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 Złota Lewada
 40 lat klubu LZS "ISMe" Zakrzów 
 Skąd się bierze woda

W dniu 10.09.2022 r. odbyło się uroczy-
ste spotkanie z okazji obchodów jubileuszu: 
40 lat klubu LZS „ISMe” Zakrzów, którego 
założycielem jest Prezes Zarządu klubu, pan 
Jan Cieślak. Przedstawił on rys historyczny 
i dotychczasowe osiągnięcia klubu. Na uro-
czystości obecni byli przedstawiciele Urzędu 
Gminy Polska Cerkiew - Przewodniczący
Rady Gminy pan Jerzy Kołeczko, który 
wręczył kwiaty i złożył podziękowania za 
dotychczasową działalność oraz przedsta-
wiciel Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe 
Zespoły Sportowe pan Jan Domek, który 
wręczył honorowe odznaki i legitymacje 
LZS za wybitne zasługi dla rozwoju kultury 
fi zycznej i turystyki na wsi.

Aż z pięcioma medalami zawod-
nicy zakrzowskiego klubu Lewada 
wrócili z Mistrzostw Polski w Ujeż-
dżeniu, które w dniach 1-4 września roz-
grywały się w Wierzbnej koło Świdnicy. 
W kategorii seniorów zwyciężyła Żane-
ta Skowrońska-Kozubik na Romanticu P, 
która była najlepsza w obydwóch półfi na-
łach i druga w finale, gromadząc łącznie 
213,547%. To dwunasty medal w seniorskim 
dorobku amazonki i trzeci złoty, po raz ostat-
ni na najwyższym stopniu podium Żaneta 
Skowrońska stanęła dokładnie 20 lat temu. 
W kategorii młodych jeźdźców (do lat 21) 
bezkonkurencyjna była Maria Stelmaszyk 

W ostatni weekend 
9 osobowa delegacja z te-
renu naszej Gminy wzię-
ła udział w obchodach 
777 lecia Gminy Partner-
skiej Rieste w Niemczech.

W ciągu 3 dni mieliśmy 
okazję wziąć udział w sze-
regu wydarzeń towarzyszą-
cych obchodom jubileuszu. 

Była to też doskonała 
okazja do zacieśniania już 
i tak przyjaznych stosun-
ków polsko-niemieckich.

W związku z powyż-
szym chcielibyśmy jeszcze 
raz serdecznie podziękować 
za zaproszenie oraz przemi-
łe 3 dni w Rieste.

Vielen Dank!

40 lat klubu lZs „isMe" ZakrZów 

Dnia 16.09.2022 r. przedszkolaki z Wro-
nina udały się do Oczyszczalni Ścieków 
i Stacji Uzdatniania Wody w Polskiej 
Cerekwi. Wycieczkę rozpoczęła wizyta w Sta-
cji Uzdatniania Wody, gdzie Pan Krzysztof 
Metzner opowiedział przedszkolakom mię-
dzy innymi o tym, skąd się bierze woda , 
która płynie w kranach. Dzieci zapoznały się 
z procesem poboru i uzdatniania wody oraz 
obiegiem wody w przyrodzie. Dowiedziały się 
też, dlaczego trzeba szanować zasoby wodne.
Następnie udaliśmy się do Oczyszczalni 

  Złotą odznakę otrzymali: Adrian 
Kochoń, Roman Frank, Szymon Budkiewicz,
Piotr Kleinert, Grzegorz Sawicki, Jakub 
Pruszkowski, Gerard Zwadło.
  Srebrną odznakę otrzymali: Mateusz 
Hamerlik, Marcel Piegsa, Dawid Frank, 
Krzysztof Pruszkowski, Ryszard Nowotny, 
Jan Nowak, Marcin Diobołek. 
 Brązową odznakę otrzymali: Maria Rydzy, 
Agata Marzec, Kacper Kudella, Aeks Kubica, 
Aleksander Kubiak, Adam Opała, Mateusz 
Księżyk. 

Po uroczystości został rozegrany wewnętrz-
ny turniej, w dwóch kategoriach. Wyniki 
i fotorelacja w następnym numerze Floriana. 

na Galapagosie, która zwyciężyła we wszyst-
kich trzech konkursach swojej rundy, groma-
dząc łącznie 210,093% i zdobywając pierwszy 
w swojej karierze złoty medal Mistrzostw Polski. 
Bardzo wyrównana rywalizacja o miejsca na 
podium toczyła się do samego końca w kategorii 
juniorów (do lat 18). Zwyciężyła Natalia Plata 
(KJ Barłomino), a medale srebrny i brązowy 
przypadły w udziale zawodniczkom Lewady 
Zakrzów. Na drugim stopniu podium stanęła 
Taja Zoll z notą łączną 205,992%, a na trze-
cim Caroline Pawluk z wynikiem 205,770%. 
W konkursie finałowym Mistrzostw Polski 
Dzieci (do lat 14) trzecie zwycięstwo odniosła 
Zofi a Kaczmarek na Lady Legend (75,500%). 

Nasza najmłodsza amazonka zgromadziła 
łącznie aż 227,382% dominując rywalizację 
i zdobywając swój trzeci w tym roku złoty medal. 
Z Wierzbnej Lewada wróciła z pięcioma 
medalami, z których aż trzy są złote, w tym 
ten najważniejszy - seniorski. Łącznie w tym 
roku zawodnicy klubu Lewada wywalczy-
li już jedenaście medali Mistrzostw Polski, 
siedem na otwartych MP i cztery w hali. 
Dziękujemy naszym zawodnikom, koniom 
i wszystkim tym, którzy wspierają nas na 
drodze do sportowych sukcesów. 

Daniel Karpiński 
 fot. Łukasz Kowalski

skĄd się bierZe woda 
ścieków gdzie bardzo miło przywitał nas 
Pan Adrian Kasper, który oprowadził nas po 
obiekcie i bardzo wyczerpująco opowiedział 
uczniom o roli 
i funkcjono-
waniu oczysz-
czalni. Wy-
cieczka była 
n i e z w y k ł y m 
p r z e ż y c i e m . 
Dzięki niej 
dzieci uzmy-

słowiły sobie jak bardzo ludzie 
zanieczyszczają wodę i ile pra-
cy należy włożyć w jej oczysz-
czanie i uzdatnianie.

Krybus Anna

ZŁota lewada

danke rieste!

ii edYCJa „GotuJeMY Z utopCeM” w polskieJ Cerekwi
4 września przed zamkiem w Polskiej 

Cerekwi odbyła się II Edycja festynu 
„Gotujemy z Utopcem”. Wspólnie z Gmi-
ną Polska Cerekiew i Sołectwem Sukowice, 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie 

„Euro-Country” przygotowało mnóstwo 
atrakcji dla uczestników festynu. Można 
było posmakować Kaszotto z krupnio-
ka śląskiego z masłem Oleskim i jabłka-
mi z Grudyni, które przygotowane były 

z produktów regionalnych wpisanych na 
listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pokaz kulinar-
ny prowadził profesjonalny kucharz Kamil 
Klekowski z Akademią kulinarną Ad Gustum. 
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„Międzynarodowy Dzień Kropki” obchodzony jest na całym świecie 15 września. Jest  
to święto, które ma na celu pobudzanie kreatywności, pomysłowości, talentu i odwagi  
w pokonywaniu trudności. Dzieci i wychowawczynie tego dnia przyszły ubrane w grochy, 
kropki i groszki. Świętowanie rozpoczęliśmy od zapoznania się z Vashti. Dzieci wysłuchały 
jej historii, a także obejrzały krótki filmik o tytułowej „Kropce”. Kolejnym punktem tego 
dnia było uczestnictwo

w wielu zabawach z kropką - przedszkolaki rysowały swoje „dzieła”, ozdabiały kropkę, 
układały „kropkowe” wzory, była także "kropkowa dyskoteka" .

Krybus Anna

Małgorzata Nowakowska-Grzywocz
wychowawca

W niedzielę 14 sierpnia sołectwo wsi  
Ciężkowice zorganizowało Festyn Odpusto-
wy na placu przy zamku. Były stoiska z ko-
łaczem i kawą, a także z przekąskami z gril-
la, o które zadbało Marco Polo. Do „nóżki” 
przygrywał pan Piotr czyli zespół muzyczny 
„Conzole”. Zabawa trwała od godz. 18.00  
do późnych godzin nocnych. Serdeczne  
podziękowania dla organizatorów!

Małgorzata Sobota, sołtys wsi 

Zabawa odpustowa 
w CiężkowiCaCh 

dZień kropki w prZedsZkolu we wroninie
 

Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs  
kulinarny dla dzieci, stoiska z produktami lokal-
nymi, rękodziełem, biżuterią, miodami, wędli-
nami, serami, jabłkami, pysznym ciastem oraz 
występy zespołów artystycznych. Dla zaintereso-
wanych, przedstawiciele Wiosek Tematycznych: 
„Cisek Wieś Joannitów” i „Między Niebem a Zie-
mią Nasz Nieznaszyn”, przeprowadzili warsztaty  
z dekorowania Joannickich ciasteczek, szycia  
sakiewek, malowania gipsowych figurek oraz  
poznawania gwiazdozbiorów zodiakalnych  
i szukania meteorytów. Punktem kulminacyjnym 
było wręczenie Certyfikatów Produkt Lokalny  
Euro-Country, rozlosowanie nagród wśród  
uczestników cyklicznych rajdów rowerowych  
p.n.: „Śladami Utopca” oraz podziękowania dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych za wsparcie tech-
niczne i medyczne rajdów. Wszystkim wystaw-
com, współorganizatorom, uczestnikom serdecznie 
dziękujemy i zapraszamy na kolejne „Gotowanie 
z Utopcem” organizowane w przyszłym roku. 

Aleksandra Czochara  
Stowarzyszenie „Euro-Country” 

ii edYCJa „GotuJeMY Z utopCeM” w polskieJ Cerekwi

dZień  
prZedsZkolaka  
w Grupie  
starsZaków 
„Mali odkrYwCY”


