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W sierpniu br. w ramach przygotowań Publicznego Przedszkola w Zębowi-
cach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, dzięki pomocy i dobrej woli 
mieszkańców naszej gminy udało się na piętrze budynku oraz na schodach 
położyć nowoczesną, estetyczną wykładzinę PCV. 

P rzedszkole nie miałoby możliwości wykonania tak dużego remontu bez 
wsparcia finansowego. Szczególne podziękowania dyrekcja przedszkola 

składa sołectwom, które w ramach środków z Funduszu Sołeckiego przekazały 
wsparcie finansowe na wykonanie prac remontowych w przedszkolu. Sołectwo 
Zębowice przekazało na ten cel 11 507,26 zł, sołectwo Knieja 1000 zł, sołectwo 
Łąka 303,44 zł, sołectwo Poczołków 1800 zł, sołectwo Prusków 1500 zł oraz 
sołectwo Siedliska 500 zł. Dzięki zaoszczędzonym funduszom w budżecie przed-
szkola udało się również pomalować wszystkie korytarze budynku, wymienić 
furtkę oraz drzwi wejściowe z domofonem zabezpieczającym wyjście dzieci na 
zewnątrz. Zakupiono też nowoczesną tablicę interaktywną, by przedszkolaki 
mogły od najmłodszych lat w sposób bezpieczny uczyć się obsługi urządzeń 
multimedialnych. Również w Oddziale Zamiejscowym w Radawiu w okresie 
wakacyjnym trwał remont. Dzięki ciężkiej pracy kilku rodziców udało się 
pomalować korytarz na parterze. Budynek w Radawiu już od wejścia stał się 
czysty i przyjazny naszym przedszkolakom, za co dyrekcja przedszkola pragnie 
podziękować rodzicom zaangażowanym w prace remontowe. Poprzez zaanga-
żowanie rodziców przedszkolaków oraz przychylność mieszkańców sołectw 
które przekazały środki finansowe na wykonanie prac remontowych nasze 
przedszkole pięknieje z roku na rok.

Trwają prace przy remoncie drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w m. Kadłub Wolny – Siedliska 
– Prusków. 

W  ramach prac dokonano poszerzenia drogi 
do 3,5 m. Wykonano stabilizację istniejącej 

podbudowy drogi, położono warstwę podbudowy 
z kruszyw łamanych z kamienia bazaltowego oraz 
nawierzchnię z mieszanek mineralno- bitumicz-
nych - warstwę wiążącą asfaltową o grubości 4 cm. 
Końcowym akordem prac na tym odcinku będzie 
położenie nawierzchni ścieralnej o grubości 4 cm 
oraz utwardzenie poboczy. 

W ramach prowadzonych prac wykonano rów-
nież remont drogi wewnętrznej o dł. 0,2 km w m. 
Prusków oraz wyremontowano przepust w m. Sie-
dliska. Rozpoczęto też prace remontowe związane 
z wymianą podbudowy i stabilizacją mechaniczną 
cementem na najbardziej zniszczonych przez korze-
nie drzew odcinkach dróg w m. Knieja i przysiółku 
Leśnioki. Natomiast w październiku remontowane 
będa przepusty w Radawiu.

REMONTY DRÓG I PRZEPUSTÓW
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WYRÓŻNIENIE DLA OSP  
KADŁUB WOLNY

4 września w trakcie odbywającego się w sie-
dzibie Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie 

posiedzenia Zarządu Powiatowego OSP Nagrodę 
Specjalną Starosty Oleskiego za wyróżniające 
dokumentowanie historii Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Powiecie Oleskim otrzymała 
OSP w Kadłubie Wolnym. Okazały puchar z rąk 
Starosty Oleskiego Rolanda Fabianka i Prezesa 
Zarządu Powiatowego OSP wicestarosty Stani-
sława Belki odebrał Naczelnik OSP w Kadłubie 
Wielkim druh Rafał Magnes. Serdecznie gratu-
lujemy tego wyjątkowego wyróżnienia.

Sukcesem zakończył się start druhów 
z OSP Radawie i OSP Kadłub Wolny w XI 
Powiatowych Zawodach Pożarniczych 
drużyn OSP, które 21 września br. zostały 
przeprowadzone w m. Gorzów Śląski. 

M łodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
męska z OSP Radawie okazała 

się najlepsza w swojej kategorii, a ich 
koleżanki z MDP żeńskiej zajęły IV 
miejsce. Również czwarte miejsce zajęła 
startująca po raz pierwszy w rywalizacji 
żeńska drużyna pożarnicza z OSP Ra-
dawie. Na czwartej pozycji uplasowali 
się też startujący w grupie A seniorów 
druhowie z jednostki OSP w Kadłubie 
Wolnym. 

Wyniki naszych druhen i druhów 
zasługują na szczególe uznanie po-
nieważ podobnie jak latach ubiegłych 
poziom rywalizacji był wyjątkowo wy-
soki, a miarą ich sukcesów niech będzie 
fakt, że w naszym powiecie jest w sumie 
65 jednostek OSP. Barwy OSP Radawie 
reprezentowali: MDP żeńska: Katarzy-
na Niemiec – dowódca, Anna Niemiec, 
Zuzanna Ledwig, Julianna Jendrzej, 
Weronika Żywanowska, Laura Jagoda, 
Ewelina Krohn, Aleksandra Nowak, 
Małgorzata Niemiec i Julia Michalczyk. 
Opiekun Damian Ledwig. MDP męska: 
Daniel Dragon – dowódca, Wojciech 
Beneda, Patryk Beneda, Kacper Nowak, 

Paskal Bednarek, Jakub Koch, Dawid 
Hełka, Nikolas Kowolik, Michał Dra-
gon i Oskar Nowak. Opiekun Arkadiusz 
Beneda. Grupa C: Ewelina Królikowska 
– dowódca, Agnieszka Król, Aleksan-
dra Mateja, Aleksandra Pyć, Oliwia 
Ledwig, Joanna Michalak, Weronika 
Skorzycka, Ewelina Kubica oraz Piotr 
Jendrzej – obsługujący motopompę. 
Opiekun Wojciech Lipczak. Drużyna 
męska seniorów z OSP Kadłub Wolny 
wystąpiła w następującym składzie: 
dowódca Piotr Pieprzyca, Kamil Bursy, 
Dawid Bursy, Adrian Wysocki, Piotr 
Niesłony, Sebastian Janczyk, Dominik 
Koch, Patryk Miozga i Krzysztof Pipa

XI POWIATOWE ZAWODY POŻARNICZE
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Na przestrzeni kilku ostatnich lat straża-
cy ochotnicy z Kadłuba Wolnego swoją 
ciężko pracą oraz przychylnością dobrych 
ludzi zdołali unowocześnić swoją jed-
nostkę. 

S traż Pożarna dla członków Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kadłubie Wolnym 

to nie tylko akcje ratowniczo-gaśnicze, ale 
także liczne wyrzeczenia i poświęcony czas 
na pozyskiwanie nowego sprzętu, który 
w znacznym stopniu pomaga zapewnić 
bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Zę-
bowice. Druhowie angażują się również 
w organizację wydarzeń kulturalno-spor-
towych na terenie Kadłuba Wolnego. Or-
ganizują między innymi Dzień Dziecka, 
wycieczki rowerowe oraz szkolenia z za-
kresu KPP. Corocznie 14 sierpnia wraz 
ze Wspólnotą Lasów organizują zabawę 
odpustową. Od 2012 roku na przełomie 
marca i kwietnia przeprowadzają zbiórkę 
złomu na terenie sołectw: Kadłub Wolny, 
Siedliska, Poczołków i Osiecko. Straża-
cy serdecznie dziękują mieszkańcom za 
okazaną w trakcie tych zbiórek hojność. 
To właśnie dzięki wsparciu mieszkańców 
tych sołectw udało się wykonać prace 
remontowe w  strażnicy. Otynkowano 
fasadę zewnętrzną, pomalowano i zro-
biono podbitkę oraz oklejono samochód. 
Ze środków uzyskanych podczas zbiórek 
druhowie zakupili piłę ratowniczą, pom-
pę szlamową, mundury USP, mundury 
wyjściowe, pasy bojowe, sito kominowe, 
tłumicę i zapory drogowe. W 2013 roku 
dzięki dofinansowaniu z budżetu Gminy 
Zębowice i Wspólnoty Lasów strażacy po-
zyskali wóz bojowy marki Iveco Magirus 
120-25 AW. W tym samym roku została 
również zrobiona kostka przed remizą. 
W 2016 roku strażacy wykonali posadzkę 
w remizie. Większość środków na ten re-
mont pochodziło z funduszu soleckiego. 
W 2018 roku wymienili w strażnicy stare 
wysłużone bramy na nowe. Fundusze na 
ten cel pochodziły z MSWiA i Gminny 
Zębowice Dzięki dofinansowaniu Gminy 
Zębowice oraz determinacji wójta Wal-
demara Czai druhowie mogli wykonać 
następujące remonty: fugowanie wieży 
strażnicy, wymianę pokrycia dachowego, 
wybudowanie nowego komina, wykonanie 
elewacji przedniej strażnicy tynkiem mine-
ralnym i klinkierem, odmalowanie i popra-
wę sufitu w miejscach zamontowania bram. 
Także w 2018 roku jednostka wzbogaciła 
się o liczną grupę ambitnych młodych lu-
dzi, a mianowicie o osoby w przedziale 

wiekowym od 10 do 15 lat co pozwoliło 
zorganizować dwie Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze męską i żeńską. Pomoc 
finansową na zakup umundurowania dla 
członków MDP zaoferowała Wspólnota 
Lasów, Piekarnia cukiernia Kotarski oraz 
firma Wodar zakupując 20 kompletów 
koszarówek oraz 19 koszulek dla MDP. 
Z własnych środków jednostka zakupiła 
9 hełmów dla MDP. Drużyny MDP biorą 
udział w wielu zawodach, gdzie zajmują 
czołowe miejsca na szczeblu gminnym 
oraz powiatowym. Jednak 
nie byłoby to wszystko 
możliwe bez ich zaanga-
żowania w treningi przed 
zawodami. Członkowie 
MDP wyłączają się rów-
nież aktywnie do pomocy 
przy organizacji imprez 
kulturalno-sportowych na 
terenie Kadłuba Wolnego. 
Godnie reprezentują jed-
nostkę na uroczystościach 
strażackich i kościelnych. 
Druhowie kultywują tra-
dycje i tak jak niegdyś ich 
przodkowie reprezento-
wali jednostkę w  zawo-
dach prądopiłki strażac-
kiej tak i teraz uczestniczą 
w  zawodach tego typu 
na szczeblu powiatowym 
oraz międzynarodowym 
z sukcesami reprezentując gminę i powiat. 
Warto nadmienić, że w ubiegłym roku na 
Międzynarodowych Zawodach Wasser-
ball Przechód 2018 doszli do ćwierćfinału 
i zajęli ostatecznie 8 miejsce na 24 druży-
ny z Polski, Niemiec oraz Czech. W ubie-
głym roku jednostka dzięki staraniom 
Wójta Gminy otrzymała na wyposażenie 
torbę (plecak) PSP R1, szyny Kramera, 
deskę ortopedyczną. Środki pochodziły 
z Ministerstwa Sprawiedliwości. Druho-
wie wzbogacili się również o turbowen-
tylator. Środki na jego zakup pochodziły 
z budżetu gminy. Natomiast z pieniędzy 
uzyskanych od nadleśnictw udało się dru-
hom pozyskać pilarkę spalinową MS 231, 
kurtynę wodną, 4 kominiarki, pulsometr 
oraz pachołek drogowy. W 2019 roku ze 
środków funduszu sołeckiego w związ-
ku ze zbliżającymi obchodami 190-lecia 
powstania jednostki zakupiono podświe-
tlany baner, który został zamontowany na 
wieży remizy. Niewątpliwym sukcesem 
strażaków z Kadłuba Wolnego jest fakt, 
iż drużyna z grupy A po 11 latach zdo-

była 1 miejsce w swojej kategorii. W ten 
sposób we wrześniu będzie reprezentować 
naszą gminę na powiatowych zawodach 
sportowo pożarniczych, które odbędą się 
w Gorzowie Śląskim. Te sukcesy nie byłyby 
możliwe bez systematycznej pracy i cią-
głego doskonalenia swoich umiejętności. 
Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest 
młodzież z Kadłuba Wolnego, która tym 
roku uzyskała tytuł Najlepszej Drużyny 
MDP w województwie opolskim. Ochot-
nicza Straż Pożarna w Kadłubie Wolnym 

zrzesza obecnie 54 członków, z czego 38 jest 
przeszkolonych i może brać czynny udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Z każ-
dym rokiem jednostka powiększa liczbę 
osób mogących uczestniczyć w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych po to aby zwiększać 
swoją mobilność i móc w jeszcze lepszy 
sposób dbać o bezpieczeństwo mieszkań-
ców. Druhowie z Kadłuba Wolnego na 
łamach Informatora pragną serdecznie 
podziękować wszystkim mieszkańcom za 
wsparcie. Bez wsparcia mieszkańców ich 
działania nie miały by racji bytu. Dziękują 
również wójtowi gminy Waldemarowi Czai 
za to że ochronę przeciwpożarowa ma we 
krwi zna potrzeby strażaków ochotników 
i druhowie zawsze mogą liczyć na jego 
wsparcie. Dziękują również wszystkim 
którzy wyciągnęli do nich pomocną dłoń 
i obiecują, że nigdy nie zawiodą w potrze-
bie. Druhowie są przekonani, że kolejne 
lata będą dla nich równie owocne, a ich 
codziennym działaniom stale przyświe-
cać będzie strażacka dewiza ,,BOGU NA 
CHWALĘ LUDZIĄ NA POŻYTEK”.

SKOK W NOWOCZESNOŚĆ STRAŻAKÓW 
OCHOTNIKÓW Z KADŁUBA WOLNEGO
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ODPUST W RADAWIU
15 września br. odbyły się w Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Radawiu 
uroczystości odpustowe. 

M szę św. odprawił ks. Hubert Jankowski, były dziekan Dekanatu 
Opolskiego i emerytowany proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Opolu-Gosławicach .W odpuście oprócz 
mieszkańców radawskiej parafii i naszej gminy, uczestniczyli również 
goście z zagranicy i księża z Dekanatu Dobrodzieńskiego. Oprawę mu-
zyczną nabożeństwa, które zostało odprawione na usytuowanym obok 
kościoła ołtarzu polowym zabezpieczała miejscowa schola. W uroczystości 
uczestniczyły również kościelne poczty sztandarowe i poczet miejscowej 
OSP oraz asysta strażaków, którzy nieśli baldachim. Stałym elementem 
odpustu były stoiska handlowe, cieszące się dużym zainteresowaniem 
uczestników uroczystości

13 września 2019 roku w Gminnym Ośrodku 
Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach 
odbyła się prezentacja książki z kazaniami i ho-
miliami śp. ks. Waldemara Packnera. 

P rezentacji książki tragicznie zmarłego dusz-
pasterza dokonała jego siostrzenica Sandra 

Jonczyk, która w niezwykle ciepły sposób mówiła 
o treści książki oraz posłudze kapłańskiej i pasjach 
księdza Waldemara. Swoimi przeżyciami ze spotkań 
z ks. Waldemarem dzielili się również uczestniczący 
w spotkaniu mieszkańcy naszej gminy oraz wierni 
z parafii w Bytomiu Szombierkach w której do czasu 
tragicznej śmierci pełnił posługę kapłańską. Spo-
tkanie stało się również okazją do zakupu książki. 
Po prezentacji w kościele pw. WNMP w Zębowi-
cach odprawiona została Msza święta za zmarłego 
księdza Waldemara Packnera w pierwszą rocznicę 
jego śmierci. Rodzina księdza składa wszystkim 
uczestnikom serdeczne podziękowania. Szczególne 
podziękowania kieruje do przybyłych na spotkania 
wiernych z parafii w Bytomiu Szombierkach.

KAZANIA I HOMILIE KSIĘDZA WALDEMARA PACKNERA
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OGÓLNOPOLSKI DZIEN PRZEDSZKOLAKA
Publiczne Przedszkole jak co roku 
we wrześniu świętuje Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. 

W  tym roku dzieci z przed-
szkola w  Zębowicach 

oraz z Oddziału Zamiejscowego 
w Radawiu wspólnie bawiły się na 
świeżym powietrzu. W tym dniu 
najważniejsze były roześmiane bu-
zie naszych maluszków. Również 
w tym roku przygotowano spe-
cjalnie na tę okazję wiele atrakcji. 
Największym zainteresowaniem 
cieszył się ogromny dmuchaniec 
rozstawiony na placu przedszkol-
nym już od samego rana. Oprócz 

tego dzieci brały udział w tańcach, 
konkursach oraz zabawach inte-
gracyjnych przygotowanych przez 
wychowawczynie. Nie zabrakło 
również słodkości. Dzieci skosz-
towały waty cukrowej oraz innych 
smakołyków. Ten szczególny dzień 
niesie za sobą wielkie przesłanie, 
przypomina nam, że dzieciństwo 
to wyjątkowy czas. Czas w którym 
spełniają się marzenia. To dzięki 
nam, dorosłym na twarzach dzieci 
pojawia się uśmiech, a w małych 
sercach radość. Dzieci uczą nas, 
że czasami naprawdę niewiele po-
trzeba do szczęścia

Akcja społeczna 

www.termomodernizacja.org

OCIEPLASZ DOM I...

Organizator akcji:

...MASZ WIĘCEJ  
CIEPŁA ZIMĄ

...DBASZ  
O POWIETRZE,  
KTÓRYM  
ODDYCHASZ

...ZMNIEJSZASZ  
KOSZTY OGRZEWANIA

...MASZ WIĘCEJ  
PIENIĘDZY  
W PORTFELU

...NIE TRACISZ  
ENERGII

...DBASZ   
O ZDROWIE  

...DBASZ  
O SWOJĄ  
RODZINĘ 

...KORZYSTASZ  
Z DOFINANSOWANIA  
PROGRAMU  
„CZYSTE  
POWIETRZE”

Ocieplając dom, 
w łatwy sposób 
utrzymasz 
najlepszą 
dla Ciebie 
temperaturę  
w domu.

W ciągu najbliższego 
roku z powodu złego 
stanu powietrza 
umrze w Polsce  
50 tys. osób. 
Ocieplając dom, emitujesz mniej smogu,  
który jest szkodliwy dla zdrowia.

Ocieplając dom, zmniejszasz 
znacząco pobór energii. W ten 
sposób wydajesz mniej pieniędzy 
na ogrzewanie.

Dzięki ociepleniu domu 
każdego roku oszczędzasz 
kilka tysięcy złotych,  
które możesz  
przeznaczyć  
na dowolny cel.

Przez ocieplony 
dom ucieka 
bardzo mało 
ciepła. Dzięki 
temu nie tracisz 
energii, która 
jest bardzo 
droga.

Ocieplone domy nie 
emitują do powietrza 
szkodliwych pyłów.  
Nie jesteś wtedy 
narażony  
na wdychanie 
trujących 
substancji.

Smog truje 
Ciebie i Twoich 
najbliższych. 
Ocieplając dom, 
przyczyniasz się 
do tego, żeby 
Twoja rodzina 
była zdrowa 
i szczęśliwa.

Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami możesz 
ubiegać się o zwrot nawet 
100% kosztów inwestycji 
na ocieplanie domu 
i wymianę kotła.

...MASZ ULGĘ  
W PODATKACH 

Od 2019 roku koszty ocieplania 
domu możesz odpisać w corocznym 
rozliczeniu podatków. W ten sposób 
zyskasz nawet 23% poniesionych 
przez Ciebie  
kosztów.

fafa.indd   1 2019-04-30   13:47:40

Ocieplam-plakat-a4.indd   1 2019-04-30   14:02:37

 � Termomodernizacja ma na celu poprawę efektyw-
ności energetycznej domu przez wyeliminowanie 
lub ograniczenie strat ciepła

 � Termomodernizacja obejmuje prace związane 
z ociepleniem ścian, dachów, podłóg oraz wy-
mianę okien i drzwi zewnętrznych na bardziej 
energooszczędne

 � Za smog w dużym stopniu odpowiedzialne są 
nieocieplone budynki jednorodzinne

 � Ocieplając dom, ograniczasz powstawanie smogu
 � Ocieplenie domu należy wykonać przed wymianą 
kotła

 � Wymiana kotła bez ocieplenia zwiększy koszty 
ogrzewania nawet o 170%

 � Ocieplony dom z wymienionym kotłem, czyli po 
termomodernizacji, eliminuje aż o 96% mniej 
spalin

 � 70% naszych kosztów to rachunki za ogrzewanie. 
Aby móc je zmniejszyć, trzeba ocieplić dom, 
w którym mieszkasz

 � Jeśli ocieplisz dom i wymienisz stary kocioł, kosz-
ty za ogrzewanie zmniejsza się o 60%

 � Smog stanowi śmiertelne zagrożenie dla Ciebie 
i Twojej rodziny

 � Średni koszt ocieplenia to od 150 do 200 zł za m2  
(koszt z robocizną)

 � Aby termomodernizacja była efektywna, należy 
przed podjęciem prac wykonać audyt energe-
tyczny, który określi, jakie prace należy wykonać

 � Ocieplenie budynku nie wymaga pozwolenia 
na budowę

 � Ocieplenie domu nie oznacza potrzeby zrywa-
nia starego ocieplenia. Na rynku dostępne są 
technologie, które umożliwiają montaż nowej 
izolacji na starej

 � Ocieplenie budynku jest proste i nie wymaga 
zaangażowania zaawansowanych technologii 

 � Ocieplenie domu wykonuj rozważnie. Ważne jest, 
abyś stosował materiały dobrej jakości. 

Więcej na  
www.termomodernizacja.org

CO WARTO WIEDZIEĆ O TERMOMODERNIZACJI
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Budżet gminy Zębowice na 2019 r. został uchwalony na sesji Rady Gmi-
ny Zębowice w dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą Nr III/11/2019

Dochody w kwocie 15 568 668,66 zł,
Wydatki w kwocie 14 741 035,66 zł,
Przychody w kwocie 1 166 899,38 zł,
Rozchody w kwocie 1 994 532,38 zł.

Po dokonanych zmianach budżetu:
Dochody w kwocie – 15 867 942,61 zł
Wydatki w kwocie – 15 040 309,61 zł
Przychody w kwocie – 1 166 899,38 zł

Dział i Treść Plan Wykonanie % Zaległość
I DOCHODY BIEŻĄCE, w tym: 13 601 374,11 7 554 759,55 56% 477 815,06

010 Rolnictwo i łowiectwo 107 344,48 107 344,48 100% 0,00
020 Leśnictwo 1 000,00 935,76 94% 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 112 700,00 65 037,22 58% 63 880,02
750 Administracja publiczna 45 657,00 26 067,17 57% 4 406,42

751
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa

20 791,00 20 404,59 98% 0,00

752 Obrona narodowa 500,00 0,00 0% 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 7 200,00 3 795,14 53% 0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem

3 214 440,00 1 585 727,97 49% 111 586,11

758 Różne rozliczenia 6 232 252,00 3 643 854,17 58% 0,00
801 Oświata i wychowanie 299 403,38 168 206,46 56% 0,00
851 Ochrona zdrowia 38 367,00 22 204,46 58% 0,00
852 Pomoc społeczna 322 250,00 194 259,00 60% 0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 285,00 13 284,96 100% 0,00
855 Rodzina 2 806 149,09 1 492 968,11 53% 284 155,91

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 380 035,16 210 605,02 55% 13 786,60

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 0,00 65,04   0,00

II DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym: 2 266 568,50 0,00 0% 5 269,60
600 Transport i łączność 624 163,50 0,00 0% 0,00
630 Turystyka 84 183,00 0,00 0% 0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 0,00   5 269,60

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 1 558 222,00 0,00 0% 0,00

III DOCHODY OGÓŁEM (I+II) 15 867 
942,61 7 554 759,55 48% 483 084,66

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW
Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach przed-

stawia się następująco:

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 111 344,48 108 727,12

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 109 654,14 772 704,26

630 TURYSTYKA 100 218,16 0,00

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 227 513,78 26 062,05

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 000,00 3 918,55

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 295 097,00 1 103 915,87

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20 791,00 20 404,59

752 OBRONA NARODOWA 500,00 0,00

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 146 700,00 70 439,14

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 35 000,00 11 104,08

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 70 000,00 0,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 231 299,35 2 271 476,85

851 OCHRONA ZDROWIA 40 367,00 10 770,46

852 POMOC SPOŁECZNA 795 300,00 381 241,58

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 93 400,61 44 888,13

855 RODZINA 2 887 149,09 1 497 228,94

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 409 815,00 327 022,69

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 411 160,00 156 234,08

926 KULTURA FIZYCZNA 40 000,00 15 000,00

RAZEM 15 040 309,61 6 821 138,39

PLAN I WYKONANIE INWESTYCJI FINANSOWANYCH 
Z BUDŻETU GMINY

Lp. Dział, 
rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie %

1. 600-60014

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 

O na odcinku Zębowice-Kadłub Wolny 
(przebudowa drogi powiatowej Nr 1737 
O na odcinku Zębowice-Kadłub Wolny)

741 510,00 741 510,00 100%

2. 600-60017
Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości: 
Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków

220 346,19 0,00 0%

3. 630-63003
Turystycznorekreacyjne 

zagospodarowanie terenu wokół 
stawów w Radawiu i Zębowicach

100 218,16 0,00 0%

4. 700-70005 Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Łąka 12 000,00 0,00 0%

5. 700-70005
Przebudowa wiaty przystankowej 

w budynku handlowym z wiatą oraz 
montaż stojaków na rowery

138 025,21 0,00 0%

6. 900-90001

Rozbudowa stacji wodociągowej 
„Knieja” oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków - poprawa 
warunków życia mieszkańców

1 249 715,00 0,00 0%

7. 900-90003 Zakup koparko-ładowarki 300 000,00 0,00 0%

8. 900-90015 Budowa oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Kadłub Wolny 10 000,00 0,00 0%

9. 921-92109 Budowa altany wolnostojącej przy sali 
wiejskiej w Radawiu 13 000,00 0,00 0%

OGÓŁEM: 
(1-9) 2 784 814,56 741 510,00 27%

W I półroczu 2019 r. została zrealizowana inwestycja „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
w ciągu drogi powiatowej Nr 1737 O na odcinku Zębowice-Kadłub Wolny” za kwotę 741 510,00 
zł. Realizowane było zadanie – budowa przydomowych oczyszczalni, które zostały już odebrane 
i zapłacone w III kwartale br. Do pozostałych zadań, tj.: „Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości: Kadłub Wolny, Siedliska, Prusków”, „Turystyczno-rekreacyjne 
zagospodarowanie terenu wokół stawów w Radawiu i Zębowicach”, „Modernizacja świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Łąka”, „Przebudowa wiaty przystankowej w budynku handlowym 
z wiatą oraz montaż stojaków na rowery”, „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Kadłub Wolny” i „Budowa wiaty wolnostojącej przy sali wiejskiej w Radawiu”, prowadzone 
są albo działania dokumentacyjne albo procedury przetargowe.

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 
Lp. Nazwa paragrafu Plan Wykonanie

1.

PRZYCHODY:
z tego:

§ 902 – Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie 
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej 
§ 903 – Przychody z  zaciągniętych pożyczek udzielonych na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 166 899,38

20 000,00

631 915,00

514 984,38

836 671,57

20 000,00

0,00

816 671,57

2.

ROZCHODY:
z tego:

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i  kredytów 
§ 963 – Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

1 994 532,38

450 000,00
1 544 532,38

225 000,00

225 000,00
0,00

W I półroczu 2019 r. spłacono kwotę 225 000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu 
w 2011 r. na budowę i przebudowę dróg w Zębowicach.

Rok 2019 jest kolejnym rokiem utrzymania wysokiego poziomu wydatków inwestycyjnych. 
W 2019 r. istnieje możliwość korzystania ze środków europejskich w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020. Planowane wydatki inwestycyjne stanowią 19 % ogółu wydatków, 
natomiast w stosunku do planowanych wydatków Urzędu Gminy 38 % .

Racjonalna gospodarka finansowa zgromadzonymi w I półroczu 2019 r. środkami po-
zwoliła na zapewnienie płynności i bezpieczeństwa finansów publicznych gminy. Na koniec 
I półrocza 2019 r. różnica między wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wyniosła 
733 621,16 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE – ROK 2019
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XXV Regionalny Konkurs Literacki  
„Ze Śląskiem na ty” 

            
 
 
Zapraszamy do uczestnictwa w Regionalnym Konkursie Literackim ,,Ze Śląskiem na ty” 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łubnianach. Celem konkursu jest 
kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii naszego regionu, zwłaszcza kulturze 
środowisk wiejskich. Jest to konkurs, którego główną ideą jest gromadzenie  różnorakich 
zapisów na temat szerokorozumianej tematyki śląskiej. Idzie nam o zbieranie i spisanie 
żywotnych jeszcze w pamięci starszych pokoleń przekazów na temat: obrzędów, legend, podań, 
ważnych wydarzeń lokalnych, historii rodzinnych, biografii mieszkańców (ciekawych postaci, 
niezwykłych osobowości), ginącego rzemiosła, zwyczajów, obyczajów. Podane przykłady nie 
wyczerpują oczywiście innych zagadnień. Mogą nimi być na przykład tematy związane                                                    
z architekturą (zarówno świecką, jak i sakralną), historią miejscowości, jej zabytkami. 
Generalnie można pisać o wszystkim, co zdaniem uczestnika Konkursu zasługuje na uwagę,                 
i z jego punktu widzenia jest ważne dla kultury naszego regionu. Istotne jest, aby praca była 
autorska, napisana z przekazów, bądź osobistych doświadczeń i przeżyć autora. To ostatecznie 
od niego samego, jego wyobraźni, pisarskiego talentu, zależeć będzie oryginalność i wartość 
pracy, którą oceni powołane przez organizatorów jury. Konkurs ma formę prac pisemnych. 
Ponieważ jednym z celów przedsięwzięcia jest także upowszechnianie śląskich gwar                                    
i dialektów, proponujemy uczestnikom konkursu, aby podjęli próbę napisania pracy w śląskim 
dialekcie - fonetycznie, w takim, jakim posługują się na co dzień. Osoby nie znające gwary 
mogą napisać pracę w języku literackim.  
Kategorie wiekowe : 
I – uczniowie klas 1-4 
II – uczniowie klas 5-6 
III – uczniowie klas VII i VIII 
IV – pozostali: uczniowie szkół zawodowych, średnich, studenci osoby dorosłe. 
Nagrody: 
Organizatorzy przewidują nagrodzić 44 uczestników. 
Przewidywana wartość nagród: 8 000 zł. Prace należy przesłać do dnia 31 października br. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej 
www.lodzk.opole.pl w zakładce ,, Ze Śląskiem na ty”.  Na powyższej stronie dostępne są 
również informacje dotyczące organizacji I konkursu malarskiego pt. ,,Śląsk na Płótnie” 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w Regionalnym Konkursie Literackim ,,Ze Ślą-
skiem na ty” organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Łubnianach. 
Celem konkursu jest kształtowanie i popularyzowanie wiedzy o historii nasze-
go regionu, zwłaszcza kulturze środowisk wiejskich. Jest to konkurs, którego 
główną ideą jest gromadzenie różnorakich zapisów na temat szerokorozu-
mianej tematyki śląskiej. Idzie nam o zbieranie i spisanie żywotnych jeszcze 
w pamięci starszych pokoleń przekazów na temat: obrzędów, legend, podań, 
ważnych wydarzeń lokalnych, historii rodzinnych, biografii mieszkańców (cie-
kawych postaci, niezwykłych osobowości), ginącego rzemiosła, zwyczajów, 
obyczajów. Podane przykłady nie wyczerpują oczywiście innych zagadnień. 
Mogą nimi być na przykład tematy związane z architekturą (zarówno świecką, 
jak i sakralną), historią miejscowości, jej zabytkami. Generalnie można pisać 
o wszystkim, co zdaniem uczestnika Konkursu zasługuje na uwagę, i z jego 
punktu widzenia jest ważne dla kultury naszego regionu. Istotne jest, aby 
praca była autorska, napisana z przekazów, bądź osobistych doświadczeń 
i przeżyć autora. To ostatecznie od niego samego, jego wyobraźni, pisarskiego 
talentu, zależeć będzie oryginalność i wartość pracy, którą oceni powołane 
przez organizatorów jury. Konkurs ma formę prac pisemnych. Ponieważ 
jednym z celów przedsięwzięcia jest także upowszechnianie śląskich gwar 
i dialektów, proponujemy uczestnikom konkursu, aby podjęli próbę napisania 
pracy w śląskim dialekcie - fonetycznie, w takim, jakim posługują się na co 
dzień. Osoby nie znające gwary mogą napisać pracę w języku literackim. 

Kategorie wiekowe:
I – uczniowie klas 1-4
II – uczniowie klas 5-6
III – uczniowie klas VII i VIII
IV – pozostali: uczniowie szkół zawodowych, średnich, studenci osoby 

dorosłe.
Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrodzić 44 uczestników.
Przewidywana wartość nagród: 8 000 zł. Prace należy przesłać do dnia 

31 października br. Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne 
są na stronie internetowej www.lodzk.opole.pl w zakładce ,, Ze Śląskiem 
na ty”. Na powyższej stronie dostępne są również informacje dotyczące 
organizacji I konkursu malarskiego pt. ,,Śląsk na Płótnie”

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  
Z GMINY ZĘBOWICE

Wójt Gminy Zębowice, informuje, że w I połowie grudnia 2019 
r. w Gminnym Ośrodku Informacji Kultury i Czytelnictwa w Zę-
bowicach, odbędzie się świąteczne spotkanie przedsiębiorców 
z naszej gminy. Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem 
w w/w spotkaniu prosimy o zgłaszanie się w sekretariacie 
Urzędu Gminy Zębowice lub telefonicznie pod numerem 77 
4216 076 w terminie do 29 listopada br. 

OGłOSZENIA

O TYM, JAK MANIPULUJE 
SIĘ FAKTAMI

W   trakcie zebrań sołeckich we wszystkich 
sołectwach gminy konsultowano z miesz-

kańcami ważne dla przyszłości gminy i dalszego jej 
istnienia sprawy. Postulowane przez wójta rozwiąza-
nia spotykały się ze zrozumieniem, a nawet aprobatą 
mieszkańców. Niemniej jednak w sprawach, które 
przez uczestników zebrań były pojmowane odmien-
nie, wójt w pełni uwzględnił wolę mieszkańców. 
Dotyczyło to także sprawy istnienia punktu przed-
szkolnego w Radawiu. Pomimo tego – wbrew fak-
tom – władze sołectwa Radawie rozesłały do wielu 
instytucji alarmujące pisma o likwidacji tego punktu. 
W ten sposób ta kolportowana nieprawda stała się 
jeszcze jednym sposobem szkalowania gminy i jej 
wójta. W kwestii tej wystąpił do gminy Rzecznik 
Prawa Dziecka, który na skutek podanej mu przez 
sołectwo nieprawdziwej informacji interweniował 
w celu rozwiązania problemu, który nie istnieje.

SESJA RADY  
GMINY ZĘBOWICE

19 września br. odbyła się II nadzwyczajna w ósmej 
kadencji sesja Rady Gminy Zębowice zwołana na 
wniosek Przewodniczącego Rady Gminy. 

W  trakcie obrad radni podjęli uchwałę 
o zasięgnięciu od Komendanta Woje-

wódzkiego Policji w Opolu informacji o kan-
dydatach na ławników. W dalszej części obrad 
przedstawiono m.in. sprawy związane z proble-
mem dojazdu uczniów do Opola. Radni pytali 
również o sprawy remontu przepustu w Po-
czołkowie inwestycji dotyczącej powstającego 
żłobka w Kadłubie Wolnym oraz kwestii zawią-
zanych z możliwością wsparcia finansowego ze 
strony Gminy i Gminnego Ośrodka Informacji 
Kultury i Czytelnictwa chorego ucznia Szkoły 
Podstawowej. 

W ramach pomocy odbędzie się 12 paździer-
nika br. na boisku LZS Zębowice mecz charyta-
tywny. Podczas sesji zgłoszono również pisemne 
interpelacje kierowane do wójta gminy które 
dotyczyły: wycięcia gałęzi przy pniach drzew 
na ulicy Opolskiej w Zębowicach w kierun-
ku Nowej Wsi, planów wykonania oświetlenia 
wzdłuż ulicy prowadzącej do posesji przy ulicy 
Opolskiej 115, wzmocnienia brzegów potoku 
przepływającego za granicą posesji przy ulicy 
Opolskiej 101 w Zębowicach oraz zaprojekto-
wania i przygotowania dokumentacji celem 
zawieszenia dwóch lamp oświetleniowych. Jed-
nej na ulicy Ludowej przy posesji 23 naprzeciw 
remizy strażackiej w Radawiu a drugiej na ulicy 
Szkolnej przy posesji 34 również w Radawiu.



iNfORMATOR GMiNY ZĘBOWiCE8

We wrześniu 2019 r. jubilaci obchodzili  
swoje jubileusze:

80 lat:  Józef Namyślik, Ewald Hermanski, Ingeborga Bonk,  
Halina Grzesik, Eryka Jendrzej

85 lat: Otylia Janczyk, Urszula Kubica
91 lat: Marcela Gola, Józef Książek
92 lata: Gertruda Kołodziej
Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego: Agata i Jan Rybol
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  Krystyna i Helmut 

Hermańscy
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.

* * *
We WrześNiu urodziło się dWoje dzieci.
Narodzonym pociechom i ich rodzicom oraz najbliższym życzymy 
wielu łask Bożych, życzliwych ludzi, szczęścia i zdrowia na każdy 

dzień życia.
* * *

31 sierpnia zmarł: Jan Kościelny i Stanisław Pietras
We wrześniu zmarli:  Jan Skorupa, Norbert Gabryś,  

Walter Bazan, Eryk Klimas, Teresa Gaś
Na zawsze odeszli od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.  

Wszystkim najbliższym zmarłych składamy wyrazy głębokiego 
współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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NASI JUBILACIOGłOSZENIA

FUNDUSZ SOŁECKI 2020
We wrześniu br. przeprowadzone zostały w so-

łectwach naszej gminy zebrania wiejskie podczas, 
których podjęto uchwały o realizacji zadań w ramach 
funduszu soleckiego w 2020 r. W sumie zgłoszono 
29 zadań w tym 12 kulturalnych i 17 inwestycyjnych. 
Część zadań jest kontynuacją tych realizowanych 
w roku bieżącym. Szerzej o zadaniach jakie będą 
realizowane w poszczególnych sołectwach napi-
szemy w kolejnym numerze Informatora.

Godziny Otwarcia Biblioteki
Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna 

w Zębowicach w okresie od września 2019 r. do 
czerwca 2020 r. będzie otwarta we wtorki i piątki 
od godz. 10.00. do .godz. 18.00. W środę od godz. 
10. 00 do godz. 19.00, a w sobotę od godz. 8.00 do 
godz. 15.00. Natomiast filia biblioteki w Radawiu 
będzie otwarta w kązdy czwartek od godz. 10.00. 
do godz. 18.00.

ODPADY – WAŻNA SPRAWA
Szanowni Mieszkańcy, 30 czerwca 2020 r. przestanie 

obowiązywać umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
z nieruchomości na terenie Gminy Zębowice. Na jej podstawie 
odpady odbierane są od 1 lipca 2017 r. Dzięki temu, że umowa 
ta trwała przez 3 lata i rozsądnie zaplanowano częstotliwość 
odbioru odpadów, to pomimo niekorzystnych zmian w przepi-
sach prawa oraz rosnących kosztów zagospodarowania odpa-
dów, miesięczna stawka opłaty w naszej gminie utrzymuje się 
na stałym poziomie i wynosi tylko 11,00 zł w przypadku gdy 
właściciel nieruchomości sortuje i kompostuje odpady. Stawka 
opłaty za tą usługę w gminach sąsiednich jest znacznie wyższa. 
W związku ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w oparciu o którą organizowany jest 
odbiór odpadów z posesji, od 2020 r. gminy będą zmuszone 
do podniesienia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Na wzrost tych opłat będą miały wpływ także wzrost płacy 
minimalnej czy wzrost pozostałych kosztów odbioru i zagospo-
darowania odpadów u przedsiębiorców odbierających odpady. 
Wobec tych niekorzystnych prognoz musimy zrobić wszystko, 
co może spowodować zmniejszenie ilości odpadów. Od ich 
ilości w głównej mierze zależeć będzie wysokość opłat, które 
będziemy ponosić od 1 lipca 2020 r. W tym celu dobrze będzie 
np. używać opakowań wielokrotnego użytku, umiejętnie palić 
w kotłowniach domowych, używając paliw pozostawiających 
małe ilości popiołu czy kompostować odpady roślinne.

Ilość wytwarzanych odpadów, a więc również ilość odpa-
dów koniecznych do odebrania i zagospodarowania, zależy 
tylko i wyłącznie od NAS.


