Dzień Chłopaka na wesoło

Jubilaci

29 września w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi
Samorząd Szkolny zorganizował imprezę z okazji Dnia Chłopaka. Dla gimnazjalistów
i uczniów klasy VII przygotowano różnorodne występy, zabawy i konkurencje. Wszystkich rozbawiły dziewczyny z III a gimnazjum, które przedstawiły kultową scenę z filmu Titanic, ciekawe okazały się typy uczennic zaprezentowane przez siódmoklasistki.
Zachwyciła również śląska wersja fragmentu książki pt. Romeo i Julia odegrana przez
drugoklasistki. Na koniec gimnazjalistki z III b rozruszały publiczność swoim układem
tanecznym do jednej z bardziej znanych piosenek o chłopakach.
W II części chłopcy zmierzyli się z zabawnymi konkurencjami, m.in. musieli odgadnąć nazwę kosmetyków. Następnie wzięli oni udział w różnorodnych konkurencjach
sportowych. Zabawa była świetna, a każdy uczestnik otrzymał słodki upominek.
Uczennice z klas młodszych również przygotowały miłą niespodziankę dla swoich
kolegów w salach lekcyjnych.
Wydarzenie to przypadło do gustu wszystkim chłopakom, którzy już szykują
niespodziankę na Dzień Kobiet.
M. Pawlik, K. Grela, N. Behr, P. Kapica

04.10.2017 - Józef Mikula z Wronina - 85 lat,
13.10.2017 - Ewald Bednorz z Polskiej Cerekwi - 80 lat,
13.10.2017 - Rudolf Wochnik z Połowy - 80 lat,
29.10.2017 - Sylwia Kancner z Polskiej Cerekwi - 80 lat
ZŁOTE GODY
21.10.2017 - Teresa i Henryk Auer z Łańca
DIAMENTOWE GODY
12.10.2017 - Teresa i Jerzy Kulik z Wronina

Chcesz wiedzieć
czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie ?
Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń, każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. Reagujmy na zagrożenia i dzielmy się swoimi
spostrzeżeniami z Policją! Umożliwi nam to strona internetowa z Krajową
Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest łatwą w obsłudze aplikacją internetową służącą do wymiany informacji między Policją, a społeczeństwem.
Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji, czyli m.in. statystyki policyjne, a także na podstawie informacji przekazanych
przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych oraz w oparciu
o wyniki badań opinii publicznej oraz informacje różnych instytucji.
Na mapie znajdują się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej
uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu,
oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym,
przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość
nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach
drogowych.
Warto podkreślić, że teraz także Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji
informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać
informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja
wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą
się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli
podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.
Wydawca: info@euro-country.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska
Redakcja: Stowarzyszenie Euro-Country, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027
Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, www.aliamedia.pl
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Wyjątkowa wystawa w Zakrzowie

Hodowcy zwierząt z regionu spotkali się
na Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych
w Zakrzowie, która odbyła się w dniach
14-15 października na terenie miejscowego
GOSiR-u. Świetna pogoda i ciekawy program
sprawiły, że imprezę odwiedziły tłumy.
Ponad 600 zwierząt, kilkudziesięciu wystawców i kilka tysięcy zwiedzających – tak krótko
można podsumować tegoroczną wystawę w Zakrzowie. Pokazywano zarówno myszy rasowe, jak
i gołębie, drób, króliki, psy, owce, kozy, bydło, osły
i konie. Ocenie sędziowskiej podlegały drób, gołębie, króliki oraz owce i to w tych grupach wręczono puchary dla czempionów.
- Cieszy nas, że do Zakrzowa udało nam się
ściągnąć wystawców związanych z Opolskim Towarzystwem Hodowców Drobnego Inwentarza
oraz Związku Hodowców Owiec i Kóz – mówi
Tomasz Kandziora, kierownik GOSiR`u, który
gościł wystawę. – Dzięki temu zwiedzający mieli
okazję zobaczyć wiele ciekawych okazów, które
na co dzień trudno spotkać nawet w gospodarstwach rolnych – dodaje.
W programie były pokazy jeździectwa, psów,
gry w polo, oraz bogata oferta artystyczna prezentowana przez grupy wokalne, folklorystyczne,
wokalistów, grupy mażoretkowe z Reńskiej Wsi
i Długomiłowic, orkiestrę czy kapelę góralską z Suchej Beskidzkiej. Finałem pierwszego dnia wystawy (sobota) był Oktoberfest,
w którym wzięło udział kilkaset osób – wystawców, gości oraz miejscowych. Drugi dzień
wystawy rozpoczęto mszą polową w hali wystawienniczej, której towarzyszyła śpiewem
i grą kapela góralska „Spod Magurki”. Gwoździem programu drugiego dnia wystawy był
pokaz kulinarny słynnego Remigiusza Rączki,
który zaskoczył zwiedzających niecodziennym

www.polskacerekiew.pl

wykorzystaniem produktów lokalnych, tworząc
np. tort…z krupnioków.
Wystawie towarzyszył też jarmark Lokalnych
Grup Działania z terenu województwa, które
prezentowały swój dorobek oraz produkty lokalne, wytwarzane na swoim terenie. Nie zabrakło
więc degustacji miodów, serów, Śmietankówki
Oleskiej, ciast i innych lokalnych specjałów.
Niezmiernie podniosłym momentem w czasie
wystawy było wręczenie prof. Markowi Tukiendorfowi, rektorowi Politechniki Opolskiej, tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Polska Cerekiew
oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą a Politechniką.
- To dla nas ważne wydarzenia, gdyż rektor
Tukiendorf dołącza do grona tak zacnych honorowych obywateli gminy jak Daniel Olbrychski,
Katarzyna Dowbor czy Adam Hanuszkiewicz
– mówi wójt gminy Polska Cerekiew Piotr Kanzy. – Profesor Tukiedorf, który jest niezwykłą
osobowością świata nauki, urodził się w Polskiej
Cerekwi i zawsze chętnie podkreśla związki z naszą gminą – dodaje wójt Kanzy.
To właśnie gmina Polska Cerekiew była
głównym organizatorem tegorocznej wystawy,
zaś partnerami byli LKJ Lewada, GOSiR Zakrzów, LGD Euro-Country oraz Izba Rolnicza.
Wystawa uzyskała wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz budżetu
samorządu województwa opolskiego. Sponsorami
wystawy byli firma Kania i Synowie, Powiatowy
Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu, oraz
Cukrownia Polska Cerekiew. Patronatem honorowym imprezę objął marszałek województwa
Pan Andrzej Buła.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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O inwestycjach z Wójtem Piotrem Kanzy
- Bieżący rok budżetowy dobiega końca. A to
oznacza, że można pokusić się już o pierwsze podsumowania. Jak go pan ocenia?
Z czystym sumieniem mogę przyznać, że był
to bardzo pracowity rok. Nie tylko ze względu
na to, że przyjąłem u siebie setki interesantów
i podpisałem tysiące dokumentów. Przesunięcia
budżetowe dały nam oszczędności, które w późniejszym czasie trafiły bezpośrednio do mieszkańców. Przykładem jest tutaj oddana niedawno
do użytku ulica Raciborska w Polskiej Cerekwi,
na remont której mieszkańcy czekali od lat. Jak
wiadomo od dwóch lat staraliśmy się o wsparcie tej inwestycji ze środków budżetu państwa.
Jednakże w drodze konkurencji przegrywaliśmy
z głównymi drogami przebiegającymi przez Kędzierzyn-Koźle czy Kluczbork. Dlatego cieszy
fakt że determinacja moja i mojego zespołu doprowadziła do tego że z własnych środków udało się zrealizować to zadanie. Dziś ta ulica nie
przypomina tej sprzed miesięcy. W kolejnych latach planujemy sukcesywną poprawę pozostałej
części, czyli zatoki autobusowej i ulicy Michalika.
W marcu tego roku oddaliśmy do użytku jedyny
w naszym powiecie Dom Dziennego Pobytu „Senior+”, dzięki któremu seniorzy z naszej gminy
aktywnie mogą spędzać swój czas wolny.
- Jednak część z zaplanowanych na ten rok zadań
inwestycyjnych nie zostało zrealizowanych. Co jest
tego powodem?
Już na etapie opiniowania budżetu gminy
na 2017 rok podkreślałem fakt, że część zaplanowanych inwestycji uzależniona będzie od terminów naborów wniosków o dotację ze środków
zewnętrznych, ponieważ tylko w taki sposób

możliwe stają się ich realizacje. W ciągu roku
okazało się, iż część naborów zostało przesuniętych w czasie i to automatycznie spowodowało
przesunięcie realizacji inwestycji w naszej gminie. Mówię tutaj o zadaniach o których mówi się
od kilku lat, czyli o budowie ścieżki rowerowej
po nieczynnej linii kolejowej, budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wronin i Łaniec
oraz budowie zespołu boisk przy szkole we Wroninie.
- Ale te inwestycje doczekają się swojej realizacji?
Podpisaliśmy już umowę na dofinansowanie
inwestycji związanej ze ścieżką rowerową. Jeszcze w listopadzie chcemy ogłosić przetarg na jej
budowę, którą chcemy rozpocząć wczesną wiosną. Jeżeli chodzi o budowę boisk przy szkole
we Wroninie to na dzień dzisiejszy mamy zielone światło na realizację tego zadania. Czekamy
na podpisanie umowy. Podobnie ma się sprawa
z budową kanalizacji sanitarnej w Łańcu i Wroninie. Ta inwestycja znajduje się na liście przedsięwzięć priorytetowych do realizacji w ramach
środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przyszłym roku będziemy chcieli
podpisać umowę na to zadanie.
- Można wnioskować, że mieszkańcy nie powinni
narzekać na brak inwestycji w najbliższych latach.
Czy oprócz wspomnianych wyżej zadań Urząd
Gminy planuje coś jeszcze w nadchodzącym roku?
Podjęliśmy z Radą znaczące decyzje mające
wpływ na dalszy kierunek rozwoju gminy. Złożyliśmy wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie finansowe na dalszą
rewitalizację zamku w Polskiej Cerekwi. Oczywiście nadal wnioskujemy o wsparcie finansowe
na poprawę infrastruktury
drogowej w naszej gminie.
W kolejce czekają drogi dojazdowe do ośrodka

w Zakrzowie, ale mamy przecież w gminie wiele
mniejszych dojazdów do posesji, o których nie
powinniśmy zapominać. Do rozwiązania pozostają też kwestie dróg których nie jesteśmy właścicielami, a o remonty których ciągle zabiegamy.
Mówię tutaj o chodniku przy ulicy Kozielskiej
w Polskiej Cerekwi i o remonty dróg powiatowych i wojewódzkich. Co prawda ostateczne
decyzje dotyczące tych kwestii nie zależą od nas,
ale negocjujemy z zarządcami tych dróg warunki, które pozwolą na realizację tych zadań. Drogi
transportu rolnego również wymagają sporych
nakładów finansowych. O to wszystko chcemy
powalczyć w nadchodzących latach.
- A jak z kondycją finansową naszej gminy?
W tym roku możemy powiedzieć że wyszliśmy na prostą, ponieważ nie posiadamy żadnych
zadłużeń. To daje nam bezpieczeństwo przy
podejmowaniu kolejnych decyzji związanych
z zaciąganiem nowych zobowiązań na realizację
inwestycji w gminie. Budżet naszej gminy jest
skromny. Po zaplanowaniu wydatków bieżących,
na inwestycje pozostaje nam bardzo mała kwota. Z własnych środków za wiele nie bylibyśmy
w stanie wykonać. Dlatego musimy posiłkować
się środkami z zewnątrz.
- Na zakończenie proszę zdradzić czego życzyłby
Pan sobie na nadchodzący rok budżetowy?
Chciałbym, aby zadania realizowane przez
gminę cieszyły wszystkich i jak najlepiej służyły
mieszkańcom.
- Dziękuję za rozmowę.

Dzień Nauczyciela

16 października w Zespole
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
Przed występem głównym zaprezentowano pantomimę dotyczącą św. Jana Pawła II, następnie
Samorząd Szkolny złożył serdeczne życzenia swoim nauczycielom i obsłudze pracującej w szkole. Na podstawie przeprowadzonej wcześniej
ankiety wręczono każdemu nauczycielowi nagrodę w ciekawych kategoriach,
m.in. pojawiły się wyróżnienia takie jak: „Nowoczesny nauczyciel”, „Najbardziej
wymagający pedagog”, „Niezwykle cierpliwy”, „Przyjaciel ucznia” itp. Nie zabrakło również krótkiego występu artystycznego. Usłyszano piękne wierszyki recytowane przez młodszych przedstawicieli samorządu, podkreślono, że nauczyciel
wie, jak zadaniu sprostać i jak przez labirynt się przedostać. W poetyckich słowach
podziękowano za serce, wielką cierpliwość, wyrozumiałość i trud włożony w edukację.
Przygotowano również muzyczną niespodziankę, dwie uczennice klas starszych
zaśpiewały znane i lubiane piosenki ze zmienionym wcześniej tekstem.
Następnie wręczono kwiatki z papieru wykonane przez najmłodsze przedstawicielki samorządu. Na koniec przeprowadzono kultowy teleturniej „Familiada”,
w którym brali udział i nauczyciele, i uczniowie. Wszyscy doskonale się bawili
i kibicowali obu drużynom.
Uczniowie bardzo się postarali, aby dla wszystkich Dzień Edukacji
Narodowej był wyjątkowy.
Katarzyna Grela i Natalia Behr
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Przedszkole we Wroninie wraz z rodzicami swoich podopiecznych zorganizowało wystawę jesiennych bukietów, które rodzice zrobili razem z dziećmi . Bukiety
były wykonane z darów jesieni, które rodzice z dziećmi musieli najpierw wspólnie
pozbierać a potem wykonać , to sprawiło, że zwykły spacer stał się niezapomnianym
przeżyciem. Głównym celem tej pracy był nie tylko piękny efekt końcowy ,ale przede
wszystkim mobilizacja rodziców do aktywnego spędzenia czasu razem ze swoimi
pociechami. Jak widać niektórzy rodzice w pełni wywiązali się z tego zadania. Prace
można podziwiać w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew.
Oderwanie dziecka od komputera i telewizora graniczy w dzisiejszych czasach
z cudem. Powinniśmy zapewnić dzieciom inną rozrywkę, która zachęci ich do przebywania na świeżym powietrzu! Spacer nie musi kojarzyć się z nudnym chodzeniem
bez celu. Można zafundować dzieciom rozrywkę umysłową i zagrać np. w „kółko
i krzyżyk” żołędziami i kasztanami lub ze spaceru przynieść piękną pamiątkę w postaci bukietu róż z liści. Możecie być pewni, że tak spędzony spacer z rodzicami,
pozostanie w pamięci dziecka na bardzo długo! Wspólny czas – dla dziecka jest
równie ważny jak poczucie bezpieczeństwa.
Anna Krybus

XXXIII sesja Sejmiku
Województwa Opolskiego w Zakrzowie

Reprezentanci 23 związków i organizacji sportowych wzięli udział
w XXXIII sesji Sejmiku Województwa Opolskiego, którą poświęcono organizacji sportu oraz finansowaniu. Część sportową obrad
poprzedziło podjęcie uchwały o likwidacji Wojewódzkiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych, co wynika nowej ustawy „Prawo
wodne”, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Na jej
mocy utworzone będzie Państwowe Gospodarstwo „Wody Polskie”,
które przejmie dotychczasowe zadania marszałków i samorządów
województw w zakresie zlecanych do tej pory zadań dotyczących
gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowe.
Sportową cześć obrad, rozpoczęła dyskusja o formach wsparcia zawodników, trenerów, klubów, stowarzyszeń i związków sportowych,
na które Samorząd Województwa wydaje rocznie 5 mln złotych, co
stanowi 2 proc. budżetu liczonego bez dotacji unijnych. W roku 2017
122 zawodników otrzymuje stypendia sportowe.150 tys. przeznaczone zostały w 2017 budżecie na nagrody sportowe, które przyznano
47 osobom, głownie zawodnikom (32) oraz trenerom. Wspierane są

także tzw. małe granty,
do tej pory podpisano
43 umowy na łączną
kwotę 278 tys. złotych.
W trakcie sesji
Odznakę Honorową
„Za Zasługi dla Województwa Opolskiego”
otrzymał Józef Sebesta, były marszałek
województwa opolskiego, który przyznał,
że praca dla województwa jest wyznacznikiem regionalnego patriotyzmu.
Sejmik minutą ciszy uczcił pamięć Joachima Mertesa, zmarłego przez kilkoma
dniami byłego prezydenta Landtagu Nadrenii – Palatynatu, oddanego przyjaciela
naszego regionu i jego Honorowego Obywatela.

HALLOWEEN PARTY
30 października w Centrum
Kultury w Polskiej Cerekwi, Urząd
Gminy zorganizował dla dzieci
i młodzieży Halloween Party. Bal
poprowadził instruktor tańca Piotr
Orian. Dzieci chętnie brały udział
w przygotowanych dla nich grach
i zabawach, nie zabrakło również,
jak to w tym dniu, tajemniczości,
magii i dobrego humoru.
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