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Drodzy Mieszkańcy Gminy Zębowice  
oraz Czytelnicy Informatora!

Rozpisały się dzienniki informacyjne, rozbrzmiał głos 
w rozgłośni Radia Opole na temat postawienia zarzutów 
pracownikowi UG i mnie wójtowi Gminy Zębowice.

Żyjemy w trudnych czasach i dla osób, które nie mają 
wiedzy na temat procedur, sposobu gospodarowania mieniem 
i środkami publicznymi oraz służby wobec swoich miesz-
kańcom, może powstać pytanie – co się właściwie dzieje 
w tak małej Gminie?

Jawna wrogość kilku osób, w tym jednej ze swoją czarną 
przeszłością, jaką było dobrowolne i świadome współdziała-
nie ze Służbą Bezpieczeństwa PRL, sprowadza się do tego, że 
dyskredytują przy każdej okazji mnie i naruszają dobre imię 
moje i naszej Gminy. Wójt nie może być zakładnikiem kilku 
osób, tylko musi realizować zadania należące do Gminy dla 
zaspokojenia potrzeb swoich mieszkańców. Przez ostatnie 
lata, przy wzmożonym wysiłku w pozyskiwaniu środków 
unijnych na zadania tak potrzebne dla mieszkańców, trwa 
zarazem ciągły mobbing ze strony tych osób wobec mnie. 
Trudno się pracuje, gdy brutalnie wmawia się rzeczy, które 
nie miały miejsca, a są materiałami w procesie postępowania 
prokuratorskiego.

Doprowadzono do sytuacji oskarżenia mnie w związ-
ku z zakupem kontenera sanitarnego dla LZS Radawie 
i remontem drogi do zbiornika ppoż. przy Gospodarstwie 
Agroturystycznym „Pod Kotwicą”. Zeznania osób, które nie 

Oskarżenie na zamówienie?

uczestniczyły w tym zakupie i remoncie (doskonale wiecie 
o kim mówię), znajdują się w Sądzie jako materiał dowodowy 
przeciwko mnie.

Wiem, że jestem niewinny i będę tego dochodził w proce-
sie w Sądzie Rejonowym w Oleśnie. Proszę więc wszystkich 
ludzi dobrej woli o modlitwę za mnie, a również za moich 
prześladowców, by mieli szansę w swoim życiu na opamię-
tanie i wypowiedzenie słów – pobłądziliśmy, przepraszamy

Wasz wójt
Waldemar Czaja

Wójt Gminy Zębowice

Około 40 osobowa grupa byłych i obecnych pracow-
ników Urzędu Gminy oraz jednostek pomocniczych 

uczestniczyła w spotkaniu, które 28 maja br. odbyło się 
w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa 
w ramach obchodów ,,Dnia Samorządu Terytorialnego”.

Wójt Gminy w swoim wystąpieniu podziękował pra-
cownikom za ich sumienną pracę na rzecz mieszkańców 
gminy. Odczytał również podziękowania, jakie na ręce 
władz samorządowych złożył Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda. 

Spotkanie zakończył poczęstunek, który stał się okazją 
do wspólnych rozmów z emerytowanymi pracownikami 
Urzędu Gminy.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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28 maja 2019 r. odbyła się V w ósmej 
kadencji sesja Rady Gminy Zębowice.

W  pierwszej części obrad radni 
i sołtysi zgłaszali w formie pi-

semnej wnioski i interpelacje dotyczące 
obcięcia konarów drzew przed skrzy-
żowaniem na ulicy Opolskiej z ulica 
Oleską w Zębowicach, umocnieniem 
pobocza ulicy Oleskiej na łuku tejże 
drogi, wyrównania i usunięcia dziur na 
drodze gruntowej wzdłuż lasu łączącej 
ulicę Główną z ulicą Szkolną w Rada-
wiu, konserwacji potoku usytuowa-
nego obok ulicy Szkolnej w Radawiu, 
budowy chodnika wzdłuż stawu na 
ulicy Szkolnej w Radawiu, niedrożności 
kratek ściekowych i naprawy chodnika 
na ulicy Murka w Kadłubie Wolnym 
oraz kwestii związanych z odprowadza-
niem wód opadowych na ulicy Szkolnej 
w Kadłubie Wolnym po planowanym 
zarurowaniu usytuowanego obok tej 
ulicy rowu. 

Jak zawsze, radni nie podają z jakich 
środków wójt ma to wykonać, chociaż 
to ich ustawowy obowiązek. Umieją 
natomiast skrytykować działania wójta 
i donosić do prokuratury nieprawdziwe 
informacje. W dalszej części obrad rad-
ni podjęli uchwały w sprawie: zmiany 
budżetu Gminy Zębowice na 2019 r., 
udzielenia pomocy finansowej Powia-
towi Oleskiemu, uchyleniu uchwały Nr 

IV/22/2019 z dnia 29 marca 2019 roku 
oraz przyjęcia programu osłonowego 
z zakresu pomocy uczniom, albo dzie-
ciom w dostępie do posiłku w szkole lub 
przedszkolu objętych wieloletnim pro-
gramem ,,Posiłek w szkole i w domu na 
lata 2019–2023”. Rada przyjęła również 
sprawozdania: z oceny zasobów GOPS 
za rok 2018, działalności organizacji 
pozarządowych oraz gospodarki od-
padami komunalnymi. W trakcie ob-

rad wręczono również podziękowania 
byłemu sołtysowi Radawia. Końcową 
część obrad zdominowała dyskusja 
poświęcona m.in. planowanym do re-
alizacji w ramach tegorocznego budże-
tu inwestycjom dotyczących głównie 

remontu dróg i budowy przydomo-
wych oczyszczalni. Poruszano również 
kwestie związane z wydatkowaniem 
środków uzyskanych za pozwolenia na 
sprzedaż alkoholu, współpracy Wójta 
z Radą Gminy, czy możliwości remontu 
dróg, których zarządcą jest Starostwo 
Powiatowe w Oleśnie. 

Końcową część obrad zdominowała 
gorącą polemika związana z przyjętym 
przez Komisję Rewizyjną wnioskiem 

o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy. Punktem spornym było pi-
semne uzasadnienie, przygotowane 
kilka dni przed posiedzeniem komisji 
przez część radnych a przegłosowane 
przez Komisję.

SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

27 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Zębowice, w trakcie której omówiono sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz sprawozdanie 
finansowe za rok ubiegły. 

C złonkom Komisji przedstawiona została również infor-
macja o stanie mienia komunalnego i informacją o stanie 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Zębowice za 
2018 rok. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się też z uchwałą 
Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej ,,Opini o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, oraz z protoko-
łem RIO w związku z przeprowadzoną kontrolą w okresie 
grudzień 2018 r. - luty 2019 r. W trakcie posiedzenia człon-
kowie Komisji Rewizyjnej podjęli również uchwałę o udzie-
leniu absolutorium wójtowi gminy za 2018 r. Za przyjęciem 
uchwały głosowała radna Gabriela Buczek, natomiast wstrzy-
mali się od głosu radni z Klubu Mniejszości Niemieckiej.

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNE RADY GMINY ZĘBOWICE
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Uroczystą mszą św. odprawioną w zębo-
wickim kościele parafialnym rozpoczęły 
się obchodzone w dniu 26 maja br. uro-
czystości z okazji 25-rocznicy święceń 
kapłańskich księdza proboszcza Józefa 
Zwarycza oraz przypadającego w tym 
dniu Dnia Matki. 

M szę ubogacały swym śpiewem 
Promyki Maryi i Chór Zębowice, 

a oprawę muzyczną zabezpieczała orkie-
stra z Kadłuba Wolnego. Na zakończenie 
liturgii życzenia księdzu proboszczowi 
złożyły delegacje z Urzędu Gminy, Rady 
Gminy Stowarzyszeń, Rady Parafialnej 
i Rady Sołeckiej oraz członkowie zespołu 
Promyki Maryi i Chóru Zębowice. Dalsza 
część uroczystości odbywała się na placu 
za remizą OSP. 

Dla wszystkich uczestników przygo-
towano gorący poczęstunek oraz napo-

je i słodkie wypieki. Uczestnicy mogli 
również zobaczyć i wysłuchać bogatego 
programu artystycznego w wykonaniu 
naszych przedszkolaków, uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej oraz zespołu 
Promyki Maryi i uczestników Samstag-
kursu. 

Ten niezwykły poprzez swoją treść 
i sposób przekazu koncert był dedyko-
wany naszemu jubilatowi i wszystkim ma-
mom. Mieszkańcy i goście mogli podzi-
wiać zarówno umiejętności wokalne jaki 
i recytatorsko-taneczne naszych dzieci.

Podczas koncertu życzenia mamom 
w dniu ich święta złożył wójt Gminy Wal-
demar Czaja. Włodarz gminy przypo-
mniał również, że ta uroczystość zbiega się 
z 15-rocznicą naszego wstąpienia do Unii 
Europejskiej oraz obchodami Dnia Sa-
morządu Terytorialnego. Jedną z atrakcji 
przygotowanych dla dzieci uczestniczących 

w koncercie były darmowe dmuchańce. 
Natomiast naszych artystów obdarowano 
karnetami na lody. Oprawę muzyczną tej 
familijnej uroczystości zabezpieczał DJ 
Andrzej Dragon. 

Wójt Gminy za pośrednictwem in-
formatora pragnie gorąco podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania tej jakże ważnej uroczy-
stości. Szczególnie dziękuje wszystkim 
występującym dzieciom i ich opiekunom. 
Słowa podziękowania kieruje również do 
mieszkanek Zębowic z sołtys Aleksandrą 
Wierszak na czele, które przystrajały miej-
sce uroczystości oraz pracownic Urzędu 
Gminy i miejscowych strażaków, którzy 
zabezpieczali jej przebieg. 

Gorące podziękowania kieruje rów-
nież do wszystkich uczestników, którzy 
skorzystali z zaproszenia na tak ważne 
wydarzenia i wspólne biesiadowanie.

OBCHODY DNIA MATKI  
I JUBILUSZU ŚWIĘCEŃ KSIĘDZA PROBOSZCZA

Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystą akademią zorga-
nizowaną w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Zębowicach uczczono dzień Patrona Szkoły. 

Z aprezentowany przez uczniów montaż słowno-muzyczny 
nawiązywał swoją treścią do historii powstań śląskich i wy-

darzeń, które miały miejsce na naszym terenie prawie sto lat temu. 
Przypomniano m.in. historię bitwy powstańców pod Zębowicami 
oraz zaprezentowano nazwiska 29 powstańców z naszych okolic, 
którzy polegli podczas tych walk. Do tej tematyki nawiązała 
w swoim wystąpieniu dyrektor szkoły Małgorzata Stelmach, która 
przypomniała uczestnikom, że od 1971 roku szkoła nosi imię 
,,Powstańców Śląskich”. Ważnym elementem tych corocznych 
obchodów było złożenie przez delegację uczniów pod Pomnikiem 
ku czci Powstańców Śląskich wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy.

OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY
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Wieści z OSP

M iło nam poinformować, że w dniu 7 maja br. człon-
kowie jednostki OSP w Kadłubie Wolnym w osobach 

zastępcy naczelnika Kamila Bursy oraz dowódcy żeńskiej 
drużyny MDP Karoliny Miozga uczestniczyli w Opolu w sa-
morządowej gali Ochotniczych Straży Pożarnych pod hasłem 
„aktywni ze św. Florianem w tle”. Podczas tych uroczystości 
odebrali z rąk Marszałka Województwa nagrodę za zwycię-
stwo w plebiscycie NTO na najlepszą młodzieżową drużynę 
pożarniczą województwa opolskiego w 2019 roku. Zwycię-
stwo w tym konkursie dało awans do ogólnopolskiego finału 
plebiscytu, w którym MDP z Kadłuba Wolnego reprezen-
tuje województwo opolskie. Warto nadmienić, iż plebiscyt 
prowadzony jest pod patronatem Zarządu Wojewódzkiego 
ZOSP RP oraz we współpracy z Zarządem Głównym ZOSP 
RP. W trakcie gali wójt Waldemar Czaja otrzymał odznakę 
honorową „Za zasługi dla województwa opolskiego”. Dru-
howie z OSP w Kadłubie Wolnym dziękują wszystkim za 
oddane głosy na poziomie wojewódzkim i liczą na kolejne 
przy głosowaniu ogólnopolskim.

STRAŻACKA PIELGRZYMKA

W zorem lat ubiegłych strażacy ochotnicy z OSP Zę-
bowice, Kadłub Wolny i Knieja. wraz z pocztami 

sztandarowymi uczestniczyli w dniu 12 maja br. w piel-
grzymce autokarowej do klasztoru na Górze Świętej Anny. 
Tradycyjnie – oddzielnie z pocztem sztandarowym uczest-
niczyła w pielgrzymce delegacja z OSP Radawie.

Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI

8 maja br. odbyło się wyjątkowe spotkanie członków Dysku-
syjnego Klubu Książki w trakcie którego czytelnicy mieli 

okazję zapoznać się z historią biblioteki oraz obejrzeć wystawę 
poświęconą przypadającej w miesiącu maju 70 rocznicy powstania 
Gminnej Biblioteki. Toczone przy słodkim poczęstunku spotkanie 
było również okazją do dyskusji o przeczytanej literaturze. Ma-
jowe spotkanie członków DKK to jeden z elementów obchodów 
powstania biblioteki. W planach są również spotkania autorskie 
oraz wieczór z poezją śpiewaną.

PIKNIK W ŁĄCE

1 czerwca br. odbył się w Łące zorganizowany z inicjatywy 
miejscowej Rady Sołeckiej Piknik z okazji Dnia Dziecka. 

Dopisała zarówno pogoda jak i uczestnicy W miłej familijnej 
atmosferze bawili się zarówno najmłodsi jak i dorośli. Zorgani-
zowany w ramach środków z Funduszu Sołeckiego Piknik był 
ważnym elementem integracji lokalnej społeczności.
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Jak co roku przedszkolaki, którzy opuszczają mury przedszkola 
biorą udział w nocowaniu. 

W  tym roku impreza przebiegała w duchu rycerskim. Dzieci 
przywitało Opolskie Bractwo Rycerskie, które przygoto-

wało wiele atrakcji. Było strzelanie z łuku, rycerskie tańce, pokaz 
walk rycerzy, a także prezentacja różnorodnych mieczy, zbroi 
i innych akcesoriów prosto z grodu rycerskiego. Wizyta Bractwa 
zakończyła się wspólnymi opowieściami z czasów średniowiecza. 
Następnie tradycyjnie rozpalono ognisko, przy którym zasiadły 
przedszkolaki ze swoimi wychowawcami i Panią dyrektor. Nie 
lada atrakcją okazała się piniata, z której posypały się kilogramy 
cukierków. Oczywiście dzieci wzięły również udział w zabawach 
ruchowych, konkursach, a nawet zostały pasowane na prawdzi-
wych rycerzy i księżniczki. Najważniejszym punktem nocowania 
było wspólne przejście uliczkami Zębowic. W tym roku dzieci 
musiały odnaleźć smoka przygotowanego i skrzętnie ukrytego 
przez wychowawców. Wszystko zakończyło się dyskoteką i tań-
cami do późnych godzin nocnych. Starszaki okazały się bardzo 
odważne - wszystkie dzielnie zasnęły pod czujnym okiem Pań, 
a rano obudziły się na pyszne śniadanie. Zostały również nagro-
dzone przez Panią dyrektor za odwagę i dobry humor podczas 
całego nocowania.

NOCKA W PRZEDSZKOLU

W Publicznym Przedszkolu w Zębowi-
cach ogłoszono akcję „Maj miesiącem 
mamy i taty”. 

M iała ona na celu pokazanie, że ro-
dzic jest najważniejszym partnerem 

przedszkola. Rodzice zostali poproszeni 
o przygotowanie zajęć przedstawiających 
ich pracę lub hobby. To jak wspaniałe za-
jęcia stały się efektem tej akcji, nikt się 
chyba nie spodziewał. Przedszkole gościło 
mamy i tatusiów, a nawet dziadków, któ-
rzy pokazywali dzieciom na czym polega 
praca kosmetyczki, fryzjera, kominiarza, 

opiekunki osób starszych, DJ-a, ogrodnika, 
krawcowej, a nawet hodowcy gołębi. Nie-
jednokrotnie zajęcia stawały się dla dzieci 
inspiracją do zabaw i rozmów w tym zwią-
zanych z planowaniem swojej przyszłości. 
W ramach zajęć dzieci mogły zobaczyć na 
czym polega praca podczas robienia fry-
zur, malowania paznokci, szycia, sadzenia 
kwiatów czy bandażowania. Oprócz pre-
zentacji zawodów rodzice stali się również 
partnerami podczas realizacji akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom” czytając przedszko-
lakom wybrane bajki i wiersze literatury 
dziecięcej. Akcja „Maj miesiącem mamy 

i taty” pokazała, że nie potrzeba dużych 
nakładów finansowych, by stworzyć coś 
naprawdę wartościowego. Dyrekcja Pu-
blicznego Przedszkola w Zębowicach dzię-
kuje rodzicom za włączenie się w tę akcję. 
Słowa szczególnego podziękowania składa 
Panu Szędzielorzowi, który przy okazji 
prezentacji zawodu kominiarza podarował 
przedszkolu czujnik tlenku węgla. Dziękuję 
również pizzerii Tibesti z Dobrodzienia, 
która zorganizowała dla dzieci dzień piz-
zy, podczas którego przedszkolaki zrobiły 
samodzielnie pizzę oraz dowiedziały się 
o niej wielu ciekawych informacji.

MAJ MIESIĄCEM MAMY I TATY
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Kierownik i Pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zębowicach 

 
SERDECZNIE DZIĘKUJĄ 

uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Zębowicach 
i ich rodzicom 

 
ZA OKAZANĄ POMOC  W FORMIE PRZEKAZANIA ART. SPOŻYWCZYCH I 

CHEMICZNYCH   DLA  NASZYCH  NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH  
PODOPIECZNYCH   ORAZ WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM  ZA  

BEZINTERESOWNE  ZAANGAŻOWANIE, PROFESJONALIZM 
 I ŻYCZLIWOŚĆ 

 
WYRAŻAJĄC SWĄ WDZIĘCZNOŚĆ 

ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW 
I POWODZENIA W REALIZACJI 

ŻYCIOWYCH ZAMIERZEŃ 
 
 
 

TyTUł PRoJeKTU: Realizacja strategii 
niskoemisyjnych na obszarze Subregionu 
Północnego Województwa opolskiego.

Cel PRoJeKTU: Poprawa jakości śro-
dowiska oraz minimalizacja zanieczysz-
czań poprzez inwestycje w ekologiczny 
transport publiczny i infrastrukturę ru-
chu rowerowego i pieszego na terenie 
powiatów: kluczborskiego, oleskiego 
i namysłowskiego. 

Nr umowy o dofinansowanie: Nr 
RPOP.03.01.01-16-0004/16-00.
lider Projektu: Powiat Kluczborski 
http://www.powiatkluczborski.pl/pro-
jekt_niskoemisyjny/o_projekcie.htm

W ramach projektu Gmina Zębowi-
ce realizowała zadanie Nr 23: Budowa 
ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi 
powiatowej nr 1737 O na odcinku Zę-
bowice – Kadłub Wolny. (Przebudowa 
drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku 
Zębowice – Kadłub Wolny).

W wyniku postępowania przetar-
gowego „Budowa ścieżki pieszo – ro-
werowej w ciągu drogi powiatowej nr 
1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub 
Wolny. (Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 1737 O na odcinku Zębowice – Ka-
dłub Wolny)” jako najkorzystniejszą 
ofertę wybrano:

REMOST. Z. Mrozek, H. Mrozek, 
K. Mrozek Sp. J

ul. Wielkie Przedmieście 26
46-300 Olesno

Cena oferty: 1 223 850,00 zł brutto
Zadanie było re-

alizowane w latach 
2017-2019. W  ra-
mach inwestycji 

została opracowana dokumentacja 
techniczna oraz wykonano roboty 
budowlane w tym roboty pomiarowe 
i przygotowawcze, roboty ziemne przy 
kanalizacji i ścieżce pieszo-rowerowej. 
Wykonano kanalizacje deszczową, wy-
konano ścieżkę pieszo - rowerową, wy-
konano przebudowę przepustów pod 
drogą oraz oznakowanie. 

W wyniku realizacji projektu wy-
budowano ścieżkę pieszo-rowerową, 
drogę o  długości 2155 mb. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 1 223 850,00 
zł, w tym dotacja z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 w wy-
sokości 1 040 272,50 zł.

oGłoSZenIe
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Zębowicach 

informuje mieszkańców, że w okresie od 17 do 30 czerwca br. odbędzie 
się sprawdzanie hydrantów połączone z płukaniem sieci wodociągowej 
metodą „spłukuj” wodą wodociągową. Woda w tym czasie może mieć 
barwę mętną i żółto rudawą.

PoDZIĘKoWanIa DyReKToR PRZeDSZKola
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Zębowicach dziękuje ro-

dzicom oraz wszystkim mieszkańcom gminy Zębowice za wsparcie 
zbiórki „elektrośmieci”. Dzięki Państwa zaangażowaniu uzbierała się 
bardzo duża ilość niepotrzebnych sprzętów. Za otrzymane ze zbiórki 
środki przedszkole zostanie doposażone w wybrany przez siebie sprzęt 
sportowy. Wszystkim dziękujemy! Ta akcja pokazała, że wspólny cel 
jednoczy ludzi i pozwala wiele osiągnąć.

Projekt pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

 

 
Projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego 
Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 - 
Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.  
   
Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu 
Północnego Województwa Opolskiego. 

Cel Projektu:  

Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczań poprzez inwestycje                  
w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: 
kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.  
 
Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00. 

Lider Projektu: Powiat Kluczborski  

http://www.powiatkluczborski.pl/projekt_niskoemisyjny/o_projekcie.htm 

W ramach projektu Gmina Zębowice realizowała zadanie Nr 23: 

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub 
Wolny. (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny). 

W wyniku postępowania przetargowego „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej 
nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny. (Przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku 
Zębowice – Kadłub Wolny)” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano: 

REMOST. Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek Sp. J 
ul. Wielkie Przedmieście 26 
46-300 Olesno 
Cena oferty: 1 223 850,00 zł brutto 
 
Zadanie było realizowane w latach 2017-2019. W ramach inwestycji została opracowana dokumentacja 
techniczna oraz wykonano roboty budowlane w tym roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty 
ziemne przy kanalizacji i ścieżce pieszo – rowerowej. Wykonano kanalizacje deszczową, wykonano 
ścieżkę pieszo - rowerową, wykonano przebudowę przepustów pod drogą oraz oznakowanie.  

W wyniku realizacji projektu wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową, drogę o długości 2155 mb. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 1 223 850,00 zł, w tym dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 040 272,50 zł. 
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Stopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawania  
ostrzeżenia meteorologicznego  

dla poszczególnych zjawisk meteorologicznychStopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawania 
ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych 

zjawisk meteorologicznych. 
Ostrzeżenie Meteorologiczne  

Depesza tekstowa opracowana przez BPM i przekazywana do centralnych 
wojewódzkich struktur zarządzania kryzysowego w przypadku przewidywania lub 
występowania niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych zgodnie z kryteriami 
określonymi w ustawie Prawo wodne i rozporządzeniach do niej.  

Stopień 
Zagrożenia 

 1 

Najniższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem żółtym. 
Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk 
meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe 
zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na 
działanie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest utrudnione  
i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów  
i rozwoju sytuacji pogodowej.  

Stopień 
zagrożenia  

2 

Wyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem 
pomarańczowym. Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych 
zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i 
zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają 
prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Najwyższy, w celu wizualizacji ostrzeżeń oznacza się kolorem 
czerwonym. Gdy przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk 
meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o 
rozmiarach katastrofy oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska 
uniemożliwiają prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa 
ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej.  

Silny Wiatr 

Stopień 
Zagrożenia 

 1 

54 km/h < Vśr ≤ 72 km/h 
tj. 15 m/s < Vśr ≤ 20 m/s 
lub w porywach 
72 km/h < V ≤ 90 km/h 
tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s 

Uszkodzenia budynków, dachów; 
szkody w drzewostanie, łamanie 
gałęzi i drzew; utrudnienia 
komunikacyjne. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

Stopień 
zagrożenia  

2 

72 km/h < Vśr ≤ 90 km/h 
tj. 20 m/s< Vśr ≤ 25 m/s 
lub w porywach 
90 km/h < V ≤ 115 km/h 
tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 

Uszkodzenia budynków, dachów; 
łamanie i wyrywanie drzew z 
korzeniami; utrudnienia w 
komunikacji; uszkodzenia linii 
napowietrznych. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Vśr > 90 km/h 
tj. Vśr > 25 m/s 
lub w porywach 
V > 115 km/h 
tj. V > 32 m/s 

Niszczenie zabudowań, zrywanie 
dachów; niszczenie linii 
napowietrznych; duże szkody w 
drzewostanie; znaczne utrudnienia w 
komunikacji; zagrożenie życia. 

Oblodzenie 
Stopień 

Zagrożenia 
 1 

Spadek temperatury powietrza  ˂ 0°C 
powodujący na przeważającym 
obszarze zamarzanie mokrej 
nawierzchni po opadach deszczu, 
deszczu ze śniegiem lub mokrego 
śniegu. 

Śliskość na drogach i chodnikach 
oraz utrudnienia komunikacyjne. 
Zalecana najwyższa ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów i 
rozwoju sytuacji pogodowej 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Na obszarach zalegania pokrywy 
śnieżnej o grubości nie mniejszej niż 10 
cm, wzrost temperatury powietrza z 
ujemnej na dodatnią powodujący 
topnienie śniegu, gdy zaistnieją łącznie 
następujące warunki: 
a) przez całą dobę dodatnia temperatura 
powietrza na wys. 2 m n.p.g. T > 0° C 
b) temperatura średnia dobowa  
Ts > 1,5° C 
c) opady deszczu  R > 20mm / 24 godz. 

Duże zagrożenie wystąpienia 
wezbrania roztopowego. Zniszczenia 
zabudowań, dróg, mostów; duże 
trudności komunikacyjne; zagrożenie 
życia. Zalecana najwyższa 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej.  

Upał 

Stopień 
zagrożenia 

1 

Jeśli zaistnieją łącznie następujące 
warunki: 
a) Tmax ≥ 30° C, 
b) Tmin < 18°C, 
c) czas trwania zjawiska ≥ 2 dni, 

Ryzyko udaru słonecznego; 
uszkodzenia asfaltowych 
nawierzchni dróg; wzrost zagrożenia 
pożarowego. Zalecana ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów i 
rozwoju sytuacji pogodowej. 
 

Stopień 
zagrożenia  

2 

Jeśli zaistnieją łącznie następujące 
warunki: 
a) 30° C ≤ Tmax ≤ 34° C,  
b) Tmin ≥ 18° C, 
c) czas trwania zjawiska ≥ 2 dni. 

Duże ryzyko udaru słonecznego; 
zagrożenie życia; uszkodzenia 
asfaltowych nawierzchni dróg; duże 
zagrożenie pożarowe. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 
 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Jeśli zaistnieją łącznie następujące 
warunki: 
a) Tmax > 34° C, 
b) Tmin ≥ 18° C, 
c) czas trwania zjawiska ≥ 2 dni. 

Bardzo duże ryzyko udaru 
słonecznego; zagrożenie życia; 
uszkodzenia asfaltowych 
nawierzchni dróg; duże zagrożenie 
pożarowe. Zalecana najwyższa 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 
 
 

Intensywne opady deszczu 

Stopień 
zagrożenia  

1 

Wystąpienie opadów:  
30 mm ≤ R < 50 mm w czasie do 24 
godzin 

Utrudnienia na terenach 
zurbanizowanych; utrudnienia 
komunikacyjne. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej.  
 

Stopień 
zagrożenia  

2 

Wystąpienie opadów: 
50 mm ≤ R < 90 mm 
w czasie do 24 godzin 

Podtopienia, uszkodzenia dróg i 
budynków; trudności komunikacyjne.  
Zalecana ostrożność, potrzeba 
śledzenia komunikatów i rozwoju 
sytuacji pogodowej. 
 
 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Wystąpienie opadów: 
R ≥ 90 mm w czasie do 24 godzin 

Powodzie, podtopienia; zniszczenia 
zabudowań, dróg, mostów; duże 
trudności komunikacyjne; zagrożenie 
życia. Zalecana najwyższa 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 
 
 

lub 
porywy wiatru  
V < 90 km/h 
tj. V < 25 m/s  

i rozwoju sytuacji pogodowej. 

 

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
Łączna suma opadów 
50 mm ≤ R < 90 mm w czasie do  
24 godzin 
lub 
porywy wiatru 
90 km/h < V ≤ 115 km/h 
tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 

Podtopienia, uszkodzenia dróg i 
budynków; trudności komunikacyjne. 
Szkody w drzewostanie; poważne 
utrudnienia komunikacyjne; 
uszkodzenia budynków; straty  
w uprawach rolnych. Możliwe 
zakłócenia pracy urządzeń 
elektrycznych; zagrożenie pożarowe. 
Zagrożenie życia powodowane 
uderzeniami piorunów. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
 
Łączna suma opadów 
R ≥ 90 mm w czasie do 24 godzin 
lub 
porywy wiatru 
V > 115 km/h 
tj. V > 32 m/s 

Powodzie, podtopienia; zniszczenia 
zabudowań, zerwane dachy, 
zniszczona infrastruktura drogowa; 
duże trudności komunikacyjne. 
Duże zniszczenia drzewostanu, 
drzewa połamane lub powyrywane  
z korzeniami; zniszczenia upraw 
rolnych. Uszkodzenia urządzeń 
elektrycznych i obiektów 
energetycznych. Zagrożenie życia 
powodowane wiatrem, uderzeniami 
piorunów oraz powodzią. Zalecana 
najwyższa ostrożność, potrzeba 
częstego śledzenia komunikatów 
i rozwoju sytuacji pogodowej. 

 
 

 

 

 

Wyjaśnienia skrótów użytych w klasyfikacji: 

Vśr- średnia prędkość wiatru   

V- prędkość wiatru w porywach 

R- suma opadów 

E- przyrost grubości pokrywy śnieżnej 

T- temperatura powietrza 

Tmax- temperatura maksymalna 

Tmin- temperatura minimalna 

lub 
porywy wiatru  
V < 90 km/h 
tj. V < 25 m/s  

i rozwoju sytuacji pogodowej. 

 

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
Łączna suma opadów 
50 mm ≤ R < 90 mm w czasie do  
24 godzin 
lub 
porywy wiatru 
90 km/h < V ≤ 115 km/h 
tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 

Podtopienia, uszkodzenia dróg i 
budynków; trudności komunikacyjne. 
Szkody w drzewostanie; poważne 
utrudnienia komunikacyjne; 
uszkodzenia budynków; straty  
w uprawach rolnych. Możliwe 
zakłócenia pracy urządzeń 
elektrycznych; zagrożenie pożarowe. 
Zagrożenie życia powodowane 
uderzeniami piorunów. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
 
Łączna suma opadów 
R ≥ 90 mm w czasie do 24 godzin 
lub 
porywy wiatru 
V > 115 km/h 
tj. V > 32 m/s 

Powodzie, podtopienia; zniszczenia 
zabudowań, zerwane dachy, 
zniszczona infrastruktura drogowa; 
duże trudności komunikacyjne. 
Duże zniszczenia drzewostanu, 
drzewa połamane lub powyrywane  
z korzeniami; zniszczenia upraw 
rolnych. Uszkodzenia urządzeń 
elektrycznych i obiektów 
energetycznych. Zagrożenie życia 
powodowane wiatrem, uderzeniami 
piorunów oraz powodzią. Zalecana 
najwyższa ostrożność, potrzeba 
częstego śledzenia komunikatów 
i rozwoju sytuacji pogodowej. 

 
 

 

 

 

Wyjaśnienia skrótów użytych w klasyfikacji: 

Vśr- średnia prędkość wiatru   

V- prędkość wiatru w porywach 

R- suma opadów 

E- przyrost grubości pokrywy śnieżnej 

T- temperatura powietrza 

Tmax- temperatura maksymalna 

Tmin- temperatura minimalna 

Ts- temperaturę średnia dobowa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasyfikacja stopni zagrożeń 
hydrologicznych 

 
Poprzez ostrzeżenie hydrologiczne należy rozumieć: 
- informację o niebezpiecznym zjawisku hydrologicznym, 
- ostrzeżenie hydrologiczne, 
- komunikat o bieżącej sytuacji hydrologicznej wydawany w stanie zagrożenia 
hydrologicznego lub alarmu hydrologicznego 

 
Stopień 

zagrożenia 
1 

 gwałtowne wzrosty stanów wody, ale bez przekroczeń stanów 
ostrzegawczych czy alarmowych. Prognozowany przyrost stanu wody 
przekracza 100 cm w ciągu 6 godzin., 12 godz. lub doby 

Stopień  przekroczenie stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową, na 
wodowskazach w co najmniej jednej zlewni monitorowanej przez podstawową 

Stopień 
zagrożenia 

 3 
Nie stosuje się Nie stosuje się 

Mgła intensywnie osadzająca szadź  
Stopień 

zagrożenia 
1 

Mgła intensywnie osadzająca szadź, 
ograniczająca widzialność od 50  
do 200 m utrzymująca się powyżej 8 
godzin 

Słaba widoczność, możliwe 
utrudnienia komunikacyjne.  

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Mgła intensywnie osadzająca szadź, 
ograniczająca widzialność ≤ 50 m 
utrzymująca się powyżej 8 godzin 

Bardzo zła widoczność, wysokie 
zagrożenie komunikacyjne.  

Stopień 
zagrożenia 

 3 
Nie stosuje się Nie stosuje się 

Burze/ Burze z gradem 

Stopień 
zagrożenia 

1 

Burze z opadami deszczu  
20-30 mm, możliwe opady deszczu  
do 40 mm w okresie trwania zjawisk 
burzowych 
lub 
Burze z porywami wiatru 
72 km/h < V ≤ 90 km/h 
tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s 
lub 
grad, jeśli jest prognozowany 

Zakłócenia w pracy urządzeń 
elektrycznych, zagrożenie pożarowe, 
zagrożenie życia od uderzenia 
piorunów. Zalecana ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów  
i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Burze z opadami deszczu 
30-50 mm, możliwe opady deszczu  
do 60 mm w okresie trwania zjawisk 
burzowych 
lub 
Burze z porywami wiatru 
90 km/h < V ≤ 115 km/h 
tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 
lub 
grad, jeśli jest prognozowany 

Szkody w drzewostanie; utrudnienia 
w komunikacji; uszkodzenia 
budynków; straty w uprawach 
rolnych; zakłócenia pracy urządzeń 
elektrycznych; zagrożenie życia 
powodowane uderzeniami piorunów  
i zagrożenie pożarowe. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Burze z opadami deszczu powyżej 50 
mm w okresie trwania zjawisk 
burzowych 
lub 
Burze z porywami wiatru powyżej  
115 km/h 
tj. 32 m/s 
lub 
grad, jeśli jest prognozowany 

Duże zniszczenia drzewostanu, 
drzewa połamane lub powyrywane  
z korzeniami; duże trudności 
komunikacyjne; uszkodzenia 
budynków, zrywanie dachów; 
zniszczenia upraw rolnych; 
zagrożenie życia powodowane 
wiatrem, uderzeniami piorunów; 
zagrożenie pożarowe; uszkodzenia 
urządzeń elektrycznych i obiektów 
energetycznych. Zalecana 
najwyższa ostrożność, potrzeba 
częstego śledzenia komunikatów 
i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Silny deszcz z burzami 

Stopień 
zagrożenia 

1 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
 
Łączna suma opadów 
30 mm ≤ R < 50 mm w czasie do  
24 godzin 

Utrudnienia na terenach 
zurbanizowanych; utrudnienia 
komunikacyjne. Możliwe zakłócenia 
w pracy urządzeń elektrycznych, 
zagrożenie życia od uderzenia 
piorunów. Zalecana ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów 

Opady marznące  
Stopień 

zagrożenia 
1 

Słabe opady mżawki lub deszczu, które 
zamarzają w zetknięciu z gruntem lub 
przedmiotami, trwające w jednym 
miejscu do 12 godzin 

Gołoledź; śliskość dróg, jezdni i 
chodników; utrudnienia 
komunikacyjne. 

Stopień 
zagrożenia  

2 

Umiarkowane lub silne opady marznącej 
mżawki lub deszczu, trwające w jednym 
miejscu do 12 godzin 
lub 
Słabe opady marznącej mżawki lub 
deszczu, trwające w jednym miejscu 
ponad 12 godzin 

Gołoledź; trudności komunikacyjne; 
oblodzenie dróg, utrudnienia w ruchu 
pieszym; uszkodzenia drzewostanu i 
linii napowietrznych.  
 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Umiarkowane lub silne opady 
marznącej mżawki lub deszczu, 
trwające w jednym miejscu powyżej 12 
godzin 

Gołoledź; szybkie oblodzenie dróg; 
duże trudności komunikacyjne i w 
ruchu pieszym; uszkodzenia 
drzewostanu i linii napowietrznych. 

Zawieje / zamiecie śnieżne 

Stopień 
zagrożenia 

1 

Zamiecie / zawieje śnieżne – na 
przeważającym obszarze, gdy zaistnieją 
łącznie następujące warunki: 
a) niestabilna pokrywa suchego śniegu  
b) wiatr o prędkości: 
29 km/h ≤ Vśr ≤ 40 km/h 
tj. 8m/s ≤ Vśr ≤ 11m/s 
lub w porywach  
54 km/h < V ≤ 72 km/h 
tj. 15 m/s < V ≤ 20 m/s 
c) opady śniegu przy zawiejach 
śnieżnych 
 
 

Szybkie tworzenie się zasp, 
utrudnienia komunikacyjne. 

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Zamiecie / zawieje śnieżne – na 
przeważającym obszarze, gdy zaistnieją 
łącznie następujące warunki: 
a) niestabilna pokrywa z suchego 
śniegu  
b) wiatr o prędkości: 
Vśr. > 40 km/h 
tj. Vśr. > 11m/s 
lub w porywach  
V > 72 km/h 
tj. V > 20 m/s 
c) opady śniegu przy zawiejach 
śnieżnych 

Liczne, szybko narastające zaspy na 
dużych obszarach, trudności w 
komunikacji, nieprzejezdność dróg. 

Stopień 
zagrożenia  

3 
Nie stosuje się Nie stosuje się 

Silna mgła  
Stopień 

zagrożenia  
1 

Mgła na przeważającym obszarze 
ograniczająca widzialność od 50  
do 200 m utrzymująca się powyżej 8 
godzin. 

Słaba widoczność, możliwe 
utrudnienia komunikacyjne.  

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Mgła na przeważającym obszarze 
ograniczająca widzialność ≤ 50 m 
utrzymująca się powyżej 8 godzin.  

Bardzo zła widoczność, wysokie 
zagrożenie komunikacyjne.  

Stopień 
zagrożenia 

 3 
Nie stosuje się Nie stosuje się 

Mgła intensywnie osadzająca szadź  
Stopień 

zagrożenia 
1 

Mgła intensywnie osadzająca szadź, 
ograniczająca widzialność od 50  
do 200 m utrzymująca się powyżej 8 
godzin 

Słaba widoczność, możliwe 
utrudnienia komunikacyjne.  

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Mgła intensywnie osadzająca szadź, 
ograniczająca widzialność ≤ 50 m 
utrzymująca się powyżej 8 godzin 

Bardzo zła widoczność, wysokie 
zagrożenie komunikacyjne.  

Stopień 
zagrożenia 

 3 
Nie stosuje się Nie stosuje się 

Burze/ Burze z gradem 

Stopień 
zagrożenia 

1 

Burze z opadami deszczu  
20-30 mm, możliwe opady deszczu  
do 40 mm w okresie trwania zjawisk 
burzowych 
lub 
Burze z porywami wiatru 
72 km/h < V ≤ 90 km/h 
tj. 20 m/s < V ≤ 25 m/s 
lub 
grad, jeśli jest prognozowany 

Zakłócenia w pracy urządzeń 
elektrycznych, zagrożenie pożarowe, 
zagrożenie życia od uderzenia 
piorunów. Zalecana ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów  
i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Burze z opadami deszczu 
30-50 mm, możliwe opady deszczu  
do 60 mm w okresie trwania zjawisk 
burzowych 
lub 
Burze z porywami wiatru 
90 km/h < V ≤ 115 km/h 
tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 
lub 
grad, jeśli jest prognozowany 

Szkody w drzewostanie; utrudnienia 
w komunikacji; uszkodzenia 
budynków; straty w uprawach 
rolnych; zakłócenia pracy urządzeń 
elektrycznych; zagrożenie życia 
powodowane uderzeniami piorunów  
i zagrożenie pożarowe. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Burze z opadami deszczu powyżej 50 
mm w okresie trwania zjawisk 
burzowych 
lub 
Burze z porywami wiatru powyżej  
115 km/h 
tj. 32 m/s 
lub 
grad, jeśli jest prognozowany 

Duże zniszczenia drzewostanu, 
drzewa połamane lub powyrywane  
z korzeniami; duże trudności 
komunikacyjne; uszkodzenia 
budynków, zrywanie dachów; 
zniszczenia upraw rolnych; 
zagrożenie życia powodowane 
wiatrem, uderzeniami piorunów; 
zagrożenie pożarowe; uszkodzenia 
urządzeń elektrycznych i obiektów 
energetycznych. Zalecana 
najwyższa ostrożność, potrzeba 
częstego śledzenia komunikatów 
i rozwoju sytuacji pogodowej. 

Silny deszcz z burzami 

Stopień 
zagrożenia 

1 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
 
Łączna suma opadów 
30 mm ≤ R < 50 mm w czasie do  
24 godzin 

Utrudnienia na terenach 
zurbanizowanych; utrudnienia 
komunikacyjne. Możliwe zakłócenia 
w pracy urządzeń elektrycznych, 
zagrożenie życia od uderzenia 
piorunów. Zalecana ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów 

lub 
porywy wiatru  
V < 90 km/h 
tj. V < 25 m/s  

i rozwoju sytuacji pogodowej. 

 

Stopień 
zagrożenia 

 2 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
Łączna suma opadów 
50 mm ≤ R < 90 mm w czasie do  
24 godzin 
lub 
porywy wiatru 
90 km/h < V ≤ 115 km/h 
tj. 25 m/s < V ≤ 32 m/s 

Podtopienia, uszkodzenia dróg i 
budynków; trudności komunikacyjne. 
Szkody w drzewostanie; poważne 
utrudnienia komunikacyjne; 
uszkodzenia budynków; straty  
w uprawach rolnych. Możliwe 
zakłócenia pracy urządzeń 
elektrycznych; zagrożenie pożarowe. 
Zagrożenie życia powodowane 
uderzeniami piorunów. Zalecana 
ostrożność, potrzeba śledzenia 
komunikatów i rozwoju sytuacji 
pogodowej. 

 

Stopień 
zagrożenia  

3 

Wystąpienie intensywnych opadów 
deszczu, którym towarzyszą burze lub 
burze z gradem lub z porywami wiatru. 
 
Łączna suma opadów 
R ≥ 90 mm w czasie do 24 godzin 
lub 
porywy wiatru 
V > 115 km/h 
tj. V > 32 m/s 

Powodzie, podtopienia; zniszczenia 
zabudowań, zerwane dachy, 
zniszczona infrastruktura drogowa; 
duże trudności komunikacyjne. 
Duże zniszczenia drzewostanu, 
drzewa połamane lub powyrywane  
z korzeniami; zniszczenia upraw 
rolnych. Uszkodzenia urządzeń 
elektrycznych i obiektów 
energetycznych. Zagrożenie życia 
powodowane wiatrem, uderzeniami 
piorunów oraz powodzią. Zalecana 
najwyższa ostrożność, potrzeba 
częstego śledzenia komunikatów 
i rozwoju sytuacji pogodowej. 

 
 

 

 

 

Wyjaśnienia skrótów użytych w klasyfikacji: 

Vśr- średnia prędkość wiatru   

V- prędkość wiatru w porywach 

R- suma opadów 

E- przyrost grubości pokrywy śnieżnej 

T- temperatura powietrza 

Tmax- temperatura maksymalna 

Tmin- temperatura minimalna 
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W majU 2019 r. jUbilaci ObchODZili SWOjE jUbilEUSZE:
80 lat: Zofia Dziuba, Rudolf Gaś
85 lat: anna Plotnik, Ernest lysy 
90 lat: Franz Kowolik
93 lat: Piotr Prukop
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:  Teresa i andrzej Ozimek
Wszystkim jubilatom życzymy wszystkiego najlepszego, przede wszyst-
kim dużo zdrowia, szczęścia i Bożego błogosławieństwa, wzajemnej 
miłości i szacunku. Niech wasze życie będzie wzorem do naśladowania 
dla młodszych pokoleń.

* * *
W MaJU URoDZIło SIĘ DWoJe DZIeCI
Rodzicom narodzonych dzieci życzymy, aby Wasze pociechy rozwijały 
się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym skarbem, jakim 
możecie obdarzyć swoje dziecko, a później w jego życiu dorosłym 
otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *
OSOby ZmaRłE W majU: Antoni Koprek, Franciszek Surma, 
Edyta Susek, Jerzy Jeziorowski, Dorota Miozga
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim 
najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łą-
czymy 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 JUbIlaCIoGłoSZenIa

Zgłaszanie wypadków 
 
                            Szanowni Rolnicy 

 
 Jeżeli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej należy go zgłosić do najbliższej 

Placówki Terenowej lub Oddziału Kasy,                      

jak najwcześniej - bez zbędnej zwłoki.   

Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany  

lub inna osoba, osobiście, za pośrednictwem poczty,  

telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

 

 Upoważniony pracownik KRUS jest zobowiązany do ustalenia przyczyn                               

i wszystkich okoliczności wypadku poprzez : 

• dokonanie oględzin miejsca i przedmiotów  

związanych z wypadkiem, 

• przeprowadzenie postępowania dowodowego                 

na podstawie zeznań poszkodowanego i świadków. 

 

W toku postępowania dowodowego ustala się też, czy zaistniała zwłoka                                             

w zgłoszeniu wypadku. Konsekwencje niedopełnienia obowiązku niezwłocznego                 

zgłoszenia wypadku bierze się pod uwagę przy ustalaniu okoliczności  i przyczyn wypadku,                 

które mogą mieć wpływ na odmowę przyznania odszkodowania.                                    

Zgłoszenie wypadku w jak najkrótszym czasie leży, więc w interesie poszkodowanego.           

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji można uzyskać na szkoleniach z zakresu bhp organizowanych 

przez KRUS, w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS                         

oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.  

                                                                                                                 
                          

Wójt Gminy Zębowice,                                    
Sołtys Sołectwa Zębowice,                           

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Informacji, Kultury i Czytelnictwa                            

zapraszają mieszkańców na                                    

NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ 
22 czerwca 2019 r. godz. 18:00 

Plac za Urzędem Gminy 

W programie: 
- występ zespołu Zębowiczanie  

- występ zespołu ludowego z Dobrodzienia                                                                         

- warsztaty plecenia wianków- dla uczestników nagrody 

- puszczanie wianków 

- wspólne śpiewanie przy ognisku 

- zabawy z animatorem dla dzieci 

- przemarsz z pochodniami 

 

Poczęstunek dla wszystkich uczestników 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

DebaTa naD RaPoRTeM  
o STanIe GMIny ZĘboWICe Za 2018 RoK

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym, Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie 
gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, 
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. 
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. 
W debacie nad raportem oprócz radnych głos mogą również zabierać miesz-
kańcy gminy. mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do 
Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 
osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który 
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie 
gminy. mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez 
Przewodniczącego Rady zgłoszenia. liczba mieszkańców mogących zabrać 
głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 
Sesja Rady Gminy Zębowice, na której przeprowadzona zostanie debata nad 
raportem o stanie gminy odbędzie się 25 czerwca br. – serdecznie zapraszam.

Waldemar Czaja
Wójt Gminy Zębowice

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka  
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki.  

Ks. J. Tischner

Panu

Pawłowi SUSEK
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ŻONY EDYTY

składają
Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Zębowice


