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♦ „Dobre praktyki rolnicze w walce 
   z suszą. Zielony Ład”
♦ Chcesz załatwić sprawę w urzędzie?    
   Najpierw zadzwoń!
♦ W tym roku nie zobaczymy 
   fajerwerków
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♦ Zmiany w systemie 
   gospodarowania odpadami
   komunalnymi
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♦ Budowa kanalizacji we Wroninie  
   przedłużona
♦ Gra terenowa „Śladami Utopca”
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♦ Ogłoszenie. Jesienne przeglądy   
   rowów melioracyjnych na terenie 
   gminy Polska Cerekiew
♦ Międzynarodowe zawody 
   w ujeżdżaniu CDI Zakrzów 
♦ Mistrzostwa Polski 
   Osób Niepełnosprawnych 
   w Krakowie

 polub nasz profil na facebook.com/GminaPolskaCerekiew

W dniach 22-25 października w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Zakrzowie
odbyły się międzynarodowe zawody 
w ujeżdżeniu-CDI, należące do edycji 
Pucharu Świata.

Serdecznie gratulujemy zawodniczce 
LKJ LEWADA Żanecie Skowrońskiej – 
Kozubik, która po CDI Zakrzów, znajduje 
się aktualnie na trzecim miejscu w rankingu
Ligi Centralnej Pucharu Świata.

 

Mistrzostwa Polski Osób 
Niepełnosprawnych w tenisie 
stołowym rozegrano w dniach 
25-27 września na obiektach 
sportowych Bronowianki Kraków.
 W turnieju wzięło udział 
130 zawodników z całego kraju. 
Nasz tenisista – Adrian Kochoń 
z Zakrzowa jako jedyny repre-
zentował województwo opolskie 
i zajął trzecie miejsce. 

W czwartek 8 października w Ośrodku 
Szkolenia Olimpijskiego - GOSIR w Za-
krzowie odbyła się konferencja pt. „Dobre 
praktyki rolnicze w walce z suszą. Zielony 
Ład”. Pierwszy raz konferencja tego typu 
odbyła się w systemie hybrydowym. 

PRZEDSTAWICIELE 
ORGANIZATORÓW:  
• Jacek Wasik – Dyrektor Regionalny 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej 
w Polsce

• Antoni Konopka – Członek Zarządu 
Województwa Opolskiego

• Prorektorzy Uniwersytetu Rolniczego 
w Krakowie – prof. Krzysztof Ostrowski, 
prof. Andrzej Sechman

• Bogusław Berka – prezes Zarządu 
Przedsiębiorstwa Rolno–Przemysłowego
Agromax

• Piotr Kanzy – Wójt Gminy Polska 
Cerekiew, GOSiR Zakrzów

Przypominamy że, w związ-
ku ze wzrostem zachorowań na 
COVID-19 na terenie całego kraju, 
a także wprowadzeniem kolejnych 
ograniczeń związanych z profi lak-
tyką przeciw pandemii, mając na 
względzie bezpieczeństwo zarówno 
mieszkańców, jak i pracowników 
Urzędu wejście do budynku Urzę-
du Gminy jest możliwe wyłącznie 
po umówieniu się telefonicznie pod 
nr telefonu 77 4801460 lub po zgło-
szeniu swojej obecności za pomocą 
dzwonka, który znajduje się przy 
drzwiach wejściowych.

MIĘDzYNARODOWE 
zAWODY W UjEżDżANIU 
CDI zAkRzÓW

CHCESZ 
ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 
W URZĘDZIE? 
NAJPIERW 
ZADZWOŃ!

Wójt Gminy Polska Cerekiew oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w Pol-
skiej Cerekwi zapraszają mieszkańców Gminy Polska Cerekiew, sołtysów, członków Rad 
Sołeckich oraz członków Gminnej Spółki Wodnej w Polskiej Cerekwi na coroczny 
jesienny przegląd rowów celem ustalenia zakresu robót konserwacyjnych na rok 2021. 

TERMIN PRzEGLĄDÓW W POSzCzEGÓLNYCH MIEjSCOWOŚCIACH

OGŁOSZENIE
jesienne przeglądy rowów melioracyjnych

na terenie gminy Polska Cerekiew

LP. MIEJSCOWOŚĆ DATA GODZINA 

1. Polska Cerekiew 03.12.2020 r. godz. 9.00

2. Jaborowice 03.12.2020 r. godz. 9.30

3. Zakrzów 03.12.2020 r. godz. 10.00

4. Ciężkowice 03.12.2020 r. godz. 10.30

5. Witosławice 03.12.2020 r. godz. 11.00

6. Dzielawy 03.12.2020 r. godz. 11.30

7. Grzędzin 03.12.2020 r. godz. 11.45

8. Wronin 03.12.2020 r. godz. 12.00

9. Łaniec 03.12.2020 r. godz. 12.30

10. Mierzęcin 03.12.2020 r. godz. 13.00

11. Koza 03.12.2020 r. godz. 13.20

12. Ligota Mała 03.12.2020 r. godz. 14.00

13. Połowa 03.12.2020 r. godz. 14.30

Zbiórka Komisji oraz osób zainteresowanych przed posesją sołtysa w w/w sołectwach.

Noc sylwestrowa w blasku fajerwerków i przy dźwiękach muzyki na placu 
przy Ur zędzie Gminy stała się już tradycją. Jako jedyny samorząd w naszym po-
wiecie od kilkunastu lat organizujemy dla mieszkańców wieczór sylwestrowy
pod chmurką. Jednak, w dobie koronawirusa zgromadzenie kilkuset osób 
w jednym miejscu byłoby olbrzymią nieodpowiedzialnością. Dlatego też, 
podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznej sylwestrowej imprezy.

Wierzymy, że ograniczanie kontaktu czy zachowywanie odpowiedniego 
dystansu przyniosą oczekiwane skutki i w przyszłym roku będziemy mogli 
cieszyć się swoją obecnością wokół sylwestrowej sceny.

MISTRzOSTWA POLSkI 
OSÓB NIEPEłNOSPRAWNYCH 
W kRAkOWIE

W TYM ROkU 
NIE zOBACzYMY FAjERWERkÓW

„DOBRE PRAkTYkI ROLNICzE 
W WALCE z SUSzĄ. zIELONY łAD”



FLORIAN 05/2020

2 3

FLORIAN 05/2020

Mamy przyjemność oddać w Państwa 
ręce nową mapę turystyczną terenu Stowa-
rzyszenia „Euro-Country”, która prezentuje 
najciekawsze miejsca, obiekty dziedzictwa 
kulturowego, historycznego i ciekawostki  
z naszego terenu. Ideą mapy jest połącze-
nie atrakcji turystycznych, rekreacyjnych, 
przyrodniczych tak, aby turysta mógł je 
zwiedzać samodzielnie, podążając za mapą. 
Mamy nadzieję, że dzięki mapie, poznawanie  
walorów i historii naszego terenu będzie  
ciekawą przygodą dla turystów jak i naszych 
mieszkańców.

Organizatorem akcji zbierania pieczą-
tek jest Stowarzyszenie „Euro-Country”, 
uczestnictwo jest dobrowolne i mogą wziąć 
w niej udział wszyscy zainteresowani.  
Akcja ma na celu zachęcenie do uprawiania  

GRA TERENOWA „ŚLADAMI UTOPCA” 
turystyki, poznania terenu Stowarzyszenia 
„Euro-Country”, jego przeszłości, kultury, 
piękna krajobrazu i przyrody. 

Gra terenowa polega na poszukiwaniu 
20 budek z pieczątkami rozmieszczonych 
w terenie, dowodem na odwiedziny w danym 
miejscu jest ślad pieczątki odbity na mapie. 
Kolorowe ikonki na mapie będą wskazów-
ką do odnalezienia budek z pieczątkami 
w terenie. Mapki można odebrać w biurze  
Stowarzyszenia „Euro-Country”, Urzędach 
Gmin oraz bibliotekach.

Serdecznie zapraszamy. 
Życzymy miłych wrażeń!

Według pierwotnych planów 
Wronin miał zyskać sieć kanalizacyj-
ną jeszcze w tym roku. Pewne decyzje 
instytucji zewnętrznych, od których 
zależy postęp prac, podejmowane  
są z opóźnieniem, co skutkuje   
spowolnieniem inwestycji. Dlatego 
też, na wniosek wykonawcy robót 
podjęto decyzję o bezpiecznym prze-
sunięciu terminu realizacji zadania 
do końca czerwca 2021 r. Mamy 
nadzieję, że przez to iż realizowany  
zakres prac w pasie drogi wojewódz-
kiej nie paraliżuje ruchu na terenie 
Wronina sytuacja ta nie będzie 
uciążliwa dla mieszkańców.

BUDOWA kANALIzACjI  
WE WRONINIE PRzEDłUżONA


