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Zgłoś drużynę do rozgrywek „Orlik Polska”
Zawodniczka „Lewady” jedzie na Olimpiadę
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Biblioteka znów działa
Internet + Telefon w Gminie Polska Cerekiew za darmo
Pozytywne działania, Zebranie Walne

Zgłoś drużynę do rozgrywek 
„Orlik Polska” 
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi zaprasza wszystkich 
amatorów piłki nożnej do wzięcia udziału w regionalnym 
turnieju piłkarskim organizowanym w ramach programu 
“Orlik Polska”. Turniej odbędzie się w dniach 28 i 29 kwiet-
nia 2012 r. na kompleksie boisk sportowych w Zakrzowie. 
Rozgrywki prowadzone będą w dwóch kategoriach wieko-
wych: powyżej 16 lat i powyżej 35 lat. Projekt nie dopusz-
cza do rozgrywek czynnych zawodników, czyli osób które 
rozegrały co najmniej sekundę w sezonie 2011/2012 w roz-
grywkach OZPN/MZPN/PZPN oraz w rozgrywkach futsalo-
wych PZPN w sezonie 2011/2012.
Zwycięzca turnieju regionalnego weźmie udział w finale 
wojewódzkim. Z kolei zwycięzca finału wojewódzkiego za-
gra o prymat w finale ogólnopolskim, a mistrz Polski zagra 
na arenie międzynarodowej. Głównym celem piłkarskiego 
projektu „Orlik Polska”, czyli Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów 
Orlika są regularne amatorskie rozgrywki na szczeblu Regio-
nalnym, Wojewódzkim, Ogólnopolskim oraz Europejskim, 
stwarzając społeczeństwu możliwość rywalizacji sportowej 
w godnych warunkach zachowując główne aspekty stabil-
ności fizycznej oraz zapobieganiu nałogom.
Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania drużyn te-
lefonicznie u Pana Piotra Kanzy pod numerem telefonu 77 
480 14 76, osobiście w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi 
– pok. nr 11 lub bezpośrednio na kompleksie sportowym 
Orlik w Zakrzowie u Pana Jana Cieślaka. 
Termin zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2012 r.
Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu: 
www.orlikpolska.pl

Internet + Telefon w Gminie Polska Cerekiew za darmo
 
Firma telekomunikacyjna WWNET z Raciborza będzie w latach 2012-2013 budowała sieć internetową na terenie Gminy Polska 
Cerekiew w technologii WiMAX. Inwestycja będzie dofinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-
2013. Celem projektu jest dostarczenie szerokopasmowego internetu do miejscowości, gdzie usługa taka nie funkcjonuje 
albo jest ograniczona. Sieć w gminie będzie częścią sieci budowanej na terenie województwa opolskiego i śląskiego. Na dzień 
dzisiejszy projektem jest objęta cała Gmina. Jakie korzyści dla mieszkańców objętych projektem? Mieszkańcom miejscowości 
objętych dofinansowaniem zostanie zaproponowana niepowtarzalna oferta. Przede wszystkim możliwość korzystania z do-
stępu do szerokopasmowego internetu w niezawodnej technologii. Kolejną korzyścią to brak kosztów za podłączenie. Dodat-
kowo WWNET planuje w pierwszym roku zwolnić klientów z opłaty abonamentowej za internet. W kolejnych latach transfer 
ma się kształtować na poziomie 6Mb/s za 60zł. Zostanie również wprowadzona usługa telefonii stacjonarnej VOIP, a więc 
tanie połączenia telefoniczne z całym światem. I tutaj również klient nie będzie ponosił żadnych kosztów za urządzenia.
Ilość osób, które mogą skorzystać z podłączenia do nowej sieci WWNET jest ograniczona, dlatego prowadzona jest lista chęt-
nych. Zapisywać się można telefonicznie 032/4152708 lub osobiście w siedzibie firmy przy ul. Stefana Batorego 7 w Raciborzu.  
Trochę informacji o technologii - WiMAX ( Worldwide Interoperability for Microwave Access) jest technologią bezprzewodo-
wej, radiowej transmisji danych, opartą na międzynarodowych standardach stworzonych dla szerokopasmowego, radiowego 
dostępu do internetu na rozległych obszarach. Technologia ta jest alternatywą dla rozwiązań przewodowych – gwarantuje 
wysoką jakość sygnału, będąc niezależną  od warunków atmosferycznych i przeszkód terenowych. Nowoczesny system Wi-
MAX został wprowadzony na polski rynek w 2010roku, a w roku 2012-2013 będzie już funkcjonował na terenie Gminy.

Zawodniczka „Lewady” jedzie na Olimpiadę

Z przyjemnością informujemy, że zawodniczka Ludowego Klubu Jeździeckie-
go „Lewada” w Zakrzowie, Beata Stremler, zakwalifikowała się na Igrzyska Olim-
pijskie Londyn 2012. Pierwszy raz w historii zawodniczka reprezentująca klub 
sportowy działający w gminie Polska Cerekiew wystartuje na Olimpiadzie.
Beata wystartuje  w dyscyplinie ujeżdżenie   na koniu Martini w pierwszym ty-
godniu sierpnia.  Z  zawodniczką i pozostałymi członkami polskiej kadry naro-
dowej  pojedzie do Londynu trener LKJ „Lewada” Andrzej Sałacki, który otrzy-
mał oficjalną nominację na menadżera kadry olimpijskiej dyscypliny ujeżdżenie. 
Pierwszy kwartał 2012 roku to czas podsumowań ubiegłorocznych dokonań sportowych 
w których  „Lewada” spisała się na medal. Klub po raz kolejny wygrał ogólnopolski ran-
king Polskiego Związku Jeździeckiego, a trzy zawodniczki: Beata Stremler, Żaneta Skow-
rońska i Zuzanna Widuch zostały członkami kadry narodowej dyscypliny ujeżdżenia.

Pozytywne działa-
nia

Aktywne Koło DFK w 
Polskiej Cerekwi nie-
ustannie organizuje 
jakieś imprezy - w lu-
tym odbył się bal prze-
bierańców, w marcu 
uroczyście świętowano 
Dzień Kobiet. W ostat-
nią niedzielę panie           
z DFK, działające jedno-
cześnie w Związku Śląskich Kobiet Wiejskich udzielały się z kolei na Kier-
maszu Wielkanocnym.
Podziwiamy zaangażowanie i niespożyte pokłady energii - szczególnie Pań 
Edeltraudy Harz i Urszuli Kochoń.

Zebranie Walne zakrzowskiego Stowarzyszenia

26 marca odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów. 
Stowarzyszenie, które zawiązało się 5 lat temu ciągle się rozwija i działa 
niezwykle aktywnie pod kierunkiem pani prezes Agnieszki Wieczorek, 
współpracując z Radą Sołecką i innymi organizacjami.
Tylko w ubiegłym roku SOWZ organizowało lub pomagało w organizacji 
wielu ciekawych przedsięwzięć takich jak np.: Dzień Kobiet, Chiński Wieczór w Polskiej Cerekwi, wycieczka do operetki w Gli-
wicach, wyjazd dzieci na wycieczkę do Opola, rajd rowerowy, wycieczka do Wrocławia, Biesiada Humoru, Mikołajki dla dzieci, 
opracowanie projektu tablicy promującej Zakrzów i wielu innych. Aby pozyskać środki na działalność SOWZ jego członkowie, 
a zwłaszcza „członkinie” nie szczędziły pracy sprzedając kołocz na dożynkach, czy wykonując stroiki na dzień Wszystkich Świę-
tych. Plan działania Stowarzyszenia na rok 2012 jest nie mniej bogaty, zatem zapraszamy wszystkich do współpracy.

Zdrowych, radosnych Świąt Wiel-
kanocnych życzą wszystkim 
Mieszkańcom Gminy - Wójt, 

Rada Gminy oraz Pracownicy 
Samorządowi
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Wieści z budowy

W związku z licznymi zapytaniami  i zainteresowaniem miesz-
kańców budującym się ośrodkiem sportowym w Zakrzowie, za-
mieszczamy mini fotoreportaż ukazujący obecny stan  powsta-
jących obiektów.
Za kilka dni  zamontowane zostaną boksy dla koni  oraz wyko-
nane zostanie podłoże w halach sportowych, zatem wszystko 
wskazuje na to, że pierwszy jeździecki sezon halowy rozpocznie 
się w ośrodku jeszcze tej jesieni.
Kolejny etap inwestycji to dokończenie budowy basenu.
O postępach w realizacji budowy będziemy informować Pań-
stwa na bieżąco.

Florian Luty/Marzec 2012 3
Spotkanie z pieśnią rosyjską

Sala Gminnego Centum Kultury w Polskiej Cerekwi pękała            
w szwach w czasie koncertu „syberyjskiego barda”- Evgena 
Malinovskiego, który Urząd Gminy zorganizował z okazji Dnia 
Kobiet.
Evgen Malinovskyi to wszechstronnie utalentowany artysta, 
aktor filmowy i teatralny, muzyk, charyzmatyczny pieśniarz. 
Urodził się w Biełowie na Syberii, w Rosji ukończył studia mu-
zyczne na wydziale dyrygentury, natomiast dyplom magistra 
sztuki zdobył w Warszawie. Evgen od 20 lat mieszka i pracuje 
w Polsce. Od wielu lat jest gościem zakrzowskich Jeździeckich 
Mistrzostw Gwiazd, ponieważ świetnie jeździ konno. 
Pieśni, które Evgen zaprezentował w Polskiej Cerekwi słowa-
mi najlepszych rosyjskich bardów oddają jego własny świato-
pogląd, mówią o najważniejszych według niego wartościach 
w życiu. Są to utwory m. in. Włodzimierza Wysockiego, Bułata 
Okudżawy, Aleksandra Rozenbauma. Evgen śpiewa po rosyjsku 
i po polsku, akompaniując sobie na gitarze akustycznej. Nieod-
łączny element jego koncertów stanowią komentarze w języku 
polskim, poprzedzające każdy utwór.
Ci, którzy przyszli na koncert Evgena z pewnością przeżyli nieza-
pomniane chwie.

Biblioteka znów działa.

Zakończyła się przeprowadzka biblioteki ze szkoły do budynku dawnego przedszkola przy ulicy Ligonia. Księgozbiór został 
już rozpakowany i uporządkowany. Czytelnicy powinni być zadowoleni z tej zmiany - 
lokalizacja jest bardziej korzystna, w nowej bibliotece jest dużo  więcej  miejsca,  czy-
telnicy mogą swobod-
nie korzystać z dostępu 
do czasopism,  kom-
puterów  i Internetu.

Nasi Jubilaci

27 lutego Złote Gody obchodzili Państwo  
Jan i Marta Groeger z  Grzędzina,
 a w marcu osiemdziesiąte urodziny świę-
towały  dwie  Jubilatki z Ciężkowic: 
9 marca   Pani Franciszka Roik, 
a 15 marca Pani  Gertruda Kajm.
Dostojnym Jubilatom składamy jak naj-
serdeczniejsze życzenia zdrowia i wszel-
kiej pomyślności na dalsze lata.

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

Państwo Marta i Jan Groeger z Grzędzina


