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Cennik za korzystanie z basenu w Zakrzowie od 1-10-2013
„Ciekawostki z naszej historii”(9)

Cennik za korzystanie z basenu w Zakrzowie od       
1 października 2013

 Przedstawiamy Państwu cennik za korzystanie z krytej pły-
walni w ośrodku sportowo - rekreacyjnym w Zakrzowie, który obo-
wiązywał będzie od 1 października:

Basen
I. Ceny jednorazowych biletów indywidualnych uprawniających 
do korzystania przez jedną godzinę (przez godzinę rozumie się 50 
minut kąpieli i 10min na przygotowanie): 
1) bilet normalny za korzystanie z basenu od poniedziałku do nie-
dzieli – 7,00 zł
2) bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i młodzieży 
uczącej się w wieku od 18 do 26 lat za okazaniem dokumentu potwierdzającego odpowiednio wiek oraz dokumentu potwierdzającego 
status ucznia/studenta, oraz dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne 
lub rentowe za korzystanie od poniedziałku do niedzieli - 4,00 zł 
3) bilet rodzinny: 1 osoba dorosła + 1 dziecko (do 16 roku życia) za okazaniem dokumentu potwierdzającego odpowiednio wiek, za korzy-
stanie z basenu od poniedziałku do niedzieli – 9,00 zł
4) bilet rodzinny: 1 osoba dorosła + 2 dzieci (do 16 roku życia) za okazaniem dokumentu potwierdzającego odpowiednio wiek, za korzy-
stanie z basenu od poniedziałku do niedzieli – 11,00 zł
II. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania z basenu pływalni przez dziesięć wejść przypadających w dowolne 
dni wynoszą: 
1) karnet normalny – 60,00 zł
2) karnet ulgowy dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat i młodzieży uczącej się w wieku od 18 do 26 lat za okazaniem dokumentu po-
twierdzającego odpowiednio wiek oraz dokumentu potwierdzającego status ucznia/studenta, oraz dla emerytów i rencistów - za okaza-
niem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe – 35,00 zł 
III. Ceny za udostępnienie przez jedną godzinę całego basenu pływalni wynoszą: 
1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) korzystających z basenu dla realizacji zadań publicznych 
powierzonych przez gminę Polska Cerekiew – 108,00 zł
2) dla szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest inna gmina lub Powiat K-K – 216,00 zł
3) dla osób fizycznych oraz osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej innej niż wy-
mienione w ppkt.1) i 2) – 270,00 zł
IV. Ceny za udostępnienie przez jedną godzinę jednego toru basenu pływalni wynoszą:
1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (organizacji pozarządowych) korzystających z basenu dla realizacji zadań publicznych 
powierzonych przez gminę Polska Cerekiew – 30,00 zł
2) dla szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest inna gmina lub Powiat K-K – 35,00 zł
3) dla osób fizycznych oraz osób prawnych i pozostałych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej innej niż wy-
mienione w ppkt.1) i 2) – 40,00 zł

Sauna
I. Ceny biletów indywidualnych za korzystanie z sauny przez jedną godzinę wynoszą: 
1) bilet normalny – 12,00 zł
2) bilet ulgowy dla emerytów i rencistów, za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe 
– 8,00 zł
II. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania z sauny przez dziesięć wejść przypadających w dowolne dni wynoszą 
110,00 zł
III. Ceny karnetów indywidualnych uprawniających do korzystania z sauny przez 5 wejść przypadających w dowolne dni - 55,00 zł
IV. Ceny karnetów ulgowych dla emerytów i rencistów uprawniających do korzystania z sauny przez dziesięć wejść za okazaniem doku-
mentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe przypadających w dowolne dni wynosi 70,00 zł
V. Ceny karnetów ulgowych dla emerytów i rencistów uprawniających do korzystania z sauny przez pięć wejść za okazaniem dokumentu 
potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe przypadających w dowolne dni wynosi 35,00 zł
VI. Cena za udostępnienie całej sauny na zamówienie za jedną godzinę wynosi 100,00 zł

„Ciekawostki z naszej historii”(9)

 Widoczny na fotografii mercedes pędzący jedną z ulic w Polskiej Cerekwi należał 
do Johanny i Hugo von Chapuis z Kochańca. Fotografia powstała około 1840 r. 
Przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa.

Dotacja na orlika

 Podczas tego-
rocznych jeździeckich 
mistrzostw gwiazd które 
odbyły się w Zakrzowie, 
grupa zawodników bio-
rących udział w turnieju 
polo na koniach przekazała na ręce Wójta Gminy czek w 
wysokości 2 000 zł na działalność orlika i sołectwa Zakrzów. 
Na początku września na orliku odbyło się spotkanie władz 
gminy z Panami Janem Cieślakiem i Krzysztofem Kudela, 
podczas którego oficjalnie przekazano czek oraz kwotę, któ-
ra wykorzystana zostanie na pokrycie bieżących potrzeb so-
łectwa i orlika.

Maciej Semak Mistrzem Świata w Funakoshi Shoto-
kan Karate w kat. Indivi-
dual  Kumite

 W dniach 19-22 
września w Żukowie (woj.
Pomorskie) odbyła się XV 
edycja Mistrzostw Świata w 
Funakoshi Shotokan Karate, 
imprezę po raz drugi zorganizowano w naszym kraju. W zawo-
dach startowało około 700 czołowych zawodników z kraju i za-
granicy, m.in. z Rosji, Armenii, Azerbejdżanu, Czech, Finlandii, 
Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Pakistanu, Norwegii, Portugalii, 
RPA, Ukrainy, Indii. Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: 
KATA, czyli walka z wyobrażonym przeciwnikiem oraz KUMITE - 
sparing z przeciwnikiem. Wśród honorowych gości Mistrzostw 
znaleźli się m.in.: Kenneth Funakoshi - Założyciel Federacji FSKA;  
Andrzej Zarzycki - Prekursor FSKA oraz SHOTOKAN KARATE w 
Polsce a także Mirosław Adamowski -  Prezes najstarszego klubu 
karate w Polsce - Gdański Klub Karate Do.  Miłym akcentem dla 
zawodników była również wizyta Minister Sportu Pani Joanny 
Muchy. Polacy dominowali w drużynowym kumite (walka), w 
którym rywalizowały zespoły klubowe.
Mistrzem  świata  w  kat. Individual  Kumite Junior M. 19-21 
y/o DAN został Maciej Semak (klub Bushido Kędzierzyn-Koźle). 
Tytuły wicemistrzowskie wywalczyli również m.in.: Przemysław 
Chmielewski (85 kg), Mateusz Chmielewski (+85 kg, obaj klub 
Funakoshi Kędzierzyn-Koźle)

Prezydent odwiedził ośrodek w Zakrzowie

 17 września na południu Polski gościł Prezydent RP Bronisław Komorowski. Jed-
nym z jego punktów wizyty na Opolszczyźnie był ośrodek sportowo-rekreacyjny w Za-
krzowie. Spotkanie trwało kilkanaście minut, ale było i prestiżowe i ciekawe. – Ponieważ 
prezydent przyjechał bezpośrednio z placu budowy z miejscowości Nieboczowy, w spe-
cjalnie przygotowanej przez nas garderobie przebrał się w strój galowy. Wyjaśniłam mu, 
że ten pokój będzie odtąd nazywany garderobą prezydencką – opowiada Wójt Gminy 
Krystyna Helbin. Bronisław Komorowski bardzo interesował się tym, co dzieje się w Za- krzowie i zapowiedział, że chętnie 
powróci tutaj na dłużej. Wójt Gminy Krystyna Helbin wręczyła prezydentowi Komorowskiemu podkowę na szczęście z krysz-
tałami Swarovskiego. Głowa Państwa odwiedziła we wtorek także Opole i Kamień Śląski.
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Dożynki

 W niedzielę 15 września odbyły się dożynki w parafii Grzędzin. Tegoroczne święto plonów  przygotowały sołectwa Ła-
niec, Jastrzębie i Mierzęcin. Po przywitaniu przez księdza proboszcza Szczepana Wardengę barwnego korowodu przy Bramie 
Grzędzińskiej, w kościele parafialnym została odprawiona uroczysta msza dziękczynna. Miłym akcentem było obdarowanie 
wszystkich jej uczestników bochenkiem świeżo upieczonego chleba.
Po południu w Jastrzębiu odbył się festyn dożynkowy. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji. Można było posłuchać znanych 
przebojów w wykonaniu zespołu i różnych solistów, podziwiać występy uczniów wronińskiej szkoły, skorzystać ze stoisk ga-
stronomicznych, czy liczyć na łut szczęścia w loterii fantowej. Przede wszystkim jednak wszyscy mieszkańcy mogli spędzić to 
pogodne popołudnie w przemiłej atmosferze, jaką udało się stworzyć organizatorom. Impreza zakończyła się zabawą tanecz-
ną.           Jadwiga Marcinek - Freitag
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Odwiedziny hrabiny

 Pod koniec sierp-
nia w Zakrzowie przeby-
wała hrabina Rotraud von 
Haslingen i rodzina von 
Reibnitz. Była to ich po-
dróż sentymentalna do 
krainy młodości. Goście z N i e m i e c 
zwiedzili pałac, w którym urodził się mąż hrabiny nieżyjący już Bolko von Haslingen. Goście z za-
chwytem zwiedzili także nowy ośrodek sportowo - rekreacyjny, o którym z pasją opowiedział An-
drzej Sałacki. Hrabina chciała również osobiście poznać Erwina Fandrych, autora książki ,,Pałac z 
marzeń’’, z którym przy kawie i smacznym kołaczu rodziny Wieczorek opowiadała o śląskich fascy-
nacjach. W wojażach po ziemi kozielskiej hrabinie towarzyszyła Maria Fandrych.   Erwin Fandrych

OGŁOSZENIE
  
 LKJ Lewada oraz Gmina Polska Cerekiew w dniach 
4-5 października (piątek – sobota) organizują  tak jak w 
ubiegłym  roku międzynarodowe zawody w Sportowych 
Rajdach Konnych, w których weźmie udział ponad 50 koni 
z różnych państw, w tym ze Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich, Szwecji, Estonii, Litwy, Czech i Niemiec. Grupy tech-
niczne już od 30 września będą oznakowywać trasy pali-
kami ze strzałkami oraz kolorowymi taśmami, prosimy nie 
usuwać tych oznaczeń. Zwracamy się też z gorącą prośbą o 
zachowanie szczególnej uwagi, podczas trwania rajdu. Nie 
wchodzenie i nie wjeżdżanie samochodami i innymi pojaz-
dami na trasy rajdu, które będą częściowo odbywały się na 
drogach asfaltowych oraz polnych. Serdecznie zapraszamy 
mieszkańców do ustawiania się wzdłuż trasy i do kibicowa-
nia zawodnikom oraz ich koniom!
Organizatorzy

3-6 paŸdziernik

4.10.2013 PI¥TEK

5.10.2013 SOBOTA

6.10.2013 NIEDZIELA

Wystawa fotograficzna

 Koło fotograficzne przy Publicznym 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Ce-
rekwi istnieje już od 2005 roku. Od samego 
początku jego opiekunem jest Marek Kowal-
ski – nauczyciel plastyki w tejże szkole. Ce-
lem koła jest popularyzowanie fotografii ar-
tystycznej oraz świadome posługiwanie się 
aparatem cyfrowym, co w dobie globalnej 
cyfryzacji mediów jest zjawiskiem rzadkim. 
 Podobnie jak to było w latach po-
przednich, tak i teraz, dorobek podsumo-
wujący pracę w roku szkolnym 2012/2013, 
wystawiany jest w budynku Urzędu Gminy 
Polska Cerekiew. Ulotne chwile, wizje, kon-
cepcje, emocje i wycinki ze szkolnego życia, 
wszystko to oraz z pewnością „coś” jeszcze, 
zawierają prezentowane fotografie.  Ich au-
torami są uczniowie naszego gimnazjum (tym razem w całości z klas trzecich).  Prace 
wystawione są na I piętrze budynku, można je oglądać do końca października b.r. 

MOBILNY PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 Informuje się mieszkańców Gminy Polska Cerekiew o miejscach postoju MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH na terenie gminy celem zapewnienia nieodpłatnego odbioru odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych (oprócz powstałych w wyniku prowadzenia 
działalności gospodarczej) w zakresie: odpady surowcowe (tzw. „suche”), szkło opakowaniowe, odpady  komunalne  ulega-
jące  biodegradacji (w  tym  zielone), przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i 
rozbiórkowe ( do 300 kg na mieszkańca/rok), opony (tylko z sam. osobowych 4 szt. na posesję).

Mobilny punkt pojawił się już w Zakrzowie i Polskiej Cerekwi, następna zbiórka odbędzie się we  WRONINIE  (obok bu-
dynku OSP) - 16.11.2013r w godz. od 8:00 do 16:00

UWAGA! 
PRZYJĘCIE ODPADÓW NASTĄPI JEDYNIE ZA OKAZANIEM OSTATNIEGO DOWODU WNIESIENIA OPŁATY ZA GOSPODARO-

WANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB DOWODU ZŁOŻENIA DEKLARACJI.

Srebrny medal na Mistrzostwach Polski w Ujeżdżeniu

W zakończonych  15 września we Wrocławiu Mistrzostwach Polski Seniorów w ujeżdżeniu, srebrny medal 
wywalczyła zawodniczka Ludowego Klubu Jeździeckiego “Lewada” w Zakrzowie Żaneta Skowrońska na 12 
letniej klaczy Salmag With You. Jest to ósmy medal Mistrzostw Polski  Żanety w kategorii seniorów. Zawod-
niczka pochodząca z Bytomia od 1997 roku mieszka w Zakrzowie i  od początku kariery pracuje z trenerem 
Andrzejem Sałackim. Od 2006 roku promuje nasz region startując w mundurze Konnej Gwardii Marszał-
kowskiej Województwa Opolskiego.

Nasi Jubilaci

6 września Złote Gody obchodzili Państwo Ur-
szula i Walter Smarzoch z Polskiej Cerekwi
22 września 50-tą rocznicę małżeństwa ob-
chodzili także Państwo Adelajda i Alfred Kon-
sek z Polskiej Cerekwi
22 września 85-te urodziny świętowała Pani Elżbieta Janecka            
z Zakrzowa
27 września 80 lat skończył Pan Bruno Griner z Ligoty Małej
Jubilatom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności             
i przeżycia długich lat w zdrowiu.


