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Zegnamy rok szkolny
18 czerwca w Publicznym
Gimnazjum im Jana Pawla II odbyl sie
apel pozegnalny
dla 3 klas
Gimnazjum. Na poczatku glos zabral
dyrektor Dariusz Freitag, który zyczyl

absolwentom spokojnych wakacji
i wielu sukcesów w nowych szkolach.
Nastepnie wreczyl uczniom dyplomy i
nagrody za udzialy w konkursach,
zawodach. Zostal takze rozstrzygniety
konkurs Super Klasy - zwyciezca
Ciag dalszy - str. 3

W numerze miedzy innymi:
1
1

Zegnamy rok szkolny
Mistrz z Zakrzowa
XI Florianski Festyn
Policyjno-Rodzinny
Zawody Sportowo
Pozarnicze w gminie
w
Fundusz solecki

1
2
2

3
3
3

w Polskiej Cerekwi
Letni wypoczynek
Inwestycje w gminie
Potencjal turystyczny
opolskiej wsi
Miedzygminny Przeglad
Teatrów Szkolnych
Wielki Koncert Florianski

4
4

4

4

L2~wDQ!]lliXJm

XI Florianski Festyn
Policyjno-Rodzinny
6 czerwca w Polskiej Cerekwi
odbyl sie kolejny, juz XI, Florianski
Festyn Policyjno-Rodzinny dla dzieci
i mlodziezy, organizowany w ramach

Mistrz z Zakrzowa
Pawel Drzezdzon, mieszkaniec
Zakrzowa, od 2003 roku trenuje
zapasy w stylu wolnym. Jest zawodnikiem LKS Dab Brzeznica i czlonkiem kadry narodowej. Tylko w tym
roku Pawel zostal zwyciezca Pucharu
Polski w Teresinie, wygral Mistrzostwa
Polski Mlodziezy i Ogólnopolska Olimpiade Mlodziezy w Kielcach, a takze
zajal II miejsce na Miedzynarodowym
Turnieju w Krasniku i III miejsce na
Miedzynarodowych
Turniejach
w Bulgarii, Slowacji i Ukrainie.
W swojej 6 letniej karierze sportowej
Pawel stoczyl 310 walk, z czego 298
wygral! W lipcu mlody zawodnik
bedzie reprezentowal nasz kraj na
Mistrzostwach
Europy Kadetów

w Serbii. Zyczymy Pawlowi wspanialej formy i jak najlepszego wyniku.

programu "Bezpieczna Gmina". Festyn zorganizowany zostal przez
Komisariat Policji w Polskiej Cerekwi,
Rade Rodziców i Kadre Pedagogiczna
ZGSP, Caritas Polska Cerekiew,
Urzad Gminy Polska Cerekiew oraz
Ochotnicza Straz Pozarna z Polskiej
Cerkwi.
W programie, jak co roku znalazlo
sie wiele atrakcji dla dzieci i mlodziezy.
Ciag dalszy - str. 2
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XI Florianski Festyn
Policyjno-Rodzinny
Dokonczenie ze str. 1

Mozna bylo zobaczyc m.in. pokazy
Strazy Granicznej z Opola - Pokaz
Amerykanskiej kolejki, pokazy sprzetu
Panstwowej Strazy Pozarnej z Kedzierzyna-Kozla i Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Polskiej Cerekwi a takze
Inscenizacje poscigu, udzielenia pierwszej pomocy i bezpiecznego zachowania sie podczas wypadków drogowych.
Odbylo sie wiele konkursów
i zawodów dla dzieci: V Bieg Florianski, konkurs plastyczny "Bezpieczne boiska", mecze pilki noznej
Pawlowiczki - Polska Cerekiew i pilki
siatkowej
Gosciecin
- Polska
Cerekiew oraz zawody w konkurencji
"Tor rowerowy" ze znajomoscia

Zawody Sportowo
Pozarnicze w gminie
13 czerwca od godz. 16.00 na
boisku sportowym w Polskiej Cerekwi
mozna bylo obejrzec Gminne Zawody

Sportowo Pozarnicze o Puchar Wójta
Gminy Polska Cerekiew. W zawodach
braly udzial dwie jednostki Ochotniczych Strazy Pozarnych: z Polskiej
Cerekwi i Wronina.
Jednostka
z Polskiej Cerekwi wystawila lacznie
cztery druzyny: Seniorów, Harcerzy
chlopców i Harcerzy dziewczeta,
natomiast jednostka z Wronina dwie:
Seniorzy i Harcerze chlopcy.

Kulturalny lipiec w gminie
Organizatorzy festynu. STANY
2009 serdecznie
zapraszaja
mieszkanców gminy do Grzedzina,
gdzie w dniu 5 lipca o godz. 15
rozpocznie sie festyn organizowany
przez
Rade Solecka,
Rewir
Dzielnicowych Policji w Polskiej
Cerekwi i Mniejszosc Niemiecka.
W programie m.in. pokazy sprzetu

przeplsow ruchu drogowego i znakowania rowerów.
Wsród licznych atrakcji znalazly
sie takze przejazdzki konne, zorganizowane przez LKJ "Lewada" i przejazdzki bryczka, zorganizowane przez
Pana Joachima Hermana z Zakrzowa.
Festyn uswietnily liczne wystepy

artystyczne. Na scenie tego dnia
pojawili sie: Natalia Rycek i Elzbieta

Zajac, dzieci z ZGSP, m.in. Szkolne
Kolo Teatralne Monari, oraz Mazoretki
z Ostroznicy.
Nagrody dla dzieci oraz catering
dla wszystkich uczestników przygotowali organizatorzy, którzy serdecznie dziekuja wszystkim sponsorom
za udzielona pomoc. To m.in. Bank
Spóldzielczy w Polskiej Cerekwi, Cukrownia "Cerekiew" SA, "Mlyn-Pol".

Po zacietych walkach komisja
najlepiej ocenila dokonania Seniorów
z Polskiej Cerekwi, Harcerzy chlopców
z polskiej Cerekwi oraz Harcerzy
dziewczeta z Polskiej Cerekwi.
I miejsce Seniorzy OSP Polska
Cerekiew
II miejsce Seniorzy OSP Wronin
I miejsce Harcerze chlopcy OSP
Polska Cerekiew
II miejsce Harcerze chlopcy OSP
Polska Cerekiew
III miejsce Harcerze chlopcy OSP
Wronin
I miejsce Harcerze dziewczeta
OSP Polska Cerekiew

Równiez
w ten weekend
w Naczeslawicach
odbyly
sie
powiatowe zawody sikawek konnych,
gdzie w szranki stanelo 16 druzyn

policj i, strazy pozarnej
strazy
granicznej, turnieje, gry, zabawy,
wyscig kolarski oraz mecz pilki
siatkowej policja i straz kontra rady
soleckie.
12 lipca Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Zakrzów we wspólpracy z OSP
Zakrzów organizuje festyn "SOS dla
zycia" konczacy projekt o tej samej
nazwie, realizowany przez Stowarzyszenie od stycznia b.r.

Festyn rozpocznie sie o godz.
14.00
meczem
towarzyskim
rozegranym pomiedzy LZS Ruch
Stablów a Stowarzyszeniem i Rada
Solecka z Zakrzowa. W trakcie festynu
bedzie mozna takze zobaczyc pokaz
ratownictwa wykonany przez OSP
z Zakrzowa
oraz ratownictwa
przed medycznego zaprezentowany
przez uczestników projektu "SOS dla
zycia".
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Zegnamy rok szkolny
Dokonczenie ze str. 1

zostala
klasa
3b. Nastepnie
wychowawcy klas 3 rozdali swoim
podopiecznym swiadectwa.
Po czesci oficjalnej nastapila
czesc artystyczna przygotowana
przez uczniów klas 3, w której znalazly
sie podziekowania skierowane do
nauczycieli, rodziców, mlodszych
kolegów.

Tradycja jest, ze co roku uczniowie klas 2 wreczaja drobne upominki
odchodzacym kolegom i ko-Iezankom i
w tym roku szkolnym absolwenci
otrzymali takze takie pamiatki.
Dzien pózniej zakonczenie roku
miala reszta uczniów Zespolu Szkól,
odbylo sie tez pozegnanie 6 klas. Jak
zwykle oprócz uczniów pojawili sie
dumni rodzice,
oczekujacy
na

wreczenie nagród swoim pociechom.
Nagrody wreczali
wychowawcy
poszczególnych
klas. Na za-

konczenie hymn szkoly zaspiewala
Julia Jacek, a teraz juz tylko lato, lato,
lato czeka ...

Zdaniem wladz gminy nic nie stoi
na przeszkodzie, aby podobnie jak do
tej pory soltys i radni reprezentujacy
dane solectwo przekonali wiekszosc
radnych do swych propozycji rozwoju
miejscowosci
i aby inwestycje

bezposrednio przez Urzad Gminy.
Dzieki temu soltysi nie zostana
obciazeni
dodatkowa
praca
polegajaca na pisaniu projektów
i sprawozdan
finansowych,
a pieniadze na inwestycje nie beda
wydawane "na sile".

Fundusz solecki
w Polskiej Cerekwi

Podczas ostatniej sesji, po
konsultacjach
ze wszystkimi
soltysami, uchwalono, iz w budzecie
gminy nie zostana wyodrebnione
srodki natzw. "fundusz solecki".
. w solectwach realizowane byly

Letni wypoczynek

Inwestycje w gminie

Gminna Komisja Rozwiazywania
Problemów
Alkoholowych
na
posiedzeniu komisji, które odbylo sie
pod koniec kwietnia rozpatrzjla
3 oferty letniego wypoczynku dla dzieci
z rodzin z problemami alkoholowymi.
W tym roku 10 dzieci pojedzie na 10dniowa
kolonie
do Istebnej,
zorganizowana przez firme "Skrzat"
z Opola. Dodatkowo Kuratorium
Oswiaty w Opolu przyznalo gminie
Polska Cerekiew 3 miejsca na
organizowanych
przez siebie
koloniach, w osrodku w Turawie.

W czerwcu w ramach tzw. "Schetynówki" rozpoczal sie remont ulic Cichej, Topolowej i Górskiej w Zakrzowie, który ma sie zakonczyc do 31
sierpnia b.r.
Urzad Gminy przygotowuje
dokumentacje przetargowa do remontu nawierzchni drogi transportu
rolnego w Witoslawicach. Remont
wykonany zostanie do konca pazdziernika 2009 r.
W najblizszych dniach na placu
przed Urzedem Gminy zamontowany

zostanie nowy plac zabaw dla dzieci.
Z kolei plac zabaw z ulicy Ligonia (przy
starym przedszkolu) po renowacji powedruje do Witoslawic, lub Ciezkowic.
Przez okres wakacji ma zostac
zagospodarowany teren przed Zespolem Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi.
Trwaja konsultacje z inwestorem
zainteresowanym
budowa hotelu
i SPAw Zakrzowie.
Urzad Gminy oglosil przetarg na
nadzór na projektem dot. budowy
osrodka sportowo-rekreacyjnego
w Zakrzowie.
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Potencjal turystyczny opolskiej wsi
'"
~ ~"~j CENTRAL
EUROPE

Projekt wspólfinansowany ze srodków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od poczatku 2009 roku Samorzad
Województwa Opolskiego realizuje
projekt "Listen to the voice of villages"
"Wykorzystywanie potencjalu terenów
wiejskich" w ramach Europejskiej
Wspólpracy Terytorialnej (Program
Operacyjny dla Europy Srodkowej).
Realizacja projektu planowana jest na
3 lata we wspólpracy z partnerami
z Niemiec, Austrii, Wloch, Czech
i Slowenii.
Celem projektu "Listen to the
voice of viilages" "Wykorzystywanie
potencjalu terenów wiejskich" jest

~'

wymiana doswiadczen w zakresie
wspierania
rozwoju turystki
na
obszarach
wiejskich
z duzym
niewykorzystanym
potencjalem
turystycznym
oraz okreslenie
najlepszych narzedzi zarzadzania na
tych terenach.
W ramach projektu podejmowane
beda dzialania polegajace na analizie
zasobów obszarów wybranych do
projektu oraz wdrazaniu projektów
pilotazowych z zakresu zrównowazonego rozwoju turystycznego.
Towarzyszyc
temu beda rózne

COOP'RATlNG'OR'UC"",
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EUROPEAN REGIONAL
EUROPEAN
UNION
DEVELOPMENT
FUND

dzialania informacyjno-promocyjne
oraz planowane sa równiez szkolenia
z zakresu dzialalnosci gospodarczej
dla grup szczególnie zagrozonych
bezrobociem (kobiety, mlodziez).
Z terenu
Województwa
Opolskiego
beda to obszary
zrzeszone w nastepujacych Lokalnych
Grupach
Dzialania:
Kraina
Dinozaurów, Euro Country, Dolina
Stobrawy, Wspólne Zródla oraz
w Stowarzyszeniu Nyskie Ksiestwo
Jezior i Gór.

Miedzygminny Przeglad Teatrów Szkolnych
4 czerwca w Domu Mniejszosci
Niemieckiej w Polskiej Cerekwi odbyl
sie Przeglad Teatrów Szkolnych.
Organizatorem
bylo Publiczne

prezentujacy frag. Chlopów W. Reymonta, Szkolny Teatr z Publicznego
Gimnazjum
w Cisku, spektakl:
Monolog po Slasku, Szkolny Teatr

Gimnazjum im. Jana Pawla II w Polskiej Cerekwi,
natomiast
koordynatorem imprezy Karina Sojka opiekun Szkolnego Kola Teatralnego
Monari. Celem przegladu
bylo
umozliwienie
szkolnym
kolom
teatralnym
konfrontacji
swoich
dokonan artystycznych,
a takze
wymiana doswiadczen aktorskich
pomiedzy uczestnikami przegladu.
Przeglad odbywal sie w ramach dnia
teatru przypadajacego na 29 kwietnia.
W spotkaniu wzielo udzial 5 szkól
gimnazjalnych:
Szkolny
Teatr
z Publicznego Gimnazjum w Bierawie,

z Publicznego Gimnazjum w Gosciecinie, spektakl: Szkola dawniej i dzis,
Kolo Mlodego Aktora Humoreska
z Publicznego Gimnazjum w Pawlowiczkach, spektakl: Szkola na
wesolo oraz Teatr Monari z Polskiej
Cerekwi, spektakl: kabaret Sierotka
Marysia nawesolo.
Miedzygimnazjalny
przeglad
teatrów nie mial charakteru konkursu,
byl za to doskonala okazja do
zaprezentowania
sie szerszej
publicznosci poza szkolnymi murami.
Na zakonczenie
kazdy zespól
otrzymal dyplom i upominek.

Wydawca: Fundacja Euro Country
tel. +48511975213,077
487 54 22,
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

15 czerwca swój Zloty Jubileusz
obchodzili Panstwo Jadwiga i Manfred
Karkosz z Zakrzowa.
Panstwo
Karkosz brali slub 50 lat temu
w kosciele
p.w. Sw. Mikolaja
w Zakrzowie. Maja czwórke dzieci,
czworo wnuczat i dwoje prawnuczat.

Wielki Koncert Florianski
Ostatniego dnia maja w ruinach
zamku w Polskiej Cerekwi po raz
kolejny zorganizowano Wielki Koncert
Florianski.
Mimo
wybitnie
niesprzyjajacej aury wystapil Kwintet
Instrumentów
Detych Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia w Katowicach w skladzie: Maria
Grochowska - flet, Tomasz Miczka
- obój, Arkadiusz Adamski - klarnet,
Marek Baranski - fagot i Mariusz
Zietek - waltornia. W repertuarze
orkiesty znalazly sie utwory Haydna,
Debuss'ego oraz Piazzolli.
Koncert poprowadzil Zbigniew
Pawlicki - znany w Polsce organizator
zycia muzycznego.

