
Odpowiedź na zadane pytania:

1) Nowy rok to czas podsumowań. Rok 2010 to duża aktywność 
inwestycyjna  w  naszej  gminie,  min.  oddano  do  użytku  halę 
sportową,  rozpoczęto  budowę  przydomowych  oczyszczalni.  Jak 
Pan ocenia te mijające 12 miesięcy?

Odpowiedź:  zawsze  należy  patrzeć  na  całość  spraw,  jakie  udało  się 

zrealizować i te, które w nadchodzących latach są najbardziej potrzebne naszym 

mieszkańcom.  Przedstawiam  zrealizowane  zadania  z  moich  kadencji  na 

stanowisku wójta gminy:

Sprawozdanie z kadencji samorządowej 15.11.2002 – 27.10.2006 r.

W czwartej kadencji samorządowej, po bezpośrednim wyborze wójta przez 

mieszkańców Gminy Zębowice począwszy od 15 listopada 2002 roku do końca 

kadencji,  czyli  do  27  października  2006  roku  wspólnymi  siłami  udało  się 

zrealizować  szereg  potrzeb  naszych  mieszkańców.  Nie  sposób  wszystkich 

wymienić, z uwagi na obszerność dokumentu, wobec czego przedstawiamy dla 

poszczególnych  lat  najważniejsze  inwestycje,  remonty  zrealizowane  w  naszej 

Gminie:

1. Rok 2002

Pod koniec tego roku zakupiono piec centralnego ogrzewania dla remizy 

OSP Radawie oraz rozpoczęto kompletowanie dokumentacji kapitalnego remontu 

szkoły  Podstawowej  w  Zębowicach.  Wysłano  do  Sądu  w  Oleśnie  prośbę  o 

umorzenie  postępowania  wobec  rodziców  miejscowości  Prusków,  Siedliska  i 

Osiecko o zaleganiu w opłacie za dowóz dzieci do szkół. Od tej pory wszystkie 

dzieci są dowożone bez jakichkolwiek opłat. 

2. Rok 2003

a). Budowa dróg

✔ wybudowana droga w Poczołkowie – 198 mb
✔ wybudowana droga w Leśniokach – 1425 mb
✔ wybudowana droga  Knieja – Łąka – 2019 mb
✔ wybudowana droga w Radawiu ul. Polna – 822 mb
✔ remont ul. Bratków w Zębowicach – 100 mb



b) zakup środka trwałego

✔ dwie wiaty przystankowe – do Knieji i Kadłuba Wolnego Łąki
✔ sprzęt koparkowy TROL T-264
✔ centrala telefoniczna do Urzędu Gminy
✔ komputer przenośny Laptop
✔ program komputerowy LEX
✔ dwie kserokopiarki dla UG i jedna dla GOPS
✔ motopompa dla OSP
✔ finansowanie wszystkich festynów organizowanych w Gminie

c) budowa innych obiektów infrastruktury technicznej

✔ budowa oświetlenia ulicznego ul. Opolska w Zębowicach
✔ przebudowa  klatki  schodowej  i  pokrycia  dachowego  w  Szkole 

Podstawowej w Zębowicach
✔ nawiezienie ponad 1500 m3 ziemi na pozostawione dziury na boisku 

w  Zębowicach,  wstępne  wyrównanie  terenu,  likwidacja  dzikiego 
wysypiska

d) przeprowadzone remonty

✔ remont chodnika w Zębowicach – przystanek
✔ remont nawierzchni drogi w Kadłubie Wolnym obok straży
✔ nowy dywanik na ul.  Szkolnej,  Krótkiej,  Żwirowej  w Radawiu oraz 

obok strażnicy w Radawiu
✔ remont  dach  budynku  UG  Zębowice,  czyszczenie  elewacji 

zewnętrznej, wymiana okien strona zachodnia
✔ malowanie sal lekcyjnych w SP Radawie
✔ wymiana okien w SP Kadłub Wolny
✔ modernizacja kotłowni w SP Kadłub Wolny
✔ montaż  akceleratora  na  budynku  przedszkola  w  Radawiu  oraz 

montaż akceleratora na budynku SP Kadłub Wolny
✔ wymiana  pokrycia  dachowego  przedszkola  w  Zębowicach, 

wymurowanie nowych kominów
✔ odwodnienie budynku UG Zębowice – wymiana rur na PVC
✔ założenie nowego przepustu obok sklepu w Knieji i wyasfaltowanie 

terenu wokół sklepu oraz strażnicy OSP Knieja

3. rok 2004

a) budowa dróg

✔ przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy dróg w Kadłubie 
Wolnym  (ul.  Skośna,  Wąska,  Cicha,  Krótka),  dla  Pruskowa  (kier. 
Motkowski i kier. Pyć), dla ul. Krętej w Radawiu oraz dla ul. Bratków, 
Astrów,  Tulipanów  i  Niezapominajek  w  Zębowicach  z  kanalizacją 
deszczową. Przygotowano pełną dokumentację dla dróg transportu 
rolnego – Kadłub Wolny kier. Młyn, w Zębowicach – kier. Nowa Wieś i 
Osiny, w Radawiu kier. Kopalina.

✔ przygotowanie kolejnych materiałów geodezyjnych pod budowę dróg 
gminnych

✔ wykonano  kanalizację  deszczową  na  drogach  -  Bratków,  Astrów, 
Tulipanów i Niezapominajek w Zębowicach



b) zakup środka trwałego

✔ przeprowadzenie komputeryzacji w UG Zębowice
✔ realizacja projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny
✔ zakup motopompy dla OSP
✔ zakup komputerów dla UG Zębowice wraz z oprogramowaniem 
✔ wprowadzenie segregacji śmieci, odzysk surowca wtórnego, zbiórka 

odpadów niebezpiecznych
✔ finansowanie wszystkich festynów organizowanych w Gminie

c) budowa innych obiektów infrastruktury technicznej

✔ przebudowa klatki schodowej i pokrycia dachowego w budynku SP 
Zębowice

✔ remont świetlicy w Osiecku, porządkowanie terenu wokół budynku, 
zakup szamba i posadowienie go

d) przeprowadzone remonty

✔ konserwacja rowu w Osiecku 
✔ odmulenie stawu w Osiecku, porządkowanie terenu wokół niego
✔ uzupełnianie  nawierzchni  bitumicznej  dróg gminnych –  łącznie  10 

km
✔ zakup materiałów do sali OSP w Knieji, wykonanie nowego przyłącza 

do budynku remizy OSP Knieja
✔ wymiana okien w przedszkolu w Zębowicach
✔ malowanie sal lekcyjnych w Gimnazjum w Zębowicach
✔ remont dachu na budynku Gimnazjum, sali gimnastycznej, obiektu 

sportowego w Zębowicach
✔ konserwacja stawu w Kadłubie Wolnym
✔ równanie terenu wokół stawu w Kadłubie Wolnym, czyszczenie rowu, 

porządkowanie terenu obok remizy OSP Kadłub Wolny,  nawożenie 
ziemi na pasternik w Kadłubie Wolnym 

4. rok 2005

a) budowa dróg

✔ przygotowanie  pełnej  dokumentacji  do  dokończenia  budowy 
wodociągu  gminnego  dla  miejscowości  Osiecko  oraz  zbiornika 
wyrównawczego w Kadłubie Wolnym

✔ wybudowanie dróg – ul.  Skośna,  Wąska, Cicha, Krótka w Kadłubie 
Wolnym

✔ wybudowanie dróg kier. Motkowski i kier. Pyć w Pruskowie
✔ wybudowanie dróg Bratków, Astrów, Tulipanów, Niezapominajek w 

Zębowicach
✔ wybudowanie drogi Wąskiej w Radawiu
✔ wybudowanie drogi transportu rolnego w Kadłubie Wolnym kier. Młyn
✔ wybudowanie drogi transportu rolnego w Radawiu kier. Kopalina
✔ przygotowanie  dokumentacji  pod  drogi  gminne  (Siedliska,  Nowa 

Wieś, Zębowice, Radawie)
✔ wykup terenu drogi Cichej w Radawiu



b) zakup środka trwałego

✔ zakup pompy głębinowej dla stacji wodociągowej w Knieji
✔ dokumentacja dla podjazdu osób niepełnosprawnych
✔ zakup oprogramowania dla UG Zębowice
✔ dofinansowanie  do  zakupu  samochodu  strażackiego  dla  Komendy 

PSP Olesno
✔ zakup  samochodu  do  dowozu  dzieci  do  szkół  (przewóz  9  osób  z 

kierowcą)
✔ realizacja projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny
✔ zakup agregatu prądotwórczego 30 kW dla wodociągu
✔ zakup pieca konwekcyjnego i zmywarki dla SP Zębowice
✔ zakup biurek szkolnych i mebli dla nowo wyremontowanej szkoły
✔ przygotowanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego 

w Gminie Zębowice
✔ opracowanie  i  przyjęcie  uchwałą  Rady  Gminy  w  Zębowicach 

„Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy”

✔ uporządkowanie  dokumentacji  gminnej  –  nadpłata  począwszy  od 
1998  roku  podatku  VAT,  opłat  środowiskowych  oraz  zaległych 
pożyczek  wraz  z  odsetkami  (częściowo  udało  się  poprosić  o  ich 
umorzenie)

✔ finansowanie wszystkich festynów organizowanych w Gminie

c) budowa innych obiektów infrastruktury technicznej

✔ przebudowa klatki schodowej i pokrycia dachowego oraz wymiana 
ogrzewania w budynku SP Zębowice

✔ generalny  remont  budynku  OSP  Kadłub  Wolny  wraz  z  wymianą 
instalacji i kotła centralnego ogrzewania

✔ zakup okien dla przedszkola w Zębowicach wraz z parapetami oraz 
wymiana tych okien

✔ zakup materiałów dla strażnicy OSP Radawie na remont poddasza

d) przeprowadzone remonty

✔ malowanie całego Domu Spotkań w Zębowicach
✔ konserwacja  stawu  w  Radawiu  wraz  z  faszynowaniem i  wymianą 

śluzy
✔ remont chodnika przy budynku Urzędu Gminy
✔ remont dróg gminnych – uzupełnianie braków, łatanie dziur
✔ remont  wszystkich  wiat  przystankowych  na  terenie  Gminy, 

malowanie

5. rok 2006

a) budowa dróg

✔ wybudowanie drogi transportu rolnego kier. Osiny w Zębowicach
✔ wybudowanie drogi transportu rolnego kier. Nowa Wieś
✔ wybudowanie drogi gminnej kier Osiny
✔ wybudowanie drogi gminnej w Siedliskach



✔ wybudowanie  dróg:  ul.  Leśna,  przedłużenie  Stokrotek,  wnęka  od 
Dobrodzieńskiej oraz zjazd z Dobrodzieńskiej w kier. rzeki, ul. Cicha 
w Radawiu, boczna od Opolskiej w Radawiu

✔ wyasfaltowanie parkingu i drogi za Domem Spotkań w Zębowicach

b) zakup środka trwałego

✔ realizacja projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny
✔ zakup samochodu dla OSP Zębowice
✔ zakup kuchni gazowej dla SP Zębowice
✔ zakup oprogramowania i podzespołów informatycznych
✔ zakup materiałów na remont poddasza remizy OSP Radawie
✔ przygotowanie dokumentacji do budowy kolejnych dróg gminnych w 

następnych latach – łącznie około 10 km
✔ finansowanie wszystkich festynów organizowanych w Gminie

c) budowa innych obiektów infrastruktury technicznej

✔ modernizacja centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy
✔ remont poddasza budynku UG
✔ remont  dachu  szkoły  Podstawowej  w  Radawiu,  malowanie  całej 

szkoły
✔ wymiana instalacji elektrycznej w SP Kadłub Wolny
✔ częściowe malowanie przedszkola w Radawiu
✔ przygotowanie  dokumentacji  pod  budowę  sali  gimnastycznej 

Gimnazjum

d) przeprowadzone remonty

✔ remont chodnika na ul. Eichendorffa oraz na ul. Murka w Zębowicach
✔ zasypanie zniszczonych fundamentów obok OSP Zębowice, równanie 

boiska
✔ remont  dróg  gminnych  –  łatanie  dziur,  naprawa  uszkodzonych 

znaków i nawierzchni przez wandali
✔ po otrzymaniu środków z kontraktu wojewódzkiego planowany jest 

remont dachu w Gimnazjum
✔

W czasie trwania kadencji udało się pozyskać dodatkowe środki na finansowanie 
różnych inwestycji. Są to środki na następujące zrealizowane inwestycje:

Rok 2003

✔ z  wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu na budowę dróg – kwota 608 155 zł

✔ z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na zakup sprzętu – TROL – kwota 7 770 zł

✔ z  opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  na  budowę  oświetlenia 
ulicznego ul. Opolskiej w Zębowicach – kwota 39 000 zł

Rok 2004

✔ z powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na zakup kosiarek do koszenia traw – kwota 5 000 zł



Rok 2005

✔ z  wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu na budowę dróg – kwota 309 218 zł

✔ z  Fundacji  Rozwoju  Śląska oraz  Wspierania  Inicjatyw Lokalnych  w 
Opolu na remont budynku OSP Kadłub Wolny – kwota 50 000 zł

✔ z PZU na zakup sprzętu przeciwpożarowego – kwota 2 000 zł
✔ z  Fundacji  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  w  Warszawie  na 

realizację projektu „Szkoły Marzeń” – kwota 13 657 zł
✔ z  Fundacji  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  w  Warszawie  na 

realizację projektu „Szkoły Marzeń” – kwota 22 309 zł
✔ z  Opolskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  na  podniesienie  jakości 

infrastruktury technicznej i dydaktycznej SP Zębowice –  kwota 60 
500 zł

✔ z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie na zakup sprzętu i 
pomocy dydaktycznych – kwota 40 000 zł

Rok 2006

✔ z  wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Gruntów  Rolnych  Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu na budowę dróg – kwota 510 000 zł

✔ z  Fundacji  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  w  Warszawie  na 
realizację projektu „Szkoły Marzeń” – kwota 40 404 zł

✔ z  Fundacji  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  w  Warszawie  na 
realizację projektu „Szkoły Marzeń” – kwota 65 120 zł

Razem pozyskano dodatkowych środków – kwota 1 773 133 zł.

Zrealizowano  ponad  500  próśb  radnych  Rady  Gminy  Zębowice,  które 

odnosiły się zawsze do drobnych remontów, zakupu niektórych materiałów czy 

też  wdrożenia  procedur  inwestycyjnych.  W  tej  kadencji  dzięki  uprzejmości 

naszego Radcy Prawnego Michała udało się pomóc prawnie w sposób nieodpłatny 

wielu osobom. Niektóre osoby byłyby dzisiaj bez środków do życia a niektórym 

osobom  groziły  wysokie  grzywny  lub  inne  roszczenia  egzekucyjne.  W  szybki 

sposób ściągano należności zaległe z lat 1990 – 2002 poprzez sprawy sądowe. Na 

pierwszym  miejscu  leżało  nam  dobro  naszych  mieszkańców  i  równe  ich 

traktowanie. Mimo szalejącej legislacji robiliśmy wszystko by pomóc każdemu, do 

którego pomoc ta miała trafić.



Sprawozdanie z piątej kadencji samorządu terytorialnego

w gminie Zębowice w latach 2006 – 2010 r.

Po wyborach w listopadzie 2006 roku Rada Gminy przyjęła budżet na rok 

2007 i zakres prac, które zaplanowano do realizacji. Szereg zadań ma ciągłość 

inwestycyjną  i  realizacja  uzależniona  jest  zawsze  od  środków  pomocowych. 

Kolejne lata piątej kadencji obfitowały w coraz większym stopniu w pozyskaniu 

środków pomocowych i realizację ważnych przedsięwzięć dla mieszkańców gminy 

Zębowice. Remonty realizowane w ciągu całej kadencji ze względu na ich ilość 

nie  są  ujęte  w  tym  sprawozdaniu.  W 2009  roku  weszła  ustawa  o  funduszu 

sołeckim i począwszy od 2010 roku sołectwa realizują wcześniej zaplanowane i 

przyjęte  przez  Radę  Gminy  zadania.  Nie  zawsze  te  zadania  są  zbieżne  z 

potrzebami mieszkańców i planem wieloletnim, dlatego też większe inwestycje w 

dalszy ciągu muszą być planowane i realizowane z rozwagą i w poczuciu pełnej 

odpowiedzialności.

Rok 2007

Miejscowość Nr działki Nr drogi Nazwa lub 
kierunek drogi

Długość 

w mb.

KNIEJA

315/204
Wewnętrzne

Ul. Nowa
535

707/172 Kierunek Łąka

117

622/96
Wewnętrzne

Ul. Szkolna 
(kierunek Polok)

620

709/172

713/267

651/258

Wewnętrzne
Ul. Kręta

830Ul. Szkolna 
(kierunek Pietras)

710/147

293

297

712/147

685/148

Wewnętrzne

Ul. Leśna

1345

Ul. Leśna (kierunek 
Pytel)

Kierunek wodociągi

Ul. Leśna (kierunek 
Piegza)



689/146

690/146

SIEDLISKA

119,38

126,124
Wewnętrzne

Od drogi 
powiatowej, 
kierunek Wodarczyk, 
Pastuszka

200

169

170

209

Wewnętrzne
Od Skalski do drogi 
Prusków – Kadłub 
Wolny

730

Od 1414/1 do 
1414/10

Wewnętrzne

Za budynkami 
posesji Miozgi, 
Blukot, 
Lubojańskiego

450

OSIECKO

260/115 Wewnętrzne
Od drogi 
powiatowej, 
kierunek Mazur

247

257/149

338/109
Wewnętrzne

Od drogi 
powiatowej, 
kierunek Lisy, Rybol

365

255/91

338/109
Wewnętrzne

Od drogi 
powiatowej, 
kierunek Dąbek

280

KADŁUB WOLNY

760

673
Wewnętrzne

Przedłużenie ul. 
Krzywej do ul. 
Murka, za Pipa

520

210

917/1
Wewnętrzne

Ul. Murka, kierunek 
ul. Główna

1630

759

726

721

376/60

Wewnętrzne

Ul. Murka, kierunek 
Kostyra

210

Obok Koźlik 205

Od Murka, kierunek 
działki 726 (Koźlik)

500

Poczołków 150

630/1,5 Wewnętrzne
Wnęka kierunek 
Kutz

280

PRUSKÓW 33 Wewnętrzne Kierunek Buczek 550



POCZOŁKÓW

114/37

115/37
Wewnętrzne Poczołków

350

400

38

75

359/72,376/6
0,242/23

Wewnętrzne Kierunek Kostyra 470

ZĘBOWICE
770/5 Wewnętrzne „Bukaciarnia” 85

373/5 Wewnętrzne Ul. Torowa 170

RADAWIE 103/17 Wewnętrzne Ul. Wiejska 400

373/1,101/6

368/1
Wewnętrzne Kierunek Ploch 192

3,104/22 Wewnętrzne Walczak 180

Ze  względu  na  brak  własności  gminy  Zębowice,  dla  niektórych  dróg 

wszczęto  procedury  przejęcia  gruntu  drogi,  przygotowania  dokumentacji 

technicznej. Oprócz dróg realizowano następujące zadania:

✔ kruszenie gruzu obok bukaciarni i remont dróg z głębokimi dołami,

✔ przygotowano dokumentację na modernizację oświetlenia ulicznego w całej 

gminie i zrealizowano to zadanie,

✔ zakupiono bramy wjazdowe do remizy OSP Zębowice,

✔ zakupiono samochód strażacki dla OSP Knieja,

✔ remontowano strażnicę w Knieji,

✔ przeprowadzono remont mostu w Zębowicach ul. Zamknięta,

✔ prowadzono prace przy rowach melioracyjnych

✔ remontowano przedszkola w Zębowicach i Radawiu,

✔ czyszczono i pogłębiono staw w Osiecku, porządkowanie obejścia wokoło 

stawu,

✔ pielęgnacja drzewostanu przy drogach w kierunku Pruskowa i Radawia,

✔ wyburzono budynek gospodarczy w Radawiu przy ul. Szkolnej – poprawa 

bezpieczeństwa,

✔ remontowano chodnik w Zębowicach ul. Oleska i obok Gminy,

✔ zakupiono oczyszczalnię SBR dla UG,



✔ prowadzono postępowanie spadkowe na nieruchomości w Zębowicach przy 

ul. I. Murka,

✔ wykonano dodatkowe piezometry, ogrodzenie i dokumentację rekultywacji 

wysypiska gminnego w Zębowicach,

✔ prowadzono  przygotowania  do  uchwalenia  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla wsi Zębowice,

✔ wyłoniono  projektanta  na  przygotowanie  projektu  pod  budowę  hali 

sportowej,

✔ zakupiono i zamontowano nowe okna dla kiosku w Zębowicach i sklepu 

mięsnego w Zębowicach,

✔ prowadzono podział nieruchomości byłego tartaku i stawu w Zębowicach,

✔ porządkowano pobocza dróg, wycinano krzewy i koszono pobocza przed 

sezonem zimowym,

✔ zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia trawy,

✔ przygotowano pomieszczenie socjalne w Pruskowie – remont mieszkania i 

instalacji elektr.,

✔ remont klatki schodowej i ubikacji w Urzędzie Gminy,

✔ współfinansowano szczepienia dla dzieci przeciwko „SEPSIE”,

✔ uczestniczono przy otwarciu oddziału Zębowickiego Banku Spółdzielczego,

✔ realizacja projektu e-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny,

✔ przygotowanie dokumentacji  do ocieplenia budynków szkół w Radawiu i 

Zębowicach.



Rok 2008 

Lp. Zakres rzeczowy  inwestycji Kwota w zł

1. Budowa sieci wodociągowej dla wsi Osiecko 
oraz zbiornika wyrównawczego w Kadłubie 
Wolnym

800 000

(kredyt: 700000 zł)

2. Budowa parkingu 50 000

3. 1. Budowa drogi w Kadłubie Wolnym – nr dz. 
917/1 k. m. 2

2. Przebudowa dróg w:

• Kadłubie Wolnym i Poczołkowie – nr dz. 
759, 721, 726 k. m. 2 i 376/60 k.m.1,

• Osiecku – nr dz. 257/149, 338/109 k.m. 1,
• Osiecku – nr dz. 255/91, 338/109 k. m. 1,
• Osiecku – 260/115, 338/109 k. m. 1,
• Poczołkowie – nr dz. 359/72, 75, 376/60, 

38, 242/23 k. m. 1,
• Pruskowie – nr dz. 33 k. m. 1,
• Siedliskach– nr dz. 119, 124, 126, 38 k.m.1
• Zębowicach – nr dz. 373/5 k. m. 15
• Zębowicach – nr dz. 770 k. m 15

1511959,95

(kredyt: 725000 zł, 
dotacja: 326000 zł)

4. Zakup działki we wsi Knieja 2000

5. Zakup zestawu hydraulicznego 52000

6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – 
PSP w Kadłubie Wolnym i Radawiu

31000

7. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – 
PP w Zębowicach

14000

8. Zakup dźwiga towarowego 29000

9. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – 
PG w Zębowicach

18000

10. Budowa przydomowych oczyszczalni 60000

11. Zakup ciągnika 156000

12. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków – 
Dom Spotkań w Zębowicach

13000



13. Przygotowanie dokumentacji technicznej do 
projektu kształtowanie infrastruktury centrów 
wsi Zębowice Kadłub Wolny i Radawie na 
potrzeby kulturalno-sportowe mieszkańców

5000

14. Budowa hali sportowej w Zębowicach 300 000

OGÓŁEM (1-14) 3041959,95

✔ Wykonano remont chodnika w Zębowicach ul. Oleska,

✔ Wykonano  remonty  trzech  przepustów  ul.  Torowa,  Borowiańska  i  w 

Poczołkowie,

✔ Zakupiono pojemniki na piasek i znaki drogowe,

✔ Zakupiono piec CO do mieszkania przy ul. Opolskiej 50,

✔ Zakupiono  zestaw  hydrauliczny  do  ratownictwa  drogowego  dla  OSP 

Zębowice.

Rok 2009

✔ Rozpoczęto budowę hali sportowej wraz z łącznikiem do SP Zębowice,

✔ Wykonano i zamontowano tablice dwujęzyczne w całej Gminie,

✔ Remontowano budynek komunalny po Banku w Zębowicach,

✔ Remont dachu budynku w Kadłubie Wolnym,

✔ Wybudowano  drogi  w  Kadłubie  Wolnym kier  Kler,  Zębowice  ul.  Prosta, 

podbudowa na ul. Borowiańskiej,

✔ Zakupiono nowy wóz strażacki dla OSP Radawie Ford,

✔ Realizowano  projekty  z  POKL  dla  Przedszkola  i  Zespołu  Gimnazjalno-

Szkolnego,

✔ Zakupiono pięć przystanków metalowo-szklanych,

✔ Wykonano docieplenie SP Zębowice wraz z wymianą okien,

✔ Wymieniono  okna  w  Gimnazjum  i  wymieniono  wykładziny  w  salach 

lekcyjnych,

✔ Zakupiono meble, sprzęt edukacyjny, remontowano kotłownię, siłownię i 

korytarze w Gimnazjum,

✔ Wymiana  posadzki  w  budynku  przystanku  i  wymiana  uszkodzonych 

luksferów,

✔ Wybudowano boisko obok OSP Zębowice do gry w piłkę ręczną,



✔ Wymieniono piece CO w straży Zębowice i przedszkolu w Zębowicach wraz 

z niektórymi odcinkami rur,

✔ Wymiana  pokrycia  dachowego  –  Skawranownia,  sklep  nasienny, 

przystanek w Zębowicach, budynek gospodarczy w Nowej Wsi,

✔ Wykonano odwiert studni w Leśniokach,

✔ Wykonano nowy dywanik asfaltowy przed OSP Zębowice,

✔ Wykonano  remont  chodnika  na  ul.  Opolskiej  wraz  z  odwodnieniem 

początkowego odcinka,

✔ Czyszczono staw w Zębowicach, pogłębiona rzeka Libawa do mostu na ul. 

Zamkniętej,

✔ Wykonano  dokumentację  techniczną  z  pozwoleniem  na  remont  Sali 

wiejskiej w Kniei,

✔ Wykonano dokumentację  techniczną i  złożono wniosek na remont  drogi 

Szkolnej w Radawiu wraz z miejscami postojowymi obok kościoła,

✔ Przygotowano  i  złożono  wniosek  z  dokumentacją  na  dokończenie 

wodociągu do miejscowości Osiecko wraz z zabudową oczyszczalni SBR dla 

mieszkańców Kosic, Radawki i Osiecka – 57 szt. Działanie PROW,

✔ Wykonano  nowe  altanki  dla  LZS  Radawie,  remont  sieci  elektrycznej, 

doprowadzono wodę  i zakupiono materiały na utwardzenie wokół altanek,

✔ Remont pomieszczenia w OSP Łąka dla mieszkania socjalnego,

✔ Wymiana  rur  na  przepustach  Nowa  Wieś  kier  wysypisko,  Radawie-

Radawka, Nowa Wieś obok stacji trafoI,

✔ Wykonano ściek wody deszczowej obok sklepu w Kniei i pogłębiono rowy 

przydrożne,

✔ Remont mechanizmu różnicowego z jego wymianą w autobusie szkolnym,

✔ Naprawa układu hamulcowego w koparko-ładowarce JCB,

✔ Remont rowów melioracyjnych zgodnie z ustalonym planem,

✔ Finansowanie imprez kulturalnych Radawie, Kadłub Wolny, Zębowice,

✔ Podjęto  działania,  które  spowodowały  przejęcie  nieruchomości  przez 

nowego właściciela Zamku, celem jego ratowania przed zawaleniem,

✔ Uzgodniono z Zakładem Energetycznym remont sieci średnich napięć na 

terenie całej gminy,



✔ Wraz z  Burmistrz  Dobrodzienia  doprowadzono  do stacjonowania  karetki 

pogotowia  Ratunkowego  dla  Gmin  Zębowice  i  Dobrodzień  w  mieście 

Dobrodzień,

✔ Wraz z Burmistrz Dobrodzienia uzgodniono z dyrekcją Dróg i Autostrad w 

Opolu  sygnalizację  świetlną  na  obwodnicy  Dobrodzienia,  by  poprawić 

bezpieczeństwo naszych mieszkańców.

Rok 2010

✔ Dalsza  inwestycja  hali  sportowej  wraz  z  zamontowaniem  solarów  i 

ogrodzenia wokół działki szkolnej,

✔ Wykonano projekt  techniczny na budowę ośrodka zdrowia  podstawowej 

opieki,

✔ Uzgodniono wykup działki  pod ośrodek zdrowia  i  wykup działki  i  Domu 

Spotkań w Zębowicach,

✔ Zamontowano oczyszczalnię przydomową dla SP Zębowice,

✔ Zainstalowano  dodatkowych  17  lamp  oświetlenia  ulicznego:  Knieja, 

Radawie, Nowa Wieś, Zębowice, Łąka, Osiecko,

✔ Wykonano projekt na remont schodów przy Urzędzie Gminy,

✔ Zakupiono i wymieniono pięć wiat przystankowych,

✔ Zakupiono i zamontowano tablice z nr domów dla miejscowości Siedliska,

✔ Wyremontowano silnik syreny alarmowej dla OSP Zębowice,

✔ Zakupiono 24 pary butów strażackich, 22 pary rękawic strażackich, torbę 

medyczną PSP R1, zestaw hydrauliczny firmy Lukas, zakup akumulatorów 

dla OSP Zębowice,

✔ Przygotowano dokumentację na odbudowanie dwóch mostów i przepustu 

po  powodzi:  Zębowice,  Prusków  i  Nowa  Wieś  oraz  naprawiono  9 

przepustów na terenie pozostałych miejscowości,

✔ Wymieniono  okna  w  budynku  mieszkalnym  przy  Opolskiej  6a  wraz  z 

wymianą WLZ i podstawą bezpiecznikową dla tego budynku,

✔ Usuwano  uszkodzenia  popowodziowe  w  strażnicy  OSP  Zębowice  – 

wypompowywanie  wody,  osuszanie  piwnic  i  udrażnianie  odpływu  wody 

deszczowej,  naprawa studzienek  i  rur  zapchanych piachem, nanoszenie 

istniejącej kanalizacji na mapy, prace wykonano przy pomocy urządzenia 

specjalistycznego WUKO,



✔ Wymiana żaluzji w samochodzie strażackim Kadłub Wolny, malowanie tego 

samochodu, wymiana schodów w strażnicy,

✔ Remont chodnika przy ul. Opolskiej lewa strona do torów i prawa strona 

przy ul. Oleskiej,

✔ Remont  dachów  na  ośrodku  zdrowia  w  Zębowicach  i  remont  dachu 

budynku świetlicy w Osiecku,

✔ Podział instalacji elektrycznej z wymianą WLZ w Radawiu przy ul. Szkolnej, 

podział  instalacji  wodnej  z  zamontowaniem wodomierzy,  zamontowanie 

zbiornika  bezodpływowego  i  wymiana  rur  odpływowych  z  mieszkań 

komunalnych tego budynku,

✔ Remont świetlicy w Kniei zgodnie z projektem budowlanym,

✔ Wybudowano wodociąg dla Osiecka, zbiornik wodny na 200 m3 w Kadłubie 

Wolnym i 57 oczyszczalni dla mieszkańców Kosic. Radawki i Osiecka,

✔ Opracowano monografię gminy Zębowice i wydrukowano 1000 szt Wielkiej 

Księgi Ziemi Zębowickiej,

✔ Wyremontowano śluzę przy stawie w Zębowicach,

✔ Zrobiono nową stronę internetową dla gminy,

✔ Prowadzono  nagranie  audycji  telewizji  Opole  –  Samorząd  z  bliska  i 

uczestniczono  w  audycji  Radia  Opole  –  podsumowanie  dokonań 

samorządów w minionej kadencji – „Ranking Samorządowy”,

✔ Wykonano klimatyzację urzędu gminy,

✔ Wykonano  rów  odprowadzający  wodę  powodziową  obok  Banku  przy 

pomocy korytek i płyt betonowych z ZDP Olesno,

✔ Opracowano dokumentację techniczną na budowę drogi wewnętrznej na 

Siedliskach,

✔ Podpisano  wspólne  szkolenie  urzędników  gmin  Ozimek,  Dobrodzień, 

Zębowice i Kolonowskie w ramach POKL na rok 2010 do 2012,

✔ Zakupiono  rury  PVC  Ø  300  długości  150  mb  i  wykonano  odwodnienie 

obiektów od straży OSP Zębowice do Gimnazjum kanalizacji deszczowej i 

melioracyjnej,

✔ Wykonano szereg drobnych remontów urządzeń i  maszyn przy pomocy, 

których realizowane są zgłoszone przez radnych i mieszkańców zadania.



Podczas minionej kadencji dzięki możliwości sięgnięcia po środki unijne i 

krajowe,  jak  również  środki  Ministerstwa  Sportu,  udało  się  wiele  inwestycji 

zrealizować. Wkład własny na te inwestycje pochodził z zaciągniętych kredytów i 

wpłat podatku, subwencji podstawowej. Na przełomie minionych ośmiu lat oprócz 

remontów wydatkowano ponad 25 mln zł na inwestycje gminne. Dla tak małej 

gminy z niewielkim budżetu to rzecz wręcz niewiarygodna. Nie byłoby to możliwe 

bez  pomocy  wielu  osób,  firm  i  zrozumienia  potrzeb  i  priorytetów  naszych 

mieszkańców. Nie brakowało wandalizmu, na który rok rocznie wydatkowane są 

nie małe środki, aby doprowadzić zniszczone elementy do stanu pierwotnego.

2) W wyniku wyborów otrzymał pan duże poparcie mieszkańców, 
którzy obdarzyli Pana zaufaniem. Jakie najważniejsze cele stawia 
Pan sobie w czasie trzeciej już kadencji ?

Odpowiedź: zestawiłem te potrzeby w grupy tematyczne, oto one:

W  najbliższej  kadencji  2010  –  2014  zamierzam  zająć  się  następującymi 

zadaniami:

1. W zakresie ochrony środowiska:

 rekultywacja istniejącego wysypiska śmieci,

 ulepszenie segregacji śmieci u źródła,

 zakup koszy ulicznych,

 projektowanie i wykonawstwo kolejnych oczyszczalni przydomowych 

dla sołectw jeszcze nie skanalizowanych w gminie,

2. W zakresie infrastruktury i obiektów komunalnych:

 na  bazie  dokumentacji  technicznej  wspólnie  z  prywatnym 

inwestorem  budowa  ośrodka  zdrowia  podstawowej  opieki 

medycznej,

 budowa kolejnych dróg gminnych i wewnętrznych, które nie zostały 

jeszcze wybudowane,

 remonty  istniejących  obiektów  komunalnych  w  zakresie 

budowlanym  i  zmiana  sposobu  ogrzewania  z  wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii,

 remonty i odbudowa zniszczonych po powodzi mostów i przepustów

3. W zakresie działalności kulturalnej, oświatowej, sportu i turystyki:

 organizowanie imprez kulturalnych z udziałem lokalnych zespołów i 

stowarzyszeń,



 organizowanie  zawodów  sportowych  i  rekreacji  dla  mieszkańców 

przy wykorzystaniu hali sportowej,

 poprawa obiektów oświatowych zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami 

technicznymi,

 dodatkowe  zajęcia  edukacyjne  i  wydłużony  czas  pracy  jednostek 

oświatowych poprzez środki pozyskiwane z POKL

4. W zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:

 poprawa obiektów OSP w zakresie bezpieczeństwa budowlanego i 

dostosowanie ich do obowiązujących przepisów budowlanych,

 zakup  sprzętu  pożarniczego  celem  poprawy  bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego,

 prowadzenie  szkoleń  i  pozyskanie  środków  zewnętrznych  na 

podniesienie  kwalifikacji  osób  biorących  udział  w  akcjach 

ratowniczych.

Wszystkie  wyżej  wymienione  zadania  do  realizacji  mają  już  częściowo 

opracowaną dokumentację techniczną a dla niektórych oczekujemy na pozytywną 

opinię komisji, która oceni złożone wnioski. Jeszcze mamy do wybudowania około 

5 km dróg gminnych, aby każda droga była utwardzona. Czekamy też na ocenę 

wcześniej złożonych wniosków. Zadania ambitne, ale możliwe do wykonania przy 

wsparciu radnych i mieszkańców.

3) Nie zawsze wszystkie plany, pomimo szczerych chęci, udaje się 
zrealizować.  Czy  w  czasie  ostatnich  czterech  latach  udało  się 
Panu zrealizować wszystkie cele jakie Pan sobie założył ?

Odpowiedź: budżet gminy to dynamiczna łamigłówka, której nie sposób 

zatrzymać  i  kierować  niektórymi  fragmentami  nie  zwracają  uwagi  na  całość. 

Jeżeli łańcuch utraci jedno ogniwo, to czy możemy mówić, że mamy dalej ten 

sam łańcuch,  czy  dwa różne kawałki  łańcucha.  Celów jest  zawsze  więcej  niż 

możliwości żeby je zrealizować. Wybieramy te, które są niezbędnie konieczne do 

zrealizowania.  W kadencji  2006-2010  zakładałem zaspokojenie  następujących 

potrzeb naszych mieszkańców:

1. Infrastruktura techniczna:

 wybudowanie wodociągu w Osieczku,

 wybudowanie pozostałych dróg gminnych (około 10 km),



 rozwiązanie  problemu  kanalizacji  (budowa  przydomowych 

oczyszczalni),

 modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie,

 wykonanie planów przestrzennego zagospodarowania,

2. Oświata i wychowanie, kultura i sport:

 utrzymanie  sieci  szkół  i  przedszkoli  wraz  z  poprawą  stanu 

technicznego,

 budowa sali gimnastycznej dla gimnazjum,

 kontynuacja nauczania w języku niemieckim i angielskim,

 wymiana młodzieży z zaprzyjaźnioną gminą z Niemiec (Birkenfeld),

 współpraca  i  finansowanie  stowarzyszeń  działających  na  terenie 

Gminy, organizowanie różnych imprez kulturalnych i społecznych, 

3. Czystość, estetyka i ochrona środowiska:

 doskonalenie systemu wywozu i selekcji odpadów komunalnych,

 rekultywacja wysypiska gminnego – termin 2009 r.

 pozyskiwanie  środków  unijnych  na  poprawę  stanu  środowiska 

Gminy,

4. Gospodarka i rolnictwo:

 wspieranie małych przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych,

 przekazywanie  najnowszych  informacji  dla  gospodarstw 

agroturystycznych oraz wsparcie doradcze naszych rolników,

  wyodrębnianie  działek  pod  działalność  gospodarczą,  ściąganie 

inwestorów.

Proszę przeanalizować czy założenia na początku kadencji zostały zrealizowane – 

porównać z odpowiedzią punktu pierwszego.

4)  Przejdźmy  do  naszej  wioski.  Jakie  plany  inwestycyjne  w 
Radawiu zostały przyjęte na najbliższy rok?

Odpowiedź: jeżeli mamy do wyboru – zabezpieczenie przed zagrożeniem 

życia  lub  zdrowia  ludzi  albo  poprawa  dywanika  asfaltowego  ze  względu  na 

spękania lub dziury – to zawsze wybieram to pierwsze.  Planowanie wynika z 

potrzeb, możliwości finansowych i zaangażowania ludzi mieszkających w rejonie 

inwestycji.  Muszę  mieć  na  uwadze  potrzeby  całej  gminy  a  nie  tylko  jednej 

miejscowości. 



5) Wielu mieszkańców nie posiada zbyt dużej wiedzy na temat 
przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  Czy  mógłby  nam  Pan 
przybliżyć  na  jakich  zasadach zostaną zbudowane i  jakie  będą 
obowiązki mieszkańców z  tym związane ?

Odpowiedź: na stronach internetowych jest wiele informacji dotyczących 

przydomowych  oczyszczalni.  Pan  profesor  Janusz  Łomotowski  z  Uniwersytetu 

Przyrodniczego z Wrocławia prowadzi badania związane z gospodarką ściekową i 

ochroną środowiska. W marcu bieżącego roku pod jego przewodnictwem została 

zaplanowana  konferencja  dla  samorządów  terytorialnych,  zwłaszcza  gmin 

wiejskich i miejskich, aby ten system wprowadzać. Jest on najekonomiczniejszy i 

przyjazny środowisku.

6)  Co  dalej  z  przedszkolem  w  naszej  wiosce  ?  Zostało 
przeniesione  do  budynku  szkoły,  ale  czy  w  związku  ze 
zmniejszającą  się  ilością  dzieci  planowana  jest  w  najbliższych 
latach likwidacja placówki i przeniesienie  dzieci do Zębowic ?

Odpowiedź: ilość dzieci jaka rodzi się co roku ma ogromne znaczenie w 

ustalaniu  systemu  oświaty  na  terenie  Gminy.  Stare  przysłowie  –  „Z  pustego 

nawet Salomon nie naleje”. Temat ten już tyle razy był wałkowany i dopóki jest to 

możliwe przedszkole jest. Są trzy elementy, które bierze się pod uwagę: ilość 

dzieci, pracownicy zatrudnieni w placówce i możliwości finansowe budżetu gminy.

7)  Jak  wyglądają  plany  wobec  placu  zabaw.  Część  urządzeń 
wymaga  albo  remontu  albo  wymiany,  również  zabezpieczenie 
terenu  wymaga  interwencji,  zwłaszcza  po  umiejscowieniu  tam 
zbiornika  oczyszczalni  z   dawnego  budynku  przedszkola.  Czy 
planowane jest przeniesienie placu w inną lokalizację (np. przy 
szkole, na boisko) ?

Odpowiedź:  plac  zabaw  został  doposażony  przez  mieszkańców  pod 

nadzorem pani dyrektor przedszkola. Przyjęty przez Radę Gminy Fundusz sołecki 

wpływa na kształt wizerunku i bogactwa danego sołectwa. Więc te plany należy 

ustalić na poziomie sołectwa i wdrożyć w życie własną pracą.



8) Czy znana jest już data festynu w naszej wiosce ?

Odpowiedź:  do  dnia  dzisiejszego  daty  festynu  nie  znam.  Powołana 

Instytucja Kultury jest odpowiedzialna z ramienia Gminy za sprawy kulturalne. 

Instytucja  ta  ustala  na  dany  rok  plan  pracy.  Współpracuje  ze  wszystkimi 

stowarzyszeniami  i  ustala  zasady  finansowania  –  oczywiście  w  ramach 

posiadanych środków.

9) Czy zostały już ustalone zasady korzystania z hali sportowej 
przez mieszkańców ?

Odpowiedź: godziny związane z korzystaniem z hali sportowej są ustalone. 

Pani  dyrektor  Zespołu  Gimnazjalno-Szkolnego  ma  przygotowane  umowy  z 

osobami,  które  biorą  na  siebie  odpowiedzialność  za  porządek,  poszanowanie 

mienia, bezpieczeństwo i przewodniczenie podczas ćwiczeń czy też gier w piłkę 

siatkową,  koszykową lub nożną.  Proszę ustalić  potrzebę korzystania z  hali   z 

panią dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego.
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