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ZBIÓRKA ZŁOMU W OSP ZĘBOWICE

Z

arząd OSP w Zębowicach informuje mieszkańców, że
w czasie przeprowadzonej w dniu 17 lipca br. zbiórki złomu zebrano 14,2 tony surowca oraz datki pieniężne
w kwocie 4 726,46 zł.

PODATEK AKCYZOWY ZA SAMOCHODY
SPROWADZONE Z UE
W związku ze zwiększoną liczbą telefonów klientów urzędów
skarbowych do Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu
w sprawach będących we właściwości urzędów skarbowych, w tym
zapytań o podatek akcyzowy za samochody sprowadzone z Unii
Europejskiej, informujemy, że jednostką właściwą w zakresie
podatku akcyzowego jest Drugi Urząd Skarbowy w Opolu.
Podajemy dane teleadresowe urzędu: Opole, ul. Cementowa
6, tel. 77 442 11 01, e-mail: 2us.opole@mf.gov.pl.
W sprawach podatku akcyzowego należy dzwonić pod nr
tel.: 77 40 74 594; 77 44 89 731; 77 44 89 747.
Zadania wynikające z ustawy o podatku akcyzowym, które
można załatwić w Drugim Urzędzie Skarbowym w Opolu to m. in.:
– rejestracja podmiotów,
– przyjmowanie powiadomień pośredniczących podmiotów
węglowych, gazowych, tytoniowych,
– przyjmowanie deklaracji podatkowych, w tym z tytułu
nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych,
– wydawanie zezwoleń na działalność w podatku akcyzowym,
– przyjmowanie zabezpieczeń akcyzowych.
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Odpust w Kadłubie Wolnym

26

lipca br. odbyły się w Kadłubie Wolnym tradycyjne
uroczystości odpustowe ku czci św. Anny. Głównym
punktem odpustu była msza św., którą odprawił proboszcz
zębowickiej parafii ks. Józef Zwarycz w asyście ks. seniora
Pawła Zająca. Po mszy odbyła się procesja do kaplicy św.
Anny w asyście sztandarów kościelnych i miejscowej OSP. Tę
wyjątkowo ważną dla mieszkańców uroczystość ubogacała
również swoją grą miejscowa orkiestra dęta.

TERMOMODERNIZACJA
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Z

akończono procedurę przetargową na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej (dawnego
gimnazjum) i budynku Publicznego Przedszkola w Zębowicach. 26 lipca br. podpisano umowę na wykonanie termomodernizacji z firmą KOMPLEKS BAU Grzegorz Molik
z Praszki. Całkowita wartość inwestycji zamyka się kwotą
938 375,52 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w kwocie 800 tys. zł.
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SESJA RADY GMINY ZĘBOWICE

6

lipca br. w GOIKiCz odbyła się XXI w ósmej kadencji sesja Rady Gminy Zębowice. Podczas obrad radni
w pierwszej kolejności wycofali z porządku obrad projekt
uchwały w sprawie przywrócenia obniżonego na początku
tej kadencji wynagrodzenia wójtowi gminy. Niestety, to już
kolejny raz projekt został odrzucony przez radnych klubu
„Mniejszość Niemiecka”. W dalszej części radni w trakcie
debaty nad Raportem o stanie gminy Zębowice za 2020 rok
przegłosowali wniosek radnej Doroty Wons, żeby w Dziale
VII Kultura dodać Rozdział 8.4. Izby Regionalne w brzmieniu:
„Na terenie gminy Zębowice umiejscowione są w obiektach
gminnych i Wspólnoty chłopskiej w Kadłubie Wolnym trzy
Izby Regionalne. W miejscowości Zębowice i Radawie zdeponowane elementy historyczne znajdują się w obiektach
gminnych Gminy Zębowice, a eksponaty znajdujące się
w miejscowości Kadłub Wolny są zdeponowane w sali, która
jest własnością Wspólnoty Chłopskiej Karczmy Kadłuba
Wolnego. Na terenie gminy Zębowice swoją działalność prowadzi Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice, które przede wszystkim analizuje i przedstawia
materiały historyczne tych okolic i nie tylko”. Następnie
radni podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy Zębowice
wotum zaufania oraz uchwałę o udzieleniu wójtowi gminy
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok ubiegły.
Rada podjęła również uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2020 rok, zmiany budżetu
gminy Zębowice na 2021 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego z gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego, określenia średnich cen jednostek
paliwa w gminie Zębowice na rok szkolny 2021/2022, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrodzień w sprawie zasad przekazywania i rozliczenia dotacji
dla podmiotów prowadzących żłobki dziecięce na terenie
gminy Dobrodzień, do których uczęszczają dzieci z terenu
gminy Zębowice, uznania skargi na wójta gminy Zębowice

za bezzasadną, niedochodzenia należności przypadających
gminie Zębowice lub gminnym jednostkom organizacyjnym.
Rada Gminy nie podjęła natomiast uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Kadłubie Wolnym
(budynku byłej szkoły podstawowej, w którym ma powstać
Dom Spokojnej Starości). Radni uzasadniali swoją decyzję
faktem, że dzierżawca nieruchomości, pomimo wcześniejszych licznych zapewnień, nie otworzył do tej pory żłobka
dziecięcego. Radni wyrażali obawy, że deklarowany przez
dzierżawcę rychły termin zakończenia remontu budynku
po jego zakupie jest mało realny. W dalszej części sesji radni
udzielili rekomendacji do oceny zasobów z pomocy społecznej
za 2020 rok. Podczas sesji wójt Waldemar Czaja przedstawił
informację na temat działalności wójta gminy w okresie
międzysesyjnym. Włodarz gminy w swoim wystąpieniu
podziękował również radnym za udzielenie wotum zaufania
i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Na
zakończenie sesji informację ze swojej działalności w okresie
międzysesyjnym przedstawił również przewodniczący Rady
Gminy.

ODPADY KOMUNALE – AKTUALNOŚCI
Od 1 lipca 2021 r. odpady z naszych nieruchomości odbiera
i zagospodarowuje firma Remondis Opole Sp. z o.o., która została wybrana w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego. Zamówienie zostało udzielone do 31 grudnia 2022 r.
--------------------------------------------------W „Informatorze” oraz na posesje uprawnione do wystawiania
odpadów komunalnych został dostarczony harmonogram ich
odbioru, obejmujący okres 1.07.2021 r. – 31.12.2022 r. Prosimy
o szczególnie dokładne zapoznanie się z zapisami dotyczącymi
odpadów wielkogabarytowych, opon, odzieży i tekstyliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów problema-
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tycznych, aby wiedzieć jakie odpady możemy oddać w ramach
danej zbiórki.
Na posesje razem z harmonogramem zostały dostarczone
niebieskie worki na odpady papieru. Worki na papier można
również pobrać w Urzędzie Gminy w Zębowicach, pokój nr 16.
Papier na razie odbierany będzie 1 raz w roku, tj. w grudniu
2021 r. i w grudniu 2022 r. Po upływie tego cyklu odbiorów będziemy mieli wiedzę, ile odpadów papieru wytwarzamy i jakie
są potrzeby w zakresie częstotliwości ich odbioru.
--------------------------------------------------Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
pozostaje bez zmian i w przypadku gdy bioodpady są kompostowane na posesji, wynosi 20 zł/osobę na miesiąc.
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WANDALE W AKCJI

P

onownie powracamy do spraw związanych z poszanowaniem miejsc użyteczności publicznej, które są naszym
wspólnym dobrem i służą ogółowi mieszkańców oraz zostały
wybudowane z naszych wspólnych podatków, które przez
całe życie płacimy. Nadal, pomimo naszych apeli, dochodzi
do aktów wandalizmu w różnych miejscach naszej gminy.
Wciąż stałym elementem są porozrzucane i potłuczone butelki po piwie i wódce w okolicach placu zabaw i budynków
gminnych oraz przy boisku wielofunkcyjnym. Dopełnieniem
tej specyficznej „kultury” są porozrzucane opakowania po
różnego rodzaju produktach spożywczych i papierosowe pety,
a przecież z tych miejsc korzystają również nasze dzieci. Pozostawione kawałki szkła czy inne akcesoria mogą w efekcie
przyczynić się do wypadku czy innego nieszczęścia. Trudno
też zrozumieć, o co chodziło – poza oczywistą głupotą –
grupie młodych mieszkańców naszej gminy, którzy kilka
tygodni temu po północy urządzali sobie spacery po dachu
budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przecież usytuowane są tam przewody elektryczne i o tragedię
nietrudno. W ostatnim okresie doszło również na terenie
naszej gminy do kolejnych aktów wandalizmu. Uszkodzone
zostały usytuowane z tyłu budynku dawnego gimnazjum
drzwi. Sprawcy wybili szyby na przystankach w Nowej Wsi
i na Bąkowni. W związku z tymi wydarzeniami ponownie
apelujemy do mieszkańców, abyście rozmawiali o nich ze

swoimi dziećmi i nie byli obojętni na tego typu zdarzenia,
niezwłocznie informując o tym pracowników Urzędu Gminy
lub funkcjonariuszy Policji.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
Wiele kontrowersji wzbudza zwiększona w miesiącach letnich częstotliwość wywozu odpadów zmieszanych, np. w sierpniu 2021 r. w m. Zębowice, Knieja , Kosice i Łąka odpady zmieszane będą odbierane 3 razy. Mieszkańcy zgłaszają uwagi, że
jest to niepotrzebne, bo w naszej gminie odpady zmieszane to
głównie popiół i częstszy wywóz byłby bardziej potrzebny zimą,
a latem śmieciarki będą jeździły puste.
Wyjaśniamy, że obowiązek zorganizowania minimum raz na
dwa tygodnie odbioru tych odpadów w miesiącach kwiecień–
październik nakłada na gminy wiejskie ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. W miastach minimalna częstotliwość to 1 raz na tydzień. Ustawodawca, zwiększając latem
częstotliwość odbioru odpadów, chce zapobiegać ich zagniwaniu
i nie zostawia gminom możliwości określenia częstotliwości wg
lokalnego zapotrzebowania.
Pomimo wielu opinii, które zebraliśmy na temat częstszego
wywozu odpadów zmieszanych latem jako niepotrzebnego,
w czerwcu 2021 r., w którym były po trzy wywozy z każdej
posesji, z naszych nieruchomości zostało odebranych 76 ton
odpadów zmieszanych.
Dla porównania w czerwcu ubiegłego roku było to 58 ton,
a średnia miesięczna z 2020 r. to 42 tony. Taka sytuacja występuje
w większości gmin – zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów
powoduje zwiększenie ilości odbieranych odpadów. Właściciele
nieruchomości wykorzystują dodatkowe wywozy i umieszczają
w kubłach gruz, ziemię, papę, dachówki, darń, zmiotki, wiadra
z przeterminowaną chemią budowlaną, np. farbami, a z góry
odpady zmieszane.
Jest to zjawisko negatywne i prowadzi nieuchronnie do
podwyżek opłat za odpady.
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W czerwcu odbiór 1 tony odpadów zmieszanych kosztował
720 zł, tzn. że w ubiegłym miesiącu wspólnie zapłaciliśmy
prawie 55 tys. zł za odbiór odpadów zmieszanych, a z wpłat
niespełna 50 tys. zł.
Odpady zmieszane to pozostałość po sortowaniu odpadów
komunalnych w naszych domach i w praktyce to popiół, zużyte
środki higieny osobistej, zabrudzony czy zatłuszczony papier,
odpady mięsa i wędlin itp., czyli to wszystko, czego nie możemy
oddać w sposób selektywny. Jeżeli w lutym tego roku, kiedy
były mrozy i w naszych domach powstawał popiół, oddaliśmy
45 ton odpadów, to powstaje pytanie, co włożyliśmy do naszych
pojemników w ubiegłym miesiącu, kiedy wystawiliśmy 76 ton,
a okres grzewczy dawno się skończył?
Gruz, farby czy dachówki nie nadają się do wystawiania
w kubłach – są za ciężkie i należy się ich pozbywać w sposób
opisany w harmonogramie jako odpady budowlane. Darń i ziemia
natomiast stanowią bioodpady, które w naszej gminie, zgodnie
ze złożonymi deklaracjami są kompostowane. Jeżeli wszyscy
wspólnie nie zatroszczymy się o zmniejszenie ilości odbieranych
z naszej gminy odpadów zmieszanych, poprzez prawidłowe
sortowanie, to musimy liczyć się z podwyżką opłaty za gospodarowanie odpadami. Obecnie system skalkulowany jest na ok.
530 ton odpadów zmieszanych na rok, to znaczy, że średnio na
jednego mieszkańca przypada 208 kg/rok tych odpadów, na
miesiąc jest to ok 17,3 kg. W czerwcu jeden mieszkaniec średnio
oddał 30 kg odpadów zmieszanych.
Firma odbierająca odpady zostanie zobowiązana do szczegółowej kontroli zawartości zbyt ciężkich pojemników, a odpady wystawione niezgodnie z harmonogramem nie zostaną
odebrane.
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Wydatki poniesione przez Gminę Zębowice
na jednostki OSP w latach 2016–2020
Klasyfikacja
budżet §

Wykonanie za 2019 w OSP:
Wykonanie za 2020 w OSP:
Wykonanie Wykonanie Wykonanie
za 2016
za 2017
za 2018
Kadłubie
Kniei Radawiu Zębowicach Kadłubie
Kniei
Radawiu Zębowicach

303 - Ekwiwalent
4 400,29
za udział w akcjach
411 - Składki na
1 949,27
ubezpiecz. społ.
412 - Fundusz
35,28
Pracy
417 Wynagrodzenie
22 840,00
bezosobowe
421 - Zakup
materiałów
39 000,92
i wyposażenia
426 - Zakup energii
6 073,44
427 - Zakup usług
6 957,00
remontowych
430 - Zakup usług
21 231,66
pozostałych
436 - Opłaty
1 355,73
telekomunikacyjne
443 - Różne opłaty
19 854,17
i składki
452 - Opłata za
804,00
odpady
606 - Wydatek
337 952,00
inwestycyjny
RAZEM
462 453,76
RAZEM ZA OKRES
1 334 513,63
2016–2020

4 761,71

5 979,33

1 693,70

0,00

2 614,68

3 225,00

1 656,55

0,00

1 708,58

2 404,27

752,04

1 073,70

653,91

513,00

513,00

1 634,03

818,24

513,00

513,00

1 210,68

26,46

35,28

74,21

49,00

73,50

133,28

73,50

73,50

49,00

73,50

18 876,96

28 419,62

6 092,00 4 845,00

8 319,00

13 362,70

5 193,29

2 898,29

4 725,95

9 188,29

53 523,89

45 400,93

10 615,49 3 879,46

7 144,94

16 992,19 10 417,43

1 516,85 12 681,88

14 989,76

6 005,13

7 735,26

1 481,63

43,92

2 658,84

6 296,72

1 713,86

52,61

2 204,76

5 100,29

135 134,01

122 811,28

0

0

0

0

0

0

0

0

22 370,58

26 943,64

5 767,63

2 335,17

5 170,54

8 575,42

3 456,93

6 300,25

3 652,20

26 688,91

1 343,84

1 350,00

35,88

0,00

35,88

847,66

28,90

0,00

28,90

620,26

15 618,32

16 487,24

2 624,88 1 138,33

6 601,29

6 356,86

2 958,91

1 221,31

5 978,56

7 254,47

804,00

0,00

204

175,94

126,28

208,78

235,17

0,00

0,00

0

0

0 22441,89

62000

57 627,86 26 493,55

12 702,09 54 193,50

129 765,60

259 216,94 256 236,28

204

357

288,17

0

0

0

29 243,33 13 160,88 33 419,84

Ważniejsze zakupy, remonty i inwestycje w poszczególnych OSP
Wyszczególnienie
bramy, akcesoria
czujniki bezruchu
defibrylator
Dok., poświęcenie zakupionego samoch.
legalizacja aparatów powietrznych
malowanie sali, awaria CO
mundury strażackie, ubrania
myjka, narzędzia
naprawa instalacji antenowych
naprawy samoch. bojowych
odwodnienie budynku
pomiary inst. odgromowej
przegląd gaśnic, regeneracja przew. hydr.
przegląd, ubezpieczenie IVECO KW
przegląd, ubezpieczenie IVECO Radawie
przegląd, ubezpieczenie Scania
remont pokrycia dachowego
remont wieży, komina, posadzki
roboty elektryczne
szyld podświetlany LED KW
tlen medyczny
ubezpieczenie Fiat Ducato KW
ubezpieczenie FORD Radawie
ubezpieczenie Mascott Zębowice
ubezpieczenie Mercedes Knieja
wentylator oddymiający
zakup akumulatorów
zakup piły spalinowej
zakup radiotelefonu, ubrań, węży, itp.
zakup wyposażenia świetlicy
zakup SCANII druga rata
SIERPIEŃ 8 0 / 2021

OSP Kadłub
Wolny
12544,58
327,87
5000

OSP
OSP
OSP
Wspólne
Knieja Radawie Zębowice
9291,55
2760,51
12213,83
798,39
327,87
327,87
977,87

6400,97
1239,8
1783,8

4766,74
98

11126,27
8564,33

410

2829

1100,01
401,4
2817

249,31
1787

2600
186,95

4734,89

2548
13060,6
3323,86

585,9
609,99
3874,5
16000
5142,23

147,6

2706,74

15814,35
39194,53
51122,54
711,3
3000

897,9
15222
2560

18731,55
29469,74
62000
8380

73,8
982
4111
2582
1879
4535,13
1053
21337,78

1100
2099,88

799,99
3378,53
5120,8

75
2569
20367,96
833,66
337952

73,8

RAZEM
37608,86
1961,48
5000
2548
35502,18
13225,99
1783,8
1100,01
4226,3
3426,99
3874,5
18600
13020,12
1787
15814,35
18731,55
69562,17
128344,54
11651,3
3000
73,8
982
4111
2582
1879
4535,13
3027,99
2569
47257,95
5954,46
337952
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NOWE BRAMKI

N

a boisku LZS w Radawiu zostały zamontowane nowe
bramki piłkarskie wraz z akcesoriami. Bramki, których
wartość zamyka się kwotą 8 999,91zł, zakupiono z budżetu

Gminy wpisanych w wyodrębniony Fundusz Sołecki Sołectwa Radawie.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

O

D 1 LIPCA 2021 R. POSIADACZE NIERUCHOMOŚCI
MAJĄ NOWY OBOWIĄZEK -– POWSTAJE CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)
Szanowni Mieszkańcy,
Uprzejmie informuję, że art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach
(Dz.U. z 2021 r. poz. 554) nałożył na właścicieli budynków
mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w źródła ciepła
(piece grzewcze, pompy, paliwa gazowe itd.) o mocy nie większej niż 1 MW obowiązek składania deklaracji dotyczących
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach i lokalach
mieszkalnych oraz lokalach i budynkach niemieszkalnych.
Obowiązek składania deklaracji CEEB dotyczy budynków
mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy
zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB
dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca 2021 roku,
oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła
lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.
Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację
przez Internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Na

tej stronie jest szereg różnych wyjaśnień, które będą pomocą
praktyczną przy wypełnieniu deklaracji.
www.gunb.gov.pl
Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że
umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą
jest to, że deklarację można złożyć, nie wychodząc z domu.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. Osoby, które wypełnią deklarację
elektronicznie, proszeni są o przesłanie jej w możliwe dogodnym terminie, jednak nie później niż do 30 czerwca 2022 roku,
wówczas obowiązek ten zostanie spełniony.
Deklaracje do pobrania na stronie: https://zone.gunb.gov.
pl/dokumenty-do-pobrania/
Osoby, które nie mogą skorzystać z elektronicznej formy
składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie
papierowej. Wypełnioną deklarację można wysłać listem
albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Zębowicach, ul.
Izydora Murka 2, 46-048 Zębowice.
Serdecznie dziękujemy za zrozumienie i wypełnienie obowiązku obywatelskiego, określonego ustawą o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

INFORMACJA
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW W ZĘBOWICACH
ODCZYTY WODOMIERZY – prosimy o wysłanie drogą:
1. telefoniczną pod numerem telefonu 77 4216076 w. 33 lub
kom. 603666312, 605090375, 504014637,
2. mailową na adres zgkiw.efaktura@gmail.com z podanym
zwrotnym adresem poczty e-mail, na który wyślemy fakturę.

– od 16 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – miejscowości:
Zębowice, Knieja, Łąka,
– od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. – miejscowości: Kadłub Wolny, Poczołków, Osiecko, Prusków, Siedliska,
Kosice, Radawie.

AKCYZA
W terminie od 1.08. do 31.08.2021 r. należy składać wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za okres od 1.02.do
31.07.2021 r. Zwrotu dokonuje się na podstawie faktur z tytułu
zakupu oleju napędowego oznaczonego kodami:
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– CN 2710 1943 do 2710 1948
– CN 2710 2011 do CN 2710 2019
– CN 3826 00
– CN 2710 2011 (B7)
W związku z powyższym prosimy rolników o zwrócenie
uwagi na zapisy ww. kodów ujętych na fakturach.
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Terminy odbioru odpadów

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

T

rwa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Prace
prowadzone są na terenie Radawia. W sumie do końca
czerwca wybudowano 27 oczyszczalni, z czego 19 zostało
odebranych przez gminną komisję i włączonych do eksploatacji. W lipcu prace zostały wstrzymane na okres 2 tygodni
z powodu opóźnień z dostarczeniem przez podwykonawcę
zbiorników. Prace wznowiono 29 lipca br. Na przesunięcie
terminów wpływ mają również rezygnacje mieszkańców,
którzy wcześniej składali deklaracje dotyczące budowy na ich
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posesjach oczyszczalni. Posadowienie oczyszczalni w nowych lokalizacjach zawsze poprzedzane jest prowadzeniem
odwiertów geologicznych, co w efekcie opóźnia termin realizacji całej inwestycji. Osoby, które zrezygnowały, muszą mieć
świadomość, że naraziły gminę na wydatki administracyjne
związane z przygotowaniem pełnej dokumentacji. Każdy
powinien mieć szczelne szambo i dokumenty potwierdzające odbiór i zagospodarowanie ścieku przez uprawnione
podmioty na oczyszczalnię zbiorczą.
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Nasi Jubilaci
W LIPCU 2021 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:
80 lat: Krystyna Regieta, Anna Buczek
85 lat: Maria Krawczyk, Anna Danielczyk,
Anna Niesłony
93 lata: Józef Wojtaszczyk, Gertruda Weigel
94 lata: Hildegarda Waniek
99 lat: Anna Hola
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:
Adelajda i Jerzy Pytel
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 LIPCU urodziło się 3 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 lipcu:
Jerzy Miozga, Walter Kraska,
Marta Larisz, Alfred Krohn, Aneta Walocha
Na zawsze odeszły od nas, ale pozostaną w naszej pamięci.
Wszystkim najbliższym osób zmarłych składamy wyrazy głębokiego współczucia i łączymy się z Wami w bólu i smutku.
Redakcja: Waldemar Czaja; zdjęcia: Manfred Mosler, Zdzisław Szuba
Urząd Gminy w Zębowicach, ul. I. Murka 2, 46-048 Zębowice,
tel. 774 216 076, fax 774 216 076, w. 36, e-mail: ug@zebowice.pl

Nakład: 1000

Druk: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, ul. Katedralna 8a, 45-007 Opole,
tel. 77 44 17 140, fax 77 44 17 141; e-mail: sekretariat@wydawnictwo.opole.pl
www.drukujunas.eu; www.wydawnictwo.opole.pl

8

iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

