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Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi informuje, iż cena netto wody 
i ścieków w gminie Polska Cerekiew, zgodnie z nową taryfą zatwierdzoną przez Wody 
Polskie Gliwice decyzją Nr GL.RET.070.7.144.2018.EK z dnia 08 maja 2018 r. 
będzie wynosić:

Tab.1 Wysokość cen i stawek opłat netto dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres 
od dnia 07 czerwca 2018 r. do dnia 06 czerwca 2019 r. :

1) cena 1m3 dostarczonej wody  3,27 zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej, w tym: 4 zł/miesiąc

3) cena 1m3 odprowadzanych ścieków  4,50 zł/m3

Tab.2 Wysokość cen i stawek opłat netto dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres 
od dnia 07 czerwca 2019 r. do dnia 06 czerwca 2020 r. :

1) cena 1m3 dostarczonej wody  3,35 zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej, w tym: 4 zł/miesiąc

3) cena 1m3 odprowadzanych ścieków  4,57 zł/m3

Tab.3 Wysokość cen i stawek opłat netto dotycząca zaopatrzenia w wodę na okres 
od dnia 07 czerwca 2020 r. do dnia 06 czerwca 2021 r. :

1) cena 1m3 dostarczonej wody  3,44 zł/m3

2) stawka opłaty abonamentowej, w tym: 4 zł/miesiąc

3) cena 1m3 odprowadzanych ścieków  4,65 zł/m3

Do cen za wodę i ścieki należy doliczyć podatek VAT 8%.

Szanowni Państwo,
w związku ze zmianą przepisów obowiązującego prawa w zakresie dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków, Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi in-
formuje że od dnia 01 stycznia 2019 r. ulegną zmianie zasady rozliczania za ilość 
odprowadzanych ścieków.

Zgodnie z art. 27 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków (Dz.U.z 2018 r. poz. 1152), ilość wody która nie wraca do kanali-
zacji, a jest zużyta na przykład do ogrodu lub do celów gospodarczych, może być 
uwzględniona i odliczona od ścieków tylko na podstawie dodatkowego wodomierza, 
zainstalowanego na własny koszt dostawcy ścieków.

W przypadku braku dodatkowego wodomierza ilość ścieków równa będzie ilo-
ści pobranej wody. 

W związku z tym dotychczasowe umowy w których ustalono górny limit odpro-
wadzanych ścieków w ilości 3m3 na osobę na miesiąc, muszą zostać do końca roku 
zmienione.

Tym samym zachęcamy każdego kto będzie chciał aby w rozliczeniu za odprowa-
dzane ścieki odliczono wodę która nie tra� ła do kanalizacji sanitarnej, aby do końca 
roku zamontował sobie dodatkowy wodomierz i zgłosił ten fakt do biura Zakładu 
tel. 77 487 53 22

 
 Adrian Kasper – Kierownik Zakładu

Akademia kompetencji 

Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi oraz 
Szkoły Podstawowej we Wroninie przez 
cały rok szkolny uczestniczyli w zajęciach 

szkolnych i pozaszkolnych w ramach 
projektu pn. Akademia Kompe-

tencji, na realizację którego po-
zyskano fundusze z Regional-

nego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na kwotę 733 256,25 zł.

Na zajęciach z języków obcych i matema-
tyki uczestnicy i uczestniczki mieli możli-
wość doskonalenia swoich umiejętności za 
pomocą nowoczesnych technologii, głównie 
przy pomocy platformy e-nauczanie i pro-
gramów multimedialnych. W ramach zajęć 
teatralnych i dziennikarskich młodzież na-
bywała kompetencje społeczne i komunika-
cyjne poprzez przygotowanie sztuki teatral-

INFORMACJA ZUK

Co słychać 
u Młodzieżowej Rady Gminy?

Mimo wakacji MRG nie odpoczywa, ale da-
lej prężnie działa na rzecz młodszych i starszych 
mieszkańców naszej okolicy. W czerwcu i lipcu 
można było nas spotkać na I Cross Country XC 
oraz na finale Ekspedycji 
Ekspres. Oba wydarzenia 
miały miejsce na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zakrzowie. 
Pojawiliśmy się tam w roli 
wolontariuszy i pomagali-
śmy organizatorom w przy-
gotowaniu imprez. Również 
podczas wakacji wraz z mło-
dzieżą z naszej gminy czte-
rokrotnie spotkaliśmy się 
w stre� e kibica w Centrum 
Kultury w Polskiej Cerekwi, 
gdzie wspólnie kibicowa-
liśmy w trakcie Mundialu. 
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Mlodziezowa Rada Gminy

Zwieńczeniem zakończenia roku szkolne-
go była organizowana przez TSKN na Śląsku 
Opolskim „Noc Bajkowa Braci Grimm”, któ-
ra odbyła się 22-23 czerwca 2018 r. w Domu 
Spotkań w Grzędzinie. Brało w niej udział 
15 dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
we Wroninie w wieku do 6 do 10 lat. Tematem 
przewodnim zajęć prowadzonych w języku nie-
mieckim była bajka Braci Grimm „Frau Holle” 
(„Pani Zima”), w związku z czym dzieci spędzi-
ły wieczór, noc i ranek w pomieszczeniach przy-
strojonych na zimowo. Wójt gminy, pan Piotr 
Kanzy, przeczytał dzieciom bajkę „Frau Holle” 
(„Pani Zima”). Następnie dzieci pod okiem pani 
Soni Weleda-Sitek bawiły się tematem bajki, 
brały udział w warsztatach plastycznych i che-
micznych. Po emocjonujących zajęciach dzieci 
udały się na pobliski plac zabaw, gdzie na po-
witanie lata rzucały się śnieżkami przygotowa-
nymi z wody i „magicznego proszku”. Punktem 
kulminacyjnym było wspólne kładzenie się do 
snu i oglądanie bajek Braci Grimm. O stronę 
kulinarną zatroszczyły się chętne mamy, które 
przygotowały swoim pociechom pyszną kolację, 
śniadanie, przekąski i ciasto.    
   Sonia Weleda-Sitek

„Noc Bajkowa Braci Grimm” 
w Grzędzinie



FLORIAN 07/2018

2 3
FLORIAN 07/2018

cd. ze str. 1

13 lipca dzieci z Witosławic miały swoje 
święto. Chociaż spóźnione to bardzo wesołe 
i gwarne. Pierwszą atrakcją była wykonana 
własnoręcznie owocowa pizza. Dzieci ma-
lowały, rozegrano wiele konkursów, pokaz 
siły był przy rozbijaniu piniaty a zbieranie 
cukierków to wielka frajda. Na zakończenie 
tak miłego popołudnia było wspólne ognisko. 

Bardzo dziękuję paniom A. Janowskiej. 
A. Kucharskiej i E. Szady za współorganiza-
cję i poświęcony czas.  

Maria Kachel

W piątek 6 lipca w GOSiR w Zakrzowie odbył się Wielki Finał projektu EKSPE-
DYCJA EXPRESS – Misja Europa, opartego na pomyśle podobnych programów, jak 
np. Azja Express. Przez 7 dni około 200 śmiałków przemierzało 5 państw i pokonało 
ponad 1000 km, by na koniec dotrzeć do…  Zakrzowa.

Już od godziny 11:00 w Zakrzowie pojawiały się pierwsze drużyny, które o poran-
ku wyruszyły z Ostrawy. Od godziny 17:00 rozpoczęło się wspólne świętowanie, 
otwarte również dla gości z zewnątrz – mieszkańców gminy i wszystkich zaintereso-
wanych tym niezwykłym przedsięwzięciem. Dla przybyłych czekał poczęstunek od 
sponsorów, gry terenowej.

Po 21:00 odbyła się prezentacja � lmu z realizacji projektu oraz ogłoszenie wyników 
całej zabawy. Po 22:00 odbył się pokaz fajerwerków. Później już tylko wspólne świę-
towanie i przeżywanie emocji z ostatnich kilku dni w trasie. W sobotę po południu 
naszych gości odebrały autokary, które odwiozły uczestników do Wrocławia. 

Dlaczego nie pisaliśmy o tym wcześniej? Projekt był objęty ścisłą tajemnicą, 
a uczestnicy budząc się w piątek rano w Ostrawie nie wiedzieli jeszcze, że na Wielki 
Finał wylądują w gminie Polska Cerekiew.

Więcej o samym projekcie: http://ekspedycjaexpress.pl/
Tomasz Kandzio ra 

Plener malarsko-rzeźbiarski realizowany jest w ramach projektu 

pn. "Kulturalnie i muzycznie przez pogranicze polsko-czeskie", 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

8 SIERPNIA 2018 GODZ. 19:00 
GMINNY OŚRODEK SPORTU  
I REKREACJI W ZAKRZOWIE

MIĘDZYNARODOWY PLENER

MALARSKO - RZEŹBIARSKI

ODBYWAJĄCY SIĘ  

W GMINIE POLSKA CEREKIEW 

W DNIACH 26 LIPCA - 9 SIERPNIA

Ekspedycja Express - Misja Europa w Zakrzowie

W opolskim teatrze Lalki i Aktora 

Dzień Dziecka 
w Witosławicach

24 maja 2018 roku uczniowie uczęszczający na kół-
ko dziennikarskie w Polskiej Cerekwi wybrali się do 
Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu na sztukę 
pt. ,,Marvin”. Autorem sztuki jest Marta Guśniowska, 
natomiast całość wyreżyserował Paweł Aigner. 

Przedstawienie miało na celu pokazać młodzieży, aby 
żyć chwilą i by nie bać się o przyszłość. Akcja odgrywa się 
w wesołym miasteczku, gdzie dinozaur Marvin pozna-
je motyla Ulissesa i żółwia Finna. Bohaterowie próbują 
znaleźć sposób, by dinozaur mógł uniknąć wyginięcia. 
Finn z kolei bał się długiego życia w samotności, jedynie 
Ulisses, świadomy swojego krótkiego życia, postanowił 
dobrze wykorzystać dzień. Dzięki wspaniałej scenogra-
� i, udało się zabrać widzów do wesołego miasteczka. 
Na scenie widać było m. in. karuzelę z instrumentami, 
które wprawiane w ruch wydały dźwięki oddziałujące na 
wyobraźnię widzów. Warto wspomnieć, że gra aktorska 
była na wysokim poziomie. Ruch sceniczny doskonale 
odzwierciedlał odgrywane przez aktorów postaci. Nie 
można pominąć doskonałych kostiumów i charaktery-
zacji z oryginalnymi malowidłami na twarzach. Między 
scenami można było usłyszeć śpiew aktorów.

 Wyjazd ten uczniowie zapamiętają na długo i jeszcze 
nie raz chętnie odwiedzą opolskie teatry. 

nej oraz nauki pisania artykułów i prowadzenia 
szkolnej gazetki. Odbyło się również kilka wy-
jazdów do kina i teatrów w Opolu i Rybniku. 

Najmłodsi brali udział w zajęciach pozalek-
cyjnych przy użyciu nowoczesnych pomocy 
edukacyjnych i metod nauczania oraz w wy-
jazdach edukacyjnych. Dzieci z Polskiej Cere-
kwi udały się na zajęcia przyrodnicze na terenie 
Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, 
natomiast dzieci z Wronina odwiedziły Park 
Nauki i Rozrywki w Krasiejowie.

Projekt przewiduje również zajęcia z przed-
miotów przyrodniczych, podczas których 
w szkolnych pracowniach prowadzone były 
eksperymenty i doświadczenia, a uczestnicy 
i uczestniczki tych zajęć wzięli udział w po-
kazach chemicznych prowadzonych przez stu-
dentów na Uniwersytecie Opolskim.

W gimnazjum powstał Szkolny Punkt In-
formacji i Kariery, który służy pomocą mło-
dzieży w kształtowaniu umiejętności, które 
w przyszłości umożliwią im pełnienie aktywnej 
roli w życiu społecznym i dostosowanie się do 
zmieniającej się struktury rynku pracy. W ra-
mach Punktu doradcy zawodowi prowadzili 

Akademia kompetencji 
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Konkurs recytatorski w bibliotece

Ruszyliśmy już z nowym projektem, czyli z wolontariatem w Domu Dziennego 
Pobytu ,,Senior+’’. Każdego zainteresowanego zapraszamy do wspólnego poma-
gania. Po szczegółowe informacje proszę zwracać się do członków Rady. Na koniec 
warto wspomnieć, że niedawno został rozstrzygnięty konkurs na logo naszej Rady, 
który wygrała Anna Dygnos. Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni i dziękujemy 
wszystkim za nadesłane prace. Przypominamy o atrakcjach przygotowanych przez 
Gminę na te wakacje i zachęcamy do licznego brania udziału oraz szczególnie 
zapraszamy 23 sierpnia dzieci 
i młodzież do Centrum Kul-
tury w Polskiej Cerekwi o go-
dzinie 10:00 na 
specjalny dzień 
z nasz ą Radą.

zajęcia w grupach oraz służyli poradą indywi-
dualną.

Jako poszerzenie i uzupełnienie wiedzy na-
bytej podczas zajęć pozalekcyjnych, młodzież 
z Polskiej Cerekwi pojechała na Zieloną Szko-
łę do Wielkopolski. Podczas kilkudniowego 
pobytu mieli między innymi możliwość zwie-
dzić z przewodnikiem pierwszą stolicę Polski 
- Gniezno oraz historyczną stolicę Wielkopol-
ski – Poznań. Ponadto zobaczyli Osadę Pierw-
szych Piastów w Muzeum Archeologicznym 
w Biskupinie i Zamek w Kórniku.

W ramach projektu odbyły się również 
szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla 
nauczycieli. Zakupiono pomoce dydaktyczne 
i sprzęt dla szkół, taki jak tablice interaktywne, 
komputery, projektory, magnetofony, aparaty 
fotogra� czne i kamery. W szkole podstawowej 
w Polskiej Cerekwi powstała również nowo-
czesna pracownia językowa.

Podobne działania ujęte w harmonogramie 
projektu będą kontynuowane w przyszłym 
roku szkolnym.

Aneta Piela-Łatka
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Dnia 8 czerwca Gminną Bibliote-
kę Publiczną odwiedziły dzieci z klasy 
III b wraz z wychowawczynią p. Krystyną 
Zając. W trakcie wizyty odbył się konkurs 
recytatorski. Jury jak i zaproszeni goście 
byli zachwyceni poziomem artystycznym 
dzieci. Recytacje umilały tańce i śpiew 
w wykonaniu uczniów. Było to miłe spo-
tkanie na zakończenie  roku szkolnego. 
    Maria Kachel

W dniach 30.06.2018 - 12.07.2018 w Miejscu Odrzańskim odbyły się trzy obozy stra-
żackie dla DDP i MDP z naszego powiatu. Udział w nich brało pięć gmin. My byliśmy 
jedną z nich. W pierwszym i drugim obozie uczestniczyli członkowie DDP oraz MDP 
OSP Polska Cerekiew a w trzecim dziewczyny z MDP OSP Wronin. Podział był wiekowy 
5-9, 10-13 oraz 14-16 lat. Mali strażacy byli zajęci różnymi  zajęciami. Była pierwsza po-
moc, bardzo wiele gier, piesze wycieczki, zajęcia muzyczne, plastyczne, dyskoteka, ognisko 

a nawet na trzecim obozie druh Janusz Szulka przedstawiał wyposażenie jednego z wozów 
strażackich OSP Polska Cerekiew. Uczestnicy wrócili do domów zmęczeni ale uśmiechnięci. 
Wielu z nich pytanych o wrażenia z obozu odpowiadało pozytywnie, niektórzy narzekali, 
że tak krótko, bo każdy obóz trwał 3 dni.  Nawet nie odczuwali braku dostępu do telefonów 
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Na obozach panował zakaz ich używania. 
Mamy nadzieję, że takie obozy na dobre wpiszą się w nasz kalendarz. Projekt organizowany 
był z budżetu Urzędu Marszałkowskiego. 

Natomiast w dniu 14.07.2018 DDP OSP Polska Cerekiew gościnnie wzięła udział 
w gminnych zawodach smerfów w Maciowakrzu. Organizowane były podczas obchodów 
130-lecia istnienia tamtejszej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Były to zawody sikawek 
konnych. Dodatkowo nasze dzieci przedstawiły pokaz ratownictwa technicznego. Jest to 
nowość w naszym wykonaniu i być może nikt tego przed nami nie robił. Dlatego jesteśmy 
bardzo dumni z naszych małych strażaków. Wszystkie drużyny smerfów były zwycięskie 
otrzymały nagrody i medale.

W sierpniu czeka nas wyjazd do Wilkowic na zawody sikawek konnych oraz powiatowe 
zawody sikawek konnych w Pokrzywnicy. Zapraszamy do kibicowania. 

 Opiekunowie DDP i MDP OSP Polska Cerekiew

Obozy strażackie w Miejscu Odrzańskim


