrzymali również 
sponsorzy: Grzegorz Kimla, nadleśniczy 
Nadleśnictwa Olesno; Jarosław Żaba, nad-
leśniczy Nadleśnictwa Turawa; Zdzisław 
Dzwonnik, nadleśniczy Nadleśnictwa 
Opole; Rajmund Syma, prezes Zarządu 
Wspólnoty Chłopskiej Lasów Drobnow-
łościańskich Wsi Kadłub Wolny; Jerzy 
Ebiś, właściciel Tartaku EBIŚ; Gerard 
Kotarski, właściciel Piekarni Cukierni 
KOTARSKI; Artur Wodarczyk, właściciel 
Firmy Handlowo-Usługowej „Wodar” 
Adrianna Wodarczyk; Waldemar Czaja, 
wójt Gminy Zębowice; Joachim Greger, 
prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Zawadzkiem; Krzysztof Lierfeld, Pe-
ter Lierfeld, Heinrich Freimann i Rafael 
Wegner. 

Ważnym akcentem obchodów były 
podziękowania, które na ręce prezesa 
miejscowej OSP druha Artura Czai prze-
kazali uczestniczący w obchodach goście. 
Słowa podziękowania druhom z Kadłuba 
Wolnego złożył również Prezes Zarządu 
Gminnego OSP Waldemar Czaja oraz 
przekazał dla jednostki defibrylator. Po 
oficjalnej części uroczystości odbył się 
wspólny poczęstunek. 

Zwieńczeniem obchodów były wystę-
py artystyczne dziewcząt z miejscowej 
MDP, kabaretu strażackiego ,,Zgrani Fo-
jermani”, Janusza i Dominiki Żyłka oraz 
wieczorna zabawa taneczna z zespołem 
ELJOT. Obchodom towarzyszyła również 
okolicznościowa wystawa zdjęć i sprzętu 
obrazująca historię miejscowej jednostki.
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„AKTYWNE WAKACJE”  
W RADAWIU

W   ostatnim tygo-
dniu lipca w  so-

łectwie Radawie odbyły 
się warsztaty i zajęcia dla 
dzieci i młodzieży szkolnej 
organizowane w  ramach 
„Aktywnych wakacji” 
dofinansowanych ze środ-
ków Funduszu Sołeckiego 
na rok 2019. W pierwszym 
dniu uczestnicy zwiedzili Izbę Regionalną, a także rajdem rowe-
rowym przejechali w piękne, bogate historycznie miejsca naszej 
miejscowości. Dzień zakończono poczęstunkiem oraz pokazem 
wyrabiania masła w gospodarstwie agroturystycznym u pani 
Teresy Warzecha. 25 lipca 2019 roku w sali wiejskiej odbyły się 
warsztaty kulinarne – każde dziecko pod okiem kucharzy z piz-
zerii „Tibestii” przygotowywało swoją pizzę. W piątek 26 lipca 
2019 roku panie animatorki zagospodarowały dzieciom czas 
i dostarczyły atrakcji, wymyślając przeróżne gry i aktywności. 
Dodatkową atrakcją zapewniającą dzieciom dużo dobrej zabawy 
był dmuchany zamek. Zakończeniem „Aktywnych wakacji” był 
wspólny rodzinny wyjazd na kręgielnię do Myśliny.

KULTURALNE WAKACJE 2019

P odobnie jak w roku ubie-
głym Gminny Ośrodek 

Informacji Kultury i  Czy-
telnictwa zorganizował dla 
dzieci zajęcia pod hasłem 
,,Kulturalne wakacje 2019”. 
Zajęcia odbywały się we wtor-
ki i czwartki, i gromadziły 
przeważnie około 30-osobo-
wą grupę uczestników. W ra-
mach zajęć dzieci uczestni-
czyły m.in. w wycieczce do 
kręgielni w Myślinie, Domu PRL w Staniszczach Małych i Grodu 
Rycerskiego w Byczynie, w zajęciach z legorobotyki, warsztatach 
robienia słodyczy, warsztatach muzycznych, robienia biżuterii 
i programowania. Dla uczestników zorganizowano również w ra-
mach ,,Dnia włoskiego” wspólne pieczenie pizzy. 

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ PIŁKARSKI

W yjątkowym sukcesem zakończył się udział naszej młodzie-
żowej drużyny piłkarskiej uczestniczącej na zaproszenie 

partnerskiej gminy Birkenfeld w międzynarodowym turnieju piłkar-
skim. Nasi zawodnicy okazali się najlepsi w całym turnieju, w którym 
uczestniczyło 6 drużyn z różnych krajów europejskich. Barwy 
zespołu reprezentowali: Szymon Bednarek, Dominik Koch, Tomasz 

Pyttel, Kacper Nowak, Piotr 
Niesłony, Dominik Niesłony 
i  Sebastian Janczyk. 
Trenerem i  opiekunem 
zespołu był Marian Królak. 
Środki na wyjazd zespołu 
pochodziły z  budżetu 
gminy, a pobyt ich zabez-
pieczała gmina Birkenfeld.

PIERWSZY TURNIEJ SIATKÓWKI

W dniu 17 sierpnia 2019 roku w godzinach od 15.00–18.00 na 
boisku szkolnym w Radawiu Zarząd Mniejszości Niemieckiej oraz 
sołtys wraz z Radą Sołecką zorganizowali „I turniej siatkówki”. 
Sobotnie, słoneczne popołudnie przebiegło w duchu sportowej 
rywalizacji oraz przyjemnej atmosferze. W turnieju brało udział 
sześć drużyn, wyłoniono zwycięzców, których nagrodzono. Orga-
nizatorzy zapewnili również atrakcje dla dzieci oraz poczęstunek 
dla osób biorących udział w turnieju i dopingujących swoich 
faworytów. Spotkanie zakończono wspólnym biesiadowaniem. 
Boisko do siatkówki powstało dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
i okolicznych firm budowlanych, za co organizatorzy turnieju 
składają serdeczne podziękowania. Wyrażają również nadzieję, 
że takie sportowe spotkania wpiszą się na stałe w harmonogram 
imprez sołectwa Radawie.

RATOWANIE I POMAGANIE  
JEST NA PIERWSZYM PLANIE!

O chotnicza Straż 
Pożarna w Ra-

dawiu postarała się 
o  dofinansowanie 
w  ramach projektu 
Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2019. 
Dzięki temu w lipcu 
w każdy piątek w go-
dzinach od 18.00–20.00 odbywały się zajęcia teoretyczne i praktyczne 
z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz radzenia sobie w sytu-
acjach zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzkiemu. 
Zajęcia teoretyczne były prowadzone przez ratownika medycznego, 
a praktyczne – symulacja wypadku komunikacyjnego oraz ewakuacja 
z zadymionego pomieszczenia – przez strażaków z OSP w Radawiu. 
Zakończeniem projektu był obóz strażacki zorganizowany w dniach 
7–11.08.2019 r. w ośrodku szkoleniowym „STRAŻAK” w Turawie, 
na którym dzieci i młodzież oraz członkowie MDP utrwalali wiedzę 
zdobytą na przeprowadzonych zajęciach. Kwota uzyskana w dofi-
nansowaniu to 5 000 złotych. 
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OGłOSZeNia

O B W I E S Z C Z E N I E  
Wójta Gminy Zębowice 

z dnia 30 sierpnia 2019 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Zębowice podaje do 
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz 
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.: 

 

 

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 

Sołectwo Zębowice ulice: Adama Mickiewicza, 

Borowiańska numery parzyste od 2 - 20 oraz od 21 do 

końca pozostałe numery parzyste i nieparzyste, 

Dworcowa, Leśna, Opolska od nr 28 do końca, Polna, 

Prosta, Sosnowa, Torowa, sołectwo Knieja, sołectwo 

Osiecko, sołectwo Prusków, sołectwo Siedliska 

Dom Spotkań, Duża sala,  

ul. Izydora Murka 1, 46-048 Zębowice 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

2 Sołectwo Kadłub Wolny, sołectwo Poczołków 
Ochotnicza Straż Pożarna, Kadłub 

Wolny ul. Szkolna 5, 46-048 Zębowice 

3 Sołectwo Radawie, sołectwo Łąka 
Budynek gminny, Radawie  

ul. Szkolna 22, 46-048 Zębowice 

4 

Sołectwo Zębowice ulice: Astrów, Borowiańska numery 

nieparzyste od 1 - 19, Bratków, Dobrodzieńska, Izydora 

Murka, Josepha Eichendorffa, Krótka, Niezapominajek, 

Oleska, Opolska wszystkie numery od 1 - 27, Osiny, 

Stokrotek, Strażacka, Tulipanów, Zamknięta 

Dom Spotkań, Mała sala,  

ul. Izydora Murka 1, 46-048 Zębowice 

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

 

 
 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. 

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Zębowice najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 
 

Wójt Gminy Zębowice 
 

Waldemar CZAJA 

Informujemy mieszkańców, że  
13 września 2019 roku w Domu Spotkań 

w Zębowicach w godzinach  
od 15.00 do 17.30 odbędzie się

prezentacja książki  
z kazaniami i homiliami  

śp. ks. Waldemara Packnera. 
Wszystkich zainteresowanych zakupem 
książki zapraszamy do Domu Spotkań. 

Po prezentacji książki w kościele  
pw. WNMP w Zębowicach  

odprawiona będzie msza święta  
za zmarłego księdza Waldemara  
w pierwszą rocznicę jego śmierci.

Rodzina †† ks. Waldemara

ZNAKI 
INFORMACYJNE

P racownicy działu komunalnego 
gminy przystąpili do montowania 

na terenie Zębowic znaków informa-
cyjnych z nazwami ulic. Nowe tabliczki 
z nazwami ulic usprawnią w istotny 
sposób poruszanie się po miejscowości 
oraz wydatnie poprawią jej estetykę. 
Tabliczki zostały zakupione ze środków 
funduszu sołeckiego sołectwa Zębowi-
ce za kwotę 20 tys. zł.
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W sierpniu 2019 r. jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat: Irena Jadach, Helena Skawran, Klara Koczur, Urszula Her-
manski, Róża Lypp, Urszula Krawczyk
85 lat: Jerzy Kutz
90 lat: Urszula Urbanek
91 lat: Hildegarda Czaja
94 lat: Hildegarda Michalczyk
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Joanna i Jan Dylka, 
Renata i Mariusz Dombrowscy, Katarzyna i Rajmund Syma

Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede 
wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, wza-

jemnej miłości i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem  
do naśladowania dla młodszych pokoleń.

* * *
W sierpNiu urodziło się pięcioro dzieci.

Narodzonym pociechom i ich rodzicom oraz najbliższym życzymy 
wielu łask Bożych, życzliwych ludzi, szczęścia i zdrowia na każdy 

dzień życia.
* * *

Osoby zmarłe w sierpniu: Jan Kościelny i Stanisław Pietras
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.  

Wszystkim najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego 
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
OGłOSZeNia

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

W ZĘBOWICACH

ZAPRASZA NA JUBILEUSZ

60-LECIA SZKOŁY
4 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

 
 
9.00  – MSZA  ŚW. W KOŚCIELE PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII
PANNY W ZĘBOWICACH
 
 10.00 – OFICJALNE OBCHODY W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W
ZBĘBOWICACH UL. OLESKA 10

WIĘCEJ INFORMACJI NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
WWW.PSPZEBOWICE.PL

HARMONOGRAM OBCHODÓW

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW  
DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Kursy w: PONieDZiałeK, WTOReK, cZWaRTeK

I KURS I KURS 

7:05 ŁĄKa 7:30 RaDaWIE
7:10 KNIEJa 7:35 KOSICE

7:20 ZĘBOWICE 7:40 BĄKOWNIa

– 7:50 ZĘBOWICE

Kursy w: PONieDZiałeK, WTOReK, cZWaRTeK

I KURS II KURS

14:05 ZĘBOWICE 14:35 ZĘBOWICE SZKOŁa
14:09 MaGaZYN 14:38 PRUSKÓW

14:10 NOWa WIEŚ 14:40 SIEDLISKa 
14:13 BĄKOWNIa 14:46 OSIECKO

14:15 RaDaWIE koło ,,Krzyża” 14:52 ŁĄKI KaDŁUBSKIE
14:16 RaDaWIE 14:55 KaDŁUB WOLNY

14:19 KOSICE 15:00 ZĘBOWICE
14:22 ŁĄKa –

14:26 KNIEJa –

Kursy w: ŚRODĘ 13:40 bąkownia (dot. przedszkolaków)

I KURS II KURS III KURS 

15:05 ZĘBOWICE 15:35 ZĘBOWICE 16:10 ZĘBOWICE
15:15 ŁĄKa 15:38 PRUSKÓW 16:14 MaGaZYN

15:20 KNIEJa 15:40 SIEDLISKa
16:15 Opolska (Nowa 

Wieś)
– 15:46 OSIECKO 16:18 BĄKOWNIa

–
15:52 ŁĄKI 

KaDŁUBSKIE
16:21 RaDaWIE koło 

„Krzyża”
– 15:55 KaDŁUB WOLNY 16:22 RaDaWIE
– 16:00 ZĘBOWICE 16:23 KOSICE
– – 16:26 ŁĄKa

– –
16:31 Knieja 16:40 

KNIEJa
– – 16:40 ZĘBOWICE

Kursy w: PiĄTeK

I KURS II KURS III KURS

14:05 ZĘBOWICE 14:35 ZĘBOWICE 15:05 ZĘBOWICE
14:09 MaGaZYN 14:38 PRUSKÓW 15:09 MaGaZYN

14:10 Opolska (Nowa 
Wieś)

14:40 SIEDLISKa 
15:10 Opolska (Nowa 

Wieś)
14:13 BĄKOWNIa 14:46 OSIECKO 15:13 BĄKOWNIa

14:15 RaDaWIE koło 
„Krzyża”

14:52 ŁĄKI 
KaDŁUBSKIE

15:15 ŁĄKa 

14:16 RaDaWIE 14:55 KaDŁUB WOLNY 15:20 KNIEJa
14:19 KOSICE 15:00 ZĘBOWICE 15:30 ZĘBOWICE
14:22 ŁĄKa – –

14:26 KNIEJa – –

auTObuSy W KieRuNKu:

Dobrodzienia: 7:40, 13:40, 15:15 z Dobrodzienia : 9:00, 14:20, 15:25 
Olesna: 7:20 i 8:17 z Olesna 13:45, 15:15
Opola: 6:20, 7:30, 15:30 z Opola 6:20, 14:15, 15:30


