Kolejny honorowy
obywatel gminy
Polska Cerekiew
1 maja w naszej gminie gościliśmy dużą
grupę z Czech, a dokładniej mieszkańców gminy partnerskiej Svetla Hora, oczywiście z ich starostą, a naszym gorącym
przyjacielem Vaclavem Vojtiskiem na czele. Początkowo goście udali się na spływ
po Odrze i Kanale Gliwickim, który zakończył się grillem. Następnie cała grupa udała
się do Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie, gdzie aktualnie odbywały się
„Drzwi otwarte". Podczas części oficjalnej, która odbywała się w sali konferencyjnej starosta gminy Svetla Hora Pan Vaclav
Vojtisek odebrał z rąk wójt Krystyny Helbin
oraz przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Kołeczko Honorowe Obywatelstwo
Gminy Polska Cerekiew. Zaskoczony tym tytułem Vaclaw Vojtisek skromnie stwierdził,
że wcześniej o niczym nie miał pojęcia.
Następnie czescy goście mogli podziwiać
spektakl operetkowy, po którym udali się
z powrotem do domu. Mieszkańcy Svetlej
Hory byli pod wrażeniem Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie i z podziwem
komplementowali gminną inwestycję.

Diamentowa Spinka dla Andrzeja Sałackiego
Prezes LKJ „Lewada” w Zakrzowie,
Andrzej Sałacki został w niedzielę
11 maja 2014 r. uhonorowany Diamentową Spinką dziennika regionalnego „Nowa Trybuna Opolska".
Diamentowa Spinka to nagroda
dla wybitnych osobistości, których
praca i postawa w sposób szczególny
predestynuje do najwyższych laurów.
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

Informacja
dla mieszkańców gminy Polska Cerekiew
Urząd Gminy Polska Cerekiew przystąpił do sporządzenia aktualizacji inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest na terenie całej gminy. W związku z tym zostanie przeprowadzona w okresie od maja do czerwca na terenie wszystkich miejscowości gminy
kompleksowa inwentaryzacja wyrobów zawierających wyżej wymieniony materiał.
Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy firmy PROSILENCE z Opola.
Prosimy mieszkańców o współpracę przy sporządzaniu inwentaryzacji oraz o umożliwienie wykonawcy dokonania pomiarów i oceny wyrobów zawierających azbest.
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Wójt Krystyna Helbin opolskim Superliderem
9 maja w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu na uroczystej Gali zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski podsumowano 10-lecie Opolszczyzny w Unii Europejskiej. Z tej okazji wręczono statuetki i dyplomy opolskim liderom w kategoriach:
samorząd, biznes i organizacja pozarządowa.
Na gali przyznano wyróżnienia specjalne „The best of Opolskie”. Wśród nagrodzonych samorządowców znalazła się wójt Polskiej Cerekwi Krystyna Helbin, która otrzymała tytuł Opolskiego Superlidera za zdobycie największej dotacji unijnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
cd. na str. 3

Zamek w Polskiej Cerekwi rozkwita

wójt gminy Polska Cerekiew
inż. Krystyna Helbin

Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

Jubilaci
5 maja 90 urodziny obchodziła Maria Franecka z Ciężkowic, 80 urodziny
Irena Kupka z Łaniec.
11 maja 80 urodziny obchodziła
Franciszka Kupka z Polskiej Cerekwi.
15.05 maja 80 urodziny obchodził
Norbert Szaton z Polskiej Cerekwi.
30 maja 102 urodziny obchodzić będzie Berta Szewior z Mierzęcina.
Dostojnym jubilatom życzymy dużo
zdrowia, pogody ducha i kolejnych
rocznic.
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O godzinie 18:00 odbyła się część
oficjalna, na której wójt gminy Polska
Cerekiew Krystyna Helbin przytoczyła krótką historię budowy ośrodka.
Po części oficjalnej przyszła pora na
część rozrywkową. Swój występ zaprezentowali aktorzy Śląskiej Operetki Kameralnej w znanym na całym
świecie spektaklu pt. „Księżniczka
Czardasza”. Podczas spektaklu popis
swoich umiejętności wokalnych dała
dwójka młodych śpiewaków – Patrycja Komander z Cisku oraz Dawid Teister, mieszkaniec Zakrzowa.
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♦ Instytut Goethego w ZGSP
w Polskiej Cerekwi
♦ Zamek w Polskiej Cerekwi rozkwita
(cd. ze str. 1)
♦ Straż gminna zmieniła swoją siedzibę

„Drzwi otwarte" Gminnego Ośrodka
1 maja w Zakrzowie odbyły się „Drzwi
otwarte" tamtejszego Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Impreza odbyła się
w ramach ogólnopolskich obchodów „Dni
Otwarte Funduszy Europejskich”. Zaproszenia otrzymali wszyscy mieszkańcy naszej
gminy. Wśród osób, które tego dnia gościły w ośrodku znalazła się również prawie
40–osobowa grupa z partnerskiej gminy
Svetla Hora. Wszyscy goście mieli możliwość
zwiedzania ośrodka. Można było zwiedzić
basen, halę jeździecką, jak i stajnie oraz chociaż przez chwilę poczuć luksus apartamentu.

w tym numerze:

♦ Warsztaty Kulinarne
„Stare po nowemu"
♦ Jarmark Staropolski
♦ Wójt Krystyna Helbin opolskim
Superliderem (cd. ze str. 1)
str. 4

Zamek dziś - elewacja zachodnia (fot. I. Smal)

Zbudowany w XVII wieku zamek to późnorenesansowa budowla, która została
wzniesiona z cegły na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i dwoma ośmiobocznymi basztami w narożach elewacji frontowej. Na dwa miesiące przed zakończeniem II wojny światowej zamek częściowo spłonął, a w kolejnych latach nie był odbudowywany. W 2007 roku gmina Polska Cerekiew przejęła zabytek od Skarbu Państwa.
Budowla była w bardzo złym stanie technicznym.
W 2010 roku władzom samorządowym udało się zdobyć dotację unijną w wysokości 5 mln złotych w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego
na lata 2007-2013 z działania 6.2 „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych”.
Urząd gminy przeznaczył dodatkowo 2 mln złotych. Dzięki temu rozpoczął się pierwszy etap rewitalizacji zabytku. Przewidzianych jest pięć etapów, a koszt całej inwestycji szacowany jest na 25 mln złotych.
cd. na str. 2
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Instytut Goethego
w ZGSP w Polskiej
Cerekwi
5 maja w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi
odbyły się warsztaty z języka niemieckiego, prowadzone w ramach projektu
Instytutu Goethego "Deutsch – Wagen
– Tour". Celem projektu jest popularyzowanie języka niemieckiego w Polsce.
Lektorzy "Deutsch-Wagen-Tour" odwiedzają zainteresowane szkoły w różnych
zakątkach naszego kraju i zachęcają
do nauki języka niemieckiego.
Instytut Goethego w Warszawie realizuje projekt na zlecenie Federalnego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec, przy wsparciu firmy VW Poznań
sp. z o.o., pod honorowym patronatem
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dzień warsztatów rozpoczął się
od występu uczennic z klasy V, które
deklamowały wiersze słynnych niemieckich poetów. Uczniowie klasy III Publicznej Szkoły Podstawowej wykonali inscenizację przedstawiającą 4 pory roku
w języku niemieckim. Wykonawcy zostali nagrodzeni upominkami Instytutu
Goethego.
Następnie odbyły się zajęcia w ramach
„Deutsch-Wagen-Tour”, które poprowadziła lektor z Wrocławia Hanna Krężlewska. Uczestniczyło w nich 25 osób
- uczniowie klas II , III i V Publicznej
Szkoły Podstawowej, którzy bawiąc się
i rywalizując, poznawali język niemiecki.
Warsztaty w zabawny i niekonwencjonalny sposób zachęcały do nauki języka zachodnich sąsiadów. Były quizy, gry
i zabawy z kolorową chustą animacyjną.
Za aktywny udział uczniowie otrzymali
upominki: koszulki, kalendarze, notesy
i długopisy.
Renata John-Fojtzik
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Zamek w Polskiej Cerekwi rozkwita

(cd. ze str. 1)

W sierpniu ma się zakończyć pierwszy etap odbudowy zamku. Udało się już odtworzyć ściany konstrukcyjne, stropy budynku, wstawiono stolarkę okienną. Parter przeznaczony będzie do użytku publicznego i będzie pełnił funkcję społeczno - kulturalną.
Powstanie tam biblioteka z czytelnią, galeria, muzeum, punkt informacji turystycznej,
szatnia i sanitariaty.
W kolejnych etapach przewidziane jest zagospodarowanie I i II piętra na cele biurowo-administracyjne, poddasza na pokoje noclegowe, a także zagospodarowanie parku. Ostatnim etapem będzie tynkowanie elewacji budynku.
Anna Ryborz

Fundacja Euro-Country
Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
zaprasza
wszystkich

dwudniowe

WARSZTATY
KULINARNE
„Stare po
nowemu”
13-14
czerwca

Najstarszy widok zespołu zamkowego
pochodzący z 1641 r. (fot. Archiwum)

Stan zamku z lat 70. XX wieku
- elewacja wschodnia (fot. Archiwum)

Po dwóch latach urzędowania straż gminna przeniosła się do budynku przy ul. Kozielskiej 14. Zmiana siedziby uzasadniona jest
przede wszystkim pod względem ekonomicznym, a także pod względem zwiększonej dostępności dla petentów (parking przy
budynku). Urząd Gminy Polska Cerekiew
przejął budynek od policji, która nie miała
możliwości utrzymywania go. Wcześniej budynek nie był w pełni wykorzystywany, teraz
natomiast urzęduje tam zarówno straż, jak
i policja. Komendant straży gminnej Piotr
Bandurski zwraca szczególną uwagę na korzyści płynące z takiej sytuacji – Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu współpraca między
strażnikami a funkcjonariuszami policji będzie jeszcze bardziej skuteczna.
Straż gminna w Polskiej Cerekwi zajmuje
się dbałością o bezpieczeństwo i porządek
na terenie gminy. Od momentu powstania jednostki wykroczenia drogowe spadły
o 60% Jest to możliwe dzięki akcji bezpieczna prędkość, którą straż gminna regularnie
przeprowadza przy współpracy z policją. Takie działania znacząco wpływają na bezpieczeństwo na drogach w gminie Polska Cerekiew. Od wielu miesięcy nie odnotowaliśmy
żadnego wypadku na terenie zabudowanym
– mówi komendant straży gminnej. Strażnicy dbają także o bezpieczeństwo mieszkań-

Gminny Ośrodek
Rekreacji i Sportu
w Zakrzowie

ców na różnego rodzaju imprezach,
które odbywają się na terenie gminy.
Straż gminna zajmuje się również
poprawą porządku w zakresie ustawy dotyczącej porządku i czystości w gminie. Oprócz tego strażnicy
pełnią rolę mediatorów i rozjemców
w konfliktach sąsiedzkich. Prowadzimy rozmowy z obiema stronami konfliktu celem ich rozwiązania. Bardzo
często przynosi to pozytywne efekty
- mówi komendant straży.
Strażnicy dbają również o dzieci
i młodzież z gminy Polska Cerekiew.
Przy współpracy ze szkołami i przedszkolami organizują różnego rodzaju akcje i szkolenia, np.: „Przyjazny
funkcjonariusz”, „Bezpieczna droga
do domu”. W najbliższym czasie straż
gminna planuje zorganizować szkolenia dla rodziców odnośnie uzależnień.
Anna Ryborz

mieszkańców
z terenu
Lokalnej Grupy Działania
na:
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w biurze LGD
„Euro-Country”
lub pod nr tel. 77 487 54 22

Straż gminna zmieniła swoją siedzibę

zainteresowanych
i lubiących gotować

Udział
bezpłatny!

Wójt Krystyna Helbin
opolskim Superliderem

(cd. ze str. 1)

Przypomnijmy, że za unijne pieniądze
w gminie wykonano między innymi następujące zadania:
♦ modernizacja kotłowni w szkołach,
♦ remont dachu wraz z rynnami i malowaniem okien w pałacu w Zakrzowie,
♦ kompleksowe zagospodarowanie
terenu pod budowę ośrodka w Zakrzowie,
♦ budowa wielofunkcyjnego ośrodka
sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie
- etap I,
♦ adaptacja budynku mieszkalnego
na Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi,
♦ budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, tranzyt ścieków Dzielawy
- Polska Cerekiew,
♦ plac zabaw w Polskiej Cerekwi,
♦ zagospodarowanie terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej
Cerekwi,
♦ modernizacja zasilania instalacji
elektrycznych oraz wyposażenia budynku z przeznaczeniem na Centrum
Kultury w Polskiej Cerekwi,
♦ zakup wyposażenia na organizację
imprez plenerowych,
♦ zakup wozu strażackiego dla OSP
Polska Cerekiew.
Serdecznie gratulujemy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Plakat współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jarmark staropolski
8 czerwca w Polskiej Cerekwi odbędzie się „Jarmark staropolski”, który zostanie zorganizowany dzieki prężnie działającej współpracy polsko-czeskiej, a także dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
Do Polskiej Cerekwi zjedzie Drużyna Wojów Piastowskich, która zaprezentuje wszystko to, co związane jest z dawnym rzemiosłem i historią Polski. Centralnym punktem jarmarku będzie staropolski piec chlebowy, w którym wypiekane będą pyszności
z minionych epok. Podczas jarmarku spotkać będzie można kram podróżnego dziada
– bajarza, a obok niego rogownik zapraszać będzie uczestników do świata dawnych
wyrobów kościanych i rogowych. W rozstawionym namiocie władać będą historyczni
rycerze z czasów Władysława Łokietka, bijący jego monety oraz toczący pojedynki.
Na złoczyńców czekać będzie kat z narzędziami tortur. Jarmark ubarwią dźwięki
dawnych słowiańskich instrumentów pasterskich, a szlachcic zaprosi do gier i zabaw
staropolskich. Dodatkowym uświetnieniem jarmarku będą coroczne występy orkiestr
dętych – w tym roku w Polskiej Cerekwi wystąpi około 10 regionalnych polskich i czeskich grup artystycznych. Na zakończenie zaplanowano zabawę taneczną z zespołem
SZAFIR.
Szczegóły pojawią się niebawem na plakacie promującym to wydarzenie oraz
w internecie na stronie Urzędu Gminy www.polskacerekiew.pl. Spot reklamowy
ukaże się również w Radio Park. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tej imprezie!
FLORIAN
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