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Odpady komunalne - Ograniczam, Segreguję, Nie spalam
Produkt staje się odpadem wtedy, kiedy przestaje być użyteczny. Należy go wówczas wyrzucić w odpowiednie miejsce, aby
nie stanowił dla nas żadnego zagrożenia, dając mu szansę na to, że odpad znów stanie się produktem. Segregując odpady oszczędzamy
zarówno pieniądze jak i środowisko. Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegregowanych odpadów znajduje coraz szersze zastosowanie w produktach codziennego użytku. Segregując odpady chronimy zasoby naturalne: wodę, powietrze, glebę oraz oszczędzamy
energię. Z odpadów mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki, meblem ubrania
oraz paliwo alternatywne.
Z kolei wysypiska mogą powodować wiele zagrożeń dla środowiska takich jak:
- zanieczyszczanie wód gruntowych i gleby (w przypadku braku lub niewłaściwego uszczelnienia składowiska) wypłukanymi ze sterty śmieci przez deszcz szkodliwymi substancjami
- nieprzyjemne zapachy oraz szkodliwe gazy, jak siarkowodór i metan, dlatego tak ważne jest ograniczanie ilości odpadów kierowanych
do składowania.
Jak będzie działać segregacja odpadów w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie funkcjonować
od 1 lipca 2013r.
Aby ułatwić selektywną zbiórkę odpadów w gminach Związku Międzygminnego „Czysty Region” wprowadzony zostanie uproszczony
system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 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 lub pojemnik na tzw. odpady suche,
•
zielony worek lub pojemnik: szkło opakowaniowe (białe i kolorowe),
•
brązowy pojemnik: odpady organiczne. W przypadku nieruchomości wyposażonych we własne kompostowniki, będzie można
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 na tzw. odpady suche,
•
zielony pojemnik: szkło opakowaniowe (białe i kolorowe),
•
czarny, ciemno szary lub metaliczny pojemnik: odpady zmieszane.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane od właścicieli nieruchomości
w miejscu i terminie wskazanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
Zużyte baterie będzie można umieszczać (tak jak do tej pory) w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w szkołach, urzędach publicznych, sklepach ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Przeterminowane leki będzie można
umieszczać (tak jak do tej pory) w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w budynkach
miejscowych aptek.
Spalanie śmieci w domu szkodzi zdrowiu!
Wielu ludzi postrzega spalanie śmieci w domowych piecach za
tanią, łatwo osiągalną i niekłopotliwą metodę pozbywania się
odpadów. Niestety oszczędność może okazać się jedynie pozorna, a zaoszczędzone pieniądze trzeba będzie wydać na kosztowne leczenie.
W trakcie spalania odpadów – butelek, plastikowych i foliowych
opakowań, kolorowych gazet, zużytej odzieży, fragmentów mebli zawierających lakiery czy elementów gumowych, do atmosfery uwalniane są toksyczne związki. Zwiększa się emisja pyłów
i rakotwórczych węglowodorów aromatycznych, tlenków azotu
i siarki. Toksyny uwalniane z dymem do powietrza dostają się
do dróg oddechowych, opadają w postaci pyłu na glebę zanieczyszczając warzywa w przydomowych ogródkach, dostają się
do wód gruntowych. Zanieczyszczenia te akumulują się w organizmach zwierząt i można je wykryć nawet w mleku i jajach!
Substancje te, nawet w niewielkich ilościach mają negatywne
działanie. Przypisuje się im wywoływanie alergii, chorób układu
oddechowego, nowotworów i porażeń.
Odpowiednio wysortowane odpady to cenny surowiec, natomiast składowane lub spalane stawią duże zagrożenie dla środowiska, oraz naszego zdrowia.
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Bronisław Piróg przegrał proces z Gminą
Redaktor naczelny „Laufra” Bronisław Piróg przegrał kolejny proces sądowy. Sąd Okręgowy w Opolu
uznał, że B. Piróg naruszył dobra osobiste Gminy Polska Cerekiew publikując na łamach „Laufra” nieprawdziwe
i zniesławiające Gminę zarzuty dotyczące wysypiska
śmieci w Ciężkowicach.
Sąd zobowiązał B. Piróga do przeproszenia Gminy i jej
mieszkańców na łamach „Floriana” oraz do pokrycia
kosztów postępowania sądowego w związku z przegranym procesem.
Wyrok ogłoszony został 25 lutego 2013 r. Do sprawy
wrócimy gdy wyrok się uprawomocni.

Wspierajmy nasze organizacje
Trwa okres składania rocznych deklaracji podatkowych i możliwość dokonania 1% odpisu podatkowego. Zachęcamy do wspierania organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych i działających na terenie naszej gminy. Są to:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi KRS 0000036859
- Towarzystwo Sportowe Unia w Polskiej Cerekwi KRS 0000323073
- Fundacja Euro-Country- partnerstwo dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich - KRS 0000259342
- Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi KRS 0000334313

Stypendia za wyniki sportowe
Sportowcom reprezentującym naszą gminę, którzy w
roku ubiegłym odnieśli znaczne sukcesy sportowe przyznano
stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie, które wypłacane
będą od 1 marca do 31 grudnia 2013 r.
Należą do nich:
Żaneta Skowrońska
Paweł Drzeżdzon
Nikol Kaletka
Katarzyna Smykała
Maciej Semak
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Budowa ośrodka na finiszu
Trwają prace wykończeniowe w ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Zakrzowie. Dzięki tej inwestycji
Gmina Polska Cerekiew zdobyła 3miejsce w Polsce spośród wszystkich sklasyfikowanych w plebiscycie „Perły
samorządu” gmin wiejskich, w kategorii poświeconej
wsparciu kultury fizycznej.

Doceniona Polska Cerekiew
W plebiscycie konkursu „Perły samorządu” organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna” doceniono
naszą gminę, która uplasowała się na 10 pozycji w Polsce
w kategorii gmin wiejskich. Wyróżniono również szefową naszej gminy, panią Krystynę Helbin, której przypadło
9 miejsce w rankingu na najlepszego wójta. Serdecznie
gratulujemy!

Nowe sukcesy Pawła Drzeżdzona
Mieszkaniec Zakrzowa Paweł Drzeżdzon, utytułowany zawodnik w zapasach w stylu wolnym reprezentujący barwy LKS Dąb Brzeźnica zadebiutował w tym roku
w kategorii seniorów. W zawodach Pucharu Polski, które odbyły się w Międzyzdrojach Paweł Drzeżdzon zajął 5
miejsce w kategorii do 66 Kg, a w kolejnych zawodach w
Białogardzie, zaliczanych również do klasyfikacji Pucharu
Polski zajął 3 miejsce. Najbliższy i bardzo ważny do osiągnięcia dla Pawła Drzeżdzona cel to start w majowych
Mistrzostwach Polski. Życzymy medalu!

2 Florian 2/2013

Florian 2/2013 3

Spotkania seniorów w Centrum Kultury

Szkoła narciarska

W grudniu ubiegłego roku z inicjatywy seniorów gmina rozpoczęła cykl środowych spotkań dla seniorów. W tym czasie zorganizowano wiele ciekawych
imprez, m.in. spotkanie z Mikołajem. W tym roku zorganizowano już wiele ciekawych przedsięwzięć, jak np.
skubanie pierza połączone z wyskubkiem (chyba nigdzie w okolicy nie widziano jeszcze jak około 50 kobiet
skubie pierze… i mężczyźni też ), tłusty czwartek, gdzie gościliśmy grupę z Niemiec. W ostatkowy poniedziałek odbył się
„Różany poniedziałek”. Wszystkie imprezy seniorzy finansują sobie we własnym zakresie. 		
Piotr Kanzy

W ramach tegorocznych ferii zimowych w dniach
03.02.2013-05.02.2013 zorganizowaliśmy szkołę narciarską dla
grupy 20 dzieci z gminy. Dzięki
uprzejmości starosty naszej partnerskiej gminy Svetla Hora pojechaliśmy do Czech do miejscowości Sucha Rudna. Przez 3 dni
dzieci uczyły się jazdy na nartach
(w większości były to dzieci które
narty miały pierwszy raz na nogach). Ci którzy technikę jazdy na
nartach rozpoczęli już wcześniej
mieli okazję dopracować swoje
umiejętności. Zajęcia odbywały
się pod okiem profesjonalnych
instruktorów, których zabraliśmy
z Polski. Również sprzęt narciarski
każdy uczestnik miał wypożyczony już tutaj. Oprócz jazdy na nartach grupa udała się również do parku wodnego do Bruntala. Na zakończenie każdy
otrzymał pamiątkowy dyplom za uczestnictwo w szkółce narciarskiej. Wszyscy uczestnicy przyjechali zmęczeni ale zadowoleni, a co najważniejsze bez urazów i kontuzji.
Trzeba tutaj wspomnieć, iż w tym roku gmina sfinansowała to przedsięwzięcie ze środków własnych (w roku ubiegłym
podobną szkółkę narciarską zorganizowaliśmy w ramach projektu
unijnego), jedyny koszt po stronie rodziców to 100 zł/osoba (koszt
transportu+ubezpieczenie). Całą resztę (wypożyczenie sprzętu w
Polsce + Polscy instruktorzy, nocleg+wyżywienie w hotelu, opłata
za stok i basen) finansował nasz urząd.					

Stoły Wielkanocne
17 marca od godziny 13.00 w Zespole Szkół w Polskiej Cerekwi będzie można podziwiać przygotowaną przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich wystawę stołów wielkanocnych.
Do udziału w wystawie przygotowują się panie aż z dwudziestu kół, zatem z pewnością
będzie na co popatrzeć. Program artystyczny i kiermasz wielkanocny przygotują z pomocą
nauczycieli i rodziców dzieci z cerekwickiego przedszkola. Serdecznie zapraszamy!

Wizyta partnerów z Niemiec
W czwartek 07.02.2013 w gminie
Polska Cerekiew gościła 20-osobowa grupa młodych mieszkańców naszej drugiej
partnerskiej gminy Rieste z Niemiec, z Burmistrzem Sebastianem Hüdepohl na czele.
Wizyta odbyła się w ramach ich pobytu
u naszego czeskiego partnera w Svetlej Horze, gdzie przebywali rekreacyjnie na nartach. Podczas ich pobytu w Polskiej Cerekwi spotkali się z Wójtem Krystyną Helbin
i Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Kołeczko, odwiedzili budowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie, gdzie Pan
Andrzej Sałacki przygotował dla nich niespodziankę – pokaz ujeżdżenia w wykonaniu zawodniczki Lewady Żanety Skowrońskiej. Grupa niemiecka w towarzystwie Panów Jerzego Kołeczko i Piotra Kanzy
odwiedziła też Centrum Eichendorffa w Łubowicach. Po południu wróciliśmy wszyscy razem z powrotem do Centrum
Kultury w Polskiej Cerekwi, gdzie odbyło się przyjęcie z okazji tłustego czwartku, wspólnie w towarzystwie seniorów
z gminy Polska Cerekiew. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych. Z Polskiej Cerekwi nasi przyjaciele z Niemiec
wyjechali w świetnych nastrojach i zaprosili wszystkich tym razem do siebie do Rieste.
Piotr Kanzy

							

Piotr Kanzy

,,Ciekawostki z naszej historii’’ (2)
Notatki zamieszczone powyżej zostały opublikowane
w pisemku ,,Katolik’’ w numerze 17 z dn.29.02.1884 r. i w numerze 64 z dn.19.08.1884 r. Gazeta ,,Katolik’’ wydawana była w latach 1861 – 1931, m.in. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów),
Bytomiu, Mikołowie i wychodziła raz lub dwa razy w tygodniu.
Na podstawie zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa.

Nasi Jubilaci
19 stycznia Złote Gody obchodzili Państwo Elżbieta i Helmut Bieniasz z Łaniec a 23 stycznia taką samą rocznicę świętowali
Państwo Urszula i Paweł Maszek z Łaniec . 8 lutego Diamentowe
Gody świętowali państwo Gertruda i Albert Kukiełka z Jaborowic.
2 lutego osiemdziesiąte urodziny obchodziła Pani Hildegarda Istel
z Polskiej Cerekwi, 13 lutego 85 urodziny świętowała Pani Elżbieta
Knapik z Ciężkowic a 26 lutego 85 lat ukończyła Pani Helena Smykała z Połowy.
Wszystkim Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia długiego, szczęśliwego życia w dobrym zdrowiu i otoczeniu
życzliwych ludzi.

