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„Lewada ” i fundusz sołecki
Kilka dni temu gminę obiegła nowa, „sensacyjna” wiadomość, a mianowicie: cały tegoroczny fundusz sołecki wsi Zakrzów „poszedł na Lewadę”. Ktoś, kto ma choć mgliste pojęcie o finansach publicznych wie, jest to wieść niedorzeczna, ponieważ fundusz sołecki,
to pieniądze przeznaczone na pokrycie potrzeb mieszkańców danej wsi. Na zebraniu wiejskim uchwala się na co się pieniądze wyda,
następnie rada sołecka przygotowuje wniosek i ponosi koszty, które wcześniej zaplanowano. Sołtys musi rozliczyć się z każdej złotówki.
Autor tych pomówień liczy na to, że przeciętny mieszkaniec nie wnika w tajniki gminnego budżetu. I opowiada, że Gmina łoży
na „Lewadę’, że „Lewada” nie płaci podatków, że aktorzy na zakrzowskim Art. Cupie bawią się za pieniądze podatników- co jest nieprawdą. Tak na marginesie, o „pieniądzach podatników” zazwyczaj najgłośniej krzyczą ci, którzy albo w ogóle nie płacą podatków, albo mają
kilkuletnie zaległości w ich opłacaniu.
LKJ „Lewada” od początku swego istnienia sam zarabia na koszty swego utrzymania. Klub płaci podatki, zapewnia stałe zatrudnienie kilkunastu osobom, ponosi koszty ubezpieczenia pałacu i parku, płaci za ogrzewanie, prąd, wywóz śmieci, dostawę wody, ścieki,
finansuje wszystkie bieżące remonty, łącznie z zakupem pieca centralnego ogrzewania. Jednym zdaniem- ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem obiektów. A przecież koszty utrzymania wszystkich innych klubów sportowych w 100% ponosi Gmina. Ich prezesi
nie muszą martwić się np. o rachunki za prąd, czy ogrzewanie. Gmina nie finansuje również żadnych zawodów, które odbywają się w
„Lewadzie”, w tym Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd, które są wspaniałą formą promocji Polskiej Cerekwi. Każdy może sprawdzić te dane
w budżecie gminy, który jest przejrzysty i jawny.

Mirosław Andrejczuk odszedł na emeryturę
Wieloletni Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi odszedł na policyjną emeryturę.
W Policji służył 21 lat, z czego ponad 10 ostatnich pełnił funkcję kierownika w Polskiej Cerekwi i Pawłowiczkach. Nie ma chyba mieszkańca gminy, który nie znałby Mirka Andrejczuka. Pojawiał się zawsze, kiedy
był potrzebny. Współpracował ze wszystkimi organizacjami w gminie, z sołtysami, a szczególnie dużo czasu
poświęcił młodzieży. Mnóstwo czasu i energii włożył w organizowanie festynów policyjnych- które stały
się już tradycją, czy kolarskich czwartków. Był jednym z inicjatorów programu „Bezpieczna Gmina”. W 2004
roku Polska Cerekiew zdobyła tytuł najbezpieczniejszej gminy w Polsce, a co za tym idzie dofinansowanie
na zakup monitoringu.
Mirosław Andrejczuk był odznaczony przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego „krzyżem za dzielność”, a także odznaką „Zasłużony Policjant”. W czasie ostatniej kadencji Mirosław Andrejczuk pełnił funkcję radnego powiatowego. Uczestniczył prawie we wszystkich
posiedzeniach Rady Gminy- o ile nie kolidowały one z pracą mundurowego, a także przygotowywał sprawozdania z prac Rady Powiatu,
które dotyczyły tego co dzieje się w Polskiej Cerekwi. Chociaż byli i są tacy, którzy rzucali p. Andrejczukowi kłody pod nogi, ostatni wynik
zdobyty w wyborach samorządowych- ponad 600 głosów- pokazał, jak wielu mieszkańców doceniło to, co dla nich robił.
Mirosław Andrejczuk pożegnał się z mundurem, ale jest jeszcze młodym człowiekiem, który nadal zamierza pracować społecznie. Na
dzień dzisiejszy działa w Radzie Sołeckiej w Polskiej Cerekwi, jest także wiceprezesem tamtejszej OSP.
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PROGRAM DOŻYNEK GMINNYCH
ZAKRZÓW - 11. 09. 2011 r.

13.00 – Uroczysta Msza św. dożynkowa w Kościele Parafialnym w
Zakrzowie
Ok. 14.00 przemarsz korowodu
Ok. 14.30 – 15.00 powitanie uczestników dożynek przez Wójta Gminy
Krystynę Helbin, Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Kołeczko i
starostów dożynek.
CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA :
Ok. 15.00 – 15.30 - występ dzieci z Przedszkola w Zakrzowie
Ok. 15.30 – 16.00 – występ taneczny dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Polskiej Cerekwi
16.00 – 17.00 – koncert gminnej młodzieżowej orkiestry dętej z Polskiej Cerekwi .
17.00 – 18.00 – występ zespołu „Mirek Jędrowski z zespołem”
18.00 - 18.30 - wręczenie podziękowań przez Wójta Gminy Krystynę
Helbin i Przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Kołeczko sołtysom wsi
za przygotowanie koron dożynkowych i udział w korowodzie.
18.30 – 19.00 – ogłoszenie wyników przez Stowarzyszenie Odnowy
Wsi Zakrzów na najpiękniejsza zakrzowską zagrodę.
ok. 19.00 – 1.00 - zabawa dożynkowa z zespołem „Holiday”

Nasi Jubilaci

Cerekwianki pojadą na finały
Dziesięcioletnie piłkarki z Polskiej Cerekwi, podopieczne trenera Andrzeja Lewczaka, we wrześniu pojadą do Chorzowa na krajowy finał Pucharu Tymbarku. Dziewczęta zwyciężyły na szczeblu województwa i zakwalifikowały się do rozgrywek krajowych. W dniach 9-11 września będą walczyły o tytuł mistrzyń Polski. Trenerowi i zawodniczkom serdecznie
gratulujemy i życzymy jak najlepszych wyników!

Praca w zakrzowskim ośrodku
W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy, związanymi z poszukiwaniem zatrudnienia w budującym się
ośrodku sportowym w Zakrzowie, zawiadamiamy, że informacje o rekrutacji na nowe miejsca pracy będą ogólnie dostępne
w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.polskacerekiew.pl, Zatrudnianie pracowników rozpocznie się w roku
2012.

Dotacja na zakup solarów
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Ogłoszenie-nabór wniosków

8 sierpnia w Gminnym Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi odbyło się zorganizowaFundacja Euro-Country ogłasza nabór w ramach działania
ne przez Urząd Gminy spotkanie dla osób
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów, tj. operacji,
zainteresowanych zakupem i montażem soktóre nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi, 3
larów. Spotkanie przygotowała i poprowaale przyczyniają się osiągnięcia celów tej osi:
dziła firma Hetman CB sp z o.o., zajmująca
się m.in. doradztwem, wykonawstwem
Termin składnia wniosków: 05.09.2011 – 19.09.2011
i sprzedażą technologii ekologicznych.
Wszystkie niezbędne formularze (wopp, kryteria wyboru oraz LSR)
Od 2010 r. osoby fizyczne oraz
dostępne są w biurze LGD Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego
wspólnoty mieszkaniowe mogą pozyskać aż
rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów lub
70% dofinansowania na zakup i montaż kostronie www.euro-country.pl, zakładka PROW 2007-2013;
lektorów słonecznych, korzystając przy tym
Limit środków przeznaczonych w ramach naboru: 167 064,90 PLN
z atrakcyjnych kredytów preferencyjnych.
Miejsce składania wniosków – siedziba LGD, Zakrzów, ul. Parkowa 23, II
Na stronie Urzędu Gminy www.polskecerepiętro (boczna klatka schodowa), w godz. 8.00 – 16.00 w dni robocze
kiew.pl znajduje się specjalna prezentacja,
można zatem szczegółowo zapoznać się Wydawca: Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew
z ofertą firmy i warunkami pozyskiwania Redakcja: Fundacja Euro-Country tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22, ul. Parkowa 23, Zakrzów
Redaktor naczelny: Anetta Sałacka
dotacji.

Skład i druk: CarTechDesign, Kędzierzyn-Koźle, tel. +48 693 576 693, cartechdesign@ctd.nazwa.pl

14 sierpnia 80 urodziny obchodziła Pani Walezka Komorek z Dzielaw,
a 19 sierpnia 90 lat skończyła Pani Anna Mitręga z Zakrzowa. Dzień
później , 20 sierpnia, 90 urodziny świętowała Pani Antonina Małek z
Dzielaw,a 22 sierpnia jubileusz 90-lecia obchodził Pan Jan Morawin z
Zakrzowa.
Wszystkim Jubilatom życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i co
najmniej 100 lat życia

14 Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd

W pierwszy weekend września w Zakrzowie już po raz 14
odbędą się organizowane przez LKJ „Lewada”
Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd:
Program imprezy:
Sobota 3 września
14.00 pokazy jeździeckie
14.30 uroczyste otwarcie 14 jeździeckich Mistrzostw Gwiazd
15.00 konkursy półfinałowe: ujeżdżenie,
skoki przez przeszkody, spotkania z Gwiazdami
16.30 konkursy półfinałowe: powożenie zaprzęgami,
spotkania z Gwiazdami
18.00 koncert Zbigniewa Wodeckiego
20.00 koncert zespołu Czerwony Tulipan
20.30 GALA ART CUP
21.00 pokaz pirotechniczny
Niedziela 4 września
12.00 konkursy finałowe: ujeżdżenie, skoki przez przeszkody
13.00 pokazy jeździeckie
13.30 konkursy finałowe: powożenie zaprzęgami
15.30 uroczysta dekoracja zwycięzców
17.00 kabaret TENOR
18.00 koncert zespołu Tree Gees
Bilety wstępu: normalny 10 zł, ulgowy 5 zł
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Złoto po raz trzeci
Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
ujeżdżeniu, która odbywała się między 22 a 24 lipca w Starej Miłosnej złoty medal wyjeździła juniorka LKJ „Lewada”
w Zakrzowie, piętnastoletnia Katarzyna Bryś. Kasia zajęła
drugie miejsce w pierwszym półfinale i zwyciężyła w drugim półfinale oraz finale. Olimpiada Młodzieży ma rangę
Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Złoty medal Kasi
Bryś, to trzeci z rzędu tryumf zakrzowskiego klubu Lewada
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, w roku ubiegłym
w finale OOM zwyciężyła Zuzanna Chmiel, a dwa lata temu
Zuzanna Widuch. To 101 medal w historii klubu, który w
tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Dzięki temu, że
LKJ Lewada posiada kadrowiczów w każdej kategorii wiekowej i bardzo dobre wyniki sportowe , klub jest sklasyfikowany na pierwszym miejscu w rankingu Polskiego Związku
Jeździeckiego w dyscyplinie ujeżdżenia oraz na pierwszym
miejscu we wszystkich dyscyplinach jeździeckich w ogólnopolskim współzawodnictwie LZS.
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Festiwal Orkiestr Dętych

Długi weekend sierpniowy szczególnie uroczyście świętowano w Polskiej Cerekwi- w niedzielę 14 września odbył się bowiem I Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. Impreza zorganizowana została w ramach projektu realizowanego przez Gminę pn.” Partnerstwo
dla wspólnej Europy- razem wokół Euroregionu Pradziad” . Szefem przedsięwzięcia był koordynator projektu, pracownik Urzędu Gminy i
członek Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Polskiej Cerekwi- pan Piotr Kanzy. Festiwal rozpoczął się przemarszem orkiestr na trasie- szkołaplac przed urzędem. Licznie zgromadzeni na chodnikach mieszkańcy oklaskiwali orkiestry z Kotulina, Gorażdży, Białej, Głogówka, Polskiej
Cerekwi oraz czeskich muzyków z partnerskiej gminy Svetla Hora przybyłych z miejscowości Ceska Ves. Przemarsz zakończył się w sąsiedztwie Urzędu Gminy wspólnym odegraniem utworu „Orkiestry dęte” , śpiewanego niegdyś przez Halinę Kunicką. Ponad dwustuosobową grupą muzyków dyrygował p. Harald Powrósło. Do późnych godzin trwał piknik na placu przed fontanną. Koncertowały wszystkie
orkiestry po kolei, dorośli biesiadowali przy licznie rozstawionych grillach, dzieci szalały na dmuchanych zjeżdżalniach. Impreza zakończyła
się zabawą z zespołem „Tabu”. Na uroczystości oprócz zaprzyjaźnionych Czechów przyjechał również cały autokar gości z niemieckiej
partnerskiej gminy Rieste, którzy byli pod ogromnym wrażeniem pozytywnych zmian jakie zaszły w naszej gminie, zwłaszcza, że niektórzy
wizytowali Polską Cerekiew 20 lat temu.
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Dzieci uczęszczające w czasie wakacji do świetlicy w Zakrzowie postanowiły pod kierunkiem pani Katarzyny Smykały, opiekunki świetlicy, wcielić się w role
reporterów i przeprowadzić cykl wywiadów z mieszkańcami Zakrzowa zasługującymi, ich zdaniem, na uwagę. Oto pierwszy wywiad:

ROZMOWA Z PANEM CIEŚLAKIEM

ŚW. Organizujemy jako świetlica cykl wywiadów z ciekawymi ludźmi Zakrzowa. W dziennikarzy wcielają się dzieci. Wiele osób poleciło nam pana jako
osobę godną uwagi o bogatej przeszłości, utalentowaną i ciekawą. Publikacja ukaże się jako dodatek we Florianie, czy zgadza się Pan na opublikowanie
tej rozmowy?
J.C. Wyrażam zgodę.
ŚW. Dowiedzieliśmy się że jest Pan wieloletnim sportowcem: kolarstwo, tenis stołowy. Jak Pan zaprezentowałby siebie?
J.C. Sportowcem byłem już od dawna. W 1961 roku uczestniczyłem w Spartakiadzie Górniczej w Zabrzu w biegach na 1500 m – (finał) zająłem II miejsce, a
w 1962r w Mistrzostwach Szkół Rolniczych Województwa Opolskiego w biegu na 1000 m byłem mistrzem. W latach 1963 – 1965 reprezentowałem Klub
„Unia” Kędzierzyn w konkurencjach biegowych na 1500, 3000, 5000 km byłem w czołówce w roku 1980 – startowałem w Międzynarodowym Maratonie
Pokoju w Warszawie, na dystansie 42,195 m i pokonałem tę trasę w 4 godziny – (bez specjalnego przygotowania).
Od 1974 roku pełniłem funkcję prezesa LZS „Ruch” Steblów. Drużyna LZS „Ruch” Steblów po raz drugi w historii awansowała do Kl. A piłki nożnej Podokręg K-Koźle. Funkcję tę pełniłem społecznie i dzięki mojej determinacji zawodniczka naszego klubu Monika Stroka gra obecnie w I lidze kobiet. Uczestniczyłem również w Mistrzostwach Powiatowych K-Koźle Radnych w szachach, zająłem I miejsce oraz wygrałem Puchar.
Jestem zawodnikiem LKS „BRYKSJUSZ” Gościęcin, występuję w kategorii „MASTERS” – Rocznie pokonuję od 6 tys. do 7 tys. km.
Z ciekawych rajdów to pokonanie trasy Zakrzów – Wiedeń, Zakrzów – Praga, Zakrzów Pradziad, Zakrzów – Swetla Hora.
Obecnie należę do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w Prudniku, gdzie w ubiegłm roku w Lipcu uczestniczyłem w Rajdzie Europejskim,
gdzie uczestniczyło 650 kolarzy.
Jestem od 25 lat Prezesem LZS Zakrzów – sekcja tenisa stołowego. Zaczynałem od ligi gminnej, nasze obecne osiągnięcia to:
a)
III Liga wojewódzka seniorów – zajęła VI miejsce;
b)		
II liga wojewódzka juniorów – zajęła III miejsce
ŚW. Jakie są Pana największe osiągnięcia sportowe? Które mają dla Pana największe znaczenie?
JC. Mistrz Szkół Rolniczych województwa opolskiego w biegu na 1000 m.
ŚW. Prowadzi Pan drużynę tenisa stołowego LZS Młyn-Pol Zakrzów. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć o drużynie, osiągnięciach, o trudach z jakimi się
zmagacie?
J.C. Drużyna tenisa stołowego LZS Młyn – Pol Zakrzów to:
- juniorzy – 10 zawodników; - kadeci – 5 zawodników; - seniorzy – 5 zawodników
Ćwiczymy w ciasnej małej świetlicy, mamy najtrudniejsze z wszystkich drużyn warunki.
ŚW. Czy mógłby Pan nam opowiedzieć jakie było życie Pana jako nastolatka?
J.C. Urodziłem się w czasie II wojny światowej i życie nastolatków i dzieci było bardzo trudne.
ŚW. Wiemy że nie mieszka Pan od urodzenia w Zakrzowie. Jak Pan myśli na ile inaczej życie potoczyłoby się gdyby nie trafił Pan do Zakrzowa?
J.C. Obojętnie gdzie rzuciłby mnie los – praca społeczna z dziećmi i młodzieżą na rzecz środowiska byłaby w moim wykonaniu widoczna.
ŚW. Jest Pan również wieloletnim pedagogiem. Jaką młodzieżą lubi się Pan najbardziej zajmować i co najbardziej cieszy Pana patrząc gdy wychowankowie dorastają?
J.C. Najbardziej fascynuje mnie młodzież trudna, z którą można dużo dokonać.
ŚW. Kto był autorytetem w Pana życiu?
J.C. Autorytetem w moim życiu byli rodzice, następnie profesor Józef Kret; (dyrektor Uniwersytetu Ludowego), Żołnierz Dumachowski uczestnik walk
pod Monte Casino (z którym mieszkałem).
ŚW. Dziękujemy za poświęcony nam czas i bardzo ciekawą rozmowę. Życzymy dalszych sukcesów w życiu osobistym, zawodowym i sportowym.
Wywiad przeprowadzili: Agnieszka Ignacy, Katarzyna Ignacy, Jan Rydzy

Opiekun: Katarzyna Smykała

Wakacje w Zakrzowie

Zmarł ks. Józef Respondek

5 sierpnia w Opolu zmarł ks. dr Józef Respondek emerytowany wieloletni proboszcz parafii Polska Cerekiew.
Ks. dr Józef Respondek urodził się 19 czerwca 1935 r. w Bytomiu-Miechowicach. Święcenia kapłańskie przyjął 22
czerwca 1958 r. w Opolu. Był wikariuszem w Kluczborku i Gliwicach-Łabędach . W 1966 r. został mianowany duszpasterzem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Branicach, od 1973 r. pełnił równocześnie funkcję wicedziekana dekanatu
branickiego. Następnie objął parafię Jełowa, a po 2 latach przeniósł się do Polskiej Cerekwi, gdzie był proboszczem aż
do 2001r., kiedy to ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Kietrzu, angażując się jeszcze na
kilka lat jako kapelan Sióstr Maryi Niepokalanej w Branicach. W 2011 r. już bardzo schorowany zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Ksiądz Repondek spoczął na cmentarzu parafialnym w Polskiej Cerekwi, pożegnany przez licznie przybyłych kapłanów i setki parafian. Ks. Józef pozostanie w pamięci parafian jako dobry kapłan i niezwykle skromny
człowiek. Oprócz wspomnień pozostawił po sobie książkę „ Polska Cerekiew. Dzieje parafii i życia religijnego”, będącą przedmiotem jego
rozprawy doktorskiej. Za to dzieło jesteśmy mu szczególnie wdzięczni.

W czasie tych wakacji dzieci w Zakrzowie się nie nudzą. Funkcjonuje świetlica, gdzie mogą korzystać z jej wyposażenia tj. komputerów połączonych z Internetem, mogą grać w piłkarzyki, szkolić swe umiejętności w tenisie stołowym, zagrać w szachy, warcaby i nie tylko. Mamy
na wyposażeniu również gry planszowe i edukacyjne. Do tej pory dzieci mogły już skorzystać w każdy czwartek poprzedniego miesiąca z
„bitwy o nagrody”, gdzie do wygrania były nagrody w różnych konkurencjach i kategoriach wiekowych. Były to konkursy sprawnościowe,
gdzie liczyła się koordynacja ruchowa oko-ręka. Pojawiły się konkurencje takie jak podbijanie balonów wyznaczonymi częściami ciała co
dostarczyło niesamowitej zabawy dzieciom i młodzieży, czy też teleturnieje znane nam z telewizji, gdzie dzieci sprawdzały swoją wiedzę
i skojarzenia. Kolejną atrakcją były zajęcia origami, które będą kontynuowane do końca sierpnia.Te zajęcia poprawiają u dzieci i młodzieży zdolności manualne i poczucie piękna. Nauczyć się można składania kolorowego origami (modułowego) od łabędzi po żaby, motyle
i cytryny. Do wyboru młodzież miała dwa kółka, kółko dziennikarskie i kółko fotograficzne. Na kółku dziennikarskim dzieci przeprowadzają
wywiady z ciekawymi ludźmi Zakrzowa. Drugie kółko fotograficzne dobiega powoli końca, odbywało się w każdy poniedziałek i środę, odbyło już 9 z 12 spotkań, gdzie młodzież i dzieci najpierw oglądają prezentacje, opowiada się im o fotografii, a później z wybranym tematem
wychodzimy w teren i sprawdzamy tą wiedzę w praktyce. Próbujemy coś stworzyć fajnego w danej tematyce a nie tylko przyciskać bezwiednie spust migawki. Dzieci uczą się fotografować na aparacie typu lustrzanka. Na koniec zajęć dziecko, które zapunktowało najwięcej
razy w wybranym najlepszym zdjęciu danych zajęć otrzymuje nagrodę rzeczową.
Oprócz tego świetlica współpracuje z „Orlikiem”. By cały dzień dzieci podczas wakacji był wypełniony świetlica funkcjonuje od rana do
popołudnia, a od popołudnia do wieczora funkcjonuje boisko „Orlik”. Dzieci mogą skorzystać z boiska do piłki nożnej, zagrać wspólnie
mecz, czy też skorzystać z boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki i tenisa ziemnego. A dla maluchów mamy plac zabaw, gdzie
rodzice i dziadkowie mogą usiąść na ławkach i spoglądać na swoje pociechy jak się wesoło bawią. Młodzi piłkarze i piłkarki mieli w każdym
tygodniu dodatkowo treningi piłki nożnej z panem Janem Cieślakiem. Dzieci ponadto regularnie jeżdżą z Panem Janem Cieślakiem na
wycieczki rowerowe. Do połowy sierpnia odbyło się 14 rajdów, w których łącznie wzięło udział 156 osób.
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