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na trzech nogach, „gaszenie pożaru” i skręcanie
śrubek. Z naszego powiatu w zawodach uczestniczyły jednostki OSP z gmin: Polska Cerekiew, Bierawa, Cisek, Pawłowiczki oraz Kędzierzyn-Koźle.
W klasyfikacji generalnej trzecie miejsce dla DDP
OSP Naczęsławice. Drugi stopień podium wywalczyły dzieci z OSP Roszków (pow. raciborski).
Zwycięzcami zostali młodzi miłośnicy pożarnictwa z DDP „Czerwone Strzały” Parzniewice (pow.
Piotrków Trybunalski).
Gmina
Po l s k a
Cerekiew realizowała działanie
pn. Organizacja Zawodów
Halowych Dziecięcych Drużyn
Pożarniczych w ramach mikroprojektu pn. GrajMY razem
- orkiestrowo i halowo. Projekt
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa.
Przekraczamy granice.

NIELEGALNE
WYPALANIE TRAW.
ZAŁOŻYLIŚMY FOTOPUŁAPKI
Wypalanie trawy powoduje same straty i zagrożenia,
w tym dla ludzi. Mimo alarmujących apeli strażaków i policji
płoną łąki, trawy i nieużytki, a co za tym idzie, giną niewinne
stworzenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na zainstalowanie
na naszym terenie fotopułapek.
Przypominamy, że zgodnie z art. 124. ustawy o ochronie
przyrody „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”, a zgodnie z art. 131 tej ustawy, „kto
(…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki (…) – podlega karze aresztu albo grzywny”. Art. 30 ustawy o lasach mówi,
że „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również
w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań
i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo,
a w szczególności (…) m.in. wypalania wierzchniej warstwy
gleby i pozostałości roślinnych”.
Za podpalenia grożą sankcje: zgodnie z art. 82 Kodeksu
wykroczeń – kara aresztu, nagany lub grzywny do 5 tys. zł,
a zgodnie z art. 163. par. 1 Kodeksu karnego (kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru)
– kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Podpalanie
traw należy zgłaszać pod numer alarmowy 112. To kwestia
bezpieczeństwa ludzi, mienia i zwierząt.
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 www.polskacerekiew.pl

 polub nasz profil na facebook.com/GminaPolskaCerekiew

W TYM NUMERZE:
str. 1
♦ Życzenia świąteczne
♦ Jarmark Wielkanocny
♦ Obowiązek złożenia deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła
str. 2
♦ Pomoc dla Ukrainy
♦ Solidarni z Ukrainą
♦ Nieodpłatna pomoc prawna
str. 3
♦ Koncert z okazji Dnia Kobiet za nami
♦ Karnawał w przedszkolu w Polsckiej Cerekwi
- fotorelacja
♦ Dzień kobiet w przedszkolu
str. 4
♦ Zawody halowe dziecięcych drużyn pożarniczych
♦ Nielegalne wypalanie traw. Załoyliśmy fotopułapki
♦ Gratulujemy laureatce
♦ Godziny otwarcia boiska Orlik w Zakrzowie

GRATULUJEMY
LAUREATCE!
16 lutego odbył się
ostatni etap Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego do którego
zakwalifikowała się Angelika Czerner - uczennica VIII
klasy ZSP w Polskiej Cerekwi.
Angelika osiągając wysoki
wynik (13 miejsce w województwie) uzyskała tytuł laureatki tegorocznego konkursu.
Serdeczne gratulacje laureatce
złożył Wójt Gminy.
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Redakcja: Fundacja Euro-Country, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027
Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, www.aliamedia.pl
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ZAWODY HALOWE
DZIECIĘCYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH
26 lutego br. w sali konferencyjnej Gminnego
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie odbyły się III Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn
Pożarniczych. W tegorocznych zawodach konkurowały drużyny z całej Polski, a także z sąsiednich
Czech. Zawody przebiegały w jednej kategorii wiekowej, bez podziału na dziewczynki i chłopców.
Rywalizowano w sześciu konkurencjach: ćwiczenie
bojowe, ćwiczenie sztafetowe, bieg z jajkiem, bieg

A

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA
DEKLARACJI
DOTYCZĄCEJ ŹRÓDEŁ CIEPŁA
W związku z obowiązkiem składania deklaracji dotyczącej
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw przez właścicieli/współwłaścicieli i zarządców budynków przypominamy, że termin upływa
30 czerwca 2022 r.

DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ:

∙ za pośrednictwem profilu zaufanego na: https://ceeb.gov.pl/
∙ formie papierowej
- wypełniając i składając w sekretariacie Urzędu Gminy.

KONCERT
Z OKAZJI DNIA KOBIET
ZA NAMI
W obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą,
tym bardziej doceniamy takie momenty. Dziękujemy wszystkim
za przybycie na koncert z okazji Dnia Kobiet, który odbył się
06 marca br. w Gminnym Ośrodku Sportu Rekreacji w Zakrzowie.

Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć światowy repertuar wokalny,
przeboje muzyki operetkowej, musicalowej oraz piosenki filmowe
i neapolitańskie.

KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU
W POLSKIEJ CEREKWI
fotorelacja

NIEODPŁATNA

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Z ogromnym zaniepokojeniem i troską obserwujemy rozwój
wydarzeń na Ukrainie. Nie możemy pozostać bierni wobec tragedii, która rozgrywa się na naszych oczach tuż za naszą wschodnią
granicą. Będąc świadkami zła i agresji wobec naszych sąsiadów
czujemy się zobowiązani do pomocy.
Jako gmina mamy przygotowane obiekty, do których będziemy przyjmować osoby przyjeżdżające z punktów recepcyjnych.
W tej chwili wszyscy uchodźcy wojenni przebywający na terenie
naszej gminy mieszkają w prywatnych domach. Przebywające na
terenie gminy dzieci zostały objęte szczególną pomocą, w tym
edukacją oraz dodatkowymi zajęciami. Nieprzerwanie trwa także
zbiórka darów rzeczowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi.
Dziękujemy wszystkim, którzy w obecnej sytuacji wykazują się
wolą współpracy, solidarnością i odpowiedzialnością, za przejawy
braterstwa oraz za czynny udział w organizowanych zbiórkach.
W szczególności słowa podziękowania kierujemy do wszystkich mieszkańców, którzy przyjęli w swoich domach uchodźców
uciekających przed wojną z Ukrainy. Dziękujemy ZSP w Polskiej
Cerekwi, ZSP we Wroninie oraz OSP Zakrzów, OSP Polska
Cerekiew i OSP Wronin za nieocenione zaangażowanie w zbiórkę
darów rzeczowych.
FLORIAN
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UPRAWNIENI

ZAPISY
pod nr telefonu

osoba fizyczna
- PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA,
że nie jest w stanie ponieść
kosztów odpłatnej pomocy
prawnej

przedsiębiorca prowadzący
jednoosobową działalność
gospodarczą
Dodatkowo:
- PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA
o niezatrudnianiu innych osób
w przeciągu ostatniego roku
- PO ZŁOŻENIU ZAŚWIADCZEŃ
dotyczących pomocy de minimis

77 40 52 750
pn: 8.00 - 16.00,
wt - pt: 7.00 - 15.00

mailowo pod adresem
npp@powiat.kedzierzyn
-kozle.pl

GDZIE?
pomoc prawna

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie

BIERAWA

Urząd Gminy

PAWŁOWICZKI
Urząd Gminy

POLSKA CEREKIEW
Urząd Gminy

np.ms.gov.pl

poradnictwo obywatelskie
i mediacje

KĘDZIERZYN-KOŹLE
Starostwo Powiatowe
przy ul. Damrota 30

UWAGA! W CZASIE EPIDEMII samorząd lokalny może podjąć decyzję o udzielaniu świadczeń zdalnie

Godziny pracy punktów i dokładne adresy na:

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

DZIEŃ KOBIET
W PRZEDSZKOLU
Dzień Kobiet to wyjątkowy dzień,
ważny dla wszystkich kobiet, zarówno
tych dużych jak i małych.
8 Marca odbyła się uroczystość z tej okazji.
Radosna atmosfera panowała już od samego rana.
W tym szczególnym dniu wszystkie kobietki
otrzymały serdeczne życzenia i upominki.
Dziewczynki serdecznie dziękują.

Projekt finansowy z budżetu Państwa, realizowany przez Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
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