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09.02.2017 - Ruta Sczudłek z Witosławic - 85 lat 
22.02.2017 - Maria Mrozek z Polskiej Cerekwi - 80 lat 

 28.02.2017 - Franciszek Smykała z Polskiej Cerekwi - 80 lat 

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia: 
zdrowia, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń.
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w tym numerze:

11 lutego w ramach akcji „Wieszak” młodzi strażacy z Dzie-
cięcej Drużyny Pożarniczej z Polskiej Cerekwi zawieźli ciepłe 
ubrania, zebrane przez dzieci i młodzież z Zespołu Gimnazjal-
no-Szkolno-Przedszkolnego. 

Ciepłe ubrania można było oddawać do 15 lutego w hali 
sportowej przy al. Jana Pawła II 29 w Kędzierzynie-Koźlu w go-
dzinach od 10-18.

Cerekwicką akcję zorganizowała Katarzyna Raczyńska, która 
przy pomocy dzieci i innych rodziców uzbierała znaczną ilość 
odzieży. Całość dostarczono wozem strażackim. Strażacy nie 
tylko są od gaszenia pożarów, ale również od pomagania in-
nym, co już po raz kolejny  udowodnili.

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

            Informuje o  możliwości uzyskania 
dofinansowania w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 30% 

w ramach: „Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim 
dla osób fizycznych przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

Do korzystania z dofinansowania uprawnione są osoby fizyczne będące 
właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikam

i nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne lub budynki 
jednorodzinnych, położonych na terenie województwa opolskiego. 

Program składa się z czterech części:

EKO-PIEC           - wymiana źródeł ciepła;
EKO-TERM        - termoizolacja  istniejących  domów 

jednorodzinnych;
EKO-DOM           - termomodernizacja  domów  jednorodzinnych 

wraz z wymianą źródła ciepła;
OZE                      - zakup  i  montaż  urządzeń  wykorzystujących 

energię odnawialną;
Oprocentowanie pożyczek: 2,5% w stosunku rocznym, bez prowizji; 

Termin składania wniosków: nabór ciągły wniosków do 2020 r. 

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie 
Programu, który można pobrać z witryny internetowej

 www.wfosigw.opole.pl

Kontakt w zakresie części Programu: 

EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM,
OZE - pompy ciepła i kotły na biomasę

tel. 77/45 67 873  w. 108, 148, 147, 123, 117, 116.  
OZE – małe elektrownie wiatrowe i fotowoltaika

tel. 77/45 45 891 w. 150, 103.

Dzieci z naszej Gminy oraz ich goście aktywnie spędziły dwa tygodnie ferii 
zimowych. W tym okresie przygotowaliśmy dla nich:

• wyjazd na łyżwy do Raciborza, 
• warsztaty kulinarne pod okiem grupy seniorów,
• dzień kinomaniaka,
• warsztaty rękodzieła z panią Katarzyną Raczyńską,
• kampanię „Ekoobywatel na zimowych wakacjach” Związku 

Międzygminnego „Czysty Region”
• tańce przebierańce z państwem Anną i Piotrem Orian. 
Dziękujemy za bardzo liczny udział w zajęciach oraz życzymy owocnych 

sukcesów w nauce! 

Fe
rie 2017!

Senior- WIGOR w Polskiej Cerekwi
1 marca w Polskiej Cerekwi odbyło się uroczyste otwarcie 

Dziennego Domu Opieki „Senior – WIGOR”. Nową placówkę 
poświęcił proboszcz parafi i ks. Jerzy Trinczek. Uroczyste-
go przecięcia wstęgi dokonał Wójt Polskiej Cerekwi Piotr 
Kanzy. Na uroczystość przybyli pracownicy Urzędu Gminy 
oraz mieszkańcy Polskiej Cerekwi. Głównym celem nowej 

(cd. na str. 2) 

„Wymiana ciepła” i „Wieszak”

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi 
serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci i nie tylko do 
zasilenia szeregów cerekwickiego OSP. Zebranie dla rodzi-
ców i chętnych nowych członków odbędzie się 11.03.2017 
r. o godzinie 10: 00 w remizie OSP. Serdecznie zapraszamy.

Uwaga nabór do OSP

�����������

Zawody trzeciej rundy I ligi juniorów 
Opolskiego związku Tenisa Stołowego 
przeprowadzono 11 lutego w Zakrzowie 
oraz Chróścicach. Zawody były pomyśl-
ne dla drużyn LZS Żywocice, gorzej poszło drużynom 
z LUKS Stal Osowiec, UKS Dalachów i LZS Victoria Chróścice II, 
LZS Młyn-Pol Zakrzów i MKS Wołczyn.

Organizatorem zawodów był prezes LZS Młyn-Pol, który był 
również sędzią głównym zawodów. 

Ping-pong



(cd. ze str. 1)  

FLORIAN 02/2017

2 3

FLORIAN 02/2017

W miesiącu lutym w gminie odbywały się 
zebrania wiejskie. Pierwsze zebranie odbyło 
się 6 lutego w sołectwach Mierzęcin oraz Ła-
niec, kolejne 7 lutego odbyły się w Jaborowi-
cach oraz Ciężkowicach, 8 lutego w Zakrzowie, 
kolejne 13, 15, 16, 17, 20 lutego odpowiednio 
w miejscowościach Ligota Mała, Połowie, Grzę-
dzinie, Dzielawach, Witosławicach, Wroninie 
oraz Polskiej Cerekwi.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy przedstawił 
krótką informację z realizacji budżetu gminy za 
2016 rok, zapoznał mieszkańców z założenia-
mi budżetu na 2017 rok oraz z planowanymi 
inwestycjami: przebudową ulicy Raciborskiej 
i ulicy Michalika, wykonaniem drogi polnej 
w Ciężkowicach, budową ścieżki rowerowej na 
terenie gminy Polska Cerekiew, budową chodni-

Senior- WIGOR w Polskiej Cerekwi
placówki jest zapewnienie wsparcia osobom powyżej 60 roku życia, nieaktywnym zawodowo, 
zamieszkałym na terenie Gminy Polska Cerekiew. Jednym z obszarów działalności Domu Opieki 
będzie stworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń, relaksu i wypoczynku. 
Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00. 

ka w Ciężkowicach, zastosowaniem odnawial-
nych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy, 
wykonaniem podjazdu przed OSP w Polskiej Ce-
rekwi, wykonaniem zespołu boisk we Wroninie, 
budową kanalizacji sanitarnej Wronin Łaniec, 
rozbudową oczyszczalni ścieków. Podczas spo-
tkań z mieszkańcami, wszyscy Sołtysi przedsta-
wili sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 
roku i przedstawili plany na rok bieżący.

Na zebraniach omawiano również najważ-
niejsze bieżące sprawy sołectw. Najczęściej po-
ruszanymi tematami, nie będzie tutaj zaskocze-
nia był problem złej jakości dróg powiatowych, 
potrzeby remontów dróg gminnych oraz nie-
drożne przepusty, nieregulowane rowy gównie 
w tzw. Stanach, kampania buraczana i jej skut-
ki. Niestety problemy związane z poprawą in-

frastruktury wymagają dużych nakładów fi nan-
sowych, których nie tylko brakuje w budżecie 
gminy, ale i u właścicieli. Potrzeby mieszkańców 
są ogromne, a większość inwestycji jest bardzo 
kosztowna. Stąd nie wszystko naraz udaje Nam 
się wykonywać - dodaje włodarz Gminy. Bardzo 
dużo pytań dotyczyło reformy oświaty w gmi-
nie, funkcjonowania GOSiR-u oraz dofi nanso-
wania do wymiany pieców na ekologiczne, ter-
momodernizacji domów jednorodzinnych oraz 
montażu alternatywnych źródeł energii. 

Wójt Gminy dziękuję 
wszystkim mieszkańcom obecnym 

podczas zebrań wiejskich. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za-
prasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału 
w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r Konkurs organizowany jest przez Kasę 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpra-
cy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją 
Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. 
Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego 
Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

W czternastu dotychczasowych edycjach udział 
wzięło ponad 17 tysięcy gospodarstw indywidualnych. 
Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rze-
czowe i fi nansowe – w ubiegłym roku zwycięzca zo-
stał uhonorowany ciągnikiem o mocy 75KM (relacja 
z uroczystego fi nału XIV edycji Konkursu znajduje się 
na stronie internetowej:

www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/
xiv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-

gospodarstwo-rolne/ 

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyj-
nych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia 
liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Ce-
lem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia 
i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w konkursie 
mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa 
rolne.

Ich właściciele mają okazję zaprezentowania swoich 
warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia 
cennych nagród, a także poddania gospodarstwa pro-
fesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, któ-
ry przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas elimi-
nacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia 
są stosowane w zgłoszonym gospodarstwie, a także czy 
eliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji wchodzą specjaliści z zakresu BHP 
w rolnictwie, reprezentujący Kasę Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego, Państwową Inspekcję Pracy, 
Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ochotniczą Straż Po-
żarną i inne instytucje działające w środowisku wiej-
skim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia 
się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym 
do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodo-
wych rolników oraz ich rodzin.

WAŻNE TERMINY:

• 31.03.2017 r. - upływa 
termin zgłaszania udziału 
w konkursie,

• 19.05.2017 r.- zakończenie etapu 
regionalnego konkursu,

• 16.06.2017 r. - zakończenie etapu 
wojewódzkiego,

• 03.07-21.07.2017 r. - wizytacja 
gospodarstw fi nałowych .

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 

zaprasza
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Podsumowanie zebrań wiejskich

Fe
rie 2017!
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