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Ślubowanie pierwszych klas
gimnazjum

16.10.2015 odbyło się ślubowanie pierwszych klas gimnazjum. W tym dniu pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. W tej szczególnej chwili towarzyszyli im rodzice, nauczyciele oraz
uczniowie naszego gimnazjum. Z tej okazji przygotowano
krótki program artystyczny, w którym wzięły udział także
uczennice klas trzecich gimnazjum. Występ nawiązywał do
patrona szkoły – Jana Pawła II. Na koniec uroczystości
rozdano uczniom dyplomy, które potwierdzają przynależność do nowej społeczności.
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– Bardzo dziękuję za to wyróżnienie, cieszę się, że nasza praca
jest doceniana – mówił po wszystkim Krzysztof Kudela.
Drugim mieszkańcem naszego powiatu, który także otrzymał
to wyróżnienie był Rajnard Matejka. Rolnik z Reńskiej Wsi niestety nie mógł pojawić się osobiście na tej uroczystości.
Łącznie przyznano wyróżnienia dziesięciu rolnikom z czterech
powiatów w naszym województwie.

Krzyż Zasługi
dla Jerzego Kołeczko

cd. ze str. 1

Ustanowiony w 1923 roku Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się dla mieszkańców.
- Spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom
– czytamy w uzasadnieniu wyróżnienia.
Podczas uroczystości, która odbyła się w teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu, zaplanowano także prezentację kulturalną zespołów artystycznych z regionów partnerskich województwa. Na fortepianie zagrał Jean Pierre Bertrand z Francji,
a przed publicznością wystąpiła orkiestra z niemieckiego Mainz
wraz z orkiestrą symfoniczną szkoły myzycznej im. Fryderyka
Chopina w Opolu. Pojawili się też artyści z Ukrainy oraz z Czech..
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W dniu 05.10.2015 podczas uroczystej gali
zorganizowanej z okazji obchodów 25-lecia współpracy zagranicznej województwa
opolskiego w teatrze w Opolu Przewodniczący Rady Gminy otrzymał Srebrny Krzyż
Zasługi. Wręczył mu go Wojewoda Opolski
i Marszałek Województwa Opolskiego.
Wśród 70 wyróżnionych osobowości oprócz
Jerzego Kołeczko znaleźli się m.in. Józef
Gisman oraz Małgorzata Tudaj. (cd. na str. 2)

Mamy najlepszego
producenta rolnego
w gminie
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Mamy najlepszego
producenta rolnego w gminie

Krzyż Zasługi
dla Jerzego Kołeczko

Rolnik z Zakrzowa, Krzysztof Kudela został doceniony przez Ministra
Rolnictwa. Z rąk posłanki Brygidy
Kolendy - Łabuś otrzymał honorową
odznakę „Zasłużony dla rolnictwa”.
(cd. na str. 3)

Piotr Kanzy
Wójtem Gminy
Polska Cerekiew

W wyborach uzupełniających,
które odbyły się w niedzielę 25 października 2015 r. zwyciężył Piotr
Kanzy. Zdobył 974 głosy (56,7%),
natomiast jego kontrkandydaci - Rajmund Zwadło 659 głosów
(38,4%), Andrzej Wieczorek 84 głosy (4,9%). Frekwencja wyborcza wyniosła 48,94 %.
Przez ostatnie dwa miesiące pełnił obowiązki wójta po śmierci Krystyny Helbin.
Piotr Kanzy ma 34 lata, pochodzi
z Zakrzowa, od kilku lat mieszka
z żoną Sylwią w Polskiej Cerekwi.
Z wykształcenia informatyk. Ukończył Politechnikę Opolską na Wydziale
Elektrotechniki i Automatyki. Od września 2006 roku pracuje w urzędzie
gminy, gdzie zajmował się sprawami informatycznymi, promocją samorządu, pozyskiwaniem środków unijnych oraz działalnością Centrum Kultury.

Szanowni Mieszkańcy
Gminy Polska Cerekiew,
serdecznie dziękuję za poparcie udzielone mi w
przedterminowych wyborach wójta Gminy Polska
Cerekiew. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi
i wspierali mnie podczas kampanii wyborczej.
Dziękuję również tym z Państwa, którzy oddali głos
na moich kontrkandydatów, a którzy poprzez
swój udział w wyborach dali dowód obywatelskiej
dojrzałości.
Daliście mi Państwo siłę i wielki mandat zaufania. Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki
wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi
zaufania nie zawieść. Zobowiązuję się pracować
najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania. Wspierają mnie wspaniali ludzie, którym
leży na sercu dobro naszej gminy i jej mieszkańców. Wspólnie czeka nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaufanie
i poparcie!
      Piotr Kanzy

Pasowanie na
ucznia w ZGSP
w Polskiej
Cerekwi

Piwne święto w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie
W sobotni wieczór, 3 października w dużej
hali ujeżdżalni Ośrodka Szkolenia Olimpijskiego w Zakrzowie, Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji Sp. z. o.o. i Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi zorganizowali Oktoberfest.
Impreza rozpoczęła się krótko po godzinie 16.00 odszpuntowaniem beczki z piwem, co oficjalnie rozpoczęło zakrzowski
Oktoberfest. Chmielowe dożynki prowadzili:

Zuzanna Herud, Krystian Kocot oraz prezes
GOSiR sp. z.o.o. Zenon Charczuk. Zebranym
gościom czas umilały występy: Zuzanny
Herud, Blaskapelle Świbie, Darek Nowicki oraz śląskiej grupy kabaretowej „Kafliki”
z Łączy. Zwieńczeniem wieczoru była zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych, zgromadzonych bawili: zespół
Efekt, DJ Buli oraz DJ Kris.
fot. GOSiR

15 października br. klasy
pierwsze z Zespołu-Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego
wzięły udział w uroczystości,
podczas której zostały oficjalnie przyjęte do społeczności
szkolnej. Na samym początku
akademii Dyrektor Zespołu przy
użyciu symbolicznego ołówka pasował każde dziecko na
ucznia. Każdy uczestnik tego
mianowania otrzymał specjalny
dyplom i róg obfitości.
Pierwszoklasiści wraz z wychowawczyniami przygotowali
bardzo ciekawy program artystyczny, który przedstawiono
zaraz po pasowaniu. Uczniowie
zaprezentowali swoje talenty
w recytowaniu wierszy, śpiewaniu piosenek i tańcu. Zwieńczeniem całej ceremonii był poczęstunek przygotowany przez
rodziców. Dla wszystkich dzieci,
dzień ten okazał się szczególny
i na pewno zostanie zapamiętany na długo.
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Oktoberfest w Witosławicach
10 października 2015 r. w świetlicy wiejskiej
w Witosławicach zorganizowano dla mieszkańców
Oktoberfest. Atrakcją spotkania był występ naszej
mieszkanki, która zagrała na akordeonie.
Goście zostali poczęstowani kawą, ciastem oraz
kiełbasą. Obowiązkowo na stołach pojawiło się
piwo. Przy muzyce w dobrych humorach bawiliśmy się do północy.
Maria Kachel
Foto A i R. Gąsiorek



Święto ziemniaka
w Polskiej Cerekwi
W siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w Polskiej Cerekwi 11 października
br. odbyło się święto ziemniaka. Na początku przedstawiono historię, przywiezionej do Europy w końcu XVI wieku
rośliny, która w ciągu następnych stuleci
stała się jedną z ważniejszych części wielu kuchni z całego świata. Obecnie jest
czwartą pod względem produkcji rośliną
uprawną po pszenicy, ryżu i kukurydzy.
W trakcie imprezy można było: upiec
i spróbować ziemniaków pieczonych
w ognisku, spróbować placków ziemniaczanych, sałatki z ziemniaków, ziemniaków zasmażanych z kiełbasą oraz chleba ze smalcem z ogórkiem. Nad oprawą
muzyczną czuwał zespół Aries. Święto
ziemniaka zorganizowane zostało w ramach programu „Konsolidierung der Begegnungstatten” finansowanych ze środków MSW Republiki Federalnej Niemiec
za pośrednictwem Związku Niemieckich
Stowarzyszeń
Społeczno-Kulturalnych
w Polsce.
FLORIAN
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