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Majówka

14 maja w Polskiej Cerekwi odbyła się Majówka, zorganizowana przez
DFK. W wiosennym święcie uczestniczyło aż 31 par, które bawiły się na
parkiecie i przy ognisku. Sukcesem organizatorów było to, ze do wspólnego świętowania udało się namówić aż trzy pokolenia.
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Serdeczności dla jubilatów

Nr 5/2011

W ostatnim czasie wielu mieszkańców naszej gminy świętowało ważne
rocznice: 21 kwietnia 90 urodziny obchodziła Pani Katarzyna Chlubek
z Polskiej Cerekwi, a 30 kwietnia 80 lat skończyła Pani Danuta Zwierzycka z Ciężkowic. Z kolei 13 maja 85 urodziny świętowała Pani
Helena Troll z Polskiej Cerekwi. Dostojnym Jubilatkom życzymy dużo
zdrowia oraz kolejnych szczęśliwych rocznic.
Minione tygodnie obfitowały również w Złote Gody: 20 kwietnia 50
rocznicę pożycia małżeńskiego świętowali Państwo Ewa i Franciszek
Jacek z Polskiej Cerekwi, a 24 kwietnia Państwo Amalia i Józef Pawlik
z Wronina. Również 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili 13 maja Państwo Edeltrauda i Walter Renchen z Połowy.
Wszystkim Jubilatom życzymy zdrowia, pomyślności oraz pociechy
z dzieci i wnucząt.

„Gdy ktoś się zaczyta, zawsze albo się czegoś nauczy, albo
zapomni o tym co mu dolega, albo zaśnie- w każdym razie wy- W numerze między innymi:
gra.” Henryk Sienkiewicz
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Nowa cena wody i ścieków








Od lipca 2011 r. obowiązywać będą nowe taryfy wody i ścieków. Za 1
m3 wody zapłacimy 2,72 zł netto , a za 1 m3 odprowadzanych ścieków
3,57 zł netto. Stawki te będą obowiązywać do 30 czerwca 2012 r.






 




 



 




„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” Wisława Szymborska

Pożegnanie
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 13 maja, po ciężkiej chorobie, odszedł od
nas na zawsze pan Wiktor Baryla- nauczyciel Zespołu Szkół w Polskiej Cerekwi,
wspaniały pedagog, człowiek o wielkim sercu. Na cerekwickim cmentarzu żegnała Pana Wiktora rodzina, przyjaciele i nieprzebrane tłumy uczniów, dzisiejszych
i dawnych, którzy doświadczyli jego mądrości, dobroci i życzliwości.
Dziękujemy Panie Wiktorze….
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Biblioteka w Zakrzowie została założona 9 maja 1961 roku.
Kilkanaście lat kierowała nią pani Franciszka Mencel, następnie pani Halina Słupczyńska. Obecnie pieczę nad biblioteką sprawuje Beata Poremba. Biblioteka mieści się
w budynku dawnej szkoły, w sąsiedztwie przedszkola. Obie
placówki chętnie ze sobą współpracują, a bibliotekarka zapraszając dzieci opowiada o korzyściach jakie daje czytanie
książek. W bibliotece znajduje się dział Biblioteki Caritas z
Opola i zbiory biblioteki polsko-niemieckiej, z których między innymi chętnie korzysta ksiądz proboszcz Stefan Jenek.
Ze względu na małe pomieszczenie biblioteki chętnie współpracuję ze Stowarzyszeniem odnowy Wsi Zakrzów, gdzie
się spotykamy. Na jednym ze spotkań, w Dniu Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich czytano poezję księdza Jana
Twardowskiego, w tym jego najsłynniejszy wiersz:„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” .
Pani Beata Poremba na tle zbiorów bibliotecznych
Wracając do Stowarzyszenia- działają w nim ludzie pozyFestyn rodzinny
tywnie zakręceni, którzy swoją dobrą energię wykorzystują
na rzecz lokalnego środowiska, swojej małej ojczyzny. Pod5 czerwca w godzinach popołudniowych przy
czas takich spotkań mieszkańcy integrują się, lepiej poznają, w efekcie czego łatwiej jest o porozumienie i działanie Zespole Szkół w Polskiej Cerekwi odbędzie się festyn rodzinny, który przebiegał będzie pod hasłem :
na rzecz wsi.
”Postaw na rodzinę”.
					
Beata Poremba
Dyrekcja i Rada Rodziców już dziś zapraszają
mieszkańców do wspólnej zabawy
Drogi powiatowe do remontu

Koncert Floriański

Na wniosek Mirosława Andrejczuka, kierownika Rewiru
Urząd Gminy Polska Cerekiew serdecznie zapraDzielnicowych w Polskiej Cerekwi, radnego powiatowego
sza
na Wielki Koncert Floriański, który odbędzie
ostatniej kadencji, do protokołu objazdu dróg sporządzonego przez Komisję Infrastruktury i Bezpieczeństwa Po- się dnia 4 czerwca 2011 r. o godz. 20:00 w ruinach
zamku w Polskiej Cerekwi.
wiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego wpisano następujące zaW programie:
dania do realizacji na terenie naszej gminy:
Koncert Gminnej Orkiestry
remont chodnika w Jaborowicach
Dętej
remont chodnika w Polskiej Cerekwi przy ul. Karola Miarki
Wręczenie honorowych wyróżdokończenie chodnika w Grzędzinie
nień „Złoty Florian”
poszerzenie drogi przez miejscowość Koza
Kabaret
„Kałamasz” w składzie:
naprawa przepustu w Łańcu
Bogdan Kalus, Jacek Łapot,
naprawa ubytków na wszystkich drogach powiatowych,
Sylwester
Maciejewski , Dariusz
szczególnie w Grzędzinie oraz na odcinku RadoszowySzweda.
Wronin.
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Uroczyste otwarcie „Orlika”
17 maja w Zakrzowie uroczyście otwarto „Orlika” –zespół boisk wybudowanych
w ramach programu „Moje boisko-Orlik 2012”. Koszt inwestycji sfinansowanej z
budżetu państwa, województwa i gminy to 1, 4 mln zł. Oprócz boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, dzieci i młodzież będą miały do dyspozycji wielofunkcyjne
boisko o nawierzchni syntetycznej. Dodatkowym atutem jest to, że w sąsiedztwie
„Orlika” znajduje się nowy plac zabaw, oddany do użytku zaledwie kilka miesięcy
temu.
Polska Cerekiew jest pierwszą gminą wiejską w naszym powiecie, której udało się
sfinalizować budowę „Orlika”.
Na uroczystości inauguracji pojawiło się wielu znamienitych gości, m. in: Ryszard
Stachurski- wiceminister sportu, Adam Krupa - poseł RP, Andrzej Buła- poseł RP,
Józef Swaczyna- starosta powiatu głubczyckiego, prof. Marek Tukiendorf- prorektor
Politechniki Opolskiej, Marek Procyszyn- prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej
i prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu, Andrzej Walczak- prezes Opolskiej
Federacji Sportu, Lucjusz Bilik- z-ca dyrektora Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Zbigniew Kulej- zastępca Powiatowego Komendanta Policji. Dopisali również nasi radni, pracownicy urzędu Gminy, policjanci,
działacze sportowi, mieszkańcy gminy i przedstawiciele mediów.
Wielką atrakcją był rozpoczynający otwarcie „Orlika” koncert Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej z Kędzierzyna-Koźla. Po oficjalnym przecięciu wstęgi i przemówieniach, Pani Wójt i Przewodniczący Rady Gminy wręczyli podziękowania panom:
Janowi Cieślakowi, Krzysztofowi Kudeli i Andrzejowi Lewczakowi. Następnie pierwszą rozgrywkę zainicjowała drużyna z ZS w Polskiej Cerekwi kierowana przez pana
Lewczaka. Miłym akcentem był występ pochodzącej z Dziergowic wokalistki Katarzyny Pluta oraz popis zakrzowskiej mażoretki Laury Drost.
Dopełnieniem uroczystości było poświęcenie boisk przez zakrzowskiego proboszcza- Księdza Stefana Jenka.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości mieszkańcy oddawali się różnorakim
rozgrywkom do godzin wieczornych, tymczasem goście udali się na plac budowy,
przy którym powstaje Wielofunkcyjny Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny, gdzie obejrzeli postęp budowy inwestycji i wysłuchali mini koncertu w wykonaniu kwartetu
smyczkowego Altra Volta. Ostatnim punktem programu był pokaz ujeżdżenia w wykonaniu zawodniczek „Lewady” : Żanety Skowrońskiej, Katarzyny Popiołek i Jagody
Dąbrowskiej.

Przygotowanie do karnego

Uczniowie Zespołu Szkół w Polskiej Cerekwi

Szef OZPN Marek Procyszyn

Poseł Adam Krupa

Pierwsze rozgrywki

Podziękowanie dla zakrzowskiego sołtysa

Ks.Proboszcz przed poświęceniem Orlika

Pani Wójt Krystyna Helbin

Wyróznienie dla pana Jana Cieślaka

Orkiestra kozielskiej Żeglugi

Andrzej Walczak-prezes Opolskiej Federacji
Sportu

Wiceminister sportu Ryszard Stachurski

Mażoretka Laura Drost

Wokalistka Kasia Pluta

Pan Andrzej Lewczak odbiera puchar

Wielofunkcyjne boisko

Zaproszeni goście

Szatnia

Nietypowy koncert

Lucjusz Bilik z prezentami dla sportowców

