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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
mieszkańcom gminy Zębowice życzymy,
aby były one wesołe, zdrowe i spokojne.
Niech ten czas odrodzi w nas spokój, harmonię i radość.
W naszych domach niech zagości prawdziwie
rodzinna atmosfera, pełna ciepła i miłości.
W nadchodzącym Nowym Roku życzymy samych pogodnych dni
oraz spełnienia marzeń i realizacji życiowych planów.

Wójt Gminy Zębowice Waldemar Czaja 
oraz Pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Uroczysta msza święta odprawiona przez ks. bisku-
pa Pawła Stobrawę w asyście ks. proboszcza Józefa 
Zwarycza, ks. Bernarda Joschko i ks. seniora Pawła 
Zająca była głównym elementem obchodów 25-lecia 
konsekracji kościoła pw. św. Piotra i Pawła w Kniei.

W e mszy oprócz mieszkańców Kniei i naszej 
gminy uczestniczyli również księża z deka-

natu dobrodzieńskiego. Liturgię ubogacała orkiestra 
dęta z Kadłuba Wolnego i chór Zębowice. W homilii 
ks. biskup dziękował ks. seniorowi Pawłowi Zają-
cowi za inicjatywę budowy kościoła. Podkreślał 
również wyjątkowe zaangażowanie w proces bu-
dowy mieszkańców Kniei oraz małżeństwa Elż-
biety i Ernesta Lisy, którzy przekazali nieodpłatnie 
grunt pod budowę świątyni. Nie do przecenienia 
jest również zaangażowanie pani Heleny Wojczyk 
w proces budowy i codzienne funkcjonowanie ko-
ścioła. Słowa podziękowań kierowane do księdza 
seniora i mieszkańców Kniei przekazał też proboszcz 
zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz. Podzięko-
wania ks. biskupowi, ks. proboszczowi i księdzu 
seniorowi złożyli również członkowie miejscowej 
rady parafialnej, a księżom, byłemu i obecnemu 
Proboszczowi i opiekunce świątyni.

Wójt Gminy Zębowice z zastępcą

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE W KNIEI
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8 listopada br. podobnie jak w latach poprzednich 
obchody Narodowego Święta Niepodległości w naszej 
gminie rozpoczęły się pod Pomnikiem Powstańców Ślą-
skich, gdzie odczytano apel pamięci, złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. 

W  hołdzie powstańcom uczestnicząca w uro-
czystościach kompania honorowa z  JW 

2286 Opole oddała salwę honorową. Dalsza część 
obchodów odbywała się w hali sportowej. Uczest-
nicy uroczystości obejrzeli przygotowane przez 
uczniów szkoły przedstawienie, którego bohaterką 
była ,,Mowa Polska”. Młodzi aktorzy w niezwykle 
sugestywny sposób przedstawili wydarzenia związa-
ne ze strajkiem szkolnym we Wrześni w 1901 roku, 
w trakcie którego dzieci walczyły o możliwość nauki 
i modlitwy w języku polskim. W przedstawieniu 
ukazano również wsparcie, jakiego dzieciom udzie-
lali rodzice i wybitni pisarze polscy tego okresu. 
Ważnym akcentem były również występy taneczno-
-wokalne uczniów nawiązujące swoją symboliką do 
Święta Niepodległości.

OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada br. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury 
i Czytelnictwa odbyło się zorganizowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Oleśnie, Wójta Gminy w Zębowi-
cach, GOIKiCz. oraz Zarząd Gminny TSKN spotkanie 
w ramach cyklu ,,Historia lokalna w powiecie oleskim” 
poświęcone gwarze śląskiej. 

W  trakcie spotkania prelekcję o gwarach i dia-
lektach na Opolszczyźnie wygłosił Krystian 

Czech – regionalista i animator kultury. Spotkanie 
było również okazją do zaprezentowania „Rolni-
czego Słownika Gwarowego Ziemi Zębowickiej”, 
który przedstawiła pani Dorota Wons – autorka. 
Grupa uczestników wysłuchała też pieśni ludowych 
w wykonaniu pani Anny Smolczyk i pani Marii 
Mika z Dębskiej Kuźni oraz pana Zbigniewa Kuli 
i pań: Anny Wierszak i Magdaleny Dragon z zespołu 
Zębowiczanie. 

Dla uczestników oprócz poczęstunku przygoto-
wano również bezpłatne egzemplarze „Rolniczego 
Słownika Gwarowego Ziemi Zębowickiej”.

HISTORIA LOKALNA
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W ramach obchodów 101-rocznicy odzy-
skania niepodległości również w publicznym 
przedszkolu w Zębowicach dzieci wspólnie 
z wychowawcami uczcili ten dzień. 

12 listopada br. przedszkolaki wystą-
piły przed swoimi kolegami, pra-

cownikami przedszkola i zaproszonymi 
gośćmi. Grupa 5-latków z wychowawczy-
nią Urszulą Rust przygotowała program, 
w którym nie zabrakło uśmiechu, pięknej 
muzyki i wzruszeń. Jedną z części przed-
stawienia był pokaz tańców ludowych przy 
akompaniamencie akordeonu, na którym 
grała pani Daria Noryńska. 

Na podsumowanie tego święta dyrektor 
przedszkola Joanna Janczyk odczytała list 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy, zaadresowany do zębowic-

kiego przedszkola. W liście Pan prezydent 
dziękuje w nim dzieciom i wychowawcom 
za realizację projektu Edukacyjnego „Pięk-
na nasza Polska cała”. Nie szczędzi również 
słów uznania organizatorom przedsięwzię-
cia oraz gratuluje całemu przedszkolu za 
zapał, zaangażowanie oraz szczególne 
osiągnięcia. 

Dla zębowickiej placówki to wielki 
sukces, że wysiłek oraz wiele pracy wło-
żonej w realizację tego projektu, zostało 
docenione w ten wyjątkowy sposób. Celem 
projektu „Piękna nasza Polska cała” jest 
wychowanie do wartości przez kształto-
wanie postaw obywatelskich i patriotycz-
nych u dzieci i młodzieży, poznanie historii 
państwa polskiego i symboli narodowych, 
uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję 
Polski oraz poznanie tradycji, zwyczajów, 

obrzędów ludowych z regionów Polski 
i Kresów. 

Zębowickie przedszkole przez cały rok 
szkolny 2019/2020 realizuje projekt „Pięk-
na nasza Polska cała”, wykonując przy tym 
różnorodne zadania. Można tu przytoczyć 
nie tylko przedstawienia związane z nie-
podległością, ale również takie działania, 
jak tworzenie słownika gwary śląskiej, spo-
tkania czytelnicze z zaproszonymi gośćmi, 
kultywowanie tradycji naszego regionu, 
wycieczki do Izby Regionalnej, jak również 
konkursy dla dzieci i rodziców oraz wio-
senny plener malarski. Za pośrednictwem 
Informatora dyrektor przedszkola dziękuje 
Państwu Marii i Gerardowi Kotarskim za 
warsztaty pieczenia pieczywa, które w ra-
mach projektu zostały zorganizowane dla 
przedszkolaków.

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI  
W ZĘBOWICKIM PRZEDSZKOLU

SZKOLENIA DRUHÓW Z OSP  
ZĘBOWICE i KADŁUB WOLNY

23 listopada br. druh i druhna z jednostki OSP w Kadłubie Wolnym ukończyli z wyni-
kiem pozytywnym kurs podstawowy OSP przeprowadzony przez KP PSP w Oleśnie. 

M iejscowi druhowie nie kryją dumy z faktu, że pierwsza dziewczyna zasili 
podział bojowy ich jednostki. Warto nadmienić, że nie był to łatwy kurs. 

W trakcie prawie 2 miesięcy uczestnicy zgłębiali wiedzę podstawową z ratow-
nictwa technicznego i kierowania ruchem oraz zaliczyli komorę dymową w KW 
PSP w Opolu. Również 23 listopada br. dwóch druhów i jedna druhna z OSP 
w Zębowicach ukończyło szkolenie podstawowe dla strażaków ochotników 
prowadzone w KP PSP w Oleśnie. 

Pierwsza część szkolenia była nauką teorii podstaw pożarnictwa, pierwszej 
pomocy, ratownictwa technicznego i wysokościowego. Następnie po zdaniu 
egzaminu teoretycznego uczestnicy rozpoczęli praktykę na poligonie oraz ćwi-
czyli ratownictwo techniczne na terenie auto-złomu w Oleśnie. Zdali również 
komorę dymową w Opolu.
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Publiczne przedszkole w Zębowicach od 
wielu lat kultywuje tradycję obchodów dnia 
św. Marcina. 

J est to niewątpliwie jedno z  ulubio-
nych świąt naszych przedszkolaków, 

którzy świętowanie rozpoczęli o zmierz-
chu w dniu 15 listopada, przedstawiając 
dzieciom i rodzicom przedstawienie o św. 
Marcinie. Uroczystość uświetnił swoją 
obecnością ksiądz senior Paweł Zając, 
który opowiedział zebranym o niezwykłej 
dobroci patrona tego święta. Przy muzyce 
z rozpalonymi, ręcznie wykonanymi lam-
pionami uczestnicy śpiewali piosenki na 
cześć św. Marcina. 

Największy zachwyt zarówno naszych 
przedszkolaków, jak i rodziców wzbudził 
rycerz na koniu, z którym wszyscy uczest-
nicy obchodów udali się na pochód ulicami 

Zębowic. Po atrakcjach artystycznych każdy 
mógł się ogrzać w Gminnym Ośrodku In-
formacji Kultury i Czytelnictwa przy aroma-
tycznej herbacie zimowej oraz skosztować 
pysznych wypieków przygotowanych przez 
mamy przedszkolaków. Rodzice zadbali 
również o grilla oraz obsługę kiermaszu 
książek, który już drugi rok stanowi wielką 
atrakcję imprezy. Jednak z największą nie-
cierpliwością dzieci czekały na seans filmowy 
Opolskiego Kina Objazdowego. Wspólnie 
z rodzicami mogły poczuć się jak w prawdzi-
wym kinie, oglądając bajkę „Gang Wiewióra”. 

Impreza trwała do godzin wieczornych 
i zgromadziła wiele osób z grona rodziców, 
przedszkolaków, a także całych rodzin na-
szej gminy. Dyrektor publicznego przed-
szkola w Zębowicach dziękuje sponsorom 
tegorocznych obchodów dnia św. Marcina 

– Marszałkowi Województwa Opolskiego, 
Państwu Arturowi i Adriannie Wodarczy-
kom firma „WODAR”, Panu Adrianowi We-
ncel „WENMONT Poland Sp. z o.o, Gmin-
nej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Zębowicach, Piekarni „GS 
Samopomoc Chłopska” w Dobrodzieniu 
oraz Państwu Marii i Gerardowi Kotar-
skim „Piekarnia Cukiernia Kotarski”. Słowa 
podziękowania przesyła również druhom 
z OSP Zębowice oraz OSP Kadłub Wolny, 
którzy zadbali o bezpieczeństwo pocho-
du. Niech przesłanie św. Marcina będzie 
z nami kolejny rok – „Bądź jak Marcin. Nie 
naprawisz całego świata. Nie pogodzisz 
wszystkich ze wszystkimi. Nie nakarmisz 
i nie ubierzesz wszystkich. Ale to jeszcze 
nie powód, by nie zrobić nic. Liczą się małe 
gesty i dobre słowo”.

OBCHODY DNIA ŚWIĘTEGO MARCINA

22 listopada 2019 r. obchodziliśmy święto 
św. Cecylii – męczennicy i patronki śpiewu, 
muzyki i chórów kościelnych. 

W  tym dniu w kościele parafialnym 
w Zębowicach odbyła się uroczy-

sta msza św. w intencji zespołu Promyki 
Maryi, chóru parafialnego Zębowice i or-
kiestry dętej z Kadłuba Wolnego. 

Zespoły te na co dzień ubogacają swo-
im śpiewem i grą uroczystości kościelne 
i świeckie. Po mszy członkowie zespołów 
udali się do Gminnego Ośrodka Informacji 
Kultury i Czytelnictwa na poczęstunek, 
którego fundatorem był wójt Gminy Wal-
demar Czaja. 

Toczone przy gorącym posiłku i słod-
kich wypiekach spotkanie stało się okazją 
do rozmów, wymiany doświadczeń oraz 
omówienia występów, które odbędą się 
w okresie świątecznym.

OBCHODY DNIA ŚWIĘTEJ CECYLII
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ĆWICZENIA W KNIEI
9 listopada br. druhowie z OSP w Kadłubie Wolnym brali 
udział w ćwiczeniach naczelnika, przeprowadzonych 
przez jednostkę OSP Knieja. 

Podczas ćwiczeń przeprowadzili szkolenie dla 
mieszkańców Kniei z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Do ćwiczeń wykorzystali 
zakupiony dzięki programowi 5000 plus dla OSP 
sprzęt Fantoma Brayden, Natomiast uczestniczący 
w szkoleniu druhowie z OSP Knieja tłumaczyli 
zastosowanie defibrylatora AED, który również 
pozyskali z programu 5000 plus dla OSP. Druhowie 
za pośrednictwem Informatora dziękują wszystkim 
mieszkańcom za liczne przybycie oraz aktywne 
uczestnictwo.

24 listopada br. w sali wiejskiej w Rada-
wiu odbyła się VIII Edycja Turnieju Skata 
Sportowego. 

W śród uczestników oprócz gra-
czy z naszej gminy byli również 

entuzjaści skata z gmin ościennych. 
W tych toczonych w duchu sportowej 
rywalizacji rozgrywkach zwyciężył 
Janusz Michna ze Szczedrzyka. Drugie 
miejsce zajął Joachim Gola, również 
ze Szczedrzyka. Na trzecim miejscu 
uplasował się Joachim Pilawa z Dobro-
dzienia, a na czwartym Mirosław Popa 
z Ozimka. Uczestników, którzy zajęli 

czołowe lokaty nagrodzono puchara-
mi. Pucharem nagrodzono też najstar-
szego uczestnika turnieju, którym był 
pan Alfred Krohn z Radawia. Puchar 
przekazano również wieloletniemu 
uczestnikowi turnieju panu Ewaldo-
wi Hermańskiemu z Radawia, który 
w tym roku nie mógł uczestniczyć 
w rozgrywkach z powodu choroby. 
Środki na zakup pucharów i poczę-
stunku dla uczestników pochodziły 
z budżetu Gminnego Ośrodka Infor-
macji Kultury i Czytelnictwa w Zę-
bowicach.

TURNIEJ SKATA SPORTOWEGO

30 listopada br. druho-
wie Tomasz Vogel i Rafał 
Grzesik z OSP w Kadłubie 
Wolnym ukończyli kurs 
Kwalifikowanej Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej 
i zdając państwowy egza-
min zarówno praktyczny, 
jak i teoretyczny uzyskali 
tytuł „Ratownika”. Prze-
szkolenie kolejnych dru-
hów na kursie KPPP było 
możliwe dzięki bonom, 
które druhowie z Kadłu-
ba Wolnego wygrali na 
zlocie w Główczycach.

KURS KWALIfIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
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REMONT PAWILONU HANDLOWEGO i ŚWIETLICY W ŁĄCE

PRZEGLĄDY OPERACYJNO-
-TECHNICZNE OSP 

15 listopada br. we wszystkich jednostkach OSP działa-
jących na terenie gminy Zębowice odbyły się przeglądy 
operacyjno-techniczne. 

P rzeglądy zostały przeprowadzone przy udziale 
funkcjonariusza Komendy Powiatowej Pań-

stwowej Straży Pożarnej w Oleśnie kpt. Dariusza 
Szczęsnego, przedstawiciela Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP Wojciecha Wiechy oraz 
przedstawicieli Urzędu Gminy w Zębowicach – 
Moniki Nowak i zastępcy Wójta Zdzisława Szuby 
oraz Komendanta Gminnego OSP Mariana Janika. 
Tego typu czynności realizowane są co roku, a ich 
zadaniem jest ocena stanu wyposażenia w sprzęt 
ratowniczy jednostek. 

Podczas przeglądu sprawdzony został stan tech-
niczny pojazdów i sprzętu silnikowego, łączność, 
sprawność syren selektywnego alarmowania, zna-
jomość obsługi sprzętu, aktualność prowadzonej 
dokumentacji oraz stan ładu i porządku w straż-
nicach. Na podkreślenie zasługuje bardzo duże za-
angażowanie strażaków we wszystkich jednostkach 
OSP w celu odpowiedniego przygotowania sprzętu, 
dokumentacji i budynków remiz do przeglądu, czego 
dowodem są wysokie oceny wystawione podczas 
tegorocznych przeglądów.

„TURYSTYCZNO-REKREACYJNE  
ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ 
STAWÓW W RADAWIU I ZĘBOWICACH”
Rozpoczęły się prace z realizacją inwestycji pt. „Turystyczno-rekreacyjne zagospo-
darowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach”. 

W  ramach inwestycji w Zębowicach zostanie wybudowana altana (wiata), 
jako obiekt wolnostojący. Charakterystyczne parametry altany: pow. 

zabudowy 50,32 m2, pow. użytkowa 31,49 m2. Teren wokół altany zostanie wy-
posażony w wysokiej jakości palenisko na grill (1 szt.), ławki (2 szt.) i kosze na 
śmieci (2 szt.) oraz tablice informacyjno-edukacyjne (4 szt.) dotyczące promocji 
ryb i ekosystemu stawu w Zębowicach. Teren pod projektowanymi elementami 
i wokół nich zostanie utwardzony kostką betonową. W Radawiu zostanie wybu-
dowana altana (wiata), jako obiekt wolnostojący. Charakterystyczne parametry 
wiaty: pow. zabudowy 8,42 m2, pow. użytkowa 7,90 m2. Teren pod projektowaną 
wiatą zostanie utwardzony kostką betonową. Łączny koszt inwestycji wyniesie 
129 635,10 zł, w tym dofinansowanie 84 183 zł z Unii Europejskiej ze środków 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Ope-
racyjnego „Rybactwo i Morze”.

Trwają prace remontowe związane z przebudową bu-
dynku usługowego na budynek administracyjny dla 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach. 

R ealizująca zadanie firma ,,Usługi Remonto-
wo-Budowlane REMO-BAU Damian Otrzon-

sek” z Kadłuba Wolnego zakończyła prace związane 
z remontem elewacji i obecnie prowadzi prace wy-
kończeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych 
na biura GOPS. Zmienia swój wygląd również bu-
dynek świetlicy wiejskiej w m. Łąka. W ramach 
prac remontowych dokonano wymiany wszystkich 
okien oraz drzwi wejściowych do budynku. Wartość 
prowadzonych prac remontowych zamyka się kwotą 
30 tys. zł. Środki w wysokości 12 tys. zł to środki 
zakwalifikowane w funduszu sołeckim Sołectwa 
Łąka, a pozostałe z budżetu urzędu gminy.

„TURYSTYCZNO – REKREACYJNE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
WOKÓŁ STAWÓW W RADAWIU I ZĘBOWICACH” 

 

Rozpoczęły się prace z realizacją inwestycji pt. „Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie 
terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach”. W ramach inwestycji w Zębowicach zostanie 
wybudowana altana (wiata), jako obiekt wolnostojący. Charakterystyczne parametry altany: pow. 
zabudowy 50,32 m2, pow. użytkowa 31,49 m2. Teren wokół altany zostanie wyposażony                  
w wysokiej jakości palenisko na grill (1 szt.), ławki (2 szt.) i kosze na śmieci (2 szt.) oraz tablice 
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wiatą zostanie utwardzony kostką betonową. Łączny koszt inwestycji wyniesie 129 635,10 zł,                
w tym dofinansowanie 84 183 zł. z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 
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OGłOSZENIEZBIÓRKA PLUSZAKÓW
W wyjątkowo szlachetną zbiórkę pluszaków dla 
dzieci z dziecięcych oddziałów onkologicznych 
w Polsce oraz na oddział dziecięcy ZOZ w Ole-
śnie, której inicjatorem była fundacja „MAM 
MARZENIE” aktywnie włączyła się jednostka 
OSP Zębowice. Zebrane przez druhów pluszaki 
zostały przekazane fundacji 2 listopada w Bor-
kach Wielkich.

W dniach 25 i 26 listopada przedszkolaki z przedszkola w Zębowicach i Radawia 
uczestniczyły w obchodach „Światowego dnia pluszowego misia”. 

M imo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych zabawek, moda na 
misie nie przemija. W tych dniach, każde dziecko przyszło do przedszkola 

ze swoim małym lub dużym przyjacielem – misiem, a każdy był wyjątkowy. 
Dla dzieci w tym dniach w przedszkolu przygotowano wiele atrakcji: zabawy 
ruchowe i plastyczne, śpiewanie piosenek, misiowe tańce oraz degustację słod-
kości. Te dni w przedszkolu były pełne uśmiechu oraz wspólnej zabawy. Jednak 
najwięcej radości sprawiła dzieciom wizyta ogromnego pluszowego misia, za 
którego w tym roku przebrała się Pani dyrektor. Obchody dnia pluszowego 
misia i dnia Świętego Marcina to nie jedyne przedsięwzięcia organizowane 
w przedszkolu w listopadzie. Wyjątkowo ważną inicjatywą była zbiórka dla dzieci 
z Domu Dziecka w Sowczycach pod hasłem „Podziel się misiem”. Przedszkolaki 
wspólnie z rodzicami przynosili pluszaki, książki, gry planszowe, zabawki, ale 
również ubrania i słodycze. Wszystkie zebrane rzeczy zostały przekazane do 
Domu Dziecka. Poprzez tę akcję dyrekcja i wychowawcy przedszkola pragnęli 
uwrażliwić dzieci na los innych oraz pokazać im, że czasem niewiele potrzeba, 
by komuś innemu sprawić radość. Dyrektor Domu Dziecka w Sowczycach składa 
podziękowania dla rodziców za okazane wsparcie i dobre serce.

Pluszowy Miś
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W listopadzie 2019 r. jubilaci obchodzili  
swoje jubileusze:

80 lat:  Otylia Twardawska, Paweł Nitschka
85 lat:  Jerzy Krawczyk
96 lat:  Maria Brzytwa

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

błogosławieństwa, wzajemnej miłości i szacunku. Niech wasze życie 
będzie wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń.

* * *
W tym miesiącu urodziło się czworo dzieci.

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

na każdy dzień życia.
* * *

Osoby zmarłe w listopadzie: Gertruda Lubojanska, Jadwiga Dragon, 
 Janina Bajdak 

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

INfORMACJA DLA JUBILATÓW
Drodzy jubilaci, wraz z nowym rokiem zamierzamy organizować 
dwa razy w roku wspólne spotkania jubilatów obchodzących 
swoje okrągłe rocznice urodzin (80, 85, 90, 95, 100). Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do wspólnego świętowania. O ter-
minie spotkania jubilaci zostaną powiadomieni przez pracownika 
Urzędu Gminy. Nadal istnieje możliwość świętowania jubileuszu 
wspólnie z Wójtem Gminy w domowym zaciszu po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu z pracownikiem USC.

MOBILNY PUNKT INfORMACYJNY
10 grudnia 2019 r. w godz. 9.00–12.00

Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu

zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Oleśnie.

W czasie spotkania będą udzielane informacje nt.: 

1.  Możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych 
na założenie działalności gospodarczej oraz na rozwój.

2.  Możliwości skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki ze 
środków europejskich na rozwój firmy.

3. Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

KONTAKT:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Krakowska 38, 45-075 Opole, tel. 77/ 44 04 720-722
e-mail: info@opolskie.pl; www.rpo.opolskie.pl

fUNDUSZ SOŁECKI  
2020

Przedstawiamy zadania jakie w ramach środków wyodrębnionych 
w ramach Funduszu Sołeckiego będą realizowane w poszczególnych 
sołectwach naszej gminy w 2020 r.

Sołectwo Nr 
zadania Nazwa zadania

Kwota 
przeznaczona 
na realizację 

zadania

Kadłub Wolny
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
24 769,95 zł

1. lampy solarne wzdłuż drogi gminnej w Kadłubie 
Wolnym 20.000,00

2. organizacja imprezy z okazji Św. anny 1.500,00

3. Wykonanie witacza na wjeździe do Kadłuba Wolnego 2.500,00

4. odtworzenie istniejącego sadu tradycyjnych  odmian 
drzew  owocowych 769,95

Knieja
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
16 537,37 zł

1. organizowanie dożynek gminnych w 2020 r. 1.000,00

2. Zakup wyposażenia Sali wiejskiej 12.955,09

3. Montaż i serwisowanie klimatyzacji 2.582,28

łąKa
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
12 493,30 zł

1. budowa ogrodzenia placu zabaw oraz budynku byłej 
oSP łąka 8.500,00

2. organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkań-
ców łąki 1 000,00

3. Zakup strojów dla pań niosących koronę dożynkową 1 000,00

4. Zakup nagrzewnic dla budynku byłej oSP łąka 1.993,30

oSiecKo
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
10 362,94 zł

1. ciąg dalszy remontu świetlicy wraz z wyposażeniem 
– budowa toalety 8.638,50

2. Spotkania integracyjne dla mieszkańców 1.524,44

3. dofinansowanie działalności oSP w Kadłubie Wolnym 200,00

PocZołKóW
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
12 240,54 zł

1.

dofinansowanie zadania poprawa bezpieczeństwa 
ruchu na odcinku drogi gminnej wewnętrznej 
w  m.  Poczołków poprzez remont lub wykonanie 
nowej nawierzchni

10.404, 46

2. organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkań-
ców Poczołkowa 1.836,08

PruSKóW
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
11 121,20 zł

1. dofinansowanie 2 etapu zagospodarowania terenu 
wokół budynku świetlicy wiejskiej 9.000,00

2. imprezy kulturalne w sołectwie Prusków 1.621,20

3. organizacja gminno – parafialnych  dożynek w so-
łectwie radawie 500,00

radaWie
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
36 107,80 zł

1. organizacja Gminno – Parafialnych dożynek w so-
łectwie radawie 11.000,00

2. Malowanie Sali wiejskiej w budynku oSP wradawiu 12.000,00

3. Montaż lamp oświetlających ul. Stawową 8.000,00

4. organizacja obozu Strażackiego w ośrodku szkole-
niowym „STraŻaK” w Turawie 3.500,00

5. Wykonanie kalendarzy ze zdjęciami sołectwa radawie 1.607,00

SiedliSKa
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
11 337,85 zł

1. budowa przystanku w m. Siedliska „Susznia” przy 
drodze powiatowej – etap 2 8.337,85

2. imprezy kulturalne w sołectwie Siedliska 3.000,00

ZęboWice
wysokość środków 
funduszu sołeckiego: 
36 107,80 zł

1. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie 
sołectwa 28.000,00

2. Zakup hełmów strażackich dla oSP Zębowice 2.000,00

3. impreza integracyjna – „noc Świętojańska” połączona 
z rozpoczęciem „Kulturalnych  wakacji” 6.107,80


