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Oktoberfest 2012
Kolejny Sylwester pod chmurką, Spotkanie z Beatą Tyszkiewicz
Cerekwianki drugie w kraju
Droga do lepszej przyszłości
Przeglądy rowów melioracyjnych
Wieczór Papieski
Europejski Dzień Języków we Wroninie, Aktywna szkoła
Niezbyt miła laurka
Spotkania seniorów w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi
Zmiany w wyborach do samorządu
Nasi Jubilaci

Niezbyt miła laurka
 Tak się złożyło, że dokładnie w Dzień Nauczyciela ukazał się dwutygodnik „Laufer”, a w nim pseudo-życzenia dla pracowni-
ków oświaty. Redaktor Piróg najwyraźniej zrezygnował  z pastwienia się nad grupą zawodową pt. „policjanci” i obrał sobie kolejny 
cel: nauczycieli. Pan Piróg napisał między innymi, że kiedyś Dzień Nauczyciela był świętem o naprawdę  poważnej randze, czego nie 
można bynajmniej powiedzieć o tym co dzieje się dziś. Zresztą zdaniem pana Piróga  „Nauczyciele w większości są dojeżdżający, 
nie wiążą się ze środowiskiem, a szkoda. Niektórzy byle jak podchodzą do swych obowiązków. Na wf rzucają piłkę by sobie po-
grali, program przerabiają tylko w połowie bo trzeba dyrektorować, bawią się komórkami, każą kupować drogie podręczniki, 
których potem w ogóle  nie używają”.
Artykuł ukazał się dzień po tym jak drużyna piłkarska trenowana przez –nomen omen-nauczyciela wf  z naszej szkoły zdobyła wice-
mistrzostwo Polski oraz kilka dni po tym jak telewizja TVN kręciła w naszej szkole reportaż  w związku z tym, że jedna z nauczycielek 
( nie będąca mieszkanką naszej gminy) zdobyła dla szkół w Polskiej Cerekwi i Wroninie ponad 1,2 mln złotych z funduszy europej-
skich na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów…..
W kontekście ostatnich sukcesów naszych szkół, takie podsumowanie  pracy nauczycieli przez redaktora Piróga będącego jednocze-
śnie radnym i członkiem gminnej komisji oświaty wydaje się być rażąco niesprawiedliwe. Nie wiadomo skąd pan Piróg wyciągnął 
rewelacje, że dyrektorzy realizują połowę programu nauczania. Usłyszał w autobusie, czy u fryzjera? A może jakoś  to zmierzył? 
Może pytał swojej córki, która jeszcze niedawno była uczennicą jednej z naszych szkół? Ale wtedy przecież nie zgłaszał żadnych  
zastrzeżeń w kwestii poziomu nauczania. Kiedy widział nauczycieli bawiących się „komórkami”? Pewnie nigdy…. I pewnie również 
nie wie, jakie to drogie podręczniki  są rzekomo pod dyktando nauczycieli kupowane, a potem nieużywane…. Nie słyszał, nie wie, 
nie sprawdził, ale napisał kolejne bzdury krzywdząc Bogu ducha winnych ludzi i przy okazji podkopując autorytet nauczycieli wśród 
uczniów i ich rodziców. Kilka dni po ukazaniu się wymienionego wyżej artykułu dyrektor i wicedyrektorki  szkoły w Polskiej Cerekwi 
przyszli na posiedzenie komisji Rady Gminy, aby zapytać autora artykułu - radnego Piróga-  jakie przesłanki kierowały nim przy re-
dagowaniu tych wszystkich oszczerstw. Nie dowiedzieli się. Pan Piróg mówił, że to jest żenujące żeby na posiedzeniu komisji pytać 
go o takie rzeczy, że  można w tym celu było  przyjść do niego do domu , że on nie pisał o nauczycielach z Polskiej Cerekwi tylko tak 
ogólnie, że to dziwne  że nauczyciele czują się tacy urażeni, bo przecież jest takie przysłowie „uderz w stół a nożyce się odezwą” 
,więc pewnie coś jest na rzeczy… - czym już całkowicie dolał przysłowiowej oliwy do ognia.
Naprawdę przykro było słuchać tych  niespójnych wywodów. A swoją drogą to niesłychane, że  na temat pracy pedagogów zabiera 
głos ktoś, kto na gruncie pedagogicznym raczej nie wsławił się szczególnymi sukcesami.

Nasi Jubilaci
 4 października osiemdziesiąte urodziny obchodził pan Józef Mikula z Wronina, a 17 października tę samą rocznicę święto-
wała pani Marta Groeger z Grzędzina. Również osiemdziesiąt lat skończył 21 października pan Walter Mikeska z Polskiej Cerekwi , 
a 31 października pan Jan Groeger z Grzędzina.
Z kolei 6 października Złote Gody obchodzili państwo Gerda i Rudolf Kusz z Zakrzowa.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz wielu spokojnych, szczęśliwych dni.

Kolejny Sylwester  pod chmurką

 W tym roku już po raz czwarty w Polskiej Ce-
rekwi zorganizowana zostanie zabawa sylwestrowa na 
placu przed Urzędem Gminy. Imprezę tradycyjnie już 
poprowadzi Artur Szczęsny z Radia Park. Nie zabraknie 
także  pokazu pirotechnicznego. Gwiazdą wieczoru bę-
dzie duet An Dreo &Karina, znany z  wykonań najwięk-
szych hitów włoskich gwiazd festiwalu w San Remo: 
Albano i Romina Power, takich jak: „Felicita”, „Liberta”, 
„Volare”.
Już dziś serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Spotkanie z Beatą Tyszkiewicz

 15 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w 
Polskiej Cerekwi zorganizowane zostanie spotkanie dla 
mieszkańców gminy  z wybitną polską aktorką panią 
Beatą Tyszkiewicz. Artystce towarzyszył będzie Julian 

Mere- aktor warszawskiego Teatru Ram-
pa. O szczegółach poinformujemy Pań-
stwa w kolejnym numerze „Floriana”

Spotkania seniorów w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi
 Zapraszamy wszystkich seniorów, którzy mają ochotę się zrelaksować oraz ciekawie i twórczo spędzić czas wolny z innymi 
mieszkańcami naszej gminy. Przyjdźcie i zdecydujcie, co chcecie robić podczas naszych wspólnych spotkań. A może po prostu chcie-
libyście spotkać się przy kawie lub herbacie i podyskutować na różne tematy? Spotkania odbywają się w każdą środę od godz. 10:00 
w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi przy ul. Kozielskiej 3. Organizatorem spotkań jest Urząd Gminy   w Polskiej Cerekwi.

Cerekwianki drugie w kraju

 13 października w  warszawskiej hali Torwaru „Ce-
rekwianki”- młode piłkarki z Polskiej Cerekwi trenowane 
przez pana Andrzeja Lewczaka wywalczyły drugie miejsce 
w kraju w Wielkim Finale III Turnieju Orlika o Puchar Pre-
miera Donalda Tuska. Celem organizacji tego turnieju prze-
znaczonego dla drużyn piłkarskich dziewcząt i chłopców 
w kategoriach wiekowych 10-11 oraz 12-13 lat jest pro-
mowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności sportowej, 
zasad rywalizacji fair play, a także zachęta do organizacji 
różnych działań sportowych na obiektach „Orlik 2012”.
Mecz, w którym Cerekwianki zdobyły wicemistrzostwo 
kraju oglądany był przez kilkutysięczną publiczność, a na 
trybunie pojawił się nawet premier Donald Tusk.
Cerekwianki  odniosły swój największy sukces w następu-
jącym składzie: Brygida Brysiak, Katarzyna Ignacy, Wiktoria 
Bielak, Karolina Grela, Vanessa Gwoździewicz, Julia Jacek, 
Agnieszka Ignacy, Zuzanna Kupka, Dominika Kwaśnik.
Trenerowi Andrzejowi Lewczakowi i młodym piłkarkom 
serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą promo-
cję naszej gminy.                             

Zmiany w wyborach do samorządu
 Do następnych wyborów samorządowych zostały jeszcze 2 lata, ale warto już  wiedzieć, że odbędą się one według nowych 
reguł. Nasza gmina została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów, co w praktyce oznacza, że każdy z nas będzie wybierał 
tylko jednego radnego ze swojego okręgu wyborczego. Podział przedstawia się następująco:
1 radny - sołectwo Ciężkowice; 1 radny - sołectwo Jaborowice; 1 radny - sołectwa Połowa i Ligota Mała; 1 radny - sołectwo Dzie-
lawy i Witosłaawice; 1 radny - sołectwo Grzędzin; 1 radny - sołectwo Wronin; 1 radny - sołectwa Mierzęcin, Koza, Łaniec; 1 radny 
- sołectwo Zakrzów, ulice: Chopina od nr 1do 57, Szkolna, Zielona, Cicha, Górska, Topolowa; 1 radny - sołectwo Zakrzów, ulice: 
Chopina od nr 58 do 90, Parkowa,Wodna, Kościelna; 1 radny - sołectwo Zakrzów, ulice: Chopina od nr 91 do końca, Dworcowa, 
Polna, Krótka, Stawowa, Ostrowska, Raciborska; 1 radny - sołectwo Polska Cerekiew, ulice: 1 Maja, Młyńska, 20 Października, Nowa 
Kolonia, Stara Droga; 1 radny - sołectwo Polska Cerekiew, ulice: Dworcowa, Ciepłodolska, Karola Miarki; 1 radny - sołectwo Polska 
Cerekiew, ulice: Zamkowa, Ligonia, Raciborska, Kościuszki; 1 radny - sołectwo Polska Cerekiew, ulice: Kozielska, Konarskiego, Pawła; 
1 radny - sołectwo Polska Cerekiew, ulice: Rynek, Szkolna, Michalika, Pocztowa, Powstańców.
Liczba radnych nie zmieni się, ale  będziemy ich wybierać w pięciu, a nie w trzech jak do tej pory lokalach wyborczych. Mieszkańcy 
Polskiej Cerekwi będą głosować jak do tej pory w Urzędzie Gminy. Również w Urzędzie w Polskiej Cerekwi, ale w odrębnym lokalu 
głosować będą mieszkańcy Jaborowic, Ciężkowic, Ligoty Małej i Połowy.  Zakrzowianie jak zwykle będą głosować w Caritasie przy ul. 
Chopina w Zakrzowie.  Mieszkańcy Dzielaw, Grzędzina i Witosławic głosować będą w świetlicy w Grzędzinie, natomiast mieszkańcy 
Wronina, Łańca, Mierzęcina i Kozy udadzą się na wybory do lokalu wyborczego w szkole we Wroninie. Zwiększenie liczby obwodów 
wyborczych z pewnością usprawni prace komisji wyborczych i liczenie głosów, a przede wszystkim skróci wielu mieszkańcom drogę 
do miejsca głosowania.

Oktoberfest 2012
 
 Koło DFK w Polskiej Cerekwi  20 października zor-
ganizowało wspaniały „Oktoberfest”. Zamieszczamy  mały 
fotoreportaż z tej sympatycznej imprezy. 
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Droga do lepszej  przyszłości

 Wzorem lat ubiegłych szkoły naszej gminy rozpoczęły we wrześniu realizację projektu rozwojowego współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 „Wy-
równywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic      
w jakości usług edukacyjnych”.
 W ramach projektu pn. Droga do lepszej przyszłości kontynuowane będą zajęcia pozalekcyjne dydaktycz-
no-wyrównawcze oraz rozwijające wiedzę i umiejętności kluczowe z prawie wszystkich przedmiotów, uczniowie 
i uczennice będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z pedagogiem i psychologiem szkolnym, a dla 
naszych gimnazjalistów i gimnazjalistek trenerzy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej przeprowadzą cykl 
warsztatów poświeconych kreowaniu własnego wizerunku zawodowego, które mają na celu ułatwienie im dalszej 
edukacji oraz wyboru ścieżki zawodowej.
 Projekt przewiduje również udział dzieci i młodzieży w różnego rodzaju wyjazdach edukacyjnych. Już                
w październiku najmłodsi ze szkoły podstawowej w Polskiej Cerekwi wezmą udział w warsztatach przyrodniczych 
w Nadleśnictwie, a uczniowie ze starszych klas oraz młodzież gimnazjalna udadzą się do Muzeum Zamkowego                
w Pszczynie. W kolejnych miesiącach dla uczniów i uczennic ze szkoły we Wroninie zorganizowane zostaną wyjazdy 
na warsztaty do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. Po zimowej przerwie młodsze dzieci udadzą się na nocne 
warsztaty dydaktyczne w Kopalni Soli w Bochni, a starsi na „zieloną szkołę” do Warszawy.
 Ponadto, szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny, w szkole                      
w Polskiej Cerekwi powstanie nowoczesna pracownia językowa, a w ramach efektywnego i nowoczesnego syste-
mu zarządzania placówką wprowadzony zostanie elektroniczny system kontroli i postępów w nauce, który umoż-
liwi pogłębioną diagnozę oraz systematyczny monitoring frekwencji i postępów w nauce nie tylko nauczycielom,           
ale także rodzicom.                           Aneta Piela
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Europejski Dzień Języków we Wroninie

 3 października  w Szkole Podstawowej we Wroninie świętowano  Europejski Dzień Języków. Uczniowie pod 
opieką wychowawców przybliżyli nam historię, kulturę i obyczaje Austrii, Czech, Szwecji, Finlandii, Danii oraz Ho-
landii.
 Pierwszoklasiści wcielili się w filharmoników wiedeńskich i zagrali piękny koncert. Uczniowie klasy II często-
wali holenderskimi serami i sadzili tulipany. W barwnym korowodzie reprezentującym Danię nie brakło Andersena                  
i postaci z jego baśni: Wikinga, Syrenki czy też rybaka. Mikołaj z elfami zagrał w zespole hard-rockowym, a piątokla-
siści opowiadali o Szwecji z pokładu łodzi wikingów, w rytm przebojów Abby. Wszyscy mieli okazję zatańczyć czeską 
polkę i obejrzeć zaimprowizowany taniec „ Jozin z bazin”.
Odbyła się też degustacja potraw regionalnych. Oprócz wspomnianych holenderskich serów można było skosz-
tować czeskich knedli w towarzystwie lentilków, austriackiego „Apfelstrudla”, czy śledzi serwowanych przez kraje 
skandynawskie.
 Kilkoro uczniów przygotowało się także do konkursu piosenki obcojęzycznej. Świetnie zaprezentowali się 
Julia Gilge, Martyna Czerner , Magdalena Morawiec i Dawid Morawiec.
 Impreza była „dniem otwartym” i organizatorów bardzo ucieszył fakt, iż rodzice oraz  dziadkowie przyjęli 
ich zaproszenie, licznie przybyli i mogli się bawić razem z uczniami. Tego typu projekty z pewnością  pozwalają nie 
tylko dowiedzieć się czegoś więcej o innych krajach, ale uczą też otwartości i tolerancji.     
            Jadwiga Marinek-Freitag

Aktywna szkoła

 W ostatnim czasie  nauczyciele z PSP we Wroninie zorganizowali kilka ciekawych przedsięwzięć.  W czasie 
akcji „Sprzątanie świata” uczniowie porządkowali najbliższą okolicę, a  w czasie  „Żywej lekcji historii” dzieci miały 
okazję przyjrzeć się z bliska inscenizacji szlacheckich  obyczajów. Z kolei w  Dniu Chłopaka oprócz tradycyjnych 
konkursów i wyboru najsympatyczniejszych chłopaków odbyły się wyścigi świnek morskich -zawodników było 5 - a 
emocji cała masa!.

Wieczór Papieski
 
 Z okazji corocznego ogól-
nopolskiego dnia papieskiego, 23 
października w Centrum Kultury w 
Polskiej Cerekwi odbył się uroczysty 
wieczór poetycko-muzyczny poświę-
cony pamięci Papieża Jana Pawła II. 
Przypomniane zostały fakty z życia 
Karola Wojtyły zwanego w młodo-
ści „Lolkiem”, a także wydarzenia sprzed trzydziestu czterech lat, kiedy to cały 
świat oczekiwał wyboru nowego następcy Św. Piotra. Zebrani w Centrum Kul-
tury wysłuchali wybranych wypowiedzi Ojca Świętego. Rozważaniom słów to-
warzyszył pokaz zdjęć Jana Pawła II oraz występy muzyczne i narracyjne czwór-
ki uczniów z cerekwickiego gimnazjum pod opieką katechetki – Pani Justyny 
Roman. Nastrój skupienia i powagi sprawił, iż był to wyjątkowo wzruszający 
wieczór.                                                       P.Kanzy; Foto Karina Grytz-Jurkowska

Przeglądy rowów melioracyjnych

 Wójt Gminy oraz Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej w  Polskiej Cerekwi zapraszają zainteresowanych 
mieszkańców, sołtysów, członków rad sołeckich oraz członków Gminnej Spółki Wodnej na coroczny przegląd ro-
wów melioracyjnych w celu ustalenia zakresu  robót konserwacyjnych w roku 2012.
Terminy przeglądów:

Zbiórka osób zainteresowanych oraz komisji przed posesjami sołtysów w wymienionych wyżej dniach i godzinach.

14 listopada
Godz.9.00 Witosławice
Godz.10.00 Dzielawy
Godz.11.00 Grzędzin
Godz.12.00 Zakrzów

15 listopada
Godz.9.00 Wronin
Godz.10.00 Łaniec
Godz.11.00 Mierzęcin
Godz.11.30 Koza

13 listopada
Godz.9.00 Polska Cerekiew
Godz.10.00 Ciężkowice
Godz.11.00 Jaborowice
Godz.11.30 Ligota Mała
Godz.12.00 Połowa


