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W związku rozpoczynającym się sezonem 
grzewczym Wójt Gminy Polska Cerekiew 
przypomina wszystkim mieszkańcom 
o ustawowym zakazie spalania odpadów na  
terenach nieruchomości oraz w instala-
cjach grzewczych budynków (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 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 779). Zgodnie z tym 
artykułem - kto wbrew przepisowi art. 155 
tej ustawy, termicznie przekształca odpady 
poza spalarnią odpadów lub współspalania 
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;
•	 odzieży, obuwia, sztucznej skóry;
•	 elementów drewnianych pokrytych  

impregnatami i powłokami ochronnymi, 

W dniach 17-19 września rozegrano w Gorzowie  
Wielkopolskim Indywidualne Mistrzostwa Polski Niepełno-
sprawnych, w których brał udział tenisista stołowy 29-letni 
Adrian Kochoń, reprezentujący sekcję seniorów w klubie  
LZS ISMe Zakrzów.

W zawodach startowało około 150 zawodników z całej  
Polski. W klasie startowej Adriana Kochonia, najbardziej  
licznej, konkurowało 20 graczy. Mając wysoki ranking, nasz  
tenisista dostał „jedynkę” w liczącej czterech zawodni-
ków grupie D. Pierwszy mecz zakrzowianin grał w sobotę  
o 8:30. Mecz z Marcinem Federowiczem z IKS AWF  
Warszawa wygrał 3:0 (do 9,5 i 5),

Z kolegą z WZSN START Wrocław Janem Kazienką 
skrzyżował Kochoń rakietkę w drugim meczu. Wynik 3:0  
(do 5,2 i 6)

W trzecim meczu zagrał 
z debiutantem na mistrzostwach 
Polski - Michałem Struzikiem 
z województwa małopolskie-
go, zwyciężył 3:0 (do 5,4 i 3).  
W jednej czwartej finału  
Kochoń zagrał z Markiem 
Dubińskim z WZSN START 
Wrocław. Wynik meczu 3:2  
oraz awans do półfinału. 
W półfinale na Kochonia cze-
kał brązowy medalista z para-
olimpiady w Tokio - Maksym 
Chudzicki z KS Bronowianka 
Kraków. Niestety, i tym razem 
Adrian Kochoń musiał uznać  
wyższość utytułowanego prze-
ciwnika, przegrywając mecz 3:0  
(do 7,7 i 3).

nowy sezon grzewczy

24 września zorganizowano dla chętnych 
osób punkt szczepień przeciwko COVID-19 
przy Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi. 
Szczepienia były wykonywane przez personel 
Szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.

Przypominamy, że nieprzerwanie istnieje 
możliwość organizacji transportu na szczepienia dla osób mających trudno-
ści w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Osoby chętne proszone 
są o kontakt pod numerem telefonu: 77 480 14 65 w godz. od 8:00 do 15:00.

Szczepienia  
w naSzej gminie

ciągle w dobrej formie

Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że opera-
tor Czysty Region Sp. z o.o. rozpoczyna dystrybucję półrocznego  
pakietu worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Od momentu otrzymania pakietu przy odbiorze odpadów  
nie będzie wydawany „worek za worek”.

W przypadku wyczerpania pakietu worków należy zgłosić  
zapotrzebowanie do Biura Informacji i Obsługi Mieszkańców pod 
nr tel. 77 446 11 93, 77 446 11 97 lub e-mail: biuro@czystyregion.pl

uwaga mieSzKaŃcy!
ZMIANA SPOSOBU WYPOSAŻENIA  

NIERUCHOMOŚCI JEDNORODZINNYCH 
W WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Przypominamy, że przy Urzędzie Gminy zamontowany 
został Międzygminny Punkt Zbiórki Elektroodpadów.  
To urządzenie do którego można wrzucać drobne elektrood-
pady takie jak płyty CD, tonery, telefony, ładowarki, baterie, 
żarówki energooszczędne. Wszystko po to by chronić lokalne 
środowisko! Urządzenie zamontowane zostało w ramach  
realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz ochrony różno-
rodności biologicznej województwa opolskiego - etap III”  
dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu  
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na początku września Wójt Gminy podpisał umo-
wę na budowę drogi transportu rolnego w Zakrzowie. 
W tej chwili trwają prace związane z stabilizacją podłoża. 
Dzięki tej inwestycji długi na 1,7 km odcinek drogi  
uzyka nową nawierzchnię asfaltową. Inwestycja reali-
zowana jest przy wsparciu finansowym z Funduszu  
Ochrony Gruntów Rolnych. Serdecznie prosimy  
mieszkańców o korzystanie z alternatywnych dróg  
dojazdowych do czasu zakończenia prac.

Jednocześnie odbywa się procedura przetargowa dotyczą-
ca przebudowy fragmentu ul. Ciepłodolskiej oraz odcinka  
ul. Dworcowej tzw. drogi na Gniewów. W realizacji tej  
inwestycji wspomogą nas środki finansowe pozyskane  
z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. 

remonty dróg

międzygminny punKt  
zbiórKi eleKtroodpadów

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 informuje, że w granicach  
administracyjnych województwa opolskiego 
obowiązuje Uchwała Nr XXXII/367/2017 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
26 września 2017 r., w sprawie wprowadze-
nia na obszarze województwa opolskiego 
ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. W § 4 tej 
uchwały wpro-
wadzono ogra-
niczenia po-
legające na 
zakazie stoso-
wania w instala-
cjach:
•	 węgla bru-

natnego oraz 
paliw stałych 
produkowa-
nych z wy-
korzystaniem 
tego węgla;

•	 mułów i flotokoncentratów węglowych,  
tj. paliwo uziarnieniu mniejszym niż 3 mm;

•	 paliw stałych produkowanych z wyko-
rzystaniem mułów lub flotokoncentratów  
węglowych;

•	 paliw stałych produkowanych z węgla  
kamiennego, w których zawartość frak-
cji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest  
większa niż 15%;

•	 drewna i biomasy drzewnej, których wilgot-
ność w stanie roboczym przekracza 20%.

Pamiętajmy, że spalając niedozwolone  
odpady w instalacjach grzewczych budynków  
szkodzimy przede wszystkim sobie,  
najbliższej rodzinie i sąsiadom!
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Jak co roku 20 września obchodzimy Dzień Przedszkolaka, tradycyjnie z tej okazji,  
pracowników Urzędu odwiedziły przedszkolaki z Polskiej Cerekwi - za co bardzo  
dziękujemy! Wszystkim przedszkolakom z naszej Gminy życzymy dużo uśmiechu i radości!

Już od rana unosiły się wspaniałe zapachy, 
11 września Stowarzyszenie Euro-Country 
zorganizowało przed Pałacem w Polskiej 
Cerekwi plenerowe warsztaty kulinarne 
„Gotujemy z Utopcem”. Uczestnicy mieli 
za zadanie ugotować 10 potraw z karpiem 
w roli głównej. Filet z karpia nacinany,  
pieczony w ziołach z warzywami z patelni, 
faworki z karpia, burgery z karpia to tylko  

12 września Stowarzyszenie Euro 
-Country przy współpracy z Gminą Polska 
Cerekiew zorganizowało przed Pałacem 
w Polskiej Cerekwi imprezę „Gotujemy 
z Utopcem”. Dla odwiedzających przygoto-
waliśmy degustację potraw z ryb, warsztaty 
rękodzielnicze, zawody sportowe, bezpłatne 
dmuchańce, malowanie twarzy, watę  
cukrową, prezentację wiosek tematycz-
nych z Cisku, Długomiłowic, Przewozu,  
Nieznaszyna oraz Reńskiej Wsi, rajd  
rowerowy do Mechnicy, stoiska  
z produktami lokalnymi, rękodziełem.

Przedstawiamy Państwu fotorelację  
z imprezy „Gotujemy z Utopcem”. 
Dziękujemy wszystkim Wystawcom,  
Wioskom tematycznym, Panu Kamilowi 
Klekowskiemu, Zespołowi „Akademia  
Tańca Perła”, Dziecięcemu Zespołowi  
„Cuksy” , Partnerom imprezy oraz Pań-
stwu za tak liczne przybycie. Cieszymy się,  
że impreza się podobała i zapraszamy za rok.

Stowarzyszenie „Euro-Country”

2 października w sobotę wraz z przed-
stawicielami Nyskiego Księstwa Jezior 
i Gór wybraliśmy się do Karlovej Studenki 
i Vrbna pod Pradziadem do naszych  
czeskich partnerów projektu współpracy 
MAS Hrubý Jeseník. Na miejscu przy-
witała nas Pani Starosta Radka Chudová. 
Mieliśmy okazję zwiedzić przepiękną  
kaplicę Św. Huberta i usłyszeć historię  
kaplicy i miejscowości, a także obejrzeć  
już we Vrbnie wystawę fotograficzną  
„Vrbno w promieniach czasu”. Głównym 
punktem naszej wizyty było wspólne  
gotowanie w plenerze, które udało się  
smakowicie.

Mamy nadzieję że nie był to ostatni 
wspólny wyjazd do Partnerów.

Stowarzyszenie „Euro-Country”

Za nami ostatni 
etap warsztatów węd-
karskich na Dębowej, 
tym razem udział w warsztatach brały 
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej  
w Bierawie z filią w Starym Koźlu.  
Bezpłatne warsztaty zorganizowano  
w ramach projektu pn.: GŁOS MAJĄ RYBY. 
Każdy uczestnik warsztatów miał możli-
wość uzyskania karty wędkarskiej. Przed 
nami do zrealizowania jeszcze warsztaty 
wikliniarskie oraz zakup infrastruktury  
rekreacyjnej.

Stowarzyszenie „Euro-Country”

W czwartek 23 września pojechali-
śmy (49 osób) na wycieczkę do Pszczyny 
i Goczałkowic Zdroju.

Najpierw więc było zwiedzanie  
zamku w Pszczynie pod kierunkiem  
miłej i z dużą wiedzą pani Przewodnik. 
Dzięki temu dowiedzieliśmy się wiele 
ciekawych wątków z życia mieszkańców 
zamku, takich których nie znajdziecie 
w oficjalnych źródłach. Nawet dla „Karola 

warSztaty 
wędKarSKie

SpotKanie z partnerami 
projeKtu 

czaS na produKt  
loKalny

gotujemy z utopcem 
fotorelacja

- naszego nadwornego przewodnika” była 
to bardzo ciekawa lekcja historii. Mogli-
śmy wyobrazić sobie jak wyglądało życie nie  
tylko możnych ale również ich podwładnych 
oraz służących.

Następnie wyruszyliśmy do Goczałkowic 
(rodzinnej miejscowości Łukasza Piszczka, 
którego każdy kibic piłki nożnej zna).  
Celem tej części wycieczki były jednak  
ogrody Kapias. Urok tego miejsca jest  

Środowe SpotKania na wycieczce

namiastka potraw, które można było ugotować 
i zdegustować. Do udziału zgłosiło się dzie-
sięć 3 osobowych grup. Wszystkie potrawy 
z karpia przepyszne, uczestnicy bardzo  
zadowoleni, nawet sceptycy zmienili zdanie 
nt. karpia. Bezpłatne warsztaty kulinarne  
zorganizowano w ramach projektu  
współpracy pn.: „CZAS NA PRODUKT 
LOKALNY”

Stowarzyszenie „Euro-Country”

gotujemy z utopcem 
- warSztaty Kulinarne

niezwykły, o każdej porze roku. Warto 
tam być więc nie tylko wiosną ale również  
jesienią. Wrażenia estetyczne gwarantowa-
ne. Nam dodatkowo dopisała pogoda, ale to 
przecież normalne, że słońce świeci dla tych 
których nie opuszcza pogoda ducha.

Całość kosztów pokryliśmy oczywiście 
z własnych środków i już oszczędzamy  
na kolejny wyjazd na który zapraszamy  
każdego chętnego.

JK

dzieŃ przedSzKolaKa


