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Nie taki ranking straszny jak go malują
W sierpniowym numerze „ Laufra” redaktor naczelny Bronisław Piróg opublikował wyniki rankingu, z którego wynika, że nasza gmina ma największe wydatki na administrację w woj. opolskim. ( w przeliczeniu na jednego
mieszkańca). Powyższy raport przygotowali eksperci z czasopisma „Wspólnota”.
Redaktor „Laufra” nie pisze jednak, że pod owym rankingiem zamieszczono zdanie: „ Prezentując już od 12 lat ten
ranking co roku przestrzegam przed powierzchowną, populistyczną interpretacją jego wyników. Większe wydatki na administrację to nie zawsze marnowanie pieniędzy podatników na fanaberie urzędników. Skutkiem może
być lepsza, sprawniejsza obsługa obywateli, a także np. większa skuteczność w pozyskiwaniu funduszy”.
Jest to ważna uwaga, ponieważ wydatki na administrację to nie tylko wynagrodzenie urzędników ale również koszty utrzymania całej administracji, w tym budynku urzędu, koszty przeprowadzenia spisu powszechnego,
koszty obsługi rady gminy, sołtysów, promocja gminy, składki i opłaty za przynależność gminy do związków międzygminnych, jak również wszystkie koszty związane z zatrudnianiem pracowników na tzw. robotach publicznych
czy pracach interwencyjnych. Do kosztów tych w naszym przypadku zaliczono także koszty odśnieżania dróg powiatowych. Nie wszystkie gminy takie koszty mają, zatem wypadają lepiej w rankingu. Warto pamiętać, że prezentacja
statystyk wiąże się nieodmiennie z interpretacją, która miewa niekiedy cechy manipulacji. Stare powiedzenie
głosi, że „ja i mój pies mamy 6 nóg, to statystycznie mamy po trzy nogi” .
We „Wspólnocie” na którą powołuje się „Laufer” znajduje się również ranking pokazujący wykorzystanie
środków unijnych przez samorządy - również w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Gmina Polska Cerekiew zajmuje 33 miejsce w kraju, biorąc pod uwagę wartość projektów złożonych o środki unijne, co w przeliczeniu na jednego
mieszkańca wynosi 5445,29 zł, kolejna w rankingu gmina z naszego powiatu zajmuje miejsce 655. Podobnie jest
z wartością dotacji unijnych pozyskanych przez samorząd . Tu gmina zajmuje 83 miejsce w kraju, co daje w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2250,01 zł. W innej gminie naszego powiatu samorządowi udało się pozyskać tylko
20,75 zł dla mieszkańca, czyli ok.1% z tego co w Polskiej Cerekwi. Szkoda, że pan redaktor i jednocześnie radny
naszej gminy nie pokusił się o opublikowanie tego rankingu.

„Eurokorzyści”
Serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na stronie eurokorzysci.tvn.pl na nauczycielkę naszego Gimnazjum panią Anetę Pielę, która została finalistką ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez TVN i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pani Aneta Piela w ciągu ostatnich czterech lat pozyskała dla naszej szkoły ponad
1.200.000 zł z funduszy europejskich. Dzięki tym środkom i organizowanym za nie wyjazdom edukacyjnym, wszyscy uczniowie z naszej gminy bezpłatnie zwiedzili nie tylko najbliższą okolicę, ale również Spalski Park Krajobrazowy, Trójmiasto, galerie sztuki i muzea , wzięli udział w warsztatach fizyki i chemii na Uniwersytecie Opolskim.
W nadchodzącym roku szkolnym czekają na nich Warszawa, Kraków i Pszczyna.
Ponadto uczniowie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych z prawie wszystkich przedmiotów, organizowane są dla nich między innymi warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, fotograficzne, malarskie, filmowe, zajęcia
z doradztwa zawodowego. Szkoła została wyposażona w dodatkowe komputery, projektory, tablice interaktywne, oprogramowanie. W tym roku szkolnym powstanie nowoczesna pracownia językowa oraz wdrożony zostanie
dziennik elektroniczny.
Głosować można przez Internet do 31 października do północy. Na stronie eurokorzysci.tvn.pl „historia”
pani Anety Pieli zamieszczona jest pod numerem 6. W konkursie dla głosujących można wygrać wycieczkę objazdową dla 2 osób po stolicach europejskich. Zapraszamy do udziału!

Nasi Jubilaci
27 września 90-te urodziny świętowała Pani Jadwiga Wramba z Witosławic, a 28 września 80 lat skończył
pan Antoni Mastalesch z Wronina.
Dostojnym Jubilatom życzymy wielu pogodnych, przeżytych w zdrowiu, dni.
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Kolejny sukces Cerekwianek
„Cerekwianki” - młode piłkarki z Polskiej Cerekwi trenowane przez pana Andrzeja Lewczaka odniosły ogromny sukces
zdobywając 4 miejsce w Polsce w turnieju im. Marka Wielgusa.
Jest to najlepszy jak do tej pory wynik w historii tej znakomitej
drużyny. Dziewczęta, które wywalczyły najlepszy jak do tej pory
wynik w całej historii Zespołu Szkół w Polskiej Cerekwi, to: Wiktoria Bielak, Brygida Brysiak, Agnieszka Ignacy, Vanessa Gwoździewicz, Karolina Grela, Katarzyna Ignacy, Julia Jacek, Zuzanna
Kupka, Nikol Salwiczek, Dominika Kwaśnik
Serdecznie gratulujemy Wspaniałej Drużynie i Trenerowi.

Straż w Internecie
OSP z Polskiej Cerekwi od jakiegoś czasu posiada bardzo
ciekawą i na bieżąco aktualizowaną stronę internetową. Pod adresem osppolskacerekiew.tnb.pl możemy poczytać o ostatnich
akcjach ratowniczych przeprowadzanych przez naszych druhów
, szkoleniach, zawodach, czy imprezach które zabezpieczają. Od
niedawna działa również strona Straży Gminnej. Na stronie gmina.vel.pl można dowiedzieć się jakie są zadania i uprawnienia
straży, ciekawe informację znajdą także właściciele psów , gospodarze, osoby zmotoryzowane, sprzedawcy, a nawet „koneserzy” wyrobów alkoholowych. Zainteresowani mogą również
poczytać o postępowaniu mandatowym…. Jednym słowem - zapraszamy do Internetu.
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Zasłużony dla kultury polskiej
Andrzej Sałacki, prezes Ludowego Klubu Jeździeckiego „Lewada” został odznaczony przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wyróżnienie
to jest przyznawane osobom szczególnie wyróżniającym się
w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
Andrzej
Sałacki odebrał wyróżnienie
w Zakrzowie podczas
XV jubileuszowych Mistrzostw Gwiazd z rąk
Emilii Krakowskiej, słynnej polskiej aktorki filmowej i teatralnej.

Zwiedzanie Opolszczyzny przez mieszkańców Zakrzowa
22 września 2012 roku odbyła się wycieczka dla
mieszkańców Zakrzowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów i Radę Sołecką z Zakrzowa.
Uczestniczyło w niej ponad 40-stu mieszkańców, wśród
nich liczny udział wzięły dzieci i młodzież. Przy strugach
deszczu w Zakrzowie wyjechali do Głogówka, gdzie z przewodnikiem zwiedzili to małe, a jak ciekawe miasto w naszym województwie. Szczególną uwagę poświęcono dwóm perełkom Głogówka: kopii Domku
Loretańskiego oraz kopii Grodu Pana Jezusa. Później udali się w kierunku gór Opawskich, by
wejść na Biskupią Kopę (889 m n. p. m.). Przy pięknej słonecznej pogodzie cała grupa zdobyła szczyt, z którego dzięki wejściu
na wieżę widokową mogła podziwiać piękne widoki nie tylko na terenie Polski, ale i Czech. Podczas zejścia ze szczytu w górach, w wyznaczonym miejscu, rozpalono ognisko i upieczono kiełbasy. W drodze powrotnej można było spróbować jeszcze
wspaniałego pstrąga z Moszczanki oraz posterować statkiem na przystani. Wszyscy zmęczenii, ale zadowoleni i uśmiechnięci
wrócili szczęśliwie do domu. Wielu uczestników pytało kiedy będzie następna wycieczka? Na co organizatorzy mogli tylko
zapewnić, że dołożą starań, aby już podczas ferii zimowych w 2013 roku, jak co roku dzieci i młodzież mogła wyjechać na
lodowisko i na basen. Oby tylko nie zabrakło chętnych do wzięcia udziału w kolejnych takich wyprawach. 			
		
						
Prezes SOWZ			
											
Agnieszka Wieczorek-Griner
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XV Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd

Przynosimy plon….

Tradycyjnie w ostatni wakacyjny weekend w Zakrzowie odbywały się Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego Józefa Sebesty. Już po raz piętnasty do
LKJ „Lewada” udało się zaprosić grono wspaniałych artystów znanych
ze szklanego ekranu. W tym roku Zakrzów odwiedzili między innymi:
Agnieszka Perepeczko, Dorota Stalińska, Katarzyna Dowbor, Piotr Zelt,
Marek Frąckowiak, Barbara i Marek Torzewscy, Emilia Krakowska, ekipa z serialu „Ranczo” w składzie: Sylwester Maciejwski, Bogdan Kalus,
Elżbieta Romanowskia, Andrzej Grabowski, Anna Korcz znana głównie
z serialu „Na wspólnej”, Henryk Sawka, Jagna Marczułajtis, Irena Karel,
Czesław Lang, Magdalena Hanuszkiewicz, Jacek Rozenek. Część artystów tradycyjnie stratowała w ujeżdżeniu, powożeniu i skokach przez
przeszkody, pozostali kibicowali kolegom. Dodatkową atrakcją były rozgrywane przez dwa dni westernowe Mistrzostwa Polski „Adrenalina
Cup” oraz mecz polo. Na scenie prezentowali się m.in. Tadeusz Drozda w programie kabaretowym, artyści warszawskiego teatru „Rampa”
w „Oświadczynach” wg. Czechowa, bard rosyjski Evgen Malinovskyi,
który w tym roku świętuje 20-lecie pobytu w Polsce oraz kędzierzyńskie
zespoły John Kentucky i Karawana. Nie zabrakło wspaniałego pokazu
pirotechnicznego. Imprezę zaszczycili swoją obecnością także wiceminister sportu Grzegorz Karpiński, który dokonał uroczystego otwarcia zawodów oraz spróbował swoich sił w konkursie powożenia, euro
posłowie Danuta Jazłowiecka i zaprzyjaźniny z władzami naszej gminy
euro poseł z Czech Jaromir Kochlicek, posłowie na sejm Brygida Kolenda –Łabuś i Andrzej Buła. Dopisali również włodarze województwa,
powiatu i Kędzierzyna-Koźla.

Dożynki obchodzone były już
przez dawnych Słowian i plemiona nadbałtyckie. Na Śląsku Opolskim znane były
jako „żniwniok”, w innych regionach
funkcjonowały jako „wyżynki”, wieńcowe”, „okrężne. Zawsze jednak chodziło
o to samo - podziękowanie za urodzaj
i wspólną zabawę po pracowitym sezonie.
Dawniej dożynki obchodzono pierwszego
dnia jesieni, z czasem termin ten przesunięto na wcześniejszy.

Andrzej Grabowski z małżonką

Rodzina Torzewskich

Dzięki uprzejmości pani Jadwigi Marcinek-Freitag zamieszczamy fotoreportaż z tej przepięknej uroczystości.

Marszałek i Wiceminister otwierają imprezę

Anna Korcz z mężem

Emilia Krakowska i Frajda

Czesław Jakubiec- kabaret
Tenor

Ekipa z Rancza

Uroczystej dekoracji zwycięzców dokonali pani wójt Krystyna Helbin oraz pan
Jerzy Kołeczko-przewodniczący Rady
Gminy.
		
W przygotowanie i zabezpieczenie imprezy włączyły się OSP w Polskiej Cerekwi, Straż Gminna oraz Zakład
Usług Komunalnych, którym organizatorzy bardzo serdecznie dziękują.

Piotr Zelt z narzeczoną

Agnieszka Perepeczko i Tadeusz
Drozda

Dorota Stalińska

Najpopularniejszym i nieodłącznym symbolem dożynek jest wieniec dożynkowy. Zgodnie z tradycją robiło się go z pozostawionych na polu zbóż,
czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Bywało jednak i tak, że w wieńcu umieszczano żywe koguty, gęsi lub kaczęta aby przypominały urodzaj, plony i gospodarność. Przyjęło się, że wieniec niosła
najlepsza żniwiarka, za nią kroczył zaś orszak. Po uroczystości wieniec trafiał do stodoły i leżał tam do następnego
siewu.
Tradycja dożynkowa jako jedna z nielicznych przetrwała do dziś. W tym roku w naszej gminie dożynki świętowali mieszkańcy Jaborowic, parafii Zakrzów oraz mieszkańcy „Stanów”. Ci ostatni dożynki parafialne świętowali
we Wroninie- w tym roku ta wioska przygotowała obchody tego święta.

