Ciekawostki

Ciekawą fotografię znajdziemy w czasopiśmie
,,Oberschlesien im Bild’’ z dn. 21.08.1931 roku.
Z komentarza zamieszczonego pod fotografią
dowiadujemy się, iż w tymże roku 1931 sportowcy z Polskiej Cerekwi zdobyli podwójne mistrzostwo okręgu. Ambitni sportowcy okazali
się najlepsi zarówno w piłce palantowej jak
i w piłce pięściarskiej (Faustball), bo tak chyba
można przetłumaczyć nazwę tej dziś już zapomnianej dyscypliny sportowej. Była to gra podobna do siatkówki w której piłkę nad wyciągniętą siatką lub sznurkiem przebijano pięścią.
Jednak najważniejsza dla nas jest informacja,
że klub Sportverein 24 Gross Neukirch powstał
w 1924 roku. Mamy więc okazję, żeby w tym
roku świętować 90–lecie sportu w Polskiej Cerekwi.
Na podstawie zbiorów
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej przygotował
Erwin Fandrych z Zakrzowa.
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z naszej historii (1)
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GABARYTY - odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte opony samochodowe do średnicy 56 cm (zbiórka akcyjna)


Taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące
w okresie od 01.07.2013 do 30.06.2014 na terenie gminy Polska Cerekiew

Złote gody obchodzili:
11 stycznia
Państwo Adelajda i Jerzy Pośpiech
z Jaborowic
18 stycznia
Państwo Maria i Jerzy Sterczyk z Wronina
25 stycznia
Państwo Maria i Hubert Mrozek z Polskiej
Cerekwi oraz Helena i Herbert Niestatek
z Ligoty Małej
80 urodziny obchodzili:
20 stycznia
Pan Mieczysław Moryl z Polskiej Cerekwi
24 stycznia
Pan Jan Morcinek z Zakrzowa
Wszystkich Jubilatom składamy serdeczne
życzenia wszelkiej pomyślności !
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Praktykant
z Hongkongu w ZGSP
w Polskiej Cerekwi

Tradycyjnie już, wielu mieszkańców
naszej gminy sylwestrowy wieczór spędziło na imprezie plenerowej w Polskiej Cerekwi zorganizowanej przez
nasz Urząd Gminy. Tym razem na placu
przy fontannie królowała muzyka disco
polo. Zgromadzona publiczność bawiła
się przy kultowych już hitach takich jak
„Mydełko Fa” czy „Czarownica” zaprezentowanych przez zespół Night Lovers. Do zabawy tradycyjnie już zachęcał również Artur Szczęsny, znany i lubiany
przez wszystkich prezenter Radia Park. Punktualnie o północy rozległ się huk petard
i sztucznych ogni, które na długo rozświetliły niebo nad Polską Cerekwią, natomiast
ze sceny tradycyjnie już usłyszeć można było wiele ciepłych noworocznych życzeń
ze strony Wójta Gminy Krystyny Helbin oraz Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego
Kołeczko. Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejnego sylwestra w plenerze.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
W PSP WE WRONINIE

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XIII/73/2012 oraz Uchwałą Nr XIII/74/2012 Rady
Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 29 marca 2012 r. przedłużeniu uległy taryfy za dostarczanie
wody i odprowadzanie ścieków:

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody
Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Symbol
taryfy

Wyszczególnienie
Cena za wodę

1

wszyscy odbiorcy

W-1

stawka opłaty abonamentowej
dla odbiorcy mierzącego zużycie
wodomierzem

15 grudnia, zgodnie z tradycją
w PSP we Wroninie urządzono Wigilię
Szkolną oraz kiermasz bożonarodzeniowy. Uczniowie klasy II i III przygotowali
koncert kolęd na flażolety natomiast
starsze dzieci wystąpiły w Jasełkach.
Przedstawiony program artystyczny

Stawka
Jednostka
netto
2,97
zł/m3

4,00

zł/m-c

cd. na str. 2

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków
Lp.
1

Taryfowa grupa
odbiorców
wszyscy odbiorcy

Symbol taryfy
S-1

Wyszczególnienie Stawka netto Jednostka
cena za ścieki

3,93

zł/m3

Do cen i stawek opłat określonych w taryfach dolicza się obowiązujący podatek
od towarów i usług w wysokości określonej w przepisach prawa.
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POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ
DO GODZ. 6.00 W DNIU WYWOZU
W RAZIE WYSTĄPIENIA DUŻEJ ILOŚCI ODPADÓW WYWÓZ BĘDZIE
KONTYNUOWANY W DNIU NASTĘPNYM

Jubilaci

FLORIAN

Koncert flażoletowy
w kościele św. Piotra
i Pawła w Grzędzinie
28 grudnia szkolny zespół flażoletowy pod opieką pań: Iwony Ostarek
i Tatiany Nowak zaprezentował koncert kolęd w kościele parafialnym
w Grzędzinie.

W ramach projektu „Enjoy my Origin”
w ZGSP w Polskiej Cerekwi gości studenta
z Chin. Marco Wang z Hongkongu
od 13.01.2014 r. prowadzi nietypowe warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Na zajęciach języka angielskiego
opowiada o kulturze, geografii i specyfice
swojego kraju. Klasy podczas prezentacji
multimedialnej oglądają m.in. zdjęcia rodzinnego miasta studenta.
cd. na str. 2
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Zimowe utrzymanie dróg w roku 2014
na terenie Gminy Polska Cerekiew
Informuje się mieszkańców, że w okresie zimowym 2014 utrzymaniem zimowym
objęte będą wszystkie drogi gminne. Osobą
odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg
gminnych jest:
Inspektor ds. drogownictwa – inż. Ireneusz Smal, tel. 77 480 14 71, tel. kom.
604 577 095.
Zimowym utrzymaniem dróg gminnych
na terenie całej gminy Polska Cerekiew zajmuje się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Norbert Ruzik, Ostrożnica - ul. Parkowa 9,
47-280 Pawłowiczki, tel. 77 487 41 88,
77 480 30 60 tel. kom. 602 723 115.
Ponadto, trudności w przejezdności drogami innych kategorii należy zgłaszać osobom
odpowiedzialnym za ich utrzymanie.
Osobami odpowiedzialnymi za zimowe
utrzymanie dróg powiatowych na terenie
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego są:
1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
- mgr inż. Arkadiusz Kryś, tel. służbowy
77 482 91 33, 77 482 91 32, tel. komórkowy
695 229 017.
2. Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg - Krzysztof Siemaszko, tel. służbowy
77 482 91 33, 77 482 91 32, tel. komórkowy
664 995 478.
Osobami odpowiedzialnymi za zimowe
utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie
działania ZDW w Opolu Oddział Terenowy
w Głubczycach są:
1. Kierownik Oddziału Terenowego –
inż. Jerzy Hołubiec, tel. służbowy
77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83,
tel. komórkowy 501 572 603.
2. Zastępca Kierownika Oddziału Terenowego – mgr Halina Płotek, tel. służbowy
77 485 30 81 do 82, fax. 77 485 30 83,
tel. komórkowy 606 336 016.

Praktykant z Hongkongu
w ZGSP w Polskiej Cerekwi
Warsztaty te odbywają się w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności
językowych. Również nauczyciele chętnie
korzystają z okazji do ćwiczenia języka angielskiego.
Lekcje Marca Wanga cieszą się ogromnym
zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży.
Warto zaznaczyć, że projekt „Enjoy my
Origin” jest organizowany przez fundację
AIESEC, w której pracuje absolwentka ZGSP
w Polskiej Cerekwi – Katarzyna Sobol.
FLORIAN
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3. Majster Brygady Patrolowej Nr 1 –
Bolesław Baranowski, odpowiedzialny za zadanie K-Koźle, tel. służbowy 77 485 30 81
do 82, fax. 77 485 30 83, tel. komórkowy
501 572 623.
4. Telefon „AKCJA ZIMA” 77 485 30 83
Osobami odpowiedzialnymi za zimowe
utrzymanie dróg krajowych na terenie działania GDDKiA O/Opole Rejonu w Kędzierzynie-Koźlu są:
1. Kierownik Rejonu – mgr Bogusław Pilch,
tel. służbowy 77 482 18 40, tel. komórkowy
600 960 93.
2. Zastępca Kierownika Rejonu – Marceli Grzejszczak, tel. służbowy 77 482 27 74,
tel. komórkowy 600 960 918.
3. Drogomistrz Rejonu – Czesława Wota,
tel. służbowy 77 483 33 67, tel. komórkowy 600 960 919, odpowiedzialny za drogę
krajową 45 (gr. województwa – Większyce).
Informuje się jednocześnie wszystkich
mieszkańców, że właściciel ma obowiązek
uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż jego
nieruchomości. Zobowiązanymi do utrzymania nieruchomości w porządku i czystości są
wszyscy właściciele – w tym współwłaściciele i użytkownicy wieczyści, a w przypadku
wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedzialny
jest jej zarząd.
Przypominamy również o usuwaniu tworzących się na krawędziach dachów nawisów
śniegu, sopli lodu z okapów, rynien i innych
części elewacji budynku. Szczególnie istotne jest to w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.
Na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków spoczywa także obowiązek
usuwania śniegu z dachów, w szczególności
z dachów obiektów wielkopowierzchniowych.

(cd. ze str. 1)

Mamy nadzieję, że dzięki tej współpracy,
jeszcze nieraz w naszej szkole będziemy gościć praktykantów z różnych części świata.
Jarosław Fajger

Telefon na basen
w Zakrzowie
Informujemy, że uruchomiony został numer telefonu na krytej pływalni w ośrodku w Zakrzowie, pod
którym uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z oferty basenu. Szczegółowy harmonogram
otwarcia obowiązujący w danym
miesiącu dostępny jest na stronie
www.polskacerekiew.pl.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty
W dniu 29.12.2013 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się wręczenie nagród w konkursie
„Gmina Polska Cerekiew w XXI wieku" organizowanym przez Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Zakrzów oraz Związek Młodzieży Wiejskiej Gminy Polska Cerekiew.
1. miejsce - Martyna Zygmuncik - urządzenie dyktafon i MP3 oraz słuchawki
2. miejsce - Dominika Karpińska - urządzenie dyktafon i MP3 oraz słuchawki
oraz 2 wyróżnienia dla Laury Drost oraz Magdaleny Grygiel – pendrive
Nagrody dla uczestników ufundowała Fundacja Euro-Country – Partnerstwo
dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ze środków PROW 2007-2013.

„Jeden z dziesięciu”
we Wroninie
W grudniu w Publicznej Szkole
Podstawowej we Wroninie odbył się
konkurs wiedzy religijnej, tematyka
związana była ze Świętami Bożego
Narodzenia. Konkurs przygotował
i poprowadził ksiądz Robert Skornia.
Został on przeprowadzony w formie
teleturnieju znanego z TVP 2 prowadzonego przez Tadeusza Sznuka
„Jeden z dziesięciu”. Zwyciężczynią
konkursu została Julia Glige z klasy V.

Opłaty
W sprawie opłat od posiadania psów obowiązuje uchwała
Nr XI/68/2007 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 06 grudnia
2007 r.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego w wysokości
20,00 zł. od jednego psa rocznie
posiadanego przez osoby fizyczne.
Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym podatnik
stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające
istnienie tego obowiązku.
Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty
od posiadania psów powstał lub
wygasł w ciągu roku kalendarzowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej zapłaty.
Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub
na rachunek bankowy Urzędu
Gminy w Polskiej Cerekwi.

Nowa organizacja w gminie Polska Cerekiew
W 2013 roku w Gminie Polska Cerekiew powstała nowa organizacja Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) w naszej gminie. Z dwóch podstawowych kół ZMW Zakrzów
oraz ZMW Polska Cerekiew powstała jednostka na szczeblu gminnym ZMW Gminy
Polska Cerekiew.
Władze ZMW Gminy Polska Cerekiew:
Przewodniczący - Agnieszka Wieczorek-Griner
Wiceprzewodniczący - Piotr Kanzy
Skarbnik - Samanta Janecka
Sekretarz - Wirginia Buława
Członkowie Zarządu - Adrianna Herdzin oraz Sylwia Kanzy
Jednym z celów nowo powstałej organizacji jest podejmowanie i wspieranie działań
na rzecz integracji młodzieży z terenu naszej gminy. Aktualnie trudno jest zachęcić
młodzież do działalności na rzecz innych mieszkańców naszej gminy. Mamy nadzieję,
że nowo powstała działalność pomoże w tej integracji.
Członkami tej organizacji mogą być osoby już od 13 roku życia do ukończenia
35 lat. Zachęca się również wszystkie chętne osoby, które chcą zrobić coś dobrego dla
swojej małej „ojczyzny” do włączenia się w tę organizację. Uczestnictwo w organizacji
nie pociąga za sobą konsekwencji prawnych, gdyż organizacja na szczeblu gminny nie
posiada osobowości prawnej.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny tel. 502 037 065.

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY
W PSP WE WRONINIE

eTwinning
– nowoczesny projekt
językowy w Publicznej
Szkole Podstawowej
w Polskiej Cerekwi
W październiku uczniowie klasy trzeciej, czwartej i piątej naszej szkoły wraz
z panią Renatą John – Fojtzik - nauczycielką języka niemieckiego w ZGSP
w Polskiej Cerekwi rozpoczęli realizację kolejnego projektu w ramach programu eTwinning „Das Herbstwetter in
verschiedenen Ländern”, czyli „Jesienna
pogoda w różnych krajach”. W grudniu
uczniowie wysyłają kartki z życzeniami
kolegom z zaprzyjaźnionych szkół.
Partnerami w projekcie są szkoły z Turcji, Grecji i Francji. Projekt ma na celu
umożliwienie uczniom
naszej szkoły wykorzystania swoich umiejętności
posługiwania się językiem niemieckim
do komunikowania się z rówieśnikami
z innych krajów. Stworzona została możliwość prezentacji twórczości dziecięcej
na forum międzynarodowym oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się
za pomocą technologii informatycznej.
Czym jest eTwinning?
Program eTwinning jest centralną akcją komponentu Comenius w programie
„Uczenie się przez całe życie”. Program
ten to europejska współpraca przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w Europie, za pośrednictwem technologii informacyjno
- komunikacyjnych. Jednym z głównych
zamierzeń programu jest zachęcenie
szkół do tworzenia międzynarodowych
partnerstw wykorzystujących w swojej współpracy różnego rodzaju media
elektroniczne. W programie eTwinning
uczestniczy dotychczas ponad 90 000
szkół ze wszystkich krajów UE, a także
z Norwegii, Islandii, Turcji, Chorwacji,
Szwajcarii oraz Macedonii.

(cd. ze str. 1)

przygotowały panie: Iwona Ostarek i Tatiana Nowak. Rada Rodziców zadbała o kawę,
ciasto a także o stoiska kiermaszowe.
Można było kupić domowe ciasteczka,
makaron, gwiazdy betlejemskie, a także
ozdoby wykonane przez rodziców uczniów
klasy I i wychowawcę klasy, panią Bożenę
Grzejszczak.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli
się w przygotowanie imprezy i tym, którzy
przyjęli nasze zaproszenie i w niej uczestniczyli.
FLORIAN
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