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Zimowe utrzymanie dróg
 Wszystkie drogi gminne objęte są utrzymaniem zimowym. Osobą z Urzędu Gminy odpowiedzialną za ich prawidłowe zimowe 
utrzymanie jest inspektor Ireneusz Smal, tel. 774801471, tel.kom.604577095.
Zimowym utrzymaniem dróg w naszej gminie zajmują się firmy:
- FHU Zygfryd Dapa, tel.774803050, tel.kom.602724686- w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Wronin, Grzędzin, Mierzęcin, 
Koza, Łaniec
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Norbert Ruzik, tel.774874188, 774803060, tel.kom.602723115
Trudności w komunikacji drogami innych kategorii niż gminne należy zgłaszać następującym osobom i instytucjom:
- drogi powiatowe: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Arkadiusz Kryś, tel.774829133, 774829132, tel.kom.695229017
- drogi wojewódzkie; kierownik Oddziału Terenowego Zarządu Dróg Powiatowych w Głubczycach Jerzy Hołubiec, tel. 774853081 do 82, 
tel.kom.501572603
- drogi krajowe: kierownik rejonu GDDKiA w Kędzierzynie-Koźlu Bogusław Pilch, tel.774821840, tel.kom.600960931
Więcej numerów telefonów można znaleźć na stronie www.polskacerekiew.pl, w zakładce „Zimowe utrzymanie dróg na przełomie roku 
2012/2013 na terenie Gminy Polska Cerekiew”. Przypominamy mieszkańcom, że właściciele posesji, użytkownicy wieczyści oraz członko-
wie wspólnot mieszkaniowych mają obowiązek usuwać śnieg, błoto, lód i inne zanieczyszczenia z chodników położonych wzdłuż ich nieru-
chomości. Konieczne jest również usuwanie tworzących się na krawędziach dachów nawisów śniegu, sopli lodu z okapów, rynien i innych 
części elewacji budynków, szczególnie w miejscach, w których mogą one stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi im zwierząt. Na wła-
ścicielach i zarządcach budynków spoczywa również obowiązek usuwania śniegu z dachów, w szczególności wielkopowierzchniowych.

Oby tak dalej w nowym roku

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów zakończyło kolej-
ny rok swojej działalności. W 2012 roku podjęto wiele inicja-
tyw, które miały służyć mieszkańcom, a zwłaszcza młodemu 
pokoleniu. Zorganizowano jak co roku ferie zimowe dla dzieci i 
młodzieży, w trakcie których odbyły się bezpłatnie 2 wycieczki: 
do kina i na pływalnię oraz na lodowisko. We wrześniu wraz z 
Radą Sołecką zorganizowano wycieczkę mającą na celu zwie-
dzanie Opolszczyzny (Głogówek, Biskupia Kopa). Członkinie 
Stowarzyszenia brały również udział w konkursie pieczenia ko-
łacza śląskiego. Ponadto wiosną zorganizowano pielgrzymkę 
do Krzeszowa oraz Karpacza. Władze Stowarzyszenia starają się 
promować również miejscowość Zakrzów, czego dowodem była 
m. in. wizyta mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Na nowy 2013 
rok władze Stowarzyszenia mają dla mieszkańców Zakrzowa 
mnóstwo propozycji nowych i tych powtarzających się co roku. 
Już w grudniu 2012 rozpoczął się cykl warsztatów artystycznych, 
który zakończy się w marcu 2013 roku (o tym szczegółowo w 
artykule „Warsztaty artystyczne dla mieszkańców Zakrzowa”). 
Jak co roku w czasie ferii świetlica wiejska będzie otwarta 6 go-
dzin dziennie, a w dniu 07.02.2013 planowana jest bezpłatna 
wycieczka do Raciborza. W planie jest m. in. zwiedzanie fabry-
ki mydła oraz seans filmowy (osoby chętne prosimy o zapisy w 
świetlicy wiejskiej, ilość miejsc ograniczona). Wiosną planowany 
jest konkurs fotograficzny z atrakcyjnymi nagrodami (szczegóły 
będą podane na ogłoszeniach), na który już dzisiaj zapraszamy.                                 
           prezes SOWZ Agnieszka Wieczorek-Griner

Podzielono pieniądze dla organizacji społecz-
nych

 25 stycznia specjalnie powołane komisje podzie-
liły środki dla organizacji społecznych na realizację zadań 
związanych z upowszechnianiem sportu, zachowaniem 
tożsamości mniejszości oraz opiekę nad ludźmi chorymi, 
starszymi i niepełnosprawnymi i rehabilitację.
Na wyżej wymienione cele zaplanowano w budżecie 
gminy identyczną kwotę jak w roku ubiegłym i przyznano 
następujące dotacje:
50.000 zł - Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny 
w Zakrzowie
10.000 zł - Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
na Śląsku Opolskim
60.000 zł przyznano na działalność klubów sportowych 
z czego:
21.000 zł - Gminne Zrzeszenie LZS w Polskiej Cerekwi– 
środki te zostaną rozdysponowane pomiędzy LZS „Młyn-
pol” w Zakrzowie i „Fortunę” Witosławice
25.000 zł-   LKJ „Lewada” w Zakrzowie
6.000 zł –KS „Orzeł” w Zakrzowie
4.000 zł – Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Atena” w 
Polskiej Cerekwi
 4.000 zł-Towarzystwo Sportowe „Unia” w Polskiej Cere-
kwi.
Warto wspomnieć, że wspieranie gminnego sportu nie 
zamyka się kwotą 60.000 zł . Dodatkowo 10.000 zł za-
bezpieczono w budżecie na stypendia dla najlepszych za-
wodników, ponadto Gmina utrzymuje obiekty sportowe, 
pokrywa koszty zużycia energii, wody, remontów, kon-
serwacji boiska i zatrudnia opiekuna „Orlika. Tylko LKJ 
„Lewada” samodzielnie finansuje utrzymanie obiektów, 
w których działa.

Zamierzenia i inwestycje
 Na ostatniej sesji w roku 2012 radni uchwalili budżet gminy na rok 2013, który będzie rekordowo wysoki, gdyż po stronie docho-
dów zamknie się kwotą przekraczającą 25,5 miliona złotych. Dla porównania można powiedzieć, że leżąca w powiecie prudnickim gmina 
Lubrza z identyczną niemal liczbą mieszkańców uchwaliła budżet na 11,5 miliona złotych, czyli o ponad połowę mniejszy. Obecny rok po-
dobnie jak lata poprzednie będzie obfitował w inwestycje. Wiosną zakończy się rozpoczęta trzy lata temu budowa ośrodka sportowo-rekre-
acyjnego w Zakrzowie i zostanie on oddany do użytku. Również wiosną zacznie działać kanalizacja na „Stanach”, której budowa co prawda 
została ukończona w roku ubiegłym, ale wyłoniły się problemy związane z budową do-
datkowej linii energetycznej niezbędnej do przyłączenia wszystkich przepompowni. 
Najważniejszym zadaniem będzie rewitalizacja ruin zamku w Polskiej Cerekwi, która 
kosztować będzie około 7 milionów złotych, jednak 5 milionów pozyskanych na ten 
cel ze środków europejskich wróci z powrotem do gminnej kasy. Wyremontowane 
zostaną ulice Ogrodowa i Polna w Grzędzinie oraz wykonane zostanie oświetlenie 
ulicy Konarskiego w Polskiej Cerekwi. Wiele mniejszych zadań wykonanych zostanie 
przez mieszkańców za pieniądze wydzielone z tzw. Funduszu sołeckiego, który w na-
szej gminie wynosi prawie 200 tysięcy złotych i tak na przykład: Ciężkowice zakupią 
namiot biesiadny, w Witosławicach powstanie plac zabaw, Zakrzów wzbogaci się o 
stół do gier na placu zabaw i wykona mały remont w świetlicy wiejskiej, w Polskiej 
Cerekwi odtworzony zostanie istniejący chodnik przy ulicy Zamkowej. Pieniądze z 
funduszu sołeckiego w większości wiosek zostaną  przeznaczone na spotkania in-
tegracyjne mieszkańców, utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa do kosiarek, 
wyposażenie i remonty świetlic czy  zakup tłucznia na drogi polne. Kolejne znaczne 
pozycje w budżecie to prawie 5 milionów złotych które wydamy na gminną oświatę 
i 1,5 miliona złotych które pochłoną wydatki na pomoc społeczną. Są jeszcze do wy-
konania zadania, których powodzenie zależy od otrzymania zewnętrznego wsparcia. 
Urząd Gminy wspólnie z czeskim miastem Opava złożył wniosek o dofinansowanie 
budowy areny zewnętrznej przy nowo wybudowanym ośrodku w Zakrzowie, aby 
znaczące imprezy jeździeckie mogły być organizowane przez cały rok, a nie tylko 
w sezonie halowym. Realizacja tego przedsięwzięcia może zostać w 85 procentach 
pokryta z funduszy europejskich, zatem Gmina czeka na rozstrzygnięcie konkursu. 
Gotowa jest również dokumentacja na wykonanie kanalizacji sanitarnej we Wroni-
nie, Łańcu i części Zakrzowa. Jest szansa, że znajdą się na ten cel dodatkowe środki z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Generalnie tendencja w naszej gminie jest 
taka, żeby wykorzystać każdą nadarzającą się okazję na zdobycie funduszy zewnętrz-
nych i inwestować jak najwięcej przy unijnym wsparciu gdyż wiadomym jest, że pie-
niądze europejskie prędzej czy później się skończą. Urzędnikom i sobie życzymy, aby 
realizacja wszystkich ambitnych zamierzeń przebiegła pomyślnie.

,,Ciekawostki z naszej historii’’ (1) 
 Wkrótce rozpocznie się remont ruin zamku w Polskiej Cerekwi. W 
latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia władza ludowa kilka razy próbo-
wała - na szczęście nieskutecznie - zburzyć ten zabytek. Poniżej zamieszcza-
my artykuł, który ukazał się w Trybunie Opolskiej nr 198, z dn.21.08.1962 r. 
Przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa
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Warsztaty artystyczne dla mieszkańców Za-
krzowa

 W grudniu ubiegłego roku rozpoczął się cykl 
warsztatów artystycznych skierowany do mieszkańców 
Zakrzowa zorganizowany przez Stowarzyszenie Odno-
wy Wsi Zakrzów. W trakcie pierwszych zajęć mieszkań-
cy mogli pod fachowym okiem nauczyć się jak robić 
piękne kompozycje bożonarodzeniowe. W styczniu dzieci i młodzież zrobiły własnoręcznie z krepiny wspaniałe prezenty 
dla babci i dziadka. Kolejne spotkanie dla dzieci i młodzieży przewidziane jest w czasie ferii zimowych (środa 06.02.2013)      
o godz. 12.00 w świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. Tym razem tematem spotkania będą kompozycje wiosenne. 
Dorośli będą mieli możliwość uczestniczenia jeszcze w dwóch warsztatach: 
1. W lutym (sobota 09.02.2013, godz. 14.30) - główna tematyka to robienie kompozycji kwiatowych z krepiny
2. W marcu (sobota – dokładny termin zostanie ustalony później) – wykonywanie ozdób wielkanocnych.
Zajęcia prowadzi Pani Wiesława Podgórska, która posiada duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych warsztatów, 
co jest dodatkowym walorem tych spotkań. Każdy uczestnik może wykonywać własnoręcznie prace, zadawać pytania 
a na koniec zabrać swoją pracę do domu. Udział w warsztatach jest bezpłatny, a organizatorzy zapewniają większość 
potrzebnych materiałów. Osoby, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach prosimy o zapisywanie się w świetlicy wiejskiej 
lub u prezesa Stowarzyszenia (tel. 502-037-065).   Prezes SOwZ Agnieszka Wieczorek-Griner
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Wspólne kolędowanie

 W pierwszy styczniowy piątek Zespół Gimna-
zjalno – Szkolno -Przedszkolny zorganizował wieczór 
kolęd w Gminnym Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością z popisami 
muzycznymi wystąpili mali artyści, którzy nie tylko śpie-
wali kolędy, ale również 
grali na organach, trąb-
ce oraz flażoletach. Pro-
gram artystyczny przy-
gotowały nauczycielki 
Justyna Roman, Elżbieta 
Zając-Jabłońska i Wie-
sława Podgórska, nato-
miast w przygotowanie 
wypieków oraz kawy                     
i herbaty dla przybyłych 
gości zaangażowali się 
rodzice uczniów. 
Nie mniej wspaniałe 
wspólne kolędowanie 
połączone z recytacją 
poezji przez uczniów       i nauczycieli odbyło się u schyłku ubiegłego roku w szkole podstawowej we Wroninie. Tam rów-
nież rodzice przygotowali domowe wypieki oraz stroiki, które można było nabyć za zakupione cegiełki.
Gratulujemy udanych imprez i pomysłu na integrację mieszkańców.

Lekcja muzealna

 Dzięki pozyska-
niu przez szkoły z fun-
duszy unijnych ucznio-
wie PSP we Wroninie 
mogli wybrać się do 
Muzeum Wsi Opolskiej 
w Bierkowicach na lekcję muzealną poświęconą zwyczajom związanym ze świętami Bożego Narodzenia. Uczestnicy 
wycieczki rozmawiali o współczesnych i dawnych tradycjach świątecznych, wysłuchali gawędy w gwarze góralskiej oraz 
przedstawili inscenizację związaną z zanikającą już tradycją kolędników.

Szczęśliwego Nowego Roku!
 
 Już po raz czwarty liczna grupa mieszkańców 
Polskiej Cerekwi i nie mniej liczna gromada gości z na-
szego powiatu witała Nowy Rok na placu przed Urzę-
dem Gminy. Polska Cerekiew była, bowiem jedynym 
miejscem na południu województwa opolskiego, w 
którym samorząd zorganizował wspólną zabawę na 
wolnym powietrzu. Frekwencja w tym roku była re-
kordowa, bo ponad czterysta osób skorzystało z szan-
sy wspólnego radosnego witania Nowego Roku.  Do 
stworzenia wspaniałej atmosfery przyczynił się Artur 
Szczęsny z Radia Park, który prezentując taneczne hity 
i organizując konkursy z nagrodami zagrzewał uczest-
ników imprezy do wspólnych pląsów. Godzinę przed 
północą na scenie pojawił się duet An Dreo i Karina śpiewający z wielkim temperamentem stare włoskie szlagiery. W 
ciągu ostatnich kilku minut 2012 roku Wójt Gminy Krystyna Helbin i Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kołeczko złożyli 
życzenia szczęśliwego, spokojnego 2013 roku wszystkim obecnym.  Punktualnie              o północy z głośników rozbrzmiała 
piosenka Abby „Happy New Year”, panowie z ZUK-u odpalili profesjonalne fajerwerki, a druhowie z OSP dbający o bez-
pieczeństwo podczas pokazu pirotechnicznego włączyli strażackie syreny. Potem było jeszcze składanie życzeń i godzina 
dobrej zabawy.
Wójt Gminy serdecznie dziękuje Straży Pożarnej, pracownikom ZUK, Straży Gminnej, pracownikom Urzędu Gminy                  
i wszystkim pozostałym, którzy przyczynili się do organizacji tej wspaniałej imprezy.

Kolędowanie we Wroninie

Kolędowanie w Polskiej Cerekwi

Wielka Orkiestra grała w szkole

 Do wieloletniej już tradycji Zespołu Szkół w 
Polskiej Cerekwi należy udział uczniów w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy. W tym roku już tydzień 
przed Wielkim Finałem w szkole odbywały się ciekawe 
imprezy, w tym konkurs plastyczny „Serce dla WOŚP
-u”, którego laureatkami zostały Zuzanna Kupka i Julia 
Jacek. Do „WOŚP-owych” puszek udało się zebrać kwotę 635,95 zł, którą przekazano do sztabu w Kędzierzynie-Koźlu.

Nasi Jubilaci

 W styczniu osiemdziesiąte urodziny świętowało troje mieszkań-
ców Polskiej Cerekwi: 6 stycznia Pan Józef Garlak, 10 stycznia Pani Irena 
Galant, 11 stycznia Pani Olga Mosler. Wszystkim Dostojnym Jubilatom 
życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Zebranie spółki wodnej
 
 12 lutego o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Pol-
skiej Cerekwi odbędzie Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki 
Wodnej w Polskiej Cerekwi. Wszystkich zainteresowanych serdecznie za-
praszamy. 

  
HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 

w Gminie Polska Cerekiew  
 

SOŁECTWO 
 

DATA GODZINA MIEJSCE 

Koza 21.01.2013 16.00 świetlica wiejska 
Mierzęcin 21.01.2013 17.30 świetlica wiejska 

Łaniec 21.01.2013 19.00 świetlica wiejska 
Wronin 23.01.2013 19.00 świetlica  OSP 

Ligota Mała 24.01.2013 18.00 świetlica wiejska 

Połowa 24.01.2013 18.00 
świetlica wiejska 
w Ligocie Małej 

Dzielawy 28.01.2013 18.00 
świetlica wiejska w 

Grzędzinie 
Grzędzin 28.01.2013 19.30 świetlica wiejska 

Zakrzów 31.01.2013 19.00 
świetlica wiejska przy ul. 

Chopina 

Witosławice 04.02.2013 19.15 świetlica wiejska 

Polska 
Cerekiew 

06.02.2013 18.00 
sala w centrum kultury 

przy ul. Kozielskiej 3 

Ciężkowice 07.02.2013 18.00 świetlica wiejska 

Jaborowice 08.02.2013 19.00 świetlica wiejska 

 

OGŁOSZENIE - USUWANIE AZBESTU

 Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi planuje wystąpić do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z 
wnioskiem  o dotację na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania 
azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane 
prace  z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów za-
wierających azbest (nie obejmuje kosztów zakupu  materiału i pokrycia dachu). Możliwość dofinansowania do 100% 
kosztów kwalifikowanych. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania kosztów usuwania azbestu z terenu na-
szej gminy prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi do dnia 20 lutego 2013r. Informacja w  pok. nr 
21 lub pod nr tel. 77/4801466.                                               Wójt Gminy inż. Krystyna Helbin


