Jak już pisaliśmy w ostatnim numerze „Floriana, podopieczne trenera Andrzeja Lewczaka zakwaliﬁkowały się do rozgrywek ﬁnałowych turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar
Tymbarku”. Turniej ten to Mistrzostwa Polski w piłce nożnej
dla 10-latków- dziewcząt i chłopców. Organizatorem jest Polski
Związek Piłki Nożnej, a honorowy patronat nad imprezą corocznie obejmują UEFA oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W wielkim ﬁnale na stadionie Ruchu Chorzów rozegranym w drugi weekend września nasze dziesięciolatki były ósme.
Co prawda Mistrzyniami Polski zostały 10-latki z województwa
lubelskiego, które w nagrodę pojadą do Amsterdamu na stadion
Ajaksu, ale i tak jesteśmy niezmiernie dumni z naszych dziewcząt. Pierwszy raz w historii drużyna z Polskiej Cerekwi zwyciężyła na szczeblu województwa, zakwaliﬁkowała się do ﬁnału rozgrywek krajowych i znalazła się w pierwszej ﬁnałowej dziesiątce.
Serdecznie gratulujemy panu Andrzejowi Lewczakowi i wspaniałej drużynie w składzie: Wiktoria Bielak, Vanessa Gwoździewicz,
Julia Jacek, Zuzanna Kupka, Nicol Salwiczek, Agnieszka Ignacy,
Paulina Golasz, Katarzyna Ignacy, Brygida Brysiak, Dominika
Kwaśnik, Helena Woźniak, Nikola Mondzelewska.
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W tym roku 180 lat swego
istnienia obchodzi kościół paraﬁalny pod wezwaniem św. Mikołaja w
Zakrzowie. Z tej okazji publikujemy
zaprojektowaną przez p. Erwina
Fandrycha pamiątkową pocztówkę
oraz pochodzący również ze zbiorów tegoż autora materiał prasowy
z 1869 roku dotyczący zakrzowskiej
świątyni.

Ważna rocznica

Sołtys Maria Kachel

Wspaniałe Cerekwianki

W czerwcu 2011r mieszkańcy Wsi Witosławice podczas zebrania
wiejskiego zadecydowali o remoncie kapitalnym kaplicy p.w. św. Urbana
znajdującej się w naszej wiosce. Po dokładnym obejrzeniu obiektu, wiedzieliśmy już, że czeka nas nie lada wezwanie. Drzwi wejściowe okazały
się fatalne , podłoga również, a jak zacząć to gruntownie. Rozpoczęliśmy
od zbiórki pieniędzy. Mimo kryzysu udało nam się zebrać dość pokażną
kwotę, która przy dobrym gospodarowaniu wystarczyła na wszystkie potrzebne prace. Po remoncie kaplica wygląda pięknie. Drzwi zostały wymienione, posadzkę wykafelkowano, ﬁlary i lamperia są ozdobione grysem ,
jest wymalowana wewnątrz i na zewnątrz, odnowione zostały także ﬁgury
świętych. Inwestycja nie powiodłaby się gdyby nie zaangażowanie wielu
mieszkańców, którzy mnóstwo własnego czasu poświęcili na prace przy
kaplicy. Dziękujemy również wielu sponsorom, ich wsparcie w postaci prac
i współﬁnansowania pozwoliło na ukończenie tego przedsięwzięcia. Mimo wielu przeszkód i opóżnień udało nam się zakończyć prace na
czas Dożynek Paraﬁalnych. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do remontu.
Sponsorzy: Jan Baryla, Erwin Lopa6a, Rafał Gąsiorek, Dawid Stroncik,
ﬁrmy: Solidaris i Ruzik.
Mieszkańcy którzy pracowali przy remoncie: Arkadiusz, Damian i Waldemar Majnusz, Krys+an Sikora, Henryk Makosz, Robert Hilbich, Konrad Kachel, Grzegorz i Franciszek Posłuszny, Karol Buczek, Daniel i Roman Słupina, Jerzy Orlik, Anna Sikora i Agata Janowska.
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Wyborcy, czasowo przebywający poza miejscem zameldowania
na pobyt stały (w tym wyborcy zameldowani na pobyt czasowy), a w przypadku wyborców wpisanych do rejestru wyborców
na własny wniosek – poza miejscem wpisania do rejestru oraz
wyborców nigdzie nie zamieszkałych, którzy chcą wziąć udział
w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców.
Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 30 września 2011r.
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem
wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym
obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku
morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w
spisie wyborców, najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 7 października 2011r.

Wyborcy

W numerze między innymi:
Nasi jubilaci
Wspaniałe Cerekwianki
Wyborcy
XIV Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd
Wizyta w Opolu
Spotkanie Lokalnych Grup Działania
Dożynki gminne
Dożynki Stany
25.09 80 urodziny obchodziła Elżbieta Piontek z Ligoty Małej. Z tej oka- Powstanie Straż Gminna
Remont kaplicy w Witosławicach
zji życzymy Pani Elżbiecie wiele zdrowia, spokoju i szczęścia
Ważna rocznica
W tym miesiącu Złote Gody obchodziły cztery pary z naszej gminy:
03.09. Leona i Konrad Werner z Polskiej Cerekwi
09.09. Helena i Engelbert Pospiech z Ligoty Małej
18.09 Adelajda i Jerzy Mydla z Wronina
23.09 Barbara i Antoni Cebula z Zakrzowa
Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu lat w zdrowiu
i miłości

Nasi Jubilaci

Remont kaplicy w Witosławicach

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi, jako pierwsza z rad gmin wiejskich naszego powiatu, dnia 22 września podjęła uchwałę o powołaniu straży gminnej. Straż gminna ma na celu przede wszystkim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę
obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy, jednak w zakresie
mniejszym niż policja. Do kompetencji straży gminnej należy również współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie ratowania życia
i zdrowia ludzi, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych, a także współpraca z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.
Wobec faktu masowego nadmiernego przekraczania prędkości przez kierowców, szczególnie na drodze krajowej nr 45 w Polskiej
Cerekwi ( podczas pomiaru prędkości rekordzista osiągnął prędkość 190 km/h), czy problemów z ciężarowym transportem buraków, powołanie straży gminnej w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców wydaje się być niezmiernie potrzebne. Strażnicy mogą również pomóc
w rozwiązywaniu często zgłaszanych przez mieszkańców problemów z wałęsającymi się bezpańskimi psami, dzikimi wysypiskami śmieci,
czy paleniem plas+kowych opakowań.
13 radnych opowiedziało się za powołaniem straży gminnej, przeciwko głosował radny W. Karliński, od głosowania wstrzymał się
radny B. Piróg. Postawa owych dwóch radnych jest zadziwiająca, gdyż nie dalej jak kilka tygodni temu pan Piróg nawoływał w „Laufrze”
do ustawienia czarnego punktu na jednej z cerekwickich ulic. Z kolei pan Karliński, który podobno walczy o „bezpieczną drogę ucznia do
szkoły” i chciałby Polską Cerekiew zamalować przejściami dla pieszych przeciwny jest tym, którzy mają strzec porządku i bezpieczeństwa.
Radny ów swą niechęć do straży gminnej argumentował tym, że lepiej byłoby wydać pieniądze przeznaczone na nią między innymi na
opłacenie przewozu dzieci z Ciężkowic do szkoły i z powrotem. Pewnie, że byłoby lepiej, tylko że prawo stanowi, że dowożone na koszt
gminy mogą być tylko dzieci, które mają do szkoły nie mniej niż 3 km w przypadku dzieci z klas 1-4, lub nie mniej niż 4 km w przypadku
starszych klas podstawówki i gimnazjalistów. Możliwość doﬁnansowania dojazdów dzieci musi, zatem wynikać z przepisów prawa, a gmina nie może planować wydatków w budżecie łamiąc przepisy, a uwzględniając „widzimisię” poszczególnych osób. Czyżby radny i wieloletni
dyrektor szkoły tego nie wiedział?
Swoją drogą, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzice dzieci z Ciężkowic, których sytuacja ﬁnansowa jest trudna i nie pozwala na
opłacenie biletów miesięcznych swoim pociechom zwrócili się o wsparcie do do GOPS-u Pozostali mogą kupić dzieciom bilet.

Powstanie Straż Gminna

4 Florian Sierpień/Wrzesień 2011

16 września w Gminnym Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi odbyło się spotkanie przedstawicieli dwóch opolskich Lokalnych Grup Działania: Fundacji Euro- Country z naszego terenu oraz
stowarzyszenia z powiatu głubczyckiego : Płaskowyż Dobrej Ziemi.
W spotkaniu uczestniczyli również wójtowie i burmistrzowie z terenu
działania obu grup oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego z na czele z członkiem zarządu województwa panem Antonim Konopką. Celem spotkania było przedyskutowanie bieżących problemów Marszałkowskiego w celu przyspieszenie realizacji programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Spotkanie Lokalnych Grup Działania

Katarzyna Smykała

W wycieczce do Opola ze Świetlicy w Zakrzowie wzięło udział 16 dzieci i 2 opiekunów. Pierwszą atrakcją było Centrum Chińskie
na Politechnice Opolskiej. Dzieci tam mogły się nauczyć podstawowych słów Chińskich takich jak „dzień dobry” czy „do widzenia”. Nauczyły się też liczyć i pisać liczby. Zobaczyły jak zmieniały się niektóre znaki chińskie wraz z upływem czasu. Spotkanie w centrum chińskim
zakończyliśmy zdjęciem grupowym na pamiątkę.
Następnie pojechaliśmy do ogrodu zoologicznego w Opolu. Tam mieliśmy zamówioną godzinną lekcję edukacyjną. Oprowadzała nas była
nauczycielka biologii, która z dużym zamiłowaniem opowiadała i oprowadzała
nas po ogrodzie. Godzina ta bardzo szybko upłynęła wiec dalszą część ogrodu
zwiedzaliśmy sami. Odwiedziliśmy mini zoo, gdzie dzieci karmiły zwierzęta.
Ale też udało nam się zobaczyć karmienie uchatek przez opiekuna. Było to
niesamowite widowisko, jak uchatki w zamian za ryby wykonywały różne polecenia, a przy okazji opiekun sprawdzał jak się czują. Gdzieś w międzyczasie
zrobiliśmy sobie przerwę, na małe „co nie co”, by napełnić nasze brzuchy.
Po bardzo udanym zwiedzaniu zoo, wybraliśmy się na seans ﬁlmowy w kinie. Zobaczyliśmy bajkę „Smerfy” w technologii trójwymiarowej
tzw. „3D”. Film bardzo się podobał dzieciom, a po wyjściu z kina wszystko
było „smerfne” jak w zobaczonej wcześniej bajce. Po ﬁlmie wsiedliśmy do
autobusu i o tuż po 1900 byliśmy w Zakrzowie. Był to bardzo udany wyjazd.

Wizyta w Opolu

Dnia 18 września 2011r
w kościele paraﬁalnym w Grzędzinie
odbyły się Dożynki Paraﬁalne przygotowane przez mieszkanców Dzielaw
i Witosławic. Podziękowanie za plony rozpoczęło się wymarszem korowodu z Witosławic póżniej dołączyli
mieszkańcy Dzielaw. Przed kościołem
korona ,kielich i dary zostały poświęcone.Msa dożynkowa rozpoczęła się
o godz.12.30 koncelebrowana przez
proboszcza Szczepana Wardengę i wikarego Roberta Skornię. Po nabożeństwie organizatorzy zaprosili wszystkich paraﬁan na festyn dożynkowy.
Pogoda dopisała więc wszyscy bawili
się do póznych godzin nocnych przy
świetnej muzyce.

Dożynki Stany

Gospodarzem tegorocznych dożynek
gminnych był Zakrzów. Rada sołecka ustaliła,
że nie będą się one odbywały się jak zwykle w
„Lewadzie”, tylko na placu gminnym naprzeciwko boiska „Orlik”, tak żeby młodzież i dzieci
obecne na imprezie mogły nie tylko przesiadywać z dorosłymi w namiocie, ale również pograć
w piłkę na świeżym powietrzu.
Mszę dziękczynną za plony odprawili:
ks. Stefan Jenek - proboszcz paraﬁi Zakrzów,
ks. Szczepan Wardenga z Grzędzina oraz ks. prałat Arnold Drechsler. Funkcję starostów dożynek
pełnili Gizela Kudela i Albert Volk. W przygotowanie imprezy oprócz Urzędu Gminy i zakrzowskiej rady sołeckiej włączyło się wiele organizacji i osób prywatnych, a mieszkańcy pięknie
udekorowali miejscowość. Atrakcyjny program artystyczny zapewniły zakrzowskie przedszkolaki grające na ﬂażoletach, dzieci z Zespołu
Szkół w Polskiej Cerekwi, które pod kierownictwem pana Piotra Oriana przygotowały taneczne show oraz Młodzieżowa Gminna Orkiestra
Dęta. Gwoździem programu był występ zespołu Mirka Jędrowskiego, który bawił uczestników dożynek do późnych godzin nocnych.

W pierwszy upalny weekend września w zakrzowską „Lewadę” tradycyjnie odwiedziła rzesza artystów – miłośników jeździectwa,
aby wystartować w XIV Jeździeckich Mistrzostwach Gwiazd, lub kibicować w zmaganiach sportowych swoim przyjaciołom i znajomym.
W tym roku w Zakrzowie gościli między innymi: Krzysztof Zanussi, Robert Gonera, Zbigniew Wodecki, Emilia Krakowska, Katarzyna Dowbor, Anna Powierza, Marek Frąckowiak, Agnieszka Fitkau –Perepeczko, Julia Pietrucha (serialowa „Blondynka”), Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski ( „Rancho”), Piotr Machalica, Marcin Troński, Fiolka Najdenowicz, Zespół „Czerwony Tulipan”, Magdalena Cwen- Hanuszkiewicz, Henryk Sawka, Maciej Florek, Wojciech Dąbrowski. Impreza odbywała się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa
Opolskiego pana Józefa Sebesty.
Jak zwykle wielkim zainteresowaniem cieszył się wspaniały pokaz pirotechniczny, który tradycyjnie odbył się w sobotni wieczór.
Gwoździem programu był koncert Zbigniewa Wodeckiego, który przyciągnął tłumy.
Na prośbę prezesa „Lewady”, pana Andrzeja Sałackiego, informujemy, że impreza, podobnie jak w latach ubiegłych, nie była w najmniejszym stopniu doﬁnansowana z budżetu Gminy Polska Cerekiew.
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Dożynki Gminne

XIV Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd
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