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Zawodniczka Ludowego Klubu Jeździec-
kiego „Lewada”, Beata Stremler, znakomi-
cie spisała się podczas międzynarodowych 
zawodów w Aachen (Niemcy), gdzie skon-
frontowała się z czołówką światowego ujeż-
dżenia. Beata Stremler dwukrotnie stawała 
na podium - na wałachu Rubicon zajęła  
III miejsce, zarówno  w konkursie Grand 
Prix, jak i finałowym Grand Prix Special.  
To najlepszy,  jak do tej pory, wynik polskie-
go jeźdźca w dyscyplinie ujeżdżenia. Zawody  
w Aachen to jedne z najbardziej pre-
stiżowych i najsilniej obsadzonych 
konkursów ujeżdżenia na świecie.  

Gmina Polska Cerekiew zajęła IV 
miejsce w tegorocznym prestiżowym  
Rankingu Samorządów w kategorii 
„Najlepsze gminy wiejskie” organizo-
wanym przez dziennik „Rzeczpospo-
lita”.

Gala finałowa odbyła się 14 lipca  
w Warszawie, gdzie dyplom z rąk 
przewodniczącego kapituły prof. Je-
rzego Buzka odebrała skarbnik Gminy 
Polska Cerekiew - Maria Wieczorek-
-Juzwiszyn.

Sukces Gminy Polska Cerekiew

2,5 godzinny rejs statkiem

Wielki sukces zawodniczki „Lewady”

Dnia 10 i 11 lipca na skutek awarii sieci wodociągowej jednostki OSP Polska Ce-
rekiew oraz OSP Wronin zostały poproszone przez Urząd Gminy oraz Zakład Usług 
Komunalnych o dostarczenie mieszkańcom wody. Wodę dostarczono do wszystkich 
miejsc, które wskazał ZUK. Przez dwa dni awarii jednostki OSP dostarczyły mieszkań-
com ponad 35 tys. litrów wody.

19 czerwca DFK Polska Cerekiew zorgani-
zowało rejs statkiem po Odrze dla mieszkań-
ców gminy. W 2,5 godzinnym rejsie wzięło 
udział 55 uczestników, którzy mieli okazję 
zjeść kiełbaskę z grilla, porozmawiać i cie-
szyć się otaczającym ich krajobrazem. 

PROGRAM NA SIERPIEŃ 2014 

 

 

 

Piątek, 1 sierpnia, godz. 10:00 
Konkurs plastyczny „Moja Gmina”, gry i zabawy integracyjne 
 
Poniedziałek, 4 sierpnia, godz. 10:00 
Konkurs „MAM TALENT” z Kubą Wojewódzkim i Małgorzatą Foremniak, 
Wakacyjne Kino Letnie 
 
Środa, 5 sierpnia, godz. 10:00 
Wakacyjne spotkanie z seniorami – gotujemy z naszymi babciami 
 
Piątek, 8 sierpnia, godz. 10:00 
Wycieczka na Policję i do Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi, gry i zabawy 
integracyjne 
 
Poniedziałek, 11 sierpnia, godz. 10:00 
Gry i zabawy integracyjne 
 
Środa, 13 sierpnia, godz. 10:00 
„DZIEŃ Z PIZZĄ” – wizyta w restauracji z tworzeniem własnej pizzy 
 

Środa, 20 sierpnia, godz. 10:00 
Wakacyjne spotkanie z seniorami – gotujemy z naszymi babciami 
 
Piątek, 22 sierpnia, godz. 10:00 
Wycieczka do RADIA PARK do Kędzierzyna-Koźla 
UWAGA!! Chętni proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do p. Piotra 
Kanzy. Zapraszamy rodziców abyśmy mogli razem pojechać samochodami. 
 
Poniedziałek, 25 sierpnia 
Wyjazd do kina Helios na film. Tytuł filmu, godzina wyjazdu oraz koszt podany 
będzie w późniejszym terminie.  
UWAGA!! Chętni proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do p. Piotra 
Kanzy. Zapraszamy rodziców abyśmy mogli razem pojechać samochodami. 
 
Środa, 27 sierpnia, godz. 10:00 
Wakacyjne spotkanie z seniorami – gotujemy z naszymi babciami, 
zakończenie wakacji 

 

♦ Konkurs plastyczny „Moja Gmina”
Weź udział w konkursie plastycznym dla dzieci, wykonaj ilu-

strację prezentującą ciekawe miejsce w gminie i wygraj super 
nagrody!

♦ Konkurs „MAM TALENT”
Przyjdź i zaprezentuj nam swój talent. Poczuj się jak w telewi-

zji, występując przed jury oraz szeroką publicznością. Przejdź do 
kolejnego etapu i wygraj główną nagrodę!

♦ Wycieczka na Policję i do Straży Gminnej
Poznaj kulisy pracy Policji i Straży Gminnej, zobacz czym na co 

dzień się zajmują i jak wygląda ich siedziba.

Plan wakacji 2014 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi - sierpień
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zakończenie wakacji 

 

Metodologia rankingu była dwuetapo-
wa. W pierwszym etapie wybrano miasta  
i gminy, które w najlepszy sposób zarządza-
ły swoimi finansami w latach 2010-2013. 
Na tym szczeblu oceniano m.in. dynamikę 
wzrostu wydatków majątkowych, wartość 
środków unijnych, indywidualny wskaźnik 
zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków  
na administrację, dynamikę wzrostu do-
chodów własnych oraz wydatków ogółem, 
transport i łączność, ochronę środowiska.  

♦ Gry i zabawy integracyjne
Zajęcia integrujące grupę, zabawy ruchowe rozwijające mo-

torykę i koncentrację.

♦ Dzień z pizzą
Spotkaj się z nami w restauracji „Marco Polo”, stwórz swoją 

własną pizzę i zostań szefem kuchni!

♦ Wycieczka do Radia Park
Zobacz jak wygląda Radio z tej drugiej strony, zostań profe-

sjonalnym reporterem radiowym.

♦ Wakacyjne Kino Letnie
Zagramy znane i lubiane przez dzieci przeboje.
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Festyn rodzinny  
w Ligocie Małej

Po zakończeniu pierwszego etapu powsta-
ła lista samorządów, których finanse gminy  
są najlepiej zarządzane. 

W drugim etapie rozesłano do wybranych 
gmin ankiety składające się z 18 pytań. Py-
tano m.in. o udział wydatków na realizacje 
kontraktów z organizacjami pozarządowy-
mi (dotacje na: sport, świadczenie usług 
zdrowotnych, ochronę, zachowanie i roz-
wój tożsamości  kulturowej mniejszości),  
o ocenę wiarygodności kredytowej, wspiera-
nie rozwoju przedsiębiorczości, współpracę  
z sołectwami. Wszystkie te aspekty w Gmi-
nie  Polska Cerkiew zostały wysoko ocenio-
ne. Miejsce w rankingu zapewniło również 
pozyskanie dużego wsparcia z Unii Europej-
skiej oraz inwestycje przy niskim poziomie 
zadłużenia.

Srebro dla Jagody 
Dąbrowskiej

Zakończenie projektu  
„Droga do lepszej  
przyszłości II”

Sukces Gminy Polska Cerekiew

Dzięki współpracy Rady Sołeckiej i Mniej-
szości Niemieckiej 12 lipca odbył się festyn 
rodzinny w Ligocie Małej. Piękna pogoda 
przyciągnęła bardzo wielu mieszkańców. 
Atrakcją imprezy były występy kabareto-
we duetu muzycznego Krzysztof i Alicja 
z Warmątowic, który prowadził również 
zabawę taneczną. Goście festynu mogli 
bezpłatnie częstować się kołaczem i kawą, 
a także chlebem ze smalcem. Nie zabra-
kło konkursów, zarówno dla dzieci, jak  
i dorosłych, którzy za udział otrzymali róż-
nego rodzaju słodkości. Zabawa trwała  
do pierwszej w nocy!

Zawodniczka Ludowego Klubu Jeź-
dzieckiego „Lewada”, Jagoda Dąbrow-
ska, na klaczy With Me, zdobyła srebrny 
medal na XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w ujeżdżeniu. Zawody odby-
wały się w dniach 12-13 lipca w klubie 
Stragona Strzegom. Młodej amazonce 
do złota zabrakło zaledwie 0,01%. Zwy-
ciężyła Anna Wojtkowska na Pascalu 
(198,891%), srebrny medal przypadł Ja-
godzie i With Me (198,881%), a brązowy 
Annie Pachulskiej na Schwalbenmelodie 
(191,368%).

To drugi z rzędu medal Jagody i szósty 
LKJ „Lewada” w Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży. W poprzednich latach 
medale zdobywały: Zuzanna Widuch 
(2009), Zuzanna Chmiel (2010), Katarzy-
na Bryś (2011), Nikola Marczak (2012)  
i w roku 2013 Jagoda Dąbrowska.

Gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów!

Wraz z końcem roku szkolnego w Zespole Gimna-
zjalono-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi 
zakończyła się realizacja zadań projektowych „Dro-
ga do lepszej przyszłości II” w ramach poddziała-
nia 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
W ciągu całego roku szkolnego zorganizowano  
360 godzin zajęć pozalekcyjnych, rozwijających za-
interesowania uczniów nie tylko z przedmiotów ści-
słych i humanistycznych, ale także z przedmiotów 
artystycznych, podczas których młodzież śpiewała  
w chórze oraz uczyła się gry na instrumentach dę-
tych. Ponadto zrealizowano 120 godzin, w ramach 
których zostały zorganizowane zajęcia wyrównawcze 
z matematyki i języka polskiego, zajęcia rewalidacyj-
ne, warsztaty z doradztwa zawodowego oraz zapew-
niono wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. 

Zdecydowana większość uczniów stwierdziła,  
że udział w zajęciach projektowych poszerzył ich 
wiedzę z różnych dziedzin, rozwinął umiejętność 
logicznego rozumowania i wykorzystywania wiedzy  
w praktyce. Wielu uczniów poprawiło wyniki w na-
uce oraz wzięło udział w konkursach organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty, zajmując wysokie miejsca 
i zdobywając wyróżnienia. 

Podczas zajęć ze wsparcia psychologicznego 
uczniowie uczyli się jak budować atmosferę bezpie-
czeństwa w grupie, kształtować poczucie własnej 
wartości, doskonalić umiejętność pracy w grupie, 
podnieść własną samoocenę, a także poznać metody, 
które najskuteczniej motywują do nauki.

Uczniowie i uczennice po zakończeniu zajęć mó-
wili, że połączenie nauki z zabawą to świetny pomysł 
na poszerzenie zakresu wiedzy z danego przedmiotu. 
Praca przy komputerach oraz tablicy interaktywnej 
dodatkowo zachęcała młodych ludzi do aktywności. 
Młodzież chwaliła metody pracy na tych zajęciach, 
a także miłą atmosferę i ich organizację. Cieszyła się, 
że może pogłębiać swoją wiedzę w małych grupach, 
bo przynosi to wymierne efekty. Udział we wszyst-
kich zajęciach dał uczniom możliwość uzupełnienia, 
utrwalenia i poszerzenia wiedzy i umiejętności nie-
zbędnych na egzaminie. Wzrosła samoocena uczniów 
oraz wiara we własne możliwości. 

Szkoła przez udział w projekcie poszerzyła swoją 
ofertę edukacyjną o ciekawe zajęcia, a także została 
wyposażona w wiele ciekawych materiałów i pomo-
cy dydaktycznych oraz utworzono pracownię fizy-
ko-chemiczną, dzięki której zajęcia z tak trudnych 
przedmiotów, jakimi są fizyka i chemia, stały się bar-
dziej atrakcyjne i ciekawe.

Na zakończenie projektu gimnazjaliści pojechali na 
„Zieloną Szkołę” w Bieszczady, gdzie podczas warsz-
tatów edukacyjnych i wycieczek mieli możliwość 
poznać unikatową przyrodę bieszczadzkich połonin, 
formy ochrony przyrody, architekturę, sztukę i oby-
czaje tej części naszego kraju.

Koordynator projektu: Aneta Piela

Mamy nadzieję, że świetna for-
ma towarzyszyć będzie pani Be-
acie i jej wierzchowcowi rów-
nież  w czasie Mistrzostw Świata  
w ujeżdżeniu, które odbędą się pod 
koniec sierpnia we Francji. Na  im-
prezę tę zakwalifikowała się  również  
druga z najlepszych zawodniczek 
„Lewady”, Żaneta Skowrońska.

Wielki sukces zawodniczki „Lewady”

6 lipca jednostka OSP Polska Cerekiew 
uczestniczyła w zawodach sikawek konnych 
w Bieńkowicach.

W zawodach rywalizowało 28 drużyn  
(7 – kobiecych i 21 – męskich). Jednostkę 
OSP Polską Cerekiew reprezentowała druży-
na kobieca, która zajęła 3 miejsce i drużyna 
męska, która zajęła 7 miejsce.

 Gratulujemy!

Kolejne zawody  
zaliczone do udanych

Telefon stacjonarny 
na krytą pływalnię  
w Zakrzowie

Informacje na temat harmonogramu 
otwarcia i rezerwacji pływalni krytej 
mieszczącej się w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie moż-
na uzyskać w recepcji Ośrodka lub pod 
uruchomionym niedawno numerem te-
lefonu 77 8873020 (w godzinach pracy 
pływalni).

Oddany do użytku wielofunkcyjny 
ośrodek, którym obecnie zarządzać 
będzie spółka z wyłącznym udzia-
łem gminy, wybudowana kanalizacja, 
boisko Orlik, place zabaw, Centrum 
Kultury, remonty dróg  oraz rewita-
lizowany obecnie zamek w Polskiej 
Cerekwi niewątpliwie przyczyniły się 
do sukcesu gminy. Jakość zarządzania 
gminy oceniono na drugie miejsce  
w kraju. 

To niezwykłe osiągnięcie, zwłasz-
cza, że Gmina Polska Cerekiew jest 
jedyną gminą z Opolszczyzny, która 
znalazła się wśród grona zwycięzców.

Skarbnik gminy  
Maria Wieczorek Juzwiszyn

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI  2014 R. - ZABUDOWA JEDNORODZINNA

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

CZARNY 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 29
ŻÓŁTY 14 11 8 6 3       1,29
ZIELONY - 16 - 10          5
BRĄZOWY
ODP. 
ZIELONE

7,14,
21,28

4,11,18,
25

1,8,14,
22,29

6,13,20,27          - -

POPIÓŁ - - - - 3,17 1,15,29

GABARYTY - - 20 - - -

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI  2014 R. - ZABUDOWA WIELORODZINNA

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

CZARNY poniedz poniedz poniedz poniedz poniedz poniedz

ŻÓŁTY 14 11 8 6 3 1,29
ZIELONY 17 28 14 26 9 21
ODPADY 
ZIELONE

14,28 11,25 8,22 6,20 - -

GABARYTY - - 20 - - -

HARMONOGRAM WYWOZU ŚMIECI  2014 R.  - FIRMY

LIPIEC SIERPIE
Ń

WRZESIE
Ń

PAŹDZIERNI
K

LISTOPAD GRUDZIEŃ

CZARNY 14, 28 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17 1, 15, 25
ŻÓŁTY 14 11 8 6 3 1,29
ZIELONY - 16 - 10 - 5
                                    

POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZ. 6.00 W DNIU WYWOZU 

W RAZIE WYSTĄPIENIA DUŻEJ ILOŚCI ODPADÓW WYWÓZ BĘDZIE 

KONTYNUOWANY W DNIU NASTĘPNYM

GABARYTY

odpady wielkogabarytowe,  zużyty sprzęt  elektryczny i  elektroniczny,  zużyte 

opony samochodowe do średnicy 56 cm 


