Ciekawostki

Telefon na basen
w Zakrzowie

z naszej historii (2)
Złota moneta
Około 30 lat temu, jeden z mieszkańców naszej gminy w przydomowym ogródku znalazł
widoczną na ilustracji złotą, francuską monetę z 1863 r. Jak zauważymy, moneta miała
wartość 50 franków, a jej awers zdobi głowa
Napoleona III. Wkrótce, jak co roku w przydomowych ogródkach, rozpoczną się wiosenne
porządki…
Przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa

Ośrodek Szkolenia
Olimpijskiego w Zakrzowie
Dnia 9 marca o godz. 12.00 Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie otrzyma
status Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego.
Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy na tę uroczystość.

Atrakcje przed feriami
W ostatnim tygodniu przed feriami
uczniowie PSP we Wroninie wybrali się na
lodowisko i kręgielnię w Raciborzu. Samorząd Szkolny zorganizował także walentynki
i bal karnawałowy.

Zebranie sprawozdawcze
Ochotniczej Straży
Pożarnej w Polskiej
Cerekwi
Dnia 16.02.2014 r. o godz. 16:00 odbyło się
zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży
Pożarnej w Polskiej Cerekwi, podsumowujące
działalność w 2013 roku. W zebraniu uczestniczyli druhowie jednostki oraz zaproszeni
goście: z-ca komendanta powiatowego PSP
bryg. Zygfryd Steuer, Wójt Gminy Krystyna
Helbin, przewodniczący Rady Gminy Jerzy
Kołeczko.
Sprawozdanie przedstawił naczelnik
Andrzej Klehr, sprawozdanie finansowe
skarbnik Janusz Szulka. Rok 2013 można
uznać za spokojny. Jednostka uczestniczyła
w 29 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym
w 10 pożarach oraz 19 miejscowych zagrożeniach, z tego w 9 wypadkach, w których rannych zostało 8 osób - 6 zdarzeń było związanych z usuwaniem skutków wichur oraz
4 innymi zdarzeniami, 6 razy jednostka
wspierała sąsiednie gminy. Gmina Polska
Cerekiew na 13 sołectw posiada tylko 3 jednostki OSP. Jednostka OSP Polska Cerekiew
jako jedyna w gminie jest jednostką włączoną w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego, działa nie tylko na terenie miejscowości, wyjeżdża praktycznie do każdego
zdarzenia na terenie gminy Polska Cerekiew.
W trakcie zebrania poruszono m.in.: problem braku młodzieży w szeregach jednostki, konieczność wymiany ubrań bojowych
oraz zgłoszono szereg niezbędnych prac
związanych z budynkiem remizy (budynek
OSP datowany jest na 1932 rok) tj.: wybrukowanie podjazdu pod nowy boks garażowy
oraz remont lub modernizację wieży, której
stan nie napawa optymizmem i grozi jej rozbiórka. Większość druhów jest za jej gruntownym remontem oraz uratowaniem jej od
rozbiórki, o losie zadecyduje opinia eksperta
budowlanego. Plany te są związane z znacznymi wydatkami finansowanymi, na które,
jak powiedziała Pani Wójt Krystyna Helbin,
będzie ciężko znaleźć środki finansowe, tym
samym nie wiadomo, czy zostaną zrealizowane. Pani Wójt oraz Zastępca Komendanta
Powiatowego podziękował druhom za ich
zaangażowanie oraz docenił mobilność jednostki.

Informujemy, że został uruchomiony numer telefonu na krytej
pływalni w ośrodku w Zakrzowie, pod którym można uzyskać
szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania
z oferty basenu. Prosimy dzwonić pod numer: 500 841 142 tylko
w godzinach pracy basenu. Szczegółowy harmonogram otwarcia,
obowiązujący w danym miesiącu,
dostępny jest na stronie www.polskacerekiew.pl (aktualności).

Gość z Hongkongu
W styczniu uczniowie PSP we Wroninie mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji przeprowadzonej przez
przebywającego z wizytą w Polsce
gościa z Hongkongu. W trakcie zajęć
dowiedzieli się o życiu codziennym
w Chinach, zwyczajach świątecznych,
poznali kuchnię chińską, ćwiczyli pisanie chińskich znaków. Marko Wang
opowiadał także o swoich wrażeniach
z pobytu w Polsce. Podobało mu się
wolniejsze tempo życia i nasza gościnność. Polubił polski kompot, mniej
pogodę. Zajęcia prowadzone były
w języku angielskim, co pozwoliło naszym uczniom sprawdzić swe umiejętności językowe.

Jubilaci
20 lutego 80 urodziny obchodziła
Pani Józefa Lonc z Ciężkowic,
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„Fascynujący Świat Nauki i Technologii”
W lutym w PSP we Wroninie, w ramach projektu „Fascynujący Świat Nauki i Technologii", uczniowie wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Regionalne
Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Zajęcia przeprowadzono w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych wyposażonych w urządzenia do przeprowadzania różnego rodzaju doświadczeń, m.in. z mechaniki, optyki, muzyki, robotyki oraz przyrody.
Dzieciom najbardziej podobało się sterowanie robotami i gra na instrumentach.
To była niezapomniana przygoda z nauką, w innym niż na co dzień wydaniu.

Zaproszenie dla wszystkich Pań
Urząd Gminy Polska Cerekiew, Ludowy Klub Jeździecki „Lewada” w Zakrzowie oraz
Izba Rolnicza w Opolu serdecznie zapraszają wszystkie mieszkanki gminy na konferencję z udziałem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, która odbędzie się
8 marca o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego
w Zakrzowie.
Konferencja organizowana przy współpracy stowarzyszenia non profit „Dress for
Success Poland” dotyczyć będzie promocji aktywności kobiet na obszarach wiejskich.
Do udziału zaproszone zostały panie z różnych środowisk: m.in. przedstawicielki samorządu, sołtyski, lokalne liderki, dziennikarki, panie z kół gospodyń wiejskich, emerytki, przedsiębiorczynie, kobiety długotrwale bezrobotne.
Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek.
Zainteresowane Panie mogą odbierać zaproszenia na konferencję po 20-tym lutym
2014 r. w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew oraz u sołtysów.

25 lutego 90 urodziny obchodziła
Pani Klara Latacz z Zakrzowa.
Jubilatkom serdecznie gratulujemy, życzymy pogody ducha, dużo
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Wydawca: florian@polskacerekiew.pl; Redaktor naczelny: Anetta Sałacka;
Redakcja: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22;
Opracowanie graficzne i skład: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com

4

02/2014

Targi Ślubne w Zakrzowie
W pierwszą niedzielę lutego mieszkańcy naszej gminy mieli okazję uczestniczyć w Targach Ślubnych, które po raz pierwszy odbyły się w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie.
cd. na str. 2
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Najlepsze wyniki w nauce

Dzień Babci i Dziadka w PSP we Wroninie

Najlepsze wyniki w nauce w I semestrze
uzyskali:
Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi:
Paulina Golasz, Anna Halinka, Paulina Kandziora, Zuzanna Koziar, Oliwia Majnusz, Julia
Marzec, Martyna Majchrzak, Mateusz Dzimiera, Denis Sojka, Mateusz Hamerlik, Paweł
Habrom, Samuel Jakubczyk.
Gimnazjum
w
Polskiej
Cerekwi:
Martyna Zygmuncik, Magdalena Grygiel,
Wiktoria Smal, Marta Jakubowska, Artur
Kubina, Emilia Kutyła, Grzegorz Dzimiera,
Martyna Mikulska, Julia Majnusz, Dominika
Zwierkowska, Justyna Czerner.
Szkoła Podstawowa we Wroninie:
Magdalena Morawiec, Nikola Gregor, Martyna Czerner, Julia Gilge, Paweł Freitag, Karolina Kuśmierska, Katarzyna Mrozek, Michael
Pasker.
Uczniowie ZGSP w Polskiej Cerekwi zostali
laureatami Wojewódzkiego Konkursu Języka
Niemieckiego (Szkoły Podstawowe):
1. Anna Halinka
2. Paulina Kandziora
oraz Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego:
1. Mateusz Hamerlik
Laureatom serdecznie gratulujemy!

Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie
szkoły we Wroninie przygotowali uroczyste
spotkanie, w trakcie którego zaprezentowali
program artystyczny. Były wiersze, piosenki,
tańce i koncert wiedeński w wykonaniu klas
I-III oraz występy na wesoło przygotowane
przez uczniów starszych klas, w tym teatr
w gwarze śląskiej o tym „Jak się fest opłaco być Ślązoczką". Na zaproszonych gości
czekał słodki poczęstunek, za co serdecznie
dziękujemy rodzicom dzieci oraz upominki
przygotowane przez najmłodszych.

Targi Ślubne w Zakrzowie (cd. ze str. 1)
Imprezę organizował LKJ „Lewada” we współpracy z Urzędem Gminy Polska Cerekiew. Na targach pojawiło się bardzo wielu zwiedzających, którzy mogli zapoznać się
z ofertą wystawców wykonujących usługi dla nowożeńców: fotografów, hoteli, restauracji, zespołów muzycznych, szkół tańca, wypożyczalni powozów konnych, wypożyczalni samochodów, kosmetyczek, fryzjerów, kwiaciarni, firm dekoratorskich
i przede wszystkim salonów mody ślubnej.
Zwiedzającym targi czas umilały pokazy sukien ślubnych, przeplatane konkursami
dla publiczności, pokazy szkoły tańca państwa Anny i Piotra Orian oraz występy muzyczne zespołów weselnych: „Tabu” z Kędzierzyna-Koźla i „Freje” z Tarnowskich Gór.
Niemałą atrakcją była obecność na targach aktualnej Miss Polski Opolszczyzny Moniki Demkowicz i Miss Polski Opolszczyzny Nastolatek Katarzyny Kozioł. Piękne „Misski” przez cały dzień przechadzały się w sukniach ślubnych, pozując zachwyconym
fotografom.
Targi ślubne były wspaniałą okazją do wypromowania nowego ośrodka - przez kilka
godzin imprezę odwiedziły setki zwiedzających.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy kolejny raz zagrała w Zespole
Gimnazjalno–Szkolno–Przedszkolnym
w Polskiej Cerekwi. Uczniowie oraz
nauczyciele postarali się, aby puszki
nie świeciły pustkami. W tym celu zorganizowano i przeprowadzono międzyszkolny konkurs „Największe serce
WOŚP-u”. W rywalizacji wzięły udział
wszystkie klasy szkoły podstawowej
oraz gimnazjum. Najwięcej do puszki
wrzucili uczniowie klasy 5, która zebrała 176 zł. Ogółem w ZGSP zebrano
850,95 zł. Akcja "Na ratunek" i tym
razem powiodła się dzięki wspaniałej
postawie uczniów i nauczycieli naszego Zespołu.
Elżbieta Ostarek

Dzień Babci i Dziadka w Polskiej Cerekwi
21 i 22 stycznia o godz. 14 przedszkole w Polskiej Cerekwi gościło Babcie i Dziadków.
To jedna z najbardziej przedsiębiorczych imprez w przedszkolu. Logistycznie trudna
do zorganizowania i przeprowadzenia, ponieważ „Razem mamy ich czworo gdy się
tu wszyscy zbiorą”. Babcie i dziadkowie to bardzo wdzięczna i wierna publiczność,
zawsze przyjmują zaproszenia i chętnie przybywają, aby obejrzeć swoje pociechy na
przedszkolnej scenie. Przygotowania trwały cały miesiąc, dzieci długo ćwiczyły wiersze, piosenki i tańce. W przygotowaniu spotkania z seniorami pomagali nam również
rodzice: upiekli ciasto, pomogli przygotować salę i stroje, wykonywali zdjęcia, nagrywali filmy. Babcie i dziadkowie otrzymali prezenty wykonane z pomocą dzieci, nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola - serduszka i bukieciki. Miłym akcentem
spotkania było wręczenie babciom i dziadkom dyplomów uznania, którzy w uznaniu
wychowawców, na co dzień wnoszą duży wkład w pomoc w opiece nad wnukami,
przyprowadzając i odbierając je z przedszkola.

Uwaga
bezpłatne warsztaty!
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów oraz Rada Sołecka Zakrzów
wzorem lat ubiegłych organizują
również w roku 2014 cykl warsztatów
dla mieszkańców Zakrzowa. Celem
tych warsztatów jest przedstawienie
mieszkańcom Zakrzowa innej formy
spędzania czasu wolnego. Zajęcia
manualne pobudzają zmysł myślenia co jest, jak wszystkim wiadomo,
bardzo ważne w codziennym życiu.
Zatem zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w warsztatach,
nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorosłych.
Tematyka będzie inna niż w ubiegłych latach, co ważne - warsztaty
będą odbywały się przynajmniej raz
w miesiącu. Zajęcia będzie prowadziła
Pani Wiesława Podgórska, a organizatorzy zapewniają wszystkie materiały
niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
Harmonogram zajęć na pierwsze
pół roku 2014:
24.02.2014 Zajęcia dla dzieci
i młodzieży – FILCOWANIE NA MOKRO
cz.1 - godz.10.00 (poniedziałek)
28.02.2014 Zajęcia dla dzieci
i młodzieży – FILCOWANIE NA MOKRO
cz. 2 – godz. 12.00 (piątek)
22.03.2014 Zajęcia dla wszystkich – WIELKANOCNE INSPIRACJE
cz.1 – godz. 14.30 (sobota)
05.04.2014 Zajęcia dla wszystkich – WIELKANOCNE INSPIRACJE
cz.2 – godz. 14.30 (sobota)
10.05.2014 Zajęcia dla dorosłych
– FILCOWANIE NA MOKRO – godz.
14.30 (sobota)
24.05.2014 Zajęcia dla dzieci
i młodzieży – PREZENT DLA MAMY –
TECHNIKA DECOUPAGE – godz. 14.30
(sobota)
14.06.2014 Zajęcia dla wszystkich
– „SPOTKANIE Z TRUSKAWKĄ” SYSTEM EDUKACJI PRZEZ RUCH – godz.
14.30 (sobota)
Następne harmonogramy zajęć pojawią się w kolejnych numerach.
Zapisy na udział w zajęciach:
Weronika Spleśniały - w świetlicy
wiejskiej w godzinach pracy świetlicy
Agnieszka Wieczorek-Griner pod
nr telefonu 502-037-065.
Serdecznie zapraszamy!
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Dotacje z budżetu
gminy Polska
Cerekiew na rok 2014
przyznane

Gabinet
fizjoterapeutyczny
Od lutego w Gminnym Ośrodku Sportowo -Rekreacyjnym w Zakrzowie działa
gabinet fizjoterapeutyczny. Zapisy do gabinetu odbywają się pod numerem telefonu
506 985 026.
Odpłatność za usługi zgodnie z cennikiem
poniżej:
I. Ceny jednorazowych biletów indywidualnych za korzystanie z usług fizjoterapeutycznych:
1) masaż klasyczny całościowy 60 min.
- 70,00 zł
2) masaż kręgosłupa 15 min. - 25,00 zł,
30 min. - 40,00 zł
3) masaż kończyn 15 min. - 25,00 zł
4) masaż twarzy 15 min. - 25,00 zł
5) masaż głowy 15 min. - 25,00 zł
6) masaż głowy plus twarzy 25 min.
- 35,00 zł
7) masaż głębokotkankowy 50 min.
- 75,00 zł
8) ćwiczenia ruchowe indywidualne 30 min.
- 25,00 zł
9) ćwiczenia ruchowe grupowe 45 min.
- 8,00 zł (cena od osoby) - grupa to minimum 4 osoby
II. Ceny karnetów indywidualnych za skorzystanie z dziesięciu usług fizjoterapeutycznych wymienionych w punkcie I podpunkty
od 1 do 7:
1) masaż klasyczny całościowy - 630,00 zł
2) masaż kręgosłupa - 225,00 zł, 360,00 zł
3) masaż kończyn - 225,00 zł
4) masaż twarzy - 225,00 zł
5) masaż głowy - 225,00 zł
6) masaż głowy plus masaż twarzy
- 315,00 zł
7) masaż głębokotkankowy - 675,00 zł
III. Dla emerytów i rencistów za okazaniem dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia emerytalne lub rentowe
za skorzystanie z usług fizjoterapeutycznych
ceny usług wymienione w punkcie I podpunkty od 1 do 7 obniża się o 5,00 zł.

Informujemy mieszkańców, że rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy
ofert na dotacje z budżetu Gminy Polska
Cerekiew na rok 2014. Dotacje otrzymały
następujące organizacje:
1. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu usług opiekuńczych
i specjalistycznych – pielęgnacja ludzi
chorych, starszych i niepełnosprawnych
w domu w 2014 roku oraz rehabilitacja
lecznicza niepełnosprawnych:
Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas i Gabinet Rehabilitacyjny w Zakrzowie w wysokości
50 000,00 zł
2. W konkursie na wspieranie realizacji zadań z zakresu ochrony, zachowania
i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości w 2014 roku:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim w wysokości 10 000,00 zł.
3. W konkursie na wspieranie realizacji
zadań z zakresu upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji wśród
mieszkańców gminy Polska Cerekiew
w 2014 roku:
Ludowy Klub Jeździecki „Lewada”
w Zakrzowie w wysokości 25 000,00 zł
Gminny Związek „Ludowe Zespoły
Sportowe” w Polskiej Cerekwi w wysokości 21 000,00 zł
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„ATENA” w Polskiej Cerekwi w wysokości 4 000,00 zł
Towarzystwo Sportowe „Unia” Polska
Cerekiew w wysokości 17 000,00 zł
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