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W związku z trwającym sezonem grzew-
czym, a także pismem Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu 
- Wójt Gminy Polska Cerekiew przypomi-
na wszystkim mieszkańcom, o ustawowym 
zakazie spalania odpadów na terenach nieru-
chomości oraz w instalacjach grzewczych bu-
dynków (w domowych piecach i kotłowniach). 

Jest to związane nie tylko z regulacjami 
prawnymi i ochroną środowiska, ale przede 
wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców 
naszej Gminy.

Powyższy zakaz wynika z obowiązujących 
przepisów prawa, a mianowicie z art. 191 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 992) Zgodnie z tym 
artykułem - kto wbrew przepisowi art. 155 
tej ustawy, termicznie przekształca odpady 
poza spalarnią odpadów lub współspalarnią 
odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. 
W instalacjach grzewczych budynków 
(w domowych piecach i kotłowniach) 
BEZWZGLĘDNIE NIE WOLNO 
spalać m.in.:
• wszelkich przedmiotów i opakowań 

z tworzyw sztucznych;
• opon i innych odpadów z gumy, papy;

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW 
Informacja

• odzieży, obuwia, sztucznej skóry;
• elementów drewnianych pokrytych 

impregnatami i powłokami ochronnymi, 
podkładów kolejowych;

• opakowań po farbach, lakierach, 
rozpuszczalnikach, środkach ochrony 
roślin;

• styropianu, przewodów i kabli;
• papieru bielonego związkami chloru 

z nadrukiem farb kolorowych;
• zmieszanych odpadów komunalnych.

Ponadto informuję, że w granicach admini-
stracyjnych województwa opolskiego obowią-
zuje Uchwała Nr XXXII/367/2017 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 26 września 
2017 r., w sprawie wprowadzenia na obsza-
rze województwa opolskiego ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. W § 4 tej uchwały 
wprowadzono ograniczenia polegające na za-
kazie stosowania w instalacjach:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych pro-

dukowanych z wykorzystaniem tego węgla;
• mułów i � otokoncentratów węglowych, 

tj. paliwo uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;
• paliw stałych produkowanych z wykorzy-

staniem mułów lub flotokoncentratów 
węglowych;
• paliw stałych pro-
dukowanych z węgla

SYLWESTROWA NOC 
ZA NAMI!

 W ramach umowy dotacji z dnia 14 sierp-
nia 2018 r. którą podpisał Wójt Gminy Pol-
ska Cerekiew z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Opolu w tym roku usunięto 40.44 ton wy-
robów zawierających azbest z terenu naszej 
Gminy. Ogólna wartość prac wyniosła po-
nad 22 tysiące złotych, z czego 85% tej kwoty 
udało się uzyskać z WFOŚiGW w Opolu, 
a pozostałe 15% kosztów poniosła Gmina.

Wszystkie prace związane z demontażem, 
transportem i utylizacją wykonała firma 

Szkodliwy azbest znika!

Środowisko i Innowacje, która w roku 
2018 złożyła najkorzystniejszą ofertę. 
Firma ta posiadała wszelkie zezwole-
nia na prace z odpadami niebezpiecz-
nymi jakimi są odpady azbestowe.

Kolejny nabór wniosków najpraw-
dopodobniej odbędzie się na począt-
ku roku 2019. Z dotacji będą mogli 
skorzystać właściciele wszystkich 
obiektów objętych gminnym progra-
mem usuwania azbestu, na terenie 
Gminy Polska Cerekiew. W praktyce 
daje to szansę na bezzwrotne s� nan-
sowanie 100% kosztów dotyczących 
usunięcia azbestu, jego transportu 
i unieszkodliwienia. Prace te musi 
wykonać � rma posiadająca odpowied-
nie zezwolenia na realizowanie tego 
typu zadań, wyłoniona przez Gmi-
nę na drodze zapytania ofertowego. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy 
o kontakt z Urzędem Gminy w Pol-
skiej Cerekwi do końca lutego 2019 
roku (pok. 21, tel. 77 480 14 66, e-mail: 
a.broniak@polskacerekiew.pl).

• W dniu 9.12.2018 DFK Polska Cerekiew 
zorganizowała Mikołajki  dla dzieci.

•  W dniu 16.12.2018 odbyło się spotkanie 
opłatkowe.

W grudniu w DFK 
Polska Cerekiew

 kamiennego, w których zawartość frakcji 
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest 
większa niż 15%;

• drewna i biomasy drzewnej, których wil-
gotność wstanie roboczym przekracza 20%.
Pamiętajmy, że spalając niedozwolone 

odpady w instalacjach grzewczych budyn-
ków szkodzimy przede wszystkim sobie, 
najbliższej rodzinie i sąsiadom!
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Wszyscy czekamy na Boże Narodzenie, przed-
świąteczną atmosferę, zakupy, porządki, zapach 
pierniczków i świerkowych gałązek. To i jeszcze 
wiele innych elementów sprawia, że święta stają się 
wyjątkowe i mimo niskiej temperatury na dworze, 
zawsze łatwiej o uśmiech i miłe słowo...

Uroczystość Jasełek od wielu lat wpisana jest do 
kalendarza uroczystości organizowanych w Przed-
szkolu we Wroninie. 15 grudnia atmosferę świąt 
oddało przedstawienie w wykonaniu dwóch grup 
wiekowych tym razem były to jasełka po śląsku. Zarów-
no Maluchy, jak i Starszaki z wielkim przejęciem i dumą 
prezentowały swoje role przed rodzicami. Za sprawą ma-
łych aktorów na chwilę wszyscy przenieśli się do Betlejem. 
Występ bardzo się podobał i przedszkolaki zostały na-
grodzeni gromkimi brawami. Jak co roku - również i tym 
razem, ten wyjątkowy dzień połączony był z Kiermaszem 
Bożonarodzeniowym, podczas którego rodzice i zaproszeni goście mogli nabyć pyszne 
pierniczki, moczkę,  śliszki, kołocz. „Mali artyści” przygotowali dla swoich rodziców pyszne, 
własnoręcznie zrobione i zdobione pierniczki. 

Dziękujemy wszystkim rodzicom zaangażowanym w pomoc w przygotowaniu kiermaszu 
bożonarodzeniowego. 

 W związku z obchodami 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez Polskę dnia 
27 listopada 2018 r. w Gminnej Bibliotece 
Publicznej odbył się już po raz czwarty Mię-
dzygminny Konkurs Recytatorski pt.: „Kiedy 
myślę ojczyzna…”, którego organizatorami 
byli: ZGSP w Polskiej Cerekwi i Gminna 
Biblioteka Publiczna. 

Celem konkursu było kształtowanie poczu-
cia świadomości narodowej oraz szacunku do 
Ojczyzny i promowanie wartości patriotycz-
nych w sposób twórczy i kreatywny. 

Konkurs spotkał się z dużym zaintereso-
waniem młodzieży. W zmaganiach wzięło 
udział 13 uczniów z klas VII-VIII SP i III PG 
ze szkół: z Polskiej Cerekwi, Wronina, 
Długomiłowic i Gościęcina.

Uczestnicy konkursu recytowali wybrane 
przez siebie teksty patriotyczne. Poziom, recy-
tatorów był bardzo wysoki. Komisja konkur-

6 grudnia do Zespołu 
Gimnazjalno-Szkolno-Przed-
szkolnego w Polskiej Cere-
kwi przybył z dalekiej krainy 
św. Mikołaj wraz ze swoimi 
pomocnikami: aniołkiem i re-
niferem. Nie zabrakło wielkich 
worków z prezentami ufundo-

wanych przez Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi 
i cukrownię „Cerekiew” w Cieżkowicach. Wszyst-
kie klasy, które otrzymały informację o przybyciu 
gościa, schodziły do hallu obok świetlicy, gdzie 
Święty rozdawał paczki ze słodkościami. Dla całej 
paczki Mikołaja młodzież śpiewała najpiękniejsze 

kolędy. Niektórzy otrzymali jednak dodatkowe zadania, m.in. skoki przez rózgę lub pompki. 
Wszyscy uczniowie cieszyli się z podarunku i świetnie się bawili tego dnia.

Wolontariuszki Szlachetnej Paczki w Pol-
skiej Cerekwi serdecznie dziękują wszystkim 
zaangażowanym w projekt w naszej małej 
gminie. Chociaż początki były ciężkie to zro-
biliśmy razem coś wielkiego.

Szukać rodzin potrzebujących pomogła 
nam przede wszystkim pani sołtys Urszula 
Kochoń. Znajomym, którzy podrzucili na-
zwiska również dziękujemy. 

Podziękowania należą się również straża-
kom z Polskiej Cerekwi oraz Ostrożnicy. 

Wszystkim, którzy włączyli się w projekt 
i wsparli go ciepło dziękujemy za okazane ser-
ce i dobroć. Razem zmieniliśmy święta a może 
i więcej w jedenastu rodzinach z trzech gmin 
wiejskich naszego powiatu. Rodziny wspania-
łe, czekające na dobre słowo i pomocną dłoń. 
Darczyńcy jesteście cudowni.

Mamy nadzieję do zobaczenia za rok. Już 
zachęcamy do dołączenia do grona wolon-
tariuszy. Większa ilość wolontariuszy zrobi 
więcej dobrego!

Do siego roku 2019! 
Wolontariusze Szlachetnej Paczki

 Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Polska Cerekiew

Niniejszym składam serdeczne podziękowania
moim Wyborcom, którzy docenili moje doświadczenie 
samorządowe oraz dotychczasowe działania i zaufali 
mi – oddając na mnie swój głos poparcia w tegorocz-
nych wyborach samorządowych do Rady Powiatu. 
Pragnę również podziękować wszystkim tym, którzy 
udzielili mi pomocy i wsparcia w kampanii wyborczej. 
To wielki zaszczyt, a jednocześnie ogromna odpo-
wiedzialność móc reprezentować Państwa w Radzie 
Powiatu i realizować Nasze wspólne zadania i cele 
ukierunkowane na dalszy rozwój Naszego Powiatu.

Z poważaniem
Henryk Chromik

Radny Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Jak co roku uczniowie z obecnej klasy 
V z Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przed-
szkolnego w Polskiej Cerekwi zaangażowali 
się w akcję: Szlachetna Paczka. Piątoklasiści 
przez ponad tydzień przynosili prezenty dla 
potrzebującej rodziny. Przygotowano kilka-
naście dużych paczek ze słodyczami, odzieżą 
i produktami chemicznymi, które 9 grud-
nia 2018 roku zawieziono do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi.

Obdarowana rodzina z pewnością bardzo 
się ucieszyła.

7 grudnia w Zespole Gimnazjalno-
-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej 
Cerekwi odbyły się interesujące warsz-
taty dla młodzieży z najstarszych klas 
szkoły podstawowej oraz dla gimnazja-
listów. Zajęcia te zostały przeprowadzo-
ne przez panie � orystki (Mariolę Borcz-

-Kołodziej oraz Anetę Ficę). Uczniowie wykonali stroiki świąteczne, 
korzystając ze świerkowych gałązek, bombek, kolorowych wstążek, 
szyszek i wielu innych ciekawych materiałów, nic więc dziwnego, 
że zapach lasu i cynamonu rozniósł się po całej klasie.  Wszyscy 

spędzili czas w miłej atmosferze, zwłaszcza że ozdoby świąteczne wyszły wspaniale. 
Młodzież Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-przedszkolnego serdecznie dziękuje pani 

Marioli Borcz-Kołodziej i pani Anecie Ficy za przeprowadzenie tak nietypowych lekcji 
z zakresu � orystyki. Wszyscy świetnie się bawili i nauczyli się czegoś nowego.

 W dniach 14-16 grudnia 2018 r. w GOSiR 
Zakrzów odbyła się XVI Okręgowa wystawa 
gołębi pocztowych Okręgu Opole Południe. 
Na wystawie konkurowało ze sobą 290 ptaków 
w dwóch podstawowych kategoriach - stan-
dard i sport. W kategorii standard najważ-
niejsze są cechy budowy czyli muskulatura, 
upierzenie, kościec oraz wrażenia ogólne. 
Wyniki sportowe w tej kategorii są drugo-
rzędne. W kategorii sport najważniejsze są 
wyniki sportowe takie jak szybkość, ilość 
zdobytych nagród w lotach konkursowych 
a także odległość. W tym wypadku mniej 
liczą się walory budowy i wrażenia ogólne. 
Zwycięscy hodowcy otrzymali z rąk Wój-
ta Piotra Kanzy, Prezesa Okręgu Erwina 
Wloki okazałe puchary. Najlepsze gołąb-

XVI Okręgowa wystawa gołębi pocztowych za nami!
ki będą reprezentowały nasz Okręg na 
Ogólnopolskiej wystawie która odbędzie 
się w dniach 4-6 stycznia br w Sosnowcu. 
Z naszej gminy do Sosnowca zakwali� ko-

wała się roczna samiczka PL-0256-17-1333 
kolegi Piotra Staisz. Gratulujemy. Wystawę 
organizował Oddział Kędzierzyn-Koźle 
II przy wsparciu Zarządu Okręgu a także 

Konkurs Recytatorski 
„Kiedy myślę ojczyzna…”

Warsztaty artystyczne

sowa przy ocenie kierowała się następującymi 
kryteriami: dobór tekstu do predyspozycji 
ucznia, interpretacja utworu, intonacja głosu, 
dykcja i wyrazistość. Jury w składzie:. p. Maria 
Augsten, p. Maria Kachel i p. Anna Weigel 
po trudnej debacie wyłoniło następujących 
zwycięzców:
• I miejsce Jakub Pietrzak PG Długomiło-

wice - wiersz Reduta Ordona. Śmierć 
Pułkownika.

• II miejsce Kataryna Grela SP Polska 
Cerekiew - wiersz Gawęda o miłości zie-
mi ojczystej.

• III miejsce Tomasz Orlik 

� rm sponsorskich Rohnfried, Ovigor oraz 
firma Wanki z Grzegorzowic. Pomocy 
nie odmówiły także miejscowe � rmy ro-

dzinne – LJ Wieczorek z Polskiej Cerekwi 
i „PROSIACZEK” – Sklep Mięsno
-Wędliniarski z Zakrzowa. Bardzo serdecz-
nie dziękujemy. 

PG Długomiłowice - wiersz Elegia o … 
(chłopcu polskim).
Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody 

w postaci bonów do sklepu empik. Przebieg 
konkursu koordynowały Mirela Hildebrandt 
i Karina Sojka.

 Projekt Szlachetna Paczka 
w Polskiej Cerekwi

Jasełka i świąteczny kiermasz 
w przedszkolu we Wroninie

Mikołajki

 Szlachetna paczka


