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Odpust w Kadłubie Wolnym

odobnie jak w latach ubiegłych,
26 lipca br. odbyły się w Kadłubie
Wolnym uroczystości odpustowe ku
czci św. Anny. W tym szczególnym dla
mieszkańców dniu, który tradycyjnie
jest wolny od prac żniwnych, najważniejszym punktem odpustu była msza
święta, którą w asyście sztandarów kościelnych i OSP odprawił proboszcz
zębowickiej parafii ks. Paweł Zając.
Część kościelną uroczystości zakończyła procesja wiernych do kaplicy św.
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Anny. Zarówno mszę św., jak i procesję
ubogacała swoją grą miejscowa orkiestra dęta. Odpust był również okazją do
złożenia przez ks. proboszcza podziękowań mieszkańcom Kadłuba Wolnego
i Wspólnocie Lasów Drobnowłościańskich za wieloletnie wsparcie finansowe
i materialne na remonty kościoła parafialnego w Zębowicach oraz kościołów
w Kniei i Poczołkowie. Uroczystości
odpustowe zakończył wspólny poczęstunek.

SPOTKANIE INTEGRACYJNE W PRUSKOWIE

lipca br. odbyło się spotkanie integracyjne w Pruskowie,
zorganizowane wspólnie przez Rady Sołeckie Sołectwa Prusków i Siedliska. W namiocie usytuowanym obok
świetlicy wiejskiej zgromadziła się około stuosobowa grupa
mieszkańców wraz z dziećmi.
Na uczestników czekały słodkie wypieki, lody, owoce,
kawa, herbata, zimne napoje i potrawy z grilla. Dzieci mogły
skorzystać z zabawy na dmuchańcach oraz sprawdzić swoje
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umiejętności w przygotowanych przez druhów z OSP Zębowice zabawach sprawnościowych. Istotnym punktem wspólnej biesiady był zorganizowany przez druhów z zębowickiej
jednostki profesjonalny pokaz ratownictwa i udzielania
pierwszej pomocy. W przygotowanie tego trwającego do
późnych godzin wieczornych spotkania aktywnie włączyli
się również mieszkańcy, a przede wszystkim panie, które
przygotowały słodkie wypieki.
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PRZEKAZANIE SPRZęTU DLA JEDNOSTEK OSP
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lipca br. w Gminnym Ośrodku
Informacji Kultury i Czytelnictwa
odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu
ratownictwa medycznego i technicznego
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Zębowice, który został
zakupiony w ramach realizacji zadań
Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej, realizowanego przez
Ministra Sprawiedliwości.
W uroczystości, oprócz druhów z poszczególnych jednostek OSP, uczestniczyła
Przewodniczącą Rady Gminy Gabriela
Buczek, sekretarz Zarządu Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Oleśnie druh Wojciech Wiecha, kilku
radnych i mieszkańcy naszej gminy. Waldemar Czaja, Wójt Gminy i jednocześnie
Prezes Zarządu Gminnego OSP, witając
zebranych, podkreślał, że zakupiony ze
środków otrzymanych w ramach Funduszu sprzęt w postaci toreb PSP R1 wraz

POWIATOWE ZAWODY
FIREFIGTHER COMBAT
CHALLENGE

D

użym sukcesem zakończył się występ
drużyn pożarniczych z naszej
gminy, podczas
II edycji Powiatowych Zawodów
Firefigther Combat Challenge o tytuł najlepszego strażaka
i drużyny MDP, które odbyły się 7 lipca
br. w Kozłowicach. Żeńska drużyna MDP
z Kadłuba Wolnego zwyciężyła w swojej
kategorii wiekowej oraz uzyskała tytuł najlepszej drużyny MDP powiatu oleskiego.
Natomiast męska drużyna w kategorii wiekowej 10–14 lat zajęła 2 miejsce. Z kolei
męska drużyna MDP z Zębowic wygrała
ze znaczną przewagą rywalizację w grupie
wiekowej 14–18 lat. Serdecznie gratulujemy
osiągniętych wyników i dziękujemy za zaangażowanie oraz godne reprezentowanie
naszej gminy.
sierpień 4 4/2018

z wyposażeniem, automatycznym Defibrylatorem, pozwoli druhom strażakom
na udzielanie profesjonalnej pierwszej pomocy medycznej poszkodowanym bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Natomiast
zakupione wysokociśnieniowe poduszki
pneumatyczne wraz z osprzętem pozwolą
strażakom na uwalnianie ludzi podczas
wypadków drogowych czy katastrof budowlanych.
Doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt w znacznym stopniu
przyczyni się też do poprawy skuteczności działań w każdych warunkach oraz,
co równie ważne, pozwoli na skuteczne
zabezpieczenie przed zagrożeniem dla
samych strażaków podczas bezpośrednich
działań ratowniczych. Włodarz gminy
dziękował również pracownikom urzędu za zaangażowanie w przygotowanie
niezbędnej dokumentacji pozwalającej na
ubieganie się o dofinansowanie, a sekretarzowi Zarządu Powiatowego Związku

OSPRP w Oleśnie Wojciechowi Wiecha
za merytoryczne wsparcie przedsięwzięcia. Nawiązał też do zbliżającej się setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, mówiąc, że uroczyste przekazanie
sprzętu dla jednostek OSP wpisuje się
w tę rocznicę i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej
małej ojczyzny.
W ramach dofinansowania wynoszącego 25482,60 zł i wkładu własnego gminy
w wysokości 257,40 zł zakupiono 3 torby
ratownicze, defibrylator, poduszkę pneumatyczną do podnoszenia o nośności od
50 do 300 kN, osprzęt do zasilania z butli
sprężonego powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych i butlę
na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych. Powyższy sprzęt przekazano
do jednostek OSP w Kadłubie Wolnym,
Radawiu i Zębowicach. Podczas uroczystości przekazano również dla jednostki OSP
Knieja urządzenie typu ,,Huligan”.

ZLOT W GŁÓWCZYCACH

SUKCES STRAŻAKÓW
Z KADŁUBA WOLNEGO

30

czerwca br. dwie jednostki z naszej
gminy uczestniczyły w X edycji
wyjątkowego Zlotu Pojazdów Pożarniczych, który odbył się w Główczycach. OSP
Kadłub Wolny zaprezentował się swoim
IVECO MAGIRUS, natomiast druhowie
z OSP Zębowice SCANIĄ. Warto nadmienić, iż był to rekordowy zlot. Na boisku nieopodal jednostki z Główczyc zameldowało
się ponad 150 czerwonych samochodów.
Tradycyjnie zlotowi towarzyszyła miła
atmosfera. Druhowie mogli wzajemnie wymieniać się
doświadczeniami
pożarniczymi, brać
udział w licznych
atrakcjach i szkolić się w udzielaniu
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
wspólnie uczestniczyć w ,,WIELKIM LANIU”. Za pośrednictwem Informatora nasi
druhowie pragną serdecznie pogratulować
organizatorom wzorowego przygotowania
całego przedsięwzięcia.

W

dniach 28–29 lipca br. druhowie z Kadłuba Wolnego reprezentowali naszą
gminę oraz powiat oleski na międzynarodowych zawodach Wasserball
– „Przechód 2018”.
W tych widowiskowych zmaganiach doszli do
ćwierćfinału i zajęli ostatecznie 8 miejsce w gronie 24 drużyn z Polski, Niemiec oraz Czech. W sobotniej rywalizacji nasi druhowie spotkali
się z OSP Nowaki oraz OSP Strzeleczki,
wygrywając odpowiednio 3:0 i 1:0, co pozwoliło zająć im pierwsze miejsce w grupie.
W niedzielnej fazie pucharowej, pokonując
drużynę OSP Ścinawa Mała 2:0, awansowali do ćwierćfinału. Niestety w meczu
ćwierćfinałowym, mimo wielkiego zaangażowania, przegrali 6:0 z OSP Przechód,
gospodarzami zawodów i wicemistrzami
całego turnieju. Puchar Niepodległości
wywalczyli druhowie z OSP Pogórze.
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FESTYN RODZINNY W POCZOŁKOWIE

lipca br. odbył się, zorganizowany przez Radę Sołecką,
Festyn Rodzinny w Poczołkowie. Podobnie jak w roku ubiegłym, w namiocie usytuowanym na łące obok domu
sołtysa Leona Psyka, zgromadziło się
kilkudziesięciu mieszkańców wsi oraz
gości.
Dla uczestników przygotowano
upieczone przez mieszkanki ciasto,
kawę i herbatę oraz napoje i potrawy
z grilla. Dzieci mogły oddać się zabawie na dmuchańcach oraz wziąć
udział w konkurencjach sportowych
i sprawnościowych. Przygotowano dla

W

nich również słodkie upominki oraz
przekazane przez Waldemara Czaję
i Gabrielę Buczek słodycze.
Ważnym elementem tego integracyjnego spotkania były rozgrywane
konkurencje sportowe. Emocji dostarczały zarówno mecze piłki siatkowej,
jak i rzuty piłką lekarską. Stałym elementem festynu, który wzbudził duże
zainteresowanie uczestników, była
wizyta druhów z OSP w Kadłubie
Wolnym, a szczególnie prowadzony
przez naczelnika miejscowej OSP druha Rafała Magnesa pokaz udzielania
pierwszej pomocy.

REMONT ŁAZIENKI

ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ

oddziale zamiejscowym przedszkola w Radawiu
rozpoczął się remont łazienki. W ramach prac
zostanie położona nowa terakota na posadzce oraz
glazura na ścianach w części łazienki. Zamontowane
zostaną również nowe kabiny łazienkowe dostosowane do dzieci wieku przedszkolnego.

Z

aawansowany jest stan prac przy budowie stacji wodociągowej w Kniei. 23 lipca br. odbyła się próba
szczelności zbiornika, który napełniono do 200 m3 wody.
Równolegle prowadzone są prace związane z posadowieniem kontenera na zestaw pompowy. Oddanie do użytku
tej ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji planowane
jest we wrześniu br.
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KULTURALNE WAKACJE 2018

Z

a nami pierwszy miesiąc zajęć w ramach ,,Kulturalnych wakacji 2018”.
W zorganizowanych przez Gminny
Ośrodek Informacji Kultury i Czytelnictwa zajęciach uczestniczy przeciętnie 30-osobowa grupa dzieciaków.
Różnorodna tematyka oraz aktywizująca forma ich prowadzenia cieszy się
dużym zainteresowaniem uczestników.
W lipcu zorganizowano: warsztaty
plastyczne robienia biżuterii, turniej
gier planszowych, warsztaty taneczne

Z

„Zumba Kids”, warsztaty rękodzieła,
gry terenowe i zajęcia lego-robotyki.
Dzieci brały również udział w wycieczce
do kręgielni w Myślinie oraz były z wizytą w piekarni państwa Kotarskich.
W ramach zajęć odbyło się również
spotkanie z dzielnicowym poświęcone
bezpiecznemu zachowaniu się w trakcie
wakacji, szczególnie nad wodą, oraz
przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. W sierpniu kolejne zajęcia
z różnorodną tematyką.

ODDANIE DO UŻYTKU BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

akończyły się prace związane
z budową boiska wielofunkcyjnego za budynkiem dawnego
gimnazjum w Zębowicach. 3 lipca
br., a więc na początku wakacji po
dokonaniu odbioru technicznego
udostępniono obiekt do dyspozycji młodzieży. Wykonana z nawierzchni poliuretanowej o grubości 45 mm. płyta boiska, spełnia
wszelkie kryteria bezpieczeństwa
i jest przyjazna dla użytkowników. Bezpieczeństwu sprzyjać
będą również zamontowane na obrzeżach elastyczne krawężniki. Na boisku zainstalowano bramki do piłki ręcznej oraz zestaw do siatkówki i koszykówki. Obok boiska
na nawierzchni z kostki betonowej ustawiono wiatę na rowery wraz ze stojakiem oraz
zamontowano nowe piłko-chwyty. Wartość prac w ramach projektu dofinansowanego
w połowie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zamyka się kwotą 403 440.00 zł. i nie
obejmuje odcinka o powierzchni około 360 m2 przylegającego do boiska. który wkomponowuje się w całość inwestycji i stanowi jego zwarty element. Za zagospodarowanie tej
części boiska polegającej na położeniu nawierzchni poliuretanowej na obszarze 200 m2
i kostki betonowej na pozostałym odcinku, gmina z własnego budżetu wyasygnowała
dodatkowo kwotę 61295,39 zł. Boisko jest monitorowane i zostanie ogrodzone.
sierpień 4 4/2018

W

CZŁONKOWIE MDP
W BIRKENFELD

dniach 29.06–2.07.2018 r. cztery druhny z MDP Kadłub Wolny wraz z dwoma druhami z MDP Zębowice uczestniczyli
w obozie strażackim, który odbył się w Birkenfeld. W trakcie pobytu nasza młodzież
zwiedziła zamek i kopalnię kamieni szlachetnych. Korzystała również z atrakcji na
miejscowym basenie, ale przede wszystkim
miło spędzała czas w gronie rówieśników
z Niemiec, wymieniając się z nimi nabytym doświadczeniem. Opiekunami grupy
byli druhowie Jan Wróbel i Mariusz Janik
z OSP Zębowice.
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TRĄBY POWIETRZNE I GRADOBICIA

poprzednich artykułach meteorologicznych, publikowanych na łamach
„Informatora” gminy Zębowice w sierpniu
2015 i 2016 (numery 8 i 20) przytoczyliśmy pokrótce opisy rozwoju mechanizmów
prowadzących do powstawania frontów
atmosferycznych, lokalnych chmur burzowych (OT 296) oraz burz konwekcyjnych,
wobec czego zapoznaliśmy już czytelników z tymi aspektami, z którymi z kolei
związane są takie, niebezpieczne zjawiska
atmosferyczne, jak trąby powietrzne oraz
intensywne opady gradu. Wymienione
zjawiska są ściśle związane z potężnie wypiętrzonymi chmurami Cumulonimbus,
jednakże trąby powietrzne towarzyszą
z reguły frontowej odmianie tej chmury,
kiedy burza przybiera również bardziej
gwałtowny charakter.
Trąby powietrzne są w naszych szerokościach geograficznych zjawiskiem
stosunkowo rzadkim, ale nie niemożliwym, co właśnie w ostatnim czasie dało
się zauważyć – szczególnie spoglądając
na jej skutki, albowiem trąba powietrzna
często wyrywa z korzeniami drzewa, zrywa
dachy, uszkadza słupy i linie energetyczne
oraz wywraca samochody. W tym miejscu
mieszkańcom okolic, przez które przemieściła się trąba powietrzna, nasuwa się
pytanie – dlaczego przez tak długi okres
czasu był spokój, aż tu naraz powstało takie
niszczycielskie zjawisko? Odpowiedź jest
bardzo prosta – szczególnie sprzyjającym
warunkiem do powstawania trąb powietrznych jest bardzo duża różnica temperatur
pomiędzy dwoma masami powietrza, np.
pochodzenia zwrotnikowego i polarnego,
na granicy których rozwija się szczególnie
aktywny, chłodny front atmosferyczny ze
strefą gwałtownych burz. Sytuacja, kiedy
różnica temperatur sięga kilkunastu, a nawet ponad 20°C, nie zdarza się w Europie
zbyt często, przez co również na naszym
terenie trąby powietrzne często nie występują, za to są praktycznie codziennością w USA, gdzie ciepłe masy powietrza
kontynentalnego zderzają się z chłodnymi
masami powietrza oceanicznego, wytwarzając tym sposobem gigantycznych rozmiarów Cumulonimbusy na linii frontu
chłodnego. Podobne warunki mogą występować na naszym terenie po tzw. fali
upałów, gdy napływa silnie wychłodzone
powietrze z północy, wówczas może dojść
do powstania trąby powietrznej, której
miejscem narodzin są środkowe partie
chmury burzowej, gdzie panują intensywne prądy wstępujące, tworzące swego rodzaju „rdzeń” o osi pionowej. Silne wiatry
poziome wiejące w tej części chmury do-
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prowadzają do przechylenia tego rdzenia,
przekształcając go w wir o osi poziomej,
dążący do zamknięcia się w postaci pierścienia, lecz czasami wypadający z chmury
i osiągający powierzchnię ziemi i widoczny
w postaci trąby powietrznej, występujący w naszej szerokości geograficznej po
prawej stronie chmury. Przy szczególnie
ekstremalnych warunkach jednocześnie
z jednej chmury może wypadać do 12
takich wirów, w których wiatry osiągają
nawet 250 m/s. Sama prędkość przemieszczania się trąby powietrznej w przestrzeni
osiąga do 50 km/h i jest równa prędkości
przemieszczania się frontu chłodnego wraz
ze swym układem chmur. Huraganowe
wiatry wiejące wewnątrz trąby powietrznej
powodują katastrofalne spustoszenia, do
czego dołącza się jeszcze niskie ciśnienie
panujące w jej wnętrzu, które – w przypadku przemieszczania się zjawiska nad
dowolnym budynkiem – jest niższe na
zewnątrz niż wewnątrz obiektu, co z kolei może spowodować coś w rodzaju jego
eksplozji.
O wiele powszechniejszym zjawiskiem
związanym z burzami, występującym w naszej okolicy, są intensywne opady gradu,
zwane gradobiciem, mogące towarzyszyć
tak burzom konwekcyjnym, jak też burzom
frontowym. Grad jest opadem kulek lub
nieregularnych kawałków lodu, powstającym w chmurach Cumulonimbus, których
górna część zbudowana jest z kryształków
lodowych. Powstaje w taki sposób, że śnieżynki, dostając się w obszary chmury, gdzie
panuje temperatura dodatnia, częściowo
topnieją i z powrotem unoszone są przez
prądy wstępujące w strefę chmury położoną poniżej 0°C, gdzie ponownie zamarzają
i narastają drogą sublimacji (bezpośrednie-

go przejścia wody ze stanu gazowego w stan
stały). Proces ten trwa do momentu, kiedy
gradziny osiągną krytyczne rozmiary i prądy wstępujące nie są już w stanie dłużej
utrzymywać ich w chmurze. Intensywność
gradobicia uzależniona jest przede wszystkim od pionowych rozmiarów chmury
burzowej, która jest prawdziwym gigantem w przypadku burzy frontu chłodnego,
rozdzielającego dwie masy powietrza, charakteryzujące się dużą różnicą temperatur.
Przy intensywnych upałach, panujących
na skrajach wyży barycznych, gdzie również rozwijają się procesy konwekcyjne,
wystąpienie gradobicia jest także bardzo
możliwe. Poprzez prowadzenie cyklicznych
wieloletnich obserwacji meteorologicznych, uwzględniających uwarunkowania
lokalne – a więc specyfikę mezoklimatyczną – meteorolodzy, w szczególności
na potrzeby agrometeorologii, wyznaczyli
powtarzające się szlaki przemieszczania się
chmur Cumulonimbus wraz z opadami
gradu. Taki drugorzędny szlak gradowy
przebiega również przez teren sąsiedniego
powiatu kluczborskiego i oznaczony został
numerem 103 (źródło: Cz. Radomski, Agrometeorologia, Warszawa 1977, rys. 120)
Chmura burzowa Cumulonimbus jest
więc „matką” takich zjawisk atmosferycznych, jak: wyładowania elektryczne,
huraganowe wiatry, trąby powietrzne,
gradobicia i ulewy, występujących tym intensywniej, im większa jest różnica temperatur. Dlatego pamiętajmy, iż bardzo silne
upały w naszym klimacie nigdy nie wróżą
nic dobrego, bowiem im upał jest silniejszy,
tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia wymienionych zjawisk.
Cyprian Tkacz, Jan Seewald
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE
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1.

Łąka

24.000,00

świadczenia rodzinne - 11.644,00 zł
świadczenia z pomocy społecznej - 8.967.00 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 0,00 zł.

2.

Kadłub
Wolny

124.000,00

Świadczenia rodzinne - 65.193,00 zł.
świadczenia z pomocy społecznej - 30.601.14 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 0,00 zł.

3.

Knieja

27.000,00

Świadczenia rodzinne - 12.008,00 zł
świadczenia z pomocy społecznej - 8.228.90 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 0.00 zł.

4.

Kosice
Radawie

228.000,00

Świadczenia rodzinne - 143.956,00 zł.
świadczenia z pomocy społecznej - 25.713.40 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 6.000.00 zł.

5

Osiecko

12.000,00

Świadczenia rodzinne - 20.874,00 zł
świadczenia z pomocy społecznej - 4.867.16 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3.000.00 zł.

6

63.000,00

Świadczenia rodzinne - 11.956,00 zł.
świadczenia z pomocy społecznej - 3.745.74 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.000.00 zł.

39.000,00

Świadczenia rodzinne - 8.406.00 zł
świadczenia z pomocy społecznej - 6.098.50 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 5.400.00 zł.

9

Siedliska

Razem

OSP
2
Knieja
58.904,50 zł
OSP Ra3
dawie
OSP Zę-zł
56.607,12
4
bowice

11

0,00
0,00
0,00

Razem zł 217,81
619.559,04

Sołectwo

Plan
23 560,71

dłub
dłub 217,81217,81
Wolny

Wolny

0,00

3

OSPKnieja
Radawie

3 048,81
0,00

OSP Zędawie
bowice

0,00

2
3

4

OSP Ra-

W Urzędzie Gminy

Wydatki w Gminie Zębowice za I półrocze 2018
Rozdział

Nazwa

01030
01095
60014
60016
60017
60078
70005
71004
75011
75022
75023
75075
75095

Izby rolnicze
Pozostała działalność
Drogi publiczne powiatowe
Drogi publiczne gminne
Drogi wewnętrzne
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Plany zagospodarowania przestrzennego
Urzędy wojewódzkie
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Pozostała działalność

6 dzy państwowej, kontroli i ochrony

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

7 752 Obrona narodowa

75212
75411
75412
75414
75421

Pozostałe wydatki obronne

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

75809
75818
80101
80104
80110
80113
80146

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

1 010 Rolnictwo i łowiectwo

2 600 Transport i łączność
3 700 Gospodarka mieszkaniowa
4 710 Działalność usługowa

5 750 Administracja publiczna

751 Urzędy naczelnych organów właprawa oraz sądownictwa

8

754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

9 757 Obsługa długu publicznego
10 758 Różne rozliczenia
11 801 Oświata i wychowanie

80195
85153
85154
852 Pomoc społeczna
85295
85415
854 Edukacyjna opieka wychowawcza
90001
90002
90003
900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90004
90015
90095
92105
921 Kultura i ochrona dziedzic- 92109
twa narodowego
92116
92195
92605
926 Kultura fizyczna
92695

12 851 Ochrona zdrowia
13
14

15

16

17

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy ogólne i celowe
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do szkół
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Pozostała działalność
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Pozostała działalność
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Pozostała działalność
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Biblioteki
Pozostała działalność
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Pozostała działalność
RAZEM

2) W tym z funduszu sołeckiego
Wydatki Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 r.

0,00

262,85

600,00

44 000,00
755,52
3 048,81

0,00

4 653,09

20,00
306,43

0,00

600,00

4 000,00

0,00
4 755,52

0,00

% wykonania

wykonanie

3 500,00

3 048,81

262,85

0,00

0,00

4 755,52

10 394,91

9 481,51 122 811,28

18,55

0,00
0,00

1564,48

1564,48

352,21
567,75

212,74

855,24
855,24

2 156,71 122 811,28

2 156,71 122 811,28

567,75
0,00 246,86

18,55

0,00

4 653,09

OSP Zę4 Razem 217,810,004 000,00
bowice

4 000,00

306,43
22093,01

262,85

0,00

212,74

0,00

Plan

Wydatki

% wykonania

1 134,75

18,55

0,00

855,24

349,28

3 006,02

1 157,47

10 394,91 9 481,51 122 811,28

3 006,02

Dotacje - realizacja w I półroczu 2018 r.

rodzaj

przeznaczenie

1

podmiotowa

bieżąca działalność, remont dachu

GOIKiCz w Zębowicach

rodzaj

Lp. beneficjent

podmio-

1

GOIKiCz w Zębowicach

2

Starostwo Powiatowe

celowa

3

Starostwo Powiatowe

celowa

4

Gmina Ozimek

celowa

5

Miasto Opole

plan

przeznaczenie
rodzaj

plan

378 000,00
bieżąca działalność,
remont dachu

534,00
447,97

914,04

13 453,81

13 453,81

% wykonania

wykonanie
plan

534,00

% wykonania

wykonanie

378 000,00

0,00

237 736,00

0,00

0,00

wykonanie przebudowy
drogi gm. Odł. 0,3 km
Kuziory

50 000,00

50 000,00

100,00

celowa

sfinansowanie zadań w
obszarze ochrony zabytków

5 000,00

Województwo Opolskie

celowa

doradztwo metodyczne
nauczycieli

4 200,00

7

Starostwo Powiatowe

celowa

dofinans. Działal. DPS w
Sowczycach

2 000,00

0,00

8

Starostwo Powiatowe

celowa

1 777,00

0,00

46,85
100,00
0,00
100,00
43,57
0,00
59,81
15,39
50,19
42,87
44,11
37,45
24,85

756,00

378,00

50,00

700,00
5 000,00
223 800,00
6 222,00
1 000,00

0,00
0,00
165 970,85
3 107,75
60,42

0,00
0,00
74,16
49,95
6,04

55 000,00

20 008,09

36,38

6

5 000,00
105 000,00
61 603,00
12 040,00
34 400,00
112 050,00
4 200,00

0,00
0,00
36 664,14
4 971,58
13 048,71
64 150,00
2 100,00

0,00
0,00
59,52
41,29
37,93
57,25
50,00

5 000,00
1 152,40
2 500,00
0,00
35 700,00
9 155,83
108 777,00
52 500,00
29 774,00
17 463,29
1 887 921,40
12,00
404 700,00 173 450,64
16 000,00
236,35
26 000,00
20 676,62
209 060,71
98 051,42
50 000,00
4 200,00
15 250,00
0,00
359 145,31
96 251,60
48 000,00
30 000,00
46 000,00
4 776,41
538 965,50
18 920,00
14 600,00
2 868,00
7 841 867,31 2 093 501,35

23,05
0,00
25,65
48,26
58,65
0,00
42,86
1,48
79,53
46,90
8,40
0,00
26,80
62,50
10,38
3,51
19,64
26,70

9

Przychodnia Terapii Uza- celowa
leżnienia od Alkoholu
celowa

10 CARITAS
11 DFK Radawie

celowa
celowa

12 LZS

remont drogi powiatowej nr 1738O

przebudowa drogi powiatowej nr 1738O

dofinans. WTZ w Oleśnie
wspólfinansowanie zadań nie finansowanych
przez NFZ
zadania z zakresu pomocy społ.
bieżąca działalność
zadania z zakresu kultury fiz. I sportu

534,

% wykonania

124 500,00 32,94

0,00

2 342,26
96 450,12
0,00
50 000,00
54 021,90
0,00
104 666,49
5 386,00
17 668,59
30 865,17
872 380,50
8 989,14
10 557,08

0,0
140
922,8
381,
165
970,8

124 500,00 32,94

100 000,00

5 000,00
96 450,12
770 883,00
50 000,00
124 000,00
10 000,00
175 000,00
35 000,00
35 203,00
72 000,00
1 977 686,27
24 000,00
42 480,00

153,
12
435,7

1402 313,75
922,87
381,00
165
7 559,06
970,85

124 500,00 32,94

przeznaczenie

1 134,75

12 0,00
435,77

381,00

1 157,47

wykonanie

3 381,89

7 559,06

13 453,81
349,28

bieżąca działalność, re-

podmiotowaw Zębowicach
mont dachu
GOIKiCz
towa

3 381

113,86

7 559,06

Dotacje - realizacja w I półroczu 2018 r.
378 000,00

0,0

153,00

0,00

447,97
914,04

9 230,32
2 446,25

2 313,75
0,00

348,59

447,97

349,28

0,00
352,21

1 134,75
153,00

212,74

348,59 113,86113,86
348,59
2 313,75

Lp. beneficjent

1

2 446,25
246,86

0,00

10 394,91 49653,09
481,51 1222811,28
006,02
1 157,471564,48
914,04
156,71 3 122
811,28

4) Udzielone
z budżetu4 000,00
Razem dotacje
217,81

Wydatki z budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
1) W Urzędzie Gminy
Dział

2 093,01

600,00

OSP
2 4 000,00
Knieja
OSP

Lp. beneficjent

Wydatki z budżetu Gminy za I półrocze 2018 r.
Lp.

20 060,71

Wydatek
bieżący

4) Udzielone dotacjeUdzielone
z budżetu
dotacje z budżetu
1.571.825,00 zł
4) Udzielone dotacje z budżetu Dotacje - realizacja w I półroczu 2018 r.

Świadczenia rodzinne - 466.456.00 zł.
świadczenia z pomocy społecznej - 149.084.00 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 47.600.00 zł.

908.685,00

Lp.

1 Kadłub Wolny

Świadczenia rodzinne - 184.265,00 zł.
świadczenia z pomocy społecznej - 54.809.04 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 24.800.00 zł.

355.685,00

Wydatki Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 r.
Wydatek inwe% wykonawykonanie
stycyjny
nia

2 Knieja
16 421,40
15 421,40
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
44.611,00
5 Pruskówzł
11 173,69
5 000,00
0,00
0,00
6 173,69
1 394,13
22,58
3 Osiecko
10 745,31
0,00
0,00
0,00
10 745,31
221,01
2,06
6 Radawie
35 698,70
850,40
74,47
4 Poczołków26 500,00
12 208,96 0,00
0,00 0,00 0,009 198,70 0,00 6 12
208,96
117,32
0,96
7 Siedliska
11 316,49
5 Prusków 3 500,00
11 173,69 0,00 5 000,00 0,00 0,007 816,49 0,00 2 360,78
6 173,69
130,20
394,13
22,58
219.794,14 zł
8 Zębowice
35 698,70
0,00
0,00
0,00
35
698,70
20
000,00
56,02
6 Radawie
35 698,70
26 500,00
0,00
0,00
9 198,70
6 850,40
74,47
RAZEM
156 823,96
0,00 3 500,00
0,00 0,00
86 341,85
30 943,64
Siedliska 7011482,11
11 316,49 5 000,00
0,00
7 816,4922,58 235,84
360,78
30,20
57 Prusków
173,69
0,00
6 173,690,00 1 394,13
47.236,90 zł
Zębowice 35 698,70
35 698,7026 500,00
0,00
0,00 9 198,700,00 6 850,40
35 698,7074,47 20 000,00
56,02
68 Radawie
0,00
0,00
7 Siedliska
11 316,49
0,00
0,00
3) W tym w jednostkach
OSP
RAZEM
156 823,96 3 500,00 70 482,11
0,00 7 816,490,00 2 360,78
86 341,8530,20 30 943,64
35,84
8 Zębowice
35 698,70 Wydatki0,00
0,00
0,00
35
698,70
20
000,00
56,02
OSP Gminy Zębowice w I półroczu 2018
RAZEM
156 823,96
70 482,11
0,00
0,00
86 341,85
30 943,64
35,84
403.669,40 zł
3) W tym w jednostkach MateOSP
Ekwiwa- W tym w jednostkach OSP
Energia
Przeglądy
telekoWydatki OSP Gminy Zębowice w Iusł.
półroczu
2018Usługi: badatym w jednostkach OSP riały: węLp.
OSP
lent dla 3) W
Wynagrodzenie
Remonty elektryczna, Odpady
techRaze
Zębowice w I półroczu 2018
giel, pa- Wydatki OSP Gminy
munik.
nia profi,
MateEkwiwaEnergia
Przegl
strażaków
woda
niczne
Materiały: wę- Energia
usł.
teleko- Usługi: bada40.741,16 zł
liwo
psycholog
EkwiwaPrzeglądy
Lp.
OSP
lent dla
Wynagrodzenie
Remonty elektryczna,
Odpady
tech
riały: węusł. teleko- Usługi:
badaLp.
OSP
lent dla
Wynagrodzenie
Remonty
techRazem
giel, pa- elektryczna, Odpady munik.
munik.
nia profi,
OSP Kagiel, pania profi,
strażaków
woda
niczn
strażaków
woda
niczne
liwo 567,75
psycholog
liwo
psycholog 2 446,25
1
dłub
217,81
2 093,01 2 306,43
0,00
246,86
352,21
0,00
9 230
OSP
Ka-KaOSP
80.701,74
Wolny zł

Świadczenia rodzinne - 8.154.00 zł.
świadczenia z pomocy społecznej - 6.053.12 zł.
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 6.400.00 zł.

36.000,00

Zębowice

8

Prusków

wo

7

2) W tym z funduszu sołeckiego

Razem

Poczołków

Inne świadczenia socjalne

Świadczenie
wychowawcze

46 000,00
4 776,41
538 965,50
18 920,00
14 600,00
2 868,00
7 841 867,31 2 093 501,35

W tym z funduszu sołeckiego

Wydatki za I półrocze 2018 w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach
Wydatki za I półrocze 2018 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach
Lp. Sołect

Pozostała działalność
Zadania w zakresie kultury fizycznej
Pozostała działalność
RAZEM

0,00

2 100,00

50,00

3 800,00

1 900,00

50,00

105 000,00

52 500,00

50,00

1 000,00

0,00

0,00

34 000,00

14 000,00

41,18

922 513,00

245 000,00

26,56

Przedstawione wydatki za pierwsze półrocze 2018 roku jednoznacznie wskazują, że nasza Gmina jest Gminą socjalną. Na szeroko rozum

wydaliśmy
mln złotych. Są
to środki, które Jest
trafiłytakie
bezpośrednio
do budżetów„że
naszych
mieszkańców.
Na wszystkie za
Przedstawione
wydatki
za pierwsze
pół- wykonaniewania
ispołeczną
rozwoju
gminy,1,6wydaliśmy
niewiele
powiedzenie
z pustego
nawet
Wydatek
inwe% wykonaWydatek
% wykonaSołectwo
Plan
wykonanie
stycyjny
nia
bieżący
nia realizowaliśmy jako Urząd Gminy, a które były niezbędne do właściwego funkcjonowania i rozwoju Gminy, wydaliśmy niewiele więcej
rocze
2018
roku
jednoznacznie
wskazują,
więcej,
bo
2,09
mln
złotych.
W
tych
wySalomon
nie
naleje”.
Apeluję
więc
do
tych
złotych. W tych wydatkach były również wydatki związane ze wszystkimi spotkaniami integracyjnymi czy imprezami lokalnymi. Mamy w G
1 Kadłub Wolny
23 560,71
20 060,71
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
2 Knieja
16 421,40
15 421,40
0,00 socjalną.
0,00
1 000,00
0,00
0,00
osoby,
które
uchylają sięwydatki
w ponoszeniu
zobowiązań ze
podatkowych,
w opłatach
za gospodarowanie
odpadami, zaizużytą
wodę, niezapłacone z
że
nasza gmina
jest
gminą
Na
datkach
były
również
związane
osób,
by były
odpowiedzialne
uiszczały
3 Osiecko
10 745,31
0,00
0,00
0,00
10 745,31
221,01
2,06
cywilne. Jest takie powiedzenie „że z pustego nawet Salomon nie naleje”. Apeluję więc do tych osób, by były odpowiedzialne i uisz
4 Poczołków
12 208,96
0,00
0,00
0,00
12 208,96
0,96
szeroko
rozumianą
pomoc
społeczną
wy- 117,32
wszystkimi
spotkaniami
integracyjnymi
swoje
zobowiązania.
Te
wpłaty
będą
stanozobowiązania. Te wpłaty będą stanowiły wkład własny na kolejne inwestycje, które są niezbędne, a do których jeszcze teraz możemy uzy
unijną. Później
będziemy wykładać
tylkowswoje
środki, których
zawsze
jest za mało.
daliśmy 1,6 mln złotych. Są to środki, które
czy imprezami
lokalnymi.
Mamy
gminie
wiły
wkład
własny na kolejne inwestycje,
trafiły bezpośrednio do budżetów naszych
takie osoby, które uchylają się w ponoszektóre są niezbędne, a do których jeszcze
mieszkańców. Na wszystkie zadania, które
niu zobowiązań podatkowych, w opłatach
teraz możemy uzyskać pomoc unijną. Późrealizowaliśmy jako Urząd Gminy, a które
za gospodarowanie odpadami, za zużytą
niej będziemy wykładać tylko swoje środki,
były niezbędne do właściwego funkcjonowodę, niezapłacone zobowiązania cywilne.
których zawsze jest za mało.

Lp.

sierpień 4 4/2018

7

ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Zapraszamy do GOIKiCz na wystawę pt. ,,Muzycznie o Powstaniu Warszawskim”. Prace eksponowane są w holu przed
wejściem do biblioteki. Wystawę można oglądać w godzinach
otwarcia biblioteki. Przypominamy również, że trwa konkurs
na najaktywniejszego czytelnika wakacji. Podsumowanie
i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br.

W lipcu 2018 r. Jubilaci obchodzili swoje jubileusze:
80 lat Irmgarda Koleczek, Henryk Gawlikowicz,
Walter Krawczyk
85 lat D
 anuta Adamska, Maria Blozik
94 lata Agnieszka Sykosz
96 lat Anna Hola
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.

Dziecko urodzone w lipcu: Milla Jóśko
Rodzicom narodzonej pociechy życzymy, aby Wasze dziecko
rozwijało się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dziecko, a później
w jej życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

Osoby zmarłe w lipcu:
Marian Zasępa, Henryk Ciompel
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osób 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
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