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Jubilaci

urodziny
13.02.2018 - Elżbieta Knapik z Ciężkowic - 90 lat

15.02.2018 - Eleonora Fleger z Polskiej Cerekwi - 85 lat
19.02.2018 - Ernest Bieniasz z Polskiej Cerekwi - 80 lat

diamentowe Gody
01.02.2018 - Gerda i Jan Jośko z Wronina

Popołudniowe spotkanie 14 lutego upłynęło nam w bardzo miłej atmosferze, 
ponieważ „odświeżyliśmy” starą tradycję, a mianowicie darcie pierza. Przy okazji 

wspominaliśmy jak to wygląda-
ło kilkadziesiąt lat temu, kie-
dy to długie zimowe wieczory 
spędzało się w towarzystwie 
sąsiadów i znajomych na mi-
łych pogawędkach, opowiada-
niach o wodnikach oraz innych 
„strasznych” historiach – przy-
gotowując pierze na poduszki 
i pierzyny. Przed „pracą” delek-
towaliśmy się swojskimi pączka-

20 lutego odbyła się druga sesja MRG, na któ-
rej zostały podjęte pierwsze ważne decyzje. Pierw-
szym działaniem Radnych było stworzenie projek-
tu pisma do Gminnej Biblioteki w Polskiej Cerekwi  
z prośbą o zakup nowych książek. Członkowie MRG 
w określonym czasie zbierali książkowe propozycje 
w szkołach, a następnie wybrali najbardziej rozchwytywa-
ne tytuły. Drugim ważnym punktem sesji było utworzenie 
planu pracy MRG na rok 2018. Radni do końca stycznia 
mieli czas na przesłanie Przewodniczącemu MRG pro-
pozycji działań, które następnie zostały przedstawione  
i wspólnie przeanalizowane. Na następnej sesji, która 
odbędzie się w marcu MRG min. podejmie uchwałę 
w sprawie przyjęcia planu pracy MRG na 2018 rok.

Jak co roku, na przełomie stycznia i lutego we wszystkich sołec-
twach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których soł-
tysi przedstawiali mieszkańcom sprawozdania z wykonania funduszu 
sołeckiego w minionym 2017 roku. Każdy kto przybył na zebranie 

W tym roku dzieci i młodzież z naszej gminy, jako 
jedne z pierwszych mogły cieszyć się chwilą odpo-

czynku od szkolnych obowiązków - od 15 do 28 stycznia.  
Jak co roku, zapewniliśmy kilka atrakcji dla najmłodszych 

mieszkańców naszej Gminy. Dzieci i młodzież miały możliwość 
uczestniczenia w:

\  wyjeździe na lodowisko,
\  zabawie tanecznej,
\  ekowarsztatach,
\  warsztatach kulinarnych,
\  grach i zabawach.

Dziękujemy wszystkim za 
liczny udział w spotkaniach 
i życzymy owocnych sukcesów 
w nauce!

Wstęp bezpłatny
OrganizatOr zapewnia uczestnikOm  

wszystkie materiały  
pOtrzebne dO przeprOwadzenia warsztatów

serdecznie zapraszają na

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,   
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2   
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020

Festiwal 
JajemZ

tOwarzYstwO prOmOcJi i rOzwOJu wsi cisek – cisek 2000 
stOwarzYszenie „eurO-cOuntrY”

Gminny OśrOdek spOrtu i rekreacji w zakrzOwie

(niedziela) 
 w godz. 12:00-18:00

11 marca 2018

 Gminny Ośrodek sportu i rekreacji  
w zakrzowie>  warsztaty

- wikliniarskie - kroszonkarskie
- ceramiczne - wykonywania ozdób z papieru

>  zawody sportowe  
>  występy zespołów z terenu 5 gmin  
>  prezentacja stoisk z ozdobami  
>  degustacja potraw związanych  
   ze Świętami Wielkanocnymi

Ferie zimowe

zebrania wiejskie w gminie

miał również możliwość usłyszeć o tym, co w tym roku zostanie wykonane w jego 
sołectwie. Noworoczne zebrania sołeckie to co roku dobra okazja do tego, aby 
spotkać się z Wójtem Gminy oraz Przewodniczącym Rady Gminy i porozma-
wiać o tym, co gnębi mieszkańców danej miejscowości.

W każdej miejscowości Wójt Gminy przedstawiał krótką informację z realiza-
cji budżetu gminy za 2017 rok i zapoznał mieszkańców z założeniami budżetu 
na rok bieżący oraz z planowanymi inwestycjami. W tym roku Urząd Gminy 
przystępuje do realizacji od lat oczekiwanej przez mieszkańców ścieżki rowero-
wej po nieczynnym od lat nasypie kolejowym. Ścieżka ta rozpoczynać się będzie 
obok dworca kolejowego w Polskiej Cerekwi w kierunku Jaborowic, Zakrzowa 
i dalej gminy Cisek i gminy Reńska Wieś. W sumie na terenie trzech gmin po-
wstanie ścieżka o łącznej długości 16 km, z czego 5,5 km to trasa wiodąca przez 
gminę Polska Cerekiew. W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie 
realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łaniec i Wronin oraz 
rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Polskiej Cerekwi. 
To całe zadanie zrealizowane zostanie w latach 2018-2020. W ramach inwestycji 
drogowych przeprowadzona zostanie kompleksowa przebudowa ulicy Parkowej 
w Zakrzowie oraz droga dojazdowa do gruntów rolnych w obrębie Ciężkowic. 
Przebudowie ulegnie również przepust drogowy pod ul. Ciepłodolską w Polskiej 
Cerekwi oraz sieć kanalizacji deszczowej przy ul. Pawła w Polskiej Cerekwi. 
Innym ciekawym przedsięwzięciem realizowanym w tym roku będzie budowa 
boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej i urządzeń zewnętrznych do ćwi-
czeń siłowych przy szkole we Wroninie, dzięki czemu dzieci uczęszczające do 
tej szkoły będą miały możliwość jeszcze lepiej spędzać swój czas wolny w szkole 
i poza nią, a i ich rodzice będą mogli aktywnie i zdrowo spędzać swój czas wolny.

Podczas dyskusji z mieszkańcami najczęściej poruszanymi tematami był dalszy 
problem złej jakości dróg powiatowych, duże potrzeby remontów dróg gmin-
nych, w tym dróg transportu rolnego, a także problem przewozu buraka podczas 
kampanii buraczanej. Trzeba jednak zaznaczyć, że problemy związane z poprawą 
gminnej infrastruktury drogowej wymagają ogromnych nakładów finansowych, 
a proces rozwiązania tego problemu to etap wieloletni, biorąc tylko pod uwagę 
fakt, że na terenie gminy istnieje 127 km dróg transportu rolnego.

- Wiele jest jeszcze do zrobienia, nie sposób wykonać wszystko od razu. Staramy 
się na bieżąco spełniać oczekiwania mieszkańców poszczególnych miejscowości. A tych 
miejscowości mamy trzynaście – tłumaczył na zebraniach Wójt Gminy Piotr Kanzy.

Podczas zebrań informowano również miesz-
kańców o obowiązujących w tym roku stawkach 
podatkowych oraz o nowych zasadach ustalania 
taryf za wodę i ścieki, wynikających z noweli-
zacji ustawy - Prawo Wodne, prawdopodobnie 
czekają nas podwyżki taryf.

z życia młodzieżowej rady Gminy

Darcie pierza na środowym spotkaniu seniorów

zebrania wiejskie w gminie

cd. na str. 4

cd. ze str. 1

Wójt Gminy dziękuje  
wszystkim mieszkańcom  

obecnym podczas  
tegorocznych  

zebrań wiejskich.

Wydawca: info@euro-country.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska 
Redakcja: Stowarzyszenie Euro-Country, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027 
Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, www.aliamedia.pl

zarząd Stowarzyszenia „euro-Country”  
realizującego Lokalną Strategię Rozwoju 
finansowaną ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
-2020, ogłasza Nabór wniosków na realiza-
cję operacji przez podmioty inne niż LGD  
w dniach od 26.02.2018 r. do 12.03.2018 r. 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane pod-
mioty do złożenia wniosków na Podejmowanie 
działalności gospodarczej oraz rozwijanie dzia-
łalności gospodarczej.

SZCZEGóŁOWE INFORMACJE  
w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country”  

ul. K.Miarki 4 (Zamek),  
47-260 Polska Cerekiew 

 od poniedziałku do piątku  
w godz. od 8.00 – 16.00  

lub pod numerem tel. 77 88 73 027

oGłoSzenie  
o naboraCh
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mi, które zostały wykonane przez niezastąpioną Brygidę. 
Kiedyś (nawet kilkutygodniowy maraton) okres darcia 
pierza kończył uroczysty Federball, więc i teraz tradycji 
stało się zadość. Po „pracy” częstowaliśmy się smacznymi 
kiełbaskami z bułką. Suma - sumarum to spotkanie było 
miłą odskocznią od codzienności. 
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Tłusty czwartek to typo-
wa tradycja polska. W tym 
roku wypadł bardzo szyb-
ko, bowiem już 8 lutego. 
Z tej okazji uczniowie na-
szej szkoły wyjechali do kina 
na film pt. Cudowny chło-
pak, natomiast klasy I-III 
po lekcjach wzięły udział 
w zabawie karnawałowej, którą popro-
wadził niezawodny pan Piotr. Zadbał 
on m.in. o specjalne wrażenia wizualne,  
muzykę taneczną i wiele atrakcji. Wszyst-
kie dzieci, wraz z paniami nauczycielkami,  
wyróżniały się ciekawymi przebraniami.  

Ważnym elementem karnawału, przepeł-
nionego muzyką i zabawą jest bal… I u nas 
w przedszkolu w Polskiej Cerekwi go nie 
zabrakło. Dla przedszkolaków jest to często 
długo wyczekiwany dzień, który dostarcza 
wiele radości. 6 lutego już od samego rana 
w przedszkolu pojawiały się niezwykłe po-
stacie. Dzieci przebrane były za bohaterów 
swoich ulubionych bajek. Na przedszkolny 
bal karnawałowy przybyli piraci, policjanci, 
kowboje, wróżki, królewny, motylki, smoki, 
Spider-Many, Batmany, Elsy... nie sposób 
zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 

o karnawale  
w naszej szkole…

Zimno, mroźno, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco, 
a powodem takiej atmosfery jest obchodzony w przedszko-
lu Dzień Babci i Dziadka. Mimo niskiej temperatury jest 
to jednak najcieplejszy dzień w roku, który sprawia wszyst-
kim przedszkolakom ogromną radość i wywołuje uśmiechy 
na twarzach wszystkich dzieci. Bo to dzień w którym nasze 
przedszkole odwiedzają nasze Babcie i nasi Dziadkowie. 
Jak co roku każda grupa przedszkolaków przedstawi-
ła swój program artystyczny, w którym pokazała swoje 

Dzień babci i Dziadka  
w przedszkolu we wroninie

W zimowym miesiącu, jakim jest styczeń, w kalendarz wpisane  
są takie dni, które mimo panującego mrozu sprawiają, że w serdusz-
kach przedszkolaków jest gorąco – to Dzień Babci i Dziadka. Dziad-
kowie to wielki skarb dla wnuków, ponieważ zawsze mają dla nich 
czas i potrafią uczynić dzieciństwo szczęśliwszym, a co najważniejsze 
bezgranicznie kochają. To właśnie dla swoich dziadków dzieci z grupy 
groszków (starszaków) z przedszkola w Polskiej Cerekwi przygotowały 

umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytator-
skie. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podzi-

wiali występy swoich milusińskich, a przedszkolaki 
odważnie i bez tremy reprezentowały swoje umiejętności. 

Ukochanym babciom i dziadkom dziękowano za cierpliwość, 
opiekę i czas, jaki poświęcają swoim wnuczętom oraz za ogrom  
bezinteresownej miłości. Dzieci dla swoich dziadków przygo-
towały piękne laurki. Uroczystość zakończono wspólną gości-
ną przy stole zastawionym domowym ciastem przygotowanym 
przez rodziców. 

Anna Krybus

uroczyste spotkanie, które stało się już tradycją w naszym 
przedszkolu. Przedszkolaki zaprezentowały przybyłym 
gościom program artystyczny, w którym pokazali swoje 

umiejętności recytatorskie, aktorskie, muzyczne, ruchowe i językowe. Dumni 
dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali umiejętności swoich milusińskich. 
Po zakończonych występach dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom 
pięknie zdobione laurki oraz prezenciki, a dopełnieniem uroczystości były 
słodki poczęstunek. 

Nauczycielka przedszkola 
mgr Martyna Bęben

Dosyć sporą niespodzianką okazała się 
również przygotowana przez wychowaw-
czynie fotobudka.

Po południu odbyła się dyskoteka zor-
ganizowana przez samorząd szkolny, tym 
razem dla nieco starszych uczniów. Kon-

tynuacją tych wydarzeń 
były ostatki z rogalika-
mi, oponkami i inny-
mi słodkościami. Od-
były się one we wtorek  
13 lutego. Aby umilić 
wszystkim ten dzień 
na korytarzu szkolnym 
w trakcie przerw pusz-
czano ulubioną muzykę 
uczniów.

Młodzież stwierdziła, 
że karnawał w tym roku 
był wyjątkowo udany.

Zaproszony tego dnia pan wodzirej porwał 
dzieci i panie przedszkolanki do tańca w ryt-
mie ulubionych hitów przedszkolaków oraz 
konkursów, a karnawałowy wystrój sali za-
chęcał do wspólnej zabawy. Na sali podczas 
pląsów było kolorowo i bajkowo, wszyscy 
bawili się wesoło, a uśmiechy nie znikały 
z twarzy mimo zmęczenia.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzi-
com za zaangażowanie w przygotowanie 

pięknych balowych strojów. Kolejny bal kar-
nawałowy już za rok…ciekawe, jakie bajkowe 
postacie odwiedzą znów nasze przedszkole.

Nauczycielka przedszkola 
mgr Martyna Bęben

w karnawale same bale

Babcia z dziadkiem dziś świętują, 
wszystkie dzieci im winszują…
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Paweł Freitag i Julia Marzec – Rad-
ni MRG Polska Cerekiew zostali wybrani  
do Forum Młodzieży Województwa Opol-
skiego. Chętnych było sporo - wpłynęło  
58 zgłoszeń, dwie osoby wycofały swoje kan-
dydatury, a dwa zgłoszenia nie spełniły wy-
mogów formalnych.  Zespół dokonał oceny 
54 zgłoszeń i wyłonił 36 członków Forum 
Młodzieży Samorządu Województwa  
Opolskiego, w tym dwójkę naszych miesz-
kańców. Kadencja Forum będzie trwała  
2 lata. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Zdjęcie: Nowa Gazeta Lokalna 
Na zdj. Przewodniczący MRG Paweł Freitag 

i wiceprzewodnicząca Julia Marzec

Sukces radnych  
młodzieżowej rady Gminy


