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Sukcesy naszych sportowców

Tour de Pologne - podpisanie umowy

2 kwietnia w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu prezy-
dent miasta pan Tomasz Wantuła oraz Wójt naszej gminy, 
pani Krystyna Helbin, podpisali z firmą „Lang Team”, repre-
zentowaną przez pana Czesława Langa umowę dotyczącą 
współ organizacji 69 edycji wyścigu „Tour de Pologne”. 25 
kwietniaw warszawskim Hotelu Marriott odbędzie się uro-
czysta prezentacja tegorocznego wyścigu, na którą zapro-
szeni zostali również przedstawiciele naszej gminy.
Wyścig Tour de Pologne przejedzie przez Polską Cerekiew 
12 lipca. Kolarze wystartują w godzinach południowych        
z Kędzierzyna-Koźla, a następnie przejadą przez Polską 
Cerekiew, gdzie będzie miała miejsce tzw. „Premia lotna”. 
Etap wyścigu zakończy się w Cieszynie. O szczegółach tego 
wielkiego sportowego wydarzenia, któremu towarzyszyć 
będzie wiele atrakcji będziemy państwa jeszcze niejedno-
krotnie informować.

AKCJA CZYSTA GMINA
STRAŻ GMINNA w Polskiej Cerekwi przypomina właścicielom i użytkownikom nieruchomości o  utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie nieruchomości.
 I tak: 
USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
1)wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych 
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczy-
stości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wy-
posażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  z wymaganiami określonymi    
w regulaminie;
3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w spo-
sób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośred-
nio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym 
jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń
Art. 64. § 1. Kto będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia 
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem po-
rządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo 
karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.
Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia na-
leżytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny lub karze nagany.
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
Art. 71. Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami od-
padów podlega karze aresztu albo grzywny.

Sto lat!

18 kwietnia „okrągłe” urodziny świętowała Pani Wójt 
Krystyna Helbin. Sterniczce naszej Gminy życzymy 
dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym oraz 
realizacji wszystkich wielkich i małych zamierzeń zwią-
zanych z dalszym rozwojem gminy Polska Cerekiew.

Sukcesy naszych sportowców

Młode piłkarki z Polskiej Cerekwi: Wiktoria Bielak, Brygida Brysiak, Vanessa Gwoździe-
wicz, Julia Jacek, Dominika Kwaśnik i Nikola Mondzelewska trenowane przez pana An-
drzeja Lewczaka odniosły duży sukces wygrywając turniej REAL JUNIOR CUP w Opolu. 
Cerekwianki pokonały kolejno drużyny: LUKS Dalia Popielów, PSP Paczków, Karolinki Go-
golin oraz ponownie – w finale- LUKS Popielów, uzyskując w ten sposób kwalifikacje do 
półfinału turnieju, który odbędzie się 3 czerwca we Wrocławiu. Również znaczne sukcesy 
odniosły nasze amazonki - zawodniczki LKJ „Lewada”. W drugi weekend kwietnia w Halo-
wym Pucharze Polski w Ujeżdżeniu w Zbrosławicach srebrny medal w kategorii juniorów 
zdobyła Zuzanna Widuch na klaczy With Me, a medal brązowy w kategorii seniorów - Ża-
neta Skowrońska na klaczy Mystery. Finały Mistrzostw Polski Juniorów, których 18 letnia 
Zuzia Widuch będzie walczyć o medal Mistrzostw Polski odbędą się również 3 czerwca na 
hipodromie przed pałacem w Zakrzowie. Wszystkim zawodniczkom serdecznie gratulujemy sukcesów i dziękujemy 
za promocję naszej gminy.
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Niemiecka delegacja odwiedziła gminę Polska Cerekiew

W dniach od 1 do 5 kwietnia 2012 r. w gminie Polska Cerekiew gościła czteroosobowa delegacja naszych niemiec-
kich partnerów z Rieste, z nowym burmistrzem Sebastianem Hüdepohl na czele. Głównym celem wizyty gości            
z Niemiec było omówienie kierunków współpracy pomiędzy samorządami obu gmin partnerskich oraz bliższe po-
znanie gminy Polska Cerekiew. W pierwszym dniu swego pobytu delegacja odwiedziła również czeską gminę Svetla 
Hora. W kolejnych dniach goście odwiedzili tutejszy urząd, budowę ośrodka sportowego w Zakrzowie oraz inne 
ciekawe zakątki naszej gminy. Mieli również niepowtarzalną okazję degustacji śląskiego specjału, jakim jest kołocz 
śląski, a to za sprawą organizowanego przez Fundację Euro-Country konkursu na najlepszy kołocz, który odbył się 
w cerekwickim Kulturhausie. W trakcie wizyty goście odwiedzili również Górę Św. Anny i Kamień Śląski.
Nasi niemieccy goście byli bardzo pozytywnie zaskoczeni zmianami, jakie nastąpiły na przełomie kilku ostatnich lat 
w naszej gminie, i zgodnie stwierdzili, że czas spędzony w Polsce na dłużej pozostanie w ich pamięci.
Gościom z Rieste w czasie ich wizyty towarzyszyli: Panie Urszula Kochoń, Edeltrauda Harz i Brygida Piegsa oraz 
Panowie Jerzy Kołeczko i Leonard Kasper, którym Wójt Gminy Krystyna Helbin składa serdeczne podziękowania 
za zaangażowanie i poświęcony czas. Serdeczne podziękowania należą się również Państwu Anetcie i Andrzejowi 
Sałackim za gorące przyjęcie naszych gości w klubie Lewada w Zakrzowie i za przygotowanie pokazu jeździectwa.
              P.K.
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Najlepszy kołocz

Konkurs kulinarny „Najlepszy kołocz z terenu LGD Euro-
Country” został zorganizowany przez Fundację Euro-Co-
untry – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich oraz Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 
Koło w Polskiej Cerekwi ze środków PROW 2007-2013. 
W konkursie brało udział dziewięć dwu-, lub trzyoso-
bowych grup - przedstawicielek Stowarzyszeń, Kół Go-
spodyń Wiejskich oraz Kół Związku Śląskich Kobiet Wiej-
skich.
3 kwietnia już od godz. 9:00 w siedzibie Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Koło w Polskiej Cerekwi Panie przystąpiły 
do przygotowywania kołoczy. Organizatorzy zapewnili wszystkim uczestniczkom podstawowe składniki (mąka, cu-
kier, nadzienie, jaja, mleko, masło oraz drożdże) niezbędne do przygotowania i wypieku ciasta oraz jego wypiek na 
miejscu przeprowadzania konkursu. Międzynarodowa komisja, która  oceniła wszystkie dziewięć grup, szczególną 
uwagę zwracała na: wygląd, smak, formę prezentacji, tradycyjne techniki wytwarzania oraz estetykę. Jury miało nie 
lada orzech do zgryzienia, jako że wszystkie ciasta prezentowały się i smakowały wyśmienicie. Ostatecznie panie 
biorące udział w konkursie otrzymały następujące lokaty:
I MIEJSCE - KLUB SENIOREK Z BIERAWY-nagrody rzeczowe o wartości 300,00 zł
II MIEJSCE - STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA ROZWOJU DŁUGOMIŁOWIC „NASZE JUTRO” - nagrody rze-
czowe o wartości 200,00zł
III MIEJSCE - STOWARZYSZENIE „WSZYSTKIE DROGI I MYŚLI PROWADZĄ DO DZIERGOWIC” - nagrody rzeczowe            
o wartości 100,00 zł.
IV MIEJSCE  EX AEQUO: ZWIĄZEK ŚLĄSKICH KOBIET WIEJSKICH KOŁO W PRZEWOZIE,
STOWARSZYSZENIE ODNOWY WSI ZAKRZÓW, CISOWIANKI, ZWIĄZEK ŚLĄSKICH KOBIET WIEJSKICH KOŁO W POL-
SKIEJ CEREKWI, TOWARZYSTWO PROMOCJI I ROZWOJU WSI CISEK - CISEK 2000,ODNOWA WSI OSTROŻNICA.
Wszystkim Paniom biorącym udział w konkursie serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej współpracy z na-
dzieją, że nie był to ostatni tego typu konkurs. Chcieliśmy przede wszystkim zaktywizować mieszkańców obszaru, 
umożliwić wymianę przepisów i pomysłów na prezentację ciast, ale także, a może przede wszystkim, podtrzymać 
tradycje tego terenu, zaś średnia wieku (od 23 do lat) wskazuje, że jest na to szansa. 

Nasze Jubilatki

2 kwietnia 80 urodziny obchodziła Pani Constantine Papalla z Łaniec, a 16 kwietnia 80 urodziny świętowała Pani 
Walezka Trabuć z Ciężkowic. 
Dostojnym Jubilatkom serdecznie gratulujemy, życzymy dużo zdrowia, spokoju i pogody ducha.

Przyznano Złote Floriany

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi jednogłośnie uchwaliła, aby w tym roku Honorowe Odznaczenia 
Gminy Polska Cerekiew „Złoty Florian” otrzymali:
- Ryszard Szewior - za działalność sportową- zgłoszony przez TSKN
- Krzysztof Kudela - za działalność rolniczą – zgłoszony przez TSKN i zakrzowski zespół Caritas 
- Erwin Fandrych - za działalność kulturalną - nominowany przez Fundację Euro-Country
- Żaneta Skowrońska - za wybitne osiągnięcia sportowe - zgłoszona przez LKJ „Lewada” w Zakrzowie
- Brygida Piegsa - za działalność kulturalną- nominowana przez Związek Śląskich Kobiet Wiejskich 
Statuetki „Złotego Floriana” wręczone zostaną 3 czerwca podczas Festiwalu Orkiestr Dętych


