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FUNDUSZ SOŁECKI 2020
Zasadom podziału środków w ramach
funduszu sołeckiego w 2020 r. służyło
zorganizowane w dniu 30 lipca br. w GOIKiCz spotkanie, w którym uczestniczyli
sołtysi, część radnych oraz pracownicy
UG pełniący funkcje koordynatorów
w poszczególnych sołectwach.

S

potkanie prowadził wójt Waldemar
Czaja. Wstępem do spotkania było
wystąpienie Prezesa Opolskiej Izby Rolniczej pana Herberta Czai, który przedstawił uczestnikom kwestie dotyczące
obsługi prawnej związanej z możliwością
ubiegania się o odszkodowanie od firmy
Tauron za postawione na prywatnych
gruntach słupy energetyczne. W tej sprawie odbyło się 1 sierpnia w GOIKiCz
spotkanie z przedstawicielem kancelarii prawniczej zajmującej się tą tematyką, w którym uczestniczyło około 100
mieszkańców naszej gminy.
W dalszej części wójt poinformował
uczestników o zasadach prawnych związanych z funkcjonowaniem Funduszu
Sołeckiego oraz przedstawił w formie ta-

beli kwoty, jakie zostały przydzielone na
poszczególne sołectwa w 2020 r. Włodarz
gminy zwrócił się do sołtysów z wnioskiem,
aby w trakcie zebrań w poszczególnych
sołectwach, kiedy będą omawiane kwestie
związane z rozdysponowaniem środków
na poszczególne zadania, przyjąć zasadę,
aby w dużych sołectwach realizować
maksymalnie dwa zadania inwestycyjne
i jedno kulturalne, a w mniejszych, jedno
zadanie inwestycyjne i jedno kulturalne

USTAWA
O FUNDUSZU SOŁECKIM
Art. 3. [Wysokość środków funduszu]
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31
lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje sołtysom informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu
środków, o których mowa w ust. 1, oraz środków określonych na
podstawie uchwały, o której mowa w art. 4 ust. 1.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie do dnia 31
lipca roku poprzedzającego rok budżetowy przekazuje wojewodzie
informację o wysokości przypadających danym sołectwom środków, o których mowa w ust. 1, oraz o wysokości kwoty bazowej (Kb).
Art. 5. [Wniosek o przyznanie sołectwu środków z funduszu]

1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków
z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
przez sołectwo wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich
mieszkańców sołectwa.
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji,
o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów
i uzasadnieniem.
4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.
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w proporcjach 85% na inwestycje, a 15%
na wydarzenia kulturalne.
W przypadku podejmowania uchwał
dotyczących realizacji poszczególnych zadań ważne są również kwestie dotyczące
własności gruntu, przygotowania wymaganej dokumentacji i czasu realizacji zadania.
Niezmiernie istotna jest też sprawa właściwego oszacowania wszystkich kosztów
jeszcze przed podjęciem przez zebranie
wiejskie uchwały o realizacji zadania.

Ustawa o samorządzie gminnym
Art. 6. [Zakres działania gminy]
1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów.
2. Jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach,
o których mowa w ust. 1, należy do gminy.
Art. 7. [Zadania własne gminy]
1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań
własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu
drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną
i cieplną oraz gaz;
3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury
oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych
i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
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12) zieleni gminnej i zadrzewień;
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży
opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym
tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw.
1a. (uchylony).
2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter
obowiązkowy.
3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych
na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy
lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

SUSZA
W związku z suszą, która dotknęła również naszą gminę, komisja, w skład której oprócz pracowników Urzędu Gminy wchodzili
również przedstawiciele Izby Rolniczej w Opolu i Opolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, dokonała oszacowania szkód
w gospodarstwach naszych rolników, którzy złożyli wnioski
o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. W sumie złożono 84
wnioski. W nawiązaniu do tych informacji z uwagi na niski poziom
wód gruntowych zwracamy się z apelem do naszych mieszkańców
o rozsądne gospodarowanie wodą.

W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników
ruchu dokonano zmiany organizacji ruchu na ulicy Stawowej
w Radawiu. Na wspomnianym odcinku drogi zamontowano znaki
ograniczające prędkość do 30 km/h.

Ustawa o finansach publicznych
Art. 44. [Zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych]
1. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w:
1) ustawie budżetowej;
2) uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
3) planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych.
2. Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków
zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów
wydatków.
3. Wydatki publiczne powinny być dokonywane:
1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu
założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy,
których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na
zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych,
o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Kwoty Funduszu Sołeckiego na rok 2020
Sołectwo
Kadłub Wolny
Knieja
Łąka
Osiecko
Poczołków
Prusków
Radawie
Siedliska
Zębowice
Razem

ilość
mieszkańców

Przyznana
kwota

486 24769,95
258 16537,37
146 12493,30
87 10362,94
139 12240,54
108 11121,20
889 36107,80
114 11337,85
1373 36107,80
3600 171078,75
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Przelicznik na
1 mieszkańca

50,97
64,10
85,57
119,11
88,06
102,97
40,62
99,45
26,30
47,52

85 % na
inwestycje

15 %
kulturalne

21054,46 3715,49
14056,76 2480,61
10619,31 1874,00
8808,50 1554,44
10404,46 1836,08
9453,02 1668,18
30691,63 5416,17
9637,17 1700,68
30691,63 5416,17
145416,9 25661,81

maksymalna
Ilość zadań
inwestrem

maksymalna
ilość zadań
kulturalnych

2
1
1
1
1
1
2
1
2
12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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BUDOWA PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W GMINIE ZĘBOWICE
Zakończył się II etap zaplanowanej w latach 2018–2021 realizacji
zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej „Knieja” oraz budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębowice – etap
IV”. W ramach projektu zostało wybudowanych 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków działających w systemie SBR. Koszt
inwestycji w 2019 r. wyniósł 1 239 940 zł, w tym dotacja z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 641 390 zł. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energii odnawialną i oszczędzanie energię Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020.
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FESTYN W POCZOŁKOWIE
7 lipca br. odbył się ,,Festyn Rodzinny” w Poczołkowie, którego
organizatorem była Rada Sołecka. Dla uczestników przygotowano
słodkie wypieki, kawę i herbatę oraz napoje i potrawy z grilla. Zadbano również o najmłodszych, którzy mogli skorzystać z zabawy
na dmuchańcach oraz jazdy konno. Emocji dostarczały również
toczone w duchu sportowej rywalizacji rozgrywki w piłce siatkowej.

Odpust w Kadłubie Wolnym
Zgodnie z wieloletnią tradycją 26 lipca br. odbyły się w Kadłubie
Wolnym uroczystości odpustowe ku czci św. Anny. Głównym
punktem uroczystości była Msza św., którą odprawił proboszcz zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz. Po Mszy w asyście sztandarów
kościelnych i miejscowej OSP, przy akompaniamencie orkiestry
dętej z Kadłuba Wolnego odbyła się procesja do kaplicy św. Anny.
W trakcie procesji ks. proboszcz dokonał również poświęcenia
usytuowanej obok boiska sportowego siłowni na powietrzu. Po
uroczystościach religijnych uczestnicy odpustu spotkali się na
wspólnym poczęstunku przygotowanym ze środków funduszu
sołeckiego.

OBÓZ CZŁONKÓW MDP
W dniach od 22 czerwca do 1 lipca br. 10 druhów, członków
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Kadłuba Wolnego i Zębowic przebywało na obozie w ośrodku wypoczynkowym ,,Strażak”
w Turawie. W trakcie dziesięciodniowego pobytu młodzi druhowie
uczestniczyli w zajęciach sportowych, turystyczno-krajoznawczych
i szkoleniowych oraz rozrywkowych i zabawowych. Głównym
organizatorem obozu byli druhowie z OSP Dobrodzień. Pobyt
naszych druhów wsparł finansowo wójt Gminy.

ODPOWIEDŹ NA „GŁOŚNE TAK”
29 lipca br. zakończyła się zapoczątkowana 17 czerwca ubiegłego roku podczas spotkania pod hasłem ,,Głośne Tak”, akcja
,,Lekko Nakręceni”, polegająca na zbiórce nakrętek po napojach na
rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Liver. W trakcie zbiórki udało
się zebrać 360 kg nakrętek, za które uzyskano 288 zł. Całą kwotę
przekazano na lekarstwa dla dzieci po transplantacji wątroby. Za
pośrednictwem Informatora prowadząca zbiórkę pani
Agata Magnes składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w tę
szlachetną akcję. Dziękuje
również wójtowi gminy za
udostępnienie transportu celem przewiezienia zebranych
nakrętek do Opola.
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HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KADŁUBIE WOLNYM 1829–2019
Nie ma dokładnej daty powstania Straży
Pożarnej w Kadłubie Wolnym, jednak
przyjmuje się najstarszą wzmiankę z 1829
roku jako datę powstania ruchu pożarnictwa na terenie tej wsi.

W

1846 roku ochotnicy z Kadłuba Wolnego brali czynny udział w gaszeniu
pożaru kościoła w Dobrodzieniu. Pomimo
chęci niesienia pomocy bliźnim w tamtych
czasach strażacy z Kadłuba Wolnego posiadali skromne wyposażenie: drewniana
sikawka, pompa ssąco-tłoczna przenośna na 6
osób, rydle, łopaty, drabiny, skórzane wiadra,
powrozy, bosaki oraz siekierki. Rozwijając
i unowocześniając swoją działalność w roku
1876 zamówili u kowala z Wysokiej nową
przenośną sikawkę, która w znaczny sposób
poprawiła ich mobilność. Formalne nadanie
prawa organizacji, która już istniała, odbyło
się 15 maja 1935 roku z polecenia Powiatowego Komendanta Śliwy. Od tego momentu
obowiązuje nazwa Ochotnicza Straż Pożarna.
Komendantem OSP został Ryszard Szweda,
rzeźnik i karczmarz wiejski, a jego zastępcą
Piotr Czaja II, ówczesny sołtys. Z dawniejszych czasów warto nadmienić, iż w 1937
roku tutejsi chłopi za pieniądze zarobione
na sprzedaży prawa do polowania na ich
polach kupili dla straży wóz z motopompą
oraz węże. Druhowie z Kadłuba Wolnego byli
wielokrotnie odznaczani wysokimi medala-

mi za zasługi dla pożarnictwa. Otrzymali oni
również w latach 60. samochód przeciwpożarowy Star 25, którego opiekunem został
Franciszek Czaja.
Po wojnie mieszkańcy Kadłuba Wolnego dobrowolnie się opodatkowali, żeby
wybudować nową remizę. Projekt remizy
wykonał architekt powiatowy Trybulak
z Olesna. Powiatowa Komenda SP w Oleśnie
przekazała na ten cel 15 mln cegieł i 6 mln
dachówek. Natomiast Wspólnota Chłopska
Lasów przekazała drewno budowlane. Remizę
oddano do użytku w 1967 roku. Ciekawostką
jest fakt, że budowa remizy trwała 2 miesiące
i kosztowała 300 tys. złotych. W 1971 roku

JESTEŚMY WOLNI!

Kadłub Wolny, niewielka wioska położona obok Zębowic,
swoje początki ma już w XIII wieku, a najstarsza wzmianka
o niej pochodzi z 1295 roku.

P

rzełomowym okresem Wielkiego Kadłuba jest wiek XVII.
Dochodzi tu do wydarzenia, które jest fenomenem w historii
Europy. Od XVI wieku na Górnym Śląsku chłopi muszą płacić
pańszczyznę. W 1605 roku właściciel ziemski Jan von Bess potrzebował pilnie dużego grosza, dlatego postanowił odsprzedać za
2500 talarów swym wzbogaconym kmieciom cały swój majątek
rycerski w Wielkim Kadłubie. Były tam folwarki, łąki, stawy, las,
młyny, karczma oraz tartak. Wyzwolił ich najpierw z poddaństwa
i rychło potem, 5 kwietnia 1605 roku, zawarł umowę sprzedażną.
Dokument ten mimo że został podpisany, nie miał żadnej mocy
prawnej. Strony zwróciły się więc do cesarza Rudolfa II, który
13 grudnia 1605 roku udzielił zezwolenia na zawarcie kontraktu.
List został przywieziony do Kadłuba Wielkiego i umieszczony
w dębowej szkatule. To, gdzie znajdują się oryginalne dokumenty
z 1605 roku, wie tylko strażnik dokumentów. Chłopi zmienili nazwę
wsi na Wolny Kadłub. Nie chcieli dzielić lasów ani karczmy, dlatego
założyli Wspólnotę Leśną i Wspólnotę Karczmy. Przejęcie władzy
przez Adolfa Hitlera w 1933 roku stało się kluczowym momentem
dla Górnego śląska. Hitlerowcy chcieli przejąć władzę nad tym
rejonem. Wyniki plebiscytu górnośląskiego pokazały, że Kadłub
sierpień 5 6/2019

strażacy z Kadłuba Wolnego zostali wezwani
przez Komendanta Powiatowego w Oleśnie
do gaszenia rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach. Za czasów komendantury Ryszarda
Ebiś odbyło się uroczyste nadanie sztandaru
dla OSP w 1979 roku podczas 150-lecia działalności strażaków. Uroczystość odbyła się
w maju w dniu św. Floriana – patrona strażaków. W dalszych latach z inicjatywy druhów
z Kadłuba Wolnego wybudowano zbiornik
przeciwpożarowy za sumę 124 914 zł.
W latach 90. strażacy z Kadłuba Wolnego otrzymali wóz bojowy Star 244, który
im dzielnie służył do 2013 roku. Wówczas
prezesem jednostki był Józef Kraska, natomiast naczelnikiem Artur Czaja. W latach
2006–2011 rolę prezesa pełnił Norbert Pieprzyca . W 2011 roku prezesem został Artur
Czaja, który tę funkcję piastuje do dzisiaj,
a naczelnikiem Sebastian Mateja. Za ich czasów w roku 2013 sprowadzono do Kadłuba
Wolnego wóz bojowy IVECO MAGIRUS
oraz wykonano kostkę przed remizą. Od 2016
roku jednostką kieruje zarząd w składzie:
prezes Artur Czaja, zastępca prezesa Kamil
Miozga, naczelnik Rafał Magnes, zastępca
naczelnika Kamil Bursy, skarbnik Piotr Tarara, sekretarz Krzysztof Magnes, gospodarz
Hubert Szczygieł, kronikarz Adam Sykosz
oraz członek zarządu Arnold Czaja.

Wolny to najbardziej Polska wieś
w powiecie oleskim. Dlatego władze
hitlerowskie od 1933 roku starały się
pozbawić członków Wspólnoty Leśnej
praw własności do ich majątku. Dnia
17 października 1935 roku członkowie
Wspólnoty Leśnej i oraz Wspólnoty
Karczmy wnieśli do Sądu Krajowego
w Opolu powództwo przeciwko gminie politycznej w Wolnym Kadłubie.
Twierdzili oni, że las o powierzchni
465 ha i karczma stanowią ich własność oraz mieszkających w wiosce
rolników. Ostatecznie w dniu 4 lutego 1938 roku zapadł wyrok końcowy,
w którym Wyższy Sąd Krajowy we
Wrocławiu przyznał las prawowitym
właścicielom Wspólnoty Leśnej.
Od 1945 roku obowiązuje Polska nazwa miejscowości Kadłub
Wolny. 29 czerwca 1960 roku na zebraniu uchwalono nowy statut
i od tego momentu spółka przybrała nazwę „Wspólnota Chłopska
Lasów Drobnowłościańskich Wsi Kadłub Wolny”. Dzięki sprawnej
działalności następnych zarządów wspólnoty struktury jej trwają
do dzisiaj. Wspólnota jest największym skarbem mieszkańców
Kadłuba Wolnego, jednoczy ich wszystkich we wspólnej sprawie.
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DOROCZNE SPOTKANIE
INTEGRACYJNE W PRUSKOWIE
6 lipca br. na placu obok świetlicy wiejskiej w Pruskowie odbyło
się doroczne spotkanie integracyjne zorganizowane przez Rady
Sołeckie sołectw Prusków i Siedliska. W organizację spotkania
aktywnie włączyli się też mieszkańcy, przygotowując m.in. słodkie
wypieki. Na uczestników czekały również gorące i zimne napoje
oraz potrawy z grilla. Natomiast dla dzieci zorganizowano zabawy z animatorem oraz stoisko z malowaniem twarzy i usługami
dziecięcego fryzjera. Mogły one również skorzystać z atrakcji na
dmuchańcach.

ZAWODY W KOZŁOWICACH
13 lipca br. strażacy z Kadłuba Wolnego wraz z druhami z OSP
Zębowice wzięli udział w III powiatowych zawodach o tytuł najlepszego strażaka oraz drużyny MDP powiatów oleskiego i kluczborskiego „Ognisty Wojownik”, które odbyły się w Kozłowicach.
W tych wymagających zawodach nasi przedstawiciele wystawili
w sumie 5 drużyn MDP oraz 3 druhów. W grupie żeńskiej 14–18
lat drużyna z OSP Kadłub Wolny zajęła 1 miejsce, uzyskując
tytuł najlepszej drużyny MDP obu powiatów, natomiast męska
drużyna z OSP Zębowice zajęła 2 miejsce w tej kategorii wiekowej.
W grupie mieszanej 10-14 lat drużyna z OSP Zębowice zajęła
1 miejsce zyskując tytuł najlepszej drużyny MDP obu powiatów.
W tej samej kategorii drużyna mieszana z OSP Kadłuba Wolnego zajęła 3 miejsce,
a grupa 10–14 męska
z Kadłuba Wolnego
5 miejsce. Druhowie
z obu jednostek składają serdeczne podziękowania uczestniczącym
w zawodach członkom
MDP za zaangażowanie
w treningi i godne reprezentowanie swoich
jednostek. W zmaganiach seniorskich brali
udział Paweł Wróbel
i Ditmar Rosner, obaj
z OSP Zębowice oraz
Tomasz Vogel z OSP
Kadłuba Wolnego.
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WYJĄTKOWY TALENT
Jest nam niezmiernie
miło poinformować, że
w trakcie uroczystej sesji
Rady Miasta Olesno, która odbyła się 26 lipca br.
w Miejskim Domu Kultury,
w której uczestniczyli również
włodarze zaprzyjaźnionych
z Olesnem gmin wyjątkowy
pokaz swoich niezwykłych
umiejętności zaprezentowała
Julianna Jendrzej z Radawia.
Nasza młoda artystka
brawurowo wykonała na
skrzypcach utwór SIA-,,Cheap Thills”, a jej występ został
owacyjnie przyjęty przez
uczestników sesji. Julka swój
talent muzyczny będzie dalej rozwijać ponieważ już we
wrześniu rozpocznie naukę w Państwowej Szkole Muzycznej II
stopnia w Opolu. Muzyka to nie jedyna pasja naszej artystki. Jako
członek MDP Radawie aktywnie uczestniczy w szkoleniach oraz
w zawodach zarówno na szczeblu gminy jak i powiatu. Jest również wyróżniającą się w nauce i zachowaniu uczennicą Publicznej
Szkoły Podstawowej w Zębowicach. Serdecznie Gratulujemy.

Zlot w Główczycach

Dh Dawid
Bursy
z nagrodą.
Gratulujemy!
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NABÓR DO SŁUŻBY
PRZYGOTOWAWCZEJ W WKU
OPOLE
Służba przygotowawcza jest jedną z ochotniczych
form służby wojskowej. Służbę tę mogą odbywać
ochotnicy, zarówno mężczyźni, jak i kobiety Po odbyciu służby przygotowawczej żołnierz otrzymuje
tytuł żołnierza rezerwy oraz może ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej lub pełnić
służbę w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Terminy szkolenia
• od 2 września do 22 listopada 2019 r.
• od 1 października do 20 grudnia 2019 r.
Wymagania
• obywatelstwo polskie,
• wiek co najmniej osiemnaście lat,
• niekaralność
• zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia
czynnej służby wojskowej,
• w ykształcenie co najmniej gimnazjalne.
Droga do służby
1. Złożenie wniosku wraz ze świadectwem ukończenia szkoły oraz dokumentów mogących mieć
wpływ na powołanie do służby przygotowawczej.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone przez
WKU (weryfikacja dokumentów i rozmowa
kwalifikacyjna);
3. Skierowanie na badania do:
• Wojskowej pracowni psychologicznej
• Wojskowej komisji lekarskiej
4. Wydanie przez WKU karty powołania z terminem i miejscem stawiennictwa do służby
Co przysługuje?
• zakwaterowanie
• w yżywienie
• umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe
• opieka medyczna i stomatologiczna
• ubezpieczenie zdrowotne
• ulgowe przejazdy
• ochrona stosunku pracy
• urlop
• uposażenie miesięcznie ( 1095 zł)
• odprawa po odbyciu służby (2200 zł)
Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Opolu
45-865 Opole, ul. Niemodlińska 90
tel., 261 626 044, 261 625 575, 261 626 040
email: wkuopole@ron.mil.pl
www.opole.wku.wp.mil.pl
sierpień 5 6/2019
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Nasi Jubilaci
W lipcu 2019 r. jubilaci obchodzili swoje jubileusze:

Szanowni Państwo
Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM Projekcie organizowanym na terenie
województwa opolskiego wspierającym aktywizację zawodową osób pozostających bez
zatrudnienia i osób pracujących pod tytułem „Opolska Akademia Aktywizacji Zawodowej”.
Projekt skierowany jest do wszystkich osób pracujących/mieszkających/uczących się na
terenie województwa opolskiego, które w dniu przystąpienia do projektu spełniają poniższe
kryteria:
✓ wiek powyżej 30 roku życia,
✓ status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo lub pracującej w niekorzystnej sytuacji na
rynku pracy.

80 lat: Józef Miosga, Alfred Nowak, Eryk Adamski, Anna Miemiec
85 lat: Anna Miozga, Alfred Jendrzejczyk
90 lat: Bernard Miozga
92 lat: Hildegarda Waniek
95 lat: Agnieszka Sykosz
97 lat: Anna Hola
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Krystyna i Andrzej
Niesłony, Małgorzata i Marcin Obstój, Gabriela i Gerard Pyttel

W ramach Projektu oferujemy wsparcie mające na celu pomoc w wejściu lub powrocie na rynek
pracy, które obejmie:
➢ spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,
➢ grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy prowadzone przez doradcę
zawodowego,
➢ szkolenie zawodowe np. operator maszyn budowlanych, wózków widłowych, spawacz,
murarz, kucharz, księgowy/księgowa, pracownik biurowy i inne,
➢ staże 3 lub 6-miesięczne.

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.
***

Rekrutacja do Projektu trwa!

w lipcu w 2019 r. urodziło się dwoje dzieci.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
zamieszczonym na stronie: www.szkoleniaopole.pl

Narodzonym pociechom i ich rodzicom oraz najbliższym życzymy wielu
łask Bożych, życzliwych ludzi, szczęścia i zdrowia na każdy dzień życia.

Zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub osobiście:
519-441-123, 506-121-017
e-mail: biuro@szkoleniaopole.pl
 Biuro Projektu: „ODNOWA” sp. z o.o., ul. Koraszewskiego 8-16, 45-011 Opole

INFORMACJE TAURON Dystrybucja S.A.

W odpowiedzi na zapytania mieszkańców TAURON Dystrybucja S.A.
informuje, że na terenie naszej gminy zostały zrealizowane następujące
zadania inwestycyjne:
1. Modernizacja sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilanej ze stacji
Osiecko,
2. Modernizacja sieci elektroenergetycznej 0,4 kV zasilanej ze stacji
Poczołków.
Jednocześnie TAURON Dystrybucja S.A. informuje, że na terenie
naszej gminy w latach 2019–2021 planuje:
1. Modernizację linii 15 kV relacji Poczołków–Leśnioki,
2. Powiązanie ciągów linowych, linia kablowa Knieja Wodociągi-Chobie Kuziory,
3. Modernizację linii napowietrznej 15 kV relacji Zakrzów-Dobrodzień,
4. Modernizację stacji transformatorowej 15/0,4 kV Nowa Wieś
Dobrodzieńska,
5. Wymianę stacji transformatorowej 15/0,4 kV Kadłub Wolny Łąki
wieżowej na kontenerową.

***
Osoby zmarłe w LIPcu: R
 enata Małyska,
Lidia Maria Mosler
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia
i łączymy się z Wami w bólu i smutku.

kondolencje
W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki.
Ks. J. Tischner

Panu MANFREDOWI MOSLER
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
ŻONY LIDII
składają
Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Zębowice

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH
Zakończył się pierwszy etap wyboru kandydatów do władz
Izb Rolniczych. 28 lipca br. dokonano wyboru naszego kandydata
do struktur powiatowych. Uprawnionych do głosowania było
517 rolników. W głosowaniu udział wzięło 112. Do wyborów
zgłosiło się dwóch kandydatów. Herbert Czaja, Prezes Izby
Rolniczej w Opolu, oraz Martin Jaguś. W tajnym głosowaniu
Herbert Czaja uzyskał 46 głosów, a Martin Jaguś 65. Jeden głos
był nieważny. Taki wynik głosowania oznacza, że kandydatem
do struktur powiatowych został wybrany Martin Jaguś.
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Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin
volutpat odio in
magna malesuada
euismod a vitae enim.
Sed feugiat, urna
a iaculis sagittis, erat odio consequat purus, et
molestie nisi nulla eu nulla. Nulla ipsum eros,
consectetur eleifend congue vitae, dictum in
dolor. Pellentesque posuere, eros non accumsan
maximus, tellus ipsum fringilla massa, vitae
lobortis tortor lacus nec ante. Maecenas
vitae lacus in metus elementum ornare. Sed
vel convallis metus. Ut rhoncus augue nec
interdum lobortis.

Kazania i homilie

W związku z bardzo poważną sytuacją epizootyczną na
granicy wschodniej dotyczącą afrykańskiego pomoru świń oraz
wzmożonym ruchem granicznym spowodowanym okresem
wakacyjnym lub zarobkowym, Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Oleśnie przypomina podróżnym o zakazie przywozu z krajów trzecich produktów pochodzenia zwierzęcego w bagażu
osobistym.

Ks. Waldemar Packner

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii
o zakazie przewozu produktów pochodzenia
zwierzęcego w bagażu osobistym

Kazania
i homilie

Ks. Waldemar Packner

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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