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Festyn piłkarski o Puchar Prezesa
TS Unia Polska Cerekiew
W niedzielę 19 sierpnia w Polskiej Cerekwi odbył się festyn piłkarski o Puchar
Prezesa TS Unia Polska Cerekiew, w którym wzięły udział drużyny z naszej gminy: Fortuna Witosławice, Orzeł Polska
Cerekiew, LZS Młyn-Pol Zakrzów. Unia
Polska Cerekiew. Z relacji Ryszarda Szewiora wiemy, że w pierwszym spotkaniu
zagrały ze sobą ekipy z Zakrzowa i Orła
Polska Cerekiew- lepsi w tym starciu
okazali się zawodnicy „Orła”, którzy wygrali 2:1.W drugim meczu, rozgrywanym
w upalne popołudnie Unię Polska Cerekiew pokonała 2:0 Fortuna Witosławice.
W meczu o 3 miejsce zagrały Młyn Pol
Zakrzów i Unia Polska Cerekiew- piłkarze Unii walczyli zaciekle ze świadomością, że jeśli przegrają zakończą turniej na ostatnim miejscu. Po kilku ciekawych sytuacjach podbramkowych zawodnicy Unii zwyciężyli z wynikiem
2:0. W międzyczasie odbył się mecz pokazowy w którym zagrały Cerekwianki
i zawodnicy Unii (50+) w gumowcach! Chociaż chodziło o zabawę widzowie
byli świadkami niezwykłego zaangażowania i waleczności obu drużyn. Ostatecznie młode, utalentowane dziewczyny wygrały z wynikiem 4:3.W meczu
finałowym zagrały Orzeł Polska Cerekiew i Fortuna Witosławice. Wydawało
się, że spotkanie będzie elektryzujące, ale drużyna Orła szybko ostudziła zapędy przyjezdnych, gdyż w pierwszych minutach miejscowi trafili do siatki.
Na kolejne bramki nie trzeba było długo czekać, bo padały jedna za drugą
i do przerwy cerekwicki zespół prowadził 4:0. Ostatecznie turniej zakończył
się następująca klasyfikacją:
1 miejsce Orzeł Polska Cerekiew
2 miejsce Fortuna Witosławice
3 miejsce Unia Polska Cerekiew
4 miejsce LZS Młyn-Pol Zakrzów
Oprócz rozgrywek sportowych organizatorzy przygotowali wiele innych atrakcji. Dla dzieci dostępne były bezpłatnie dmuchana zjeżdżalnia, wata cukrowa, kiełbaska na ognisku. Prowadzący
imprezę Mateusz Kłosek przeprowadził wiele konkursów, atrakcją był również występ rockowego zespołu Reset
oraz pokaz sprzętu strażackiego druhów z Polskiej Cerekwi , czy przejażdżka wozem bojowym naszej straży Mercedesem Benz- Atego. Strażacy dodatkowo zatroszczyli się o specjalną kurtynę wodną., która pomogła uczestnikom
festynu przetrwać upał. Po ceremonii wręczenia nagród odbyła się zabawa taneczna na której przygrywali DJ Mateo i Ada.
W imieniu organizatora Ryszarda Szewiora dziękujemy wszystkim za przybycie na festyn piłkarski za nadzieją,
że był to mile spędzony czas. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji festynu i już odo soboty
przygotowywali boisko. Szczególnie dziękujemy wszystkim Sponsorom imprezy.

Nasi Jubilaci
20 lipca osiemdziesiąte urodziny obchodziła Pani Rita Komorek z Ciężkowic, której życzymy wielu kolejnych lat
przeżytych w zdrowiu i pomyślności.
50 lat temu 18 sierpnia związek małżeński zawarli Państwo Helena i Czesław Woźniak z Ciężkowic. Dostojnym Jubilatom życzymy wielu pogodnych dni oraz kolejnych szczęśliwych rocznic.
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Zawodniczka „Lewady” 36 na Igrzyskach Olimpijskich
Zawodniczka zakrzowskiej ”Lewady” Beata Stremler, która wystartowała na Igrzyskach
Olimpijskich w Londynie na koniu Martini uzyskała w konkursie Grand Prix wynik 69.422%,
co dało jej 36 miejsce w gronie zakwalifikowanych do IO, 50 startujących par. Beata Stremler
uzyskała najlepszy wynik spośród trójki startujących Polaków, jednak nie wystarczył on, aby
awansować do kolejnych konkursów: Grad Prix
Special i Grand Prix Freestyle. Polska drużyna
ostatecznie zajęła 8. miejsce i odpadła z dalszej
rywalizacji, gdyż w fazie finałowej zaprezentowało się tylko siedem najlepszych zespołów.
Beacie Stremler niestety nie udało się powtórzyć
wyniku z ubiegłorocznych Mistrzostw Europy,
kiedy zajęła bardzo dobrą 12 lokatę i osiągnęła
wynik 74.446%. Mimo to sam start w Londynie
był niewątpliwie ogromnym zaszczytem i krokiem milowym w karierze tej młodej zawodniczki.
Warto wspomnieć, że trener „Lewady” Andrzej
Sałacki pojechał do Londynu, jako kierownik
polskiej kadry olimpijskiej, zatem Gmina Polska
Cerekiew miała na Igrzyskach aż dwóch swoich
reprezentantów.
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Ksiądz Stefan Jenek pożegnał parafian
19 sierpnia w zakrzowskim kościele pw. św. Mikołaja podczas sprawowanej w
samo południe Mszy św. dziękczynnej, parafianie i licznie przybyli goście pożegnali ks. Stefana Jenka, który udaje się na zasłużoną emeryturę.
Ksiądz Jenek, pochodzący z miejscowości Kujawy, przyjął święcenia kapłańskie 19
czerwca 1960 roku w Opolu. Pracę duszpasterską po święceniach rozpoczął w
Zabrzu-Rokitnicy, a cztery lata później został wikariuszem parafii św. Michała w
Gliwicach. Do Zakrzowa – również, jako wikary - trafił w 1971 roku, jeszcze za życia
do dziś wspominanego w Zakrzowie z wielkim szacunkiem księdza Ferdynanda
Puzika. Od 1973 roku ks. Jenek sprawował posługę jako proboszcz w parafii liczącej wówczas 2000 mieszkańców. Ciekawostką jest to, że Zakrzów, jako jedyna parafia w Diecezji Opolskiej w ciągu ostatnich 94 lat miał tylko dwóch
proboszczów: księży Puzika i Jenka.
„Chcemy podziękować Panu Bogu za 41 lat obecności Księdza
Proboszcza wśród nas, nie tylko w naszej parafii, ale i w naszym
dekanacie”- mówił w czasie liturgii Ks. Prałat Arnold Drechsler.
„Parafianie wyciskają swoje piętno, można nawet powiedzieć, że
wychowują swojego proboszcza. Wychowaliśmy proboszcza wspaniałego, pogodnego, który przez 41 lat pokazywał nam, że Ewangelia Chrystusa jest pogodną nowiną, radosną nowiną. Ksiądz
Proboszcz był zawsze wśród nas pogodny. Chcemy podziękować
za wszystkie sakramenty, głoszone Słowo Boże, za wychowywanie
dzieci, młodzieży, za odprowadzanie starszych na cmentarz, za to,
że był ojcem naszej wspólnoty przez tyle lat(…)”
Ksiądz Drechsler podkreślił, że nieunikniona jednak jest „sztafeta
pokoleń”- jedni duszpasterze przychodzą, inni odchodzą i podobnie
jak historia świata, historia zakrzowskiej parafii będzie toczyć się dalej…. Zakrzowianie mają nadzieję, że nie stracą kontaktu z księdzem
Jenkiem, który zamieszka w opolskim Domu Księzy Emerytów, jako
że Opole oddalone jest od Zakrzowa tylko 55 kilmetrów.
Nowym proboszczem zakrzowskiej parafii ustanowiony został ksiądz
Marek Wieczorek, który przez ostatnie 6 lat był rezydentem w parafii Krzyża Świętego w Raciborzu. Ksiądz Wieczorek dodatkowo ( od
1997 roku) pełni funkcję sędziego audytora Sądu Diecezji Opolskiej.

Pomocny Caritas
Przez ręce pielęgniarek usytuowanej w Zakrzowie Stacji Opieki Caritas przeszedł już niejeden mieszkaniec naszej
gminy. Działalność placówki zorientowana jest na pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym, starszym. Podstawowym celem działania Stacji jest wydłużenie do maksimum pobytu pacjenta w domu, zamiast w
szpitalu. Tylko w roku ubiegłym pracownice naszego Caritasu wykonały prawie 15.000 zabiegów: masażu, kinezyterapii, pola magnetycznego i elektrolecznictwa. Pielęgniarki wykonały ponad 3600 zabiegów i czynności higienicznych i odbyły prawie1100 wizyt domowych. Ponad 300 osób wypożyczyło sprzęt rehabilitacyjny taki jak łóżka
elektryczne, materace przeciwodleżynowe, balkoniki, kule, wózki, a nawet koncentraty tlenowe.
Niepokojącym zjawiskiem jest na pewno to, że średnia wieku pacjentów korzystających z zabiegów jest coraz mniejsza, natomiast liczba chcących korzystać z rehabilitacji rośnie z roku na rok. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym
się, a ponadto życie w nieustającym pędzie i stresie nikomu nie sprzyja. Wspaniale, że mieszkańcy naszej gminy
mogą korzystać z zabiegów w pobliżu miejsca zamieszkania - czas oczekiwania na zabiegi w Kędzierzynie-Koźlu czy
Raciborzu jest dłuższy, a ponadto nie każdy miałby możliwość dojazdu na rehabilitację.
Warto wspomnieć, że w tym roku przypada 20-lecie powstania tego nowoczesnego i alternatywnego dla państwowej służby zdrowia systemu opieki opiekuńczo-medycznej ( 10.10 1992 r. poświęcona została pierwsza w Polsce
Stacja Caritas w Dobrzeniu Wielkim) i że jego powstanie zawdzięczamy ks. Biskupowi Alfonsowi Nossolowi.

Postęp zakrzowskiej inwestycji
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14 sierpnia odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy. Radni jednogłośnie wprowadzili do budżetu gminy pozyskane przez
Wójt Krystynę Helbin 2,4 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, dzięki czemu możliwy jest dalszy postęp w realizacji inwestycji- budowie Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego. 31 sierpnia rozstrzygnięty zostanie przetarg na wykonanie
następujących prac: budowa drogi pożarowej, budowa dróg wewnętrznych i parkingu dla samochodów ciężarowych i osobowych, budowa chodników, wykonanie odwodnienia dróg i parkingów, wykonanie nawierzchni widowni i fundamentów pod
widownię, a także wykonanie ogrodzenia. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada. Mamy nadzieję, że do
tej pory nie pojawią się śnieżyce i mrozy, które mogłyby uniemożliwić wykonanie prac w zaplanowanym terminie.

Fundusz sołecki po raz trzeci

Do końca września rady sołeckie w naszej gminie już po raz trzeci będą mogły składać do Urzędu Gminy wnioski
na realizację zadań z tzw. „funduszu sołeckiego” w roku 203. Jest to niezwykle cenna inicjatywa oraz swoista
szkoła samorządności, ponieważ mieszkańcy poszczególnych wiosek podczas zebrań wiejskich sami decydują,
na jakie przedsięwzięcia służące poprawie jakości życia chcieliby przeznaczyć przyznane im środki. Plany muszą
być realizowane ściśle według ustalonego wcześniej harmonogramu i rozliczone. Niełatwe, zatem zadanie i odpowiedzialność spoczywa na sołtysach i radach sołeckich, którzy odpowiadają za kilku - lub kilkunastotysięczny budżet. Nasza gmina
jako jedna z pierwszych w powiecie wprowadziła fundusz sołecki, kierując się oczekiwaniami ówczesnych sołtysów, którzy nie bali
się podjęcia nowego wyzwania i odpowiedzialności.
Zdj. tablica wykonana ze środków funduszu sołeckiego w Zakrzowie

Informacja o stypendiach szkolnych

Informujemy, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013. W ramach przyznanego stypendium można otrzymać między innymi dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych, obuwia sportowego, odzieży sportowej,
przyborów szkolnych. Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony www.polskacerekiew.pl (zakładka - KARTY
USŁUG - FORMULARZE). Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie.Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Dochód ucznia, który ubiega się o przyznanie stypendium, nie może przekroczyć 351 zł netto na 1 osobę w rodzinie, a od 1 października 2012 r. – 456 zł netto.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną w rodzinie, np.: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z
Powiatowego Urzędu Pracy, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi o pobieranych świadczeniach i inne.
Wnioski należy składać do dnia 15 września 2012 r.

Statystyczne badania rolnicze
Główny Urząd Statystyczny przeprowadza na terenie całego kraju badania gospodarstw rolnych, które realizowane są w wylosowanych gospodarstwach telefonicznie, albo za pomocą bezpośrednich wywiadów. Do końca roku ankieterzy badać będą
pogłowie świń, bydła, owiec, drobiu, plony zbóż rzepaku i rzepiku, plony niektórych ziemiopłodów rolnych, sady- według
gatunków i odmian, a także koniunkturę w rolnictwie. GUS prosi rolników o podjęcie współpracy ze zgłaszającymi się do ich
gospodarstw ankieterami.

Zakrzowianin czwarty na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
Osiemnastoletni Sebastian Lenert z Zakrzowa, ciężarowiec klubu Victoria Łany zajął IV miejsce w OOM w Muszynie. Start na
OOM był dopiero czwartym startem utalentowanego młodego Zakrzowianina na zawodach oficjalnych, na których zresztą
pobił swój dotychczasowy życiowy rekord. Medal był o włos, ale i tak gratulujemy wspaniałego wyniku.

Bezpłatna zbiórka zużytych opon i elektro-śmieci

W dniach od 20 do 31 sierpnia 2012 r. na terenie Gminy Polska Cerekiew przeprowadzona zostanie zbiórka zużytych opon. Zużyte opony
z samochodów dostawczych, osobowych i ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych, a także dętki należy dostarczać w wyżej wymienionych dniach w godzinach 8.00-15.00 na składowisko odpadów komunalnych w Ciężkowicach. Opony powinny być czyste i bez felg. Urząd
Gminy wspólnie z Przedsiębiorstwem Techniczno –Handlowym „Technika sp. z o.o. z Gliwic organizuje zbiórkę „elektro-śmieci”. Spod
posesji zbierany będzie zużyty sprzęt komputerowy, AGD, RTV, monitory, telewizory.
Sprzęt odbierany będzie bezpłatnie w godzinach 14.00-20.00 według następującego planu:
25 września ( wtorek):
Polska Cerekiew, Ligota Mała, Połowa
26 września (środa):
Zakrzów, Jaborowice, Ciężkowice
27 września (czwartek):
Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Mierzęcin, Wronin, Koza
Oznakowane pojazdy przejadą przez dane miejscowości i zatrąbią kilka razy. W tym czasie prosimy o wystawianie elektro-śmieci przed
posesje.

Zawody sikawek konnych

15 lipca OSP z Polskiej Cerekwi brała udział w międzynarodowych zawodach sikawek konnych w Bieńkowicach. Nasi strażacy wystawili
dwie drużyny- męską i żeńską. Łącznie wystartowało 20 jednostek, a zawody wygrali druhowie z Bieńkowic. Drużyna żeńska z Polskiej
Cerekwi zajęła 6 miejsce na 7 drużyn startujących, a drużyna męska 9 miejsce na 23 drużyny, które uczestniczyły w zawodach..

