Emerytowany proboszcz
parafii Świętych Piotra i Pawła w Grzędzinie
odszedł do wieczności
Śp. ks. Szczepan Wardenga urodził się
24 października 1950 r. w Bytomiu-Bobrku. Święcenia kapłańskie przyjął 19 maja
1975 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa. W latach 1975-77 był wikariuszem w Bogacicy,
następnie w parafii MB Bolesnej w Kędzierzynie-Koźlu (Kłodnicy) (19771982) i w parafii pw. św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1982-83).
W 1983 r. został proboszczem w Szybowicach, a od 1984 roku
- w Grzędzinie (dekanat Łany). Proboszczem w parafii Świętych Piotra i Pawła w Grzędzinie był przez 34 lata - do 24 sierpnia 2017 r., kiedy ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę.
W latach 1996-2002 był dziekanem dekanatu Łany. W roku 2002 otrzymał tytuł dziekana honorowego. Zmarł 21 stycznia 2019 roku.
Ks. Proboszczu - spoczywaj w pokoju wiecznym.

Zmarła Grażyna Malcharek - sołtys wsi Koza

INFORMUJEMY

GOSiR Zakrzów
ma jeszcze wolne miejsca na komunie w 2019 r.
Serdecznie zapraszamy!

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Grażyny
Malcharek. Była wieloletnim sołtysem wsi Koza, wielkim społecznikiem,
a przede wszystkim kochającą żoną i matką. Grażynę Malcharek zapamiętamy jako osobę życzliwą, spokojną i pogodną, zawsze chętnie angażującą się przedsięwzięcia służące rozwojowi sołectwa i gminy.
Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłej składamy wyrazy głębokiego
współczucia. Przewodniczący Rady Gminy Polska Cerekiew - Jerzy Kołeczko wraz z radnymi i sołtysami. Wójt Gminy Polska Cerekiew - Piotr
Kanzy wraz z pracownikami Urzędu.

Otwarte Zawody Noworoczne 2019
w tenisie stołowym dla dzieci i juniorów
Zarząd Klubu LZS „ISMe” Zakrzów zorganizował Otwarte Zawody Noworoczne
2019 w tenisie stołowym dla dzieci i juniorów.
Zawody zostały rozegrane 12 stycznia
w Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi.
Kategoria dziewczęta kl. III-VII
• Rydzy Maria LZS „ISMe” Zakrzów
• Zwadło Amelia „ISMe” Zakrzów
• Pająk Nikola UKS Cisek
• Kategoria chłopcy kl. II-IV
• Plottek Aleksander UKS Cisek
• Opała Adam „ISMe” Zakrzów
• Paraszczuk Bartek „ISMe” Zakrzów
Kategoria chłopcy kl.V-VI
• Bielański Marcin K-Koźle Kłodnica
• Kubica Aleks „ISMe” Zakrzów
• Księżyk Mateusz „ISMe” Zakrzów
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Zebrania wiejskie

Jak co roku, na przełomie stycznia i lutego
we wszystkich sołectwach naszej gminy odbyły się zebrania wiejskie, podczas których
sołtysi przedstawiali mieszkańcom sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego
w minionym 2018 roku. Każdy kto przybył
na zebranie miał również możliwość usłyszeć o tym, co w tym roku zostanie wykonane w jego sołectwie. W tym roku zebrania
wiejskie miały charakter szczególny, gdyż
sołtysi kończąc swoją kadencję referowali
sprawozdania ze swojej czteroletniej działalności, po czym mieszkańcy wybierali sołtysów i rady sołeckie na nową kadencję na lata
2019-2023. Noworoczne zebrania sołeckie
to co roku dobra okazja do tego, aby spotkać
się z Wójtem Gminy oraz Przewodniczącym
Rady Gminy i porozmawiać o tym, co gnębi
mieszkańców danej miejscowości. W każdej miejscowości Wójt Gminy zapoznał
mieszkańców z założeniami budżetu na rok
bieżący oraz z planowanymi inwestycjami.
W tym roku Urząd Gminy kontynuuje bu-

dowę ścieżki rowerowej po nieczynnym od
lat nasypie kolejowym. Ścieżka ta rozpoczyna się obok dworca kolejowego w Polskiej
Cerekwi w kierunku Jaborowic, Zakrzowa
i dalej gminy Cisek i gminy Reńska Wieś.
Trasa wiodąca przez gminę Polska Cerekiew
wynosi 5,5 km. W tym roku planowane jest
również rozpoczęcie realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronin
etap II. W ramach inwestycji drogowych
przeprowadzona zostanie przebudowa drogi transportu rolnego łącząca miejscowości
Grzędzin i Łaniec. Innym przedsięwzięciem
realizowanym w tym roku będzie budowa
boiska wielofunkcyjnego, wiaty rekreacyjnej
i urządzeń zewnętrznych do ćwiczeń siłowych przy szkole we Wroninie, dzięki czemu dzieci uczęszczające do tej szkoły będą
miały możliwość jeszcze lepiej spędzać swój
czas wolny w szkole i poza nią, a i ich rodzice będą mogli aktywnie i zdrowo spędzać
swój czas wolny. Podczas dyskusji z mieszkańcami najczęściej poruszanymi tematami

TAK SPĘDZILIŚMY TEGOROCZNE FERIE ZIMOWE

W kategorii open
brało udział
22 uczestników dziewczęta i chłopcy
• Bielański Marcin K-Koźle
Kłodnica
• Rydzy Maria „ISMe” Zakrzów
• Paraszczuk Bartek „ISMe” Zakrzów
• Kubica Aleks „ISMe” Zakrzów
• Plottek Aleksander UKS Cisek
Kategoria junior do 18 lat
• Pruszkowski Jakub „ISMe” Zakrzów
• Hamerlik Mateusz „ISMe” Zakrzów
• Piegsa Marcel „ISMe” Zakrzów
• Czapla Piotr „ISMe” Zakrzów
• Frank Dawid „ISMe” Zakrzów

Sędzia zawodów
Prezes Klubu „ISMe” Zakrzów
Jan Cieślak
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Bezpłatne porady prawne
w Urzędzie
Od 1 marca 2019 r. punkt bezpłatnej
pomocy prawnej zostaje przeniesiony
z Rynku do pokoju nr 8 (parter)
w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi.
Godziny przyjmowania mieszkańców
zostają bez zmian: 12:00 – 15:00.
był dalszy problem złej jakości dróg powiatowych, potrzeby remontów dróg gminnych,
w tym dróg transportu rolnego. Trzeba jednak
zaznaczyć, że problemy związane z poprawą
gminnej infrastruktury drogowej wymagają
ogromnych nakładów finansowych, a proces
rozwiązania tego problemu to etap wieloletni.
Podczas zebrań informowano również mieszkańców o koncepcji organizacji transportu
publicznego na terenie gminy po 1 lipca tego
roku, kiedy to z naszego rynku zniknie firma
Arriva która dotychczas realizowała tą kwestię.
Wójt Gminy dziękuje wszystkim mieszkańcom obecnym podczas tegorocznych zebrań wiejskich.
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Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu we Wroninie
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w serduszku małego dziecka
i są bardzo ważnymi osobami w jego życiu.
Dlatego, Dzień Babci i Dziadka obchodzimy w naszym przedszkolu bardzo uroczyście. Krasnoludki i Motylki w tych dniach
zaprosiły do przedszkola swoje kochane
babcie i dziadków. Dzieci przygotowały
specjalny dla nich program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanych programach artystycznych wnuczęta wyraziły swoją miłość
i wdzięczność do ukochanych osób. Mali
artyści z przejęciem odtwarzali swoje role,

a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem
Następnie wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom przygotowane samodzielnie upominki i laurki z pięknymi życzeniami.
W dalszej części uroczystości niecodzienni goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.
Pełne radości i uśmiechu twarze zaproszonych gości pokazały nam, jak ważne są
takie spotkania i wspólnie spędzony czas
razem z wnukami. To były naprawdę wyjątkowe dni, pełne radości i dumy. Mamy
nadzieję, że wspólnie spędzone w naszej
placówce chwile na długo pozostaną w pamięci zarówno dzieci jak
i Babć oraz Dziadków.
Kochanym Babciom
i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych
pięknych chwil w życiu
i tego, aby zawsze byli
dumni ze swych wnuków
jak w tym dniu.
Anna Krybus

W dniu 21.02.2019 o godz. 10.00 w naszym przedszkolu w Polskiej Cerekwi odbyła się uroczystość z okazji Święta Babci
i Dziadka. Na wstępie goście zostali przywitani przez Panią dyrektor przedszkola i nauczycielkę grupy Małgorzatę Nowakowską-Grzywocz.
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym
szczególnym dniu dzieci z naszego przedszkola również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach i wspólnie ze swoją panią
przygotowały dla nich przedstawienie artystyczne. Tego dnia dzieci tańczyły, śpiewały i recytowały wierszyki dla swoich Babć
i Dziadków. Licznie przybyli goście zasiedli
przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu
swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać
było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci
zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły laurki, certyfikaty Super
Babci i Super Dziadka, upominek dla swoich ukochanych Babć i Dziadków . Babcie
oraz Dziadkowie z ogromnym wzruszeniem
dziękowały swoim wnukom, które włożyły
wiele wysiłku i pracy w to, aby jak najlepiej
się zaprezentować i wyrazić swoją miłość
i szacunek dla nich. Gościom towarzyszyła:
radość uśmiech oraz łzy wzruszenia. Następnie dzieci wraz z Babciami oraz Dziadkami
zostali zaproszeni na przygotowany z tej
okazji słodki poczęstunek i różnego rodzaju
quizy i zabawy taneczne z wnukami. Tego
dnia wszyscy byli uśmiechnięci i bardzo
wzruszeni. Mamy nadzieję, że ten dzień na
długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci
jak i dziadków!

Bal karnawałowy
w przedszkolu we Wroninie
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez
wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć
i radości. W dniu 13.02.2015r. w naszym
Przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy.
Tego dnia już od rana w Przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki,
królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów,
policjantów, Spider-Mana, Batmana, ...nie
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sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich
postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do

Darcie pierza na środowym
spotkaniu seniorów

Dzień Babci i Dziadka
w przedszkolu
w Polskiej Cerekwi

prowadzenia balu wodzireja, który zachęcał
wszystkich do tańca przygotowaną muzyką.
Anna Krybus

I Powiatowe Zawody Halowe
Dziecięcych Drużyn Pożarniczych
Zawody odbędą się 9 marca o godz 10:00
w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie gm. Polska Cerekiew.
Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Pierwszą
edycję zawodów organizuje z upoważnienia
Zarządu Ochotnicza Straż Pożarna w Polskiej Cerekwi.
W zawodach mają prawo uczestniczyć
wszystkie Dziecięce Drużyny Pożarnicze
działające na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Organizator może zezwolić
na start drużyn spoza powiatu.
Zawody przeznaczone są dla dzieci w wieki od 6 do 10 lat.
Podstawowymi celami przyświecającymi
organizacji zawodów są:
• integracja istniejących drużyn dziecięcych oraz zachęta do tworzenia nowych,
• krzewienie wśród najmłodszych idei pożarnictwa,
• zachęta do zabaw sprawnościowych,
• nauka uczciwego współzawodnictwa.

Do zawodów zgłosiło się 15 drużyn dziecięcych.
Zawody zaplanowane są jako impreza cykliczna, odbywająca się corocznie.
Zawodnicy startują w sześciu konkurencjach. Dwie z nich - zadanie bojowe oraz
sztafeta pożarnicza - mają ściśle strażacki charakter, i są w każdej edycji zawodów
obowiązkowe. Pozostałe cztery konkurencje
mają charakter ogólnosprawnościowy.
O ich wyborze decyduje każdorazowo organizator zawodów.
Zwycięzca w danej konkurencji otrzymuje liczbę punktów równą ilości startujących
drużyn, drużyna, która zajęła drugie miejsce
- o jeden punkt mniej itd. Drużyna zajmująca ostatnie miejsce otrzymuje jeden punkt.
O klasyfikacji końcowej decyduje suma
punktów zdobytych we wszystkich konkurencjach.
Już dzisiaj zapraszamy do kibicowania
naszym najmniejszym strażakom z powiatu.
Dariusz Wieczorek

Koncert
Kolęd
i Pastorałek
w Cisku
W dniu 23.01.2019
roku w Cisku odbył
się przegląd muzyczny Kolęd i Pastorałek dla najmłodszych
„Bobas”. W tym roku
nasze przedszkole
z Polskiej Cerekwi
godnie reprezentowały: Emilka, Larysa,
Jaclyn, Dominika i Ania. Dziewczynki śpiewały zimową piosenkę. Przedszkole w podziękowaniu otrzymało statuetkę i dyplom,
a każde dziecko biorące udział w przeglądzie
zostało poczęstowane słodkościami i również
odebrało dyplom. Dzieci były bardzo dumne
i cieszyły się z występu, co było widać na
ich twarzach. Do udziału w konkursie przy-

gotowywała je pani
Małgorzata Nowakowska- Grzywocz
wychowawca grupy
"Jagódki".
Serdecznie Gratulujemy!

Popołudniowe spotkanie 20 lutego
upłynęło nam w bardzo miłej atmosferze,
ponieważ „odświeżyliśmy” starą tradycję,
a mianowicie darcie pierza. Przy okazji
wspominaliśmy jak to wyglądało kilkadziesiąt lat temu, kiedy to długie zimowe
wieczory spędzało się w towarzystwie sąsiadów i znajomych na miłych pogawędkach,
opowiadaniach o wodnikach oraz innych
„strasznych” historiach – przygotowując
pierze na poduszki i pierzyny. Po „pracy”
częstowaliśmy się smacznymi kiełbaskami
z sałatką.

Wielka Konferencja
w Zakrzowie
W dniach 20-21 lutego 2019 Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie
gościł ponad 550 uczestników Konferencji
Naukowo-Technicznej "Jak ratować polskie
rolnictwo przed skutkami suszy?"
Organizatorem było Przedsiębiorstwo
Rolno-Przemysłowe AGROMAX sp. z o.o.
w Raciborzu oraz Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie z udziałem gości zagranicznych
i praktyków.
Nad Konferencją patronat honorowy
objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Wojewoda Śląski, Wojewoda Małopolski,
Marszałek Województwa Małopolskiego,
Marszałek Województwa Śląskiego, Marszałek Województwa Śląskiego, Rektor
Uniwessytetu Rolniczego w Krakowie, Prezes Zarządu Dyrektor Spółki Agromax.
Wygłoszono 20 referatów, odbyły się prezentacje multimedialne oraz panele dyskusyjne.
Pierwszy dzień Konferencji swoim występem uświetniła Ada Górka, laureatka The
Voice of Poland.
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