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W Niedzielê Palmow¹, 5 kwietnia, 
odby³ siê kiermasz zorganizowany 
przez Przedszkole przy Zespole Szkó³ 
w Polskiej Cerekwi. Pod opiek¹ Pañ: 
Wies³awy Podgórskiej oraz Ewy 
Browarczyk dzieci przygotowa³y 
Kiermasz Œwi¹teczny, który oprócz 
sprzeda¿y œwi¹tecznych stroików 
i ozdób, mia³ w planie równie¿ wystêp 
dzieci, przygotowywany od dawna 
i bardzo skrupulatnie. Licznie przybyli 
na Kiermasz mieszkañcy Polskiej 
Cerekwi mieli niepowtarzaln¹ szansê

Ci¹g dalszy – str. 2 

W drugi weekend maja w siedzibie  
LKJ „Lewada” w Zakrzowie odbêd¹ ju¿ 
po raz pi¹ty Otwarte Mistrzostwa 
Opolszczyzny w Uje¿d¿eniu i Miêdzy-
narodowe Mistrzostwa Amazonek 
w Damskim Siodle. W sobotê 
i niedzielê w  godzinach po³udniowych 
podziwiaæ bêdzie mo¿na jeŸdŸców 
walcz¹cych o tytu³ Mistrza Opol-
szczyzny, a tak¿e piêkne Amazonki 
w strojach historycznych z  naszego 
kraju, a tak¿e z Niemiec, Francji 
i Czech.

23 maja odbêdzie siê Festyn 
Parafialny organizowany przez Caritas 
Po lska  Cerek iew  o raz  Radê  
Parafialn¹, w trakcie którego odbêdzie 
siê licytacja ró¿nych przedmiotów, zaœ 
uzyskane w ten sposób fundusze 

Imprezy kulturalne w gminie

zostan¹ przeznaczone na remont 
okien i drzwi w Koœciele Parafialnym 
w Polskiej Cerekwi. Poœród licznych 
atrakcji bêdzie mo¿na zobaczyæ m.in. 
wystêp tanecznych zespo³ów dzie-
ciêcych z Polskiej Cerekwi i Pa-
w³owiczek, ma¿oretek oraz wystêp 
Kabaretu Szlagier Maszyna. Impreza 
rozpoczyna siê Nabo¿eñstwem Majo-
wym o godz.15.00.

W ostatnim dniu maja odbêdzie 
siê coroczny Koncert Floriañski, który 
rozpocznie siê o godz.19.00 w ruinach 
zamku w Polskiej Cerekwi. Wyst¹pi: 
Kwinte t  Ins t rumentów Dêtych 
Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach, 
w sk³adzie: M. Grochowski, T. Miczka, 
A. Adamski, M. Barañski, M. Ziêtek, 

Ci¹g dalszy – str. 3

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê 
terminem wyborów do Europarla-
mentu, które odbêd¹ siê 7 czerwca 
2009 r. przypominamy wszystkim 
mieszkañcom gminy, kiedy i gdzie 
mo¿na oddaæ swoje g³osy. Na terenie 
gminy otwarte bêd¹ trzy lokale 
wyborcze, od godz. 8.00 do 22.00. 
So³ectwa: Ciê¿kowice, Jaborowice, 
Ligota Ma³a, Polska Cerekiew oraz 
Po³owa maj¹ siedzibê Obwodowej 
Komisji Wyborczej w Urzêdzie Gminy 
w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4. 
So³ectwa: Dzielawy, Grzêdzin, Koza, 
£aniec, Mierzêcin, Witos³awice, 
Wronin bêd¹ g³osowaæ w œwietlicy 
wiejskiej w Grzêdzinie, przy ul. 
Koœcielnej 32, natomiast mieszkañcy 
Zakrzowa w siedzibie Caritas, przy ul. 
Chopina 54. Jest to tak¿e lokal 
przystosowany dla potrzeb osób 
niepe³nosprawnych.

Wybory do Europarlamentu

W miesi¹cu lutym Klub Hono-
rowych Dawców Krwi w Polskiej 
Cerekwi wyst¹pi³ z wnioskiem do Rady 
Gminy o wyznaczenie miejsca, 
w którym mo¿na bêdzie posadziæ dwa 
drzewa dla uczczenia 90 rocznicy 
powstania PCK w naszej gminie, 
a tak¿e w celu upamiêtnienia najbar-
dziej zas³u¿onych dla krwiodawstwa 
cz³onków tutejszego HDK.

Drzewa upamiêtniaj¹ce honorowych krwiodawców 

W zwi¹zku z powy¿szym na 
polecenie pani wójt na placu przed 
urzêdem w Po lsk ie j  Cerekwi  
posadzone zosta³y dwa platany, które 
opatrzone zostan¹ specjalnymi 
tabliczkami i upamiêtniaæ bêd¹ œp. 
Eryka Ociepkê i œp. Adolfa Schulwitza, 
ich poœwiêcenie dla ratowania zdrowia 
i ¿ycia wielu ludzi i ich wk³ad w rozwój 
idei humanitaryzmu .

Kiermasz przedszkolaków

Drzewa upamiêtniaj¹ce 

honorowych krwiodawców
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obejrzeæ i kupiæ przeœliczne stroiki 
z bibu³y, wikliny, wydmuszek i innych 
materia³ów. Na samym pocz¹tku 
przedszkolaki szuka³y „zaj¹czka 
œwi¹tecznego”, a póŸniej zgroma-
dzona publicznoœæ mog³a obejrzeæ 
wystêp dzieci, w trakcie którego 

Kiermasz przedszkolaków

W roku 2009 Gminny Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Polskiej 
Cerekwi wyst¹pi³ z wnioskiem 
o dofinansowanie projektu Program 
Operacyjny Kapita³ Ludzki  Priorytet 
VII  Promocja integracji spo³ecznej - 
Dzia³anie: 7.1 Poddzia³anie: 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez oœrodki pomocy 
spo³ecznej. 

Projekt pt.  „Praca  szans¹ na 
lepsze ¿ycie” realizowany bêdzie 
w naszej gminie od kwietnia 2009 do 
sierpnia 2009 r. Jego g³ównym celem 

Program Operacyjny Kapita³ Ludzki

j e s t  zw iêkszen ie  ak t ywnoœc i  
zawodowej bezrobotnych, d³ugo-
trwale korzystaj¹cych z pomocy 
GOPS.

Za³o¿eniem programu jest uzy-
skanie przez uczestników projektu 
nowych kwalifikacji i umiejêtnoœci 
zawodowych, uzyskanie zaœwiadczeñ 
o ukoñczonych kursach, podniesienie 
samooceny, zdolnoœæ poruszania siê 
po rynku pracy, umiejêtnoœæ pracy 
w zespole.

Do projektu zosta³a wytypowana 
grupa benef ic jentów,  z ³o¿ona 

Nowy samochód dla Policji
We wtorek 28 kwietnia w³adze 

P o w i a t o w e j  K o m e n d y  P o l i c j i  
w Kêdzierzynie KoŸlu na Posterunku 
Policji w Paw³owiczkach  uroczyœcie  
przekaza³y  Rewirowi  Dzielnicowych  
w Polskiej Cerekwi nowy samochód 
marki KIA CEED. Pojazd poœwiêci³ 

proboszcz kozielskiej parafii p.w. œw. 
Zygmunta i œw. Jadwigi Œl¹skiej - Ks. 
Dr Alfons Szubert. Na uroczystoœæ 
p r z y b y l i  r ó w n i e ¿ :  z a s t ê p c a  
Komendanta Wojewódzkiego Policji  
Zbigniew Bia³ostocki, Powiatowy 
Komendant Policji Tomasz  Kawarski,  
Komendant Komisariatu Policj i 
w KoŸlu - nadkomisarz Zbigniew Kulej, 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych 
w Polsk ie j  Cerekwi  Miros³aw 
Andrejczuk, a tak¿e wójtowie gmin 
Paw³owiczki i Polska Cerekiew oraz 
p r z e w o d n i c z ¹ c y  r a d y  g m i n y  
Paw³owiczki.

Policjantom ¿yczymy, aby nowy 
samochód by³ szybki i niezawodny 
przy wykonywaniu obowi¹zków 
s³u¿bowych.

z 5 osób. S¹ to osoby niepracuj¹ce, 
d³ugotrwale bezrobotne i korzystaj¹ce 
z pomocy spo³ecznej. W ramach 
projektu zorganizowane dla nich 
zostan¹: szkolenie z doradc¹ zawodo-
wym, poradnictwo psychologiczne, 
kurs obs³ugi komputera, kurs obs³ugi 
kasy fiskalnej. Beneficjenci otrzymaj¹ 
tak¿e dodatkowe wsparcie finansowe.

Ca³oœæ dzia³añ bêdzie realizo-
wana w oparciu o zasoby kadrowe 
i infrastrukturalne GOPS-u. 

Bud¿et projektu wynosi : 44.567 z³ 
w tym œrodki w³asne: 4.679,54 z³ .

zaprezentowano inscenizacjê kilku 
wierszy zwi¹zanych z tematyk¹ 
œwi¹teczn¹, m.in. „Jajko”, Jana 
Brzechwy. Wystêp spotka³ siê 
z bardzo ciep³ym przyjêciem widzów, 
przynosz¹c wszystkim wiele radoœci.
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s³owo o muzyce wyg³osi Zbigniew 
Pawlicki. W programie miêdzy innymi: 
Haydn, Debussy, Piazzolla.

6 czerwca w ramach programu 
„Bezpieczna Gmina” odbêdzie siê XI 
Floriañski Festyn Policyjny dla dzieci 
i m³odzie¿y. Festyn, którego orga-
nizatorami s¹ Rewir Dzielnicowych Pol-
ska Cerekiew, Rada Rodziców Zespo³u 
Szkó³ w Polskiej Cerekwi, Caritas Polska 
Cerekiew, OSP Polska Cerekiew oraz 
Urz¹d Gminy Polska Cerekiew  rozpo-
czyna siê o godz. 14.00. Program  prze-
widuje m.in. liczne atrakcje sportowe: 
V  Bieg Floriañski, mecze pi³ki no¿nej
i siatkowej, jazdy sprawnoœciowe na 
rowerach i motorowerach; rozrywko-
we: wystêp Ma¿oretek z Ostro-¿nicy, 
Orkiestry Dêtej Zespo³u Szkó³ ¯eglugi 
Œródl¹dowej z Kêdzierzyna-KoŸla, Eli 
Zaj¹c i Natalii Rycek, Zespo³u  
tanecznego z ZSGSP w Polskiej  
Cerekwi, oraz ró¿ne pokazy: OSP 
Polska Cerekiew, Stra¿ Graniczna 
opole, PSP Kêdzierzyn-KoŸle, Policja 

Polska Cerekiew i KPP (pokaz sprzêtu), 
Inscenizacja poœcigu, udzielanie 
pierwszej pomocy, zachowanie siê  
w  sytuacjach  losowych,  czy pokaz 
walk zapaœniczych karate. Dodatkowe 
atrakcje jakie zapewniaj¹ orga-
nizatorzy Festynu Floriañskiego to  
przejazdy bryczk¹ pana J. Hermana  
z Zakrzowa oraz przeja¿d¿ki konne 
zorganizowane  przez  LKJ  „Lewada”.

W maju odbêdzie siê zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych oraz 
zu¿ytego sprzêtu elektrycznego 
i elektronicznego z terenu gminy 
Polska Cerekiew. 23 maja od godz. 
7.00 odbierane bêd¹ odpady 
wielkogabarytowe spod bram posesji 
klientów indywidualnych, którzy maj¹ 
podpisane umowy na wywóz odpadów 
komunalnych z firm¹ REMONDIS. 
Wywóz odpadów wielkogabarytowych 
bêdzie obejmowa³ odbiór zu¿ytych: 
mebli, wyk³adzin, armatury sanitarno-
³azienkowej oraz opon do 120 cm 
œrednicy.

30 maja bêdzie przeprowadzona 
zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektry-
cznego i elektronicznego do pod-
stawionego w ka¿dej miejscowoœci 
w okreœlonych godzinach kontenera 
z tzw. punktów  Szczegó³owy wykaz 
znajduje siê w tabeli obok. W dniu 
zbiórk i  sprzêtu e lektrycznego 
i elektronicznego tzn. 30 maja 2009r  
odpady te nale¿y przynosiæ na 
wskazane miejsce postoju kontenera 
w danej miejscowoœci tylko w okre-
œlonych w harmonogramie godzinach 
(nie wczeœniej). W ramach wywozu 

Zbieramy odpady

zu¿ytego sprzêtu elektrycznego 
i elektronicznego zbierane bêd¹ 
wszystk ie  kategor ie  odpadów 
wynikaj¹ce z ustawy o zu¿ytym 
sprzêc ie  e lek t rycznym i  e le -
ktronicznym, a w szczególnoœci: stare 
lodówki, zamra¿arki, du¿y i ma³y 
sprzêt AGD, monitory i telewizory, 
sprzêt komputerowy i  te leko-

munikacyjny, narzêdzia elektryczne 
i elektroniczne. Przedmioty poddane 
demonta¿owi nie zostan¹ odebrane, 
st¹d jeszcze raz prosimy o osobiste 
oddawanie sprzêtu w wyznaczonych 
do tego celu godzinach, a nie 
pozostawianie go w miejscu, gdzie 
samochód dopiero przyjedzie.

Chodnik w Zakrzowie

Pod koniec ubieg³ego roku 
rozpoczêta zosta³a, d³ugo wy-
czek iwana  budowa  chodn ika  
w Zakrzowie, która zosta³a wznowiona 
z nadejœciem wiosny. Jednak¿e 
w miarê postêpowania budowy 
chodnika mieszkañcy Zakrzowa  
zauwa¿yli, ¿e niektóre odcinki drogi 
staj¹ siê niebezpiecznie zawê¿one, do 
tego stopnia, ¿e w niektórych 
miejscach wypada³oby wprowadziæ 
ruch wahad³owy. Po l icznych 
interwencjach u starosty powiatu i w 

Zarz¹dz ie  Dróg Powia towych 
dokonywanych przez naszego 
radnego powiatowego, wójta gminy, 
radnych i so³tysa, budowa chodnika 
wreszcie zmierza we w³aœciwym 
k ierunku.  N ies te ty  w i¹¿e s iê  
to  z  doda tkowymi  kosz tami .  
W zwi¹zku z tym na wniosek Urzêdu 
Gminy 180.000 z³ przeznaczonych na 
remont nawierzchni i drogi powiatowej 
w Grzêdzinie przekazano na prze-
budowanie zakrzowskiego chodnika, 
tak aby spe³nia³ swoj¹ funkcjê i aby 
wszystkie odcinki drogi powiatowej 
w Zakrzowie mog³y byæ bezpiecznie 
u¿ytkowane. Z takiego rozwi¹zania 
zapewne najmniej zadowoleni s¹ 
mieszkañcy  Grzêdzina, jednak¿e nie 
sposób zostawiæ niedokoñczon¹, 
stwarzaj¹c¹ zagro¿enie dla ruchu 
drogowego inwestycjê i zabraæ siê za 
now¹. Byæ mo¿e jeszcze w te-
gorocznym bud¿ecie powiatu znajd¹ 
siê jakieœ rezerwy finansowe, ¿eby 
zrealizowaæ remont drogi zapla-
nowany „na Stanach.”
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27 kwietnia swój Z³oty Jubileusz 

obchodzili Pañstwo Maria i Henryk 

Morcinkowie. Brali œlub dok³adnie 50 

lat temu, w 1959 r., w Koœciele 

Parafialnym p.w Œw. Miko³aja 

w Zakrzowie, natomiast œlub cywilny 

dwa dni wczeœniej  25 kwietnia 

w Urzêdzie Stanu Cywi lnego 

w Zakrzowie. Pani Maria przez 

kilkanaœcie lat by³a Przewodnicz¹c¹ 

Paraf ia lnego Zespo³u Car i tas 

w Zakrzowie, natomiast Pan Henryk 

dwie kadencje sprawowa³ mandat 

Radnego Gminnego, by³ w Zarz¹dzie 

Rady. Jubilatom ¿yczymy wielu lat 

szczêœcia i zdrowia!

Podczas ostatniej sesji Rady 

Gminy nadkomisarz Zbigniew Kulej 

z Komendy Powiatowej w Kêdzie-

rzynie-KoŸlu przedstawi³ dane staty-

styczne dotycz¹ce przestêpczoœci na 

terenie gminy Polska Cerekiew w roku 

2008.

Spoœród wszystkich przestêpstw 

pope³nionych na terenie dzia³ania 

Komendy Powiatowej w Kêdzierzynie-

KoŸlu tylko 4,18% odnotowano w na-

szej gminie. Pope³niono 46 prze-

stêpstw, z czego 18 to prowadzenie 

pojazdów mechanicznych pod wp³y-

wem alkoholu. Ponadto odnotowano 

7 w³amañ, 9 kradzie¿y, 1 zniszczenie 

mienia,1 pobicie. Pozosta³e zdarzenia 

Z policyjnych statystyk

zakwalifikowane zosta³y do kategorii 

„inne”- nie odnotowano wœród nich 

rozboju, ani przestêpstw zwi¹zanych 

z  pos iadan iem i  dys t rybuc j¹  

narkotyków.

Pozytywnie zaowocowa³o zain-

stalowanie monitoringu - dziêki ka-

merom w naszej gminie zatrzymano 

zorganizowan¹ grupê z³odziei okrada-

j¹cych sklepy, ponadto ³atwiej mo¿na 

by³o kontrolowaæ trasy, którymi przeje-

¿d¿aj¹ samochody ciê¿arowe trans-

portuj¹ce buraki.

Nadkomisarz bardzo pochlebnie 

wypowiada³ siê o wspó³pracy z so³-

tysami i pozosta³ymi mieszkañcami 

naszej gminy.

Z ostatniej chwili...

Zarz¹d Województwa Opolskiego 

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 

podj¹³ decyzjê o dofinansowaniu 

projektu z³o¿onego przez nasz¹ 

Gminê w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Na I etap 

budowy Wielofunkcyjnego Oœrodka 

Sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie 

przeznaczono dof inansowanie 

w kwocie ponad 4,3 mln z³otych. 

5 maja odbêdzie sie nadzwyczajna 

sesja Rady Gminy dotycz¹ca tej 

inwestycji. O szczegó³ach napiszemy 

Pañstwu w nastêpnym "Florianie.”
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