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Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Polska 
Cerekiew sezon zawodów strażackich ma już 
prawie za sobą. 

Zaczęliśmy wczesną wiosną od naboru. Do 
drużyny dołączyło 12 dzieci. Jednocześnie zaczę-

Gmina Polska Cerekiew zaczęła realizację projektu współfi nansowanego z bu-
dżetu Unii Europejskiej pn. Akademia Kompetencji. Pozyskano z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego kwotę 733 256,25 zł, która 
wraz z wkładem własnym Gminy daje całkowitą wartość projektu 773 756,25 zł. 
Realizatorami projektu są Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Polskiej Cerekwi 
oraz Szkoła Podstawowa we Wroninie.

Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia u 143 uczennic 
i 131 uczniów 3 szkół Gminy Polska Cerekiew w zakresie rozwoju kompetencji 
kluczowych oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy 
oraz rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych u 20 uczennic i 18 uczniów ze 
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w latach od 2017 do 2019.

W ramach projektu w szkołach odbywać będą się różnego rodzaju zajęcia poza-
lekcyjne, takie jak zajęcia z języków obcych i matematyki prowadzone nowoczesny-
mi metodami głównie przy pomocy platformy e-nauczania. Uczennice i uczniowie 
będą nabywać kompetencje społeczne i komunikacyjne poprzez zajęcia teatralne 
i dziennikarskie. W ramach tych zajęć odbywać się będą również wyjazdy do teatru 
czy radia. W Zespole w Polskiej Cerekwi przewidziane jest powstanie szkolnego 
radia i telewizji. Działanie to ma na celu poszerzenie wiedzy młodych ludzi o re-
gionie, gminie i najbliższym środowisku ucznia oraz wzrost świadomości dzieci 
i młodzieży w zakresie bezpiecznego i umiejętnego obchodzenia się z technologią 
medialną. Dla najmłodszych uczniów przewidziane są zajęcia przy użyciu nowo-
czesnych pomocy edukacyjnych i metod nauczania oraz zajęć w terenie i wyjazdów 
edukacyjnych. Projekt przewiduje również zajęcia z przedmiotów przyrodniczych, 
podczas których w szkolnych pracowniach prowadzone będą eksperymenty i do-
świadczenia. Uczestnicy wezmą również udział w pokazach chemicznych i fi zycz-
nych prowadzonych przez studentów.

W gimnazjum powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery, który ma służyć 
pomocą młodzieży w kształtowaniu umiejętności, które w przyszłości umożliwią 
im pełnienie aktywnej roli w życiu społecznym i dostosowanie się do zmieniającej 
się struktury rynku pracy.

Jako poszerzenie i uzupełnienie wiedzy nabytej podczas zajęć pozalekcyjnych, 
uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwość udziału w jednej z Zielonych Szkół 
– w Międzyzdrojach, w Warszawie lub zwiedzić takie miasta Wielkopolski jak 
Poznań czy Gniezno.

Ponadto projekt zakłada szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli 
oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół naszej gminy.

podsumowanie wakacji  
Wakacje w naszej gminie dobiegły końca. Sierp-

niowe atrakcje cieszyły się równie dużym zaintereso-
waniem co lipcowe. Dzieci miały okazję m.in. zwie-
dzić muzeum w Raciborzu, ulepić pierogi czy spotkać 
się z Wójtem Gminy - Piotrem Kanzy.

 Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i zapraszamy do wspólnej 
zabawy w kolejnych inicjatywach.

Dziecięca Drużyna Pożarnicza 
OSP Polska Cerekiew

ły się treningi przed zawodami. Dzieci ćwiczyły 
z ogromnym zapałem. Priorytetem w tym sezonie 
był wyjazd na I Ogólnopolską Olimpiadę Dzie-
cięcych Drużyn Pożarniczych w Wieruszowie. 
Dlatego też dzieci do lat 10 ćwiczyły konkretne 
konkurencje, które na Olimpiadzie były oceniane 
przez sędziów. Chociaż impreza była w przeddzień 
jubileuszu naszej jednostki jednak zdecydowali-

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Ce-
rekwi informuje, że od dnia 1 sierpnia można składać 
wnioski dotyczące świadczeń wychowawczych, funduszu 
alimentacyjnego oraz wnioski o zasiłki rodzinne i spe-
cjalne zasiłki opiekuńcze na nowy okres zasiłkowy.

Fundusze Europejskie dla szkół 

(cd. na str. 2) 
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Polska Cerekiew 19.09.2017 r.  godz. 19.00

Zakrzów 21.09.2017 r. godz. 19.00

Ligota Mała Odbyło się

Jaborowice Termin zostanie ustalony

Ciężkowice 11.09.2017 r. godz. 18.00

Witosławice 24.09.2017 r. godz. 15.00

Dzielawy 13.09.2017 r. godz. 19.00

Grzędzin Termin zostanie ustalony

Wronin 15.09.2017 r. godz. 19:00

Łaniec 27.09.2017 r. godz. 19.00

Koza 22.09.2017 r. godz. 18.00

Mierzęcin Odbyło się

Połowa Termin zostanie ustalony

Zebrania sołectw 
Gminy Polska Cerekiew

w sprawie realizacji zadań 
z funduszu sołeckiego

w roku 2018

Świadczenia rodzinne

Jubilaci

02.08.2017  Apolonia Kowaczek z Grzędzina - 80 lat 
15.08.2017  Herbert Holeczek z Grzędzina - 80 lat

22.08.2017 Augusta Mika z Dzielaw - 85 lat
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W dniach od 18 do  
21 sierpnia 2017 roku go-
ściliśmy w Polskiej Cere-
kwi chór Bieste i włodarzy 
z partnerskiej Gminy Rie-
ste. Podczas wizyty goście 
zwiedzili m.in Racibórz, 
Cukrownię. Odbył się także 
wspólny koncert chóru Bel 
Canto z Polskiej Cerekwi 
i chóru Bieste.

Mija już dwadzieścia lat działalności chóru Bel 
Canto z Polskiej Cerekwi. Podsumowaniem tego 
okresu był wspólny koncert jubilata i zaprzyjaź-
nionych z nim chórów. 

W dniach 18-21 sierp-
nia na terenie gminy Pol-
ska Cerekiew z wizytą 
partnerską przebywała 
40-osobowa delegacja 
z gminy Rieste w Niem-
czech. Członkowie dzia-
łającego tam chóru Cäci-
lia od samego początku 
współpracują z chórzysta-
mi z naszej gminy .

Oficjalne obchody 
odbyły się 19 sierpnia. 
Wówczas to po mszy św. 
w kościele Wniebowzięcia 
NMP w Polskiej Cerekwi 
rozpoczął się wspólny 
koncert chórów oraz za-
proszonych gości - chó-
ru Canthabiles z Kątów 

Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Polska Cerekiew

śmy się na nią pojechać. Nie żałujemy. Przeżycia 
niesamowite. Dzieci zadowolone i uśmiechnięte. 
17 czerwca wczesnym rankiem wyruszyliśmy na 
spotkanie z kolegami i koleżankami z zaprzyjaź-
nionej drużyny z Wieruszowa oraz z pozosta-
łych drużyn z całego kraju. W sumie było tam  
350 dzieci z 32 drużyn. Mimo deszczowej pogody 
cała impreza była niezapomniana. Startowaliśmy 
jako trzecia drużyna co sprawiło, że zdążyliśmy 
przed deszczem. Najpierw oceniana była musz-
tra, później sztafeta, następnie bojówka i w końcu 
nasza ulubiona sikawka. Mimo drobnych błędów 
i potyczek jesteśmy bardzo dumni z tego, że mo-
gliśmy tam być i się pokazać. To był ogromny 
zaszczyt spotkać prezesa Związku Głównego 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej druha Waldemara Pawlaka, który jest 
bardzo ciepłą i pogodną osobą. Na koniec sędzio-
wie ogłosili wspaniały werdykt. Pierwsze miejsce 
dla wszystkich drużyn. Dzieci były bardzo szczę-
śliwe. Gdy zobaczyły nagrody radości nie było 
końca. Każdy z 10 naszych zawodników otrzymał 
wspaniały medal, limitowany biały hełm wypro-
dukowany przez firmę KZPT, plecak firmy WUS 
z upominkami od sponsorów, certyfikat udziału, 
worek z logo Olimpiady, cała drużyna otrzymała 
dużego misia firmy Wabnic oraz ogromny worek 
chrupek. Dzień później rano drużyny stawiły się 
pod naszą remizą aby stamtąd udać się na mszę 
świętą z okazji 130-lecia jednostki. Po południu 
po zakończeniu zmagań starszych drużyn na  
XIV powiatowych zawodach sikawek konnych 
2 młodsze drużyny oraz jedna starsza pokazały 
jak radzą sobie z dużą sikawką konną. Jeśli cho-
dzi o czasy to niewiele odstawali od dorosłych. 

W ostatni weekend sierpnia w Zakrzowie odbyły się XX Jeździeckie 
Mistrzostwa Gwiazd – Art Cup. Jak co roku znani i popularni artyści ry-
walizowali w ujeżdżaniu western riding, skokach przez przeszkody oraz 
powożeniu zaprzęgami. W wolnych chwilach rozdawali też autografy  
i chętnie pozowali do wspólnych zdjęć z publicznością. 

Podczas uroczystości otwarcia mistrzostw marszałkowie Andrzej 
Buła i Stanisław Rakoczy, wraz z przewodniczącym Sejmiku Norber-
tem Krajczym, wręczyli odznaki „Za Zasługi dla Województwa Opol-
skiego” osobom promującym nasz region. Odznaki otrzymali: Bogusław 
Linda, który od wielu lat przyjeżdża do Zakrzowa i stał się już praw-
dziwym przyjacielem województwa opolskiego, wspaniała zawodniczka 
zakrzowskiej Lewady Żaneta Skowrońska i dyrygent znanej nie tylko  
w Polsce Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śród-
lądowej z Kędzierzyna-Koźla Krzysztof Ligenza.

Informujemy, iż od 1 sierpnia w Polskiej 
Cerekwi przy ul. Rynek 3 działa bezpłat-
ny punkt pomocy prawnej. Doświadczony 
adwokat dostępny jest w każdy czwartek 
w godz. od 12:00 do 15:00 dla wszystkich 
mieszkańców naszej gminy. Dodatkowo 
w pozostałe dni swój punkt przyjęć mają 
nasi dzielnicowi Policji, dzięki czemu każ-
dy mieszkaniec może skorzystać z porad 
policjanta, który również udzieli pomocy 
we wszelakich sprawach. 

Szczegóły funkcjonowania kancela-
rii adwokackiej oraz dyżuru policjanta  
dostępne są pod nr telefonu 77 480 14 60.

XX lecie chóru Bel Canto

Następne zawody, na które zostaliśmy zaproszeni 
to były XII powiatowe zawody sikawek konnych 
o Puchar Starosty Raciborskiego. Chociaż były 
w czasie wakacji wystawiliśmy dwie drużyny. 
Dziecięca Drużyna Pożarnicza zajęła VI miej-
sce a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła  
IV miejsce. Były to nasze kolejne udane zawo-
dy. 29 lipca udaliśmy się na V Zawody Sikawek 
Konnych do Wilkowic w powiecie bielskim. Ko-
rzystając z okazji po drodze zwiedziliśmy Cen-
tralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. 
Same zawody rozpoczęły się o godzinie 15.00. 
Pogoda była piękna a widoki jeszcze piękniejsze. 
Wystawiliśmy drużynę dziewcząt oraz chłopców. 
Tutaj również wszystkie dzieci zostały nagrodzo-
ne. Szóstego sierpnia odbyły się VII Regionalne 
Zawody Sika-
wek Konnych dla 
dzieci i młodzieży 
w Pokrzywnicy. 
Zgodnie z tradycją 
wszystkie drużyny 
dziecięce zostają 
tam zwycięzcami 
co bardzo cie-
szy zawodników. 
Dzieci po ukoń-
czeniu swojej kon-
kurencji z wielką 
radością pomogły 
kolegom z Wie-
ruszowa w pom-
powaniu a doping 
naszych drużyn 
był zawodowy. Te 

zawody zaszczyciła swoją obecnością wicepre-
zes ZG OSP PR Teresa Tiszbierek. Możemy 
śmiało stwierdzić, że ten sezon był bardzo udany, 
a każdy kolejny jest intensywniejszy. Przed nami 
jesień i zima na doskonalenie umiejętności. Jed-
nak zanim zakończymy okres zawodów to jeszcze 
23.09.2017 MDP OSP Polska Cerkiew wystąpi 
na Powiatowych Zawodach OSP w Reńskiej Wsi. 
Już dziś życzymy im udanego startu.

Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy 
Gminie Polska Cerekiew z Panem Wójtem Pio-
trem Kanzy na czele za umożliwienie nam wy-
jazdów na zawody poprzez sponsorowanie. Dzię-
kujemy i mamy nadzieję na dalszy wkład w nasz 
rozwój i promocję gminy.

Opolskich i żeńskiej orkiestry salonowej polskiej 
grupy górniczej KWK Staszic pod dyrekcją Grze-
gorza Mierzwińskiego.

Kancelaria adwokacka  
i dyżur policjanta!

Jubileusz XX Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd  
Art Cup 2017

Wizyta gości z partnerskiej Gminy Rieste
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