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Orkiestra z Polskiej Cerekwi najlepsza wśród młodzieżowych
W słoneczne niedzielne popołudnie 17
czerwca w Lichyni odbył się XX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej Leśnica 2012.
W przeglądzie wzięło udział łącznie 13 orkiestr dętych z województwa opolskiego i
śląskiego. Jak co roku w przeglądzie udział
wzięła również nasza gminna orkiestra z Pol- skiej Cerekwi. O ile w ubiegłym roku zajęła 3 miejsce, o tyle w tym roku
nie dała szans konkurencji zdobywając pierwsze miejsce w kategorii orkiestr młodzieżowych. Naszym muzykom gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów muzycznych.

Praca szansą na lepsze życie
Podobnie jak w roku ubiegłym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi w m-cu lutym b.r wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII – Promocja integracji społecznej - Działanie: 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt pn: „Praca – szansą na lepsze życie” realizowany będzie w okresie od lutego 2012 do października 2012 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych będących długotrwałymi klientami Ośrodka.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu
- zdobycie kluczowych umiejętności społecznych umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy.
W tym celu wytypowano grupę beneficjentów 6 osób – kobiet. Są to osoby niepracujące, długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej. W ramach projektu dla wszystkich uczestników dotychczas zorganizowane zostały: szkolenie
z doradcą zawodowym i poradnictwo psychologiczne. Podczas wyżej wymienionych zajęć określone zostały preferencje
i predyspozycje zawodowe klienta, które pozwoliły na dobór dalszych szkoleń i kursów. Cztery beneficjentki będą uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym tworzenia ozdób i dekoracji oraz florystyce i bukieciarstwie. Dwie uczestniczki odbędą kurs
prawa jazdy kat. B i podstawy obsługi klienta. Cała sześcioosobowa grupa weźmie udział w szkoleniu komputerowym.
Uczestniczki projektu otrzymają także dodatkowe wsparcie finansowe w wysokości około 710 zł na osobę.
Główne rezultaty programu:
- uzyskanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych
- uzyskanie zaświadczeń o ukończonych kursach
- podniesienie samooceny
- zdolność poruszania się po rynku pracy
- umiejętność pracy w zespole
Całość działań będzie realizowana w oparciu o zasoby kadrowe i infrastrukturalne GOPS-u. Budżet projektu wynosi: 40.529,00
zł w tym środki własne: 4.255,55 zł. Program jest wartością dodaną, jako działanie ponadprogramowe GOPS-u i bez wsparcia
Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zrealizowanie tak kompleksowego programu.

„Sukces Orła”
Piłkarski klub „Orzeł” z Polskiej Cerekwi awansował do klasy A, dzięki zwycięstwu z „Orłem” Mokre Łany. ( 2:1).
Strzelcem obu bramek był Roman Frończyński. Zawodnikom i trenerowi-panu Danielowi Stelmachowi serdecznie
gratulujemy.

Wyróżnienie
Redaktor Naczelny „Nowej Gazety Lokalnej” pan Jakub Dźwilewski poinformował nas, iż pan Jarosław Jurkowski
- redaktor „NGL”, a zarazem mieszkaniec gminy Polska Cerekiew otrzymał wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Prezydenta RP. Prezydent Bronisław Komorowski nagrodził jego cykl reportaży o zakrzowskiej parafii
w roku 1945 i latach powojennych. Wyróżnionemu Redaktorowi gratulujemy życząc dalszych sukcesów oraz rzetelności i obiektywizmu w kreowaniu medialnej rzeczywistości.
Wydawca: Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew
Redakcja: Fundacja Euro-Country tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22, ul. Parkowa 23, Zakrzów
Redaktor naczelny: Anetta Sałacka
Skład i druk: CarTechDesign, Kędzierzyn-Koźle, tel. +48 693 576 693, cartechdesign@ctd.nazwa.pl; www.cartechdesign.eu

Maj/Czerwiec 2012

Nr 6/2012

Setne urodziny Pani Berty Szewior
30 maja setne urodziny obchodziła mieszkanka naszej gminypani Berta Szewior. Dostojna Jubilatka, będąca we wspaniałej
formie, doczekała się trójki dzieci, ośmiorga wnuków, piętnaściorga prawnuków i trojga praprawnuków. Serdeczne życzenia
i prezenty przekazali pani Bercie nie tylko przedstawiciele Urzędu Gminy z Polskiej Cerekwi, ale również delegaci z ZUS-u, KRUS-u i opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dołączamy się do tych serdeczności i życzymy z okazji okrągłej
rocznicy dobrego spokojnego życia i dużo zdrowia na długie kolejne lata.
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Przygotowania do startu w Londynie

Festiwal Orkiestr Dętych

Chociaż trwają jeszcze Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, w LKJ „Lewada” już zaczęło się odliczanie do Igrzysk
Olimpijskich. 28 lipca z warszawskiego Okęcia odleci do
Londynu jeździecka reprezentacja naszego kraju. W ekipie znajdzie się aż dwoje reprezentantów zakrzowskiej
„Lewady”: Beata Stremler – złota medalistka Mistrzostw
Polski i Finalistka Mistrzostw Europy, która wystartuje
w Londynie w dyscyplinie ujeżdżenie oraz Andrzej Sałacki, trener „Lewady”, który pojedzie na Igrzyska, jako manager polskiej kadry ujeżdżenia. Posiadacze kanału Euro
Sport prawdopodobnie będą mogli oglądać występy naszej pary- Beaty i konia Martini – miedzy 2 a 9 sierpnia.

3 czerwca w Polskiej Cerekwi odbył się Festiwal Orkiestr Dętych,
który podobnie jak w roku ubiegłym zgromadził tłumy. Przez
wioskę przemaszerowały w uroczystych muzycznych pochodach:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Głogówka, Gminna Orkiestra
Dęta z Prószkowa, Orkiestra Dęta z Kotulina, Gminne Orkiestry
Dęte z Cisku i Polskiej Cerekwi, Orkiestra Dęta Górażdże Cement
S.A., Orkiestra Parafialna ze
Świbia oraz czeska orkiestra Dechovka Krnovanka.
Wszystkie formacje kolejno
koncertowały pod namiotem
ustawionym przed Urzędem
Gminy a ci, którzy przybyli na

Beata Stremler na Martini

muzyczne święto mieli okazję skosztować specjałów lokalnych producentów, czy podziwiać występy taneczne
i pokazy sprzętu bojowego cerekwickiej OSP. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych. Impreza zakończyła się
zabawą taneczną z zespołem „Szafir”. Imprezę poprowadził Artur Szczęsny z Radia Park, a całość skoordynował
Piotr Kanzy z Urzędu Gminy, któremu serdecznie dziękujemy.
fot. Lidia Wieczorek
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„Nasza szansa na lepszą przyszłość”

Rozdano Złote Floriany

W szkołach naszej Gminy zakończyła się realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS pt. „Nasza szansa na lepsza przyszłość”.
Dzięki dofinansowaniu uczniowie i uczennice mieli możliwość pogłębiać swoją
wiedzę i umiejętności na dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
kołach zainteresowań i warsztatach z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ prowadzone były nowoczesnymi,
aktywizującymi metodami
przy wykorzystaniu zakupionego również w ramach
tego projektu sprzętu i pomocy dydaktycznych.
Ponadto w każdej szkole odbył się cykl warsztatów pedagogiczno-psychologicznych,
a w gimnazjum trenerki
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej prowadziły zajęcia mające na celu
ułatwienie młodzieży wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.
Uzupełnieniem zajęć były
wyjazdy edukacyjne, które
w atrakcyjny sposób przybliżyły wybrane zagadnienia
z poszczególnych przedmiotów, przyczyniły się do wzrostu świadomości kulturalnej
oraz pozwoliły na poznanie walorów przyrodniczych i krajoznawczych
nie tylko naszego ale również dalszych regionów naszego kraju. Cała społeczność szkolna odwiedziła Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, a najmłodsi wzięli udział w warsztatach naukowych organizowanych przez studenckie Koło Naukowe Chemików
Uniwersytetu Opolskiego, natomiast starsi uczniowie i uczennice obydwu podstawówek oraz gimnazjaliści spędzili cztery dni
nad morzem odwiedzając Malbork oraz Trójmiasto.

3 czerwca podczas Festiwalu Orkiestr Dętych w Polskiej Cerekwi rozdano tegoroczne
„Złote Floriany”- wyróżnienia honorowe Gminy Polska Cerekiew.
Tegoroczne statuetki otrzymali:
Erwin Fandrych z Zakrzowa - za wieloletnią działalność kulturalną, której ukoronowaniem było wydanie wraz z Fundacją Euro-Country książki „Pałac z marzeń”
Żaneta Skowrońska z Zakrzowa - za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinie ujeżdżenia
Ryszard Szewior z Polskiej Cerekwi - za wieloletnią działalność sportową w dyscyplinie
piłki nożnej
Brygida Piegsa z Polskiej Cerekwi - za działalność kulturalną, w tym pracę przy współ
organizacji wielu imprez i niesienie pomocy innym w Caritasie
Krzysztof Kudela z Zakrzowa - za działalność rolniczą i pracę społeczną na rzecz mieszkańców Zakrzowa, w którym od 11 lat jest sołtysem.
Wszystkim wyróżnionym bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy za całe dobro
bezinteresownie wyświadczone na rzecz całej społeczności naszej gminy.

„Młode talenty”
Prace plastyczne 3 uczennic naszej szkoły, tj. Wiktorii Smal, Julii Gwoździewicz i Magdy Grygiel realizowane na lekcji
plastyki w związku tegorocznym Dniem Dziecka zakwalifikowały się do plenerowej wystawy w Parku Dreszera w
Warszawie. Jej organizatorem jest Służewski Dom Kultury w Warszawie, a całość stanowi zbiór fotografii, malarstwa
i rysunków dzieci z różnych części Polski i nawiązuje do obchodów Roku Korczaka. Uroczysty wernisaż odbył się,
jak przystało na Dzień Dziecka, w dniu 1 czerwca. Powiększone i wydrukowane na specjalnych metalowych płytach
wystawienniczych prace naszych uczennic wisieć będą do końca czerwca. Park Dreszera, ul. Puławska, Warszawa.
Marek Kowalski
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Floriana odbiera Erwin Fandrych

Pozostali laureaci wyróżnienia Złoty
Florian

125 lat OSP Polska Cerekiew
3 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi świętowała jubileusz 125lecia swego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. w kościele
parafialnym w Polskiej Cerekwi, po której nastąpił przemarsz pod remizę w towarzystwie Gminnej Orkiestry Dętej. Prezes OSP druh Dariusz Wieczorek przedstawił zebranym historię cerekwickiej jednostki. Odznaczono poszczególnych strażaków medalami za zasługi na rzecz pożarnictwa i odznakami „wzorowy strażak”, a
młodzieżowe drużyny pożarnicze zostały odznaczone srebrnymi i brązowymi odznakami MDP. Przekazano pamiątkowe upominki wszystkim darczyńcom i sponsorom OSP, do których należą: Südzucker „Cukrownia Cerekiew”,Firma „Ruzik”
Norbert Ruzik z Ostrożnicy, Firma „Bud-Kor” Łukasz Kochanek, Powiatowy Bank
Spółdzielczy Kędzierzyn -Koźle, Firma „Młyn-Pol” Janusz Rojek,Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej KędzierzynKoźle, Fotografia Adam Liszka, Gerhard Barylla.
W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP st. Bryg. Janusz Chomiak, Z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Zygfryd Steuer, Prezes Oddziału Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej Alojzy Parys, Wójt Gminy Polska
Cerekiew a zarazem Prezes Oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej Krystyna Helbin, W-ce starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Gabriela Tomik. Na uroczystość 125-lecia przybyli także byli strażacy z zagranicy, którzy 35-40 lat temu
służyli w naszej OSP. Byli druhowie opowiedzieli jak przed laty wyglądała służba w straży i jakim dysponowali sprzętem… Za
ich czasów do pożaru wyjeżdżało się „Starem 29”, zatem sprzętjakim dzisiaj dysponuje nasza OSP, zrobił niesamowite wrażenie. Jeden byłych strażaków pan Gerhard Barylla przekazał na ręce prezesa OSP kwotę 2000 Euro na dalszy rozwój jednostki.
Dalsza część uroczystości, związana między innymi z ekspozycją sprzętu pożarniczego ( w tym ponad stuletniej sikawki konnej)
odbyła się na placu pod Urzędem Gminy. Wszystkim Strażakom w dniu ich jubileuszu serdecznie dziękujemy za ofiarną pracę
na rzecz naszej społeczności i życzymy wszystkiego dobrego na kolejne lata służby.

Zwycięskie Cerekwianki
Serię zwycięstw mają na swoim koncie nasze „Cerekwianki”. Drużyna w składzie:
W.Bielak, V.Gwoździewicz, J. Jacek, Z.Kupka, A.Ignacy, P.Golasz, K.Ignacy, D.Kwaśnik,
B.Brysiak, pod kierownictwem trenera Andrzeja Lewczaka zdobyła Mistrzostwo Województwa Opolskiego wygrywając w Opolu 9 maja XVII turniej im. Marka Wielgusa. Tym
samym dziewczęta awansowały do finału krajowego, który rozpocznie się 21 września
we Wrocławiu. Z kolei 29 maja na stadionie MOSiR w Brzegu nasza drużyna piłkarska w
składzie: K.Ignacy. H.Woźniak, P.Golasz, K.Grela. A.Dygnos, P.Koszela, V.Kubica, Z.Koziar,
N.Cieluch, J.Jarosz, D.Stanisławska, A.Kurzeja zwyciężyła w opolskim finale Turnieju „Z
podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” pokonując 2:0 drużynę z Prudnika. W nagrodę nasze piłkarki 24 czerwca spotkały się z kadrą Włoch w Krakowie na Euro 2012 i
przekazały włoskiej reprezentacji wyjątkową flagę z życzeniami i podpisami wszystkich
uczestników opolskiego finału. Dla młodych zawodniczek spotkanie i rozmowa m.in. z
gwiazdą futbolu Gianluigim Buffonem były niezwykłym przeżyciem.
Naszym wspaniałym Zawodniczkom życzymy wielu kolejnych zwycięstw, a przede
wszystkim doskonałej formy na lipcowym krajowym półfinale w Kluczborku.

