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EGZAMINY GIMNAZJALISTÓW

W

dniach 19 - 21 kwietnia br. 32
uczniów III klas naszego gimnazjum zdawało egzaminy gimnazjalne.
W pierwszym dniu gimnazjaliści pisali
egzamin z języka polskiego, historii
i wiedzy o społeczeństwie, a w kolejnym z przedmiotów przyrodniczych
i matematyki.
W ostatnim dniu nasi gimnazjaliści zmagali się z językiem obcym. 27
uczniów przystąpiło do egzaminu z ję-

zyka niemieckiego, a pozostała piątka
pisała egzamin z języka angielskiego.
Podobnie jak w latach ubiegłych
nad sprawnym przebiegiem egzaminów czuwała komisja w skład, której
oprócz nauczycieli naszego gimnazjum
wchodzili również nauczyciele z gimnazjum w Dobrodzieniu. Z informacji
przekazanych przez gimnazjalistów
wynika, że najtrudniejszym dla nich
był egzamin z przedmiotów przyrod-

niczych i matematyki. Z kolei dyrektor
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Małgorzata Stelmach podkreślała, że nasi
uczniowie tradycyjnie prezentują wysoki poziom wiedzy z języków obcych.
Wyniki z egzaminów, które mają
wpływ na wybór przyszłej szkoły znane będą na początku czerwca, natomiast rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych rozpocznie się pod koniec
maja br.

ŻYCZENIA
Z OKAZJI DNIA STRAŻAKA
Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim
druhom strażakom dobrego zdrowia
i wszelkiej pomyślności. Dziękuję Wam
za waszą codzienną gotowość do
ratowania życia i mienia ludzkiego
oraz niesienia pomocy tym, którzy
jej potrzebują. Wasza odwaga
i poświęcenie dla drugiego człowieka
są przez naszych mieszkańców
postrzegane jako przejaw najwyższego dla nich
szacunku. Niech fakt bycia strażakiem ochotnikiem
będzie dla Was źródłem osobistej satysfakcji
i dumy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Gabriela Buczek
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Wójt Gminy
Waldemar Czaja
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PRZYWRACANIE PAMIĘCI

kwietnia godz. 9.00 to ważna data
w najnowszej historii Zębowic to
również ważna data dla całej społeczności uczniowskiej ZGS. To właśnie
w ten chłodny kwietniowy poranek
uczniowie i nauczyciele po cotygodniowej mszy ze sztandarem szkoły na czele
przemaszerowali pod Dom Spotkań
gdzie obok obelisku upamiętniającego powstańców śląskich została przez
ks. Pawła Zająca poświęcona tablica
w hołdzie ofiarom tragedii górnośląskiej z naszego regionu.
Tablicę odsłoniła p. Maria Prukop,
której ojciec w ramach dokonywanych
w tym czasie deportacji został wywieziony w głąb Związku Radzieckiego
w 1945 r. i do rodzinnego domu w Kadłubie Wolnym powrócił w Święta
Bożego Narodzenia po pięciu latach
katorżniczej pracy w radzieckich kopalniach. Ta wyjątkowa uroczystość
była pochodną pomysłu nauczycielki
ZGS p. Joaany Wons-Kleta, która zachęciła uczennice gimnazjum: Marlenę Zyzik i Emilię Lempa do zgłoszenia
swojego udziału w XXIII sesji Sejmu
Dzieci i Młodzieży, której tematem
w tym roku będzie ,,Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli
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propagujących systemy totalitarne,
Lokalni bohaterowie w przestrzeni
publicznej.
Chcąc spełnić kryteria zgłoszeniowe
nasze uczennice postanowiły upamiętnić Ofiary Tragedii Górnośląskiej z terenu naszej gminy w latach 1945-1948
poprzez postawienie tablicy związanej
z tą tragedią, aby w ten sposób uczcić
ludzi, którzy byli ofiarami dwóch
reżimów: faszystowskiego i komunistycznego. Jak podkreślają ważnym
impulsem do działania były również
wyniki przeprowadzonej prze nie ankiety, z której wynika że ponad połowa
mieszkańców nigdy nie słyszała o tym
strasznym wydarzeniu i nie łączy tych
wydarzeń z naszą gminą.
Dla naszych uczennic ważnym jest
również aby poszerzać wiedzę na powyższy temat wśród swoich rówieśników, dlatego korzystając z materiałów Instytutu Pamięci Narodowej
i pomocy nauczyciela historii propagują tę wiedzę wśród społeczności uczniowskiej. Wydarzenia zwane
Tragedią Górnośląską rozpoczęły się
wraz z wkroczeniem wojsk radzieckich
i polskich pod koniec stycznia 1945 r.,
i obejmowały szereg działań o charak-

terze zbrodniczym wobec cywilnych
mieszkańców Górnego Śląska, w tym
także mieszkańców Gminy Zębowice.
Wiązały się z masowymi mordami,
gwałtami, grabieżami i dewastacją
materialnego dziedzictwa, tworzeniem
przyzakładowych obozów pracy, a także deportacjami do Związku Radzieckiego oraz wysiedleniami Ślązaków
zweryfikowanych jako „Niemcy”.
Zabierająca na zakończenie uroczystości głos dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego Małgorzata Stelmach podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do upamiętnienia tych
historycznych wydarzeń oraz ufundowania tablicy pamiątkowej. Słowa
podziękowań skierowała do: Gerarda
Wons, który zainspirował nasze uczennice do zajęcia się tematem Tragedii
Górnośląskiej oraz udostępnił informacje o ofiarach z naszych okolic, Izbie
Regionalnej za ufundowanie drewnianej konstrukcji, na której zawisła
tablica, Damianowi Siwiaszczykowi
i Grzegorzowi Libera, którzy wykonali bezpłatnie projekt i wydruk tablicy
oraz wójtowi i radnych Rady Gminy
za udostępnienie terenu i wsparcie organizacyjne.
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OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI

U

roczystą akademią z udziałem uczniów i nauczycieli
Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego uczczono 226 Rocznicę
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W udekorowanej w barwy narodowe hali sportowej,
uczestnicy wysłuchali montażu słowno-muzycznego nawiązującego tematyką do okresu, kiedy rodziła się ta wyjątkowa z uwagi na zawarte w niej treści konstytucja. Montaż
przygotowali uczniowie klas; Ia, IIa i IIb gimnazjum pod
kierunkiem nauczycieli: Katarzyny Madej, Andrzeja Rataja
i Stanisława Kozłowskiego.
W klimat tamtych lat, uczestników uroczystości przeniosła
również wymowna w swojej formie i podkreślona sugestywną muzyką prezentacja, którą przygotował p. Marcin
Kucharski.
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NOWA DYREKTOR GOIKiCz

Z

arządzeniem wójta gminy z dniem
10 kwietnia p Joanna Maria Janczyk powołana została na stanowisko
pełniącej obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka Informacji, Kultury
i Czytelnictwa w Zębowicach.
Powołanie nastąpiło na czas określony od dnia 10 kwietnia do 31 grudnia 2017 r. Z informacji przekazanych
przez nową p. dyrektor dotyczących
najbliższej działalności Ośrodka
wynika, że jest w trakcie wysyłania
zaproszeń na spotkanie do wszystkich działających na terenie gminy
stowarzyszeń i organizacji, które ma
na celu uściślenia ram współpracy.
Przeprowadziła już wstępne rozmowy
na temat współpracy z sołtys Zębowic,
komendantem OSP i dyrektor Przedszkola.
Wprowadza cykliczną imprezę „Wieczór z bajką”, na której dorośli będą
czytać bajki dzieciom w połączeniu
z zajęciami plastycznymi. Zamierza
uruchomić działanie ,,Koła Robótek
Ręcznych”, które będzie spotykać się
w Domu Spotkań, by wspólnie tworzyć różne dzieła ręczne. Jest również

po pierwszych rozmowach z LGD
w sprawie projektu, w ramach którego
możliwe będzie m. in. sfinansowanie
pewnych przedsięwzięć realizowanych
przez orkiestrę dętą i chórek „Promyki
Maryi”.
Ośrodek przygotował też cykl imprez
z okazji długiego weekendu majowego
oraz jest w trakcie organizowania obchodów Dnia Matki i Dnia Dziecka.
W planach ma również zorganizowanie
w Domu Spotkań koncertu Darii No-

ryńskiej na Fletni Pana połączonego
z wystawą jej prac.
Dyrektor Janczyk poinformowała
nas też, że usprawnione zostaną komputery w kawiarence internetowej
i wgrane programy. W najbliższym
czasie powstanie również na portalu
społecznościowym ,,facebook” strona GOIKiCz., na której mieszkańcy
gminy będą na bieżąco informowani
o działalności Ośrodka i organizowanych imprezach.

OŚWIETLENIE ULICZNE W PRUSKOWIE

N

a 660 metrowym odcinku drogi dojazdowej do
leśniczówki w Pruskowie na
istniejących słupach energetycznych zamontowano 6
lamp oświetleniowych.
Montaż oświetlenia został
sfinansowany ze środków
funduszu sołeckiego. Jak
podkreślają mieszkańcy ta
wyjątkowo potrzebna inwestycja, przyczyni się do
poprawy ich bezpieczeństwa
i znacznie ułatwi dojazd pogotowia czy wozów ppoż.
To już drugie Sołectwo
zdecydowało, że można właściwie wydatkować przyznane środki publiczne za zadanie tak bardzo potrzebne dla
mieszkańców.
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MIĘDZYPRZEDSZKOLNY
KONKURS RECYTATORSKI

kwietnia br. w zębowickim przedszkolu odbył się miedzyprzedszkolny konkurs recytatorski, w który udział
wzięło 20 małych artystów wyłonionych z grupowych eliminacji.
Tradycyjnie wysoki poziom artystyczny prezentowany
przez naszych najmłodszych wykonawców spowodował, że
Jury w osobach pani Doroty Wons i Anny Wierszak miało
wyjątkowo trudne zadanie, ponieważ musiało wybrać tylko czworo najlepszych dzieci, po jednym z każdej grupy
wiekowej, którzy w nagrodę reprezentowali przedszkole na
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międzygminnych eliminacjach w Dobrodzieniu. Do etapu
międzygminnego zakwalifikowały się: Milena Jendrzej
rocznik 2010, Marta Bartyla rocznik 2011, Maja Proszewska
rocznik 2012 oraz Paweł Lempa rocznik 2013.
Na przeprowadzonych w dniu 6 kwietna br. międzygminnych eliminacjach w Dobrodzieniu Pawełek Lempa
otrzymał wyróżnienie w grupie wiekowej 3 latków. Wyróżnienie w grupie wiekowej 6 latków otrzymała również
Milena Jendrzej.
Gratulujemy.
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DZIEŃ ZIEMI

W

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

yjątkowo bogaty w wydarzenia był
obchodzony w dniu 3 kwietnia br.
w Szkole Podstawowej ,,Dzień Ziemi”,
którego myślą przewodnią było hasło
,,Uczniu! Bądź zdrowy i eko, a zajdziesz
daleko!!!”. Zorganizowane w hali sportowej ZGS obchody podzielone zostały
na dwie części: ekologiczną i zdrowotną.
W części ekologicznej uczniowie,
grono pedagogiczne i zaproszeni goście, obejrzeli przedstawienie teatralne
,,Jestem Eko” w wykonaniu uczniów
klasy IV oraz zapoznali się z prezentacją multimedialną ,,Przyroda jest
wieczna, jeśli jest bezpieczna” przygo-
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towaną przez uczniów V klasy. Uczniowie z klas IV–VI uczestniczyli również w ,,Quizie ekologa”. Prezentacją
na temat ,,Racjonalne żywienie jako
podstawa zdrowego stylu życia”, którą
przedstawiła Izabela Pietrzak dietetyk
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnie, rozpoczęła
się część zdrowotna obchodów „Dnia
Ziemi”.
Kulminacją tegorocznych obchodów
była promocja przez przedsiębiorców
i pasjonatów zdrowego żywienia z naszego terenu, regionalnej, ekologicznej
żywności. Swoje produkty zaprezen-

towali: Mleczarnia Olesno, Masarnia
Krystian Jarząbek, Piekarnia Kotarski,
Beata Kubiciel – Tawerna pod Kotwicą,
oraz p. Zofia Laskowska i Dorota Wons.
Specjalny stół ze zdrową żywnością
przygotowali również uczniowie kl.
I–VI. Zwieńczeniem obchodów była
wspólna degustacja przygotowanych
potraw.
Tegorocznym uroczystościom, których głównym organizatorem była p.
Marzena Dutkiewicz towarzyszyła
nawiązująca do tematyki ekologicznej
dekoracja przygotowana przez p. Katarzynę Madej.
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IV Ogólnopolska Konferencja

W

Samorząd Terytorialny w systemie odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

dniach 19–20 kwietnia we Wrocławiu
odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Samorząd Terytorialny w systemie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych. W tej skierowanej
min. do wójtów, burmistrzów, głównych
księgowych jednostek sektora finansów
publicznych, oraz osób odpowiedzialnych
za gromadzenie i wydatkowanie środków
publicznych konferencji, uczestniczył również wójt Waldemar Czaja.
Tematyka konferencji obejmowała najistotniejsze problemy z zakresu dyscypliny
finansów publicznych oraz gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i odpowiedzialności samorządu za
wydatkowanie grosza publicznego. Zagadnienia bezpośrednio związane z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, referowały osoby
o uznanych autorytetach i doświadczeniu zawodowym, rzecznicy dyscypliny finansów publicznych, członkowie Głównej
Komisji Orzekającej oraz regionalnych
komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

jak również pracownicy państwowych organów kontroli.
Ważnym dla uczestników konferencji był fakt, że wystąpienia prelegentów
w sposób czytelny przedstawiały obszar
nakazanego bądź zakazanego działania
osoby odpowiedzialnej za gromadzenie
i dysponowanie środkami publicznymi. Podejmowane tematy były również rozszerzane o rozstrzygnięcia organów właściwych
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz orzeczenia sądów
administracyjnych. Szeroko zreferowane
zostały min. sprawy związane z kwestią
dotacji oświatowych, terminu i sposobu ich
rozliczenia oraz celowości wydatków tychże dotacji. Istotnym tematem omawianym
w obszarze dyscypliny finansów publicznych były sprawy związane z funduszem
sołeckim. Podnoszono kwestie dotyczące
wysokości naliczania funduszu dla danego
sołectwa i podkreślano, że służy on poprawie życia mieszkańców gminy. Środki
z tego funduszu nie mogą być przeznaczone
na konsumpcję, a ich wykorzystanie musi
być zgodne z przyjętą strategią rozwoju

gminy. Poinformowano, że z pośród 40 tyś
sołectw, 61% z nich złożyło w 2014 r. wnioski o dotację w ramach funduszu sołeckiego, na które przeznaczono kwotę 372 mln
zł. Część Gmin musiało zwracać pieniądze
za ich niewłaściwe wydatkowanie.
W trakcie konferencji omawiano również sprawy związane z funkcjonowaniem
kontroli zarządczej, prowadzeniem inwentaryzacji czy antykorupcji w sektorze finansów publicznych. Przedstawiono też
wyniki ustaleń kontrolnych RIO w Opolu
za lata 2015–2016 na tle przedmiotu działalności organów właściwych w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Podkreślano, że chociaż na co
dzień w statystycznej gminie używanych,
stosowanych i analizowanych jest 70 aktów
prawnych a tak naprawdę to liczba ich często sięga do 145 aktów prawnych.
Mimo tak szybkich i w dużej liczbie
zmian: ustaw, rozporządzeń, nie zwalnia
to pracowników i kierowników Jednostek
Samorządu Terytorialnego z przestrzegania prawa i znajomości stosowanych
przepisów.

POŻYCZKA NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Pragniemy poinformować naszych mieszkańców,
że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu rozszerzył swoją ofertę
w zakresie pomocy finansowej w dziedzinie ochrony
wód dotyczącą udzielania pomocy osobom fizycznym
i osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków.
Pomoc udzielana jest w formie pożyczki, przy czym
odsetki od pożyczki ustalono w wysokości 0,4 stopy
redyskontowej weksli ustalonej przez Prezesa NBP, jednak nie mniej niż 2,0 %, co na dzień dzisiejszy wynosi
2,0 % w stosunku rocznym. Odsetki są spłacane w cyklu
miesięcznym.
Wysokość pożyczki nie może być mniejsza niż 10 000
zł i może stanowić do 95 % wartości zadania (kosztów
kwalifikowanych) – budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków, pozostałą część finansowania zapewnia wnioskodawca. W przypadku gdy gmina prowadzi własny
program dofinansowania takiej budowy, a w naszym
budżecie jest taki zapis, to Fundusz będzie traktował
to jako uzupełnienie wkładu własnego wnioskodawcy.
Zastosowane urządzenia do oczyszczania ścieków
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muszą posiadać deklarację właściwości użytkowych instalowanego urządzenia zgodną z normą PN-EN 125663:2016-10E (dopuszcza się zastosowanie urządzeń
spełniających normę PN-EN 12566-3.2005+A2:2013
w okresie do grudnia 2017 r.). Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 5 lat, a nie mniej niż 18 miesięcy.
Wnioskodawca po spłacie 80 % wartości pożyczki
może wystąpić z wnioskiem do Funduszu o umorzenie pozostałej kwoty pożyczki tj. 20 % kwoty wypłaconej pożyczki. Wzór wniosku o pożyczkę dostępny
jest na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl
w zakładce wzory wniosków i druków do pobrania
/portal beneficjenta/ przydomowe oczyszczalnie
ścieków – pożyczki dla osób fizycznych/ wniosek
o udzielenie pożyczki ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków.
We wzorze i instrukcji wypełniania wniosku są podane
również pozostałe wymagane dokumenty. Szczegółowych informacji w zakresie wypełniania wniosku i załączników udzielają pracownicy Funduszu – Zespołu Ochrony Środowiska, tel. 77/45 45 891 w. 105, 120 i 125.
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ogłoszenia
W kwietniu 2017 r. Jubilaci obchodzili
swoje jubileusze:

80 lat: Helena Kontna,
Marie Morawietz, Małgorzata Matros
90 lat: Agnieszka Rybol
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego:

Marta i Hubert Respondek

STRAŻAK ROKU
Miło nam poinformować, że na organizowanym przez Nową Trybunę Opolską konkursie
Strażak Roku w kategorii Strażak Ochotnik druh
Michał Szwed naczelnik OSP w Zębowicach
zajął IV miejsce na szczeblu powiatu oleskiego. Natomiast w organizowanym równolegle
konkursie Strażak Roku w kategorii Jednostka
OSP, II miejsce na szczeblu powiatu oleskiego
zajęła Jednostka OSP z Kadłuba Wolnego.
Gratulujemy.

Jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego:

Klaudia i Zygfryd Kotyś, Gabriela
i Waldemar Czaja, Urszula i Józef
Warzecha
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.

Dzieci urodzone w kwietniu:
z końcem marca ur. się Magdalena
Świerczok, a w kwietniu Mateusz
Buczek i Zuzanna Bajorska.
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 kwietniu:

z końcem marca zmarła Maria Gawlik,
a w kwietniu Eryk Respondek
i Agnieszka Kowolik.
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
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NABÓR DO PRZEDSZKOLA
Zakończył się nabór dzieci do Publicznego Przedszkola w Zębowicach na rok szkolny 2017/2018.
Jak poinformowała nas dyrektor placówki Kornelia Ticman po przeprowadzonej przez komisję
rekrutacyjną weryfikacji wniosków, zakwalifikowano 119 dzieci, które zostały podzielone na
5 grup. Utworzono grupę mieszaną liczącą 25
dzieci w Oddziale zamiejscowym w Radawiu,
a pozostałe 4 w Przedszkolu w Zębowicach.
Dzięki decyzji jaką podjął wójt Gminy, żadne
dziecko nie musiało szukać innego przedszkola
by w nim się mogło bawić czy uczyć. Jest to duży
wysiłek zarówno finansowy jak i organizacyjny,
ale co się nie robi by naszym najmłodszym żyło
się lepiej.

RECYKLING
Informujemy, że
zwożony przez mieszkańców na teren bazy
gminnego zakładu
komunalnego gruz
został zmielony i zostanie wykorzystany do utwardzania
dróg służących do
transportu rolnego.
To już trzeci raz jak
skruszono duże ilości
tego materiału. Dobrze, że są takie maszyny i chęć pomocy
tak małym Gminom. W czterodniowej pracy maszyn: koparki i kruszarki oraz naszego sprzętu, udało się skruszyć
ponad 1500 m3 gruzu. Policzmy średnio, że za utylizację
tego materiału należałoby zapłacić 250 zł od tony, to znaczy, że każdy mieszkaniec musiałby dodatkowo zapłacić
miesięcznie 12 zł za opłatę za odbiór i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych.
iNfORMATOR GMINY ZĘBOWICE

