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Na zaproszenie partnerskiej
gminy Polskiej Cerekwi Svietlej Hory,
pojechala delegacja z gminy. Jedna
z glównych atrakcji byl turniej pilkarski
oldbojów, w którym wziely udzial trzy
druzyny. Druzyna oldbojów z Polskiej
Cerekwi, prowadzona przez Ryszarda
Szewiora zajela 2 miejsce.

Wsród licznych atrakcji odbyly sie
równiez wyscigi konne
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na Ogólnopolskiej Olimpiadzie W numerze miedzy innymi:
Mlodziezy w ujezdzeniu na duzych
koniach na klaczy Revers Side,
a w kategorii kuców uplasowala sie na
Nemo na miejscu czwartym. Zuzanna
Widuch w roku ubieglym startowala
jeszcze jako amator, zwyciezajac
w kategorii juniorów w Mistrzostwach
Polski Amatorów w ujezdzeniu oraz
w Pucharze Lewady. W tym roku, juz
jako zawodnik LKJ "Lewada"
wywalczyla miedzx innymi zloty medal
Otwartych Mistrzostw Opolszczyzny
w kategorii juniorów.

pejskie Miasto". Konkurs dotyczyl po
zyskiwania srodków unijnych przez
samorzady lokalne. Podstawa doko
nywania oceny sa dane zgromadzone
w Ministerstwie Rozwoju Regio
nalnego.

W rankingu uwzgledniane sa
wszystkie programy unij
ne, których beneficjentami
sa nie tylko wladze sa
morzadowe i podlegle im
jednostki, ale takze prze
dsiebiorcy oraz organi
zacje spoleczne. Dyplom
wyróznienia dla gminy
Polska Cerekiew odebrala

w trakcie uroczystosci we
Wroclawiu Wójt Gminy 
Krystyna Helbin.

Gratulacje z powodu
przyznania wyróznienia
przeslal Pani Wójt takze
byly premier RP Prof. dr
hab. Jerzy Buzek pod
kreslajac, ze "dzieki Pan-
stwa wspólnym wysilkom
staje sie ona (gmina
Polska Cerekiew), przy-

~ kladem sprawnego i ma-
Minister:t\\:o Finansów drago zarzadzania srodka

mi publicznymi, a zarazem
miejscem przyjaznym dla

o~o SALANS
pracy izycia".

Deloitte.
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wyróznienie
w rankingu

Europejska Gmina, Europejskie Miasto
w województwie opolskim

Polska Cerekiew
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Wyróznienie dla gminy Polska Cerekiew

Nasi Mistrzowie

Na odbywajacych sie w dniach 14
15 lipca Mistrzostwach Europy
kadetów w zapasach w stylu wolnym,
zakrzowianin Pawel Drzezdzon

wywalczyl siódme miejsce. Zawodnik
Debu Brzeznica startowal w wadze 64
kg, stajac w szranki z 24 mistrzami
z innych krajów. Wygral z Hiszpanem
i Slowakiem, pokonali go Gruzin
i Ukrainiec.

Zawodniczka LKJ "Lewada"
Zuzanna Widuch zdobyla zloty medal

Gmina Polska Cerekiew, jako
jedyna gmina z Opolszczyzny,
otrzymala wyróznienie w konkursie
zorganizowanym przez Gazete
Prawna, Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Ministerstwo Finansów
Rankingu "Europejska Gmina - Euro-
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Wakacie w siodle

Juz po raz dwunasty Ludowy Klub
Jezdziecki "Lewada" organizuje obozy
jezdzieckie dla dzieci z terenu calego
kraju. Obozy jak co roku ciesza sie
ogromnym zainteresowaniem. Akurat
ta dziedzina jezdziectwa, czyli
ujezdzeniem, interesuja sie bardziej
dziewczeta, wiec przewazaja liczbowo
w zasadzie na kazdym turnusie.

Przyjezdzaja równiez stali bywalcy,
którzy nie opuszczaja zadnej okazji,
aby odwiedzic swojego ulubionego
konia i troche potrenowac. Oprócz
typowych treningów jezdzieckich na
obozach organizowane sa równiez
zajecia z woltyzerki, czyli cwiczen
gimnastycznych na koniu, pokazy
jezdzieckie, konkurs na "Najlepszego
opiekuna konia" iwiele innych atrakcji.

s.o.s. dla zycia

12 lipca na placu przy szkole
w Steblowie odbyl sie zorganizowany
przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi

Zakrzów, przy wspólpracy OSP w Za
krzowie, festyn konczacy projekt

S.O.S. dla zycia. Festyn rozpoczal sie
pokazem jezdzieckim w wykonaniu
zawodniczki LKJ "Lewada" Zuzanny
Widuch. Po pokazie rozegrano mecz
towarzyski pomiedzy LZS Stablów
a gospodarzami imprezy Stowarzy
szeniem Odnowy Wsi Zakrzów i Rada
Solecka Zakrzów.

W trakcie festynu mozna bylo
obejrzec pokaz ratownictwa w wy
konaniu OSP w Zakrzowie i pokaz
ratownictwa przed medycznego

w wykonaniu osób które braly udzial
w szkoleniach organizowanych w ra
mach projektu S.O.S. dla zycia.
Organizatorzy przygotowali mnóstwo
atrakcji i konkursów dla doroslych
i dzieci, zas Panie ze Stowarzyszenia
Odnowy Wsi Zakrzów zaprezentowaly
rózne przedmioty wykonane wla
snorecznie, które mozna bylo nabyc
za symboliczna oplata. Festyn
zakonczyl sie zabawa do której
przygrywala Formacja "Adavio".





4 IfIL()I:!IIAN lipiEc 2009

Akcja poboru krwi Informacja o badaniach

sportowe, mecz pilki siatkowej, policja
i straz kontra rady soleckie oraz wyscig
kolarski. Jeden z wyscigów kolarskich
wygral Robert Pokrowski z Grzedzina,
drugi zas Tobiasz Sawczuk z Ja
borowic. Przy okazji festynu, zostala
zorganizowana wystawa poplenerowa
"Polsko-czeskie krajobrazy", która jest
jednym z elementów polsko-czeskiego
projektu realizowanego przez gmine
Polska Cerekiew i Svietla Hora.

6 lipca swoje 85 urodziny
obchodzila mieszkanka Polskiej
Cerekwi Maria Kaminska. Dostojnej
Jubilatce skladamy serdeczne
zyczenia zdrowia, szczescia i pogody
ducha.

Wydawca: Fundacja Euro Country
tel. +48511 975213,077 4875422,
Zakrzów, ul. Parkowa 23
Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska
Sklad i druk: Agencja Wydawnicza Kaligraf
ul. Chorzowska 44 b, 44-100 Gliwice,
tel. (032) 77 55 751

W pierwsza niedziele lipca
w Grzedzinie odbyl sieJestyn STANY
2009 organizowany przez Rade
Solecka, Rewir Dzielnicowych Policji
w Polskiej Cerekwi i Mniejszosc
Niemiecka. Festyn obfitowal w liczne
atrakcje, mozna bylo m.in. zobaczyc
pokazy sprzetu strazy pozarnej, policji
i strazy granicznej, odbyly sie turnieje

wystep kabaretu RAK, w skladzie
Grzegorz Poloczek, Krzysztof Hanke
i Krzysztof Respondek. Organizatorzy
zapraszaja serdecznie na impreze.

13 wrzesnia odbeda sie Dozynki
Gminne.

Festyn "STANY 2009"

Gminny Osrodek Pomocy
Spolecznej w Polskiej Cerekwi
informuje o bezplatnych badaniach
mammograficznych realizowanych ze
srodków Narodowego Funduszu
Zdrowia dla mieszkanek Gminy Polska
Cerekiew w wieku 50-69 lat.
Zainteresowane osoby proszone sa o
kontakt telefoniczny pod nr tel.
077/487 65 27 lub osobisci w biurze
Osrodka Pomocy Spolecznej
w Polskiej Cerekwi, pokój nr 1.

Chetne Panie zostana dowie
zione na badanie transportem
zorganizowanym przez Urzad Gminy.

poboru krwi. Ambulans przyjechal pod
goscinna restauracje "Zamkowa",
która uzyczyla swoich pomieszczen
lekarzowi i pielegniarkom. Na apel
o oddawanie krwi odpowiedzialo
prawie czterdziesci osób, ale krew po
brano tylko od dwudziestu pieciu daw-

ców. Lacznie oddano 11250 mi krwi.
Dzialaczy klubu cieszy duzy

i coraz wiekszy udzial kobiet
w naszych akcjach. Co trzeci oddajacy
uczynil to po raz pierwszy i obiecal, ze
bedzie robil to przy nastepnych
akcjach.

Imprezy kulturalne
w gminie

W poniedzialek 27.07 Klub HDK
PCK przy Cukrowni "Cerekiew" w Pol
skiej Cerekwi zorganizowal akcje

Tekst i zdjecia

Bronislaw Piróg

W ostatni weekend sierpnia, juz
po raz dwunasty, odbeda sie Jez
dzieckie Mistrzostwa Gwiazd. Wsród

licznych atrakcji, bedzie mozna w tym
roku obejrzec m.in. final konkursu Miss
Lata NTO, wystep kwartetu Altra Volta,
widowisko muzyczne La Dolce NRD
w wykonaniu Janusza Radka, Marka
Frackowiaka i zespolu Kulturka,
przedstawienie Teatru Drama
tycznego im. Aleksandra Wegierki
z Bialegostoku Gigi L'Amoroso,


