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Adres Floriana

	 Informujemy	 Czytelników,	 że	 wszelkie	 zapytania	 pod	
adresem	naszej	redakcji,	listy,	czy	drobne	ogłoszenia,	które	za-
mieścimy	bezpłatnie,	można	kierować	na	adres:	
fl	orian@polskacerekiew.pl

Fundacja Euro-Country zaprasza na szkolenie

	 Fundacja	Euro-Country	zaprasza	wszystkich	zaintereso-
wanych	na	szkolenie-doradztwo	z		przygotowywania	wniosków	
o	przyznanie	pomocy		na		realizację		projektów	z	Programu	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	 z	 zakresu	 :	 „Tworzenie	 i	 rozwój	mi-
kroprzedsiębiorstw”	oraz	„Różnicowanie	w	kierunku	działalno-
ści	rolniczej”.	Szkolenie	odbędzie	się	12	czerwca	o	godz.	10.00										
w	Farskiej	Stodole	w	Biedrzychowicach.	
W	 tym	 roku	 odbędzie	 się	 ostatni	 nabór	wniosków	w	 ramach	
wyżej	wymienionych	działań	w	okresie	programowania	2007-
2013.

Zasady odbioru odpadów
	 W	związku	ze	zbliżającym	się	terminem	wejścia	w	życie	nowej		„ustawy	śmieciowej”	,	który	zacznie	obowiązywać		
1-go	lipca,	zamieszczamy		informator	dotyczący	nowych	zasad	odbioru	odpadów.

Podwyżka cen wody i ścieków

	 Od	1	 lipca	 	nieznacznie	zdrożeją	 	woda	i	ścieki.	Po	dwuletnim	okresie	obowiązywania	dotychczasowej	ceny	wody										
w	wysokości	2,72	zł	nett	o	za	1000		litrów,	Zakład	Usług	Komunalnych		sporządził	kalkulację,	z		której		wynika,	że	w	związku	ze	
wzrostem	cen	energii	elektrycznej,	opłat	za	korzystanie	ze	środowiska,	paliwa	oraz	infl	acją	wzrosły	również	koszty	zaopatrze-
nia	gminy	w	wodę	i	konieczne	jest	podniesienie	jej	ceny.	W	przeciwnym	razie	musielibyśmy	dopłacać	do	utrzymania	wodo-
ciągu	z	budżetu	gminy.	Woda	zdrożeje	o	25	groszy	nett	o	za	każde	1000		litrów,	czyli	za	kubik	zapłacimy	2,97	zł.		Oznacza	to,		
że	jeśli	przeciętnie	każdy	mieszkaniec	zużywa	3	tysiące	litrów	wody	miesięcznie,	to	po	podwyżce	w	skali	miesiąca	zapłaci		75	
groszy	nett	o	więcej.	W	związku	z	podwyżką	cen	wody	zdrożeją	również	ścieki-	od	1-go	lipca	zapłacimy		3,93	zł	za	m³	zamiast	
jak	do	tej	pory	3,57	zł.	Nie	zmieni	się	opłata	abonamentowa,	które	wynosić	będzie	nadal	4	zł.
Podwyżki	jak	wiadomo	nikogo	nie	cieszą,	ale	i	tak	nie	jesteśmy	w	najgorszej	sytuacji	-	wystarczy	porównać		ceny	wody	i	ście-
ków	u	nas	i	w	pobliskim	Kędzierzynie-Koźlu,	gdzie	mieszkańcy	płacą	3,40	zł	nett	o	za	wodę	i	6,48	zł	za	ścieki.

Kondolencje

	 Druhowi	Andrzejowi	Materniak	oraz	Jego	Rodzinie	
wyrazy	 serdecznego	 i	 głębokiego	 współczucia	 oraz	 słowa	
wsparcia	w	trudnych	chwilach	po	stracie	Ojca	składają
Druhowie	OSP	Polska	Cerekiew	i	Zarząd	Gminny	ZOSP	Pol-
ska	Cerekiew.

Nasi Jubilaci

13	maja	Pani	Regina	Ostromęcka	z	Ciężkowic	obchodziła	90	urodziny.	Z	kolei		80-lecie	urodzin		świętowali:	16	maja	Pani	Maria	
Rak	z	Zakrzowa	i	30.05	Pan	Franciszek	Orłowski	z	Polskiej	Cerekwi.		
Również		30.05		obchodziła	urodziny	Pani	Berta	Szewior	z	Mierzęcina,	która		ukończyła	101	lat.
Wszystkim	Dostojnym	Jubilatom	składamy	życzenia	przeżycia	kolejnych	dni	i	lat	w	zdrowiu	i	wszelkiej	pomyślności.

Aktywni żyją dłużej
	 Tę	 prawdę	 uświadamiamy	 sobie	 patrząc	 na	 działacza	
sportowego	 z	 Zakrzowa,	 pana	 Jana	 Cieślaka,	 który	 pomimo	
słusznego	już	wieku	ciągle	pozostaje	niezwykle	aktywny:	opie-
kuje	się	zakrzowskim	„Orlikiem”,	prezesuje	klubowi	LZS	„Młyn-
Pol”,	organizuje	wycieczki	rowerowe	(sam	w	godzinę	pokonuje	
trasę	z	Zakrzowa	na	Górę	św.Anny)
4	maja	zarząd	LZS	„Młyn-Pol”	pod	egidą	pana	Cieślaka	zorgani-
zował	Otwarty	Turniej	w	Tenisie	Stołowym	Powiatowego	Banku	
Spółdzielczego	w	Kędzierzynie-Koźlu,	w	pięciu	grupach	wieko-
wych,	w	 sali	 gimnastycznej	 Zespołu	 Szkół	w	Polskiej	 Cerekwi.				
W	poszczególnych	kategoriach	kolejno	miejsca	zajęli:
Chłopcy	kl.I-III	:	M.Spleśniały,	F.Piontek,	K.Kanzy
Chłopcy	kl.IV-VI:	T.Urbaniak,	M.Hamerlik,	I.Wala
Szkoły	 gimnazjalne	 i	 zawodowe-chłopcy:	 Ł.Ignacy,	 T.Czyż,																
T.Cichy
Dziewczęta	i	kobiety:	S.Drzeżdżon,A.Malińska,	A.Dygnos
Juniorzy	i	mężczyźni:	Z.Kołodziejski,	R.Curyk,	M.Diabołek
Z	kolei	25	maja	pan	Jan	Cieślak	w	ramach	akcji	„Cała	Polska	bie-
ga”	 zorganizował	 zawody	 dla	 dzieci	 i	młodzieży	w	 Zakrzowie.							
W	kategorii	chłopców	do	10	lat	zwyciężył	Filip	Piontek,	2	miejsce	
zajął	Marcel	Spleśniały,	a	trzecie	Seweryn	Troszka.	W	kategorii	
chłopców	do	lat	14	tryumfował	Patryk	Piegsa,	a	za	nim	uplaso-
wali	się	Dariusz	Plura	i	Krzysztof	Kubas.	W	klasyfi	kacji	dziewcząt	
zwyciężyła	Martyna	 Zygmuncik,	 a	 kolejne	miejsca	 zajęły	 Julia								
i	Vanessa	Gwoździewicz.
Młodym	sportowcom	serdecznie	gratulujemy	wyników,	a	panu	
Janowi	 życzymy	 dużo	 zdrowia	 i	wychowania	 godnych	 następ-
ców.

Ciekawostki z naszej historii (5)

	 Nowy	dzwon	w	Grzędzinie.	Fotoreportaż	pod	takim	tytu-
łem	ukazał	się	w	niemieckojęzycznym	czasopiśmie	,,Oberschlesien	
im	Bild’’	dnia	18.11.1932	r.	W	krótkiej	notatce	czytamy:	Już w 1384 
roku wzmiankowany był kościół i wioska ,,Grensen’’. Widoczną na 
zdjęciu świątynię zbudowano w XV stuleciu. Nowy dzwon został 
poświęcony pamięci poległym w czasie wojny światowej braciom 
Karaczek. Uroczystości, co widać na zdjęciu, odbyły się przy licznym 
udziale parafi an. Grzędzin położony jest 18 km na południe od mia-
sta powiatowego Koźla.	Na	podstawie	 zbiorów	Śląskiej	Biblioteki	
Cyfrowej	przygotował	Erwin	Fandrych	z	Zakrzowa.
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Gwarantujemy:
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BEZPŁATNE SZKOLENIABEZPŁATNE SZKOLENIA
dla rolników oraz domowników

Zapraszamy osoby  zamieszkujące
województwo opolskie
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Opiekun osób starszych
Profesjonalny ochroniarz

GWARANCJA

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
człowiek - najlepsza inwestycja

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Rodzaj 
pojemnika 

Rodzaj odpadów Częstotliwość 
odbioru 

Limit na 
mieszkańca 

zgodnie z 
częstotliwoś
-cią odbioru 

Worek żółty 

Odpady suche:puste, odkręcone i 
zgniecione butelki plastikowe po napojach 
(np. typu PET),puste butelki plastikowe po 
kosmetykach i środkach czystości ,czyste 
plastikowe opakowania po żywności (np. 
po jogurtach, serkach, kefirach, 
margarynach),plastikowe  i metalowe 
zakrętki, woreczki  i torebki z tworzyw 
sztucznych, czyste puszki po napojach, 
konserwach, gazety, książki, katalogi, 
zeszyty, papierowe torby i worki i kartony 
i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, 
czyste i puste kartoniki po sokach i po 
mleku, stare ubrania, szmatki, ręczniki 

Raz w miesiącu 
Minimum 

40l 

Worek zielony 
Odpady szklane: butelki i słoiki szklane po 
napojach i żywności,  opakowania po 
kosmetykach 

Raz na dwa miesiące 
Minimum 

20l 

Pojemnik 
brązowy 

Bioodpady: Trawa, Liście, gałęzie, resztki 
kuchenne (za wyjątkiem mięs i ryb) 

W okresie 
 1.XI- 31.III- raz na 

dwa tygodnie 
 1.IV- 31.X- raz na 

tydzień 

Minimum 
10l 

Pojemnik 
czarny, 
ciemnoszary, 
metaliczny 

Odpady pozostałe za wyjątkiem 
niebezpiecznych: butelki po olejach 
spożywczych, styropian, gumy, 
opakowania po aerozolach, tłusty i 
zabrudzony papier, kalki, papier termiczny 
i faksowy, tapety, odpady higieniczne (np. 
waciki, podpaski, pieluchy), papierowe 
ręczniki ,wystudzony popiół paleniskowy, 
porcelanę i ceramikę, doniczki, szkło 
stołowe, okularowe,  żaroodporne, fajans 
lustra i szyby, mięsa i ryby 

Raz na 2 tygodnie 
Maximum 

40l 

Wystawka 
Odpady wielkogabarytowe, Elektrośmieci 
Opony 

Raz na pół roku 
Bez 

ograniczeń 
*Odpady niebezpieczne- leki, baterie, rozpuszczalniki, farby, tusze itp. 

W przypadku posesji jednorodzinnych wyposażonych w kompostownik można zrezygnować z 
brązowego pojemnika. 

 

 

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 

Rodzaj 
pojemnika 

Rodzaj odpadów Częstotliwość odbioru Limit na mieszkańca 
zgodnie z częstotliwością 

odbioru 

Pojemnik żółty 
Odpady suche: jak  w 
zabudowie jednorodzinnej 

Raz w miesiącu Minimum 20l 

Pojemnik 
zielony 

Odpady szklane: jak  w 
zabudowie jednorodzinnej 

Raz na dwa miesiące Minimum 10l 

Pojemnik 
czarny, 
ciemnoszary, 
metaliczny 

Odpady pozostałe za 
wyjątkiem odpadów 
niebezpiecznych jak w 
zabudowie jednorodzinnej 
oraz bioodpady. 

Raz na tydzień Maksimum 20l 

Dwa razy w tygodniu Maksimum 10 l 

Wystawka 
Odpady wielkogabarytowe 
elektrośmieci, Opony 

Raz na pół roku Bez ograniczeń 

*Odpady niebezpieczne- leki, baterie, rozpuszczalniki, farby, tusze itp. 

 ZBIÓRKA ODPADÓW PROBLEMOWYCH 

Odpady problemowe to odpady, których nie można wrzucić do kubła lub worka na śmieci, 
ponieważ są zbyt duże (np. stare meble) lub szkodliwe dla środowiska (leki, chemikalia) 

PSZOK 

Powstaną Punkty Selektywnej Zbiórki  Odpadów Komunalnych (PSZOK-i) do których będzie można 
oddawać odpady problemowe oraz: 

• Bioodpady 
• Odpady surowcowe 
• Odpady szkła opakowaniowego 

Niektóre z odpadów przyjmowane w PSZOK-ach np.: odpady z gruzu , betonu, odpady 
niebezpieczne będą limitowane. 

ZBIÓRKI AKCYJNE 
Stare meble, opony oraz zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny będą odbierane akcyjnie spod 
domów. 

PRZETERMINOWANE LEKI 
Stare leki i opakowania po nich należy wrzucać do specjalnych pojemników w aptekach 

BATERIE 
Baterie będzie można oddawać do specjalnych pojemników rozstawionych w sklepach, urzędach i 
szkołach 

ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE ZOSTANĄ PODDANE RECYKLINGOWI (DRUGIE ŻYCIE ODPADU) 
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Amazonki i Ułani, czyli zakrzowski piknik kawaleryjski
	 W	drugi	weekend	majowy	w	ośrodku	sportowo-rekreacyjnym	w	Zakrzowie	
odbył	 się	 piknik	 kawaleryjski.	 Głównym	 organizatorem	 imprezy	 był	 Urząd	 Gminy	
Polska	Cerekiew,	 a	odbyła	 się	ona	dzięki	 pozyskaniu	przez	Urząd	dofinansowania																
z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	w	ramach	działania	„Małe	projekty”.
Pomimo	niesprzyjającej	pogody	uczestnicy	zawodów	dopisali	i	przez	dwa	dni	od	rana	
do	wieczora	odbywały	 się	 konkurencje	 jeździeckie,	 które	drugiego	dnia	 zawodów	
rozpoczęły	się	Mszą	święta	polową	sprawowaną	przed	zakrzowskim	pałacem	przez	
księdza	 kapelana	 Adama	 Króla.	 Kawalerzyści	 próbowali	 swoich	 sił	 w	 konkursach	
ujeżdżenia	i	skoków,	można	było	obejrzeć	przegląd	mundurowy,	musztrę	oraz	popisy	
władania	lancą	i	szablą.	Nie	mniej	ciekawe	były	popisy	amazonek	w	damskim	siodle,	
które	rywalizowały	miedzy	innymi	w	konkursie	elegancji,	czy	potęgi	skoku,	a	nie	jest	bynajmniej	rzeczą	łatwą	pokonywanie	
konno	ponad	metrowych	przeszkód,	siedząc	na	koniu	bokiem,	z	obiema	nogami	po	jednej	tylko	stronie.	W	tych	zmaganiach	
bezkonkurencyjna	była	Wirginia	Buława	a	LKJ	„Lewada”.	Oprócz	zawodów	kawalerzystów	i	amazonek	rozegrano	również	kla-
syczne	konkursy	w	ujeżdżeniu,	bowiem	w	LKJ	„Lewada”,	który	współorganizował	imprezę	odbywały	się	po	raz	kolejny	Otwarte	
Mistrzostwa	Opolszczyzny	w	Ujeżdżeniu.	Zwyciężczynią	w	kategorii	seniorów	została	Katarzyna	Popiołek	z	LKJ	„Lewada”.
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Seniorzy w akcji

	 Od	wielu	miesięcy	w	środowe	przedpołudnia	
w	Gminnym	Centrum	Kultury	w	Polskiej	Cerekwi	od-
bywają	się	spotkania	seniorów.	Mają	one	zazwyczaj	
bardzo	radosny	i	spontaniczny	charakter,	jak,	że	nasi	
seniorzy	dysponują	niezwykłą	wyobraźnią	i	zasobami	
energii.	Był	już,	zatem	święty	Mikołaj,	darcie	pierza,	
tłusty	czwartek,	różany	poniedziałek,	spotkanie	z	le-
karzem	 i	wiele	 ciekawych	przedsięwzięć.	Niezwykle	
atrakcyjne	 było	 jedno	 z	 majowych	 spotkań,	 które	
dzięki	 pomocy	 Urzędu	 Gminy,	 udało	 się	 seniorom	
zorganizować	poza	Polską	Cerekwią.	Grupa	udała	się,	
bowiem	na	wycieczkę	do	Kamienia	Śląskiego,	gdzie	
zwiedziła	 przepięknie	 odrestaurowany	 pałac	 oraz	
Sebastianeum	 Silesiacum	 -	 centrum	 rehabilitacyjne	
słynne	 ze	 stosowania	 wodolecznictwa	 metodą	 ks.	
Sebasiana	Kneippa.	Po	powrocie	z	Kamienia	Śląskie-
go	wycieczka	udała	się	do	Zakrzowa,	aby	jej	uczestnicy	mogli	obejrzeć	nowo	wybudowany	ośrodek	sportowo–rekreacyjny.	
Pani	Wójt	oprowadziła	grupę	i	opowiedziała	o	przeznaczeniu	wszystkich	obiektów.	Miłym	akcentem	na	koniec	było	ognisko	
z	pieczeniem	kiełbasek	w	LKJ	„Lewada”.	Wszystkie	starsze,	czy	też	osamotnione	osoby,	które	chciałyby	miło	spędzić	czas,																			
w	imieniu	Urzędu	Gminy	serdecznie	zapraszamy	na	środowe	spotkania.	Drzwi	Centrum	Kultury	są	otwarte	dla	każdego.

„Kulinarsky workshop”

	 Mieszkańcy	 Polskiej	 Cerekwi	
od	lat	utrzymują	żywe	i	serdeczne	kon-
takty	z	czeskim	sąsiadami	z	gminy	part-
nerskiej	 Svetla	 Hora.	 18	 maja,	 dzięki	
uzyskaniu	wsparcia	 z	 polsko-czeskiego	
projektu,	 trzydziestoosobowa	 grupa	
mieszkańców	naszej	gminy	udała	się	do	
Svetlej	Hory	na	„Kulinarsky	workshop”,	
czyli	warsztaty	kulinarne.	Nasze	gospo-
dynie,	wraz	z	czeskimi	partnerami,	miały	okazję	przygotować	najpopularniejsze	czeskie	potrawy:	knedle	z	mięsem,	knedle	na	
słodko,	zupę	ziemniaczaną,	czy	polędwiczki	w	sosie	śmietanowym.	Nie	nudziło	się	także	męskiej	części	wycieczki-	w	czasie,	
gdy	panie	 gotowały,	 panowie	oddawali	 się	 grom	 zręcznościowym	oraz	 układaniu	 puzzli	 „edukacyjnych”,	 składających	 się												
z	elementów	przedstawiających	najciekawsze	miejsca	położone	na	 terenie	obu	gmin.	Ostatnim	 i	bardzo	atrakcyjnym	ele-
mentem	imprezy	był	przejazd	autokarem	i	zwiedzanie	Karlovej	Studanki-	przepięknej,	górskiej	miejscowości	uzdrowiskowej,	
położonej	nieopodal	Svetlej	Hory.

I Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Teatralnych            
w Polskiej Cerekwi

	 10	 maja	 2013	 r.	 w	 Centrum	 Kultury	 w	 Polskiej	 Cerekwi	 po	 raz	
pierwszy	odbył	się	Międzyprzedszkolny	Przegląd	Małych	Form	Teatralnych	
pt.	 „Jesteśmy	 bezpieczni	 i	 zdrowi”,	 którego	 organizatorem	 był	 Zespół	 -	
Szkolno	–	Przedszkolny	w	Polskiej	Cerekwi.	Na	scenie	swoje	umiejętności	
aktorskie	zaprezentowały	przedszkolaki	wraz	z	rodzicami.	Celem	imprezy	
była	integracja	środowisk	przedszkolnych	oraz	rozwijanie	talentów	aktor-
skich	przedszkolaków.	
	 Dzieci	 i	 ich	 opiekunowie	 z	wielkim	 zaangażowaniem	 podjęli	 się	
swoich	ról	i	wzorowo	przygotowali	się	do	występów,	czego	dowodem	były	
stroje,	oprawa	muzyczna	i	gra	aktorska	uczestników.	Cztery	grupy	przed-
stawiły	 scenki	 teatralne	w	 humorystyczny	 sposób,	 bawiąc	 przy	 tym	wi-
dzów	zgromadzonych	na	sali.	Każda	ze	scenek	zawierała	jakieś	dydaktycz-
ne	przesłanie.	
	 Maluchy	z	Polskiej	Cerekwi	przygotowały	„Bajkę	o	Czerwonym	Kap-
turku”,	natomiast	starszaki	wystąpiły	w	przedstawieniu	o	zasadach	dobre-
go	wychowania	pt.	„Porady	Wróżki	Rady	Dobrej”.	Grupa	przedszkolaków	
z	 Zakrzowa	 zaprezentowała	 bajkę	 o	 pawiu,	 gdzie	 przedstawione	 zostały	
przepisy	ruchu	drogowego.	Ostatnia	grupa	artystów	-	dzieci	z	Wronina	za-
prezentowały	się	w	scence	o	przestrzeganiu	zasad	higieny,	na	przykładzie	

wizyty	wilka	u	dentysty.	
Wszystkie	 przedszko-
la	 dostały	 pamiątko-
we	 statuetki	 zaś	 każdy										
z	 małych	 uczestników	
przeglądu	 otrzymał	
drobny	upominek.	
Organizatorzy	 mają	
nadzieję,	 że	 przegląd	
stanie	 się	 imprezą	 cy-
kliczną.


