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Jubilaci

  Sprawozdanie z działalności za lata 2010 -2014

W Publicznej Szkole Podstawowej  
we Wroninie odbył się „Dzień Języków  
Obcych”.  W tym roku sprawdzano znajomość 
imion i nazwisk słynnych Europejczyków,  
a także tradycji i kultur państw europejskich. 
Uczniowie mieli za zadanie przebrać się  
za znaną postać i przygotować krótką infor-
mację na jej temat. Nie było to wcale proste, 
ale dzieci poradziły sobie doskonale. 

W trakcie imprezy odbył się też konkurs 
ze znajomości budowli europejskich, moż-
na było skosztować typowych przekąsek  
z różnych zakątków Europy. Starsi uczniowie 
przygotowali scenkę rodzajową zachęcającą 
do nauki języków obcych i uczyli młodsze 
dzieci  piosenki aż w pięciu językach. Jak  
co roku imprezę przygotowały nauczycielki 
języków angielskiego i niemieckiego.

J.M.F.

13 października 80. urodziny obcho-
dziła Pani Maria Kośmider z Zakrzowa

23 października 80. urodziny obcho-
dził Pan Joachim Bochenek z Polskiej 
Cerekwi

24 października Złote Gody ob-
chodzili Państwo Adelajda i Wilhelm  
Kandziora z Ciężkowic

26 października 90. urodziny obcho-
dziła Pani Aniela Adam z Ligoty Małej

Wszystkim życzymy bardzo dużo 
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Składamy podziękowania wszystkim ludziom dobrego serca,  
którzy byli razem z nami, okazując wsparcie w tak tragicznej  

dla nas chwili w związku z nagłą śmiercią naszego męża i taty.
Dziękujemy z całego serca

 Elżbieta i Oktawia Serhan

19 września szóstoklasiści z ZGSP w Polskiej Cerekwi i ucznio-
wie klas 4-6 z ZSP we Wroninie wybrali się na wycieczkę rowe-
rową do Łubowic. Pogoda tego dnia dopisała. Po Górnośląskim  

Dziennik „Rzeczpospolita” 15 lipca 2014 roku opublikował ranking gmin, które najlepiej 
zarządzały swoimi finansami w latach 2010 -2013. Wśród gmin wiejskich, których w kra-
ju jest 1571, Gmina Polska Cerekiew zajęła 2 miejsce za jakość zarządzania oraz 4 miejsce  
w kategorii najlepsze gminy wiejskie. W rankingu brane były pod uwagę: dynamika wzro-
stu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych, indywidualny wskaźnik zadłużenia, 
dynamika wzrostu wydatków na administrację, dynamika wzrostu dochodów własnych oraz 
wydatków ogółem, transport i łączność, ochrona środowiska.

Wycieczka rowerowa do Łubowic
Centrum Kultury i Spotkań im. Józefa von Eichendorffa oprowadzał 
uczniów kierownik Centrum Paweł Ryborz. Dzieci zobaczyły ruiny 
dawnego pałacu, który niegdyś należał do niemieckiego poety oraz 
wysłuchały ciekawych informacji na temat jego życia i twórczości. 
Następnie w klubie zapaśniczym „Dąb” w Brzeźnicy odbyły się za-
jęcia sportowe. Godzinna lekcja zapasów okazała się niesamowitą 
gratką dla wszystkich uczniów. Po treningu przygotowano kiełbaski 
z grilla.  Ostatnim punktem programu było zwiedzanie starego mły-
na z XVIII wieku – według legendy miejsca pierwszego spotkania 
poety Józefa von Eichendorffa z córką młynarza, w której nieszczę-
śliwie się zakochał.

Uczniowie byli bardzo zadowoleni z wycieczki. Wspólny wyjazd 
okazał się doskonałym sposobem na integrację obu szkół.

Jarosław Fajger

Już po raz drugi Izba Rolnicza z Opola, 
LKJ „Lewada” i Gmina Polska Cerekiew 
zorganizowali w Gminnym Ośrodku 
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie dwu-
dniową Regionalną Wystawę Zwierząt 
Hodowlanych.

Można było zobaczyć maszyny  
i urządzenia rolnicze oraz najróżniejsze 
gatunki zwierząt hodowlanych (zapre-
zentowało się aż 60 hodowców). Na sali 
konferencyjnej Ośrodka rozlokowane 
były stoiska z własnoręcznie wykonany-
mi przedmiotami. Swoje stoisko miała 
również Lokalna Grupa Działania Euro-
-Country, której towarzyszyły przed-
stawicielki Związku Śląskich Kobiet  
z Ucieszkowa. Przygotowały one do 
degustacji lokalne specjały, m.in.: brat-
kartofle z maślanką, zupę z dyni, dżem 
z dyni, chleb z trzema rodzajami smalcu 
i ogórkiem kiszonym, ciasto domowej 
roboty. 

Odbyły się także pokazy powożenia 
zaprzęgami konnymi, zaprezentowano 
czempiony bydła na ringu, można było 
skosztować wyśmienicie przyrządzonej 

„Fascynujący świat nauki i technolo-
gii” po raz kolejny zaprosił uczniów PSP  
we Wroninie na niecodzienne spotkanie  
z nauką. Tym razem były to zajęcia w mo-
bilnym planetarium oraz wykłady i ćwi-
czenia na Uniwersytecie Opolskim. Mo-
bilne planetarium zostało umieszczone 
na sali gimnastycznej naszej szkoły. Za-
prezentowano „Wszechświat w pigułce” 
poprzez projekcję filmu popularnonauko-
wego na temat budowy i zjawisk Układu 
Słonecznego. 

Na Uniwersytecie Opolskim wysłuchali-
śmy wykładów z dziedziny historii, fizy-
ki, chemii, astronomii, motoryzacji oraz 
wzięliśmy udział w ćwiczeniach w labo-

ratorium chemicznym. Wykonywanie do-
świadczeń pod kierunkiem pracowników 
naukowych wzbudziło najwięcej emocji.

Ten jeden dzień spędzony w budynku 
uniwersytetu był dla nas namiastką dnia 
studenta, o tyle niezwykłą, że „studiowa-
liśmy” na wielu różnych kierunkach.

 J.M.F.

wołowiny. Dodatkowymi atrakcjami były: 
polsko-brytyjskie show kulinarne - Kevin 
Aiston i Michał Bałazy, występ kwarte-
tu smyczkowego „Altra Volta” oraz pokaz 
ujeżdżenia w wykonaniu wielokrotnej mi-
strzyni Polski Żanety Skowrońskiej. 

Wśród zaproszonych gości znalazło się 
wiele znanych osobistości: przedstawiciele 
samorządów na szczeblu gminnym, powia-
towym i wojewódzkim, posłowie, a także 
prezesi związków hodowlanych. Organi-
zatorzy zgodnie twierdzą, że w przyszłym 
roku wystawa również odbędzie się w gmi-
nie Polska Cerekiew. 

Anna Ryborz

Dzień języków obcych

Podziękowania

Projekt w szkole

XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych
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Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi 16 października zobaczy-
li na deskach sceny kędzierzyńsko–kozielskiego Domu Kultury „Chemik” musical oparty  
na motywach powieści Juliusza Verne’a pt. „W 80 dni dookoła świata”. Teatr Moich Marzeń 
zabrał widzów w „podróż” po wielu krajach, dzięki czemu młodzi odbiorcy przez chwilę 
mogli zetknąć się z różnymi kulturami i obyczajami. Inscenizacja karnawału w Hongkongu 
oraz olbrzymi smok, który przemknął przez widownię wywarły chyba największe wrażenie 
na widzach. Zachwycały również barwne kostiumy, oryginalne postaci i muzyka. Często 
powtarzane przez aktorów przesłanie: „…kiedy zależy Ci na czymś, to mocno w to wierz…" 
z pewnością zostanie zapamiętane przez wszystkich widzów sztuki. 

Tego typu widowiska cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów. Podczas przedstawień 
można przypomnieć sobie znane lektury i przede wszystkim miło spędzić czas.

Jarosław Fajger

W niedzielę 28 września świętowano 750 – lecie Parafii św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Grzędzinie. Uroczystej mszy świętej przewodniczył  
JE ks. biskup Paweł Stobrawa, sufragan opolski. Wraz z nim koncele-
browali księża z łańskiego dekanatu wraz z ks. Joachimem Ottingerem, 
księża proboszczowie, którzy niegdyś pracowali jako wikarzy w grzę-
dzińskiej parafii, koledzy z rocznika święceń ks. proboszcza oraz oo. ob-
laci z Kędzierzyna–Koźla. W jubileuszu wzięli udział m.in.: wójt Krystyna 
Helbin, przewodniczący gminy Jerzy Koleczko, wójt Pietrowic Wielkich 
Andrzej Wawrzynek, dyrektor ZSP z Wronina Jolanta Marzec, dyrek-
tor ZGSP z Polskiej Cerekwi Dariusz Freitag, lekarka Beata Sarnecka  
z Ośrodka Zdrowia we Wroninie, przedstawiciele Caritas, szafarzy para-
fialnych oraz rady parafialnej.

Proboszcz parafii ks. Szczepan Wardenga przed rozpoczęciem mszy 
świętej przywitał wszystkich zgromadzonych w świątyni wiernych, wy-
rażając przy tym swoją i całej grzędzińskiej parafii radość z obecności 
ks. biskupa oraz z możliwości uczestniczenia w jubileuszu. Natomiast 
w Słowie Bożym dziękował parafianom, że przez stulecia, zwłaszcza  
w chwilach trudnych pozostali wierni Kościołowi katolickiemu i zacho-
wali swoją tożsamość i wiarę. 

Na zakończenie mszy świętej przedstawiciele parafii Grażyna  
i Rajmund Kordula zapewnili ks. biskupa, że parafia „będzie mocno 
strzec wiary, którą przekazali im przodkowie i przekaże ją następnym 
pokoleniom dziś i w przyszłości”. Ksiądz biskup krótko skomentował  
te słowa – „To otwarta deklaracja!”. Następnie wszyscy zaproszeni go-
ście udali się na uroczysty obiad i podwieczorek do restauracji „Victoria” 
w Łanach.

Z kolei dwutygodnik samorządowy 
„Wspólnota” każdego roku prezentuje 
dane statystyczne i osiągnięcia wszystkich 
gmin w Polsce. W tym rankingu wśród 
gmin rolniczych o dochodach powyżej 
3 300 zł na osobę o najwyższych zmia-
nach w potencjale finansowym w latach 
2010 - 2013 Gmina Polska Cerekiew zajęła 
10. miejsce. Tak wysoka pozycja związana 
jest przede wszystkim ze spadkiem kosz-
tów administracyjnych i kosztów obsługi 
długu, jak również ze zwiększeniem do-
chodów pochodzących z Unii Europejskiej. 

W trakcie kadencji 2010–2014   
z budżetu gminy na inwestycje w po-
szczególnych latach przeznaczono:  
2011 r. - 49,34 % (9 989 956,67 zł), 2012 r.  
- 50,28 % (10 941 237,63 zł), 2013 r. - 
38,58% (7 206 415,58 zł), 2014 r. - 34,47%  
(4 675 771,44 zł - dane do końca wrze-
śnia).

Najważniejsze inwestycje mijającej  
kadencji:
modernizacja instalacji elektrycznej  

i wyposażenie  Centrum Kultury  
w Polskiej Cerekwi,
budowa oświetlenia ul. Konarskiego  

w Polskiej Cerekwi,
zagospodarowanie terenu wokół  

Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkol-
nego w Polskiej Cerekwi,
budowa boiska przy Zespole Szkolno-

-Przedszkolnym we Wroninie,
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remont ulicy Ogrodowej i Polnej  
w Grzędzinie,
budowa Gminnego Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Zakrzowie,
wyposażenie Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Zakrzowie,
budowa kanalizacji sanitarnej  

w miejscowościach Witosławice, Dzielawy, 
Grzędzin i tranzyt ścieków Dzielawy – 
Polska Cerekiew – etap I,
zagospodarowanie zdegradowanych 

terenów przypałacowych oraz rewitaliza-
cja  funkcjonalno-użytkowa zamku  
w Polskiej Cerekwi,
remont dachu na stacji Caritas  

w Zakrzowie,
remont ulicy Kozielskiej w Polskiej 

Cerekwi.

Oprócz ww. inwestycji zrealizowano 
również wiele mniejszych, a to m.in. dzięki 
środkom z funduszu sołeckiego. Łącznie na 
fundusz sołecki przeznaczono 729 080 zł 
(2011 r. - 153 984 zł, 2012 r. - 164 648 zł, 
2013 r. - 192 144 zł, 2014 - 218 304 zł). 
W ramach tego funduszu w każdym so-
łectwie realizowanych jest wiele przedsię-
wzięć takich jak: remonty świetlic, zakup 
doposażenia do świetlic, zakup urządzeń 
do utrzymania terenów zielonych, wypo-
sażenie placów zabaw, urządzenie tere-
nów rekreacyjnych, wykonanie remontów 
dróg polnych, organizacja imprez integra-
cyjnych oraz dożynek.

W szkołach realizowano także bardzo 
wiele projektów ze środków europejskich. 
Dzięki temu uczniowie mogli uczestniczyć 
w licznych zajęciach dodatkowych, wyjaz-
dach na zieloną szkołę oraz wycieczkach 
i warsztatach edukacyjnych. Oprócz tego 
korzystają z bezpłatnej nauki pływania  
i zajęć rekreacyjnych na basenie w Zakrzo-
wie.

Z kolei Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej realizował projekty w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które 
miały na celu podniesienie kwalifikacji za-
wodowych osób bezrobotnych.

Jednostki ochotniczych straży pożar-
nych zostały dobrze wyposażone w po-
przednich latach. Efektem  tego jest duże 
zaangażowanie w akcje ratowniczo-ga-
śnicze, bardzo dobra współpraca z dziećmi  
i młodzieżą oraz udział w wielu szkole-
niach i zawodach, które wpływają na cią-
głe doskonalenie strażaków.

W trakcie kadencji kontynuowano  
i rozwijano współpracę z  gminami part-
nerskimi. Dzięki środkom finansowym 
pozyskanym z  Europejskiego Funduszu 
Współpracy Transgranicznej  mogliśmy 
wspólnie  zorganizować wiele ciekawych 
spotkań i imprez.

W dobiegającej końca kadencji udało się 
wykonać zaplanowane zadania i cele. Było 
to możliwe dzięki dobrej współpracy  rad-
nych, sołtysów, mieszkańców i organizacji 
pozarządowych z wójtem gminy.

14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji  
Narodowej. W PSP we Wroninie odbył się z tej oka-
zji apel, w trakcie którego uczniowie przedstawili 
program artystyczny. W tym dniu świętowali także 
nasi pierwszoklasiści. Czternaścioro uczniów, po za-
prezentowaniu zdobytych już przez siebie umiejęt-
ności, złożyło  ślubowanie, po czym zostali pasowani  
na uczniów PSP we Wroninie.

Po części oficjalnej dzieci wraz z rodzicami udali 
się na poczęstunek do swojej klasy. Natomiast pra-
cownicy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, obecni   
i emerytowani, spotkali się po południu na uroczystej 
kolacji w Łanach. 

J.M.F.

Wszystkim, którzy przyczynili się  
do uświetnienia uroczystości z okazji  
750-lecia Parafii św. Apostołów  
Piotra i Pawła w Grzędzinie,  

jak również brali udział we wszelkich  
przygotowaniach składam  
serdeczne podziękowania!

poboszcz parafii 
ks. Szczepan Wardenga

Pasowanie na ucznia I klasy

W 80 dni dokoła świata z Teatrem Moich Marzeń

Wielkie świętowanie w Grzędzinie 

Podziękowania tt


