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Załącznik do uchwały nr XX/137/2009.  
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia  12. 02.2009 r.  

 
Plan Odnowy Miejscowości  

Polska Cerekiew 

1.  Polska Cerekiew –  rys historyczny , charakterystyka obszaru i zasobów 

Polska Cerekiew wzmiankowana wg jednych źródeł w 1259 r., a wg innych w 1337 roku. Wieś 

wymieniana jako de Nova Ecclesia /1337 r./. Polske Nowe Cerekwi /1539 r./, Polnisch Neukirch, 

Gross Neukirch /1939 r./ . Wiadomo, Ŝe pierwszy kościół wybudowano tutaj w 1418 r.  niestety 

nie przetrwał do dzisiejszych czasów. W XVII wieku wieś stanowiła własność rodziny 

Opersdorff i wówczas to zbudowano / w 1617r. / późnorenesansowy pałac   / przebudowany w 

1894 r. / oraz obecnie istniejący kościół. W XVIII jeszcze wieku wieś przechodzi  w ręce 

hrabiego Gaschyny, który podjął się przebudowy kościoła  w 1763 /1767/ r. W 1830 r. Polska 

Cerekiew była drugą / po Zakrzowie /, co do wielkości ,wsią obecnej gminy i posiadała 71 

zagród /423 mieszkańców /, a takŜe zamek, szkołę oraz młyn wodny. Do roku 1860 liczba 

mieszkańców podwoiła się, a liczba domów wzrosła do 107. Początkowo była to wieś o funkcji 

rolniczej, zamieszkiwana przez 14 kmieci / bogatych chłopów / , 3 zagrodników i aŜ 50 

chałupników. Później stała się waŜnym w rejonie miejskim ośrodkiem targowym, 

zamieszkiwanym takŜe przez rzemieślników i kupców. Do dzisiaj zachował się genetyczny układ 

przestrzenny wsi kmiecej w formie wsi owalnicy oraz jego rozwinięcie w formie ulicówki 

/placowej/. Obejmuje on zabudowę połoŜoną w zachodniej części dzisiejszej wsi. Nie przetrwał 

zamek, który popadł w ruinę, a z parku krajobrazowego pozostały tylko nieliczne jego elementy i 

kilka drzew. PoŜądana byłaby jego rewaloryzacja wraz z towarzyszącym mu parkiem. 
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Prawdopodobnie w XVI wieku, kiedy wzrosła rola wsi Polska Cerekiew jako osady targowej, po 

zachodniej stronie zamku powstawała zabudowa o układzie i cechach miejskich obejmująca 

dzisiejszą ulicę Rynek , Ligonia i Miarki. Uzupełnia ona lukę pomiędzy zabudową wsi kmiecej, a 

zamkiem. Jest to załoŜenie ulicowe na osi S-N – W-E, którego stronę wschodnią zamyka zespół 

budynków mieszkalnych  naleŜących do zamku. Układ ten stanowi trzeci , historyczny element 

struktury przestrzennej wsi Polska Cerekiew. To jeden z najcenniejszych  układów 

przestrzennych gminy, skupiający w sobie większość obiektów zabytkowych wsi i wymaga 

bezwzględnego zachowania i ochrony. 

 

W roku 1870 zawiązuje się spółka akcyjna / jako przedsiębiorstwo prywatne/ Schon i Company, 

która buduje cukrownię i zaczyna produkcję cukrowniczą.  Rozwojowi przemysłu 

cukrowniczego sprzyjała zbudowana w roku 1898 linia kolejowa, którą połączono dworzec 

kozielski z Polską Cerekwią, a później z Baborowem. W drugiej połowie XIX w hrabia 

Matuschka zbudował w Polskiej Cerekwi cegielnię parową. Zakład ten niestety juŜ dziś 

nieczynny produkował znakomitą cegłę klinkierówkę i dawał zatrudnienie uboŜszej warstwie 

społeczeństwa. 

 

Budowie  cukrowni i kolei  towarzyszyło powstanie we wsi osiedli zabudowy robotniczej. 

Pierwsze z nich znajduje się w sąsiedztwie linii kolejowej, drugie połoŜone jest w jej północnej 
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części wzdłuŜ drogi krajowej Opole –Racibórz . Wtedy teŜ zmienia się struktura miejscowości z 

typowo rolniczej na rolniczo- przemysłową. 

W okresie powojennym Polska Cerekiew rozwijała się zajmując głównie nowe tereny, nie 

przekształcając tylko uzupełniając historyczne jednostki struktury przestrzennej, co uchroniło ją 

od utraty dziedzictwa kulturowego. Autonomiczne , nowe zespoły zabudowy mieszkaniowej / 

jednorodzinne/ powstały głównie po północno – wschodniej oraz północno –zachodniej stronie 

starej zabudowy wsi. W największym stopniu ochronie naleŜy poddać układ przestrzenny i 

zabudowę o charakterze miejskim / ul. Rynek, Miarki, Ligonia/ wraz z częścią wsi kmiecej / 

owalnicą  - ul. Pocztowa /. Do szczególnego zachowania lub przywrócenia pierwotnych 

parametrów naleŜy zaliczyć : historyczny układ ulic i placów, przekroje ulic, linie zabudowy, 

wysokości budynków, wystrój architektoniczny wewnętrzny i zewnętrzny obiektów, elementy 

konstrukcji budynków, a takŜe rewaloryzację parku krajobrazowego. 

Gmina Polska Cerekiew charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu, na którą składa się 

obniŜenie Kotliny Raciborskiej /Kozielskiej/, obejmujące środkowo- północną część gminy oraz 

teren podgórski wschodniej skrajni wysoczyzny plejstoceńskiej PłaskowyŜu Głubczyckiego. 

Sama Polska Cerekiew połoŜona jest w środkowej części gminy. 

Kotlina Raciborska jest równinną częścią gminy o mniej urozmaiconej rzeźbie terenu. 

Elementem oŜywiającym krajobraz  samej Polskiej Cerekwi jest łagodnie wcięta, podmokła i 

płaska dolina przepływającego  tu potoku Cisek. PrzewaŜa tu rzeźba płasko równinna, 

niskopagórkowata i niskofalista, a róŜnice wysokości wynoszą około 10-20m .   
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Na terenie gminy występują głównie dwa typy gleb: brunatne i czarnoziemy. W części 

południowej ternu przewagę maja gleby brunatne, a w części północnej czarnoziemy. Niewielki 

obszar w pobliŜu cieków wodnych pokrywają gleby mułowo –torfowe i glejowe. Charakteryzują 

się one bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoką zdolnością magazynowania 

wody. Gleby te naleŜą do jednych z najlepszych w województwie.   

Z tego tez względu  panują tu doskonałe warunki dla rozwoju rolnictwa.  

 

Na terenie gminy nie ma w chwili obecnej udokumentowanych złóŜ surowców mineralnych. 

Według regionalizacji klimatycznej Adama Schmucka gmina Polska Cerekiew leŜy na 

pograniczu dwóch regionów pluwiotermicznych tj. nadodrzańskiego i podsudeckiego. W 

związku z tym moŜna zauwaŜyć  znaczące dla gospodarki i osadnictwa zmiany cech klimatu 

pomiędzy północną a środkową częścią gminy, połoŜoną w granicach mezoregionu Kotliny 

Raciborskiej, a jej częścią południową – zachodnią, połoŜoną w granicach PłaskowyŜu 

Głubczyckiego. W środkowej i północnej części gminy klimat wykazuje cechy regionu 

nadodrzańskiego, który charakteryzuje się wpływami oceanicznymi, jest to najcieplejszy region 

klimatyczny w Polsce. 

Pod względem faunistycznym obszar gminy nie jest nadmiernie bogaty. Zdecydowana przewaga 

terenów intensywnej produkcji rolnej i bardzo mały udział lasów powoduje, Ŝe nie obserwuje się 

tutaj znaczącej ilości zwierzyny kopytnej i płowej . Nie mniej jednak moŜna spotkać tu  baŜanty, 

zające, sarny , lisy i dziki. Z ptaków moŜna spotkać kuropatwę,  trznadla, skowronka, jastrzębia 

gołębiarza, wronę, ziębę, kawkę, makolągwę, bociana białego, czaplę siwą, srokę, szpaka, 

jaskółkę. 

Polska Cerekiew jest  miejscowością połoŜoną w środkowej części gminy ,w południowo –

wschodniej  części województwa opolskiego, w powiecie kędzierzyńsko- kozielskim, w 

odległości  około 70  km od miasta wojewódzkiego Opola, 15  km od Kędzierzyna – Koźla i 20  

km od Raciborza .   
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Wieś Polska Cerekiew jest największą wsią gminy Polska Cerekiew i w stosunku do jej 

mieszkańców pełni  istotne funkcje usługowe i administracyjne. Nie jest to jednak wieś typowo 

rolnicza. Z uwagi na centralne połoŜenie oraz siedzibę władz gminy, a takŜe siedziby innych 

instytucji , zakładów , czy prowadzone działalności gospodarcze oraz w związku z istniejącą 

zabytkową zabudową  typu miejskiego  /ul. Rynek, ul. K. Miarki, ul. Ligonia / sołectwo ma 

raczej charakter małego miasteczka. 

Od 1 stycznia 1973 r.  w  Polskiej Cerekwi ma siedzibę urząd gminy. Wcześniej, /od 1945 do 

końca 1972 r. / była tu siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej. 

Polska Cerekiew liczy obecnie 1360  mieszkańców, w tym : 274 osoby w wieku 

przedprodukcyjnym, 851 osób w wieku produkcyjnym i 235 osób w wieku poprodukcyjnym . 

Stanowi to około 30 % ogólnej liczby mieszkańców gminy Polska Cerekiew. 

Mieszkańcy  wsi to w większości ludność rdzenna posługująca się gwarą śląską , niewielką liczbę 

stanowi ludność napływowa oraz przyjezdna z innych terenów. 

Niestety tak jak i w innych miejscowościach gminy notuje się tutaj spadek urodzin. 

PrzewaŜająca część mieszkańców  utrzymuje się z pracy poza rolnictwem świadczonej w kraju 

jak i za granicą  / Niemcy, Holandia, Austria /. 

Wyłącznie  z rolnictwa utrzymuje się tylko ok. 10 rodzin. 

 

JEDNOSTKI, ORGANIZACJE  I STOW ARZYSZENIA  

1. Urząd Gminy 

2. Zespół Gimnazjalno - Szkolno – Przedszkolny 

3. Gminna Biblioteka Publiczna 

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

5. Zakład Usług Komunalnych 

6. Poczta Polska  

7. Oddział Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie – Koźlu 

8. Agencja PKO 

9. Powiatowy Oddział Agencji  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa 

10. Rewir Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi  

11. Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

12. Towarzystwo Społeczno –Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim 

13. Towarzystwo Przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste 

14. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Polska Cerekiew 

15. Towarzystwa Ubezpieczeniowe 
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16. Biuro PodróŜy 

17. Klub HDK 

18. Związek Kobiet Śląskich 

19. Stowarzyszenie pływadeł  „Rzeki dzielą –Odra łączy”  

20. Gminne Zrzeszenie LZS w Polskiej Cerekwi  

21. KS „Orzeł” Polska Cerekiew 

22. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Atena” w Polskiej Cerekwi  

23. Stowarzyszenie Sportowe „Unia” Polska Cerekiew 

  

  

  

ROLNICTWO 
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 Obecnie Polska Cerekiew  to wieś  o  powierzchni 1 125  ha ,  z tego uŜytki rolne zajmują 

ok.1000 ha. W Polskiej Cerekwi są 63 indywidualne gospodarstwa rolne. 

Posiadaczem 356  ha uŜytków rolnych na terenie Polskiej Cerekwi jest Gospodarstwo Rolne 

CięŜkowice, powstałe na bazie dawnego PGR CięŜkowice, a 127  ha uŜytkuje Gospodarstwo 

Rolne „Romarol” mające swoją siedzibę w Steblowie. Agencja Nieruchomości Rolnych ma na 

terenie Polskiej Cerekwi około 7  ha. Pozostała część gruntów rolnych jest uŜytkowana przez 63 

rolników indywidualnych . Wśród indywidualnych gospodarstw rolnych występuje  duŜe ich  

rozdrobnienie. Gospodarstw do 5  ha  jest  41, od 5 -10  ha  11, powyŜej 10  ha – 11. 

W ostatnich czasach obserwuje się jednak korzystne zmiany w strukturze indywidualnych 

gospodarstw rolnych . Rolnicy kupują ziemię i tworzą się duŜe  gospodarstwa rolne, co 

skutkować musi tworzeniem nowych miejsc pracy poza rolnictwem.  

Sołectwo ma bardzo dobre  warunki środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarki rolnej 

,szczególnie produkcji roślinnej w tym : upraw sadowniczych  i warzywniczych. Warunki 

agroklimatyczne, warunki wodne oraz warunki glebowe stawiają całą gminę na bardzo wysokim 

6 miejscu w skali województwa /na 63 gminy/ wśród gmin o najwyŜszej wartości  rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej . Pomimo tych warunków na terenie sołectwa i gminy nie prowadzi się 

niestety upraw sadowniczych i warzywniczych a mogłoby to być szansą rozwoju dla małych 

gospodarstw.  

  

LOKALNA PRZEDSI ĘBIORCZO ŚĆ 

Działalność gospodarczą w samej Polskiej Cerekwi  prowadzi   49 przedsiębiorców 

świadczących   róŜne usługi dla ludności / w tym 12 placówek handlowych, 2 zakłady 

gastronomiczne, apteka, fryzjer, warsztaty napraw samochodów, kwiaciarnie , usługi budowlane, 

remontowe , wod-kan., transportowe, usługi weterynaryjne, dekarskie, komputerowe , lekarskie, 

pielęgniarskie, dentystyczne /   

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Polska cerekiew wyznaczone zostały tereny 

zarówno pod budownictwa mieszkaniowe jak i pod zakłady usługowe i przemysł.  

 

OŚWIATA 

Na terenie sołectwa funkcjonuje Zespół Gimnazjalno –Szkolno – Przedszkolny do którego 

uczęszcza w sumie  338 dzieci. W tym : 

Gimnazjum  - 122 uczniów ,  6  oddziałów 

Szkoła Podstawowa  - 170 uczniów ,  8  oddziałów 

Przedszkole - 46  przedszkolaków w 2 oddziałach. 
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Cały zespół mieści się w jednym budynku przy ulicy Konarskiego 4.  

Budynek szkoły w ostatnich latach został  gruntownie wyremontowany i zmodernizowany. 

Wokół budynku kończone jest zagospodarowanie terenu w postaci urządzenia placu zabaw dla 

przedszkolaków a takŜe budowy zespołu boisk. W szkole znajduje się sala gimnastyczna, 

siłownia, dwie sale komputerowe. Przy szkole działa równieŜ świetlica oraz stołówka szkolna. 

Mieści się tu równieŜ Gminna Biblioteka Publiczna. 

 

 

SŁUśBA ZDROWIA 

W zakresie opieki lekarskiej mieszkańcy Polskiej Cerekwi  korzystają z usług Indywidualnych  

Praktyk Lekarskich oraz gabinetu stomatologicznego. W budynku ,w którym przyjmuje lekarz i 

dentyści znajduje się równieŜ apteka . We wsi stacjonuje takŜe karetka pogotowia ratunkowego z 

ratownikami. 

Usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne świadczone są przez Stację Opieki Caritas, która ma swoją 

siedzibę w Zakrzowie. 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 

Nad bezpieczeństwem publicznym  mieszkańców gminy  czuwa Rewir Dzielnicowych  Policji  w 

Polskiej Cerekwi. W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na wniosek rewiru 

dzielnicowych część sołectwa została objęta monitoringiem  Natomiast w ramach poprawy 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy  Zespół Gimnazjalno –Szkolno – Przedszkolny został równieŜ 

wyposaŜony w monitoring. 

W zakresie ochrony przeciwpoŜarowej na terenie sołectwa działa jednostka Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej wyposaŜona w nowoczesny samochód ratowniczy oraz samochód bojowy typu STAR. 

Wszyscy straŜacy są przeszkoleni i mogą brać udział w akcjach ratowniczo -  gaśniczych. OSP 

Polska Cerekiew  w  listopadzie 2008 roku wpisana została do krajowego Systemu Ratowniczo - 

Gaśniczego. 

W budynku remizy utworzone zostało w 2008 roku internetowe centrum edukacyjno – 

oświatowe. Współfinansowane ze środków  Unii Europejskiej centrum powstało w ramach 

projektu „Internetowe Centrum Edukacyjno -Oświatowe na Wsi „ W centrum tym odbywają się 

kursy i szkolenia dla mieszkańców,  a takŜe istnieje moŜliwość korzystania z internetu. 

 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 
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Sołectwo Polska Cerekiew jest całkowicie skanalizowane / oprócz ulicy Ciepłodolskiej /. Ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ulicy K. Miarki. 

Sieć kanalizacyjna oraz oczyszczalnia ścieków  administrowane są przez Zakładu Usług 

Komunalnych 

Zaopatrzenie w wodę 

Cała Polska Cerekiew zaopatrywana jest w wodę z Automatycznej Kontenerowej Stacji 

Uzdatniania Wody /AKSUW/ posiadającej 2 studnie głębinowe ujmujące wodę z pokładów 

trzeciorzędnych / Stacja zlokalizowana jest przy ulicy Zamkowej. 

Wodociąg wykonany  z rur PCV jest w bardzo dobrym stanie technicznym. MoŜliwości 

produkcji wody przez istniejącą stacje uzdatniania wody są znacznie większe niŜ obecne jej 

zuŜycie. 

Siec wodociągowa wraz z Automatyczną Kontenerową Stacja Uzdatniania Wody 

administrowana jest przez Zakład Usług Komunalnych . 

Odpady 

Gmina Polska Cerekiew posiada własne wysypisko stałych odpadów komunalnych 

zlokalizowane w CięŜkowicach. Wysypisko to słuŜy wszystkim mieszkańcom.  

Zbiórka stałych odpadów  komunalnych odbywa się w pojemnikach na śmieci 60l, 80l, 120l. W 

całej gminie prowadzona jest  takŜe segregacja odpadów komunalnych. 

Usługę wywozu stałych odpadów komunalnych z terenu całej gminy świadczy firma Remondis. 

Gminne wysypisko stałych odpadów komunalnych administrowane jest przez Zakład Usług 

Komunalnych . 

Telekomunikacja 

Sieć łączności na terenie gminy jest  bardzo dobrze rozwinięta. Gmina wyposaŜona jest w 

centralę telefoniczną o 1000 numerach.  Istnieje więc moŜliwość podłączenia wszystkich 

potencjalnych abonentów. 

Siec telekomunikacyjna uzupełnia telefonia bezprzewodowa. Na terenie gminy znajdują się dwa 

nadajniki wieŜowe ERY i PLUSA. Sołectwo Polska Cerekiew posiada równieŜ dostęp do 

internetu przesyłanego droga satelitarną lub moŜna skorzystać z usług TP w tym zakresie. 

Energia elektryczna 

Na terenie Polskiej Cerekwi znajduje się główny punkt zasilający /GPZ Polska Cerekiew/ 

połoŜony na gruntach wsi CięŜkowice. Polska cerekiew wyposaŜona jest w stacje 

transformatorowe 15/0,4 kV zasilane liniami napowietrznymi 15 kV. Poszczególni odbiorcy 

zasilani są  liniami napowietrznymi 0,4kV. Na terenach zabudowanych, na słupach tych linii 
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znajdują się takŜe lampy oświetlenia ulicznego. Wszystkie lampy zostały w drugiej połowie 2008 

roku wymienione  na  nowoczesne lampy energooszczędne. 

Wszystkie urządzenia elektryczne tj. linie i stacje transformatorowe są własnością Zakładu 

Energetycznego w Kędzierzynie –Koźlu, który je utrzymuje i remontuje. 

Na dzień dzisiejszy w gminie prowadzone są prace  nad  uzyskaniem energii z odnawialnych 

źródeł energii . W warunkach Polskiej Cerekwi  moŜe być brana pod uwagę produkcja energii z 

wykorzystaniem energii wiatru, promieniowania słonecznego, biomasy i biogaz. Teren gminy 

Polska Cerekiew ma ogólnie dość korzystne warunki dla lokalizacji farm wiatrowych. W sumie 

na terenie gminy miałoby ich powstać około 27, w tym w samej Polskiej Cerekwi  2. 

Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie Polskiej  Cerekwi dominują indywidualne systemy zasilania budynków w ciepło. 

PrzewaŜa ogrzewanie piecowe. Znajdują się tutaj 4 lokalne kotłownie zaopatrujące w ciepło 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Do ogrzewania obiektów i produkcji ciepłej wody 

uŜytkowej  uŜywane  są róŜne źródła energii / węgiel, drewno, olej opałowy , energia elektryczna 

/  W 2004 roku  zmodernizowano ogrzewanie  w budynku szkoły podstawowej. W miejsce 

tradycyjnej kotłowni węglowej zainstalowano nowoczesne ogrzewanie z odnawialnych źródeł 

energii działające na zasadzie pomp ciepła wraz z kolektorami słonecznymi  , które ogrzewają 

cały budynek a takŜe wodę uŜytkową.  

Gazownictwo 

W Polskiej  Cerekwi nie ma sieci gazowej. 

 

KOMUNIKACJA 

 Sieć drogowa na terenie Polskiej Cerekwi jest dobrze rozwinięta i umoŜliwia dojazd do 

wszystkich miejscowości . Składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych .NajwaŜniejszą rolę zarówno w systemie transportowym kraju jak i stymulującą 

rozwój gospodarczy gminy pełni, międzyregionalna droga nr 45 prowadząca z Opola do 

Raciborza do granicy państwa w Chałupkach , a takŜe łącząca się z autostradą A4. 

Stan techniczny dróg niestety nie jest  najlepszy i wymaga modernizacji . 

Prze teren Polskiej Cerekwi przechodzi równieŜ niezelektryfikowana linia kolejowa łącząca 

Kędzierzyn-Koźle z Baborowem. Obecnie linia ta jest nieczynna dla ruchu osobowego i 

towarowego ze względu na uszkodzenia powstałe w czasie lipcowej  powodzi  w 1997r. Czasami 

w okresie kampanii buraczanej odbywa się tylko ruch towarowy z Polskiej Cerekwi do 

Baborowa. Z uwagi na swoje powiązania komunikacyjne istotne dla mieszkańców całej gminy 

oraz dla jej rozwoju gospodarczego  naleŜałoby dąŜyć do jej modernizacji i uruchomienia. 
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KULTURA  i  SPORT 

Pomimo tego, iŜ w Polskiej Cerekwi nie ma typowego domu kultury , odbywają się tu róŜne 

imprezy kulturalne i okolicznościowe organizowane przez: 

1. Urząd Gminy /doŜynki, koncerty floriańskie,  imprezy kulturalno –sportowe dla dzieci i 

młodzieŜy / 

1. Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim / dzień babci i dziadka, 

zabawy sylwestrowe i karnawałowe, dzień kobiet, kiermasz stołów wielkanocnych, dzień matki i 

ojca, kiermasz świąteczny  / 

3. Zespół Gimnazjalno –Szkolno – Przedszkolny w Polskiej Cerekwi / róŜne imprezy 

okolicznościowe, ferie, imprezy rekreacyjno – sportowe / 

4. Rewir Dzielnicowych Policji w Polskiej Cerekwi /festyny policyjne, kolarskie czwartki / 

Działa tu równieŜ : 

1. chór Bel Canto występujący zarówno w kraju jak i zagranicą.  

2. Gminna MłodzieŜowa Orkiestra Dęta  uświetniająca swoimi występami kaŜdą imprezę 

Od dwóch lat odbywają się  ogólnopolskie plenery malarsko –architektoniczne pn. „Krajobrazy 

Śląskie – Polska Cerekiew „  

Mieszkańcy sołectwa mogą równieŜ korzystać ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej, która 

usytuowana jest w budynku zespołu gimnazjalno –szkolno-przedszkolnego. 

Kluby Sportowe działające na terenie sołectwa : 

1. KS „Orzeł” Polska Cerekiew  

2. Gminne Zrzeszenie LZS w Polskiej Cerekwi  

3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Atena” w Polskiej Cerekwi  

4. Stowarzyszenie Sportowe „Unia” Polska Cerekiew 

 

ZABYTKI 

Na terenie wsi znajduje się wiele zabytkowych obiektów, układów przestrzennych  oraz 

stanowisk archeologicznych .  

Do zabytków architektury i budownictwa  mieszczących się na terenie sołectwa naleŜą :  

- cmentarz przykościelny , cmentarz rzymsko-katolicki,   

- kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP, murowany 1617,1763,1945-1951, 

- kapliczka,  murowany k. XIX w., 

- ogrodzenie z bramką kościoła parafialnego, murowany XVIII w., 

- rzeźba – figura  św. Floriana, kamienna póŜnobarokowa /1780r./ ,  
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- ruiny zamku, murowany., 1617,1894 r.,  

-  pozostałości  parku krajobrazowego /zamek/ XIX w.,,  

- rzeźba - figura św. Jana Nepomucena, kamienna ,barokowa  znajdująca się w parku zamkowym 

/1721 r/,  

- budynek ciąg zabudowań mieszkalnych wraz z wieŜami bramnymi, mur., ok.1880r. 

- budynek poczty , murowany k. XIX w., 

-  budynek mieszkalny, ul. Kozielskiej 3, murowany, 20-lata XX w. , 

- budynki mieszkalne znajdujące się przy  ul. Ligonia 1,2,11,12,13, ul. K. Miarki 4,12,,15,19, ul. 

Raciborskiej 16, ul. Rynek 4,6,14,15, ul. Zamkowa 15. 

  

 

 

Budynek mieszkalny przy ul. Kozielskiej 3 jest własnością gminy , pozostałe budynki naleŜą do 

właścicieli prywatnych . NajpowaŜniejszym zagroŜeniem dla istniejących obiektów zabytkowych 

jest brak ich uŜytkowania oraz brak bieŜących remontów i konserwacji, co w efekcie w szybkim 

czasie doprowadza do całkowitego zniszczenia obiektu, czy układu przestrzennego. ZagroŜenia 

wartości dziedzictwa kulturowego wynikają takŜe z technicznego zuŜycia istniejącej zabudowy, 

braku pieniędzy na bieŜącą konserwację i remonty, braku zainteresowania właścicieli lub po 

prostu braku samych właścicieli tych obiektów. 
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Zabytkowy mieszkalny budynek przy ulicy Kozielskiej 3 słuŜył kiedyś jako mieszkania dla 

nauczycieli. Ostatni nauczyciel wyprowadził się z niego w 1995 r. i od tego czasu jest 

niezamieszkany. Aby uchronić budynek od całkowitego zniszczenia koniecznym jest znalezienie 

środków na jego remont i modernizację. Budynek po wyremontowaniu przeznaczony zostanie  na 

wiejskie centrum kulturalno – rekreacyjno –edukacyjne. 

 

 

 

 

 2. ANALIZA ZASOBÓW WSI POLSKA CEREKIEW  
 

Znaczenie zasobu Rodzaj zasobu Opis zasobu , jakim wieś 

dysponuje Małe  DuŜe  WyróŜniające 

Przyrodniczy 

Walory krajobrazu, 

rzeźby terenu 

rzeźba lekko pagórkowata x    

Stan środowiska wieś całkowicie 

skanalizowana 

 x  

Walory klimatu przewaga cech klimatu 

nadodrzańskiego, ciepłego 

 x  

Walory szaty roślinnej pola uprawne,  zadrzewienia, 

łąki 

  x 

Cenne przyrodniczo 

obszary lub obiekty 

 pozostałości parku 

krajobrazowego z XIX w.  

  x 

Świat zwierzęcy ( ostoje, 

siedliska) 

sarna, kuropatwa, zając 

szarak 

 x  

Wody powierzchniowe ( 

cieki, rzeki, stawy) 

potok Cisek,   stawy 

hodowlane 

 x  

Wody podziemne niski poziom wód 

gruntowych 

 x  

gleby lessopodobne, brunatne, 

bardzo urodzajne 

  x 

Kulturowy  

Walory przestrzeni zabytkowa zabudowa Rynku,     x 
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wiejskiej publicznej ruiny zamku, 

zabytkowy kościół wraz z 

cmentarzem,  

zabytkowe domy 

historyczny układ ulic 

Walory przestrzeni 

wiejskiej prywatnej 

estetyczna zabudowa 

jednorodzinna  

 x  

Zabytki i pamiątki 

historyczne 

zabytkowa zabudowa Rynku, 

ruiny zamku,  

figura  św. J. Nepomucena,  

kościół, zabytkowe domy 

  x 

Osobliwości kulturowe koncerty Floriańskie, 

koncerty noworoczne 

  x 

Święta, odpusty, 

pielgrzymki 

15.08 – odpust 

  

  

  x 

Miejsca, osoby i 

przedmioty kultu 

naboŜeństwa Fatimskie do 

Groty obok kościoła 

 x  

Tradycje , obrzędy, 

gwara 

doŜynki ,   kiermasz 

boŜonarodzeniowy i 

wielkanocny ,lany 

poniedziałek, gwara śląska 

 x  

Przekazy literackie ksiąŜka Ks. Józefa Respondka 

- ” Polska Cerekiew Dzieje 

parafii i Ŝycia religijnego” 

  x 

Specyficzne nazwy Gniewów, Banatki,  x  

Specyficzne potrawy tradycyjna kuchnia śląska 

/kluski, rolady ,niebieska 

kapusta ,kołacz, mołczka 

 x  

Zespoły artystyczne, 

twórcy 

chór Bel Canto, 

Gminna MłodzieŜowa 

Orkiestra Dęta 

  x 

Obiekty i tereny 
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Działki pod zabudowę 

mieszkaniową 

 są wyznaczone w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

  x 

Działki pod zakłady 

usługowe i przemysł 

są wyznaczone w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

  x 

Pustostany 

mieszkaniowe 

Są opuszczone prywatne 

domy, których właściciele 

mieszkają na zachodzie 

x   

Pustostany 

poprzemysłowe 

tereny dawnej cegielni i 

suszarni chmielu 

x   

Tradycyjne nie 

uŜytkowane obiekty 

gospodarskie 

kuźnia / prywatna/ ,  

suszarnia chmielu, 

stolarnia /prywatna / 

x   

Infrastruktura społeczna 

 Place publicznych 

spotkań, festynów 

 ruiny zamku wraz z 

otaczającym je terenem, 

boisko, teren przy ulicy 

Kozielskiej 27 

 x  

Sale spotkań, świetlice, 

kluby 

sala w budynku TSKN na Śl. 

Opolskim, świetlica w 

budynku OSP, sala w 

budynku urzędu, sala w szatni 

sportowej KS” Orzeł” 

  x 

Miejsca uprawiania 

sportu 

boisko do piłki noŜnej przy 

ulicy Zamkowej, sala 

gimnastyczna wraz z 

boiskami przy Zespole 

Gimnazjalno –Szkolno -

Przedszkolnym 

 x  

Miejsca rekreacji park , plac publiczny  przy 

ulicy Raciborskiej ,plac 

   x 
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zabaw przy przedszkolu,   

Szkoły, przedszkola Zespół Gimnazjalno -Szkolno 

- Przedszkolny 

  x 

Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna 

 

  x 

Placówki opieki 

społecznej 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

 Parafialny Caritas 

x    

Placówki słuŜby zdrowia indywidualna praktyka 

lekarska,  

gabinet dentystyczny 

stacja karetki pogotowia 

 

  x 

Infrastruktura techniczna  

  

 

    

Wodociąg ,kanalizacja wieś całkowicie 

zwodociągowania i 

skanalizowana /oprócz ulicy 

Ciepłodolskiej/ 

  x 

Drogi  drogi asfaltowe, bardzo 

dobrze oznakowane,  

oświetlone lampami 

energooszczędnymi 

 x  

Chodniki, parkingi, 

przystanki 

brak chodników,  

cztery przystanki 

autobusowe, 

parking na 40 samochodów 

przed budynkiem urzędu 

gminy, parkingi przed 

placówkami handlowymi 

 x  

Sieć telefoniczna i wieś całkowicie     x 
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dostępność internetu ztelefonizowana , z dostępem 

do internetu przesyłanego 

łączem satelitarnym lub  TP 

Telefonia komórkowa bardzo dobra 

 

   x 

Gospodarka, rolnictwo  

Miejsca pracy Cukrownia „Cerekiew” 

Urząd Gminy 

Zespół Gimnazjalno- Szkolno 

– Przedszkolny, 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

Zakład Usług Komunalnych, 

Oddział Powiatowego Banku 

Spółdzielczego, 

Powiatowy Oddział ARiMR 

Poczta Polska, 

Indywidualna praktyka 

lekarska, 

Gabinet dentystyczny, 

Placówki handlowe, 

Zakłady rzemieślnicze, 

Przedsiębiorstwo „Młyn-Pol” 

  x 

znane firmy produkcyjne 

i zakłady usługowe, i ich 

produkty 

Cukrownia „Cerekiew” 

 Piekarnia Wieczorek 

Przedsiębiorstwo „Młyn-Pol” 

Fryzjerstwo -  Beata 

Wawrzynek 

 x  

gastronomia restauracja „Marco Polo’ 

restauracja „Zamkowa” 

 

 x  

miejsca noclegowe w budynku TSKN na Śl. Op., 

działalność gastronomiczna 

 x  
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„Marco –Polo” 

 

gospodarstwa rolne indywidualne gospodarstwa 

rolne, gospodarstwo rolne 

CięŜkowice ,gospodarstwo 

rolne „Romarol” 

  x 

Uprawy, hodowle zboŜa, rzepak, buraki 

cukrowe, kukurydza, 

ziemniaki; hodowla bydła i 

trzody chlewnej,  

  x 

MoŜliwe do 

wykorzystania odpady 

produkcyjne 

wapno z Cukrowni 

„Cerekiew” 

x   

Zasoby odnawialnych 

energii 

słońce , woda, wiatr   x 

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

 

  Środki udostępniane 

przez gminę 

środki finansowe do 

dyspozycji sołectwa 

przewidziane w budŜecie 

gminy 

x   

Środki wypracowane festyny x   

Mieszkańcy ( kapitał społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 

postacie we wsi 

wójt gminy,  lekarz, ksiądz 

  

 x  

Krajanie znani w 

regionie, w kraju i  

zagranicą 

Edeltrauda Harz  x  

  Osoby o specyficznej 

lub waŜnej wiedzy i 

umiejętnościach, 

lekarz medycyny, x   
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studenci 

Przedsiębiorcy, 

sponsorzy 

Cukrownia „Cerekiew” 

Młyn-Pol,   PBS K - Koźle,  

x   

Osoby z dostępem do 

Internetu i 

umiejętnościach 

informatycznych 

dostęp do Internetu jest 

powszechny, korzystają z 

niego przede wszystkim 

ludzie młodzi 

 x  

Związki i 

stowarzyszenia 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna, 

TSKN na Śl. Op. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi 

Polska Cerekiew 

Związek Kobiet Śląskich 

Towarzystwo Przyjaźni z 

Gminą Partnerską Rieste 

Klub HDK 

 x  

Kontakty zewnętrzne ( 

np. z mediami) 

NTO, Echo Gmin, Gazeta 

Lokalna , Florian 

 

 x  

Współpraca zagraniczna 

i krajowa 

nawiązane partnerstwo z 

gminą Rieste w Niemczech i 

gminą Svetla Hora w 

Czechach 

Kontakty prywatne z rodziną 

z zagranicy 

 x  

Informacje dostępne o wsi 

 Publikatory, lokalna 

prasa 

informator Gminy Polska 

Cerekiew - Florian 

 x  

Ksiązki, przewodniki ksiąŜka Ks. Józefa Respondka 

„Dzieje parafii i Ŝycia 

religijnego”, 

materiały promocyjne 

wydawane przez urząd gminy 

 x  

Strony www   www.polskacerekiew.pl   x 
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 3. ANALIZA   SWOT 
 

1. PołoŜenie i środowisko naturalne 

Mocne strony: 

-  przebiegająca  przez Polską Cerekiew droga krajowa nr 45 prowadząca z Opola do Raciborza i 

do granicy państwa w Chałupkach a takŜe prowadząca do autostrady A 4 

- bliska odległość od miasta wojewódzkiego Opola – 70  km, miasta powiatowego Kędzierzyna- 

Koźla – 15 km  oraz  miasta Raciborza – 20  km 

- wysoka klasa gleb i dobre warunki agroklimatyczne umoŜliwiające róŜnorodną produkcję 

roślinną 

- moŜliwość stworzenia róŜnorodnej bazy surowcowej do rozwoju zakładów przetwórstwa rolno 

spoŜywczego 

- dobre warunki do tworzenia gospodarstw agroturystycznych 

- proekologiczne inwestycje gminy 

-  rozwiązany problem gospodarki odpadami 

- korzystanie z zasobów odnawialnych energii  

 Słabe strony: 

- zły stan techniczny dróg wojewódzkich, powiatowych 

- brak chodników  wzdłuŜ ciągu dróg 

 - duŜe obciąŜenie ruchem dróg gminnych  w okresie kampanii buraczanej 

Szanse: 

- moŜliwość pozyskania środków unijnych na poprawę stanu technicznego dróg i budowę 

chodników 

- wzrost zainteresowania wypoczynkiem w gospodarstwach agroturystycznych   

ZagroŜenia:  

- brak środków finansowych na poprawę stanu technicznego dróg wojewódzkich i powiatowych  

 

2. Ludność i osadnictwo 

 Mocne strony: 

- skupione osadnictwo 

-dbałość o estetykę posesji  i najbliŜsze otoczenie 

- gospodarność i pracowitość mieszkańców 
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- liderzy wśród mieszkańców 

- niewielka liczba pustostanów 

- brak podziałów pomiędzy mieszkańcami wsi – poszanowanie odmiennej kultury i tradycji 

 Słabe strony: 

- niski przyrost naturalny 

- starzejące się społeczeństwo 

- duŜa pasywność mieszkańców 

 - niechęć do zmian 

- mały procent ludzi wysoko wykształconych 

-  duŜa migracja zarobkowa młodych, wykształconych mieszkańców  

Szanse: 

-  zainteresowanie wykupem i zagospodarowywaniem prywatnych posesji przez osoby 

przyjezdne ( poprawa estetyki wsi) 

- udział w programie Odnowy Wsi – podjęcie próby aktywizacji mieszkańców i organizacji 

społecznych 

 ZagroŜenia: 

- rozbicie rodzin z powodu migracji zarobkowej 

- zagroŜenie patologią 

 

3. Gospodarka i rynek pracy 

Mocne strony 

- opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Polska Cerekiew 

- dobre warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki 

- wysoka klasa gleb - duŜe moŜliwości gospodarowania 

-  dobrze rozwinięta sieć usług 

- dobre rozwinięta sieć dróg zapewniająca dogodne połączenia komunikacyjne oraz 

umoŜliwiająca łatwy dostęp do sąsiednich rynków pracy i rynków zbytu  

Słabe strony:  

- brak połączenia kolejowego z Kędzierzynem –Koźlem i Baborowem 

- niewystarczająca  ilość połączeń komunikacji autobusowej 

- mała liczba zakładów rzemieślniczych    

 Szanse : 

- reaktywowanie linii kolejowej Kędzierzyn-Koźle Baborów 

- doprowadzenie do zwiększenia ilości połączeń komunikacji autobusowej   
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-  pozyskanie środków unijnych 

- rozwój  agroturystyki 

ZagroŜenia  

– brak pracy 

 

 

 

 

4. Infrastruktura techniczna: 

Mocne strony: 

- pełne zwodociągowanie i skanalizowanie wsi /oprócz ulicy Ciepłodolskiej / 

-  drogi utwardzone 

-  dobrze rozbudowana sieć telekomunikacyjna 

- dobrze rozwiązana gospodarka odpadami komunalnymi  

Słabe strony: 

 - zły stan techniczny  dróg  

- brak chodników  

-słaba sieć połączeń komunikacyjnych 

- zły stan dróg transportu rolnego 

Szanse:  

 -  budowa tzw. farm wiatraków na polach miejscowych rolników i związane z tym utwardzenie 

polnych dróg 

-budowa ścieŜek rowerowych  

ZagroŜenia 

- dewastacja  dróg i poboczy przez cięŜki transport kołowy 

- niedobór środków na remonty dróg  

5. Infrastruktura społeczna: 

Mocne strony: 

- Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim oraz  Zespół Gimnazjalno -  

Szkolno – Przedszkolny jako centrum rekreacji , kultury i nauki, 

- działające związki i organizacje / Związek Kobiet Śląskich, OSP, Stowarzyszenie Odnowy 

Wsi Polska Cerekiew , Towarzystwo Przyjaźni z Gminą Partnerską Rieste, Klub HDK/ 

- organizowane festyny , kiermasze oraz imprezy środowiskowe związane z tradycjami regionu 

- dobre warunki do stworzenia bazy rekreacyjnej – kulturalno -edukacyjnej 
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Słabe strony:  

-  brak miejsc rekreacji dla młodzieŜy i dorosłych 

- migracja młodzieŜy 

 Szanse : 

- budowa zespołu boisk sportowych przy szkole 

-  rosnące zainteresowanie  wypoczynkiem na wsi 

- utworzenie terenu rekreacyjnego w centrum wsi  

- pozyskanie środków unijnych  

-  utworzenie centrum rekreacyjno – kulturalno – edukacyjnego  

  

4. Program krótkoterminowy odnowy wsi  Polska Cerekiew  na rok 2009  

Kluczowy problem Odpowiedź Propozycja projektu 

Co nas najbardziej 

zintegruje? 

Wspólna działalność i 

zaangaŜowanie mieszkańców  

 - dokończenie utwardzenia 

ścieŜek cmentarnych   

 Na czym nam najbardziej 

zaleŜy? 

Na poprawie estetyki wsi 

  

 

 -budowa terenu rekreacyjnego 

wraz z placem zabaw w 

centrum wsi 

 - renowacja zabytkowego 

budynku przy ulicy Kozielskiej 

3 

Co nam najbardziej 

przeszkadza? 

 Brak środków na renowację 

zabytkowych budynków i 

obiektów w wiosce a w 

szczególności w centrum wsi   

- renowacja zabytkowych 

budynków w sołectwie   

- renowacja zabytkowych  

budynków i obiektów w 

centrum wsi wraz z ruinami 

zamku 

Co najbardziej zmieni nasze 

Ŝycie? 

Uczestnictwo w programie 

odnowy wsi, wspólne działanie 

- renowacja zabytkowego 

budynku przy ul. Kozielskiej 3 

- renowacja zabytkowego 

kościoła / wymiana drzwi 

zewnętrznych, wymiana okien, 

poprawa elewacji zewnętrznej / 

- realizacja przedsięwzięcia 

/dokończenie utwardzenia 

chodników cmentarnych/ 
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- udział w szkoleniach 

Co nam przyjdzie najłatwiej?  Dokończenie utwardzenie 

chodników cmentarnych oraz 

wymiana drzwi zewnętrznych i 

okien w zabytkowym kościele  

 - wykonanie utwardzenia 

chodników na cmentarzu 

- wymiana drzwi zewnętrznych 

i okien w kościele 

 

 Jaki projekt zgłosimy do 

PROW? 

 
1.  Remont i modernizacja  zabytkowego budynku znajdującego się 
w Polskiej Cerekwi przy ulicy Kozielskiej 3 z przeznaczeniem go 
na działalność rekreacyjno –kulturalno –edukacyjną 

5. Program długoterminowy na lata 2009 – 2015 
 
I . Plan rozwoju 
 

 II program 
rozwoju 

2.Co nam pomoŜe osiągnąć cel?   3.Co nam moŜe   
przeszkodzić? 

 
1.Cele 
Co trzeba 
osiągnąć, by 
urzeczywistnić 
wizję naszej wsi 

2a 
Zasoby 
Czego uŜyjemy? 

2b 
Atuty 
 Silne strony i 
szanse 
Co wykorzystamy? 

3 
Bariery 
 Słabe strony co 
wyeliminujemy? 
ZagroŜenia 
 Czego unikniemy? 

 
Projekty 
Co wykonamy? 

TOśSAMOŚĆ WSI I WARTO ŚĆ śYCIA WIEJSKEGO 
 
 
 1. Renowacja 
zabytków 
 

 zabytkowe 
budynki, 
zamek – ruiny, 
zabytkowa 
zabudowa na 
rynku, 
pomniki. 
zabytkowy 
kościół 

 ZaangaŜowanie 
mieszkańców i 
urzędu gminy, 
tradycje 

brak środków,  
brak programów 
brak zaangaŜowania 
wszystkich 
mieszkańców 
 

A. renowacja 
zabytkowego budynku 
przy ul. Kozielskiej 3 
B. renowacja 
zabytkowego zespołu 
budynków wraz z 
ruinami zamku w 
centrum Polskiej 
Cerekwi 
C. renowacja pomnika 
rzeźby  św. J. 
Nepomucena 
D. wymiana drzwi 
zewnętrznych i okien 
w kościele, remont 
elewacji  
 
 
 

STANDARD śYCIA 
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1.Poprawa 
infrastruktury 
społecznej 

  
Boisko, szkoła, 
niezagospodarow
ane place przy 
ruinach zamku, 
urzędzie gminy, 
ośrodku zdrowia, 
teren wokół 
kościoła 

  
Strategię rozwoju 
gminy, fundusze 
unijne, sponsorzy 

 
Brak środków 
finansowych, brak  
siły roboczej  

 
- zagospodarowanie 
placów przy zamku, 
urzędzie gminy, 
ośrodku  zdrowia 
- przebudowa układu 
komunikacyjnego w 
obrębie  kościoła z 
wykorzystaniem 
miejsc parkingowych 
-oznakowanie przejść 
dla pieszych 
 
 
 
 

JAKO ŚĆ śYCIA  
 

 
 Poprawa 
wizerunku wsi 
 
 

 
 - zabytki, 
- place przy 
ruinach zamku, 
urzędzie gminy, 
ośrodku zdrowia,   
  - pomnik św.  J. 
Nepomucena 
 

 
 ZaangaŜowanie 
społeczne 
mieszkańców i 
urzędu gminy, 
sponsorzy 
 
 

 
 Postępujące 
niszczenie zabytków, 
brak funduszy 
 
 

 
 - Zagospodarowanie 
placów na miejsca 
spotkań mieszkańców 
- poprawa stanu 
chodników 
 
 
 

BYT 
 
  
1. Pozyskanie 
sponsorów 

Nieruchomości 
gminne   
 

   posiadane 
nieruchomości   

 Brak inwestorów, zły 
stan zabytków 
 

 -materiały 
promocyjne, foldery 
inwestycyjne 
- wydawnictwo 
„Polska Cerekiew – 
przez zabytki do 
nowoczesności” 
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6. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZI ĘCIA 
  

1) Opis obiektu 
 

a) Rodzaj obiektu: 
1. Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi. 

 
2) Lokalizacja: 

 
a) Nr ewidencyjny gruntu: 

Działka nr 474/2. 
 

b) Adres: 
ul. Kozielska 3 
47-260 Polska Cerekiew 
 

3) Właściciel: 
Gmina Polska Cerekiew 
 

4) UŜytkownik: 
Zespół Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolny w Polskiej Cerekwi. 

 
5) Charakterystyka budynku  

Obiekt jest wolnostojącym,  trzykondygnacyjnym budynkiem, całkowicie 
podpiwniczonym z poddaszem uŜytkowym. Konstrukcja budynku tradycyjna – ściany 
murowane z cegły pełnej. Nad parterem i piętrem  strop typu Kleina, nad poddaszem i 
strychem drewniany. Dach dwuspadowy z lukarną kryty dachówką ceramiczną. 
Elewację stanowi tynk cementowo-wapienny z  naturalną kolorystyką zaprawy. Brak 
izolacji wodoszczelnych pionowych i poziomych. 
Powierzchnia zabudowy: 221,00 m2 
Kubatura 2 100,00 m3 

 
6) Przeznaczenie budynku 
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Funkcja budynku mieszkalnego – jaką do tej pory spełniał budynek, po remoncie 
zostanie zamieniona na funkcję  kulturalną, oświatową z przeznaczeniem na krzewienie, 
popularyzację i rozwój kultury, sztuki i oświaty zmierzającej do zaspokojenia potrzeb 
ludności Polskiej  Cerekwi w tym zakresie. Organizowanie i zaspokajanie potrzeb dzieci 
i młodzieŜy, uczestnictwo w Ŝyciu kulturalnymi społecznym, prezentacja prac malarskich 
i fotograficznych. Pomieszczenia przeznaczone zostaną na: kawiarenkę internetową, 
salę konferencyjną, bibliotekę, galerię, szatnię, zaplecze kuchenne, pomieszczenia 
administracyjne, miejsca noclegowe, zaplecze higieniczno-sanitarne.   
Budynek od 10 lat nie był uŜytkowany.  
 
 

7) Zakres prac budowlanych 
 
Prace remontowe zostaną wykonane w powyŜszym zakresie. 
1. Wykonanie izolacji pionowych i poziomych. 
2. Wzmocnienia stropów nad piwnica i parterem wyburzenie ścian. 
3. Przebudowa filarów kominowych. 
4. Budowa zasilania elektroenergetycznego i instalacji elektrycznej. 
5. Budowa instalacji c.o. 
6. Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej. 
7. Budowa więźby dachowej i pokrycia. 
8. Wymiana rynien, rur spustowych obróbek blacharskich. 
9. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
10. Wymiana posadzek. 
11. Zagospodarowanie terenu. 
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8) Harmonogram rzeczowo – finansowy projektu 
 
 

Koszty inwestycji [zł] Okres realizacji 
Lp. 

Wyszczególnienie zakresu 
rzeczowego wg rodzaju robót 

do wykonania 
Ilość elementów 

robót do wykonania /brutto/ /netto/ 2009 r. 2010r. 

  Jednostka ilo ść [zł] I II III IV I II III IV 

1 
Zmiany konstrukcyjne, więźba 
dachowa, pokrycie dachowe 
 

- -  400 000,00                       327 868,85         

2 
Elementy wykończeniowe, 
elewacja 
 

-. - 700 000,00 573 770,50         

OGÓŁEM x x 1 100 000,00 901 639,35 x  x x x x x x x 

 
 

 
 


