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Święto Kobiet w Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zakrzów
1 marca zmieniły się władze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów.
Nowym Prezesem zarządu została Agnieszka Wieczorek-Griner, jej
zastępcą Maria Fandrych, sekretarzem – Piotr Kanzy, skarbnikiem
– Halina Słupczyńska i członkiem zarządu – Edward Kurzela. W niedzielę 13 marca nowe władze SOWZ zorganizowały Święto Kobiet,
w trakcie którego m.in. wręczono podziękowania poprzednim
władzom, a pierwszemu Prezesowi SOWZ, Panu Janowi Cieślakowi
nadano tytuł Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Odnowy Wsi
Zakrzów.
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Ferie w Zespole Szkół w Polskiej Cerekwi
14 lutego w Dniu św. Walentego rozpoczęły się długo oczekiwane
przez uczniów woj. opolskiego ferie zimowe, które ze względu na
pogodę można śmiało nazwać wczesnowiosennymi. Dzięki wsparciu finansowemu naszych już długoletnich sponsorów wszelkich
wyjazdów, zorganizowano dwa wyjazdy dla uczniów z naszego
Zespołu. Wszyscy, którzy zadeklarowali wcześniej chęć wzięcia
udziału w wyjazdach, wczesnym rankiem we wtorek pod opieką
nauczycieli udali się do kina w Rybniku na film pt. Podróż Guliwera. Amatorzy jazdy „figurowej „ i nie tylko wyjechali w czwartek
na lodowisko do Pszowa. Pozostałe dni tygodnia czyli poniedziałek
i czwartek należały do sportowców. W tych dniach szkole odbywały się różnorodne zawody, gry i zabawy sportowe. Natomiast
środkowy dzień tygodnia czyli środa należała w całości do tancerzy, których dzielnie prowadził pan P. Orian. Od rana w murach
szkoły pobrzmiewały wesołe nuty, uczestnicy warsztatów tanecznych prze cały ranek szkolili swoje umiejętności. Niestety pierwszy
tydzień ferii minął bardzo szybko, w pamięci uczniów zostaną już
tyko miłe wspomnienia chwil spędzonych wspólnie z rówieśnikami.
Elżbieta Ostarek

Ostatki w „ Kulturhausie”
W ostatni poniedziałek karnawału, nazywany w Niemczech „Rosenmontag” Koło Mniejszości Niemieckiej w
Polskiej Cerekwi zorganizowało zabawę karnawałową
na której wspaniale bawiły się 82 osoby.
Również w ” Kulturhausie” karnawał pożegnało cerek
wickie koło emerytów, rencistów i inwalidów. Na parkiecie bawiło się ponad 60 osób z Polskiej Cerekwi, Zakrzowa i Ciężkowic.
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UWAGA MIESZKAŃCY!
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
ORAZ
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Z TERENU GMINY POLSKA CEREKIEW

Nowy zarząd stowarzyszenia

Zimowisko w Zakrzowie
W tym roku ferie zimowe w odbyły się w drugiej połowie lutego.
Świetlica wiejska w Zakrzowie była czynna po 6 godzin dziennie,
od poniedziałku do soboty. W trakcie ferii organizowane były wyjazdy i zajęcia dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej
i gimnazjum. Dzieci i młodzież mogły skorzystać z komputerów,
a także zagrać w twistera, farmera, czy też scrabble, zmierzyć się
z rówieśnikami w zawodach tenisa stołowego, dart’a oraz w grze
w warcaby. Uczestnicy zimowiska uczyli się również udzielania
pierwszej pomocy przedmedyczne, a także mieli możliwość skorzystania z konsultacji języka angielskiego. Zorganizowano również
wyjazd na pływalnię i do kina w Kędzierzynie-Koźlu oraz drugi do
Pszowa na lodowisko.
Na zakończenie
ferii dla uczestników przygotowano poczęstunek
i wręczono nagrody za udział w
poszczególnych
konkurencjach.
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Zaproszenie
Podziękowanie dla wiceprezesa poprzedniej kadencji pana
Stanisława Kucab
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Wójt Gminy serdecznie zaprasza mieszkańców na
spotkanie z dr Maciejem Małachowiczem - polskim
architektem, badaczem architektury i specjalistą z
zakresu projektowania i ochrony obiektów zabytkowych- które odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi dnia 22 marca o godz.18.00.
Dr Małachowicz wygłosi prelekcję, która dotyczyła będzie historii zamku w Polskiej Cerekwi, a także
przedstawi koncepcję jego odbudowy.
Pan Maciej Małachowicz jest adiunktem na Politechnice Wrocławskiej, rzeczoznawcą Ministra Kultury
i Sztuki, rzeczoznawcą Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, autorem licznych prac badawczych z
zakresu historii architektury oraz 40-tu artykułów, a
także przeszło 250 projektów z zakresu konserwacji
i rewaloryzacji zabytkowych zespołów i budowli.
Liczymy na to, że na spotkaniu nie zabraknie miłośników historii lokalnej oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem Polskiej Cerekwi.

Dnia 26 marca 2011r od godz. 7.00 odbierane będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny spod bram posesji klientów indywidualnych, którzy mają podpisane umowy na wywóz odpadów
komunalnych z firmą REMONDIS.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych będzie obejmował
odbiór zużytych: mebli, wykładzin, armatury sanitarno-łazienkowej oraz opon o średnicy do 120 cm (do 4 szt. spod
jednej posesji).
W ramach wywozu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbierane będą wszystkie kategorie odpadów
wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, a w szczególności: stare lodówki, zamrażarki, duży i mały sprzęt AGD, monitory i telewizory, sprzęt
komputerowy i telekomunikacyjny, narzędzia elektryczne
i elektroniczne.
Prosi się mieszkańców o wcześniejsze wystawienie tych odpadów przed posesję.
Przedmioty poddane wcześniejszemu demontażowi nie
zostaną odebrane!

UWAGA!
Nie będą odbierane odpady inne niż wymienione powyżej.
Przedmioty przeznaczone do wywozu powinny być przygotowane z zachowaniem ogólnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa jak również nie powinny zagrażać
ruchowi drogowemu.
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Nowi sołtysi i rady sołeckie
Sołectwo
sołtys

Lp.

Polska Cerekiew
1.

Urszula Kochoń
Zakrzów

2.

Krzysztof Kudela

Skład osobowy rad sołeckich

- Ewa Warunek
- Gabriela Gajdzica
- Gerard Zwadło

- Mirosław Andrejczuk
- Brygida Piegsa
- Beata Smal

- Roland Syrzysko
- Karol Piegsa
- Krzysztof Kanzy

- Zygmunt Wydra
- Joanna Teister

Jaborowice
3.

4.

- Joachim Zemełka
- Leonard Kasper
Agnieszka Mikołajczyk -Mierkiewicz - Andrzej Materniak

- Józef Stokłosa
- Joachim Ignacy

Ligota Mała

- Anna Pospiech
- Marcin Wilpert
- Bernard Piontek

- Gabriela Zgrzebniok
- Adam Zygfryd

- Hubert Wilk

- Erwin Grobors

- Artur Komorek
- Daniel Ziegler

- Agata Dziaczko
- Marcin Sobota

- Waldemar Majnusz
- Małgorzata Sikora
- Mariusz Pendziałek

- Antoni Moskwa

- Urszula Gloth
- Maria Freitag

- Patrycja Ryń
- Józef Komorek

- Elżbieta Katte
- Kazimierz Miga

- Dawid Ciecior
- Weronika Franiczek

- Norbert Harz
- Jadwiga Marcinek-Freitag
- Roman Pasker

- Helmut Josko

- Leokadia Malajka
- Weronika Stais

- Karina Bieniasz

- Sylwia Szczepanowa

- Agata Krautwurst

Ilona Dapa
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Ponowna wizyta ministra
8 marca naszą gminę ponownie odwiedził Wiceminister Rolnictwa
Kazimierz Plocke, w towarzystwie Posłów na Sejm RP- Andrzeja
Buły z parlamentarnej komisji sportu i Adama Krupy z komisji rolnictwa oraz Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty.
Panowie byli żywo zainteresowani postępem prac budowlanych
w wielofunkcyjnym ośrodku sportowo rekreacyjnym w Zakrzowiejednej z wiodących inwestycji Województwa Opolskiego.
Wiceminister wręczył wyróżnienia rolnikom z naszej gminy- Edwardowi Kurzeli i Joachimowi Żemełce, a także pani wójt Krystynie
Helbin i Andrzejowi Sałackiemu - za wkład w rozwój obszarów
wiejskich.

Połowa
5.

Renata Smykała
Ciężkowice

6.

Małgorzata Sobota
Witosławice

7.

Maria Kachel
Dzielawy

8.

Anna Weiner
Grzędzin

9.

Barbara Bartoń
Wronin

10.

Bernard Pawlik
Łaniec

11.

Maria Wawrzynek

Jubilaci
7 lutego 2011 roku Państwo Regina i Franciszek
Przewroccy z Zakrzowa obchodzili 50 rocznicę
zawarcia sakramentu małżeństwa. Jubilaci cieszą się znakomitym zdrowiem, szczęście dopełnia gromadka wnuków i prawnuków. Życzymy
Ciekawi goście w Zakrzowie
13 marca zakrzowską „Lewadę” odwiedził p. Jonathan Koehler- dalszych rocznic i dużo zdrowia.
wicekonsul Stanów Zjednoczonych z Konsulatu Generalnego w
Krakowie. Pan konsul podziwiał specjalnie przygotowany pokaz
ujeżdżenia w wykonaniu wielokrotnej medalistki Mistrzostw Polski w ujeżdżeniu Żanety Skowrońskiej. Konsul przybył do Zakrzowa w towarzystwie profesora Marka Tukiendorfa- urodzonego w
Polskiej Cerekwi prorektora ds. nauki Politechniki Opolskiej. Miło,
że tak znane osobistości zainteresowane są tym co dzieje się w
naszej gminie.

Koza
12.

Grażyna Malcharek
Mierzęcin

13.

Izabela Piwowar

- Bożena Babilas
- Józef Makosz

- Andrzej Zakrzowski

Zmiana sołtysa nastąpiła w sołectwie
Dzielawy – dotychczasowy sołtys Józef Szynol zrezygnował z kandydowania. Nowym sołtysem wybrano Panią Annę
Weiner
Mierzęcin – na sołtysa wsi kandydował dotychczasowy sołtys Jerzy Lorek oraz Izabela Piwowar. Na nowego sołtysa
wybrano Panią Izabelę Piwowar
Łaniec - dotychczasowy sołtys Pani Leokadia Malajka zrezygnowała z kandydowania. Nowym sołtysem wybrano
Panią Marię Wawrzynek.

Stypendia dla najlepszych
Stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe
w roku 2010 w wysokości 200 zł miesięcznie
otrzymają następujący sportowcy z naszej
gminy:
Żaneta Skowrońska (jeździectwo)
Paweł Drzeżdzon (zapasy)
Maciej Semak (karate)
Nikol Kaletka (piłka nożna )
Wszyscy wymienieni zawodnicy otrzymali nominację do kadry narodowej na rok 2011.
Serdecznie gratulujemy!

