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♦ IV edycja konkursu „segreguj.pl” 
♦ Wycieczka rowerowa na Górę św. Anny
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♦ Energia społeczna, co to takiego? 
♦ Wakacje 2017  
♦ Wakacje na sportowo  
   Orlik Zakrzów 2017 
♦ Jubilaci 
♦ Punkt bezpłatnej pomocy prawnej 
   Punkt przyjęć dzielnicowych Policji

Informujemy, iż od 7 sierpnia w Polskiej Cerekwi  przy 
ul. Rynek 3, w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 
15:00 do 17:00  będzie działał punkt przyjęć dzielnicowych 
Policji. Każdy mieszkaniec będzie mógł opowiedzieć o co-
dziennych problemach, skorzystać z porad policjanta, który 
również udzieli pomocy we wszelakich sprawach. 

Natomiast poczynając od 10 sierpnia, w każdy czwar-
tek w godz. od 12:00 do 15:00 w tym samym miejscu bę-

dzie działał bezpłatny 
punkt pomocy praw-
nej. Doświadczony 
adwokat będzie do-
stępny dla wszystkich  
mieszkańców naszej 
gminy, którzy ukoń-
czyli 18 rok życia.

W dniach 17-18 czerwca odbył się VI Kon-
kurs kulinarny na „Najlepszy kołocz z terenu 
Euro-Country”, w którym brało udział siedem 
trzyosobowych grup. W pierwszym dniu kon-
kursu Panie przygotowywały kołocze na Zamku 
w Polskiej Cerekwi, a wypiek odbył się w lokalnej 
piekarni państwa Łucji i Jerzego Wieczorków. 
Oceny i degustacji dokonało jury w drugim dniu 
konkursu podczas obchodów 130–lecia OSP na 
boisku sportowym w Polskiej Cerekwi. Komisja 
konkursowa oceniła wypieki po względem ich 
wyglądu, smaku, formy prezentacji, a także tego, 
czy zostały wytworzone tradycyjnymi metodami. 
W tym roku I miejsce zajęły panie reprezentu-
jące Związek Śląskich Kobiet Wiejskich koło  

03.07.2017 - Antoni Stokłosa z Polskiej Cerekwi - 85 lat
14.07.2017 - Elfryda Kupka z Polskiej Cerekwi - 80 lat

14.07.2017 - Laura Ostarek z Ciężkowic - 80 lat

Ekonomia społeczna to tyl-
ko jeden ze sposobów określenia 
działalności gospodarczej, któ-
ra łączy w sobie cele społeczne  
i ekonomiczne, często określa 
się ją jako gospodarka społeczna 
lub przedsiębiorczość społeczna.  
Za przedsiębiorstwo społeczne 
uznaje się działalność o celach 
głównie społecznych, której zyski 
w założeniu są reinwestowane w te 
cele lub we wspólnotę, a nie w celu 
maksymalizacji zysku lub zwięk-
szenia dochodu udziałowców 
czy też właścicieli. Pracownicy 
Stowarzyszenia „Euro-Country” 
mieli okazję w dniach od 25-27 
lipca zobaczyć takie podmioty  
w praktyce w Wielkopolsce. 
Wizyta studyjna została współ-
organizowana przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Opolu. Wielkopolskie spół-
dzielnie socjalne trudnią się 
różnymi działalnościami m.in.: 
spółdzielnia socjalna PAIDI -  

całoroczna sala zabaw dla dzieci, spółdzielnia socjalna Kawiarnia Filmowa, spół-
dzielnia socjalna Kropka - cukiernio-kawiarnia, spółdzielnia socjalna Poznanian-
ka, dodatkową atrakcją była wizyta na największej w Polsce Farmie Fotowoltaicznej  
w Pleszewie oraz największej w Polsce farmie wiatrowej w Margoninie. Więcej informacji  
na stronie: www.rops-opole.pl

VI konkurs kulinarny

w Cisku, II miejsce panie reprezentujące Zwią-
zek Śląskich Kobiet Wiejskich koło w Przewozie,  
a III miejsce przypadło paniom reprezentującym 
Sołectwo Łaniec. Wyróżnienia otrzymały panie 
reprezentujące: Klub Seniorek z Bierawy, Zwią-
zek Śląskich Kobiet Wiejskich koło w Polskiej 
Cerekwi, Sołectwo Pawłowiczki, Sołectwo Reń-
ska Wieś. Wszystkim uczestniczkom serdecznie 
gratulujemy, dziękujemy za udział i zapraszamy 
na kolejne edycje konkursu. Cieszy nas, że kon-
kurs spotyka się co roku, z takim zainteresowa-
niem oraz jest okazją do integracji, wymiany 
doświadczeń i podtrzymywania lokalnej tradycji 
przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

„Najlepszy kołocz z terenu Euro-Country”
 już za nami !

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej 
Punkt przyjęć dzielnicowych Policji

Ekonomia społeczna,  
co to takiego? W A K A C J E  2 0 1 7  

10 SIERPNIA 2017 

S I ERP I EŃ

Wszelkie informacje i  zapisy u Pani Agnieszki Kaczyńskiej 
e-mail:  a.kaczynska@polskacerekiew.pl ;  tel: .  77/4801463 

dzień języków obcych 
CENTRUM KULTURY 

GODZINA 10:00 

8 SIERPNIA 2017 
dyskoteka 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 17:00 

22 SIERPNIA 2017 
wyjazd do muzeum w Raciborzu 

kręgle 
mc'donalds 

WYJAZD SPOD URZĘDU GMINY 
GODZINA 10:00 

16 SIERPNIA 2017 
wspólne lepienie pierogów 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 10:00 

30 SIERPNIA 2017 
noc filmowa 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 20:00 

24 SIERPNIA 2017 
dzień z wójtem 
URZĄD GMINY 
GODZINA 10:00 

 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się lipcowe treningi piłkarskie na boisku sportowym 
Orlik w Zakrzowie. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach piłkarskich koordynowanych 
przez pana Jana Cieślaka, Prezesa LZS Młyn Pol. W zajęciach brało udział 45 dzieci. Byli 
to zarówno chłopcy jak i dziewczęta, najmłodszy uczestnik liczył 5 lat. Pierwszy miesiąc 
zajęć zakończył się uroczy-
stym rozdaniem pucharów 
oraz medali. Dla wszystkich 
dzieci przygotowano słodki 
poczęstunek w postaci lodów, 
pączki oraz wodę. Wszystkim 
sponsorom serdecznie dzię-
kujemy, a dzieci zapraszamy  
na kolejne zajęcia piłkarskie  
w miesiącu sierpniu. 

Wakacje na sportowo Orlik Zakrzów 2017

Podsumowanie wakacji 
- lipiec 2017

Dzieci i młodzież z naszej gminy nie mogą na-
rzekać na nudę. W pierwszym miesiącu wakacji 
można było posmakować gofrów własnej robo-
ty, zwiedzić Arboretum w Raciborzu, skorzystać  

z basenu, stworzyć coś z niczego jak rów-
nież, usmażyć kiełbaskę na ognisku. Nie 
zabrakło też aktywności fizycznej podczas 
dnia z piłka nożną. Druga część wakacji 
zapowiada się równie fantastycznie. Zapi-
sywać się można w Urzędzie Gminy. Zapra-
szamy. Wszystkie informacje na naszej stro-
nie internetowej oraz gminnym Facebooku.



FLORIAN 07/2017

2 3

FLORIAN 07/2017

Seniorzy uczestniczący w Środowych Spotka-
niach oraz „goście zaproszeni” udali się na dwie 
wyprawy. Pierwsza z nich do Wisły (28.06), druga 
zaś do Svetlej Hory (20.07). Obydwie wycieczki 
cieszyły się dużym zainteresowaniem. Miejsc nie 
starczyło dla wszystkich chętnych, ale nic straco-
nego bo to motywuje do organizacji podobnych 
wyjazdów. 

Pierwsza wycieczka miała na celu dokład-
niejsze poznanie Wisły i jej okolic. Centrum 
zwiedziliśmy pieszo, zaś na dalsze trasy wy-
najęliśmy „ciuchcię”. W ciągu dwóch godzin 
poznaliśmy piękne okolice Wisły, dotarliśmy 

W dniu 3 lipca 2017r. Gmina Kędzierzyn-
-Koźle podpisała w imieniu partnerów – Gminy 
Cisek, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, 
Strzelce Opolskie, Zawadzkie, powiatu kę-
dzierzyńsko-kozielskiego oraz powiatu strze-
leckiego, umowę o dofinansowanie projektu 
pn. „Poprawa jakości powietrza w Subregionie 
Kędzierzyńsko-Strzeleckim”. Dzięki tej umo-
wie, Wójt Gminy Polska Cerekiew podpisał 
porozumienie o współpracy partnerskiej Gmin 
i Powiatów Subregionu, w ramach którego za-
planowano budowę ścieżki rowerowej na tere-
nie gminy Polska Cerekiew. Przetarg dotyczący 
ścieżki ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku, 
natomiast techniczna realizacja ścieżki rowero-
wej prowadzącej od dworca w Polskiej Cerekwi 
w kierunku Kędzierzyna-Koźla przeprowadzona 
zostanie w roku 2018.

Ścieżka rowerowa w naszej gminie

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w budyn-
ku Ośrodka Zdrowia przy ul. Ligonia 4 w Polskiej Cerekwi 
swoją działalność ponownie rozpoczął gabinet stomatolo-
giczny, w którym przyjmuje lekarz stomatolog dr Katarzyna  
Pałac-Kądziołka. 

Gabinet czynny:
poniedziałek od godz. 13:00 do godz. 17:30

czwartek od godz. 8:00 do godz. 11:30

Rejestracja pacjentów :  
tel. 507 134 614.

Wyżej podane godziny przyjmowania pacjentów są ustalone 
do połowy sierpnia, o późniejszych zmianach poinformujemy  
w następnym numerze oraz pod numerem telefonu 507 134 614.

Gabinet stomatologiczny  
wraca do Polskiej Cerekwi

24 czerwca w Galerii „Odrzańskie Ogrody” 
odbył się ekologiczny event „EKO-OGRODY”. 
Współorganizatorami imprezy był Związek  
Międzygminny „Czysty Region” oraz firma Envi-
ropol PL z Gliwic.

Podczas wydarzenia rozstrzygnięto IV edy-
cję konkursu „segreguj.pl”, organizowanego 
przez Związek Międzygminny „Czysty Region”  
w placówkach oświatowych. Łącznie przedszkola 
i szkoły zebrały rekordową ilość odpadów: 149,4 
ton makulatury, 4,4 ton puszek aluminiowych  
i 6,4 ton baterii. W tegorocznej edycji przyznano 
43 nagrody.

Wśród finalistów znalazły się placówki z tere-
nu gminy Polska Cerekiew:

IV edycja konkursu 
„segreguj.pl”

na skocznię im. Adama Małysza, nad zaporę 
zabezpieczającą miasto w wodę oraz wodo-
spad. Widok z okien wagoników był urokliwy. 
Na Równicę pojechaliśmy naszym autokarem,  
a zwiedzanie zakończyliśmy w Czarcim Kopycie.

Do Svetlej Hory udaliśmy się z zamia-
rem dotarcia do Annabergu. Aby tam dotrzeć 
należało pokonać blisko 2km ścieżki wśród 
łąk. Trudność polegała na różnicy wzniesień, 
ale pokonaliśmy to bardzo dzielnie. Na sa-
mym szczycie znajduje się mała świątynia 
poświęcona św. Annie. Tym którzy nie byli  
w stanie sprostać tej wspinaczce z pomo-

WITOSŁAWICE

Herb: kosa I grabIe
■ 1217  Pierwsza wzmianka o Witosławicach 
   /Witoclauici/ wg książki „Ziemia Kozielska”  
   pr. zbiorowa Koźle,1963r
■ 1238  Witosławice nazwa pisana Vitoslawici
■ 1271  Pierwsze domy ustawione wzdłuż drogi
■ 1349  Boleslaw Kozielski w sprawie o własność,   
    świadkiem mieszkaniec Witoslawic niejaki Miczulka
■ 1350-1590 zmieniają się właściciele „zamku”  
    w Witosławicach; Szelicha, von Zuchow, Blacha,  
    Gaszyn, Kalkrojt, von Zak, von Ditrich
■ 1754 Potwierdzona wzmianka o działającym  
   w Witosławicach wiatraku. Pierwszy właściciel   
   prawdopodobnie nazywał się Operskalski  
   a jego następcy to rodzina Gregor.
■ 1869  Osuszono mokradła później zwane  
   „kapuścisko”, bijące tam źródełko to „bezednica”.
■ 1894  Wybudowano kaplicę. Budowniczymi byli;  
    Kirchniawy i Stateczny przy pomocy  
    mieszkańców wsi.
■ 1928  Powstaje szkoła. Spalona w czasie działań  
    wojennych.
■ 1936.16.05. zmiana nazewnictwa wsi  
   na Wisenstein
■ 1936 Wisenstein leży w gminie Grenzen.

Wisła i Svetla Hora okiem seniorów

cą przyszedł Starosta Vaclav Vojtiszek, któ-
ry zorganizował transport dla pozosta-
łych uczestników. W kościele powitała nas 
muzyka organowa w wykonaniu miejscowej 
organistki, do której wspólnie pośpiewaliśmy.  
Na zakończenie wszyscy razem odpoczęliśmy 
przy ognisku, gdzie miło spędziliśmy czas do za-
kończenia wyprawy.

Zarówno pierwsza jak i druga wycieczka odbyła 
się przy pięknej pogodzie i wspaniałej atmosferze.  
Już cieszymy się na kolejną, którą prawdopodob-
nie zorganizujemy jeszcze w tym roku. 
	 Jerzy	Kołeczko

O MIEJSCOWOŚCI
W miejscowych podaniach egzystuje opowieść o pasterzu owiec który wpu-

ścił zwierzęta w szkodę. Przejeżdżający opodal miejscowy ziemianin  
von Kalkrojt wychłostał pastucha i w tym samym momencie został porażony 
piorunem. Na pamiątkę tego wydarzenia postawiono kamienny krzyż.  
Stał on przy drodze dziś ul. Piaskowa zwana dawniej „Żłobina” która biegła 
prosto aż do drogi obecnie nr 45.

W drugą stronę z miejscowości Ciężkowice obok „kapuściska” biegło inne 
połączenie z Witosławicami. Wychodziła ta droga we wsi na wysokości zabu-
dowań P. Baryla Wilhelm.

Przy wjeździe ustawiono „Zoll Amt” czyli punkt poboru myta.
Łącznik obu tych dróg / od „piaśnika” do krawędzi lasu/ wykonano na zlece-

nie rodziny von Ditrich. Droga ta była zamiatana w każdą sobotę przed przejaz-
dem Ditrichów na mszę do kościoła w Grzędzinie.

Inna droga w Witosławicach to „wywózki” początek we wsi na wysokości 
„Kokociony”/nazwa od prowadzonej tam kiedyś hodowli głuszców i bażantów/ 
w lewo do drogi n r 45. Nazwa ta pochodzi podobno od przeznaczenia tej 
drogi czyli wywożenia płodów rolnych miejscowych chłopów.

Cztery gospodarstwa położone w niewielkim oddaleniu od innych zabudo-
wań w kierunku drogi 45 to tak zwany „Wygon”. Za tymi zabudowaniami prze-
chodziła „Wymuła” nieistniejące już pierwotne polaczenie z „szosą”.  
Przed wygonem odbija w prawo „Kozia droga”. Nazwa pochodzi od przepę-
dzania w tym miejscu kóz z wioski do pobliskiego lasku „Szachty”.

Przedłużeniem ul. Piaskowej w drugą stronę było „Zagumnie”. Droga , 
a w zasadzie szerokie przejście dla pieszych prowadziło do nieistniejącego  
już wiatraka.

Obok zabudowań obecnie rodziny Łopata mały zagon ziemi zwany  
„Pastuszeniec” /użytkowany bezpłatnie przez ORDYNANSA sołtysa jako zapłata 
za pełnione obowiązki pomocnicze przy sołtysie/ był początkiem nieistniejące-
go już chodnika „po dole” idącego do młyna wodnego/nie istnieje/zabudo-
wania rodziny Gregor. Chodnik przecinał drogę i biegł w kierunku krzyża,  
tą część nazywano „Olszowa”, i dalej w kierunku kościoła.

Jako ciekawostkę można przytoczyć fakt iż po wojnie mieszkańcy pełnili każ-
dej nocy straż obywatelską. Jej pełnienie potwierdzał sołtys pan Sikora.  
W późniejszym czasie nocną wartę pełnił pan Wawrzynek Herman.

Pochodzący z Witosławic duchowni;
Józef Gregor ■ Franz Kirchniawy ■ Euzebiusz Stateczny

• Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej    
  Cerekwi  
  V miejsce w kategorii „Szkoły”,  
• Publiczna Szkoła Podstawowa we Wroninie  
  VIII miejsce w kategorii „Szkoły”,  
• Publiczne Przedszkole we Wroninie  
  VI miejsce w kategorii „Przedszkole”.

Ponadto nagrody indywidualne otrzymały uczen-
nice Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej 
Cerekwi:

• Joanna Koszela  -  VIII miejsce,
• Julia Sip - X miejsce,
• Martyna Bednarczyk - X miejsce.
Łączna wartość nagród przyznanych przez 

„Czysty Region” dla placówek i uczniów z gminy 
Polska Cerekiew wyniosła 1650 zł.

Gratulujemy finalistom i dziękujemy wszyst-
kim, którzy zaangażowali się i wzięli udział  
w konkursie.

12 sierpnia 2017
start 8:30  

Orlik w Zakrzowie

długość trasy 30 km

planowany czas przejazdu  
2 godz. 15 min. +powrót 

(na miejscu planowana dłuższa przerwa,  
w tym na obiad we własnym zakresie) 

zapisy
- p. Jan Cieślak  

na Orliku lub telefonicznie  
pod nr 77 487 54 71/ 667116836 
- GOsiR zakrzów - 77 887 30 20

WYCIeCZka roWeroWa  
NA GÓRĘ ŚW. ANNY

organizator 
LZS Młyn-PoL ZakrZów


