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20 lecie samorządu terytorialnego
Styczeń zazwyczaj bywa miesiącem różnorakich podsumowań , zatem w ostatni piątek stycznia samorządowcy
z Polskiej Cerekwi postanowili uroczyście uczcić XX- lecie samorządu terytorialnego. Sejm RP przyjął ustawę
o samorządzie terytorialnym 8 marca 1990 r. a 7 czerwca 1990 r. miała miejsce pierwsza historyczna sesja Rady
Gminy Polska Cerekiew.
Na uroczyste spotkanie, które odbyło się w świeżo wyremontowanym Gminnym Centrum Kultury, zaproszono
radnych i sołtysów wszystkich kadencji, starostę powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego pana Józefa Gismana, pracowników Urzędu Gminy oraz lokalnych działaczy zaangażowanych we wspieranie rozwoju naszej „małej ojczyzny”. Po krótkim koncercie cerekwickiej orkiestry dętej
pod batutą p. Piotra Kanzy i oficjalnym wystąpieniu pana
starosty, dwudziestoletnią pracę naszego samorządu podsumowali kolejno wszyscy przewodniczący Rady Gminy:
panowie Henryk Kośmider i Leonard Kasper i Jerzy Kołeczko. Pani wójt Krystyna Helbin, która szefuje gminie od
1987 roku, przedstawiła kilkunastominutową prezentację
multimedialną – na pokazie slajdów było doskonale widać
jak zmieniały się nasze drogi, budynki, jak zagospodarowywano przestrzeń publiczną….
Po zakończeniu części oficjalnej samorządowcy otrzymali pamiątkowe publikacje i do późnych godzin wieczornych wspominali minione dwie dekady.
Fundacja Euro-Country - Partnerstwo dla zrównoważonego
rozwoju obszarów wiejskich ogłasza nabór w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategi rozwoju dla operacji:
311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".
Limit dostępnych środków:
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" -532
311,42 PLN
"Tworzenie i rozwój mikroprezdsiębiorstw" -632 223,00
PLN
Wnioski można składać od 28.02.2011 do 14.03.2011r. w
biurze Fundacji Euro-Country, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, II piętro w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumentyzamieszczono na naszej stronie: www.euro-country.pl., informacji
udzielamy pod numerem telefonu: 77 4875 422
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Co było nie wróci

W całej rozciągłości rozumiemy ubolewanie redaktora naczelnego dwutygodnika „Laufer” , p. Bronisława Piróga
zawarte w artykule pt.”Nowa twarz Floriana” ( „Laufer” nr 3 z dnia 24.01.2011 r.) , w którym redaktor naczelny
twierdzi, że nasz informator „prowadzi działania zaczepne” oraz rozpoczyna najazd na niewygodnych radnych
i działaczy społecznych.
Bez wątpienia pan naczelny przez wiele lat znajdował się w komfortowej sytuacji- okłamywał czytelników i oczerniał włodarzy gminy zupełnie bezkarnie. Na zebraniach wiejskich, ani na sesjach rady gminy nigdy się nie pojawiał
( nawet jako radny powiatowy), publicznie nigdy nie miał nic do powiedzenia, jego pisanie było jak strzały w plecy
zza węgła.
A tymczasem „to se ne vrati”. Nie zamierzamy prowadzić „działań zaczepnych”. Będziemy prostować kłamstwa,
obnażać głupotę, brak kompetencji i manipulowanie faktami.
Oto przykłady. W świątecznym liście do mieszkańców zamieszczonym we „Florianie” Wójt Gminy napisała: „ W
ostatnim czasie, przed wyborami samorządowymi, słyszeliśmy z ust wielu kandydatów na samorządowców dużo
czczych obietnic, niemożliwych do zrealizowania, oderwanych od rzeczywistości. Łatwo jest obiecywać wszystko
wszystkim, tylko….co potem? W zarządzaniu gminą, tak jak w zarządzaniu gospodarstwem domowym trzeba realizować po kolei założone cele, kończyć zadania które się rozpoczęło i dopiero zaczynać następne. Nie da się w ciągu
jednej kadencji zbudować obwodnicy, chodników w całej gminie nowego ośrodka zdrowia, remizy straży pożarnej
i uszczęśliwić wszystkich rolników nowymi drogami transportu rolnego”(…)
Redaktor Piróg skomentował te słowa następująco „ Wójtowa chyba zapomniała ile kadencji jest przy władzy.
Przecież nie jedną kadencję, a już wiele ponad dwadzieścia lat.” Mówiąc językiem młodzieży pan redaktor kompletnie „ nie zajarzył”, że słowa Krystyny Helbin odnosiły się nie do niej samej, tylko do kontrkandydata na wójta. Interpretując teksty w ten sposób można przerobić „Kubusia Puchatka” na „Zbrodnię i karę”. Niedostateczny
z czytania ze zrozumieniem.
Przykład drugi. Niedawno zakończyła się adaptacja dawnego zrujnowanego Domu Nauczyciela w Polskiej Cerekwi
na Gminne Centrum Kultury, dofinansowana w znacznej części ze środków europejskich. Redaktor Piróg nie
dostrzegł , ze został uratowany zabytkowy walący się budynek w centrum wsi, który będzie służył mieszkańcom.
Zauważył jedynie, „że młodzież ochrzciła ten budynek jako Pałac Zimowy ze względu na zimny kolor tej budowli”
oraz że „jaka tam będzie kultura, to jeszcze nikt nie wie”. A może by pan radny Piróg, który zasiada w komisji oświaty, kultury i sportu, najzwyczajniej w świecie poszedł do Urzędu Gminy i przynajmniej dowiedział się co się w
Centrum Kultury będzie działo? Chyba by wypadało…..
Radny Piróg byłby najszczęśliwszy, gdyby zakazano dementować we „Florianie” jego publikacje. Na szczęście nie
ma takiej możliwości.

„Lewada” najlepsza

Wyróżnienie „Złoty Florian”

Po zakończonym sezonie sportowym 2010 LKJ „Lewada” okazała się nie
tylko najlepszym klubem w Polsce we współzawodnictwie LZS , ale również uplasowała się na pierwszym miejscu w ogólnopolskim rankingu
klubowym prowadzonym przez Polski Związek Jeździecki. Aż cztery zawodniczki „Lewady” otrzymały nominację do polskiej kadry narodowej
na rok 2011. Są to: Żaneta Skowrońska, Justyna Dera, Anna Brodowska i
Zuzanna Chmiel. Niewątpliwie jest to ogromny sukces, którego gratulujemy amazonkom i ich trenerowi.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że do dnia 28 lutego bieżącego roku w Urzędzie Gminy można
zgłaszać swoich kandydatów, do honorowego wyróżnienia Gminy Polska Cerekiew- „Złoty Florian”. Zgłoszenia poszczególnych kandydatów,
wraz z uzasadnieniem, należy składać wyłącznie na piśmie. Każda kandydatura proponowana przez osoby
fizyczne powinna być poparta przez
co najmniej stu mieszkańców naszej
gminy. Jeżeli kandydata do odznaczenia wytypuje organizacja, nie
jest konieczne zebranie podpisów
poparcia. Na zgłoszeniu powinno
widnieć imię i nazwisko bądź nazwa
instytucji wytypowanej do odznaczenia, adres zamieszkania bądź
siedziby oraz uzasadnienie wniosku
i podpisy wnioskodawców.

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje "
Z głębokim żalem zawiadamiamy mieszkańców gminy , że w dniu
16 stycznia 2011 r. zmarła
Pani HENRYKA SIKORA , była kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w
Polskiej Cerekwi , która przepracowała na tym stanowisku 25 lat. Była
człowiekiem niezwykłej prawości i skromności ,życzliwa ludziom. Na
zawsze pozostanie w naszej pamięci.
Wójt Gminy
Kierownik USC
Pracownicy Urzędu Gminy

Święto Babci i Dziadka
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W piątek 28 stycznia Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi zorganizowała obchody Dnia Babci i Dziadka.
Jak co roku licznie zgromadzona publiczność, w głównej mierze złożona
ze świętujących Babć i dziadków,
bardzo ciepło przyjęła występy swoich wnuczek i wnuków. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, także
w języku niemieckim, ale największy chyba aplauz wzbudziły występy taneczne najmłodszych uczestników przedstawienia, którzy pod
czujnym okiem swego trenera, Pana
Piotra Oriana, zaprezentowali swoje
umiejętności. Aplauz był tak duży, że
chwilę później do tańca zaproszono
również publiczność, która bynajmniej się nie wzbraniała, a wręcz
przeciwnie. Efektem była zabawa, w
której uczestniczyły trzy pokolenia
jednocześnie.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony zostanie w okresie
od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. wg stanu na dzień 31 marca 2011 r. o godz.24.00.
Dane zbierane będą w następujący sposób:
- samospis internetowy, który będzie można wykonać w terminie od 01.04.2011 do 16.06.2011
- wywiad telefoniczny realizowany przez ankieterów statystycznych w dniach od 08.04.2011 do 30.06.2011
- wywiad bezpośredni realizowany przez rachmistrza spisowego w dniach od 08.04.2011 do 30.06.2011.
W okresie od 1 marca 2011 do 17 marca 2011 rachmistrze przeprowadzą obchód przedspisowy, w trakcie którego
dokonają weryfikacji istnienia budynków i uzupełnią wykazy o brakujące punkty adresowe.
Na terenie gminy Polska Cerekiew dane od respondentów zbierać będą 4 rachmistrze spisowi. Rachmistrze w
trakcie prac związanych ze spisem nosić będą na widocznym miejscu legitymację zawierającą zdjęcie oraz imię
i nazwisko rachmistrza, pieczęć urzędu statystycznego praz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał legitymację.
Rachmistrz w trakcie swojej pracy posługiwał się będzie urządzeniem typu hand - held
Wszystkie zbierane podczas spisu dane są poufne i podlegają szczegółowej ochronie. Będą wykorzystywane wyłącznie do analiz i opracowań zbiorczych.
W celu przygotowania i przeprowadzenia spisu na terenie gminy powołane zostało Gminne Biuro Spisowe w Polskiej Cerekwi , którym kieruje Wójt Gminy jako Gminny Komisarz Spisowy.
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Podzielono środki na zdrowie, kulturę i sport
21 stycznia 2011 r. trzy komisje konkursowe, w skład których weszli przedstawiciele Urzędu Gminy i działających
na naszym terenie organizacji pozarządowych, rozdysponowały zabezpieczone w budżecie środki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, ochronę zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości oraz upowszechnianie
sportu, kultury fizycznej i rekreacji.
Podobnie jak w latach ubiegłych 50.000 zł otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej –Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie -na pielęgnację ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych . 10.000 zł na działalność kulturalną Mniejszości
otrzyma TSKN.
60.000 zaplanowano w budżecie gminnym dla klubów sportowych. Komisja podzieliła te środki biorąc pod uwagę
ubiegłoroczne osiągnięcia sportowe poszczególnych klubów, rangę rozgrywek oraz wykorzystanie dotacji i rozliczenie się za rok ubiegły. Poszczególnym klubom przyznano:
Klub Sportowy „Orzeł„ w Polskiej Cerekwi 6 000,00 zł.
Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie w wysokości 25 000,00 zł.
Gminny Związek „Ludowe Zespoły Sportowe” ( „Fortuna „Witosławice i „Młyn-Pol” Zakrzów) 21 000,00 zł.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ATENA” w Polskiej Cerekwi 4 000,00 zł.
Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska Cerekiew 4 000,00 zł.

Podejrzliwy radny

Ferie zimowe

W połowie stycznia rozpoczęły się wybory sołtysów w naszej gminie. Nazwiska wszystkich nowych sołtysów zamieścimy w następnym numerze,
ponieważ na dzień składania „Floriana” nie odbyły się jeszcze wszystkie
zebrania wiejskie, natomiast chcielibyśmy skomentować, jak zwykle szukający taniej sensacji, artykuł autorstwa radnego B.Piróga „Urszula Kochoń 166 razy tak. Nowy stary sołtys”, w której to publikacji pan Piróg
twierdzi: „ mylono ilość kandydatów, przez co pewnie ilość oddanych głosów była rzeczywiście inna”. Podobnie z wydanymi kartami, kto to liczył?
Ile wydano a ile zabrano?(…) Gdyby ktoś się uparł, to można by takie głosowanie unieważnić, ale w sumie te przybliżone wartości oddały chyba
intencje wyborców.”
Jeśli chodzi o wybory sołtysa- trudno było pomylić ilość kandydatów, skoro kandydat był tylko jeden –pani Urszula Kochoń, która uzyskała 97,07%
poparcia. Chyba, że pan radny ma na myśli kandydatów na sołtysa, których typował w „Laufrze”? Cóż, trzeba było te kandydatury przynajmniej
zaproponować .
Wszystkie wydane karty do głosowania, zarówno na sołtysa jak i do rady
sołeckiej, liczyła trzyosobowa demokratycznie wybrana komisja rewizyjna, która w protokole stwierdziła taką samą ilość kart wydanych i zebranych. W wyborach do rady sołeckiej rzeczywiście zebrano mniej kart niż
w wyborach sołtysa, z tej prostej przyczyny, że część uczestników zebrania po pierwszym głosowaniu ( na sołtysa) opuściła salę.
Jeśli pan radny sugeruje, że można by takie głosowanie unieważnić, dlaczego w czasie zebrania, na którym był obecny do końca, nie wysunął
takiej propozycji? Pewnie dlatego, że wymyślił tę spiskową teorię dopiero
w momencie pisana artykułu.
Zamiast szukać sensacji tam gdzie jej nie ma, pan Piróg mógł zdać czytelnikom relację ze swojego krótkiego wystąpienia na zebraniu. Ci, którzy
oddali na niego swój głos byliby co najmniej zdumieni, gdyby usłyszeli jak
radny Piróg zapytany o przedstawienie swojego programu wyborczego,
zmieszany prezentuje go w wypowiedzi, którą można streścić w dwóch
zdaniach: „1.Wszystko jest w Laufrze”2.”Nie jestem przygotowany”. Jak
radny świeżo po wyborach może nie znać swojego programu wyborczego? Do czego tu się przygotowywać? Albo się wie, albo nie.
Może doczekamy kiedyś takich czasów, że zamiast milczącego radnego
na zebranie przyjdzie sam „Laufer” i powie nam o co w tym wszystkim
chodzi, bo wygląda na to, że pan radny albo nie zdaje sobie sprawy z tego
co pisze, albo nie pisze tego, co podpisuje.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi z Zakrzowa przygotowało wiele atrakcji
dla dzieci, które będą chciały spędzić
wolny czas w zakrzowskiej świetlicy.
W programie między innymi: zawody w tenisa stołowego dla chłopców
i dziewczynek, zawody warcabowe,
zawody w darta, konkurs piosenki,
liczne gry i zabawy m. in. kalambury,
rysowanie; kurs ratownictwa przed
medycznego , zakończony wręczeniem dyplomów uczestnictwa, bal
przebierańców, warsztaty artystyczne, zajęcia z języka angielskiego
a także wyjazd na lodowisko, pływalnię i do kina.
Również jak co roku wielu nauczycieli z Zespołu Szkół w Polskiej Cerekwi pierwszy tydzień ferii spędzi w
szkole organizując czas wolny swoim
podopiecznym, którzy spędzą go na
różnorodnych rozgrywkach sportowych, zajęciach tanecznych, a także
w kinie i na lodowisku.
Szczegółowe programy zajęć będą
wywieszone na tablicach ogłoszeń.

Złoci jubilaci
7 stycznia 2011r. Państwo Elżbieta
i Józef Scheithauer z Wronina obchodzili złote gody.
Jubilatom życzymy dużo zdrowia
oraz kolejnych szczęśliwych rocznic.
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