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U roczystą Mszą Świętą, którą odprawił 
Proboszcz Zębowickiej Parafii ksiądz 

Paweł Zając rozpoczęli uczniowie Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach 
kolejny rok szkolny. We Mszy uczestniczyli 
uczniowie, nauczyciele Zespołu oraz liczne 
grono rodziców. Po Mszy w hali sportowej 
Zespołu Gimnazjalno Szkolnego odbyły 
się dalsze uroczystości związane z rozpo-
częciem roku szkolnego. Tradycyjnie uro-
czystość rozpoczęła się od wprowadzenia 
Pocztu Sztandarowego Szkoły oraz ode-
grania Hymnu Państwowego. Następnie 
wszystkich uczniów oraz przybyłych na 
rozpoczęcie roku szkolnego rodziców po-
witała Dyrektor Zespołu Pani Małgorzata 
Stelmach. Po wystąpieniu Pani Dyrektor 
nastąpiła uroczystość powitania pierwszo-
klasistów, którym tradycyjnie wręczano 
rogi obfitości, rozmiary których czasami 
dorównywały wzrostowi uczniów. 

W trakcie uroczystego otwarcia roku 
szkolnego 2015/2016 Zastępca Dyrektora 
Zespołu Pani Iwona Grabowska przedsta-
wiła również, sprawy organizacyjne w tym 
kwestie związane z dowozem uczniów do 
szkoły. Jak poinformowała nas Dyrektor 
Zespołu rok szkolny 2015/2016 rozpoczęło 
255 uczniów z czego160 w Szkole Podsta-
wowej i 95 w Gimnazjum. W I klasie Gim-
nazjum uczyć się będzie 32 uczniów. Naukę 
w I klasie Szkoły Podstawowej rozpocznie 
36 dzieci w tym 23 sześciolatków i 13 sied-
miolatków. W trakcie przerwy wakacyjnej 
dokonano remontu trzech sal lekcyjnych 
w tym jednej związanej z dostosowaniem 
do małych dzieci. 

Z informacji jakie uzyskaliśmy od Pani 
Dyrektor wynika, że nie dla wszystkich 
nauczycieli przerwa w nauce była czasem 
beztroskich wakacji. Kilku nauczycieli Ze-
społu zdawało niełatwe egzaminy związane 
z uzyskaniem awansu zawodowego. Egza-
min na nauczyciela mianowanego złożyła 
Pani Agnieszka Gadek. Tytuł nauczyciela 
dyplomowanego uzyskali Anna Kozłowska, 
Zofia Laskowska-Qach, Katarzyna Madej, 
Marianna Dylka oraz Dariusz Sułek.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2015/2016

KOLEJNY SUKCES  
NASZEJ GMINY

Miło nam poinformować naszych mieszkań-
ców, że nasza Gmina została FINALISTĄ OGÓL-
NOPOLSKIEGO KONKURSU ,,MODERNI-
ZACJA ROKU 2014’’ za Modernizację Ośrodka 
Zdrowia w Zębowicach. W konkursie wyróżniono 
również projektanta i wykonawcę budynku.
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W yjątkowo podniosły i uroczysty cha-
rakter miały obchody 140 lecia po-

wstania OSP w Radawiu, których głównym 
punktem było poświęcenie i przekazanie 
do eksploatacji dla OSP Radawie i Knieja 
samochodów pożarniczych. Rangę uroczy-
stości podkreślała obecność znamienitych 
gości z wiceministrem spraw wewnętrz-
nych Panem Stanisławem RAKOCZYM na 
czele. Oprócz Pana Ministra w obchodach 
uczestniczył senator Aleksander ŚWIEY-
KOWSKI wicemarszałkowie województwa 
opolskiego Tomasz KOSTUŚ i Roman KO-
LEK przedstawiciele partnerskiej gminy 
Birkenfeld, powiatu oleskiego, służb mun-
durowych, radni, włodarze gminy i liczne 
grono mieszkańców. 

W uroczystościach udział wzięli również 
oprócz strażaków z OSP Knieja i Radawie 
strażacy ochotnicy z Zębowic i Kadłuba 
Wolnego wraz z pocztami sztandarowy-
mi. W uroczystości uczestniczyły również 
poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych 
OSP w Rudnikach i Tarnowie Opolskim 
oraz poczet sztandarowy z 24 Polowej 
Technicznej Bazy Wojsk Łączności w Szu-
miradzie. Uroczystości rozpoczęła Msza 
Święta, którą odprawił Proboszcz Para-
fii w Radawiu ks. Józef Mucha. Po Mszy 
na placu przed Remizą OSP w Radawiu 
odbyła się dalsza część obchodów, które 
prowadził aspirant Michał SŁADEK z PSP 
w Oleśnie. 

Uroczystość rozpoczęła się od złoże-
nia przez prowadzącego meldunku Panu 
wiceministrowi spraw wewnętrznych Sta-
nisławowi RAKOCZEMU. Po meldunku 
gości i uczestników obchodów powitał 
Prezes OSP w Radawiu druh Sebastian 
SIKORA. Następnie Wójt Gminy i jedno-
cześnie Prezes Zarządu Gminnego OSP 
w Zębowicach Waldemar CZAJA odczytał 
i wręczył Prezesom OSP w Radawiu i Kniei 
akty przekazania samochodów pożarni-
czych. Po uroczystym przecięciu wstęgi, 
którego dokonał wiceminister Stanisław 
RAKOCZY w asyście brygadiera Zygmunta 
ZALEWSKIEGO Wójta Gminy i Prezesa 
OSP w Radawiu, kapelan strażaków woje-
wództwa opolskiego ks. prof. Józef URBAN 
poświęcił pojazdy. 

Po poświęceniu kluczyki do pojazdów 
przekazano na ręce Naczelników OSP 
w Radawiu Arkadiusza BENEDY i w Kniei 
Romana WIESIOŁKA. Obchody stały się 
doskonałą okazją do podziękowania stra-
żakom ochotnikom za ich codzienny trud 

i pasję społecznikowskiego działania, były 
również okazją do wręczenia odznaczeń 
szczególnie zasłużonym strażakom

Uchwałą Prezydium Zarządu Główne-
go Związku OSP RP w Warszawie druh 
Teofil SYKOŚ został odznaczony Złotym 
Znakiem Związku OSP RP.

Uchwałą Prezydium Zarządu Woje-
wódzkiego Związku OSP RP województwa 
opolskiego Złotym Medalem za Zasłu-
gi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni 
druhowie; Arkadiusz BENEDA, Rafał 
JENDRZEJ, Damian LEDWIG, Roman 
KRAWCZYK, Norbert LARISZ, Paweł 

NIEMIEC, Paweł BARTOCHA, Herbert 
KACZMAREK, Jan NOWAK i Bruno JA-
NIEL. Srebrnym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa zostali odznaczeni druho-
wie; Piotr JENDRZEJ i Adrian LEDWIG. 
Brązowym Medalem za Zasługi dla Po-
żarnictwa zostali odznaczeni druhowie; 
Sebastian SIKORA, Edmund LANGOSZ, 
Leon SERWUSIOK, Adrian WENCEL, 
Wojciech LIPCZAK i Andrzej OGRO-
DZIŃSKI. Uchwałą Prezydium Zarządu 
Powiatowego Związku OSP RP w Oleśnie 
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali 
druhowie; Daniel BAROWSKI, Dawid 
JANCIK i Patryk WENZEL. Wójt Gminy 
Zębowice Waldemar CZAJA uhonoro-
wał okolicznościowymi podziękowaniami 
i statuetkami; wiceministra spraw we-
wnętrznych Stanisława RAKOCZEGO, 
wicemarszałka województwa opolskiego 
Romana KOSTUSIA, przedstawiciela OW 
ZOSP RP bryg. Zygmunta ZALEWSKIE-
GO, Komendanta Powiatowego PSP w Ole-
śnie st. kpt. Wojciecha WIECHĘ, kapelana 
strażaków województwa opolskiego ks. 
prof. Józefa URBANA, proboszcza parafii 
w Radawiu ks. Józefa MUCHĘ oraz przed-
stawiciela partnerskiej gminy Birkenfeld. 
Również Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice Pani Gabriela Buczek przekazała 
podziękowania oraz wręczyła statuetki dla 
firmy ,,WENZEL’’, firmy ,,JENDRZEJ’’ 
oraz Adriana LEDWIG. Okolicznościo-
we podziękowania Przewodnicząca Rady 
przekazała również dla druhów; Wojcie-
cha LIPCZAK, Kamila KCIUK, Patryka 
WENZEL, Mateusza SWOREŃ, Marcela 
BAROWSKIEGO, Daniela BAROWSKIE-
GO i Adriana WENZEL. 

Podziękowania i statuetki od Prezesa 
Zarządu OSP w Radawiu otrzymali Wójt 
i Rada Gminy. Okolicznościowymi statuet-
kami uhonorowano również uczestniczące 
w uroczystości poczty sztandarowe. Miłym 
akcentem były słowa podziękowań wypo-
wiedziane przez uczestniczących w obcho-
dach gości i delegacji Partnerskiej Gminy 
Birkenfeld, a w szczególności słowa jakie 
przekazał wiceminister RAKOCZY, któ-
ry doceniając zaangażowanie strażaków 
z OSP Radawie przekazał dla tej jednostki 
na zakup sprzętu kwotę 10 tyś złotych. 
Uroczyste obchody zakończyła defilada 
strażaków oraz wspólny poczęstunek 
w pomieszczeniach Remizy. Podsumo-
waniem obchodów była wieczorna zabawa 
taneczna.

OBCHODY 140 LECIA POWSTANIA  
OSP W RADAWIU
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Przewoźnik – PARASOL

Dowóz do szkół:

Zębowice 7.10 – Prusków 7.13 – Prusków II 7.15 – Sie-
dliska 7.17 – Osiecko 7.20 – Kadłub Wolny – Łąki 7.22 – 
Kadłub Wolny 7.25 – Poczołków 7.30 – Zębowice 7.35

Odwóz ze szkół:

•  Zębowice 1445 – Nowa Wieś II – Nowa Wieś I – 
Radawie 14.55 – Kosice 15.00 – Radawie – Nowa Wieś 
– Zębowice

2. Zębowice 15.40 – Prusków 15.43 – Prusków II 
15.45 – Siedliska 15.47 – Osiecko 15.50 – Kadłub Wolny 
– Łąki 15.52 – Kadłub Wolny 15.55 – Poczołków 16.00 
– Zębowice 16.05

Bilety miesięczne dla uczniów uprawnionych do prze-
wozu do nabycia u kierowcy autobusu.

Uczniowie nieuprawnieni do dowozu otrzymają bilety 
ulgowe za odpłatnością około 3,10 zł miesięcznie.

Przewoźnik PKS Kluczbork  
(autobus Mercedes)
Dowóz do szkół:

•  Zębowice 7.00 – Zębowice (zbiornik p.poż.) 7.02 – 
Zębowice (magazyn SHP) 7.03 – Zębowice Nowa Wieś 
7.04 – Łąka skrzyżowanie Radawie 7.07 – Knieja 7.12 – 
Zębowice (przed torami) 7.16 – Zębowice 7.20

•  Zębowice 7.20 – Zębowice (przejazd kolejowy) 7.21 
– Zębowice (zbiornik p. poż.) 7.22 – Zębowice (magazyn 
SHP) 7.23 – Zębowice Nowa Wieś 7.24 – Radawie Bą-
kownia 7.26 – Radawie (cmentarz) 7.28 – Radawie(szkoła) 
7.30 – Kosice 7.35 – Zębowice 7.50

Odwóz ze szkół:

POniedZiałek, WtORek, cZWaRtek
1. Zębowice 13.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 

13.46 – Zębowice (zbiornik p. poż.) 13.47 – Zębowice 
(magazyn SHP) 13.48 – Zębowice Nowa Wieś 13.49 – Ra-
dawie Bąkownia 13.52 – Radawie (cmentarz) 13,54 – Ra-
dawie(szkoła) 13.55 – Kosice 13.58 – Łąka skrzyżowanie 
Radawie 14.01 – Knieja 14.05 – Zębowice 14.10

2. Zębowice 14.15 – Prusków I 14.18 – Prusków II 
14.20 – Siedliska 14.24 – Osiecko 14.26 – Kadłub Wol-
ny skrzyżowanie Siedliska Łąki 14.32 – Kadłub Wolny 
14.35 – Zębowice 14.40

3. Zębowice 15.50 – Zębowice (przejazd kolejowy) 
15.51 – Zębowice (zbiornik p. poż.) 15.52 – Zębowice 
(magazyn SHP) 15.53 – Zębowice Nowa Wieś 15.54 – Ra-

dawie Bąkownia 15.57 – Radawie (cmentarz) 16.00 – Ra-
dawie(szkoła) 16.01 – Kosice 16.02 – Łąka skrzyżowanie 
Radawie 16.05 – Knieja 16.10 – Zębowice 16.20

ŚROda
1. Zębowice 14.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 

14.46 – Zębowice (zbiornik p. poż.) 14.47 – Zębowice 
(magazyn SHP) 14.48 – Zębowice Nowa Wieś 14.49 – Ra-
dawie Bąkownia 14.52 – Radawie (cmentarz) 14,55 – Ra-
dawie(szkoła) 14.56 – Kosice 14.57 – Łąka skrzyżowanie 
Radawie 15.00 – Knieja 15.05 – Zębowice 15.10

2. Zębowice 15.15 – Prusków I 15.18 – Prusków II 
15.20 – Siedliska 15.24 – Osiecko 15.26 – Kadłub Wol-
ny skrzyżowanie Siedliska Łąki 15.32 – Kadłub Wolny 
15.35 – Zębowice 15.40

3. Zębowice 15.50 – Zębowice (przejazd kolejowy) 
15.51 – Zębowice (zbiornik p. poż.) 15.52 – Zębowice 
(magazyn SHP) 15.53 – Zębowice Nowa Wieś 15.54 – Ra-
dawie Bąkownia 15.57 – Radawie (cmentarz) 16.00 – Ra-
dawie(szkoła) 16.01 – Kosice 16.02 – Łąka skrzyżowanie 
Radawie 16.05 – Knieja 16.10 – Zębowice 16.20

Piątek
1. Zębowice 13.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 

13.46 – Zębowice (zbiornik p. poż.) 13.47 – Zębowice 
(magazyn SHP) 13.48 – Zębowice Nowa Wieś 13.49 – Ra-
dawie Bąkownia 13.52 – Radawie (cmentarz) 13,54 – Ra-
dawie(szkoła) 13.55 – Kosice 13.58 – Łąka skrzyżowanie 
Radawie 14.01 – Knieja 14.05 – Zębowice 14.10

2. Zębowice 14.15 – Prusków I 14.18 – Prusków II 
14.20 – Siedliska 14.24 – Osiecko 14.26 – Kadłub Wol-
ny skrzyżowanie Siedliska Łąki 14.32 – Kadłub Wolny 
14.35 – Zębowice 14.40

3. Zębowice 14.45 – Zębowice (przejazd kolejowy) 
14.46 – Zębowice (zbiornik p. poż.) 14.47 – Zębowice 
(magazyn SHP) 14.48 – Zębowice Nowa Wieś 14.49 – Ra-
dawie Bąkownia 14.52 – Radawie (cmentarz) 14,55 – Ra-
dawie(szkoła) 14.56 – Kosice 14.57 – Łąka skrzyżowanie 
Radawie 15.00 – Knieja 15.05 – Zębowice 15.10

4. Zębowice 15.50 – Zębowice (przejazd kolejowy) 
15.51 – Zębowice (zbiornik p. poż.) 15.52 – Zębowice 
(magazyn SHP) 15.53 – Zębowice Nowa Wieś 15.54 – Ra-
dawie Bąkownia 15.57 – Radawie (cmentarz) 16.00 – Ra-
dawie(szkoła) 16.01 – Kosice 16.02 – Łąka skrzyżowanie 
Radawie 16.05 – Knieja 16.10 – Zębowice 16.20

Bilety miesięczne dla uczniów uprawnionych do prze-
wozu do nabycia u kierowcy autobusu.

Uczniowie nieuprawnieni do dowozu otrzymają bilety 
ulgowe za odpłatnością około 3,10 zł miesięcznie.

Harmonogram dowozu uczniów do szkół  
w roku szkolnym 2015/2016 obowiązujący od 02.09.2015 r.
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30 sierpnia br. w upalne słoneczne 
popołudnie odbyły się w Kadłu-

bie Wolnym Gminne Dożynki. Dożynki 
rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świę-
tej, którą odprawił proboszcz Zębowickiej 
Parafii ks. Paweł Zając . Podczas Mszy 
poświęcono tradycyjny bochen chleba, 
który przed ołtarz przynieśli starostowie 
dożynek Sebastian i Marianna Mateja 
z Kadłuba Wolnego. Poświęcone zostały 
również dożynkowe korony pieczołowicie 
wykonane przez mieszkańców Poczołkowa 
Radawia i Kadłuba Wolnego. Po Mszy na-
stąpił tradycyjny przemarsz uczestników 
dożynek. Korowód otwierali starostowie 
dożynek, a za nimi maszerowała orkiestra 
dęta z Kadłuba Wolnego delegacje niosące 
korony oraz barwne kolumny dożynko-
wych pojazdów. 

Główną areną uroczystości był wypeł-
niony po brzegi przez licznie przybyłych 
mieszkańców i gości zlokalizowany obok 
ul Szkolnej olbrzymi namiot ze sceną. Tu 
uroczystość rozpoczęła się od przekazania 
przez starostów dożynek poświęconego 
bochna chleba na ręce Wójta Gminy Wal-
demara Czai. W swoim wystąpieniu Wójt 
podziękował rolnikom za trud i wysiłek 
w niełatwym okresie żniw. Złożył również 
podziękowania Prezesowi Opolskiej Izby 
Rolniczej Herbertowi Czai, Radzie Sołec-
kiej, OSP i Stowarzyszeniu rozwoju Wsi 
w Kadłubie Wolnym oraz innym osobom 
zaangażowanym w przygotowanie doży-
nek. Wójt dziękował również sołectwom 
za wsparcie finansowe dożynek w ramach 
funduszu sołeckiego oraz odczytał podzię-
kowania jakie na jego ręce przesłali Woje-
woda Opolski Ryszard Wilczyński i poseł 
Ryszard Galla. Osobiste podziękowania 
złożyli obecni na dożynkach: Marszałek 
Województwa Opolskiego pan Roman Ko-
lek i Starosta Powiatu Strzeleckiego pan 
Józef Swaczyna. 

Po wystąpieniu włodarza Gminy, roz-
poczęły się występy artystyczne. Począt-
kiem wyjątkowych doznań był brawurowy 
występ zespołu ,,Seniorita” – mażoretek 
z Dobrzenia Wielkiego. Gorące brawa za 
swój występ z programem nawiązującym 
do tematu dożynek otrzymały przedszko-
laki z Zębowickiego przedszkola. W na-
strój upojnej zabawy uczestników dożynek 
wprowadzili swoimi piosenkami Dominika 
i Janusz Żyłka. Wiele braw za swój występ 
otrzymał również kabareciarz i iluzjonista 
„Magiczny Kabaret Bruno”. 

Po artystycznych występach przyznano 
nagrody Wójta i Rady Gminy. W kategorii 

najlepsza posesja nierolnicza I nagrodę 
otrzymała Pani Monika Czyrnia. Nato-
miast w kategorii najlepsza posesja rolni-
cza pierwsze miejsce ex aequo otrzymali 
Renata Ledwig i Rudolf Lissy z Radawia. 
W konkursie na najoryginalniejszy koro-
wód dożynkowy w którym oceniano rów-
nież uczestniczące w korowodzie pojazdy 
wyróżnienia otrzymali ,,Łąki Kadłubskie 
Wielka Susza”, ,,Zębowice FC Barcelo-
na’’ i ,,Kadłub Wolny Straż’’. Za udział 
wyróżniono pojazdy ,,Zębowice Straż’’ 
i ,,Kadłub Wolny Sprzęt dofinansowany 
z PROW’. III miejsce w konkursie koro-
wodów zajął Kadłub Wolny ,,Rolnik szuka 

żony’’, II miejsce ,,Wyższa 
Szkoła Rolnicza z Kniei’’, 
a I miejsce zajął korowód 
,,Świnki’’ z Siedlisk’’. 
W konkursie koron do-
żynkowych wyróżnienia 
otrzymały dzieci z Ka-
dłuba Wolnego i dzieci 
z przedszkola z Zębowic. 
I miejsce w konkursie ko-
ron dożynkowych i na-

grodę ufundowaną przez prezesa Opolskiej 
Izby Rolniczej otrzymały ex aequo korony 
z Radawia i Kadłuba Wolnego, a II miej-
sce korona z sołectwa Poczołków. Wójt 
wręczył również nagrody ludziom którzy 
przez swoją pracę, działalność i pasję kreują 
pozytywny obraz naszej gminy i przyczy-
niają się do jej popularyzowania. Nagrody 
otrzymali Anna Dziuba, Manfred Mosller 
i Kamil Puchała. Tradycyjnie dożynkom 
towarzyszyła bogata oferta gastronomicz-
na. Liczne atrakcje czekały na najmłod-
szych. Rzesze uczestników odwiedzały 
Mini Zoo. Uroczystości dożynkowe za-
kończyła zabawa taneczna.

GMINNE DOŻYNKI
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LUDZIE Z PASJĄ
W  ramach naszego cyklu ludzi z pasją pragniemy przed-

stawić Panią Annę DZIUBĘ 78 letnią mieszkankę naszej 
Gminy zamieszkałą na ul Dobrodzieńskiej 11 w Zębowicach. 
Nasza bohaterka pomimo sędziwego wieku i problemów ze 
zdrowiem nadal z pasją pielęgnuje swój skwerek przed do-
mem. Choć jak stwierdziła w tym roku z powodu panujących 
upałów pielęgnowanie rabatek z kwiatami wymagało od niej 
dużego wysiłku miedzy innymi dlatego , że do podlewania 
musiała codziennie przynieść klika wiader wody. Nasza 
bohaterka w rozmo-
wie podkreślała, że nie 
wyobraża sobie aby nie 
mogła nadal realizować 
swojej pasji, a kwiaty 
przed domem zamiast 
typowej trawy uważa 
za rzecz jak najbardziej 
naturalną. 

REMONT SZKOLNEGO 
AUTOBUSU

P racowicie spędzili czas przerwy wakacyjnej kierow-
cy naszego szkolnego autobusu, Piotr KRAWCZYK 

i Damian MIOZGA, którzy przy pomocy tapicera Tomasza 
VOGIEL wyremontowali siedzenia w pojeździe. Dzięki 
remontowi wszystkie siedzenia a jest ich 36 wyglądają jak 
nowe. Wykonane prace znacznie poprawiły estetykę wnętrza 
autobusu oraz komfort podróży. Serdecznie dziękuję im za 
ten wysiłek i zaangażowanie.

W dniach 29-30.08.2015 r. w Kadłubie Wolnym odbyły się 
Gminne dożynki. Sołtys wsi wraz z Radą Sołecką Kadłuba 
Wolnego serdecznie dziękują za pomoc w ich organizacji, 
a szczególne podziękowania kierują do:

Wspólnota Chłopska Lasów Drobnowłościańskich ff
Kadłuba Wolnego
Piekarnia-cukiernia Gerard Kotarskiff
Tartak drzewny Jerzy Ebiśff
STOLARSTWO Jan Wodarczykff
Ogrodnictwo Anita i Waldemar Kurdaff
Gospodarstwo Rolne Irena i Herbert Czajaff
RAJPOL Olesnoff
Sołectwo Kniejaff
Sołectwo Poczołkówff
Sołectwo Siedliskaff
Sołectwo Osieckoff
Izba Rolnicza w Opoluff
Sylwiusz Kubicielff
Andrzej i Stefan Lizurekff
Katarzyna Helios-Wieczorekff
Jacek Szczygiełff

Dziękujemy członkom Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Ka-
dłub Wolny, druhom Ochotniczej Straży Pożarnej Kadłub 
Wolny oraz wszystkim mieszkańcom Kadłuba Wolnego za 
zaangażowanie w organizację i liczny udział mieszkańców 
gminy w dożynkach.

Mariusz Czaja, sołtys Kadłuba Wolnego

Zebrania wiejskie
Sołtysi zapraszają mieszkańców sołectw na ze-
brania wiejskie dotyczące funduszu sołeckiego:

Zębowice – 10 września 2015 r. o godz. 18.00 w Domu 
Spotkań w Zębowicach,

Radawie – 18 września 2015 r. o godz. 19.00 w sali 
wiejskiej w budynku OSP w Radawiu, 

Siedliska – 16 września 2015 r. o godz. 18.00 w świe-
tlicy wiejskiej w Pruskowie,

Prusków – 9 września 2015 r. o godz. 18.00 w świetlicy 
wiejskiej w Pruskowie,

Kadłub Wolny – 9 września 2015 r. o godz. 18.00 w sali 
Karczmy w Kadłubie Wolnym,

Osiecko – 11 września 2015 r. o godz. 18.00 w świetlicy 
wiejskiej w Osiecku,

Poczołków – 13 września 2015 r. o godz. 15.00 w domu 
Pana Sołtysa,

Knieja – 8 września 2015 r. o godz.18.00 w świetlicy 
wiejskiej w Kniei. 
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25 sierpnia w sali Domu 
Spotkań w Zębowicach 

odbyła się VI w siódmej kaden-
cji sesja Rady Gminy Zębowice, 
która składała się z dwóch części. 
Pierwsza część sesji Rady Gminy 
rozpoczęła się od zapytań rad-
nych i sołtysów, podczas której 
dominowały sprawy związane 
z wykaszaniem traw, wycięciem 
spróchniałej lipy i likwidacją roz-
sypującego się słupa obok Domu 
Nauczyciela w Radawiu, ustawie-
nia tabliczek na placach zabaw 
z zakazem wprowadzania psów, 
kwestie oświetlenia w Kniei oraz 
oczyszczenia z osadu wyschnię-
tej rzeki w Radawiu. Poruszono 
również sprawę malowania przy-
stanków oraz kwestię budki obok 
OSP w Radawiu gdzie spożywany 
jest alkohol i zakłócana przez by-
walców cisza nocna. 

W dalszej części posiedzenia radni 
podjęli uchwały w sprawach – zmiany 
budżetu Gminy Zębowice na rok 2015. 
Budżet po zmianach wynosił będzie 
po stronie dochodów 13 209 733 zł. 
natomiast po stronie wydatków zamyka 
się kwotą 13 433 170,73 zł. – zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia wielo-
letniej prognozy finansowej – poparcia 
stanowiska Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie 
posiedzenia przyjęto również protokół 
z obrad sesji Rady Gminy Zębowice 
z dnia 23 czerwca 2015 r. Po zakończe-
niu głosowań Wójt Gminy Pan Walde-
mar Czaja odpowiadał na zadawane 
na początku sesji zapytania radnych 
i sołtysów. Poinformował zebranych, 
że wykaszanie traw odbywa się zgodnie 
z harmonogramem. Podjęta będzie po 
przeprowadzeniu wizji decyzja w spra-
wie wycięcia lipy i rozebrania słupa 
znajdującego się obok Domu Nauczy-
ciela w Radawiu. Wykonane i ustawio-
ne zostaną na placach zabaw w Zębo-
wicach i Radawiu tabliczki informujące 
o zakazie wprowadzania psów. Wójt 
przypomniał, że Rada Sołecka i sołtysi 
gospodarują na terenach należących do 
gminy i jeśli obiekt znajdujący się obok 
OSP w Radawiu wykorzystywany jest 

jako budka do pici piwa co jest niezgod-
ne z uchwałą o utrzymaniu porządku 
to będzie on rozebrany. Poinformo-
wał również, że przystanki będą od-
nawiane w przyszłym roku, natomiast 
kwestie dotyczące oświetlenia należy 
zgłaszać do Pani Marii Batkowskiej 
w Urzędzie Gminy. Wójt oświadczył, 
że program budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków będzie kontynu-
owany. Przypomniał również uczest-
niczącym w sesji sołtysom o upływa-
jących z końcem września terminach 
dotyczących składania wniosków na 
wykorzystanie funduszu sołeckiego. 
Są to środki wyodrębnione z budżetu 
gminy, zagwarantowane na realizację 
przedsięwzięć służących poprawie życia 
mieszkańców. 

O tym na co zostaną przeznaczone 
środki w konkretnym sołectwie de-
cydują mieszkańcy głosując w trakcie 
zebrania wiejskiego. Uchwała zebrania 
wiejskiego dotycząca wniosku musi 
zostać dostarczona wójtowi do 30 
września roku poprzedzającego rok, 
w którym poniesione zostaną wydatki. 
Aby przedsięwzięcie mogło być zreali-
zowane w ramach funduszu sołeckiego, 
musi spełniać następujące warunki: 
służyć poprawie życia mieszkańców, 
należeć do zadań własnych gminy i być 
zgodna ze strategią rozwoju gminy. 

Aby wniosek o dofinanso-
wanie z funduszu sołeckiego 
był poprawny, musi zawierać: 
wskazanie przedsięwzięć do 
realizacji na terenie danego 
sołectwa oraz oszacowanie 
kosztów ich realizacji. Koszty 
przedsięwzięć muszą mieścić 
się w limicie środków przezna-
czonych dla danego sołectwa. 
Wniosek musi zawierać rów-
nież uzasadnienie, w którym 
należy przede wszystkim 
wskazać w jaki sposób reali-
zacja danego przedsięwzię-
cia przyczyni się do poprawy 
warunków życia mieszkańców 
danego sołectwa. 

Przedsięwzięcia finanso-
wane ze środków funduszu 
sołeckiego są wykonywane 
w ramach budżetu gminy. 

Uchwałą podjętą przez Radę Gmi-
ny do dyspozycji sołtysów jest prze-
widziana na przyszły rok w ramach 
funduszu sołeckiego kwota 130 tys. 
zł. Po wystąpieniu Wójta głos zabrał 
Prezes Zarządu OSP w Radawiu druh 
Sebastian Sikora, który odczytał adre-
sowane na ręce Przewodniczącej Rady 
Gminy pismo następującej treści. Sza-
nowna Pani Przewodnicząca, składamy 
na Pani ręce serdeczne podziękowania 
wszystkim Radnym Gminy Zębowice za 
udział w uroczystości obchodów 140-
lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ra-
dawiu. Dziękujemy za zrozumienie waż-
ności ochrony przeciwpożarowej wśród 
tak wielu zadań realizowanych przez 
gminę. Mamy świadomość trudności 
dokonywania wyborów przez organ 
stanowiący Gminy, przy tak wielu po-
trzebach i ograniczonych możliwościach. 
To dzięki Waszym decyzjom uroczystość 
140-lecia naszej jednostki mogła stać się 
powodem podwójnej radości. Nasza jed-
nostka pozyskując nowy samochód bo-
jowy podniosła rangę ochrony przeciw-
pożarowej naszej gminy na tle powiatu 
i województwa. Serdecznie dziękujemy. 
W drugiej części obrad Rady Gminy 
odbyło się spotkanie dotyczące tworze-
nia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014–2020. 

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
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S łysząc przeróżne nazwy dotyczące 
podziału administracyjnego zastana-

wiamy się często co one oznaczają, czemu 
służą, jakie granice obejmują. Mieszkańcy 
naszej Gminy z reguły już dawno przywy-
kli do nowego, państwowego podziału ad-
ministracyjnego wprowadzającego w 1999 
roku zmiany województw i utworzenie po-
wiatów, natomiast jak powszechnie wiado-
mo pod względem kościelnym nasze tereny 
należą do diecezji opolskiej – w ramach 
której istnieje taka jednostka jak – dekanat 
dobrodzieński – mniej lub bardziej znana, 
dlatego też postaram się tutaj przybliżyć 
obraz tej ponadparafialnej wspólnoty.

Dekanat dobrodzieński, wspólnie z de-
kanatami oleskim, gorzowskim, zawadz-
kim, zagwiździańskim i kluczborskim 
wchodzi w skład większej jednostki ad-
ministracyjnej – kluczborskiego rejonu 
duszpasterskiego, stanowiącego z kolei 
część diecezji opolskiej. Powstał on w 1926 
roku poprzez wydzielenie niektórych pa-
rafii z rozległych dekanatów oleskiego 
i strzeleckiego, zaś po II wojnie światowej 
wyodrębniono z jego terytorium samo-
dzielny dekanat ozimski. W 1990 roku 
ks. bp Alfons Nossol, wyodrębnił z terenu 
dekanatu dobrodzieńskiego i toszeckiego, 
kolejny, samodzielny dekanat z siedzibą 
w Zawadzkiem, natomiast w 1992 roku, po 
reorganizacji struktur kościelnych w Pol-
sce, do Zawadzkiego przyłączono parafię 
Łagiewniki Małe, wydzieloną z dekanatu 
dobrodzieńskiego.

W dniu dzisiejszym obszar dekanatu 
dobrodzieńskiego, pod względem admi-
nistracji państwowej rozciąga się na tery-
torium dwóch województw: opolskiego 
i śląskiego, dwóch powiatów: oleskiego 
i lublinieckiego, oraz czterech gmin Cia-
sna, Dobrodzień, Pawonków i Zębowice. 
Obecnie tworzy on siedem następujących 
parafii: 1. Dobrodzień – parafia pw. św. 
Marii Magdaleny, na którą składają się 
miejscowości Dobrodzień (większa część 
miasta), Bąki, Bzinica Nowa, Bzinica Stara, 
Bzionków, Główczyce, Gosławice, Kolejka, 
Rędzina, Rzędowice i Zwóz, gdzie funkcję 
proboszcza pełni ks. Alfred Waindok (od 
1983), a wikariusz ks. Jan Golba (od 2010); 
2. Dobrodzień – parafia pw. Nawiedzenia 
N.M.P. z miejscowościami Dobrodzień 
(mniejsza część miasta), Błachów (większa 
część wsi), Ligota Dobrodzieńska oraz Ma-
kowczyce (część wsi), gdzie proboszczem 
jest ks. Michał Wilk (od 2000); 3. Gwoź-
dziany – pw. Narodzenia N.M.P. obejmują-
ca Gwoździany i Dzielną z Gajdami, gdzie 
proboszczuje ks. Henryk Kensy (od 1986); 
4. Myślina – pw. św. Józefa Robotnika, na 
którą składa się Myślina, Turza, Dąbrowice, 
Błachów (mniejsza część) i Makowczyce 
(część), gdzie urząd proboszcza sprawuje 
ks. Józef Gurba (od 2006); 5. Radawie – pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z Ko-
sicami, Łąką i Radawką, gdzie proboszczuje 
ks. Józef Mucha (od 1983); 6. Szemrowice 
– pw. Trójcy Świętej z Kocurami, Malicho-
wem i Warłowem, gdzie proboszczem jest 

ks. Henryk Malorny (od 1984); 7. Zębowice 
– pw. Wniebowzięcia N.M.P. wraz z Ka-
dłubem Wolnym, Knieją, Poczołkowem, 
Pruskowem, Siedliskami i Osieckiem, gdzie 
funkcję proboszcza sprawuje ks. Paweł 
Zając (od 1986 jako administrator, od 1990 
jako proboszcz). 

W składzie opisywanej jednostki admi-
nistracji kościelnej pozostaje 7 kościołów 
parafialnych, z czego 5 jest murowanych, 
a 2 drewniane (Gwoździany i Radawie), 
ponadto jest 1 drewniany kościół cmen-
tarny w Dobrodzieniu, 1 murowany ko-
ściół filialny w Kniei (parafia Zębowice) 
oraz 4 kaplice publiczne: w Dobrodzieniu 
na nowym cmentarzu, w Rzędowiach (pa-
rafia Dobrodzień), w Szemrowicach oraz 
w Poczołkowie (parafia Zębowice). Na 
terenie dekanatu znajduje się 8 cmentarzy, 
z czego 2 są w Dobrodzieniu i wszyst-
kie są obiektami parafialnymi, zaś cały 
obszar zamieszkiwany jest przez 12357 
mieszkańców. 

Najbardziej liczną parafią jest Dobro-
dzień – św. Marii Magdaleny (4834 osoby), 
a najmniej ludną Szemrowice (800 osób). 
Duszpasterstwo na terenie dekanatu do-
brodzieńskiego prowadzi stale 8 kapłanów 
i wszyscy z nich są duchownymi diece-
zji opolskiej. Funkcję dziekana sprawuje 
obecnie ks. Henryk Malorny z Parafii pw. 
Trójcy Św. w Szemrowicach, natomiast wi-
cedziekanem jest ks. Paweł Zając z Parafii 
pw. Wniebowzięcia N.M.P.

Cyprian Tkacz

ODPUST w ZĘBOWICACH

W  Maryjne Święto 15 sierp-
nia w Parafii Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Zębowicach odbyły 
się tradycyjne uroczystości 
odpustowe. Licznie przyby-
łych parafian i gości powi-
tał proboszcz parafii ksiądz 
Paweł Zając. Uroczystą Mszę 
Świętą odprawili ksiądz Wła-
dysław Borowiecki i ksiądz 
prałat Zbigniew Donarski. 
Oprawę Mszy zabezpieczał 
zespół Promyki Maryi oraz 
orkiestra dęta z Kadłuba 
Wolnego. Mszę zakończyła 
procesja, podczas której cho-
rągwie niosła młodzież szkol-
na, a asystę przy baldachimie 

wystawili strażacy z OSP w Zębowicach. Stałym elementem odpu-
stu były stoiska handlowe cieszące się sporym zainteresowaniem 
uczestników uroczystości.

PIELGRZYMKA LEGNICKA

7 lipca br. kolejny raz 
mieszkańcy Radawia 

gościli uczestników Piel-
grzymki Legnickiej. Jak co 
roku Pola Legnickie były dla 
pątników z Legnicy i oko-
lic kolejnym przystankiem 
w pielgrzymowaniu na Jasną 
Górę. W upale zmęczona, ale 
szczęśliwa przybyła ponad tysiąc osobowa grupa pielgrzymów 
wśród których były również osoby starsze i dzieci. Jak poin-
formował nas uczestnik pielgrzymki kleryk Michał Kamiński. 
Pielgrzymka wyruszyła z Legnicy w dniu 29 lipca, natomiast 
uczestniczące w niej grupy pielgrzymów z Jeleniej Góry, Bolesławca 
i Zgorzelca rozpoczęły pielgrzymowanie już 24 lipca. Podczas 
kilkugodzinnego pobytu na Polach Legnickich została odprawiona 
w intencji pątników uroczysta Msza Święta. Po Mszy pielgrzymi 
zjedli gorący posiłek, który tradycyjnie przygotowali mieszkańcy 
Radawia. Tu jak zawsze gdzie potrzebna jest pomoc niezawodni 
okazali się strażacy z OSP Radawie. Po poczęstunku pielgrzymi 
udali się na nocleg, który spędzili na terenie Gimnazjum w Dobro-
dzieniu, a rano 8 sierpnia wyruszyli w dalszą drogę na Jasną Górę.

DEKANAT DOBRODZIEŃSKI
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Wójt Gminy Zębowice informuje, że podatnicy, u których 
wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji za rok 2014 
odnośnie zmiany klasyfikacji gruntu mają obowiązek zgłaszać 
się do organu podatkowego I p. pokój nr 8, celem wypełnienia 
informacji podatkowych.

B KLASOWE  
ROZGRYWKI

Z a nami już dwie kolejki meczów drużyn B klasy grupy 
III obejmującej swym zasięgiem rejon powiatu oleskiego 

Informujemy mieszkańców, a szczególnie kibiców piłki noż-
nej, że w tej klasie rozgrywkowej składającej się z 14 zespo-
łów uczestniczą dwa zespoły z naszej gminy; LZS Radawie 
i debiutująca w rozgrywkach drużyna LZS Zębowice. 

W inauguracyjnych spotkaniach drużyna LZS Zębowice 
przegrała u siebie z drużyną LZS Borki Wielkie 2: 5, nato-
miast drużyna LZS Radawie pokonała zespół LZS Stobrawa 
Wachowice 6:0. Udana dla naszych zespołów była druga 
wyjazdowa kolejka spotkań 

W drugiej kolejce zespół LZS Zębowice wygrał z LZS 
Stobrawa Wachowice 2:1, natomiast drużyna LZS Radawie 
pokonała LZS Radłów 5 : 3.Po dwóch kolejkach LZS Rada-
wie zajmuje drugie miejsce, a LZS Zębowice ósme. Już teraz 
zapraszamy wszystkich kibiców piłki nożnej na derbowe 
spotkanie które odbędzie się 27 września br. na boisku LZS 
Radawie.

ZAŚMIECONE POBOCZA

J esteśmy mieszkańcami i gospodarzami pięknej gminy. 
Miejscowości położone wśród lasów i pól, stawy, trasy 

rowerowe, zadbane gospodarstwa, budynki i obejścia, to 
nasza dobra wizytówka. Zróbmy wszystko, aby zaśmiecone 
lasy, rowy i pobocza dróg jej nie zepsuły. 

W ramach zorganizowanego w gminie systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, od właścicieli nierucho-
mości z terenu gminy odbierane są wszystkie wytworzone 
odpady komunalne. 

W związku z tym, nie powinniśmy mieć powodów, żeby 
wyrzucać nasze odpady do lasu czy przydrożnego rowu. 
Niestety zaśmiecone lasy i pobocza dróg w naszej gminie 
to szara rzeczywistość. 

Wyrzucamy opakowania po żywności i artykułach prze-
mysłowych, zużyty sprzęt AGD i RTV, opakowania po fast 
foodach, gazety, książki, kartony, folie rolnicze.

Wachlarz naszych możliwości w tym zakresie jest bardzo 
szeroki.

Zdjęcie pobocza drogi z Osiecka do Olesna

Pamiętajmy, że w dniach wyznaczonych w harmono-
gramie zbiórki odpadów komunalnych możemy wystawić 
WSZYSTKIE wytworzone w naszym gospodarstwie domo-
wym odpady danego rodzaju. Nie ma potrzeby pozbywania 
się ich w inny sposób.

A w czasie zakupów wybierajmy produkty, które generują 
jak najmniej odpadów. K.H.

Urodziny w miesiącu sierpniu 2015 roku obcho-
dziły osoby:

1. 80 lat – Edeltrauda KOSSOK
2. 85 lat – Paweł CZAJA
3. 90 lat – Hildegarda MICHAlCZYK

Życzymy wszystkim Jubilatom wszystkiego najlep-
szego, zdrowia i pogody ducha.

Dzieci urodzone w miesiącu sierpniu:
Gloria WOdARczyK. 

Z końcem lipca urodził się Florian zAjąc. 

Życzymy narodzonym dzieciom i rodzicom, by radość 
z narodzenia Waszych pociech była zawsze z Wami. 
Życzymy zdrowia, radości i wszystkiego co pozwoli 
rozwijać ich umiejętności.

Na zawsze odeszła od nas Maria dziubA, ale po-
zostanie w naszej pamięci.

Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie i krewnym 
z powodu utraty Wam bliskiej osoby.

Przeprasza się jubilatkę Panią Annę jendrusch, 
której w miesiącu lipcu w informatorze błędnie wpi-
saliśmy nazwisko – Jendrysz. Pani Anno proszę nam 
wybaczyć i jeszcze raz przepraszam – Waldemar 
Czaja wójt Gminy Zębowice.


