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Drodzy Mieszkańcy
gminy Zębowice!

Po dłuższej przerwie oddajemy do Waszych rąk 
nasz gminny periodyk. Wyrażamy nadzieję, że 
spełni on oczekiwania redagujących go osób – 
wypełnienia powszechnie odczuwanej potrzeby 
informacji o tym wszystkim, co dzieje się w naszej 
pięknej gminie. Jesteśmy przy tym otwarci na 
wszelkie uwagi i sugestie. Chętnie też będzie-
my zamieszczać Państwa materiały i listy, które 
powiększać będą zasób informacji o gminie. 
Z góry przepraszamy za błędy i niedociągnięcia, 
co związane jest z faktem, że sami będziemy się 
uczyć niełatwej sztuki redagowania pisemka 
gminnego.
Życzymy przyjemnej lektury !

Wójt z zespołem redakcyjnymDRODZY MIESZKAŃCY 
GMINY ZĘBOWICE!

Przyjmijcie najserdeczniejsze podziękowanie za Wasz 
udział w tegorocznych wyborach samorządowych, co 
świadczy o Państwa zrozumieniu demokracji.

T ych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w głosowaniu, 
zachęcam do udziału w kolejnych wyborach.

Wyborcom, którzy oddali swój głos na mnie, dziękuję 
szczególnie i zapewniam, że dołożę wszelkich sił, aby Was 
nie zawieść. Poparcie, jakie udzielili mi Państwo, daje silny 
mandat nie tylko do reprezentowania naszej Gminy, ale 
przede wszystkim jest dla mnie zobowiązaniem do dalszej, 
wytrwałej pracy dla naszej Małej Ojczyzny. Postaram się 
rozwiązywać problemy, z którymi się stykamy na co dzień, 
aby żyło się nam coraz lepiej.

Dziękuję tym Państwu, którzy mnie nie poparli. Szanu-
ję tę Państwa decyzję. Wójt jest gospodarzem wszystkich 
mieszkańców gminy. Krytyka w demokracji jest wskazana, 
dlatego też proszę Was o ewentualne wskazówki dotyczące 
zmian w gospodarowaniu i rządzeniu gminą. Chętnie je 
uwzględnię w ramach posiadanych kompetencji wójta.

Jeszcze raz wszystkim dziękuję za współpracę i zrozumie-
nie oraz niezmiennie deklaruję pracę na rzecz wspólnego 
dobra.

Wasz wójt
Waldemar Czaja

CO W PLANACH?
Przy wsparciu radnych i mieszkańców mamy wiele 
planów na nadchodzący czas:

 W najbliższym czasie z budżetu gminy Zębowice pla-
nujemy zakup samochodu strażackiego, na co przeznaczone 
mamy 300 tys. zł. 
 Znaczną część budżetu gminy na rok 2015 pochłonie 

budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozwiąza-
nie zagospodarowania osadu ścieków zgodnie z opracowaną 
koncepcją.
 W zakresie infrastruktury planujemy budowę oraz 

remonty kolejnych dróg gminnych i realizację dalszych 
dróg wewnętrznych oraz remonty i odbudowa zniszczonych 
mostów oraz przepustów.
 Z biegiem czasu konieczne są również remonty ist-

niejących obiektów komunalnych, dlatego zamierzamy sys-
tematycznie wprowadzać zmiany sposobu ich ogrzewania 
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
 W 2015 roku tradycyjnie planujemy szereg imprez 

kulturalnych przy współpracy lokalnych zespołów i liderów 
stowarzyszeń, o czym na bieżąco będziemy Państwa infor-
mować.  
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1 grudnia 2014 r. w zębowickim 
Domu Spotkań odbyła się pierw-

sza sesja Rady Gminy w Zębowicach 
VII Kadencji. Ślubowanie złożyło 15 
radnych, którzy reprezentować będą 
swych wyborców – mieszkańców na-
szej gminy. Ślubowanie złożyli radni 
i wybrany po raz czwarty na wójta 
Waldemar Czaja.

Wśród osobistości, które przesłały 
gratulacje nowo wybranym władzom 
gminy znaleźli się Prezydent Broni-
sław Komorowski i Senator Aleksander 
Świeykowski.

Przeprowadzono wybór Przewod-
niczącego Rady Gminy i wiceprze-
wodniczącego. W głosowaniu tajnym 
przewodniczącą została, również po raz 
czwarty, Gabriela Buczek, zaś wiceprze-
wodniczącym – Damian Ledwig.

Radny, składając ślubowanie, zobo-
wiązuje się tym samym do rzetelnego 
wykonywania swoich obowiązków oraz 
do sumiennego i aktywnego działania 
nie tylko w trakcie sesji Rady Gminy czy 
w obradach jej komisji, ale także poza 
nią. Radny został wybrany m.in. po to, 
żeby podejmował samodzielne działa-
nia, proponował nowe rozwiązania na 
rzecz dobra samorządu i mieszkańców. 

Dzięki zaś kontaktom z mieszkańcami 
znał ich potrzeby i rozwiązywał dręczą-
ce ich problemy. Dlatego też każdy, kto 
potrzebuje uzyskać jakąś informację 
lub podzielić się opinią na temat po-
dejmowanych działań czy też zgłosić 
jakieś zastrzeżenia, powinien zgłosić 
się bezpośrednio lub anonimowo do 
„swojego” radnego. A oto lista radnych 
i ich okręgi:

Gabriela BUCZEK – Zębowice, 
ul. Astrów, ul. Stokrotek, ul. Bratków, 
ul. Borowiańska, numery nieparzyste 
od 1–19.

Edyta CZEREDRECKI – Zębowice, 
ul. Opolska, numery parzyste 44–56 
i od nr 57 do końca pozostałe nume-
ry parzyste i nieparzyste, ul. Adama 
Mickiewicza, ul. Prosta, ul. Dworcowa, 
ul. Leśna.

Barbara DRAGON – Zębowice, 
ul. Dobrodzieńska, ul. Krótka, ul. Za-
mknięta, ul. Osiny.

Paweł GRZESIK – Zębowice, 
ul. Oleska, ul. Izydora Murka.

Dorota WONS – Zębowice, ul. Boro-
wiańska, numery parzyste 2–20 oraz od 
21 do końca pozostałe numery parzyste 
i nieparzyste, ul. Sosnowa, ul. Torowa, 
ul. Polna, ul. Opolska, numery od 28 

do 43 (numery – parzyste i nieparzyste) 
oraz wyłącznie numery nieparzyste 
45–55.

Maria WRÓBEL – Zębowice, 
ul. Opolska wszystkie numery 1–27, 
ul. Josepha Eichendorffa, ul. Tulipa-
nów, ul. Niezapominajek.

Konrad JENDRZEJ – Knieja.
Erwin WENCEL – Kosice i Łąka.
Marcin DRAGON – Siedliska i Pru-

sków.
Wilhelm RYBOL – Osiecko i Ka-

dłub Wolny, ul. Główna.
Leon PSYK – Poczołków, Kadłub 

Wolny, ul. Dobrodzieńska, ul. Krzywa, 
ul. Wiejska.

Marianna DYLKA – Kadłub Wolny, 
ul. Cicha, ul. Izydora Murka, ul. Krót-
ka, ul. Oleska, ul. Poprzeczna, ul. Sko-
śna, ul. Szkolna, ul. Wąska.

Norbert LARISZ – Radawie, ul. Żwi-
rowa, ul. Główna, ul. Stawowa.

Damian LEDWIG – Radawie, 
ul. Ludowa, ul. Szkolna, ul. Polna.

Krzysztof KUROWSKI – Radawie 
ul. Opolska, ul. Krótka, ul. Wąska, 
ul. Cicha, ul. Zamknięta, ul. Wiejska.

16 grudnia 2014 r. miała miejsce 
II sesja rady, na której radni wybie-
rali spośród siebie przewodniczących 

Pierwsza i druga sesja Rady Gminy   VII Kadencji
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Pierwsza i druga sesja Rady Gminy   VII Kadencji Przedstawiamy zamierzenia  
wójta i Rady Gminy Zębowice  

na najbliższe 4 lata, wynikające 
z programu wyborczego

W najbliższej kadencji 2014–2018 wójt zamierza utrwalić efekty 
podejmowanych w gminie działań w okresie trzech minionych 
kadencji, a nadto zrealizować następujące zadania:

W zakresie ochrony środowiska:1. 
dążenie do lepszego segregowania śmieci u źródła,ff
bieżąca wymiana zniszczonych koszy ulicznych,ff
projektowanie i wykonywanie kolejnych oczyszczalni przydomowych ff
w sołectwach dotąd nie skanalizowanych oraz rozwiązanie zagospo-
darowania osadu ścieków zgodnie z opracowaną koncepcją.

W zakresie infrastruktury i obiektów komunalnych:2. 
realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego,ff
budowa oraz remonty kolejnych dróg gminnych i realizacja dalszych ff
dróg wewnętrznych, 
konieczne remonty istniejących obiektów komunalnych, systematycz-ff
ne wprowadzanie zmiany sposobu ich ogrzewania z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii,
remonty i odbudowa zniszczonych mostów i przepustów.ff

W zakresie działalności zdrowotnej, kulturalnej i oświatowej:3. 
dążenie do ożywienia współpracy – z udziałem lokalnych zespołów ff
i liderów stowarzyszeń – przy organizowaniu imprez kulturalnych,
dążenie do zebrania doświadczeń, pomysłów i rozwiązań w ramach ff
cyklicznych spotkań z asystentem osób starszych, szukanie rozwiązań 
z udziałem wolontariatu dla osób obłożnie chorych,
dążenie do poprawy opieki medycznej,ff
optymalizacja wykorzystania hali sportowej, w szczególności poprzez ff
zwiększenie zawodów sportowych, 
stała piecza nad należytym stanem obiektów oświatowych,ff
dodatkowe zajęcia edukacyjne i wydłużony czas pracy jednostek ff
oświatowych z wykorzystaniem środków pozyskanych z kolejnego 
okresu programowania.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej:4. 
utrzymanie w należytym stanie obiektów OSP,ff
dalszy zakup sprzętu pożarniczego w celu utrzymania stanu bezpie-ff
czeństwa przeciwpożarowego,
prowadzenie szkoleń i pozyskanie środków zewnętrznych na podnie-ff
sienie kwalifikacji osób biorących udział w akcjach ratowniczych.

Wszystkie wyżej wymienione zadania wynikają z potrzeb mieszkańców, 
jak również z opracowanych strategii. Realizacja wniosków w ramach 
funduszu sołeckiego będzie kontynuowana zgodnie ze strategią rozwoju 
gminy. Wymienione zadania będą możliwe do wykonania przy wsparciu 
radnych i mieszkańców.   

i członków czterech komisji. Z pięt-
nastoosobowego składu Rady Gminy 
14 radnych wyraziło chęć pracy w ko-
misjach. 

Na sesji została podjęta najważniej-
sza uchwała w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na rok 2015 wraz ze 
wszystkimi załącznikami stanowiący-
mi integralną całość tego dokumentu. 
Wraz z tą uchwałą radni przyjęli też 
uchwałę o wieloletniej prognozie finan-
sowej i zaplanowanych inwestycjach 
roku 2015. Na tej sesji, jak i na każdej 
innej, radni zadawali pytania w nurtu-
jących ich kwestiach, w tym bieżących 
sprawach gminy. Odpowiedzi na nie 
udzielał wójt. 

A oto składy stałych komisji Rady 
Gminy, ich przewodniczący i człon-
kowie:

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa, 
Ochrony Środowiska, Prawa i Po-
rządku Publicznego:

Konrad Jendrzej (przewodniczący)
Paweł Grzesik
Erwin Wencel
Norbert Larisz
Wilhelm Rybol

Komisja Oświaty, Kultury Fizycz-
nej, Zdrowia i Opieki Społecznej:

Dorota Wons (przewodnicząca)
Marianna Dylka
Paweł Grzesik
Maria Wróbel
Krzysztof Kurowski

Komisja Budżetu i Działalności 
Finansowej oraz Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkaniowej, Handlu 
i Usług:

Krzysztof Kurowski (przewodni-
czący)

Erwin Wencel
Edyta Czeredrecki
Konrad Jendrzej
Norbert Larisz

Komisja Rewizyjna:
Maria Wróbel (przewodniczący)
Barbara Dragon
Leon Psyk
Marianna Dylka
Dorota Wons  



4 INfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

Wigilia to czas szczególny, czas, kiedy wszyscy pamię-
tamy o swoich najbliższych, ale to także czas kiedy 
pamiętamy o innych – tych, którzy potrzebują naszej 
pomocy, naszego wsparcia…

D ziałający od kilkunastu lat parafialny Zespół Cari-
tas przy parafii pw. WNMP w Zębowicach wytrwale 

pełni swoje zadania na rzecz osób samotnych, starszych 
i chorych. Jak co roku, w grudniu, tym razem 13 grudnia 
2014 r., w salce katechetycznej, wieloletnie wolontariuszki 
Zespołu Caritas przygotowały wspaniałą kolację wigilijną 
dla wszystkich osób samotnych z całej gminy Zębowice. Za 
okazaną troskę, otwartość ich serc oraz trud dzielenia się 
z potrzebującymi miłością w postaci okazywanego wsparcia 
należą im się gorące podziękowania. Warto nadmienić, że 
do stałych wolontariuszy dołączają coraz to młodsze osoby, 
co sprawia, że idea Caritas staje się międzypokoleniowa 
i ponadczasowa.

Punktualnie o godzinie 12.00 zebrało się około 100 osób 
samotnych z całej gminy, w tym mieszkańcy Domu Pomocy 
Społecznej z Radawia. Przybyli zaproszeni księża z parafii 
Radawie oraz przedstawiciele samorządu gminy. Wszystkim 
osobom, które nie miałyby możliwości dotarcia na Wigilię, 
wójt gminy zapewnił bezpłatny transport. 

Uroczystą wieczerzę rozpoczął ksiądz proboszcz Paweł 
Zając, czytając ewangelię o Narodzeniu Pańskim, a po 
wspólnej modlitwie przyszedł czas na łamanie się opłat-
kiem i życzenia. Wypowiadanym sobie nawzajem słowom 
towarzyszyły uśmiech, radość, a nawet łzy wzruszenia… 

Następnie zebrani goście usiedli razem z wszystkimi zebra-
nymi do wspólnego stołu. Nie zabrakło na nim tradycyjnych 
wigilijnych potraw, takich jak: makówka, ryba, ziemniaki, 
kapusta, kompot z suszonych owoców, a także owoce. Na 
stole znalazł się również słodki poczęstunek i kawa. Jak co 
roku odwiedził zebranych św. Mikołaj. Po posiłku, w imieniu 
przedstawicieli samorządu, życzenia świąteczne wszystkim 
zgromadzonym i całej wspólnocie gminy Zębowice złożył 
wójt Waldemar Czaja. W formie prezentacji multimedialnej 
przedstawił zarys historyczny oraz dzieje gminy. Wszyscy 
mogli zobaczyć też miejsca Ziemi Świętej związane z naro-
dzeniem Jezusa Chrystusa. Uroczystość ubogacona została 
tradycyjnie częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z Pu-
blicznego Przedszkola w Zębowicach oraz dzieci „Promyki 
Maryi”. Jak co roku przedszkolaki wzruszyły do łez zebrane 
osoby, przedstawiając jasełka bożonarodzeniowe. Zarówno 
dla dzieci, jak i dla gości jest to niesamowite przeżycie, tym 
bardziej, że najmłodsi co roku zaskakują publiczność nowym 
scenariuszem przedstawienia. Nie mogło zabraknąć występu 
Zespołu „Promyki Maryi” z Zębowic pod przewodnictwem 
Krystyny i Jana Miozgów. Ubogacił on spotkanie śpiewem 
kolęd, w które bardzo chętnie włączyli się zgromadzeni go-
ście. Dzieci za trud włożony w uświetnienie wieczerzy wigilij-
nej otrzymały od księdza proboszcza Pawła Zająca słodycze. 

 Świąteczny wystrój, tradycyjne potrawy, ciepła atmosfera 
życzliwości i miłości sprawiły, że każdy mógł się poczuć jak 
w domu. Wigilijne spotkania to piękny zwyczaj, tradycja, 
która jednoczy ludzi, czyni świat bardziej ludzki, w którym 
małe gesty, życzliwe słowa dają ludziom starszym, samot-
nym poczucie, że starość i samotność nie musi oznaczać 
osamotnienia.  

WIGILIA DLA OSÓB SAMOTNYCH  
W ZĘBOWICACH, 2014

Dla wielu rok 2014 był wyjątkowy i szczęśliwy, mianowi-
cie przybyło nam 40 małych mieszkańców naszej Gmi-
ny. Rodzicom gratulujemy pociech i życzymy wszystkiego 
dobrego, wiele wytrwałości, cierpliwości i radości.

WITAMY NOWYCH MIESZKAŃCÓW  
GMINY ZĘBOWICE: 

Adamski Paweł, Bajorska Maja, Bąk Antonina, Bociąga 
Fabian, Chuć Sandra, Dragon Kryspin, Dragon Maja, Dzi-
kowski Bartłomiej, Gaida Paulina, Glados Paweł, Glegoła 
Lena, Golenia Emilia, Kania Dominik, Karpa Gabriela, 
Klimczyk Andrea, Kowolik Karol, Mateja Liwia, Musia-
łowska Milena, Nantka Kacper, Niesłony Michał, Noryński 
Mateusz, Oleksowicz Miłosz, Pawlik Zofia, Pióro Kamila, 
Pytel Magdalena, Pytel Marcin, Rossak Szymon, Sikora Da-
wid, Sikora Marlena, Sobczyk Leo, Stych Mateusz, Suschlik 
Marcel, Swoboda Florian, Sykoś Oskar, Szczygieł Szymon, 
Świerczok Paweł, Tkacz Dominik, Tkacz Oliwier, Wiatr 
Hanna, Żywanowski Maciej.
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  W 2014 roku sporo mieszkańców naszej gminy 
obchodziło dostojne jubileusze: 

Z okazji urodzin życzyliśmy dostojnym jubilatom 
wszystkiego co najpiękniejsze i najlepsze,  

radosnych i pogodnych dni, pełnych szczęścia, 
zdrowia i miłości, aby każdy nadchodzący dzień,  

był tym najwspanialszym dniem w życiu  
i żeby zawsze otaczali Was kochający ludzie.

Jubileusz 80-lecia urodzin obchodzili:
Hagemann Anna, Jośko Agnieszka, Cieleban Czesława, 

Morawietz Elfriede, Gawlica Maria, Bonk Marta, Miozga 
Kunegunda, Pieprzyca Hildegarda, Kubiciel Gerhard, Plotnik 
Anna, Lysy Ernest, Jędruś Jerzy, Buhl Edeltrauda, Wodniok 
Henryk, Wenzel Leo, Miozga Anna, Miozga Gertruda, Jen-
drzejczyk Alfred, Blozik Konrad, Kutz Jerzy, Bonk Rudolf, 
Janczyk Otylia, Kubica Urszula, Buczek Eryk, Krawczyk 
Jerzy, Egeman Rosilda.

Jubileusz 85-lecia urodzin obchodzili:
Miozga Henryk, Bartocha Hildegarda, Domagalska-Kotar-

ska Anna, Kistela Maksymilian, Baron Anastazja, Lisy Józef, 
Kowolik Franz, Niesłona Maria, Miozga Bernard, Urbanek 
Urszula, Kistela Gertruda, Miemiec Edward, Twardawska 
Agnieszka, Kij Barbara, Piegza Maria, Mendla Klara, Mio-
zga Alfred.

Jubileusz 90-lecia urodzin obchodzili:
Lubojanska Gertruda, Kontny Marta, Miozga Urszula, 

Sykosz Agnieszka, Ochmann Gertruda, Adamska Emilia. 
 

  Jubileusz zawarcia związku małżeńskiego przypomina nam, 
jak wiele czasu upłynęło od momentu złożenia przysięgi 
małżeńskiej, ślubowania sobie miłości, wierności oraz uczci-
wości małżeńskiej na dobre i złe, w zdrowiu i chorobie. Trzeba 
pamiętać, że być z drugim człowiekiem to nie lada wyzwanie, 
wymagające cierpliwości i wyrozumiałości, dlatego ogromnie 
cieszymy się, że w 2014 roku mieliśmy tak wielu Jubilatów 
świętujących swoje wyjątkowe rocznice ślubu.

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary 
małżeńskie: Niesłony Leon i Helena, Nowak Norbert i Teresa, 
Zyboń Hubert i Krystyna, Koch Henryk i Gabriela, Krawczyk 
Erwin i Edyta, Jośko Norbert i Ewa, Kowolik Joachim i Teresa, 
Warmuz Krystian i Beata, Dawid Waldemar i Eryka, Respondek 
Alfred i Lilianna, Niesłony Bernard i Sylwia, Twardawski Bernard 
i Teresa, Skorupa Edward i Alicja, Jośko Zygmunt i Małgorzata, 
Zając Norbert i Urszula, Niesłony Jan i Gabriela, Lisy Edward 
i Renata, Pastuszka Roch i Beata, Respondek Waldemar i Gabriela, 
Nowak Jan i Brygida, Niesłony Józef I Brygida, Gaś Józef i Renata, 
Miozga Henryk i Barbara, Foegelle Norbert i Gabriela, Seidel An-
drzej i Kornelia, Rataj Jerzy i Adela, Kleinert Christian i Cornelia, 
Gaś Norbert i Krystyna, Niczka Norbert i Danuta. 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w roku 2014 obcho-
dziła tylko jedna para małżeńska: Kowolik Jadwiga i Jerzy.

Jubileusz 55-lecia pożycia małżeńskiego obchodziły pary 
małżeńskie: Michalczyk Maria i Jerzy, Krawczyk Erika i Jerzy. 

Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodziła również 
tylko jedna para małżeńska: Rybol Agnieszka i Paweł.

Tradycyjnie, jak co roku, 18 listopada w Domu Spotkań w Zę-
bowicach odbyło się uroczyste wręczenie Medali za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie. W 2014 roku tylko jedna para w naszej gminie 
obchodziła Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego. 
Państwo Jadwiga i Jerzy Kowolik z Zębowic odebrali z rąk Wójta 
gminy Zębowice – mgr. inż. Waldemara Czai, w obecności ks. 
proboszcza Pawła Zająca, Przewodniczącej Rady Gminy – Ga-
brieli Buczek, sekretarza Gminy – Teresy Czai, skarbnika – Ireny 
Dzikowskiej, Radcy Prawnego – Michała Pawełczyka, Magdaleny 
Wencel i Urszuli Czernik Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przyznany przez Prezydenta RP. 

W uroczystości brali również udział Maria i Jerzy Michalczyk 
z Łąki, którzy obchodzili 55-lecie pożycia małżeńskiego oraz Ger-
truda i Paul Jendrusch (61-lecie pani Gertruda nie uczestniczyła 
z powodu choroby). 

Wszystkim Jubilatom życzymy pogody ducha i radości, speł-
nienia najskrytszych marzeń, a także dobrego zdrowia, błogosła-
wieństwa Bożego i wielu kolejnych lat życia.  

„Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą…” 

Warto i należy wspomnieć naszych mieszkań-
ców, którzy odeszli od nas w minionym roku do 
wieczności.
Rodzinom zmarłych składamy wyrazy najgłębszego współ-
czucia oraz łączymy się w bólu z powodu śmierci bliskich 
i pamiętajmy, że nie umiera ten, kto trwa w pamięci ży-
wych.
Osoby zmarłe w 2014 roku: Trzyna Anastazja, Packner 
Wincenty, Jędruś Jerzy, Kotala Krystyna, Słomka Tadeusz, 
Wenzel Leo, Tokarczyk Otylia, Bonk Rudolf, Pieprzyca Ber-
nard, Kowalski Helmut, Krawczyk Maria, Plotnik Jadwiga, 
Jonczyk Gertruda, Niesłony Stefan, Pyka Emilia, Syga Ru-
dolf, Opiela Ryszard, Kuban Łukasz, Zmudzik Teresa, Loch 
Agnieszka, Blozik Maria, Olkis Agnieszka, Niesłony Józef, 
Kokot Anastazja, Jośko Ryszard, Niesłona Róża, Jonczyk 
Maria, Czaja Piotr, Rysicka Maria, Krawczyk Erika, Psiuk Jan, 
Kurek Teodor, Grus Karol, Blozik Konrad, Józef Urbanek, 
Edyta Kutz.

JUBILACI 2014
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 5 kwietnia 2014 otwarto ośrodek 
zdrowia w Zębowicach, ludzie tłumnie 
przybyli na wyczekiwane od dawna 
wydarzenie. Warto podkreślić, że in-
westycja ta w stu procentach została 
sfinansowana ze środków własnych 
gminy, a wszystko dzięki gospodar-
ności i zaangażowaniu wójta Walde-
mara Czai oraz Rady Gminy. Posta-
wiony od podstaw ośrodek zdrowia 
ma ponad 300 metrów kwadratowych 
powierzchni użytkowej. Znajduje się 
w nim pięć gabinetów lekarskich: dla 
lekarza rodzinnego, pediatry, stomato-
loga, ginekologa, urologa, a także in-
nych specjalistów. Do tego są gabinety 
zabiegowe i pomieszczenia socjalne. 
Budynek nowego ośrodka jest przy-
stosowany dla osób 
niepełnosprawnych.
 Dokonano za-

kupu nowego busa 
dziewięcioosobowe-
go, koszt 90 tys. zł.
 Dzięki dofi-

nansowaniu z PROW 
udało się wyremon-
tować świetlicę wiej-
ską w Radawiu oraz 
wykonać dodatkowe 
prace w remizie OSP 

Knieja. Łączny koszt wy-
niósł 200 tys. zł.
 Dla poprawienia 

bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy 
pozyskano dwa używane 
samochody wraz z wypo-
sażeniem dla OSP Zębo-

wice z PSP Olesno, a dla OSP Radawie 
z gminy partnerskiej Birkenfeld. Rada 
Gminy wyraziła zgodę na dofinanso-
wanie zakupu nowego samochodu 
strażackiego średniego wraz z wypo-
sażeniem dla PSP Olesno.
 Wyremontowano plac przed re-

mizą OSP Kadłub Wolny oraz wybu-
dowano nową drogę, ul. Główną w Ra-
dawiu, co pochłonęło 100 tys. zł.
 Zadbaliśmy również o kondycję 

fizyczną naszych najmłodszych i nie 
tylko, i wybudowaliśmy place zabaw 
z elementami siłowni w Zębowicach 
i Radawiu, czego pozazdrościć nam 
mogą mieszkańcy innych miejscowości. 
Mamy nadzieję, że dzięki tej inwestycji 
duch sportu w naszej gminie nie zginie.

 Cieszymy się również, iż otrzy-
maliśmy dofinansowanie na budowę 
kolejnych 203 przydomowych oczysz-
czalni ścieków. Termin realizacji przed-
sięwzięcia wyznaczyliśmy sobie do koń-
ca maja 2015 roku.
 W ramach owocnej współpracy 

z partnerską gminą Birkenfeld, bur-
mistrza wraz z delegacją gościliśmy 
na otwarciu naszego ośrodka zdrowia, 
natomiast nasza młodzież również po 
raz kolejny mogła gościć w Niemczech. 
Młodzież gimnazjalna w czerwcu, na-
tomiast młodzież strażacka w sierpniu. 
Mamy nadzieję, że partnerstwo dalej 
będzie tak udanie przebiegać i znowu 
zagościmy w Birkenfeld.
 W 2014 roku rozpoczęto również 

rekultywację wysypiska śmieci w Mali-
nowie, łączny koszt inwestycji wyniesie 
ponad 330 tys. zł.
 Wiele było również bieżących 

napraw i remontów, których wykona-
nie było niezbędne, jak np. wymiana 
pieca CO w szkole podstawowej w Ra-
dawiu, naprawa dachu na budynku 
OSP Kadłub Wolny, remont kanalizacji 
w przedszkolu w Zębowicach, napra-
wa autobusu i koparko-ładowarki oraz 
wiele innych.

INWESTYCJE 2014
Pokrótce chcemy Państwu przedstawić kilka ważniejszych zadań, które 
udało się zrealizować w 2014 roku w oparciu o podejmowane decyzje i po-
zyskane środki finansowe, czy to unijne czy, też z budżetu krajowego. 
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I. Dochody własne planowane  
w wysokości 5 755 455,00 zł, w tym:

BIEŻĄCE
Wpływy z podatków od osób fizycznych: 636 150 zł1. 
wpływy z podatku od osób prawnych: 574 280 zł2. 
Wpływy z opłat skarbowych: 15 500 zł3. 
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego: 1 175 015 zł4. 
Dochody z najmu składników majątkowych: 60 000 zł5. 
Wpływy z usług: 184 000 zł6. 
Wpływy z opłat – gospodarka odpadami: 285 000 zł7. 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: 41 500 zł8. 
Pozostałe wpływy: 31 000 zł9. 
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Unii 10. 
Europejskiej: 43 538 zł

MAJĄTKOWE
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Unii 1. 
Europejskiej: 2 719 472 zł

II. Subwencje ogólne planowane w wysokości  
5 932 830,00 zł, w tym:

Subwencja oświatowa: 2 830 559 zł1. 
Subwencja wyrównawcza: 2 948 915 zł2. 
Subwencja równoważąca: 153 356 zł3. 

III. Dotacje celowe z budżetu państwa  
w wysokości 1 193 503,00, w tym:

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 1. 
875 503,00 zł, w tym m.in.:
–  dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wy-

sokości 806 000 zł
–  dotacja dla administracji publicznej w wysokości 40 041 zł
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych: 2. 
318 000 zł, w tym m.in.:
–  dotacja dla Publicznego Przedszkola: 100 000 zł
–  dotacja dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 218 000 zł

Najistotniejsze wydatki Gminy Zębowice w 2015 roku
I. Wydatki bieżące w kwocie: 8 594 788,00
II. Wydatki majątkowe w kwocie: 5 157 000,00 zł, w tym:
–  budowa 203 przydomowych oczyszczalni ścieków: 4 852 000 zł
–  zakup samochodu strażackiego: 300 000 zł
–  monitoring wizyjny: 5 000 zł
Deficyt budżetu w wysokości 860 000,00 zł zostanie pokryty 

przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Wyjaśnienia:

Dochody z podatku leśnego uwzględniają przeciętną cenę 
drewna ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 188,85 zł za 
1 m³ (w 2014 r. było 171,05 zł). 

Dochody z podatku rolnego uwzględniają średnią cenę skupu 
żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 61,37 zł za 1 dt 
(w 2014 r. było 69,28 zł).

Dochody z opłaty targowej uwzględniają stawki przyjęte 
w uchwale Nr XXVIII/242/2013 Rady Gminy w Zębowicach 
z dn. 26 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.

W pozostałym zakresie zastosowano stawki wynikające 
z podjętych uchwał:

opłata od posiadania psów: Uchwała Nr XI-104-2011 Rady ff
Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie opłat od posiadania psów – kwota 12,00 zł 
od każdego posiadanego psa
podatek od środków transportowych: Uchwała Nr XI-105-ff
2011 Rady Gminy Zębowice z dnia 31 października 2011 roku 
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych,
podatek od nieruchomości: Uchwała Nr XXXVI-314-2014 Rady ff
Gminy Zębowice z dnia 29 października 2014 roku w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Uchwała ff
Nr XVIII-172-2012 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 paździer-
nika 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.  

Głównym źródłem dochodów Gminy Zębowice w roku 2015 są:

2. BLANKIETY PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE
Od 1.02.2015 r. będzie można odbierać całoroczne blankiety do 

płatności za odpady komunalnych w Urzędzie Gminy Zębowice, 
pok. nr 15 (II piętro).  Termin płatności za I kwartał 2015 r. 
(1 rata) do dnia 15 lutego 2015 r.

1.  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

3.  INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA 
SPRAWOZDANIA Z ILOŚCI ZEBRANYCH ODPADÓW 
BIO I WYTWORZONEGO KOMPOSTU W 2014 R.
Jeżeli właściciel nieruchomości zdeklarował kompostowanie 

odpadów biodegradowalnych we własnym kompostowniku, 
jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdanie z ilości zebra-
nych odpadów BIO i wytworzonego kompostu do 10 lutego 
2015 roku. Nie złożenie sprawozdania będzie równoznaczne 
ze zmianą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
z 8 zł za osobę/m-c na 12,50 zł za osobę/m-c.
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ZWROT PODATKU  
AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:
1. Złożyć w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2015 r. do Urzędu 

Gminy w Zębowicach wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg 
wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. poz. 789).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony 
olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia 
wniosku, tj. w okresie od 1 sierpnia 2014 do 31 stycznia 2015 r. 
Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem 
podatku rolnego (wnioskodawcę). 

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w kwietniu 2015 roku prze-
lewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

UWAGA: W istniejącym stanie prawnym terminy składania 
wniosków są terminami materialnoprawnymi, w związku z tym 
nie można wniosków składać po terminie, np. termin 28.02.2015 r. 
przypada na sobotę – wnioski należy składać do 27.02.2015 r. 
w Urzędzie Gminy lub wysłać pocztą 28.02.2015 r. (liczy się termin 
nadania). 

Nazwa Kwota
020 3 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 133 000,00
750 Administracja publiczna 43 041,00

751 662,00

752 Obrona narodowa 500,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 

2 400 945,00

758 5 952 830,00
801 215 000,00
851 Ochrona zdrowia 41 800,00
852 1 053 000,00

900 285 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 538,00

10 172 316,00

900 2 618 563,00

926 Kultura fizyczna 100 909,00
2 719 472,00

Nazwa Kwota
010 6 000,00 
600 210 000,00 
700 Gospodarka mieszkaniowa 188 000,00 
710 69 000,00 
750 Adminstracja publiczna 1 581 301,00 

751 662,00 
752 obrona narodowa 500,00 
754 409 000,00 
757 217 000,00 
758 100 000,00 
801 3 649 537,00 
851 Ochrona zdrowia 41 800,00 
852 1 506 788,00 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 89 200,00 
900 5 380 000,00 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 259 000,00 

Wydatki 

Razem:

Razem:

926 Kultura fizyczna 44 000,00 
13 751 788,00 Razem:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów  
w Zębowicach informuje

Prognozowane terminy odczytów wodomierzy na rok 2015  
na terenie gminy Zębowice

Termin Miejscowość

16–28 lutego 2015 Zębowice, Knieja, Łąka

2–14 marca 2015
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 

Prusków, Siedliska, Osiecko

13–30 kwietnia 2015 Zębowice, Knieja, Łąka

4–16 maja 2015
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 

Prusków, Siedliska, Osiecko

15–30 czerwca 2015 Zębowice, Knieja, Łąka

1–15 lipca 2015
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 

Prusków, Siedliska, Osiecko

17–31 sierpnia 2015 Zębowice, Knieja, Łąka

1–15 września 2015
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 

Prusków, Siedliska, Osiecko

14–30 października 2015 Zębowice, Knieja, Łąka

2–17 listopada 2015
Kosice, Radawie, Kadłub Wolny, Poczołków, 

Prusków, Siedliska, Osiecko

10–31 grudnia 2015
Zębowice, Knieja, Łąka, Kosice, Radawie, 

Kadłub Wolny, Poczołków, Prusków, Siedliska, 
Osiecko

Zapraszamy na kolędowanie 25.01.2015 
w kościele o godz. 15.00, z udziałem orkiestry, 
a o godz. 16.00 dzieci z przedszkola, przy kawie 
i pierniku oraz niespodziance zaprezentują dla 
Seniorów i nie tylko swój program.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów 
w Zębowicach informuje o cenie i stawce opłat 

zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę, obowiązującej od 1 stycznia 2015 roku

Cena za 1 m3 wody 3,31 zł netto + VAT

Stawka opłaty abonamento-
wej za okres rozliczeniowy  

(2 m-ce)
6,84 zł netto + VAT

Samochód z gminy partnerskiej Birkenfeld  
dla OSP Radawie

Redakcja: Waldemar Czaja, zdjęcia: Manfred Mosler 
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice

tel. 77 4216 076, fax 77 4216 076, w. 36
e-mail: ug@zebowice.pl


