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O ustawie „śmieciowej”
Od 1 lipca w całym kraju zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. W przypadku naszej gminy obowiązek podpisania umowy z firmą odbierającą odpady przejmie Związek Międzygminny „Czysty Region”. W drodze przetargu
zostanie wybrany przedsiębiorca, który na najlepszych warunkach, odbierze odpady od wszystkich mieszkańców. Za odbiór
odpadów zapłacą wszyscy jedną stałą stawkę „od mieszkańca”.
W naszej gminie będzie to stawka 20,00 zł od mieszkańca, a w przypadku odpadów segregowanych 12,50 zł. Nie
będzie się więc już „opłacało” wyrzucanie śmieci do lasu. Nowy system pozwoli zyskać tym, którzy dbają o środowisko i segregują odpady, ponieważ zapłacą mniej.
Mieszkańcy, którzy dotąd sami podpisywali umowy na odbiór odpadów zostaną zwolnieni z tego obowiązku. Zrobi to
za nich Związek „Czysty Region”. Aby nie płacić podwójnie za wywóz śmieci, każdy właściciel nieruchomości będzie musiał
rozwiązać umowę z dotychczasowym usługodawcą z dniem 1 lipca 2013 roku. W nowym systemie opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie kierowana bezpośrednio do firmy odbierającej odpady, lecz do Związku Międzygminnego, który
będzie zarządzać i nadzorować gospodarkę odpadami.
Podstawą do obliczania opłaty będzie liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Właściciele nieruchomości (a w przypadku wspólnot i spółdzielni ich zarządcy) będą zobowiązani złożyć do Związku Międzygminnego deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca, zmiany liczby mieszkańców lub powstania na niej odpadów komunalnych. Pierwsze
deklaracje trzeba będzie złożyć do 31 marca 2013 roku. Na podstawie ilości osób zamieszkałych będzie naliczana opłata.
W przypadku nie złożenia deklaracji Związek w drodze decyzji określi wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, np. średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Zgodnie z ustawą mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Aby ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach Czystego Regionu wprowadzony zostanie uproszczony system selektywnej zbiórki. W zależności od typu zabudowy selektywna zbiórka odbywać się będzie w systemie pojemnikowym lub workowym.

W zabudowie jednorodzinnej zbiórka odpadów prowadzona będzie w następujących workach/pojemnikach:
•
•
•

żółty worek: razem papier, plastik, metale, kartoniki po sokach i mleku,
zielony worek: szkło,
brązowy pojemnik: odpady organiczne- będziemy wrzucać skoszoną trawę, gałęzie, resztki kuchenne (za
wyjątkiem mięs i ryb). W przypadku nieruchomości wyposażonych we własne kompostowniki, można
będzie zagospodarowywać te odpady we
własnym zakresie i zrezygnować z brązowego pojemnika.
•
czarny, ciemno szary lub metaliczny pojemnik: odpady zmieszane.
W zabudowie wielorodzinnej zbiórka odpadów prowadzona będzie w następujących pojemnikach:
•

żółty pojemnik: razem papier, plastik, metale,
kartoniki po sokach i mleku,
•
zielony pojemnik: szkło,
•
do osobnego pojemnika wrzucać będziemy
odpady zmieszane.
Wprowadzone zmiany mają „uszczelnić” system przypływu odpadów. Mają sprawić, że nikomu
nie będzie się opłacało wywozić śmieci do lasu lub
palić nimi w piecu. Celem, jest również zwiększenie
odzysku i recyklingu odpadów zbieranych selektywnie, oraz zmniejszenie masy odpadów organicznych
kierowanych do składowania, zgodnie z wymogami
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Zgłoszenia do „Złotych Florianów”
Przypominamy, ze tylko do 28 lutego w Urzędzie Gminy można zgłaszać kandydatów do Honorowego Wyróżnienia
Gminy Polska Cerekiew” Złoty Florian”. Zgłoszenia powinny
być przygotowane w formie pisemnej, zawierać dane osoby,
która zdaniem zgłaszającego zasługuje na wyróżnienie oraz
uzasadnienie wybranej kandydatury. Jeśli kandydata do „Złotego Floriana” zgłasza instytucja, wystarczy że złoży wniosek
o przyznanie tego wyróżnienia wraz z uzasadnieniem, jeśli
natomiast wnioskodawcą jest osoba prywatna, konieczne
jest dołączenie do wniosku listy zawierającej, co najmniej 100
podpisów mieszkańców Gminy Polska Cerekiew. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń wyłoniona przez Urząd Gminy
Kapituła rozpatrzy wnioski. Te, które zostaną zaopiniowane
pozytywnie zostaną poddane głosowaniu Radzie Gminy. Statuetki zostaną, jak co roku uroczyście wręczone podczas Koncertu Floriańskiego.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatur
osób, które często bezinteresownie pracują na rzecz społeczności lokalnej, lub odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach
życia społecznego i zasłużyły na szczególną uwagę i wdzięczność za swoje zaangażowanie. Miło jest zostać docenionym.
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Otwarte konkursy ofert

Urząd Gminy ogłosił trzy otwarte konkursy ofert
na dotacje z budżetu gminy:
- na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych: „Pielęgnacja ludzi chorych,
starszych i niepełnosprawnych w domu oraz rehabilitacja
lecznicza niepełnosprawnych w 2013 roku”
- na wspieranie zadań z zakresu ochrony, zachowania i
rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2013 roku
- na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Polska Cerekiew w 2013 r.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terNominacje
minie do dnia 22 stycznia 2013 r. Ogłoszenie o konkursie
i wszelkie niezbędne druki znajdują się na stronie Urzędu
Prezes LKJ „Lewada” Andrzej Sałacki został wybraGminy www.polskacerekiew.pl dodatkowo informacji w
ny na Przewodniczącego Rady Polskiego Związku Jeździec- sprawie konkursów udziela inspektor Mariusz Pendziakiego. Serdecznie gratulujemy!
łek, tel.774801465.

Nasi Jubilaci
7 grudnia osiemdziesiąte urodziny obchodziła
pani Maria Moj z Ciężkowic. Szanownej Jubilatce życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pożegnanie
29 grudnia zmarł pan Jan Krawczyk, inspektor
bhp. Pan Jan pracował nie tylko w Urzędzie Gminy, ale
współpracował z bardzo wieloma instytucjami i przedsiębiorcami. Znali go prawie wszyscy. Był ogromnie życzliwy,
zawsze uśmiechnięty, niezwykle kompetentny, chętnie
KONCERT
służył pomocą i dobrą radą. Będzie go nam bardzo braW pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w za- kowało.
krzowskim kościele parafialna orkiestra z Zakrzowa dała doroczny koncert kolęd, podczas którego zaprezentowała zarówno tradycyjne kolędy polskie jak i świąteczne utwory zagraniczne.
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Wieści z budowy ośrodka w Zakrzowie

Wigilijne spotkanie

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców gminy zamieszczamy mały
fotoreportaż z budowanego w Zakrzowie ośrodka sportowo-rekreacyjnego. Niemal całkowicie
gotowa jest część jeździecka-ukończono budowę
ujeżdżalni, stajni dla koni, biura zawodów oraz
pokoi dla zawodników, zbudowano fundamenty
pod trybuny, gotowe są także toalety i ciągi komunikacyjne. Zagospodarowano teren, przygotowane są parkingi dla samochodów osobowych
i ciężarowych, gotowa jest sala konferencyjna.
Trwają prace na terenie basenu, gabinetów odnowy
biologicznej, pokoi
gościnnych,
kuchni i restauracji. Prace potrwają
jeszcze kilka
tygodni.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w połowie grudnia pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali spotkanie wigilijne dla samotnych. Na uroczystej wieczerzy serwowanej w Gminnym Centrum Kultury
pojawiło się ponad 60 osób, którym towarzyszyli Wójt Gminy Krystyna Helbin, Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko
oraz pracownicy Urzędu Gminy. Zaproszenie przyjęli również księża: proboszcz zakrzowskiej parafii ks. Marek Wieczorek oraz emerytowany proboszcz z Zakrzowa, ks. Stefan Jenek, który w tym roku zakończył 41 letnią posługę
duszpasterską i udał się na zasłużoną emeryturę.
Wigilijne spotkanie uświetniły występy dzieci z cerekwickiego Zespołu Szkół przygotowane przez panie Elżbietę
Ostarek i Krystynę Zając, które pracują z dziećmi z klas I-III. Gwoździem programu były dowcipy opowiadane przez
księdza Jenka oraz pyszne słodkości upieczone przez panią Brygidę Piegsa.

Wizyta Beaty Tyszkiewicz
15 grudnia w godzinach wieczornych sala Gminnego Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi pękała w szwach, bowiem na spotkanie z mieszkańcami Polskiej Cerekwi przyjechała zaproszona przez Wójt Krystynę Helbin
i prezesa LKJ „Lewada” Andrzeja Sałackiego, Honorowa Obywatelka naszej
gminy, pierwsza dama polskiego kina, pani Beata Tyszkiewicz. Ta wybitna aktorka zagrała w niemal stu filmach. Zadebiutowała na szklanym ekranie jeszcze jako uczennica szkoły Sióstr Niepokalanek w Szymanowie, wcielając się
w „Zemście” w postać Klary. W latach 1957-1958 studiowała w PWST w Warszawie, po czym podjęła pracę w TVP,
jako inspicjentka. W 1973 roku otrzymała bez egzaminu uprawnienia aktorskie z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jej
wkład do polskiej kinematografii został nagrodzony wieloma prestiżowymi odznaczeniami i nagrodami, m.in. Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
Pani Beata od lat bywa w naszej gminie, jako gość Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd i czuje się związana z jej mieszkańcami. Kilka lat temu, gdy zasiadała w jury popularnego show „Taniec z gwiazdami”, nie omieszkała w programie
„na żywo” pozdrowić mieszkańców Polskiej Cerekwi. W czasie uroczystego wieczoru aktorce towarzyszyła córka
Karolina Wajda, znakomita amazonka i współtwórczyni Akademii Sztuki Jeździeckiej. Spotkanie moderowane przez
mieszkankę Steblowa, dziennikarkę i pisarkę Dorotę Stasikowską-Woźniak, utrzymane było w luźnej konwencji
i okraszone mnóstwem żartów i anegdot. Barwne opowieści honorowego gościa dotyczące filmowych ról, a przede
wszystkim życia prywatnego, przerywane były muzycznymi wstawkami-piosenkami wykonywanymi przez aktora
warszawskiego Teatru Rampa- Juliana Mere. Spotkanie z artystką zaszczycili również swoją obecnością senator RP
Andrzej Szewiński, posłanka do parlamentu europejskiego Danuta Jazłowiecka oraz posłanka do parlamentu RP
z Kędzierzyna-Koźla - Brygida Kolenda-Łabuś.

Jarmark świąteczny
Podobnie jak w latach ubiegłych koło DKF w Polskiej Cerekwi w pierwszą niedzielę adwentu zorganizowało
tradycyjny jarmark świąteczny- „Weihnachtsmarkt”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
gminy. Na jarmarku można było kupić nie tylko ozdoby świąteczne, ale także w miłej atmosferze skosztować znakomitych świątecznych wypieków.

