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Jubilaci

20.03.2018 
Józef Zuber z Zakrzowa 

80 lat

24.03.2018 
Maria Sobek z Polskiej Cerekwi 

85 lat

27.03.2018 
Jan Niwka z Zakrzowa 

80 lat

28.03.2018 
Ginter Kupka z Polskiej Cerekwi 

80 lat

30.03.2018 
Albert Smykała z Jaborowic 

85 lat
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LUKS Atena Polska Cerekiew zaprasza 
dzieci z terenu gminy Polska Cerekiew  

na bezpłatny kurs pływania  
 

20 lekcji, od kwietnia do października (z przerwą wakacyjną) 

Rozpoczęcie kursu: 6.04.2018 
Zajęcia o godz. 1700 (gr. młodsza – 6-9 lat) i 1800 (gr. starsza – 10-13 lat) w piątki 

     Dojazd własny 

 

Zapisy do 4.04: p. Ewa Michalak 
(michalak.ewa@gmail.com, tel. 501 410 316) 
lub na recepcji basenu GOSiR Zakrzów 

 

 

Zadanie finansowane ze środków Gminy Polska Cerekiew 

W klimat niezwykłego okresu Wielkanocnego wprowadziło nas wydarzenie, 
w którym 11 marca 2018 r.  uczestniczyły całe rodziny. Organizatorami „Fe-
stiwalu z Jajem” byli Towarzystwo Promocji i Rozwoju Wsi Cisek – CISEK 
2000, Stowarzyszenie „Euro-Country” oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zakrzowie. Impreza współ� nansowana była ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 
– 2020. Impreza wystartowała w samo południe i przyciągnęła wielu mieszkań-
ców naszego powiatu i okolic. W programie znalazły się warsztaty wikliniarskie, 
kroszonkarskie, ceramiczne, wykonywania ozdób z papieru, zawody sportowe, 
występy zespołów z terenu pięciu gmin, prezentacja stoisk z ozdobami oraz de-
gustacja potraw związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Impreza zakończyła 
się w godzinach popołudniowych występem zespołu „Dziergowianki”. 

    GMINA POLSKA CEREKIEW
                              (nazwa gminy)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
zmieszanych i selektywnych

TERMIN: 01.04.2018- 30.04.2018
SEKTOR NR:            8 - POLSKA CEREKIEW

Miesiąc:

DNI WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPADY KOMUNALNE NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE SEGREGOWANE

pojemnik/ worek czarny pojemnik/ worek żółty pojemnik/ worek zielony pojemnik brązowy 

Firmy Firmy Firmy Zabudowa jednorodzinna  

kwiecień
3   ,   16,   30 3   ,   16  ,  30 3   ,   16  , 30 10 10 10   -   -   - 13,   27

*) oznacza mycie i dezynfekcję pojemników

Zbiórka Akcyjna (AKC): UWAGA: Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK):

SOŁECTWA Data SOŁECTWA: Data

  -   -

Biuro Informacji i Obsługi Mieszkańca: 77/446 11 97 oraz 77/446 11 93

UWAGI:
 - Pojemniki należy udostępniać do opróżniania  w dniu wywozu do godz. 6:00

 - Odbiór odpadów niewykonany wskutek zdarzeń losowych, czy awarii technicznej pojazdu zostanie wykonany w dniu następnym.
 - Zbiórka akcyjna oraz Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych (jednorodzinnych i wielorodzinnych)

SOŁECTWO : Jaborowice, Zakrzów, P.Crekiew, Połowa, Ligota Mała , Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin , Łaniec, Koza , Mierzęcin

Zabudowa 
wielorodzinna

Zabudowa 
jednorodzinna

Zabudowa 
wielorodzinna

Zabudowa 
jednorodzinna

Zabudowa 
wielorodzinna

Zabudowa 
jednorodzinna

- odpady  wielkogabarytowe  (dywany,  wykładziny,  meble domowe i ogrodowe, 
materace)
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
- zużyte opony samochodowe o średnicy nieprzekraczającej 56 cm (do 22 cali)

1) Odpady ulegające biodegradacji zbierane są od 1 kwietnia do 30 
listopada. W zabudowie wielorodzinnej odbiór odpadów ulegających 
biodegradacji odbywać się będzie po wcześniejszym zgłoszeniu do 
Związku Międzygminnego Czysty Region                                                    
             

2)Do pojemnika brązowego wrzucamy: 
* odpady biodegradowalne i zielone, tj. trawa, liście, gałęzie, kwiaty, 
odpady z surowych warzyw i owoców.

3) Popiół wrzucamy tylko do pojemnika na odpady zmieszane.   

tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło opakowaniowe, odpady 
zielone, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony 
samochodowe, odpady budowlane i rozbiórkowe (300kg na 
mieszkańca/rok), odpady niebezpieczne
MPSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, papy, odpadów 
zawierających azbest, wełny mineralnej, styropianu budowlanego.

MPSZOK czynny od godz. 8.00 do 16.00                      
LOKALIZACJA MPSZOK - CIĘŻKOWICE SKŁADOWISKO 
ODPADÓW

Jaborowice, Zakrzów, P.Crekiew, Połowa, 
Ligota Mała , Ciężkowice, Witosławice, 

Dzielawy, Grzędzin, Wronin , Łaniec, Koza , 
Mierzęcin

Jaborowice, Zakrzów, P.Crekiew, Połowa, Ligota 
Mała , Ciężkowice, Witosławice, Dzielawy, 

Grzędzin, Wronin , Łaniec, Koza , Mierzęcin

W dniach 9-29 kwietnia można oddawać swoje 
głosy na dwa projekty zgłoszone do Marszałkow-
skiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2018.

Marszałkowski 
Budżet Obywatelski 
– głosujemy!

 „FESTIWAL 
Z JAJEM” 

Marszałkowski 
Budżet Obywatelski 
– głosujemy!

Pierwszy z nich to projekt powiatowy 
„Pływać każdy może”, który przewiduje 
cykl darmowych zajęć na basenie w GOSiR 

Zakrzów dla dzieci i seniorów z gmin wiej-
skich naszego powiatu.

Drugi to projekt subregionalny  „Muzyka 
nas łączy” (wspólnie dla powiatu k-koziel-
skiego i strzeleckiego), który przewiduje 
organizację profesjonalnego koncertu kom-
pozytorów polskich i niemieckich w każdej 

z gmin tych powiatów. Głosy można odda-
wać internetowo na stronie www.budzet.
opolskie.pl lub osobiście na listach dostęp-
nych w UG Polska Cerekiew, w biurze LGD 
Euro-Country (w zamku) oraz w GOSiR 
Zakrzów, a także u przewodniczących kół 
DFK na terenie gminy.
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Mamy się czym pochwalić! W dniu 02.03.2018 r. w Opo-
lu w Urzędzie Marszałkowskim, Zarząd Stowarzyszenia 
„Euro-Country” podpisał pierwszą z dwóch umów dot. 
pomocy w zakresie Projektów grantowych pod nazwą 
„Euro-Country wspiera aktywnych na terenie”. Pozyska-
na kwota pomocy ze środków unijnych na ten Projekt to 
178 876,00 zł., która zasili 13 lokalnych inicjatyw. Dru-
ga umowa na Projekt grantowy, który będziemy realizo-
wać została podpisana w dniu 19.03.2018 r. i nosi nazwę 
„Najważniejsze to co niewidoczne”. Pozyskana kwota grantu 
to 97 907,00 zł. na 8 kolejnych inicjatyw.

W ramach pozyskanego grantu będziemy realizować wraz 
z innymi stowarzyszeniami, gminami, lokalnymi liderami 
przedsięwzięcia kulturalne integrujące lokalną społeczność 

Radni MRG na trzeciej sesji podjęli uchwałę 
w sprawie planu pracy na rok 2018. Zdecydo-
wali również które działania będą realizowane 
jako pierwsze. Już od kwietnia Centrum Kultury 
w Polskiej Cerekwi zamieni się w miejsce spo-
tkań dla młodzieży. Wstępnie będzie czynne od 
poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 
16:00. Radni zachęcają wszystkich uczniów od 
klasy 4 wzwyż do odwiedzenia „Lamikowca” aby 
odrobić zadania domowe, pobawić się czy też po 
prostu spędzić miło czas w gronie rówieśników. 
Kolejnym zadaniem jest ogłoszenie konkursu na 
logo i hasło promujące MRG. Prosimy obserwo-
wać o� cjalny pro� l 
MRG na Facebo-
oku, na którym po-
jawi się plakat. 

 
Polub nas: 
https://www.
facebook.com/
MRGPolska
Cerekiew/  

18 marca na cerekwickim zamku odbył się kolejny odczyt w ra-
mach projektu „Opolskie bez tajemnic”. Tym razem poświęcony szla-
checkim rodom związanym w przeszłości z terenem obecnej gmi-
ny. Prelegentem był pan Damian Dąbrowski, autor portalu Pałace 
Śląska.

W jednej z sal bibliote-
ki, która mieści się w zam-
ku, zgromadziło się ponad 
40 zainteresowanych nie-
zwykłymi historiami ba-
ronów i hrabiów, którzy 
niegdyś zamieszkiwali 
miejscowości na terenie 
obecnej gminy Polska Ce-
rekiew. Majątki ziemskie 
znajdowały się w Cieżko-
wicach, Zakrzowie, Pol-
skiej Cerekwi, Jaborowi-
cach-Kochańcu, Ligocie 
Małej i Wroninie. Pałace 
czy dwory znajdowały się we wszystkich tych miejscowościach, za 
wyjątkiem Ligoty Małej. W ich dziejach przewinęły się tak zna-
czące rody jak Oppersdor� owie, Gaschinowie, Seherr-� ossowie, 
Wrochemowie, Larischowie, Matuschkowie, Garnierowie, Reibnit-
zowie i wiele, wiele innych. Niektóre z tych pałaców ostały się do dziś 
i mają się całkiem nieźle, jak np. W Polskiej Cerekwi, Zakrzowie czy 
Ciężkowicach. Niestety bezpowrotnie zostały zniszczone obiekty we 
Wroninie i Kochańcu.

- Historia tych rodów to niezwykła opowieść z wielkimi drama-
tami, wojnami, romansami i niezwykłymi karierami w tle – mówi 
Tomasz Kandziora, pomysłodawca projektu i moderator spotkania 
w Polskiej Cerekwi. – Wiele z tych rodów, jak Opperdor� owie czy 

12 marca miało miejsce w GOSiR Zakrzów o� cjalne otwarcie 
Pensjonatu Seniora. Placówkę, w części ośrodka dotychczas słabo lub 
w ogóle nie używanej, otworzył znany geriatra dr Tomasz Wantuła.

Będą tu świadczone usługi krótkotrwałych pobytów rehabilitacyj-
no-terapeutycznych dla seniorów (do 14 dni), oraz cała paleta usług 
rehabilitacyjnych dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu. 

Ważną informacją jest to, że część miejsc będzie bezpłatna, w ra-
mach unijnego projektu realizowanego przez dr Wantułę. 

Placówka zaopatrzona jest m.in. w suchą saunę, urządzenia do krio-
terapii, hydroterapii, laseroterapii, pole magne-
tyczne, gabinety masażu. 

Na miejscu pracować będą rehabilitanci, 
a osoby nocujące będą pod opieką pielęgniar-
ską 24 h na dobę. 

W otwarciu wzięli udział znakomici goście 
– m.in. wicemarszałek Roman Kolek, starosta 
Małgorzata Tudaj, wicestarosta Józef Gisman, 
wójt Piotr Kanzy, wójt Alojzy Parys, ksiądz 
proboszcz Wieczorek, radni, oraz sami senio-
rzy. 

Szczegóły oferty Pensjonatu Seniora już 
wkrótce.

Usługi kominiarskie
świadczy

Zakład Usług Kominiarskich
Majewski Janusz
tel. 600 597 997

W dniu 10 marca DFK Polska Cerekiew zor-
ganizowała Dzień Kobiet, gdzie brało udział 
35 osób.

Euro-Country pozyskało grant 
na lokalne inicjatywy

O szlach eckich rodach 
na zamku w Polskiej Cerekwi

Młodzież rządzi!  Dzień Kobiet 
w Polskiej Cerekwi

Pensjonat seniora w Zakrzowie

oraz aktywizujące osoby młode i starsze. Realizowane będą projekty 
dot. budowy siłowni zewnętrznych, nowych placów zabaw, utworzony 
zostanie Park rekreacyjno-edukacyjny w Mechnicy. Zorganizowany 
zostanie spływ kajakowy z Lubieszowa do Dziergowic oraz Rowerowa 
przygoda dookoła Zakrzowa. Przeprowadzone zostaną inwentaryza-
cje dwóch miejscowości Cisek i Reńska Wieś. Powstanie szlak psich 
zaprzęgów wraz z oznakowaniem tras oraz postawieniem małej in-
frastruktury w lasach koło Lubieszowa. Dla chętnych interesujących 
się lokalnymi zasobami historycznymi, p rzyrodniczymi i kulturowymi 
zorganizowany zostanie konkurs fotogra� czny z cennymi nagrodami 
i wystawą najciekawszych prac na Zamku w Polskiej Cerekwi. Cieszy-
my się z tego sukcesu i przystępujemy do działania.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country”

Gaschinowie, odegrało olbrzymią rolę nie tylko 
w historii lokalnej, ale również historii całego Ślą-
ska, Austrii czy Czech – dodaje Kandziora. 

Kolejne spotkania z cyklu „Opolskie bez tajem-
nic” zaplanowane są na: 8.04 w Trawniku (o rodach 
szlacheckich w gminie Pawłowiczki), 11.04 w Ma-
ciowakrzu (o niezwykłej historii tej miejscowości), 

14.04 w Ostrożnicy (o Herrnhutach), 15.04 w Sławięcicach (o cie-
kawostkach historycznych dotyczących Sławięcic) i 22.04 w Więk-
szycach (o historii Większyc). 

INFORMACJA!


