DZIEŃ DZIECKA
Z TENISEM
Z okazji Dnia Dziecka Zarząd Klubu
LZS LZS „IsMe” Zakrzów zorganizował otwarte zawody w tenisie stołowym
w Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi.
WYNIKI KAT. DZIEWCZĘTA
kl. III, VI Szkoła Podstawowa
I miejsce: Zwadło Amelia Polska Cerekiew,
II miejsce: Olszewska Amelia UKS Cisek,
III miejsce: Szewczyk Magda Ostrożnica.
 WYNIKI KAT. CHŁOPCY
kl. I - III Szkoła Podstawowa
I miejsce: Kubiak Michał Cięzkowice,
II miejsce: Piechaczek Dominik UKS Cisek,
III miejsce: Kodella Kasper Steblów.
 WYNIKI KAT. CHŁOPCY
kl. IV - V Szkoła Podstawowa
I miejsce: Bolisęga Jakub UKS Cisek,
II miejsce Paruszczak Bartek Polska Cerekiew,
III miejsce Kuska Rafał UKS Cisek.
 WYNIKI KAT. CHŁOPCY
kl. VI - VII Szkoła Podstawowa
I miejsce Kubiak Aleksander Ciężkowice,
II miejsce Szewczyk Wojtek Ostrożnica,
III miejsce Kubica Aleks Długomiłowice.
 WYNIKI KAT. OPEN
I miejsce Kubiak Aleksander Ciężkowice,
II miejsce Bolisęga Jakub UKS Cisek,
III miejsce Kuska Rafał UKS Cisek.


WYWALCZYŁ
UPRAGNIONY MEDAL

500+ „NOWELIZACJA”

Zakochany w tenisie stołowym 26-letni
mieszkaniec Zakrzowa, niepełnosprawny zawodnik reprezentujący barwy LZS
„ISMe” Zakrzów, pokonuje coraz to nowe
bariery. Nie przyszło długo czekać na kolejny sukces Adriana Kochonia. W rozgrywanych w dniach 17-19 maja w Wiśle
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób
Niepełnosprawnych w tenisie stołowym.
Po rozegraniu bardzo dobrego turnieju
w Wiśle Kochoń zdobył długo wyczekiwany
medal Indywidualnych Mistrzostw Polski.
Zawody bardzo dobrze obsadzone i pełne
niespodzianek. Dla mnie Wisła to kolejny sukces. Wszystko, co wygrałem, to w tym mieście.
Sezon kończę srebrem w drużynie i brązem
indywidualnie. Bycie indywidualnym medalistą mistrzostw Polski smakuje, jak nic innego.
Spełniło się marzenie. Czas na kolejne krążki,
wszak apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kolejne cele to zdobyć Mistrzostwo Polski i dostać
się do kadry Polski osób niepełnosprawnych.
We wrześniu Grand Prix Polski w Gdańsku.
Kolejne w Zielonej Górze i Krakowie. Wyniki
wywalczone w nich zadecydują o dopuszczeniu
do kolejnych Mistrzostw Polski, które już wiosną 2020 r.
Brąz wywalczony indywidualnie to dla
Adriana Kochonia krok milowy w sportowej
karierze. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sportowych sukcesów.

 Komu przysługuje?
Na każde dziecko aż do 18 roku życia.

Organizator zawodów i sędzia,
Prezes Klubu LZS „IsMe” Zakrzów: Cieślak Jan

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2019
W związku z wyborami do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu w dniu
28 lipca 2019 r. informuje się, że w dniach 04.07.2019 r. i 05.07.2019 r. w godz. od
10.00 do 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4,
pokój nr 3, komisja okręgowa będzie przyjmowała zgłoszenia rolników chętnych do
kandydowania na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w powiecie
kędzierzyńsko-kozielskim, w okręgu wyborczym nr 15, obejmującym obszar gminy
Polska Cerekiew.
Dokumenty dla kandydatów do pobrania ze strony internetowej www.izbarolnicza.opole.pl lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 13.
Szczegółowe informacje dot. wyborów do izby rolniczej pod nr tel. 77 480 14 72.

 Kiedy składać wniosek?
Wniosek o świadczenie wychowawcze można składać online od 1 lipca
2019 r. przez stronę empatia.Mrpips.
Gov.Pl lub przez bankowość elektroniczną. Natomiast drogą tradycyjną
od 1 sierpnia 2019 r.
 Dla kogo wsparcie?
Aby otrzymać świadczenie należy
złożyć wniosek, może to zrobić matka, ojciec lub opiekun prawny dziecka. Wnioski o świadczenie dla dzieci,
które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba
prowadząca rodzinny dom dziecka
lub dyrektor placówki opiekuńczo –
wychowawczej.
Świadczenie przysługuje na każde
dziecko bez względu na dochód.
Świadczenie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

AKADEMIA KOMPETENCJI
W ramach realizowanego projektu „Akademia kompetencji” uczniowie klas I i II SP
we Wroninie wzięli udział w czterodniowej
wycieczce do Warszawy. Głównym celem
wyjazdu było odwiedzenie Centrum Nauki
Kopernik, w którym dzieci przeprowadzały
różnego rodzaju doświadczenia, dokonywały
ciekawych obserwacji, miały okazję zachwycić się nieznanymi dotychczas zjawiskami.
Kilkugodzinny pobyt był bardzo inspirujący
dla naszych młodych odkrywców. Oprócz
tego program wycieczki przewidywał zwiedzenie kilku najważniejszych miejsc w stolicy. Największe wrażenie zrobił na nas Zamek
Królewski, w którym dzieci z prawdziwym
zachwytem w oczach dopytywały przemiłą
panią przewodnik o najróżniejsze ciekawostki i szczegóły królewskiego życia. Wjechaliśmy też windą na taras widokowy w Pałacu
Kultury i Nauki, skąd oglądaliśmy panoramę
miasta, byliśmy w Łazienkach Królewskich,
ogrodzie botanicznym, na Starym Mieście,
ale największą niespodzianką okazało się
wejście na Stadion Narodowy. Wszyscy byli
zachwyceni jego potęgą. Mimo panującego
upału byliśmy bardzo zadowoleni, działo się
wiele, przywieźliśmy ze sobą mnóstwo wrażeń, wspomnień oraz nowych znajomości, bo
w tej podróży towarzyszyli nam nasi koledzy
i koleżanki ze szkoły w Polskiej Cerekwi.
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OD 1 LIPCA ZMIANY
W GOSPODARCE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI
Zgromadzenie Związku Międzygminnego
„Czysty Region” uchwaliło nowy Regulamin
utrzymania czystości i porządku. Wcześniej planowane zmiany konsultowane były z mieszkańcami gmin członkowskich i część z nich została
przyjęta na etapie prac specjalnie powołanego
zespołu.
Nowy regulamin od 1 lipca wprowadza znaczące zmiany dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Najważniejszą z nich i jednocześnie
najtrudniejszą operacyjnie jest ujednolicenie
systemu segregacji odpadów. Nieruchomości
niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (firmy, instytucje), od 1 lipca
zostaną objęte selektywną zbiórką papieru
i bioodpadów. Ze względów ekonomicznych
i technicznych nie będzie już możliwości zbierania odpadów w pojemnikach o pojemności 60 l.,
a w przypadku niektórych frakcji również 660 l.
Zmiany wymagają od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązkowego złożenia
nowych deklaracji, o czym zostaną indywidualnie
poinformowani przez Związek.
cd. na str. 2

W TYM NUMERZE:

str. 1
♦ Od 1 lipca zmiany w gospodarce
odpadami komunalnymi
♦ Z wizytą nad Morzem Bałtyckim
♦ Zmiany w transporcie publicznym
od 1 lipca 2019 r.
str. 2
♦ Od 1 lipca zmiany w gospodarce
odpadami komunalnymi (cd. ze str. 1)
♦ Wakacje z Młodzieżową Radą Gminy
Polska Cerekiew
♦ Dzień Matki w przedszkolu we Wroninie
♦ Informacja GOSiR Zakrzów
str. 3
♦ Pożegnanie przedszkola w grupie
Motylków we Wroninie
♦ Remont drogi do GOSiR w Zakrzowie
♦ Do widzenia przyjaciele
♦ List Prezes KRUS
str. 4
♦ Dzień Dziecka z tenisem
♦ Wywalczył upragniony medal
♦ Wybory do Izb Rolniczych 2019
♦ 500+ „Nowelizacja”
♦ Akademia kompetencji

www.polskacerekiew.pl

Z WIZYTĄ
NAD
MORZEM
BAŁTYCKIM

19 maja 2019 roku uczniowie
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we
Wroninie wyjechali na prawie tygodniową wycieczkę do Łeby. Pogoda była piękna, w związku z czym można było spacerować plażą i podziwiać piękne polskie
morze. Uczniowie zwiedzili Łebę, port,
a także odbyli rejs statkiem Wiking.
Dużą atrakcję stanowił także przejazd
meleksami, jednak to ruchome wydmy

podbił y serca
uczniów.
W Sea Parku
z kolei zobaczono
pokazy z udziałem
fok i uchatek kalifornijskich, natomiast
w Oceanarium Prehistorycznym 3D każdy mógł
poczuć się jak w środku oceanu. Emocji dostarczyło również zwiedzanie odwróconego
do góry dnem Galeonu Solen.
Zwieńczeniem wycieczki była wizyta
w parku rozrywki, w którym znajdowały
się dinozaury w skali 1:1 i krowy szkockie.
Wszyscy wrócili więc znad morza opaleni
i zadowoleni.
Adam, Bartosz, Mateusz i Patryk

ZMIANY W TRANSPORCIE PUBLICZNYM
OD 1 LIPCA 2019 R.
W związku ze zmianą firmy przewozowej realizującej transport publiczny na
terenie Gminy Polska Cerekiew i Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, informujemy mieszkańców, iż od dnia 1 lipca
podmiotem świadczącym przewóz osób
na terenie całego powiatu jest firma GTV
Bus z Ozimka we współpracy z PKS Racibórz. Na chwilę obecną, dotychczasowe

rozkłady jazdy pozostają bez zmian. Jednakże w celu poprawy jakości wykonywanych
usług niektóre połączenia będą w przyszłości
modyfikowane.
O wszystkich istotnych zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco do
momentu uruchomienia przez przewoźnika
specjalnej strony internetowej dla pasażerów.

OD 1 LIPCA ZMIANY
W GOSPODARCE
ODPADAMI
KOMUNALNYMI

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
W GRUPIE MOTYLKÓW
WE WRONINIE
Czas leci nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze niedawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola, dziś szykują się do rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu - edukacji szkolnej.
17 czerwca dzieci z grupy ,,Motylki” przygotowały uroczystość pożegnalną z przedszkolem, na którą zostali zaproszeni wszyscy rodzice najstarszych
przedszkolaków. Uroczystość rozpoczęła się częścią
artystyczna, program był bardzo różnorodny - były
piosenki, wierszyki i tańce. Wiersze i piosenki opowiadały o pożegnaniu, tęsknocie, ale i nowych zadaniach czekających przed przyszłymi uczniami.
Na koniec przyszedł czas na nagrody i podziękowania. Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie
zawiera w sobie obietnice przygody jaką jest przecież
dorastanie. Dlatego ze wzruszeniem w sercach, ale
i uśmiechem na ustach, życzymy Wam drogie sześciolatki – POWODZENIA

cd. ze str. 1

„Rewolucja odpadowa” obejmie też
nieruchomości zamieszkałe. Od lipca
bioodpady (odpady z surowych warzyw
i owoców, liście, kwiaty, gałązki) odbierane będą przez cały rok. Nowością będzie
wprowadzona od 1 października obowiązkowa selektywna zbiórka popiołu
w szarym metalowym lub plastikowym
pojemniku zakupionym przez właściciela nieruchomości. Pojemnik musi być
dostosowany do Polskiej Normy: PN EN
840 1:2013 05. Wszystkie inne pojemniki
nieposiadające kołnierzy/chwytaków nie
będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym nie będą mogły
być skutecznie opróżniane lub mogą zostać uszkodzone podczas odbioru. Aby
popiół spod nieruchomości został odebrany należy wypełnić odpowiednie
zgłoszenie (druki będą dostępne w biurze
i na stronie www.czystyregion.pl, również
w urzędzie), a pojemnik oznaczyć otrzymaną naklejką.
Zmian doczekała się także zbiórka odpadów w systemie akcyjnym organizowana przez Związek dla nieruchomości zamieszkałych. Od 1 lipca podczas zbiórek
nie będzie odbierany już zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny (ZSEiE),
jedynie odpady wielkogabarytowe i opony
o średnicy do 56 cm. Wszystko po to, by
ukrócić licznie zgłaszane przez mieszkańców nielegalne „rozkradanie” i rozbieranie
sprzętów AGD i RTV. Od teraz odbiór
zużytego sprzętu zgłaszać można telefonicznie pod numer (+48) 32 338 38 88
do specjalistycznej firmy. W regulaminie
doprecyzowano także definicję odpadów wielkogabarytowych odbieranych
podczas zbiórek. Są to przede wszystkim
stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele,
sofy, dywany, materace, zabawki dużych
rozmiarów, rowery, ramy okienne bez
szkła. Co ważne, nie zalicza się do nich
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów budowlanych (gruzu, odpadów z ceramiki itp.)
oraz odpadów zielonych (np. choinek, tuj)
– te należy dostarczać do MPSZOK.
Więcej informacji na temat nowego
systemu gospodarki odpadami znajdą
Państwo na stronie www.czystyregion.
pl oraz w Biurze Informacji i Obsługi
Mieszkańców, tel. 77 446 11 93 lub 97.
FLORIAN
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Anna Krybus

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Remont drogi
do GOSiR w Zakrzowie

Informujemy, iż od dnia 24 czerwca 2019 r.
dojazd do Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie możliwy jest jedynie
tylko od strony Zakrzowa. Droga od strony
drogi krajowej nr 45 jest zamknięta
z powodu remontu.

DZIEŃ MATKI W PRZEDSZKOLU WE WRONINIE

DO WIDZENIA PRZYJACIELE

Piosenki, wiersze, życzenia a nawet wspólne
tańce przygotowały przedszkolaki z Przedszkola we Wroninie. Jak co roku, odbyła się
tam uroczystość z okazji Dnia Matki. Na spotkania zaproszono wszystkie mamy. Przez dwa
dni grupy kolejno prezentowały swoje programy artystyczne. Po występie były życzenia, całusy, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości.
Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Takie uroczystości w gronie
rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi,
uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzie-

Do widzenia przyjaciele,
wspólnych spraw mieliśmy wiele.
Dziś ta nitka się urywa, coś się kończy,
a coś się zaczyna …
11 czerwca w Publicznym Przedszkolu w Polskiej
Cerekwi odbyło się uroczyste pożegnanie starszaków,
którzy od września wstąpią w szkolne progi. W tym
roku naszą społeczność przedszkolną opuściło 13 wychowanków z grupy „Groszków”.
Absolwenci przedszkola w towarzystwie swoich
młodszych kolegów i koleżanek rozpoczęli program
artystyczny od podniosłego poloneza. Rodzice nie kryli

ciom pozwalają zaprezentować zdobyte
wcześniej umiejętności. My także pragniemy dołączyć się do tych życzeń. Wszystkim
mamom w maju i tatom w czerwcu, życzymy
wszystkiego najlepszego.
Krybus Anna

GOSiR Zakrzów
Gminny
Ośrodek
Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie informuje, że w okresie od 01.07.
do 31.08.2019 basen będzie nieczynny.

!

Aleksandra Hadzik

Warszawa, dnia

czerwca 2019 r.

wzruszenia, mocno
oklaskiwali małych
artystów. Następnie dzieci zaprezentowały swoje
umiejętności recytatorskie i wokalne.
Były wiersze na temat kończącego się
pobytu w przedszkolu, wspólnych
zabaw oraz piękne
piosenki.
Po wspaniałej części artystycznej przyszedł czas na dyplomy dla dzieci i podziękowania. Rodzice również w imieniu swoim
i swoich dzieci podziękowali dyrekcji, opiekunom grupy oraz personelowi wspomagającemu za trud oraz cierpliwość okazaną ich
pociechom. Spotkanie zakończyło się przygotowanym przez rodziców absolwentów

pysznym poczęstunkiem, ogniskiem
z pieczeniem kiełbasek oraz zabawami na świeżym powietrzu.
Drogie dzieci – spełniajcie swoje
marzenia, wspominając Nas z uśmiechem na ustach. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za życzliwość oraz
wspaniałą, owocną współpracę.
Martyna Bęben
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