
Uroczystość zgromadziła setki gości, 
dawnych współpracowników, przyjaciół, 
samorządowców oraz najbliższą rodzinę. 
W niedzielę 24 kwietnia miało miejsce 
uroczyste nadanie imienia Krystyny Hel-
bin Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji w Zakrzowie. Uroczystość rozpo-
częła się Mszą św. w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Zakrzowie, następnie 
wszystkich zgromadzonych zaproszono 
do GOSiR-u. Mąż św. p. Wójt odsłonił ta-
blicę jej poświęconą. 

Władze gminy zgodnie dodają: Ośrodek 
od samego początku był przedmiotem 
starań i troski św. p. Wójt, to właśnie jemu 
poświęcała większość czasu, siły i zdrowia, 
czyniła bardzo wiele starań by pozyskać 
środki finansowe na tę budowę. Zawsze 
pracowała ciężko i uczciwie, aby osią-
gnąć założone cele. Jednym z nich była 
budowa Ośrodka, dlatego jednogłośnie 
razem z Radą Gminy, chcąc uczcić pamięć  
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Jubilaci

5 kwietnia 90 urodziny  
obchodziła Elżbieta Kupka z Łańca 

9 kwietnia 80 urodziny  
obchodziła Krystyna Kościów z Polskiej Cerekwi

19 kwietnia 80 urodziny  
obchodziła Genowefa Janosz z Polskiej Cerekwi

20 kwietnia 80 urodziny  
obchodziła Róża Swoboda z Polskiej Cerekwi

23 kwietnia 80 urodziny  
obchodził Franciszek Komorek z Dzielaw

29 kwietnia 80 urodziny  
obchodziła Krystyna Bochenek z Polskiej Cerekwi

Złoty jubileusz pożycia małżeńskiego  
16 kwietnia  
obchodzili  

Elżbieta i Walter Wawrzynek z Witosławic

Wszystkim Ju-
bilatom życzymy 
dużo zdrowia, po-
gody ducha, wszel-
kiej pomyślności  
oraz kolejnych 
rocznic.

Gmina Polska Cerekiew zakwalifiko-
wała się do konkursu „Nestlé poRusza 
Polskę”, w którym do wygrania jest si-
łownia zewnętrzna. Od 11 kwietnia do 
6 lipca na stronie http://www.nestle-
porusza.pl/ będzie trwało głosowanie. 
Nagrodę zdobędzie jedna miejscowość 
w województwie z największą liczbą 
głosów. Każdy może oddać jeden głos 
dziennie z jednego adresu e-mail. Ko-
niecznie należy potwierdzić oddanie 
głosu poprzez kliknięcie w link, który 
przyjdzie na maila.

Konkurencja nie śpi, więc i my nie 
śpijmy! Drodzy mieszkańcy zapraszamy 
do głosowania!

Nestlé poRusza Polskę - drodzy  mieszkańcy  
zapraszamy do głosowania!

Św. p. Krystyna Helbin czuwa 
nad Ośrodkiem w Zakrzowie

o św. p. Krystynie Helbin - po-
stanowiliśmy, żeby Ośrodek 
nosił jej imię. 

Nasza Szefowa, była oso-
bą bardzo pogodną, ciepłą  
i życzliwą, a przede wszystkim 
wyrozumiałą dla ludzkich sła-
bości. Pani Wójt była bardzo 
cenionym i doświadczonym 
samorządowcem w wojewódz-
twie oraz wśród mieszkańców 
Gminy Polska Cerekiew, zawsze uśmiechnię-
ta, myśląca pozytywnie i zapałem do pracy. 
Mamy nadzieję, że dobry duch Pani Wójt 
będzie czuwał nad Ośrodkiem.

Chcielibyśmy by pamiątkowa tablica po-
święcona naszej Szefowej nie tylko ożywia-
ła w naszej pamięci jej obraz, ale również  
by oznajmiała osobom odwiedzającym GO-
SiR, kto był zaszczytnym twórcą naszego 
Ośrodka.

Zdjęcia: Michaela Grabiniok

W przeddzień  Międzynarodowego 
Dnia Książki dla Dzieci, który przypada na  
2 kwietnia, nauczyciele ZSP we Wroninie 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
Jak głosować?

 ® Wchodzimy na stronę  
www.nestleporusza.pl

 ® Klikamy w Zagłosuj
 ® Wpisujemy Zakrzów lub 

nasz kod pocztowy: 47-260
 ® Klikamy „Głosuj”, wpisujemy 

nasz e-mail i zatwierdzamy 
wszystkie pola.

 ® Następne wchodzimy na 
podany wcześniej adres 
e-mail i weryfikujemy nasz 
głos.

 ® Każdy może oddać jeden 
głos dziennie z jednego 
adresu e-mail.

 ® Następnego dnia wracamy 
do punktu nr 1 i powtarza-
my czynności.

czytali uczniom ulubione bajki swojego 
dzieciństwa. Szkoła miała też okazję go-
ścić dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polskiej Cerekwi, panią Marię Kachel, która 
włączyła się do naszej akcji i zaprezentowała 
dzieciom kilka wierszy związanych z tematy-
ką wiosenną. 

Chwile spędzone na czytaniu upłynęły 
nam w bardzo miłej atmosferze, a kontynu-
acją święta książki jest czwartkowe czytanie 
bajek młodszym dzieciom przez uczniów klas 
starszych.
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Fundacja Euro-Country 

serdecznie zaprasza do udziału w 

Przygotowanie i wypiek odbędzie się  

ocena i degustacja podczas obchodów   

w Pawłowiczkach. 

 

Szczegóły na stronie www.euro-country.pl 

lub pod numerem  .

 

Zgłoszenia przyjmujemy do  

Do konkursu zapraszamy 3 osobowe grupy. 

7 kwietnia uczniowie klas II-V ZSP we Wroninie wzięli udział w wy-
jeździe na mecz Reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej . Na stadio-
nie w Tychach Polki walczyły z drużyną z Danii. Był to mecz eliminacji 
mistrzostw Europy 2017. Dla uczniów naszej szkoły wyjazd ten był 
bardzo ważny, gdyż w reprezentacji grała absolwentka naszej szkoły, 
Nikol Kaletka. Dzieci bardzo żywiołowo kibicowały polskiej drużynie. 
Podobał im się zarówno mecz jak i piękny stadion.

Na koniec była okazja do spotkania z Nikol, która podpisywała 
uczniom pamiątkowe autografy.

Dzieci bardzo interesują się grą Nikol w Reprezentacji i z niecierpli-
wością czekają na jej sukcesy.

Iwona Ostarek

Wszystkich mieszkańców,  
a w szczególności narzeczonych 
planujących zawarcie związ-
ku małżeńskiego informujemy,  
iż Gmina Polska Cerekiew ma 
nową salę ślubów w zamku w Pol-
skiej Cerekwi. 16 kwietnia w nowej 
sali pierwsza para zawarła zwią-
zek małżeński. Mamy nadzieję, 
że miejsce to przyniesie szczęście  
i pomyślność wszystkim nowożeń-
com, którzy zdecydują się wstąpić 
w związek małżeński w naszej 
Gminie. W sprawie ślubu w zamku 
można się kontaktować z Urzędem 
Stanu Cywilnego w Polskiej Cere-
kwi tel. 77 480 14 61.

Nowa Sala Ślubów

W niedzielę 17 kwietnia do Zakrzowa zajechało ponad trzysta 
psów różnych ras. Organizatorem Krajowej Wystawy Psów Ra-
sowych gr. I,II,III, IV, V  był raciborski oddział Związku Kynolo-
gicznego w Polsce. Psie ringi były rozstawione przy Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. Konkurencje finałowe 
przeprowadzono w sali konferencyjnej. Wybierano wtedy m.in. 
najpiękniejsze młodsze szczenię i najpiękniejszego psa wystawy. 
Celem wystawy jest wyłonienie najlepszego i najpiękniejszego 
psa. Ocena szczeniaka jest łagodniejsza w stosunku do oceny do-
rosłego psa, który jest oceniany już bardziej skrupulatnie. Uwagę 
komisji przyciąga zgodność z wzorcem, socjalizacja oraz zacho-
wanie psa. Na wystawie prym wiodły znane każdemu owczarki 
podhalańskie, dalej można było zobaczyć mniej spotykane psy 
takich ras jak: chow chow, shar pei, bedlington terier, owczarek 
szetlandzki, york, mastiff tybetański, tosa, dog niemiecki, a wśród 
unikatów można było zobaczyć teriery japońskie. 

Najwyżej w konkurencji „Best in show” uplasował się shar pei, 
bedlington terrier oraz polski owczarek nizinny. Wystawę wygrał 
wcześniej uplasowany w konkurencji „Best in show” polski owcza-
rek nizinny wabiący się ponadto Xymek.

Zdjęcia: GOSiR

1 kwietnia 2016 na Stadionie MOSiR-u  
w Brzegu odbyły się zawody wojewódzkie XVI 
edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Pu-
char Tymbarku”. Organizatorem imprezy był 
Opolski Związek Piłki Nożnej przy współpracy 
władz miasta Brzeg oraz Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Naszą gminę i powiat godnie reprezen-
towali najmłodsi zawodnicy LUKS ATENA Polska 
Cerekiew w kategorii U8 – Cerekwianie oraz 
Cerekwianki w kategorii U10 po wygranych za-
wodach powiatowych w Kędzierzynie – Koźlu. 

Cerekwianki U10 występowały w składzie: 
Oliwia Sebesta, Nina Szewior, Aleksandra Sycha, 
Wiktoria Bulla, Karolina Mądry, Wiktoria Woj-
taczka, Angelika Czerner, Amelia Zwadło, Emilia 
Czerner. Drużynę Cerekwianów U8 wspierali: 
Bartosz Paraszczuk, Dominik Klimek, Oskar Ho-
łyś, Pascal Fogel, Jakub Sobolewski, Adam No-
wak, Marcel Malik, Jakub Ryń, Patryk Raczyń-
ski, Kacper Czerner, Dominik Macoch, Maurycy 
Sałek.

Mimo niesprzyjających warunków at-
mosferycznych podopieczni Barbary Kar-
pińskiej, uczniowie Zespołu Gim-
nazjalno–Szkolno–Przedszkolnego  
w Polskiej Cerekwi walczyli do ostat-
niej kropli potu. Turniej odbywał się  
w duchu sportowej walki, a każdej roz-
grywce meczowej towarzyszyło mnó-
stwo emocji. Wszyscy zawodnicy dali 
z siebie maksimum swoich możliwości. 

Po wygranych meczach w fazie 
grupowej w ćwierć finale drużyna Ce-
rekwianów U8 zmierzyła się z UKS 

Psia wystawa w Zakrzowie

O krok od podium… Hattrik Głuchołazy. Niestety mecz zakończył 
się porażką naszych młodych adeptów pił-
ki nożnej. I tym samym brakiem awansu do 
półfinału. Drużyna Cerekwianek U10  w pół-
finałach przegrała z Białą Nyską i tym samym 
straciła możliwość gry o 1 miejsce. W meczu  
o 3 miejsce zremisowała 1:1 z PSP 2 Olesno. Jed-
nak to nie był koniec emocji. W rzutach karnych 
po dzielnej obronie 2 strzałów zabrakło szczę-
ścia. PSP 2 Olesno zdobyło 3 miejsce ostatnim 
golem.

Deszcz, wiatr, niska temperatura dała wszyst-
kim w kość. Mimo tego wszyscy wspominają 
turniej z uśmiechem na twarzy.

Zawody zakończyły się rozdaniem dyplomów, 
nagród rzeczowych i pamiątkowym zdjęciem, 
które prezentujemy. Udział w turnieju wpły-
nął pozytywnie nie tylko na rozwój fizyczny, 
ale również na charakter młodych sportowców 
wpajając im wole walki i zasady fair play. Już  
2 maja 2016 Wielki Finał na Stadionie Narodo-
wym w Warszawie. Będziemy kibicować  naj-
lepszym. 

Barbara Karpińska

10 urodziny Fundacji Euro-Country

Ponad 90 osób świętowało z nami 8 kwietnia 10-lecie Fundacji Eu-
ro-Country. Urodziny obchodziliśmy w GOSiR-ze w Zakrzowie, a więc  
w miejscowości gdzie 10 lat temu fundacja się zawiązała. Była prezenta-
cja podsumowująca działalność, był Quiz wiedzy o fundacji oraz występ 
zespołu Soliaris z Solarni. Był nietuzinkowy tort. Atmosfera była nie-
samowita, pełna życzeń i niespodzianek, teraz mamy tylko nadzieję by 
wszystkie się spełniły.

Przez 10 lat staraliśmy się  zbudować rzetelną, godną zaufania orga-
nizację pozarządową, która aktywnie działa na rzecz naszych mieszkań-
ców. Działania, które inicjowaliśmy to świetna forma promocji naszego 

regionu, ale to także realna pomoc i wsparcie, jakimi otaczani są nasi 
mieszkańcy, zwłaszcza w sferze realizacji programów pomocowych  
i płynących z nich korzyści.

Jesteśmy partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przed-
stawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.  

Od niedawna działa również Stowarzyszenie Euro-Co-
untry i jest zrzeszeniem osób fizycznych oraz praw-
nych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, 
mającym na celu działanie na rzecz rozwoju ob-
szarów wiejskich gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, 

Polska Cerekiew, Reńska Wieś.
Zarząd Fundacji Euro-Country

7-8 maj 2016 
 Mistrzostwa Opolszczyzny w Ujeżdżeniu

9 maj 2016 
Konferencję „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” 

21-22 maj 2016 
Wystawę kwiatów i Targi Pszczelarskie 

26 czerwiec 2016  
Zawody Sikawek KonnychG
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Wyjazd na mecz Reprezentacji Polski kobiet w piłce nożnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


