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WESOŁYCH ŚWIĄT!
Życzenia w tym roku nabierają szczególnej mocy. Słowa pokrzepienia i otuchy są szczególnie cenne i ważne,  
aby ten trudny dla Nas Wszystkich czas był pełen zrozumienia, szacunku oraz wzajemnego wsparcia.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2021  
życzymy mieszkańcom Gminy, aby ten najpiękniejszy czas napełnił wszystkich radością, ciepłem i życzliwością.
Wiary, co góry przenosi, nadziei, która nie gaśnie, miłości w każdej ilości od Bożej Dzieciny.
Zadumy nad płomieniem świecy, odpoczynku, zwolnienia oddechu, nabrania dystansu do tego,  
co wokół oraz refleksji nad minionym rokiem i planów na nadchodzący Nowy Rok 2021.
Niech nigdy nie zagaśnie miłość i szacunek do drugiego człowieka, z życzeniami

Wójt Waldemar Czaja wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom gm. Zębowice,
aby radość, szczęście i dostatek zagościły w Waszych domach.
Wszystkim chorym, zmagającym się z pandemią
życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, aby mogli w gronie najbliższych, 
zasiąść do wigilijnego stołu. Niech Nowy Rok obdaruje Was szczodrze:
zdrowiem, pomyślnością i szczęściem.
Tego z całego serca życzą Państwu
Przewodniczący i Radni Rady Gminy
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„SZKOŁA DO HYMNU”
P onad 16 tys. szkół, przedszkoli 

i placówek oświatowych oraz 134 
placówki polonijne wzięły udział w ak-
cji MEN „Szkoła do hymnu”. 10 listopa-
da punktualnie o godz. 11.11 uczniowie 
i nauczyciele z całego kraju odśpiewali 
„Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się ze 
sobą za pomocą różnych komunikato-
rów. Również Publiczne Przedszkole 
w Zębowicach wzięło udział w akcji 
pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. Tego dnia wszystkie 
grupy wraz ze swoimi wychowawcami 
odśpiewały hymn Polski. Za wspólne 
odśpiewanie ,,Mazurka Dąbrowskiego” 
przedszkole otrzymało podziękowa-
nie od Ministra Edukacji Narodowej. 
Oprócz wspólnego śpiewu w każdej 
grupie odbyły się też zajęcia mające na 
celu wychowanie w duchu patriotyzmu 
i miłości do naszego kraju.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2020
11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań wielu 

patriotów, Polska powróciła na mapę Europy jako 
suwerenne państwo. Walka o niepodległość silnie wpisywała 
się w codzienność tych, którzy ciężko pracowali, uczyli się, 
dbali o rozwój gospodarki i życia społecznego, częstokroć 
będąc z tego powodu szykanowanymi, aresztowanymi i prze-
śladowanymi. To jakże ważne święto dla narodu polskiego 
zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1937 r., zniesione po II wojnie światowej w 1945 r., a następnie 
przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 
co roku, 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta 
Niepodległości, w asyście żołnierzy Wojska Polskiego, od-

dawała cześć i hołd poległym za naszą wolność. Rzeczywi-
stość, w jakiej się znaleźliśmy, sprawiła, że przyjęte przez 
naszą szkołę tradycje nie są możliwe do kultywowania w tym 
kształcie. Dlatego też w tym wyjątkowym czasie, w imieniu 
całej społeczności szkolnej, Dyrekcja szkoły wraz z zastępcą 
wójta Gminy Zdzisławem Szubą złożyła kwiaty i zapaliła 
znicze pod Pomnikiem Powstańców Śląskich w Zębowicach, 
oddając w ten sposób hołd naszym przodkom.

Szkoła włączyła się również do udziału w kolejnej edycji 
akcji MEN „Szkoła do hymnu”. Uczniowie wszystkich klas 
o godz. 11.11 podczas lekcji on-line odśpiewali lub wysłuchali 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Przeprowadzono również lekcje 
poświęcone Narodowemu Świętu Niepodległości.
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BAL DYNIOWY W PRZEDSZKOLU
5 listopada br. w Przedszkolu w Zębowicach świętowano 

coroczny „Dzień dyni”. W tym dniu wśród dzieci ubranych 
na pomarańczowo, można było poczuć się jak na dyniowej 
grządce. Dyniowy bal rozpoczęto tańcem z dynią i zabawami 
rytmicznymi. Przedszkolaki poznały wielką różnorodność dyń 
i wzbogaciły wiedzę na ich temat. Dowiedziały się, że dynia jest 
bardzo zdrowym warzywem i że można z niej przygotować wiele 
dań, tj.: pieczywo, zupę, dżem, ciasto, babeczki, przetwory i soki. 
Dzieci miały okazję przekonać się, jak smakuje ciasto dyniowe, 
które specjalnie na tę okazję przygotowały Panie kucharki. Pod 
czujnym okiem Pań przygotowały również frytki z dyni, które 
okazały się dla wszystkich wielkim przysmakiem. Następnie 
każda grupa przystąpiła do dyniowych zabaw matematycznych: 
klasyfikowania dyń wg wielkości, koloru i kształtu, szeregowa-
nia od największej do najmniejszej i przeliczania dyń. Wśród 
zabaw ruchowych były dyniowe kręgle, skoki przez różnej 
wielkości dynie oraz slalom dyniowy. Dzieci z zapałem zabrały 
się również do odkrywania „dyniowego wnętrza”. Wydrążały 
nasiona, obserwowały ich wygląd i próbowały już wysuszonych 
pestek dyni. Później, pod okiem wychowawczyń, tworzyły 
dyniowe postacie. Ten dzień przyniósł przedszkolakom wiele 
niezapomnianych wrażeń, odkrywania nowych wiadomości 
o otaczającym świecie i dużo zabawy.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU
Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez pluszowego 

misia. Jest towarzyszem dzieci i dorosłych w świecie beztro-
skiej zabawy oraz przyjacielem – powiernikiem największych 
sekretów i tajemnic. Miękki, puchaty i taki z łatką – najmilsza 
zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i bohater wielu książek 
i filmów dla dzieci – pluszowy miś obchodzi swoje święto 25 
listopada. Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej 
atrakcyjnych zabawek, moda na misie nie przemija, bo „Czy to 
jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” W Publicznym 
przedszkolu w Zębowicach również obchodzono to wspaniałe 
i niezwykle ważne święto. Były zagadki, gry, zabawy, przeróżne 
prace plastyczne, misiowe wyklejanki, przebieranki, filmy, 
piosenki, bajki, no i oczywiście ,,małe co nieco”. Dzieci miały 
możliwość wykonania zdjęcia w specjalnie przygotowanej na 
tę okazję fotobudce. Na koniec dnia każdy z przedszkolaków 
otrzymał prezent od swojej wychowawczyni – misia zrobionego 
z ręcznika. Dzieci tym razem nie przynosiły do przedszkola 
swoich pluszaków. Wykonywały za to wspólnie z rodzicami por-
trety misia dowolną techniką plastyczną. Z portretów powstała 
piękna wystawa, którą można podziwiać na przedszkolnym 
korytarzu oraz na stronie internetowej placówki. Oprócz zabaw 
z wychowawczyniami, jak co roku największą atrakcją były 
odwiedziny specjalnego gościa – wielkiego pluszowego misia, 
za którego przebrała się Pani dyrektor. Dzień Pluszowego Misia 
ustanowiono dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki 
– w 2002 roku. Wszystko zaczęło się jednak dużo wcześniej. 
W 1902 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt 
wybrał się na polowanie. Po kilku godzinach bezskutecznych 
łowów, jeden z jego towarzyszy postrzelił małego niedźwiadka 
i zaprowadził go do prezydenta. Ten ujrzawszy przerażone 

zwierzątko, kazał je natychmiast uwolnić. Jeden ze świadków 
tego zdarzenia uwiecznił historię niedźwiadka na rysunku 
w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał producent zabawek. Od 
tego momentu zaczęto wykorzystywać zdrobniałe imię prezy-
denta i sprzedawać maskotki pod nazwą Teddy Bear, która dziś 
w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych 
misiów. Chociaż pluszowy miś ma już ponad sto lat, cieszymy 
się, że jest z nami na dobre i złe. Co roku też świętujemy jego 
urodziny w przedszkolu właśnie 25 listopada.
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE
Gminna Biblioteka Publiczna w Zębowicach zakończy-

ła zakup książek realizowany z Programu Biblioteki 
Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych. W ramach tego zadania zakupiono 
123 książki, na kwotę 3 000 zł.

UTWARDZENIE POBOCZY
P racownicy działu komunalnego Urzędu Gminy w Zę-

bowicach dokonali udrożnienia rowów i przepustów 
oraz utwardzenia poboczy na drodze gminnej wewnętrznej 

w m. Siedliska. Prace, których wartość zamyka się kwotą 
2 tys. złotych, zostały sfinansowane ze środków funduszu 
sołeckiego sołectwa Siedliska.

WIEŚCI Z „KRAINY DINOZAURÓW”

Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Dinozaurów” z siedzi-
bą w Ozimku obejmuje swym 
zasięgiem siedem gmin: Chrzą-
stowice, Dobrodzień, Kolonow-
skie, Ozimek, Turawa, Zawadz-
kie, Zębowice. 

Głównym wyróżnikiem jest 
współpraca trzech sektorów: pu-
blicznego, gospodarczego oraz 
społecznego. Głównymi celami 
są: wzrost konkurencyjności 
obszaru objętego LSR i ochrona środowiska oraz zwiększenie 
integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR.

Środki finansowe w ramach LSR są przeznaczane na wsparcie 
rozwoju firm i wsparcie nowych działalności gospodarczych, 
budowę i modernizacje obiektów małej architektury, siłowni 
i placów zabaw, szlaków, ścieżek tematycznych, jak również 
renowację i oznakowanie obiektów sakralnych. Wspieramy 
również tzw. „miękkie projekty” – cykle spotkań i warsztatów 
edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców, publikacje zwią-
zane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego, 
opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD 
materiałów informacyjno-promocyjnych.

Oprócz naborów wniosków LGD „Kraina Dinozaurów” pro-
wadzi liczne inicjatywy aktywizujące lokalną społeczność, 
wśród których możemy wyróżnić coroczny spływ kajakowy 
Małą Panwią, kończący się biesiadą informacyjno-promocyjną, 
czy spotkania z Dinozaurem na leśnych ścieżkach. W tym roku 
zrealizowano również projekt ,,Opolskie ze smakiem – Kuli-

narna przygoda rowerowa’’ 
– promujący produkty lo-
kalne i tradycyjne z obszaru 
LGD KD. Ponadto w ramach 
operacji własnej zostało prze-
szkolonych 20 przewodni-
ków lokalnych, którzy w pro-
fesjonalny sposób potrafią 
przekazać informacje i oprowadzić po najciekawszych miejscach 
w woj. opolskim.

LGD Kraina Dinozaurów odgrywa ważną rolę na obszarach 
wiejskich – jej działalność przyczynia się do wzmocnienia kapi-
tału społecznego, tworzenia miejsc pracy, rozwoju infrastruktury 
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 
obszaru. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad aplikowania o środ-
ki w ramach organizowanych naborów oraz działań LGD moż-
na znaleźć na stronie internetowej www.krainadinozaurów.
pl lub uzyskać w biurze LGD w Ozimku przy ul. Słowackiego 
18, e-mail: krainadino@onet.eu, tel. 77 4651213, 605 052 777

Ponadto:
Zapraszamy na wirtualny spacer po Krainie Dinozaurów 

http://spacer.krainadinozaurow.pl/
Zapraszamy do wzięcia udziału w grze Geoskarby http://gra.

annaland.pl/
Zapraszamy do odwiedzenia strony https://odkryjnaszeta-

jemnice.pl/
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SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE
13 listopada br. odbyła się XVI w ósmej kadencji sesja 

Rady Gminy Zębowice. Po raz pierwszy, ze względu 
na epidemię koronawirusa radni obradowali w zmienionej 
formule. W sali obrad oprócz wiceprzewodniczącego RG 
uczestniczył zastępca wójta Gminy wraz z dwoma pracow-
nikami merytorycznymi i pracownica z biura obsługi Rady 
Gminy. W trakcie obrad radni podjęli uchwały w sprawie: 
określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Zębo-
wice na rok szkolny 2020/2021, określenia stawek podatku 
od nieruchomości, wynajmu lokali użytkowych dla Poczty 
Polskiej i firmy Orange, wzoru deklaracji o wysokości opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmi-
ny i zmian w budżecie Gminy Zębowice za 2020 rok. Rada 
Gminy nie podjęła natomiast uchwały w sprawie wysokości 
opłat za usługę utrzymania i oczyszczania przydomowych 
oczyszczalni ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Wodociągów w Zębowicach. Radni nie negując potrzeby 
uregulowania kwestii opłat za korzystanie z przydomowych 
oczyszczalni, uznali, że projekt wymaga doprecyzowania 
w trakcie obrad Komisji RG i procedowania go na kolejnej 

Sesji Rady Gminy. W dalszej części obrad radni zapoznali się 
ze sprawozdaniem z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 
i Przewodniczącego RG. Radnym została również odczytana 
petycja, jaką do Rady Gminy skierowali rodzice części dzieci 
uczęszczających do przedszkola w Zębowicach i oddziału za-
miejscowego w Radawiu dotycząca podjęcia decyzji o budowie 
nowego przedszkola w Zębowicach, do którego uczęszczałyby 
wszystkie dzieci przedszkolne z terenu naszej gminy. Pod pety-
cją w sprawie budowy przedszkola podpisało się 62 rodziców. 
Radni zapoznali się również z opinią Państwowej Inspekcji 
Pracy na temat skargi, jaką do RG złożyła była pracownica. 
PIP poinformowała, że w przypadku umowy zawartej na czas 
określony rozwiązuje się ona z upływem czasu, na jaki została 
zawarta. Przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę 
obowiązku zawarcia kolejnej umowy o pracę czy obowiązku 
wcześniejszego informowania pracownika o nie zawarciu 
kolejnej umowy. W trakcie obrad poruszane były również 
kwestie związane z częstotliwością odbioru odpadów oraz 
wiarygodnością informacji przedstawionej we wrześniowym 
numerze Informatora dotyczącej odpadnięcia tynku z części 
sufitu w jednej z sal w przedszkolu w Zębowicach.

WYGRAJ SZANSĘ 2020
4 listopada uczennice klasy VI b pod kierunkiem 

p. Zofii Laskowskiej-Qach i Gabrieli Langosz 
uczestniczyły w konkursie piosenki „Wygraj Szan-
sę”, który odbył się w Studenckim Centrum Kultury 
w Opolu. Organizatorem tego konkursu był Dział 
Muzyki i Rozrywki TV MEDIA w Łodzi. Celem 
tego konkursu jest odkrywanie talentów wokalnych.

Solistka Anna Niemiec wykonała utwór grupy 
muzycznej Małe TDG pt. „Góry do góry”.

Towarzyszył jej zespół taneczny w składzie: Emil-
ka Jendrzej, Amelka Sykoś oraz Matylda Wiecha. 
Dziewczynki z wielkim zaangażowanie uczestni-
czyły w przygotowaniach i pięknie zaprezentowały 
się na scenie. Zostały nagrodzone dyplomami oraz 
nagrodami książkowymi. Brawo!

Występ naszych artystek do obejrzenia: (od 1:03:00)
https://www.youtube.com/watch?v=Q_VGmdJW-

-ug&t=521s

Podziękowanie za udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Zakończył się Powszechny Spis Rolny 2020, który trwał od 1 września do 30 listopada br.
W gminie Zębowice wszyscy użytkownicy gospodarstw spisali się, jak na rolników przystało”, na 100%.
Cieszymy się, że informacja o spisie dotarła do wszystkich rolników gminy. Nie byłoby to możliwe bez pomocy i życzliwości 

wielu ludzi oraz lokalnych instytucji.
Za owocną współpracę oraz za wsparcie w nagłośnieniu informacji o spisie serdecznie dziękujemy Dyrekcji szkoły i Księżom 

Proboszczom Parafii Zębowice i Radawie.
Podziękowania kierujemy do wszystkich rolników, którzy wzięli udział w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, jak również do rachmi-

strza za konstruktywne rozmowy podczas spisywania gospodarstw. Dziękujemy osobom, które skorzystały z samospisu internetowego.
Już wkrótce, w kwietniu 2021 r., rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie powszechnym 

jest obowiązkowy! Liczymy na Was, bo liczy się każdy!
Gminne Biuro Spisowe

w Zębowicach



iNfORMATOR GMiNY ZĘBOWiCE6

HARMONOGRAM ZBIÓRKI  
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Szanowni Mieszkańcy,

dnia 2 listopada 2020 r. upłynął termin zapłaty IV raty 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo 
to, wielu właścicieli nieruchomości nie wniosło przedmioto-
wej opłaty. Prosimy o jak najszybsze uregulowanie należności, 
ponieważ z wnoszonych przez Państwa opłat pokrywane są 
koszty wywozu odpadów.

Obok przedstawiamy wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za IV kwartał 2020 r. odpowiednio 
do liczby zadeklarowanych osób.

Właściciele nieruchomości, którzy wnieśli opłatę za IV 
kwartał 2020 r., licząc po 11,00 zł/osobę/miesiąc dopłacają 
różnicę – 18,00 zł/osobę na cały IV kwartał 2020 r.

KRUS – WIADOMOŚCI
Co nowego przyniósł rok 2020.
Chciałoby się powiedzieć, że wszyst-

ko, jeśli nie jest nowe, to jest inne. 
Weszliśmy w  ten rok z  programem 
świadczeń uzupełniających dla osób 
niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji. Na początku marca zaczęły do 
nas napływać niepokojące wiadomości 
dotyczące epidemii. Stan zagrożenia 

zmusił nas do przeorganizowania funkcjonowania Placówki. 
Przyjmowanie interesantów odbywa się zza „szyby”. Doku-
menty są przyjmowane przez tzw. „Wrzutnię” i podlegają 
72-godzinnej kwarantannie. Niezależnie od tych utrudnień 
w każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji na miejscu 
w placówce lub za pomocą teleinformatycznych środków 
przekazu – telefon, mail, elektroniczna skrzynka podawcza 
(e-puap). Zbliża się zima. W planach tego roku jest przebu-
dowa pomieszczenia poczekalni tak, aby uniknąć kolejek 
przed placówką. Zajmijmy się teraz bieżącą pracą placówki. 
Jak wcześniej wspomniano cały czas przyjmujemy wnioski 
o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do sa-
modzielnej egzystencji, tj. takim, które wymagają pomocy 
w codziennych czynnościach. Dużą grupą świadczeń są 
świadczenia wynikające z ustawy „covidowej”. Pierwsze 
świadczenie przysługuje, gdy ubezpieczony, małżonek lub 
domownik zachorują na covid-19, drugie dla osób, które 
przebywały na kwarantannie, trzecie to zasiłki opiekuńcze, 
przysługujące jednemu z rodziców w sytuacji, gdy dziecko 
do 8. roku życia przebywa w domu z powodu zamknięcia 
szkoły lub przedszkola.

Następną grupą działań są ubezpieczenia. Objęcia, wy-
łączenia, wnioski emerytalne, dzierżawy. Przy okazji dzier-
żaw przypomnę, że od 31 lipca weszła w życie nowelizacja 
ustawy „prawo geodezyjne…”, Od tej pory potwierdzania 
umów dzierżaw dokonujemy w urzędach gminnych. Przy 
okazji przypomnę, że każda zmiana w gospodarstwie czy to 
powierzchni użytków rolnych, zatrudnienia, wykonywania 
umowy zlecenia, czy też zgłoszenia do ubezpieczenia osób 
pracujących w gospodarstwie powinna zostać zgłoszona 
w KRUS-ie w ciągu 14 dni.

Ostatnią, niemniej ważną dziedziną, jaką zajmuje się 
KRUS, jest prewencja. W tym roku chciałbym zwrócić uwagę 
na kolejną kampanię prewencyjną pod hasłem „Kości i stawy 

też rolnika sprawy”. Choro-
by układu ruchu nie tylko 
wywołują liczne dolegliwo-
ści, ale w sposób pośredni 
są przyczyną wielu wypad-
ków przy pracy rolniczej. 
Prace w gospodarstwie rol-
nym, pomimo ogromnego 
postępu technologicznego, 
wymagają dużego wysiłku 
fizycznego. Chroniczne 
przeciążanie układu ruchu, 
w tym kręgosłupa, prowa-
dzi do poważnych zmian 
zwyrodnieniowych. Wśród 
najczęstszych przyczyn 
chorób układu ruchu wy-
mienia się: wysiłek fizyczny 
spowodowany nadmier-
nym ciężarem i gabarytami 
przenoszonych ładunków; 
długotrwałą pracę w niena-
turalnej pozycji; ekspozycja 
na wibracje i  gwałtowne 
wstrząsy; praca ze zwierzę-
tami gospodarskimi, przygniecenie, uderzenie, szarpnięcie; 
zbyt długi czas pracy w ekstremalnych warunkach. Jak temu 
zapobiegać? Dobrze zorganizować stanowisko pracy, za-
pewnić pomoc drugiej osoby, zadbać o ergonomię, stosować 
ułatwienia w postaci podnośników, przenośników, wózków 
transportowych, nauka technik podnoszenia ciężarów, sto-
sowanie przerw w pracy, stosowanie zasady bezpiecznego 
kontaktu ze zwierzętami, zapobieganie powstawaniu urazów 
przez stosowanie odpowiedniego obuwia i odzieży roboczej. 
Przypominamy, że normy stosowane podczas podnoszenia 
ciężkich przedmiotów dla kobiet wynoszą: 12 kg (praca stała) 
20 kg (praca dorywcza) dla mężczyzn: 20 kg (praca stała) i 50 
kg (praca dorywcza).

Bardzo dziękujemy za wspólnie przeżyty rok 2020, a z oka-
zji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 
Roku 2021 życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pracownicy Placówki Terenowej KRUS w Oleśnie
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W Listopadzie 2020 r. JubiLaci 
obchodziLi sWoJe JubiLeusze:

80 lat: Róża Lisiecka, Józef Stich, Walter Kraska
85 lat: Gertruda Woitzik, Martha Maushagen,  

Adelajda Jośko
90 lat: Gertruda Weigel

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:  
Maria i Erwin Gruca

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.

* * *

W listopadzie urodziło się 2 dzieci.
Rodzicom narodzonych pociech życzymy, aby Wasze dzieci 
rozwijały się w zdrowiu, mądrości i bojaźni Bożej. Największym 
skarbem, jakim możecie obdarzyć swoje dzieci, a później w ich 
życiu dorosłym otrzymać powrotnie – to szczera miłość.

* * *

Osoby zmarłe w listopadzie: Helena Koprek,  
Jerzy Druchliński, Eleonora Korzeniec,  

Wiktoria Opiela, Alfred Ticman,  
Jan Wencel, Henryk Zieleźnik.

Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci. 
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
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Nasi Jubilaci

koNdoleNcJe

Pani Teresie ZieleŹNik 
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻa 
składają

Wójt, Pracownicy urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych

koNdoleNcJe

Pani kornelii TicMaN
Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MĘŻa
składają

Wójt, Pracownicy urzędu Gminy i Jednostek organizacyjnych

INFORMACJA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

I WODOCIĄGÓW W ZĘBOWICACH

ODCZYTY WODOMIERZY
prosimy zgłaszać w terminie  

od 7 do 24 grudnia 2020 r.
wszystkich odbiorców wody gminy Zębowice

drogą:

1.  telefoniczną numery telefonów: 77 4216076 w. 33 lub 
kom. 605090375, 504014637,

2.  mailową na adres: zgkiw.efaktury@gmail.com z po-
danym zwrotnym adresem poczty e-mail, na który 
wyślemy fakturę.

JAK SEGREGOWAĆ PAPIER?

Na terenie naszej gminy zaczynamy oddzielnie gro-
madzić odpady z papieru (do tej pory były one zbiera-
ne łącznie z odpadami z tworzyw sztucznych, metali 
i opakowaniami wielomateriałowymi).

Możemy je gromadzić i wystawiać do odbioru za-
równo w kubłach, jak i w workach.

Niebieskie worki do selektywnego gromadzenia od-
padów z papieru zostały dostarczone na posesje w czasie 
listopadowego odbioru odpadów zmieszanych. Każda 
posesja otrzymała po 2 worki.

Pierwszy odbiór odpadów z papieru odbędzie się 
17.12.2020 r. W tym dniu kubeł lub/i worek z odpadami 
należy wystawić przed posesję do godz. 6.00.

Worki na odpady z papieru na I półrocze 2021 roku 
będzie można pobrać w Urzędzie Gminy w Zębowicach.

Jeżeli właściciel nieruchomości planuje zakupić kubeł 
na odpady z papieru, to powinien to być kubeł w kolorze 
niebieskim.
Do pojemnika na papier należy wrzucać:

• opakowania z papieru lub tektury,
• gazety i czasopisma,
• katalogi, prospekty, foldery,
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty,
• torebki i worki papierowe,
• papier pakowy.

Do pojemnika na papier NIE powinno się wrzucać:
• papieru mocno zabrudzonego czy zatłuszczonego,
• papieru powlekanego folią i kalki,
• kartonów po mleku i napojach,
•  pieluch jednorazowych i innych materiałów higie-

nicznych np. zużytych ręczników papierowych, chu-
steczek higienicznych,

•  worków po nawozach, cemencie i innych materia-
łach budowlanych,

• tapet,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).


