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Jubilaci

W Bożego Narodzenia dni urocze, niechaj szczęściem serce gra,
niech miłość Was otoczy i jak najdłużej trwa.

Niech te święta przyniosą Wam Boże łaski, spokój,
radość i dostatek wszelki, a Nowy Rok niech spełni marzenia ukryte

na samym dnie serca.

19 i 20 listopada na parkurze Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Zakrzowie odbyły się Halowe Regionalne i To-
warzyskie Zawody w Skokach przez Przeszkody. Zawodnicy, 
którzy przywieźli ze sobą ponad 80 koni w ciągu 2 dni rywa-
lizowali w14 konkursach. Zgodnie z oczekiwaniami kibiców, 
bardzo dobre przejazdy zaprezentował Michał Kaźmierczak,  
zdobywca drugiego miejsca w Grand Prix CSI3* w Jakubowi-
cach oraz trzeciego w Grand Prix CSI3* w Ołomuńcu.

W konkursach startowali amatorzy i jeźdźcy z licencją  
z trzech województw – opolskiego, śląskiego i małopolskiego. 
Miłą niespodzianką były upominki dla wszystkich startują-
cych amatorów, o które zadbała Agnieszka Wieczorek-Gri-
ner – Prezes Zarządu GOSiRu oraz Piotr Kanzy – Wójt Gminy 
Polska Cerekiew.

Hallelujah - tym utworem 
27.11.2016 r. przedszkolaki  

z grupy starszej rozpoczęły  
I Niedzielę Adwentu i przy-
witały wszystkich gości  
w Zamku w Polskiej Cerekwi. 
Dzieci z grupy młodszej jak  
i starszej zaprezentowały 

swoje zdolności recytatorskie, 
wokalne i taneczne. Na twarzach 

rodziców oraz bliskich można było 
zauważyć tylko jedno - wzruszenie  

W listopadzie jubileusze obchodzili:

10.11. 2016 - Walter Dapa z Ligoty Małej - 85 lat
21.11.2016 - Maria Czerner z Witosławic - 80 lat

23.11.2016 - Hildegarda Zakrzowska z Mierzęcina - 90 lat

ZŁOTE GODY

03.11.2016 - Monika i Antoni Wilpert z Zakrzowa
19.11.2016 - Jadwiga i Franciszek Barton z Zakrzowa

20.11.2016 - Edyta i Paweł Skiba z Zakrzowa

Uroczystą przysięgę małżeńską w sali 
ślubów w zamku w Polskiej Cerekwi w paź-
dzierniku 2016 złożyli sobie Małgorzata 
Nowakowska i Adrian Grzywocz. 

Od Młodej Pary otrzymaliśmy zdjęcia  
z tego wydarzenia. Nowożeńcom życzy-
my samych szczęśliwych i pogodnych dni  
na nowej drodze życia.

Dnia 8 października w Namysłowie na sali „Orła” odbyły się Otwarte Mistrzostwa Wo-
jewództwa Opolskiego w zapasach w stylu wolnym i zapasach kobiet dzieci i młodzików. 
W turnieju brała udział rekordowa liczba 152 zawodniczek i zawodników z 14 klubów  
z pięciu województw (wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego i opolskiego).

Młodzi adepci sportu zapaśniczego z Zakrzowa, których trenerem jest Paweł Drzeż-
dzon, założyciel ,,Kuźni Talentów”, wyruszyli do Namysłowa w 16 osobowej grupie za-
wodników, którzy czuli się na siłach, żeby wziąć udział w swoich pierwszych poważnych 
zawodach. 10 młodych wojowników i wojowniczek przywiozło do domu medale, a naj-
młodszy z nich Jakub Pientka (lat 7) oprócz brązowego medalu otrzymał również wy-
różnienie w postaci statuetki dla najmłodszego uczestnika Otwartych Mistrzostw Polski. 
Poniżej wyniki:

Dzieci (rocznik 2007-2008)
Kategoria wagowa 23 kg - 3 m Jakub Piętka 
Kategoria wagowa 27 kg - 2 m Kacper Jezierski
Kategoria wagowa 42 kg - 2 m Leonie Waniek
Dzieci (rocznik 2005-2006)
Kategoria wagowa 36 kg - 2 m Łukasz Waniek oraz 3 m Jakub Teister
Kategoria wagowa 46 kg - 2 m Szymon Malejka oraz 3 m Paweł Sobol
Kategoria wagowa 48 kg - 3 m Hanna Jezierska
Młodzicy(rocznik 2002-2004)
Kategoria wagowa 42 kg - 3 m Marcel Spleśniały
Kategoria wagowa 53 kg - 5 m Marcel Grygiel
Kategoria wagowa 59 kg - 5 m Marceli Nikel oraz 9 m Sebastian Malejka
Kategoria wagowa 66 kg - 5 m Filip Piontek oraz Kamil Płatek
Kategoria wagowa 85 kg - 3 m Klaudiusz Kanzy oraz 5m Seweryn Troszka
Podsumowując: ,,Turniej ten uważam za bardzo udany. Dla wszystkich dzieciaków 

były to pierwsze zawody sportowe w życiu, emocje jakie panowały w naszej ekipie są 
nie do opisania. Jestem bardzo dumny z moich podopiecznych, ale duże brawa należą 
się również ich rodzicom, którzy przeżywają  
i dopingują swoje pociechy w treningach oraz  
w zawodach. Zachęcam również do współpra-
cy inne dzieci, gdyż trwa jeszcze nabór do po-
szczególnych grup i są jeszcze wolne miejsca  
w grupach. Dodatkowo chciałbym przypo-
mnieć, że zajęcia odbywają się w każdy po-
niedziałek i czwartek w GOSiR Zakrzów”.

Paweł Drzeżdzon
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Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego!

Przedszkolaki z publicznego przedszkola  
w Polskiej Cerekwi przywitały adwent!

Nasza Gmina aktywnie brała udział w Światowym Tygodniu Przedsiębiorczo-
ści organizowanym przez Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy. 

Zaangażowane były przede wszystkim szkoły, które wzięły udział we wszyst-
kich przedsięwzięciach dla nich przeznaczonych - za co bardzo dziękujemy. 

Tydzień z przedsiębiorczością!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe organizowane przez 
TSKN koło w Polskiej Cerekwi, które odbędzie się w siedzibie Towa-
rzystwa w dniu 18 grudnia br. w godzinach popołudniowych. Każdy 
z uczestników otrzyma ciepłe danie, zgromadzonym czas umilać będą 
występy Chóru Bel Canto z Polskiej Cerekwi. Zapisy u Urszuli Kochoń, 
wpisowe 8 zł. 

Zapraszamy na spotkanie opłatkowe

Halowe Regionalne i Towarzyskie  
Zawody w Skokach przez Przeszkody

Ślub w zamku

W dniu 27 listopada w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Zakrzowie odbyła się druga w tym roku krajowa wystaw psów 
rasowych w 5 grupach. Organizatorem był Związek Kynologiczny 
w Polsce oddział w Raciborzu. Ku dużemu zaskoczeniu organi-
zatorów na wystawę zgłoszonych zostało ponad 630 psów. Dla 
porównania na kwietniowej wystawie zgłoszonych było 330 psów, 
a podczas dwudniowej wystawy, która odbywa się w Raciborzu 
każdego roku zgłaszanych jest ok. 700 pupili. 

Organizatorom bardzo spodobało się miejsce do organizacji 
takich wystaw, dlatego na rok 2017 zaplanowali zorganizowanie 
3 takich wystaw: dwie jednodniowe w kwietniu i listopadzie oraz 
dwudniową w pierwszy weekend czerwca.

Organizowanie takich wystaw jest dużą promocją dla GOSIR, 
gdyż odwiedzają go bardzo licznie mieszkańcy nie tylko z całej 
Polski (woj. mazowieckie, śląskie, dolnośląskie, podkarpackie), 
ale również bardzo dużo 
mieszkańców sąsiednich 
Czech. Podczas ostatniej 
wystawy grupa ta stano-
wiła ok. 1/3 zgłoszonych 
czworonogów.
 Agnieszka  

Wieczorek-Griner  
Zdjęcia: GOSiR 

Krajowa wystawa psów rasowych

Drodzy mieszkańcy  
Gminy Polska Cerekiew

Dziękując Wam  
za wspólne chwile spędzone 

w Gminnym Ośrodku  
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie  

przez cały 2016 rok 
życzymy Wam 

zdrowych i spokojnych  
Świąt Bożego Narodzenia  

oraz dużo radości i szczęścia  
w nadchodzącym  

Nowym Roku 2017.
Prezes Zarządu

Agnieszka  Wieczorek-Griner
oraz

Pracownicy  
GOSIR Zakrzów

idudiuiduidud



FLORIAN 11/2016

2 3

FLORIAN 11/2016

(cd. ze str. 1) 

(cd. ze str. 1)  

 31.12.2016 od godz. 19:00

Cena 300 zł / od pary
w cenie:

* dwie ciepłe kolacje
* zimna płyta

* ciasto, kawa, herbata, napoje gazowane, soki, woda

BILETY DO NABYCIA W LOKALU
MOZLIWOSĆ NOCLEGU

Wiecej informacji pod tel. 77 887 30 20, 506 849 460

Gra zespół MASTERS

 31.12.2016 od godz. 19:00

SYLWESTROWY

GOSIR ZAKRZÓW ZAPRASZA

BAL
2016/17

,

,.

WIECZÓR

2016/17

Wójt Gminy Polska Cerekiew 
zaprasza na

Polska Cerekiew
31.12.2016 

godz. 21:00 – 01:00

wstęp wolny

Imprezę poprowadzi Artur Szczęsny 

– prezenter i DJ Radia Park

wstęp wolny
wstęp wolny
wstęp wolny
wstęp wolny
wstęp wolny

plac przed Urzędem Gminy
 Sylwestrowy piknik muzyczny 

21:30 - Występ zespołu DOXXX 

  22:45 - Występ zespołu CZERWONE I CZARNE
  Pokaz pirotechniczny  

Świątecznie zrobiło się na cerekwickim zamku, gdzie w najlepsze w niedzielę 
27 listopada trwał Jarmark Bożonarodzeniowy. Zgromadzonym czas 
umilały występy dzieci z cerekickiego przedszkola. 

Jarmarki w czas bożonarodzeniowy 
zawsze cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem, tym razem nie było ina-
czej. Nic więc dziwnego, że na długo 
przed oficjalnym rozpoczęciem zamek 
wypełnił tłum gości. Jak zwykle, wspa-
niałe wrażenie robiły piękne zastawio-
ne i przystrojone stoiska, na których 
można było znaleźć tradycyjne po-
trawy świąteczne oraz ozdoby. 

Goście mieli okazję skosztować 
przysmaków, przyrządzonych w tak 
rozmaity sposób, że każdy z nich – 
mimo, iż powszechnie znany – za 
każdym razem smakował inaczej. 
Jarmark bożonarodzeniowy oka-
zał się sukcesem – od początku do 
końca wzdłuż stoisk tworzyły się 
kolejki chętnych do poczęstunku. 
Organizatorem jarmarku było TSKN 
w Polskiej Cerekwi. 

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować dzieciom oraz pracownikom 
Publicznego Przedszkola w Polskiej Cerekwi. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Naj-
lepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samo-
rządów – FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, 
prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania 
zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych 
środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, 
które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, 
instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite 
przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich dzia-
łania.

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne 
i konferencje.

Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego 
imieniu miesięcznik „Strażak”. 

Zgłoszenia można przesyłać do 31 
stycznia 2017 roku.  Więcej informa-
cji na stronie www.floriany.pl

i dumę ze swoich pociech. Po zakończeniu pro-
gramu, jak co roku można było zaopatrzyć 
się w ciasteczka świąteczne oraz różnego 
rodzaju ozdoby i dekoracje bożonarodze-
niowe. Dzieci zaś otrzymały od organizato-

Uczestniczyły min. w Dniu Sportu, gdzie przed 
rozgrywkami sportowo-zabawowymi, wysłuchali 
przemowy Mateusza Kusznierewicza - dwukrotnego 
medalisty w żeglarstwie. Ciekawym punktem ŚTP był 
także Dzień Młodzieży, do którego wcześniej mło-
dzież została przygotowana przez specjalne warszta-
ty, przeprowadzone w ZGSP w Polskiej Cerekwi, aby 
później aktywnie wziąć udział w debacie międzysz-
kolnej. Gościem tego dnia był Jan Mela - zdobywca 
biegunów – północnego i południowego w ciągu 
jednego roku. Obydwie szkoły również przez miesiąc 
brały udział w 
grze giełdo-
wej. Jako Gmi-
na możemy 
się pochwalić 
wyróżnieniem 
w konkursie 
„Na jbardz ie j 
przedsiębior-

cza Gmina Wiej-
ska” za wprowa-
dzenie udogodnień 
na rzecz obsługi 
m i e s z k a ń c ó w ,  
a także nagrodą 
specjalną za udział 
p r zeds taw ic i e l i 
urzędników w Dniu 
Sportu.

Tydzień z przedsiębiorczością!

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze  
Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych  
z udziałem OSP i Samorządów

W dniu 07.01.2017 roku w naszej gminie 
będzie miał miejsce Orszak Trzech Króli. Wraz 
z wszystkimi zainteresowanymi Trzej Królowie 
przejdą ulicami Polskiej Cerekwi po drodze 
odbywając kilka scenek tematycznych. Zwień-
czeniem przemarszu będzie spektakl plene-
rowy Teatru A, pt. Kolaż Bożonarodzeniowy 
przy zamku w Polskiej Cerekwi. Sam spektakl 
w plastycznych, muzycznych obrazach podej-
muje najważniejsze tematy/obrazy związane z 
chrześcijańską Tradycją Adwentu i Świąt Bożego 
Narodzenia – w tym sensie jest to uniwersalna, 
ciepła i tkliwa wykładnia Tajemnicy Wcielenia.

Całość będzie połączona z Jarmarkiem Nowo-
rocznym, który również odbędzie się na terenie 
przy zamku.

Mile widziane podczas orszaku będzie prze-
branie się za pastuszków, aniołów przez wszyst-
kie nasze dzieci i młodzież.

O szczegółach będziemy informować na bie-
żąco na naszej stronie internetowej i profilu na 
Facebook’u.

25 listopada grupa cerekwickich seniorów odwiedziła Teatr im A. Mickiewicza 
w Cieszynie. Seniorzy obejrzeli spektakl „Gość oczekiwany”. Wątek sztuki „Gość 
oczekiwany” został zaczerpnięty z popularnej legendy śląskiej. „(...) Utwór ten 
jest obrazem dramatu, jaki codziennie i na całym świecie, w milionach replik, 
rozgrywa się między Bogiem i ludźmi. Bóg nieustannie przychodzi do ludzi. Od-
trącony powraca wielokrotnie. Ludzie, którzy przyjmują go w prostocie i bezin-
teresownej miłości, są przezeń obdarowani hojną opływającą miarą. Natomiast 
biada tym, którzy pragną widzieć Boga dla spodziewanych korzyści” (Zofia Kos-
sak) Krótko mówiąc losy bohaterów stanowią ilustrację rozmaitych postaw ludzi 
wobec Boga, zachęcając do refleksji nad miejscem, jakie zajmuje Bóg i Jego 
miłość w ludzkim życiu.

Jedna z największych imprez kulturalnych nie tylko gminy Walce, ale i całego 
regionu, odbyła się 19 i 20 listopada. W sobotę na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Walcach można było zobaczyć chóry, w niedzielę - zespoły śpiewacze. 

W sobotę na scenie zaprezentowało się 7 chórów, które zjechały do Walec  
z całego województwa. Wyróżnienia otrzymały: chór DFK Tarnau (Tarnów Opol-
ski) i Glogovia (Głogówek). Na III miejsce w opinii komisji zasłużył Heimat-
klang (Kłodnica), a na II miejsce aż trzy grupy—Krappitzer Chor (Krapkowice),  
Bel Canto (Polska Cerekiew) i Canthabiles (Tarnów Opolski). Najlepszy w tym 
roku był Brosci Chorus z Brożca. 

W niedzielę od godziny 13.00 sala rozbrzmiewała głosami 23 zespołów śpie-
waczych. Sala pękała w szwach, a dobrą zabawę - oprócz lokalnych artystów 
- zafundował gwiazdor niemieckiej estrady Edward Simoni.

XXV Festiwal Chórów i Zespołów Śpiewaczych  
Mniejszości Niemieckiej w Walcach,  
drugie miejsce dla cerekwickiego Bel Canto

Na wjeździe do miejscowości, tuż przy dro-
dze wojewódzkiej nr 421 w Witosławicach, An-
drzej Latusek oraz antropolog Harald Schröder 
wydobyli szczątki niemieckich żołnierzy, którzy 
zginęli na tym terenie prawdopodobnie począt-
kiem 1945 roku. Prace prowadzone są na zlecenie 
Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Gro-
bami Wojennymi z siedzibą w Kassel. Procedury 

Znaleziono szczątki żołnierzy 

Jarmark Bożonarodzeniowy 

Przedszkolaki z publicznego przedszkola  
w Polskiej Cerekwi przywitały adwent!
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Orszak Trzech Króli  
oraz  
Jarmark Noworoczny

wydobycia szczątków trwały około roku. Odkry-
to szczątki sześciu żołnierzy i fragmenty dwóch 
innych. Miejsce w którym odnaleziono szczątki 
mogło być strategiczne gdyż znajduje się obok 
skrzyżowania. Poległych pochowano w dolinie, w 
otoczeniu budynków. To nie koniec prac na te-
renie gminy Polska Cerekiew,  starsi mieszkańcy 
opowiadają, że prawdopodobnie groby żołnierzy 

znajdują się w leju, do którego ściągali ich towa-
rzysze broni. Badacze będą szukać dalej. Szczątki 
zostaną przewiezione do Niemiec, posłużą iden-
tyfikacji żołnierzy. Ostatnim etapem prac będzie 
pochówek żołnierzy na Cmentarzu Żołnierzy Nie-
mieckich w Nadolicach Wielkich.

rów słodkości. Atmosfera tej 
uroczystości wprowadziła nas 
w nastrój przedświąteczny, 
była bardzo radosna, ciepła  
i wyjątkowa dla naszych serc. 
  
     Elżbieta Zając-Jabłońska,  
      Martyna Bęben


