06/2018

FLORIAN

„Jesteśmy widoczni i wciąż chcemy tańczyć”

Nowy numer Na Fali!

Grupa taneczna działająca w Centrum Kultury Polska Cerekiew
pod bacznym okiem Anny i Piotra Orian to przede wszystkim
dzieci, które uwielbiają tańczyć.
W sezonie 2017/2018 uczestniczyli w Pielgrzymce Artystów na
Górze św. Anny, podczas corocznego Festiwalu Orkiestr Dętych w
Polskiej Cerekwi oraz jako goście zaproszeni do pokazów w trakcie
Przeglądu pn. „Tańcowała igła z nitką” w Kędzierzynie-Koźlu.
Przed wakacjami dzieciaki otrzymały nagrody za uczestnictwo w
zajęciach (przyborniki do szkoły oraz koszulki z nadrukiem).
Próby taneczne
odbywają się w poniedziałki o godzinie 16:10 - zapraszamy szczególnie
chłopców!
Po wakacjach zaczynamy!

Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

www.polskacerekiew.pl

Informujemy, że najnowsze wydanie
gazetki szkolnej Na Fali jest do pobrania
na stronie szkoły Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego
w Polskiej Cerekwi pod adresem:
www.zgsp-polskacerekiew.edupage.org
Zapraszamy do lektury!

„Najlepszy kołocz z terenu Euro-Country” za nami
W dniach 15-16 czerwca odbył się VII Konkurs kulinarny na „Najlepszy kołocz z terenu Euro-Country”, w którym brało udział sześć
trzyosobowych grup. W pierwszym dniu konkursu Panie przygotowywały kołocze w Domu Kultury w Dziergowicach, a wypiek odbył się
w piekarni Pana Józefa Walczyk z Lubieszowa.
Oceny i degustacji dokonało jury w drugim dniu konkursu podczas
XIX edycji „Pływadeł 2018” przy stanicy wodnej w Dziergowicach.
Komisja konkursowa oceniła wypieki po względem ich wyglądu, smaku, formy prezentacji, a także tego, czy zostały wytworzone tradycyj-
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nymi metodami. W
tym roku podobnie
jak w poprzednim, I miejsce zajęły panie reprezentujące Związek
Śląskich Kobiet Wiejskich koło w Cisku, II miejsce panie reprezentujące Koło Gospodyń Wiejskich w Dziergowicach, a III
miejsce przypadło paniom reprezentującym Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Rozwoju Długomiłowic „Nasze Jutro”. Wyróżnienia otrzymały panie reprezentujące: Parafialny Zespół Caritas
z Gościęcina, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich koło w Polskiej

cd. na str. 3

Festyn rodzinny w Polskiej Cerekwi
9 czerwca bieżącego roku w ZGSP w Polskiej Cerekwi odbył się festyn
rodzinny. Wydarzenie to rozpoczęło się rajdem rowerowym dla klas IV-VI,
podczas którego pokonano 30 km. Trasa obejmowała
m.in. Chrusty i Kozę. Na terenie szkoły z kolei
odbyły się konkursy dla klas I-III, nie zabrakło
wyścigów przez płotki, hokeja i wyścigów z
piłką. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni
ciekawym upominkami, m.in. opaskami odblaskowymi, smyczami, puzzlami 3D, a najlepsi otrzymali nawet czapki, koszulki i plecaki. Nie zabrakło konkurencji związanych
ze światem przyrody, w których brały udział
cd. na str. 3

UCHWAŁA NR XXXII/183/2018

Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu, Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala
następujący Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew,
zwany dalej Regulaminem:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Polska Cerekiew, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
b) mycia i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
3) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku;
4) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;
5) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Regulamin nie określa wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi,
ponieważ na podstawie statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2008 r. Nr 52,
poz. 1707, z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r.
Nr 107, poz. 1306, z 2012 r. poz. 995 i z 2015 r.
poz. 2070) Rada Gminy Polska Cerekiew
nie posiada kompetencji uchwałodawczych
w tym zakresie.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości, przy wykonywania obowiązków w zakresie uprzątania
śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż
chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, a zwłaszcza z chodników i jezdni, przy czym:
1) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota
i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię
lub do wpustów kanalizacyjnych;
2) dopuszcza się zgarnianie śniegu i lodu
z chodnika do jego krawędzi;
§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych (z wyjątkiem mycia silników samochodowych) poza myjniami samochodowymi, na
terenie nieruchomości niesłużących do użytku
publicznego, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) mycie pojazdów odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a do mycia wykorzystywane
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będą środki ulegające biodegradacji;
2) powstające podczas mycia ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą
eksploatacją (z wyjątkiem wymiany oleju silnikowego i skrzyni biegów oraz płynu chłodniczego i hamulcowego) mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości, pod warunkiem, że:
1) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby;
2) nie spowodują uciążliwości dla sąsiadów;
3) odpady powstające podczas napraw zostaną
zebrane, umieszczone w pojemniku i przekazane do unieszkodliwienia zgodnie z zasadami
ochrony środowiska.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego.
§ 5. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości
ciekłe muszą być opróżniane z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu tych zbiorników
i wylewaniu się nieczystości na powierzchnię
terenu, do gruntu lub wód.
2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych położonych na terenie nieruchomości, musi nastąpić co
najmniej raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem
§ 5.1.
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników
przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów
i innych odpadów powinna odbywać się zgodnie
z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji tych urządzeń.
Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 6. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są
zobowiązane do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych
zwierząt;
2) dbałości aby ich zwierzęta nie były uciążliwe
dla otoczenia i nie zakłócały spokoju innym
mieszkańcom;
3) sprawowania nad nimi właściwej opieki;
4) prowadzenia psa na smyczy w miejscach
publicznych, a psu rasy uznawanej za agresywną,
mieszańcowi takiej rasy lub psu zagrażającemu
otoczeniu, także do nałożenia kagańca; dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy w miejscach
mało uczęszczanych, z wyjątkiem terenów parków, pod warunkiem, że pies ma nałożony ka-

ganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę
nad jego zachowaniem;
5) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się psa na zewnątrz;
6) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych
przez psy w miejscach publicznych, które to
zanieczyszczenia, zebrane w worek lub torebkę,
mogą być umieszczane w koszach ulicznych lub
pojemnikach na odpady komunalne zmieszane;
2. Zabrania się pozostawiania psów bez nadzoru
w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
3. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć te pomieszczenia
przed wydostaniem się zwierząt z pomieszczenia
lokali.
Rozdział 5.
Wymagania utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej.
§ 7. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie
są zobowiązane do:
1) zabezpieczenia pastwisk oraz wybiegów dla
zwierząt w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz;
2) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości paszy oraz ściółki, pozostawionych w miejscach publicznych.
Rozdział 6.
Wyznaczanie obszarów podlegających
obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania.
§ 8. 1. Na terenach zajętych na prowadzenie
działalności produkcyjnej, handlowej, magazynowej i usługowej, a także na mieszkalnictwo
wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej
oraz związane z utrzymaniem zwierząt gospodarskich, o ile odrębne przepisy szczególne
nie stanowią inaczej, deratyzację przeprowadza
się dwa razy do roku:
a) akcja wiosenna – od 15 marca do 30 kwietnia
każdego roku;
b) akcja jesienna - od 15 września do 31 października każdego roku.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polska Cerekiew
§ 10. Traci moc uchwała nr XXI/124/2013
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Polska
Cerekiew (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia
14 kwietnia 2013 r. poz. 936, z późniejszymi
zmianami).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Pokaz tańca towarzyskiego

15 czerwca w ZGSP w Polskiej Cerekwi odbył się
pokaz tańca towarzyskiego, w którym wzięła udział
uczennica klasy IV - Amelia Zwadło. Zaprezentowano różne rodzaje tańca. Cały występ wywarł niesamowite wrażenie na wszystkich uczniach.

„Najlepszy kołocz z terenu
Euro-Country” za nami cd. ze str. 1
Cerekwi, Klub Seniorek z Bierawy. Wszystkim uczestniczkom
serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne edycje konkursu. Cieszy nas, że konkurs spotyka się co roku,
z takim zainteresowaniem oraz jest okazją do integracji, wymiany
doświadczeń i podtrzymywania lokalnej tradycji przekazywanej
z pokolenia na pokolenie. Dziękujemy również panu Józefowi
Walczyk za bezpłatne umożliwienie wypieku kołoczy, kierownikowi Domu Kultury w Dziergowicach panu Bernardowi Kowol
za udostępnienie sali oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się
do zorganizowania kolejnej edycji konkursu.

Festyn rodzinny w Polskiej Cerekwi
cd. ze str. 1

nie tylko dzieci, ale również ich rodzice. Duże wrażenie zrobił
pokaz zapasów prezentowany przez gimnazjalistów z II klasy.
Każdy mógł później spróbować swoich sił w tym sporcie. Pokaz
talentów został przygotowany dla najmłodszych uczniów, furorę zrobił jeden z trzecioklasistów, który na czas układał kostkę
Rubika. Atrakcją była także darmowa wata cukrowa i kiełbaska
z grilla. Na każdego czekał również zamek dmuchany. Przybyli
goście radośnie spędzili ten dzień, w rodzinnym gronie, dzięki różnorodnym atrakcjom i
przy ładnej pogodzie.
Dyrekcja, pracownicy i uczniowie szcze-

gólnie dziękują wszystkim
sponsorom,
dzięki którym
tegoroczny festyn mógł odbyć się i sprawić wiele radości przybyłym gościom. Dziękujemy:
Cukrowni Cerekiew, OSP w Polskiej Cerekwi, Radzie Rodziców,
piekarni Wieczorek, p. H. Kanzy, p. A. Szewior, p. B. Bęben, p. M.
Ryń, p. A. Griner, p. W. Zorembie.

Ostatni dzwonek

22 czerwca w ZGSP w Polskiej Cerekwi odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wręczono nagrody wyróżnionym i rozdano świadectwa. Tego dnia Rada Rodziców wręczyła
również statuetki Giganta Roku. Szczególnie wzruszające było
pożegnanie 35 gimnazjalistów, którzy z tej okazji przygotowali specjalny występ, podczas
którego wręczono kwiaty
nauczycielom i rodzicom.
Uwieńczeniem wszystkiego był przepiękny polonez
zatańczony przed szkołą.
Ostatni dzwonek wybrzmiał
i wszyscy mogli się udać na
zasłużony odpoczynek.
FLORIAN

06/2018

3

