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W niedzielę 19 maja 2019 r. odbył się VIII 
Konkurs kulinarny na „Najlepszy kołocz z te-
renu Euro-Country”. W tym roku w kon-
kursie wzięły udział Panie reprezentujące 
Sołectwa Sukowice, Reńska Wieś, Łaniec, 
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Roz-
woju Długomiłowic „Nasze Jutro”, Związek 
Śląskich Kobiet Wiejskich koło w Polskiej 
Cerekwi i w Cisku. Jury w składzie: Remi-
giusz Rączka – mistrz kuchni śląskiej znany 
z programu „Rączka gotuje”, wicestarosta 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Józef 
Gisman i Adriana Dziaczyszyn, dyrektor 
biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” mia-
ło bardzo trudne zadanie przy ocenie koła-
czy. Wypieki były na najwyższym poziomie, 
a o wygranej zadecydowały dwa, trzy punkty. 
Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy 
i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.

I Miejsce - Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Rozwoju Długomiłowic 
„Nasze Jutro”, Bugiel Adelajda, Zemła Lidia, 
Wiechowska Urszula

II Miejsce – Sołectwo Sukowice, Urbas 
Teresa, Malik Barbara, Blana Łucja

III Miejsce – Związek Śląskich Kobiet 
Wiejskich koło Polska Cerekiew, Kochoń 
Urszula, Piegsa Brygida, Kanzy Sylwia

Wyróżnienia: Sołectwo Łaniec, Sołectwo 
Reńska Wieś i ZŚKW koło Cisek.

               KONKURS KULINARNY
NA NAJLEPSZY KOŁOCZ

Z TERENU EURO-COUNTRY
ZA NAMI

 Zadanie zostało
dofi nansowane ze środków
Samorządu Województwa
Opolskiego pod hasłem:

 „Opolskie Gwiazdy Europy”
oraz Stowarzyszenia 

„Euro-Country”

 
     Termin: 1-2.06. 2019r. 

Miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 
Organizatorzy: GOSiR w Zakrzowie i LKJ „Lewada” 
Patronat: Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, 
Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Małgorzata Tudaj 
Opolski Oddział NFZ 
Partnerzy medyczni : SPZOZ Kędzierzyn-Koźle, Polsko Amerykańskie Kliniki Serca, 
Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, Klinika Nova, Helimed,  Centrum 
Terapii Nerwic w Mosznej, Medisan sp.z o.o, Caritas Diecezji Opolskiej, 
Pensjonat Seniora, Instytut Medycyny Uniwersytetu Opolskiego 
 

WSTĘP BEZPŁATNY 
1 czerwca 
 
Od 11.00 osteobus-  badania w kierunku osteoporozy 
11.00-13.00 dzień otwarty w Pensjonacie Seniora, konsultacje geriatry-internisty  
i fizjoterapeuty, zabiegi, warsztaty terapii zajęciowej 
13.00- pokaz ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy- SPZOZ, PCK 
Od 14.00 wykłady  specjalistów: 

• Prof. dr hab.  Wiesława Piątkowska-Stepaniak-Uniwersytet Opolski 
Prezentacja Instytutu Medycyny UO 

• Prof.dr hab. Marcin Pietrzykowski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 
Zmiany w środowisku a zdrowie 

• Dr Janusz Prokopczuk - PAKS Kędzierzyn-Koźle 
 Jak rozpoznać zawał serca i udar 

• Dr Andrzej Kędzierski i dr Rafał Szerszeń -SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle 
Profilaktyka  i leczenie nowotworów gruczołu krokowego 

•  Dr Henryk Bugiel – SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle 
Profilaktyka i leczenie raka szyjki macicy 

• Dr Maciej Sławski – SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle 
Profilaktyka, objawy i leczenie schorzeń jelita grubego 

• Dr Tomasz Wantuła-Pensjonat Seniora w Zakrzowie 
Zdrowie seniora 

• Dr Rafał Olejnik- Klinika Nova Kędzierzyn-Koźle- 
Objawy i leczenie kamicy nerkowej 

• Gilles Chamboraire- Medytacje dla seniorów 
 

VIII 
 

2 czerwca 
 
Od 11.00 bezpłatne badania profilaktyczne 
 

• Osteobus 
• USG jamy brzusznej, BMI, lipidogram (gospodarka tłuszczowa), badanie słuchu, 

badanie stężenia kwasu moczowego, ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi 
spirometrii , USG stawów kolanowych, badanie wad postawy  u dzieci, terapiofala 
uderzeniowa, badanie składu masy ciała, EKG  

• Konsultacje i porady lekarskie:  kardiologiczne, laryngologiczne, pulmonologiczne, 
urologiczne,  rehabilitacyjne 

• Konsultacje psychologa 
• Konsultacje i porady w zakresie profilaktyki i  samobadania piersi 
• Porady położnych w zakresie przebiegu ciąży fizjologicznej  i porodu oraz laktacji 
• porady Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
• Stoisko DKMS ( rejestracja dawców szpiku kostnego) prowadzone przez 

wolontariuszy I LO w Kędzierzynie-Koźlu 
• Stoiska wystawców ze zdrową żywnością i sprzętem medycznym 

 
 

 
 

 
 

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 grafi czne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, www.aliamedia.pl

 Jako imprezy towarzyszące Festiwalowi Zdrowia,
w GOSiR Zakrzów odbędą się:

01.06.2019 
II Cross Country (XC) Zakrzowa - rajd rowerowy

02.06.2019 
I Bieg o Złotą Podkowę - impreza biegowa i marsz nordic walking

Informacje i zapisy tel. 605 400 026, 693 712 936

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawo-
wej w Polskiej Cerekwii odbyły się Gminne Zawody 
w Tenisie Stołowym.
• Wyniki kat. dziewczęta kl. III, VI Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Rydzy Maria LZS „IsMe” Zakrzów, 
II miejsce: Zwadło Amelia LZS „IsMe” Zakrzów, 
III miejsce: Moryl Victoria LZS „IsMe” Zakrzów.
• Wyniki kat. chłopcy kl. I - III Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Ciaćka Adam LZS „IsMe” Zakrzów, 
II miejsce: Cwalina Marcel LZS „IsMe” Zakrzów, 
III miejsce: Kudella Kasper LZS „IsMe” Zakrzów.
• Wyniki kat. chłopcy kl. IV - V Szkoła Podstawowa:
I miejsce: Paraszczuk Bartosz LZS „IsMe” Zakrzów, 
II miejsce Księżyk Mateusz LZS „IsMe” Zakrzów, 
III miejsce Klimek Dominik LZS „IsMe” Zakrzów.
• Wyniki kat. chłopcy kl. VI - VII Szkoła Podstawowa:
I miejsce Kubiak Aleksander LZS „IsMe” Zakrzów, 
II miejsce Kubica Aleks LZS „IsMe” Zakrzów, 
III miejsce Szewczyk Wojciech LZS „IsMe” Zakrzów.
• Wyniki kat. juniorzy do 18 lat:
I miejsce Pruszkowski Jakub LZS „IsMe” Zakrzów, 
II miejsce Piegsa Marcel LZS „IsMe” Zakrzów, 
III miejsce Frank Dawid LZS „IsMe” Zakrzów.
• Wyniki kat. seniorzy powyżej 18 lat:
I miejsce Frank Roman 
LZS „IsMe” Zakrzów, 
II miejsce Kochoń 
Adrian LZS „IsMe” 
Zakrzów, 
III miejsce Zwadło Ge-
rard LZS „IsMe” Zakrzów.

Więcej  informacji 
i fotorelacja na Facebo-
oku Klubu LZS „IsMe” 
Zakrzów.

Sędzia zawodów, 
Prezes Klubu 

LZS „IsMe” Zakrzów
Cieślak Jan

Wyniki Gminnych Zawodów
w Tenisie Stołowym
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O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Polska Cerekiew działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, w związku z art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2204, z póź. zm. ) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polska Cerekiew

Przetarg odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4, pokój nr 3.
Przedmiotem przetargu są niżej wymienione nieruchomości:

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis 
nieruchomości

Cena 
wywoławcza 

brutto
(w złotych)

Wadium
10% ceny 

wywoławczej
Godzina 
przetargu

1.

Działka nr 413/10
o pow. 0,1389 ha

karta mapy 2,
obręb Zakrzów

KW OP1K/00036017/4

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie 
prostokąta, niezabudowana, porośnięta zielenią 

wysoką z dostępem do drogi – ul. Topolowa i Par-
kowa.

63 000,00* 6300,00 900

1.

Działka nr 413/11
o pow. 0,1264 ha

karta mapy 2,
obręb Zakrzów

KW OP1K/00036017/4

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie 
prostokąta, niezabudowana, porośnięta zielenią 

wysoką z dostępem do drogi – ul. Topolowa
58 000,00* 5 800,00 915

1.

Działka nr 413/12
o pow. 0,1264 ha

karta mapy 2,
obręb Zakrzów

KW OP1K/00036017/4

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie 
prostokąta, niezabudowana, porośnięta zielenią 

wysoką z dostępem do drogi – ul. Topolowa
58 000,00* 5 800,00 930

1.

Działka nr 413/13
o pow. 0,1263 ha

karta mapy 2,
obręb Zakrzów

KW OP1K/00036017/4

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie 
prostokąta, niezabudowana, z dostępem do drogi – 

ul. Topolowa
58 000,00* 5 800,00 945

1.

Działka nr 413/14
o pow. 0,1259 ha

karta mapy 2,
obręb Zakrzów

KW OP1K/00036017/4

Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie 
prostokąta, niezabudowana, z dostępem do drogi – 

ul. Topolowa
54 100,00* 5 410,00 1000

*cena nieruchomości zawiera 23% podatek VAT
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.
Z przebiegiem infrastruktury technicznej znajdującej się na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i w jej rejonie należy zapoznać 

się w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przy ul. Judyma 4.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu położone są w terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego zatwierdzony Uchwałą nr X/58/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 listopada 2011r., oznaczonym symbolem: 1MNp 
- teren o przeznaczeniu podstawowym – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, uzupełniającym – usługi drobne.

Z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polska Cerekiew dla nieruchomości będącej przedmiotem 
przetargu należy zapoznać się w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi w pok. Nr 11 na Ip. lub na stronie internetowej tut. Urzędu – www.
polskacerekiew.pl.

Przedmiotowe nieruchomości położona są w granicach układu ruralistycznego miejscowości Zakrzów.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wniosą w pieniądzu na rachunek bankowy Urzędu Gminy Polska Cerekiew 

w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzyn-Koźle, Oddział Polska Cerekiew nr 46 8882 1016 2002 0000 2408 0003 wadium 
w wysokości 10% ceny wywoławczej. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu 05.06.2019 r. (włącznie)

Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na w/w konto.
Wniesione wadium zostanie:
•	 zaliczone na poczet ceny nabycia jeżeli osoba, która wniosła wadium wygra przetarg;
•	 zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, jeżeli osoba która wniosła wadium nie wygra przetargu;
•	 jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości wyłoniona w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia 

umowy notarialnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Polska 
Cerekiew może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie 
nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnik przetargu winien stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości 
oraz dowód wniesienia wadium. Pełnomocnik występujący w imieniu innej osoby przedkłada komisji oryginał pełnomocnictwa poświad-

czonego notarialnie. W przypadku osób prawnych lub innych 
podmiotów należy przedłożyć dokumenty potwierdzające 
status prawny tj. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (nie 
starszy niż miesiąc licząc od dnia terminu otwarcia przetargu) 
lub wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej również umowę 
spółki) oraz właściwe pełnomocnictwa poświadczone nota-
rialnie.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z mał-
żonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współ-
małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze 
środków pochodzących z majątku wspólnego albo złożenie 
przez tego małżonka oświadczenia, że nieruchomość będzie 
nabywana z majątku osobistego.

Cenę nabycia prawa własności, osiągniętą w przetargu, po-
mniejszoną o wpłacone wadium wpłaca się na wcześniej poda-
ne konto nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Koszty aktu notarialnego poniesie kupujący.
Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogło-

szenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane prze-
prowadzeniem przetargu.

Wójt Gminy Polska Cerekiew zastrzega prawo do odwoła-
nia przetargu, informując o przyczynie odwołania.

Szczegółowych informacji związanych z przetargiem 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Ip. pokój nr 11 oraz pod 
nr telefonu 77/480 14 75 lub 77/480 14 60

Wójt Gminy mgr inż. Piotr Kanzy

Niedzielę 12 maja br. przedstawiciele Stowarzyszenia „Euro-Co-
untry” spędzili w Muzeum Wsi Opolskiej (Bierkowice) w Opolu na 
Pikniku z Funduszami Europejskim. Na miejscu można było zna-
leźć liczne atrak-
cje dla dzieci 
i dorosłych, sto-
iska Lokalnych 
Grup Działania 
i Lokalnej Gru-

py Rybackiej, warsztaty rękodzielnicze, patelnię Mateusza Gesslera, 
kino funduszy europejskich, widowiska dla dzieci, pokazy drwa-
li, ekologiczną grę terenową oraz wiele innych atrakcji. Podczas 
pikniku można było zdegustować produkty kulinarne z terenu 
Opolszczyzny. Celem imprezy było pokazanie mieszkańcom, jak 
przez ostatnie 15 lat unijne dotacje zmieniły opolski region. Orga-
nizatorem imprezy był Opolski Urząd Marszałkowski, w imprezie 
uczestniczył Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

Piknik z Funduszami Europejskim

W ramach obchodów 100 - lecia odzyskania niepodległości w na-
szym planie rocznym znalazły się zadania na miarę możliwości dzieci, 
które pozwoliłyby maluchom na przyswojenie treści patriotycznych 
i kształtowanie u nich przynależności narodowej. Uroczystość w dniu  
08.05.2019 r. rozpoczęto od wprowadzenia flagi i odśpiewania przez 
wszystkie dzieci hymnu państwowego.

 Podczas przeglądu prezentowano wiersze Władysława Bełzy oraz 
wesołe piosenki o polskich kwiatach stokrotkach, kaczeńcach i makach. 
Nie zabrakło Krakowiaka w wykonaniu maluszków z Polskiej Cerekwi. 
Prezentowano też prace plastyczne o tematyce patriotycznej, a przerywni-
kiem była piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem fajną dziewczynką i chło-
pakiem. Kochamy Polskę z całych sił …”

Wszystkim występującym wystrojonym 
w barwy narodowe przyglądało się zacne jury, 
które nagrodziło uczestników specjalnie na tę 
okazję wykonanymi medalami i dyplomami 
oraz książkami. Zwieńczeniem tego przeglą-
du był wspólny przemarsz ulicami Polskiej 
Cerekwi w biało – czerwonym korowodzi

Wiesława Podgórska

Przegląd Twórczości Patriotycznej 
w Przedszkolu w Polskiej Cerekwi

Kochamy nasze mamy dlatego też w dniu 21.05.2019 oraz 
22.05.2019 obie grupy przedszkolne zaprosiły do przedszkola swo-
je mamy. Była super zabawa, mnóstwo głębokich wzruszeń i wiele 
słodkich łakoci. W grupie starszaków śpiewano piosenki, recytowa-
no wiersze dla mamy i taty. W grupie maluszków jak co roku impre-
za miała charakter integracyjny – wspólnych zabaw i niespodzianek. 
W oparciu o nowoczesne metody pracy np. Aktywne słuchanie  
muzyki, Ruch rozwijający, Pedagogikę zabawy miło spędziliśmy wspól-
nie bardzo deszczowe popołudnie. Nie zabrakło prezentów obie grupy 
wręczyły rodzicom podusie ze swoją podobizną oraz tradycyjne laurki. 
Na koniec czekał na wszystkich słodki poczęstunek przygotowany przez 
panie z przedszkola. Gościem specjalnym była TV – Polska Cerekiew.

Wiesława Podgórska

Dzień Mamy w Przedszkolu


