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3-go lutego Złote Gody świętowali Państwo Gabriela i Krzysztof Lipka z Zakrzowa, a tydzień później, 10 lutego 50-tą rocznicę
pożycia małżeńskiego obchodzili również Państwo Berta i Bruno Griner z Ligoty Małej.
90 urodziny obchodziła 15 –go lutego Pani Zelma Malajka z Polskiej Cerekwi.
Wszystkim Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Nasi Jubilaci

Piotr Kanzy

W ramach projektu „Przyjaciele bez granic” w czeskiej Svetlej Horze odbyło się kolejne już polsko-czeskie spotkanie dzieci. Część uczestników wzięło udział
w
warsztatach ceramicznych, podczas których polskie i czeskie dzieci wspólnie malowały
przygotowane wcześniej i wypalone w specjalnym piecu ﬁgurki. Oprócz możliwości zapoznania się z kolejnymi nowymi technikami ceramicznymi była to dla dzieci doskonała
okazja do integracji z ich czeskimi rówieśnikami.
Starsi uczniowie biorący udział w spotkaniu wystartowali w drugim już polsko-czeskim
turnieju w tenisa stołowego. Tym razem był to konkurs drużynowy, gdzie bezkonkurencyjni okazali się nasi reprezentanci. W
ramach kolejnego już projektu współpracy transgranicznej uczniowie ze szkół z Polskiej Cerekwi i Wronina mają szansę wziąć
udział w kilku międzynarodowych spotkaniach ze swoimi rówieśnikami z Czech.

Przyjaciele bez granic cz. II
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Zaproszenie

Wstęp wolny

Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi serdecznie zaprasza
na Koncert Syberyjskiego Barda
Evgena Malinovskiego,
który odbędzie się 9 marca o godz.19.00
W Gminnym Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi
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NR CERTYIKATU 7061

na warunkach austriackich dla:
elektryków spawaczy, ślusarzy, hydraulików, 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

PRACA W AUSTRII

W poniedziałek 6 lutego w Zespole Gimnazjalno- SzkolnoPrzedszkolnym w Polskiej Cerekwi zorganizowano obchody Dnia Babci i Dziadka. Wspaniałym popisom aktorskiego
oraz tanecznego kunsztu nie było końca. Dzieci zaprezentowały wiersze, piosenki, popisy taneczne a także scenki rodzajowe w języku niemieckim. Licznie zgromadzeni
Seniorzy gorąco bili brawo swoim wnuczkom i wnukom.
Zwieńczeniem występów była wspólna zabawa Babć,
Dziadków oraz wnucząt na parkiecie.

Dzień Babci i Dziadka
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W minionym roku Gmina Polska Cerekiew zrealizowała wiele ważnych i potrzebnych inwestycji. Nie wszystkie zostały zakończone, ponieważ trzeba je było podzielić na etapy - ze
względu na rozmiar przedsięwzięć i wielkość zaangażowanych środków.
W 2011 roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Witosławicach, Dzielawach, Grzędzinie oraz tranzyt ścieków Dzielawy - Polska Cerekiew. Wartość całego zadania to ponad 6
milionów złotych, ale 4 miliony urzędnikom udało się pozyskać ze środków europejskich.
W pierwszym półroczu 2011 Gmina oddała do użytku imponujący kompleks sportowy w Zakrzowie w ramach programu
„ Moje boisko- Orlik 2012, w skład którego wchodzą dwa boiska o sztucznych nawierzchniach oraz szatnia i sanitariaty. Zadanie kosztowało blisko 1,5 miliona złotych, jednak 333 tysiące złotych doﬁnansowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a kolejne
333 tysiące przeznaczyło na ten cel Województwo Opolskie.
Największym przedsięwzięciem naszego Samorządu jest budowa ośrodka sportowo- rekreacyjnego w Zakrzowie. Zaplanowana wartość zadania wynosiła prawie 17 milionów złotych. Do tej pory udało się pozyskać blisko 7 milionów doﬁnansowania
z Regionalnego programu Operacyjnego oraz 2 miliony z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. W związku ze zwiększeniem
zakresu robót konieczne było przesunięcie terminu realizacji całego zadania, które powinno być zakończone w tym roku.
Gmina zrealizowała również wiele mniej kosztownych, ale bardzo ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Ze środków Funduszu Sołeckiego za ponad 5 tysięcy złotych zakupiono altanę dla
miejscowości Jaborowice. Ponad 10 tysięcy złotych wydano na zakup
urządzeń na plac zabaw w Cięzkowicach.Za ponad 700 tysięcy złotych
zakupiono nowoczesny bojowy wóz strażacki. Ponad 697 tysięcy złotych na ten cel uzyskano z doﬁnansowania unijnego, pozostałe pieniądze dołożyli: Cukrownia „Cerekiew”, Powiatowy Bank Spółdzielczy,
OSP oraz Gmina. Rozpoczęto również budowę garażu dla OSP, który
kosztował będzie 100 tysięcy złotych.
O udział w wyścigu o unijne pieniądze pokusił się również z wielkim
powodzeniem nasz Zespół Szkół. Realizowany jest wielki projekt
edukacyjny „Nasza przyszłość – lepsza przyszłość” w ramach którego przeprowadzanych jest mnóstwo ciekawych działań. Dzięki temu
projektowi szkoła wzbogaciła się o tablicę interaktywną oraz zestaw
interaktywny - tablicę, projektor, komputer i zestaw nagłaśniający
o wartości 25 tysięcy złotych.
W tym roku planowane jest przede wszystkim dokończenie rozpoczętych zadań: budowy kanalizacji w Witosławicach, Grzędzinie i Wroninie oraz ośrodka w Zakrzowie. Rozpoczną się również prace nad
renowacją ruin zamku w Polskiej Cerekwi, ponieważ Gmina pozyskała
na ten cel 5 milionów złotych.
W rankingu przeprowadzonym przez magazyn „Wspólnota” w 2011
roku Gmina Polska Cerekiew zajęła 33 miejsce w Polsce wśród gmin
wiejskich w zakresie zrealizowanych inwestycji i projektów z udziałem środków unijnych. Kto raz chociaż próbował sięgnąć po pieniądze
europejskie, wie ile wysiłku trzeba włożyć w ich zdobycie. Dlatego
godzien podziwu jest fakt, że naszym urzędnikom się to udaje. Bez ich
starań nie mielibyśmy tak rozbudowanej infrastruktury.

Inwestycje - podsumowania i plany
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27 stycznia 2012 roku rozstrzygnięto następujące konkursy ofert:
- na wspieranie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury ﬁzycznej i rekreacji wśród mieszkańców gminy
Polska Cerekiew. Dotacje otrzymały następujące organizacje:
Klub Sportowy Orzeł - 6000 zł; Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” - 25000 zł; Towarzystwo Sportowe „Unia” - 4000 zł
Gminny Związek Ludowe Zespoły Sportowe - 21000 zł; Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ATENA - 4000 zł
-na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2012 roku.
Dotację otrzymało Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim - 10000 zł
-na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych- pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych w domu w 2012 r. Dotację otrzymała Caritas Diecezji opolskiej- Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie - 10000 zł

Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert

Tegoroczna zima okazuje się nie straszna dla dzieci z naszej gminy. 25 osobowa grupa najmłodszych mieszkańców skorzystała
z okazji, by na trzy dni opanować czeskie stoki w Suchej Rudnej, gdzie pod okiem instruktorów doskonaliła technikę jazdy
na nartach. Młodzi narciarze szusowali na czeskich stokach wraz ze swoimi rówieśnikami z partnerskiej gminy Svetla Hora,
którzy w tych dniach również zorganizowali sobie przysłowiowy „wypad na narty”. Całość odbyła się w przyjacielskiej atmosferze, bez kontuzji i urazów, a nie jedno dziecko w upalne wakacyjne dni wspominać będzie tegoroczną przygodę na czeskich
stokach. Dodatkową atrakcją był wyjazd do Aquaparku w Bruntalu, gdzie po całodniowych zmaganiach na stoku dzieci mogły
zrelaksować się w jacuzzi oraz skorzystać z innych atrakcji wodnych. Szkoła narciarska zorganizowana została w ramach realizowanego przez gminę Polska Cerekiew projektu „Przyjaciele bez granic”. Realizowany będzie do końca maja, a kiedy po
śniegu nie będzie już śladu, do Polskiej Cerekwi na kilka dni zawitają dzieci z Czech.

Szkoła narciarska „Biała zima pod Pradziadem”

Projekt „Przyjaciele bez granic” Nr PL.3.22/3.3.07/11.02798 jest współﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE

Florian Styczeń/Luty 2012 3

