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Międzynarodowa wymiana doświadczeń

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych życzą wszystkim Mieszkańcom
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy samorządowi.

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi 10 kwietnia
w Polskiej Cerekwi odbyły się polsko-czeskie warsztaty wielkanocne.
W ramach partnerstwa do cerekwickiego Centrum Kultury przyjechała
spora grupa mieszkańców z gminy Svetla Hora na czele z tamtejszym
starostą Vaclavem Vojtiskiem i dyrektorem szkoły Leosem Sekanina.
Podczas wspólnych warsztatów mieszkańcy obu gmin mogli nauczyć się
czegoś nowego lub kupić coś co zrobili inni. Każdy miał okazję znaleźć
coś dla siebie: lekko nacięte styropianowe jajka owinięte materiałem
i ozdobione wyglądały naprawdę efektownie. Maluchy malowały farbkami świąteczne figurki, starsze dzieci natomiast nanosiły szpilką masę
z kredek woskowych na kolorowe wydmuszki z jajek. Wyplatano też witki z wierzby, a odważniejsi wiercili wzorki na jajkach specjalną szlifierką którą przywieźli ze sobą przyjaciele z Czech. Był też kiermasz ozdób
wielkanocnych przygotowanych specjalnie na tą okazję przez nauczycieli
i rodziców z cerekwickiego przedszkola oraz kawa z ciastem i kołaczem.
Jednym z głównych punktów imprezy był występ przedszkolaków, które
przedstawiły wierszyki i piosenki wiosenne. Potem dzieci pobiegły szukać
prezentów od zajączka. Imprezę zorganizowano w ramach kolejnego już
polsko-czeskiego projektu pod nazwą „Partnerstwo dla wspólnej Europy
– Razem wokół Euroregionu Pradziad” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Organizatorem imprezy był Urząd
Gminy Polska Cerekiew i Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny
z Polskiej Cerekwi, we współpracy z Urzędem Gminy Svetla Hora.
Piotr Kanzy
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Przeszłośc i przyszłość cerekwickiego zamku
W marcu, w Gminnym Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi,
odbyło się spotkanie licznej grupy mieszkańców naszej gminy
z dr Maciejem Małachowiczem z Politechniki Wrocławskiejwybitnym architektem i autorem jednej z koncepcji odbudowy zamku w Polskiej Cerekwi. Dzięki fachowemu wsparciu dr
Małachowicza przy przygotowaniu wniosku na rewitalizację
zamku, gmina otrzymała 5 milionów złotych z Regionalnego
Programu Operacyjnego na odbudowę tego zabytku.
Pan Małachowicz w interesującej prelekcji opowiedział mieszkańcom o historii zamku oraz przedstawił koncepcję jego odbudowy. Na spotkaniu gościliśmy prezydenta KędzierzynaKoźla pana Tomasza Wantułę, starostę naszego powiatu pana
Józefa Gismana, przewodniczącego rady miasta Racibórz pana
Tadeusza Wojnara oraz profesora Marka Tukiendorfa – prorektora Politechniki Opolskiej. Miłą niespodzianką dla mieszkańców gminy było to, iż profesor Tukiendorf „pochwalił”się
faktem, że urodził się w Polskiej Cerekwi.

Przyznano „ Złote Floriany”
W tym roku honorowe wyróżnienia gminy Polska Cerekiew- Złote Floriany – otrzymają 3 osoby:
- pani Aneta Piela – nauczycielka Gimnazjum Publicznego w Polskiej Cerekwi- za działalność edukacyjną
- pan Paweł Drzeżdzon - mieszkaniec Zakrzowa, członek kadry narodowej w zapasach w stylu wolnym, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski – za działalność sportową
- Gospodarstwo Rolne w Ciężkowicach - za działalność gospodarczą
Wyróżnienia zostaną wręczone podczas Koncertu Floriańskiego, który
odbędzie się 4 czerwca. W tym roku imprezę programem artystycznym
uświetnią Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski- aktorzy z popularnego
serialu „Ranczo”.
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Państwo Lidia i Dietrich Teister z Zakrzowa 17 kwietnia 2011 roku obchodzili złote gody.
Pod koniec marca rozstrzygnięty został przetarg na zakup specjalistycz- Jubilatom życzymy dużo zdrowia, kolejnych rocznic
nego samochodu ratowniczo -gaśniczego wraz z wyposażeniem ratow- oraz pociechy z dzieci i wnuków.
nictwa technicznego dla OSP w Polskiej Cerekwi. Oznacza to, że druhowie z Polskiej Cerekwi najprawdopodobniej już w maju będą mogli się
cieszyć z nowego mercedesa o wartości 729 tys. Radni przegłosowali
zmianę w budżecie polegającą na wyasygnowaniu 40 tys. zł na budowę
garażu, który stanie w sąsiedztwie remizy OSP. Ciekawostką jest, że „za”
nie głosowali radni z PSL-u.

Garaż dla samochodu strażackiego.

Antoni von Gaschin

Karol Ludwik von Gaschin

Jerzy Adam von Gaschin

Jerzy von Oppersdorﬀ

Usługi Stolarskie
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NAGRODA ZA WSKAZANIE SPRAWCY PODPALEŃ

W związku z powtarzającymi się pożarami składowiska stałych odpadów komunalnych w Ciężkowicach prosimy o pomoc we
wskazaniu sprawcy podpaleń. Za pomoc w ujęciu sprawcy podpaleń Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi ufundował
nagrodę w wysokości 1000 zł. Informacje w powyższej sprawie prosimy zgłaszać na nr telefonu 774801488 lub 77 4875223.
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Projekt SZTUKA-PASJA-EDUKACJA

Wieczór chiński

Nadrzędnym celem projektu SZTUKA-PASJA-EDUKCJA
realizowanego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi, a współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach EFS, było podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej
popularnych technik plastycznych oraz wzrost świadomości
kulturalnej uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi. Projekt realizowano w formie zajęć pozalekcyjnych takich jak warsztaty fotograficzne
i warsztaty malarskie, jak również zajęć pozaszkolnych, którymi były dwa 2-dniowe wyjazdy plenerowe do Wisły.
W czasie warsztatów malarskich podejmowano klasyczne tematy (np. pejzaż miejski, pejzaż wiejski, martwa natura, scena rodzajowa itd.) realizowane techniką malarstwa
olejnego oraz akrylowego na płótnach o dużym formacie. Założeniem było tu ujęcie tematu zarówno w formie klasycznej,
jak i ekspresyjnej, dającej młodzieży więcej swobody. Podobnie warsztaty fotograficzne opierały się na powszechnie dominujących tematykach prac, jednakże prócz teorii fotografii
i wykonywania zdjęć profesjonalnym sprzętem fotograficznym
znalazło się tu też wiele miejsca na cyfrową obróbkę w przeznaczonym do tego programie graficznym.
Rezultatem obu warsztatów oraz rezultatem związanych z nimi wyjazdów plenerowych jest wystawa wybranych prac fotograficznych i malarskich, którą oglądać można
w budynku Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego
w Polskiej Cerekwi. Powstałe prace prezentują sobą wysoki poziom artystyczny i wzbudzają niekryte zainteresowanie
reszty społeczności szkolnej, co stanowi dowód, iż cel projektu został osiągnięty.
					
Marek Kowalski

8 kwietnia w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi zorganizowano „Wieczór chiński”. Na zaproszenie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów
naszą gminę odwiedzili przedstawiciele Instytutu Konfucjusza z Opola,
którego misją jest promowanie języka i kultury chińskiej. Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się wielu informacji na temat działalności Instytutu. Sporo można było też się dowiedzieć o początkach pisma
chińskiego i jego ewolucji, kiedy to Chińczykom za kartkę papieru służyła
odwrócona skorupa żółwia i w jaki sposób litery tłumaczyły przesłanie
danego pisma. Można było też popróbować pisania, jednakże przedtem
trzeba było sobie samemu przygotować tusz. Ponieważ zainteresowanie
pismem chińskim było spore, a liczba stanowisk ograniczona, na dużym
ekranie można było w międzyczasie poznać tajemnicę ogrodów chińskich. Spotkanie zamykał pokaz Tai Chi w wykonaniu Yang Jun – dziewczyny z Chin mieszkającej w Opolu.
							
Piotr Kanzy

„Honor i sprawiedliwość”
Kilka miesięcy temu redaktor naczelny dwutygodnika „Laufer” w artykule „Nowe propozycje dla naszej gminy” poinformował nas, że była pracownica Urzędu Gminy pani Anna
Sałacka musiała odejść z urzędu by „ustąpić miejsca komuś
z układu”. „Dziś Ania broni swych racji w sądzie” –pisał pan
redaktor Piróg. ”Chodzi o honor i zwykłą ludzką rację i poczucie sprawiedliwości”.
Gdy się powiedziało „A”, należy powiedzieć „B” . Tymczasem szef dwutygodnika „Laufer” „zapomniał” wspomnieć
o tym, że postępowanie przed sądem zakończyło się orzeczeniem korzystnym dla Urzędu, że Sąd uznał zwolnienie
byłej pracownicy za uzasadnione, że umowę o pracę rozwiązano zgodnie z przepisami prawa oraz że pani Anna Sałacka
nie odwołała się od wyroku.
A przecież jeśli szafuje się takimi pojęciami jak racja, honor
i sprawiedliwość, wypadałoby być honorowym do końca
i sprawiedliwie napisać , kto naprawdę miał rację.

Sukcesy naszych sportowców

„Laufer” w sądzie

Polsko-Czeski turniej kulinarny

Redaktor naczelny cerek wickiego dwutygodnika „Laufer”
Bronisław Piróg został pozwany do sądu przez Mirosława Andrejczuka- Kierownika Rewiru Dzielnicowych . B. Piróg został
oskarżony o pomówienie M. Andrejczuka jako funkcjonariusza Policji , poniżenie go w opinii publicznej i narażenie na
utratę zaufania, potrzebnego dla wykonywania zawodu funkcjonariusza Policji.
Wygląda na to, że miarka się przebrała ...
Pierwsza rozprawa odbędzie się jeszcze w tym miesiącu.
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nie jest to jedyny pozew
sądowy skierowany przeciwko redaktorowi dwutygodnika
„Laufer”

28 maja w Svetlej Horze zorganizowany zostanie polskoczeski turniej kulinarny. Turniej polegać będzie na gotowaniu gulaszu w kociołku na wolnym ogniu. Zapraszamy
mieszkańców do wzięcia udziału w turnieju. Organizatorzy
zapewniają dojazd wspólnym autokarem na miejsce i większość produktów. Szczegółowych informacji udziela Pan
Piotr Kanzy z Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, pok. nr 11,
tel. 77 480 14 76.

Projekt pod taką nazwą , dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizować będzie cerekwicki GOPS.
Podopieczni tej placówki biorący udział w projekcie, będą
mogli bezpłatnie odbyć kurs prawa jazdy, lub nabyć umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi. Zakłada się, że
uzyskane kwalifikacje pomogą uczestnikom kursów w znalezieniu zatrudnienia.

„Praca szansą na lepsze życie”

Kolejnymi osiągnięciami sportowymi mogą pochwalić się sportowcy
z naszej gminy:
III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym , które w ostatni weekend marca odbyły się w Teresinie, zajął Paweł Drzeżdzon ( w kategorii w kategorii 66 kg).
Z kolei zawodniczki LKJ „Lewada” bardzo dobrze spisały się podczas Halowego Pucharu Polski Południowej, który w marcu rozegrano w Zbrosławicach:
Rundę seniorską wygrała Żaneta Skowrońska, rundę juniorską Katarzyna Bryś. Malwina Jaworska zajęła II miejsce w kategorii junior młodszy,
a Zuzanna Widuch III miejsce w kategorii młodzieżowej.
Sportowcom i ich trenerom serdecznie gratulujemy.

Zaproszenie na majówkę
DFK w Polskiej Cerekwi serdecznie zaprasza na majówkę,
która 14 maja odbędzie się w Kulturhausie w Polskiej Cerekwi. Organizatorzy zapewniają muzykę na żywo i poczęstunek. Wstęp na imprezę kosztuje 30 zł . Zainteresowane osoby
mogą się zgłaszać do pani Edeltraudy Harz ( Tel.774875138),
lub do pani sołtys Urszuli Kochoń .

Pomyłka
W poprzednim numerze „Floriana” w zestawieniu prezentującym nowych sołtysów i rady sołeckie zamiast „Sylwia Szczepańska” napisaliśmy
„Sylwia Szczepanowa”. Przepraszamy panią Szczepańską ,członka rady
sołeckiej wsi Koza, za zaistniałą pomyłkę.
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