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Akcja Zima

W sezonie zimowym 2011/2012 utrzymaniem zimowym 
objęte będą wszystkie drogi gminne. Utrzymaniem dróg 
zajmuje się Firma Handlowo-Usługowa Zygfryd Dapa, 
Ostrożnica, ul. Kościelna 23, Tel. 774803050, 602724686. 
Osobą odpowiedzialną ze strony Urzędu Gminy za zimo-
we utrzymanie dróg gminnych jest inspektor inż. Ireneusz 
Smal, Tel.774801471, 604577095.  
Trudności w przejechaniu pozostałymi drogami należy zgła-
szać osobom odpowiedzialnym za ich utrzymanie:
-drogi powiatowe: mgr inż. Arkadiusz Kryś, Tel. 774829133 
oraz 695229017, Krzysztof Siemaszko, Tel. 774829133, 
664995478 
-drogi wojewódzkie: inż. Jerzy Hołubiec, Tel.774853081 do 
82 oraz 501572603, mgr Halina Płotek 774853081 do 82, 
606336016
-drogi krajowe: mgr Bogusław Pilch Tel.774821849,  
600960931, Marceli Grzejszczak Tel. 774822774,  
600960918
Przypominamy mieszkańcom, że właściciele posesji mają 
obowiązek uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczysz-
czenia z chodników położone wzdłuż ich nieruchomości. 
Zobowiązani do utrzymania nieruchomości w czystości zo-
bowiązani są wszyscy właściciele ( w tym współwłaściciele    
i użytkownicy wieczyści), a w przypadku wspólnoty miesz-
kaniowej - za porządek odpowiada zarząd wspólnoty.
Przypominamy także o konieczności usuwania tworzących 
się na krawędziach dachów nawisów śniegu, sopli lodu          
z okapów, rynien i innych części elewacji budynku. Szcze-
gólnie istotne jest to w miejscach gdzie mogą one stanowić 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.  Na właści-
cielach, zarządcach i administratorach budynków spoczywa 
także obowiązek usuwania śniegu z dachów.
Uprasza się mieszkańców o nie pozostawianie pojazdów za-
parkowanych w pasie jedni, ponieważ utrudnia to odśnie-
żanie dróg.

NOWE ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CE-
NIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw zwią-
zanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291 , poz.1707 ) informujemy, że  w 2012 roku producenci rolni będą mogli 
składać wnioski do wójta  właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
tego producenta rolnego ( w tym dzierżawy) w dwóch terminach:
• od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. – wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z orygi-
nałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011r. do 31 stycznia 2012r.
• od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. – wraz z fakturami ( lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napę-
dowego do produkcji rolnej w okresie od  1 lutego 2012r. do 31 lipca 2012r.
a  pieniądze wypłacane będą w terminach:
• 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.  
 Zmianie ulegnie również wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa. Wnioski będzie można pobrać 
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi w pokoju nr 4 /parter/
Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać u  inspektora ds. podatków i opłat Alicji Bigos – tel. 77 
4801474
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Gmina Mistrzów

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w 2011 roku Wójt Gminy, 
Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady wręczyli uro-
czyste podziękowania sportowcom, którzy poprzez swoje wybit-
ne osiągnięcia rozsławiają gminę Polska Cerekiew w Polsce i na 
świecie.
To niezwykły zbieg okoliczności, że w tak małej gminie, jaką jest 
Polska Cerekiew mamy kilku Mistrzów Polski, członków polskiej 
kadry narodowej i finalistów Mistrzostw Europy.
Nasi wspaniali zawodnicy to: Maciej Semak, Katarzyna Smyka-
ła, Paweł Drzeżdzon, Beata Stremler, Żaneta Skowrońska i Ka-
tarzyna Bryś.

Korzystając z uroczystej okazji Wójt Krystyna Helbin w imieniu 
prezesa Opolskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej wręczy-
ła medal 65-lecia PZPN zasłużonemu działaczowi sportowemu 
panu Janowi Cieślakowi. 
Warto również wspomnieć,    
że w grudniu prezes LKJ „Le-
wada” Andrzej Sałacki ode-
brał w Warszawie medal 65-
lecia Ludowych Zespołów 
Sportowych, zostając wybra-
nym, (jako zdobywca 2 medali 
Mistrzostw Świata i 12 medali 
Mistrzostw Polski) do grona 
sześćdziesięciu pięciu naj-
wybitniejszych sportowców                 
w całej historii LZS.

Ważność dowodów osobistych

Informuje się mieszkańców gminy, że dnia 31 grudnia 2011r minął 10 - letni  okres ważności wydawanych nowych dowodów 
osobistych, w związku z tym prosi się o sprawdzenie daty ważności swoich dowodów osobistych.
Jeżeli dokumenty utraciły ważność, to należy jak najszybciej zgłosić się do Urzędu Gminy pokój nr 14 i złożyć wniosek o wy-
mianę dowodu osobistego. Szczegółowych informacji udziela Kierownik USC - Zofia Jużyca, tel. 77 480 14 61.

Nowa siedziba Biblioteki

Od 1 stycznia zmieniła się siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi. Biblioteka została przeniesiona ze szkoły 
na ulicę Ligonia 2, do budynku starego przedszkola. Dzięki temu szkoła zyska dodatkowe pomieszczenia, a mieszkańcy wsi 
będą mieli łatwiejszy dostęp do książek, czasopism i komputerów. Księgozbiór został już przeniesiony, ale trwa jeszcze porząd-
kowanie i katalogowanie książek.  W następnym numerze poinformujemy Państwa o godzinach pracy Biblioteki.

Zwycięstwo Pawła Drzeżdzona w Niemczech

W rozgrywanych 14 stycznia 2012 r. Mistrzostwach Badenii Wirtembergii w zapasach w stylu wolnym mieszkaniec Zakrzowa 
Paweł Drzeżdzon zajął I miejsce w kategorii wagowej do 74 kg. W zmaganiach seniorów nasz zawodnik wygrał 5 walk, w roz-
grywce finałowej pokonał przeciwnika z Turcji. W Mistrzostwach udział brało 14 klubów niemieckich, natomiast   z macierzy-
stego klubu Pawła - LKS Dąb Brzeźnica startowało 3 zawodników, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca i jedno drugie.

Nasi Jubilaci

1 stycznia 90 urodziny  obchodziła Pani Anna Schindler z Witosławic, a 15 stycznia 85 urodziny obchodziła Pani Gryzelda 
Janocha z Kozy.
Również w styczniu Złote Gody świętowali Państwo Agnieszka i Józef Josko z Grzędzina oraz Ruta i Ginter Szczudłek z Wito-
sławic.
Wszystkim Jubilatom składamy jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wielu szczęśliwych dni.

Żaneta Skowrońska

Katarzyna Smykała

PRACA W AUSTRII
na warunkach austriackich dla:

elektryków spawaczy, ślusarzy, hydrau-
lików, opertorów CNC, stolarzy, dekarzy, 

cieśli, murarzy, oraz inych zawodów
KOMUNIKATYWNA ZNAJOMOSC 

J. NIEMIECKIEGO
Euro Labora – Racibórz 

Plac Wolności 1 (I piętro)
tel. 32 701 02 33, kom. 697 534 982

praca@euro-labora.com
www.euro-labora.com

NR CERTYIKATU 7061

Jan Cieślak
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Sylwester pod chmurką

Już po raz trzeci z rzędu mieszkańcy Polskiej Cerekwi mieli okazję wspólnie witać 
Nowy Rok na placu przed Urzędem Gminy. Zabawę rozpoczęto trzy godziny przed 
północą. Na profesjonalnej scenie wystąpiły zespół JOY oraz orkiestra rozrywkowa 
KURCBEND.  Konferansjerkę prowadził niezastąpiony Artur Szczęsny z Radia Park. O 
północy serdeczne życzenia złożyli wszystkim obecnym Wójt Krystyna Helbin, Prze-
wodniczący Rady Gminy Jerzy Kołeczko oraz sołtys Polskiej Cerekwi Urszula Kochoń. 
Gwoździem programu wywołującym okrzyki zachwytu licznie zgromadzonych miesz-
kańców był fantastyczny, trwający kilka minut pokaz pirotechniczny, który przygoto-
wał kierownik ZUK Adrian Kasper.  Nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwali 
druhowie z naszej OSP. Wspólna zabawa przyniosła wszystkim mnóstwo radości, 
zatem wygląda na to, że spędzanie sylwestrowych wieczorów pod gołym niebem 
stanie się w tradycją w Polskiej Cerekwi.
Wójt Gminy gorąco dziękuje wszystkim, którzy swoją praca przyczynili się do tego, 
aby ostatni wieczór 2011 roku był tak niezwykle udany.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Polskiej Cerekwi

W niedzielę 8 stycznia 2012 r. w restauracji „Zamkowa” w Polskiej Cerekwi odbył się XX 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie każdy znalazł coś dla siebie,            
w występach artystycznych zaprezentowała się grupa flażoletowa z ZGSP z Polskiej Cerekwi 
prowadzona przez Panią Wiesławę Podgórską, w ramach współpracy gimnazjum z Cisku, 
Gościęcina i Długomiłowic wystąpił zespół „Gwiazdeczki” i „Poezja” oraz mażoretki z Dłu-
gomiłowic. Talentem wokalnym zachwycały cerekwianki Weronika Wolker, Julia Majnusz 
oraz Ela Zając. Państwo Elżbieta i Stanisław Zientara z K-Koźla wystąpili z ciekawym połą-
czeniem poezji śpiewanej. Dla fanów mocnego brzmienia rockowego zagrał zespół „Here-
sis” z Raciborza a dla sympatyków hip-hopu raper CHUDY i zespół breakdance „Beat KillaZ” 
z Raciborza.. W przerwach występów odbywały się licytacje najróżniejszych przedmiotów, 
m.in. piły tarczowej, munduru pilota wojsk lotniczych, tortu, książek, kalendarzy, koszulek    
i wielu innych ciekawych rzeczy. Również Wójt Gminy przeznaczył na licytację obraz po-
wstały podczas ubiegłorocznych plenerów malarskich oraz miniaturową grafi-
kę przedstawiającą Polską Cerekiew. Tradycyjne światełko do nieba odbyło się 
w formie wypuszczenia w górę lampionów w kształcie serca. Na rzecz WOŚP 
ze sztabu z Polskiej Cerekwi pieniądze do puszek zbierało około 50 wolonta-
riuszy, którzy wyruszyli nie tylko na teren naszej gminy, ale m.in. do Głogówka, 
Głubczyc i Baborowa. Podczas XX Finału cerekwicki sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zebrał około 23 tysięcy złotych, kilkanaście euro i jed-
nego dolara. W tym roku pieniądze zbierane były na zakup najnowocześniej-
szych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla 
kobiet ciężarnych z cukrzycą. Impreza odbyła się pod patronatem Klubu HDK 
PCK Polska Cerekiew działającym przy cukrowni „Cerekiew” w Ciężkowicach.
        Piotr Kanzy

Straż Gminna w Polskiej Cerekwi

Rozmowa z Panem Piotrem Bandurskim pełniącym od 01.01.2012 r. obowiązki Komendanta Stra-
ży Gminnej w Polskiej Cerekwi

Od 1 stycznia pełni Pan obowiązki Komendanta Straży Gminnej, gdzie pracował Pan wcześniej?
- Kilka lat pracowałem w Zawodowej Straży Pożarnej, a od 2003 r. w Straży Miejskiej w Kędzie-
rzynie-Koźlu
W jakim stopniu Pana doświadczenie na poprzednim stanowisku można przenieść na teren wiejski?
- Ponieważ zarówno kompetencje, jak i obowiązki straży miejskiej oraz gminnej ujęte są w tej samej ustawie, myślę iż jedyną 
różnicą będzie sposób organizacji pracy oraz tryb pracy. Obowiązki i kompetencje są takie same, natomiast gmina Polska Ce-
rekiew ma swoją specyfikę, jako teren rolniczy, z którą wiązać się mogą inne niż na obszarach miejskich zadania.
Jak widzi Pan przyszłość Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi?
- W chwili obecnej Straż Gminna jest w organizacji, do końca stycznia powinna zostać przygotowana siedziba naszej placówki, 
która umiejscowiona będzie w budynku starego przedszkola przy ul. Ligonia 2. Opracowany przeze mnie plan działań Straży 
Gminnej przewiduje podejmowanie zadań z kilku zakresów:
1. wdrażanie działań zgodnych z Ustawą o Strażach Gminnych w tym m.in. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicz-
nych, ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, czy czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu 
drogowego w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowego
2. w obszarze ustawy o czystości w gminach, w tym m.in. kontrole porządku terenów zarządzanych przez jednostki gospodar-
cze oraz samorządowe, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom utrzymania porządku oraz kontrole umów ona wywożenie 
nieczystości oraz zobowiązań z nimi związanych
3. w obszarze ustawy o ruchu drogowym, w tym m.in. kontrola prędkości pojazdów, dyscyplinowanie kierowców popełnia-
jących wykroczenia na zasadach określonych ustawą oraz współpraca z Inspekcją Transportu Drogowego w celu wspólnych 
kontroli pojazdów o zwiększonym tonażu poruszających się na obszarze gminy
4. Prewencja, w tym cykliczne działania kontrolno-prewencyjne pod kątem naruszeń spokoju i porządku w miejscach publicz-
nych, a także w rejonie placówek szkolno-oświatowych, czy kontrole punktów sprzedaży oraz podawania alkoholu głównie     
w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
5. Profilaktyka w tym regularne prelekcje dla młodzieży, przekazywanie wiedzy o sposobach unikania zagrożeń, ograniczone-
go zaufania do obcych
Szczegółowe informacje na temat planu pracy i wszelkie aktualności dotyczące Straży Gminnej będą zamieszczone na stronie 
internetowej, która powstanie niebawem.
            Dziękują za rozmowę
            Aleksandra Szlagowska
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WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 
ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU RTV i AGD – 26 MAJA 2012r 
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Harmonogram wywozu odpadów

Wigilia dla samotnych

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas, kie-
dy najbardziej odczuwa się samotność. Dla-
tego też 21 grudnia w cerekwickim Centrum 
Kultury odbył się wieczór wigilijny dla osób 
samotnych z gminy, zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Pol-
skiej Cerekwi. Udział w niej wzięło około 50 
osób. Na spotkanie przybyli również zapro-
szeni goście: Wójt Gminy Polska Cerekiew 
Krystyna Helbin, Skarbnik Gminy Maria Wieczorek-Juzwiszyn, 
Sekretarz Gminy Urszula Golisz oraz proboszcz zakrzowskiej pa-
rafii Ks. Stefan Jenek. Ksiądz rozpoczął uroczystość od modlitwy  
i złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Wójt Gminy w 
swojej wypowiedzi podkreślił potrzebę organizacji tego rodzaju 
spotkań, aby w ten świąteczny czas nieść pociechę, odrobinę ra-
dości osobom chorym i samotnym. Życzył także wszystkim zebra-
nym zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku. Nad oprawą 
artystyczną czuwały dzieci ze szkoły z Polskiej Cerekwi. Oprócz 
stołów zastawionych potrawami wigilijnymi na uczestników wi-
gilii czekały kolędy i pastorałki w wykonaniu szkolnej orkiestry 
flażoletowej połączone ze świątecznymi występami, a Ksiądz Je-
nek jak zwykle radosny i uśmiechnięty rzucał kawałami na lewo 
i prawo. Jak każe tradycja zebrani łamali się też opłatkiem i skła-
dali sobie życzenia. Zaproszeni mieszkańcy gminy otrzymali na 
zakończenie uroczystości paczki świąteczne. Kierownik GOPS-u 
składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które zaan-
gażowały się w organizację spotkania, a w szczególności Paniom 
Brygidzie Piegza, Urszuli Kochoń i Edeltraudzie Harz za fachową 
obsługę w kuchni oraz Paniom Elżbiecie Ostarek, Bożenie Rycek, 
Krystynie Zając i wszystkim dzieciom zaangażowanym w przygo-
towanie części artystycznej.   Piotr Kanzy


