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Amazonki w Zakrzowie

Zawodnicy konkurencji uje¿d¿e-
nia s¹ w Klubie JeŸdzieckim „Lewada” 
czêstymi goœæmi, ale raz w roku, 
zakrzowski pa³ac i park goszcz¹ 
amazonki uprawiaj¹ce tradycyjny 
sposób jazdy. Panie w cylindrach 
i piêknych sukniach, je¿d¿¹ce z obie-
ma nogami po jednej stronie siod³a 
spotykaj¹ siê w Zakrzowie od 2005, 
kiedy to odby³y siê tutaj Mistrzostwa 
Polski Amazonek. Z czasem zawody 
zmieni³y formu³ê i zaczê³y pojawiaæ siê 
na nich amazonki zza granicy, i tak 
w dniach 9-10 maja 2009 odby³y siê 
M iêdzynarodowe M is t r zos twa  
Amazonek w damskim siodle.

Ci¹g dalszy – str. 2 

7 maja nasza Gminna M³o-
dzie¿owa Orkiestra Dêta z Polskiej 
Cerekwi wyst¹pi³a podczas Bialskiej 
Parady Orkiestr Dêtych w Bia³ej. 
Ka¿da z orkiestr bior¹cych udzia³ w pa-
radzie mia³a okazjê zaprezentowaæ siê 
zgromadzonej publicznoœci w czasie 
marszu spod Oœrodka Kultury na 
Rynek, gdzie póŸniej prezentowa³y siê 
indywidualnie.

Ci¹g dalszy – str. 2

Gminna Orkiestra Dêta 
na Paradzie Orkiestr 
w Bia³ej

4 maja 2009 r .  druhowie 
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z Polskiej 
Cerekwi zorganizowali Dzieñ Drzwi 
Otwartych swojej jednostki. Stra¿acy 

Dzieñ Drzwi Otwartych OSP z Polskiej Cerekwi

zaprezentowali posiadany przez 
siebie sprzêt, opowiedzieli równie¿ 
dzieciom i m³odzie¿y, która ich 
odwiedzi³a tym, jakie dzia³ania 
podejmuj¹ w ró¿nych sytuacjach. 
Odwiedzaj¹cy miel i  mo¿liwoœæ 
zwiedzenia budynku stra¿y, obejrzenia 
i wypróbowania sprzêtu, jakim na co 
dzieñ pos³uguj¹ siê stra¿acy, a tak¿e 
przekonania siê na czym polega 
dzia³alnoœæ typowej jednostki OSP 
w niewielkiej miejscowoœci.

Dzieñ Drzwi Otwartych sta³ siê 
znakomit¹ reklam¹ jednostki, ale 

s¹dz¹c po zdjêciach, równie¿ 
niezapomnian¹ przygod¹ dla licznie 
odwiedzaj¹cych  OSP dzieci.
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Dokoñczenie ze str. 1

N a s z a  G m i n n a  O r k i e s t r a  
zaprezentowa³a bardzo zró¿nicowany 
repertuar, rozpoczynaj¹c mocnym 
wejœciem poprzez utwory nieco 
spokojniejsze, tak aby ponownie 
zakoñczyæ swój wystêp bardzo 
energicznie.

Na zakoñczenie swojego wystêpu 
orkiestra otrzyma³a z r¹k Burmistrza 
Bia³ej pami¹tkow¹ "tr¹bkê" oraz 
dyplom.

Dokoñczenie ze str. 1

W konkursach uje¿d¿eniowych 
tryumfowa³y zawodniczki gospodarzy, 
trenuj¹ce w zakrzowskim klubie 
Wirginia Bu³awa i Ma³gorzata 
Ka l iszewska,  t rzec ie  mie jsce  
przypad³o Ma³gorzacie Skowron 
z podwarszawskiej Podkowy Leœnej. 
W konkurenc j i  skoków przez 
przeszkody na podium ponownie 
zobaczyliœmy trzy polskie pary. Trzecie 

Gminna Orkiestra Dêta na Paradzie Orkiestr w Bia³ej

Amazonki  i  w Zakrzowie miejsce przypad³o Wirginii Bu³awie, 
drugie Ma³gorzacie Skowron, która 
tym razem ust¹pi³a tylko swojej 
uczennicy Aleksandrze Nowickiej.-
zwyciê¿czyni zawodów.

Sportowym zmaganiom ama-
zonek jak zwykle towarzyszy³y piêkno i 
elegancja, które s¹ w tej dyscyplinie 
najwa¿niejsze. To w³aœnie one oraz 
p r z y w i ¹ z a n i e  d o  h i s t o r i i  
i tradycji sprawia, ¿e jazda po damsku 
zyskuje coraz wiêksz¹ l iczbê 
sympatyków.

W po³owie marca 2009 roku 

Gmina Polska Cerekiew z³o¿y³a 

wniosek o dofinansowanie mikro-

projektu w ramach Programu Opera-

cyjnego Wspó³pracy Transgranicznej 

2007-2013 Republ ika Czeska  

Rzeczpospolita Polska. Z pocz¹tkiem 

maja w czeskim O³omuñcu zebra³ siê 

Euroregionalny Komitet Steruj¹cy, 

który wybra³ projekty do dofinan-

sowania. Zwa¿ywszy na fakt, i¿ projekt 

z ³ o ¿ o n y  p r z e z  n a s z  U r z ¹ d  

Polsko  Czeskie krajobrazy
przygotowany zosta³ bardzo staran-

nie, jednym z nich okaza³ siê projekt 

z³o¿ony przez nasz¹ gminê.

G³ównym za³o¿eniem projektu pn. 

„Polsko Czeskie krajobrazy” bêd¹ 

wspólne spotkania mieszkañców gmin 

Polska Cerekiew oraz Svetla Hora 

w celu wzmocnienia ich formalnych 

i nieformalnych wiêzi, pog³êbienie 

dotychczasowego partnerstwa, 

nawi¹zanie nowych kontaktów oraz 

wspólne poznawanie obyczajów 

po lsko-czesk ich .  D la tego te¿  

w najbli¿szych miesi¹cach podjête 

zostan¹ liczne dzia³ania maj¹ce na 

celu realizacjê tych¿e za³o¿eñ. 

Planowane jest m.in. przepro-

wadzenie polsko-czeskiej szkó³ki 

jeŸdzieckiej, zorganizowanie plenerów 

malarskich po obu stronach granicy 

oraz polsko-czeski festyn integracyjny 

oraz wiele innych przedsiêwziêæ. 

O aktualnych dzia³aniach w ramach 

projektu bêdziemy Pañstwa infor-

mowaæ w osobnym miesiêczniku 

„Czesko-Polski Florian”.

Oprócz Gminnej M³odzie¿owej 
Orkiestry Dêtej z Polskiej Cerekwi 
udzia³ w paradzie wziêli:

· Miejska Ork iest ra Dêta 
z Rybnika

· M³odzie¿owa Orkiestra Dêta 
z G³ogówka

· Orkiestra Dêta z Góra¿d¿y

· Orkiestra Dêta z Mechnicy
· Orkiestra Miasta i Gminy 

Zawadzkie
· Bialska Orkiestra Dêta
Organizatorem imprezy by³ 

Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury 
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bia³ej 
oraz Urz¹d Miejski w Bia³ej.
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25 maja odby³o siê zebranie 
za³o¿ycielskie Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju i Promocji Zespo³u 
Gimnazjalno  Szkolno  Przed-
szkolnego w Polskiej Cerekwi. 
Cz³onkami za³o¿ycielami Stowa-
rzyszenia zostali Rodzice uczniów 
oraz pracownicy ZGSP. Celem 
Stowarzyszenia, zgodnie z zapisem 
statutowym, jest  prowadzenie 
dzia³alnoœci edukacyjnej i kulturalnej, 
zw³aszcza w zakresie inicjowania, 

Zebranie za³o¿ycielskie 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju ZGSP

wspierania i pomocy w przedsiê-
wziêciach edukacyjno-kulturalnych na 
rzecz dzieci i m³odzie¿y oraz spo-
³ecznoœci lokalnej. 

Podczas zebrania wybrano 
równie¿ zarz¹d Stowarzyszenia, 
w sk³ad którego weszli:

Aneta Piela  prezes zarz¹du
Helena Friedrich  wiceprezes 
Halina Bieniasz  skarbnik
Gabriela Helbin-Golasz  cz³onek
zarz¹du

Na pocz¹tku maja Dyrektor 
Zespo³u Gimnazjalno Szkolno  Przed-
szkolnego w Polskiej Cerekwi podpisa³ 
umowê na dofinansowanie projektu 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki. Projekt pt. „Akademia 
wiedzy i umiejêtnoœci promowanie idei 
kszta³cenia ustawicznego wœród mie-
szkañców Gminy Polska Cerekiew” 
realizowany bêdzie od wrzeœnia 2009 
do maja 2010, zaœ jego g³ównym 
celem jest podniesienie jakoœci proce-
su kszta³cenia na terenie gminy. 
Wsparcie bêdzie dotyczy³o zajêæ po-

Projekty realizowane w ZGSP w Polskiej Cerekwi

W sobotê 23 maja w siedzibie 
Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów 
odby³o siê uroczyste zamkniêcie 
sezonu Ligi miêdzypowiatowej tenisa 

sto³owego za sezon 2008-2009. By³a 
to jednoczeœnie 10 edycja ligi, która 10 
lat temu rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ 
jako miêdzygminna ³¹cz¹ce Cisek 

Liga tenisa sto³owego i Polsk¹ Cerekiew . Liga powsta³a 
z inicjatywy Pana Jana Cieœlak, 
prezesa LZS „M³yn-Pol” Zakrzów. 
Przez te wszystkie lata w lidze gra³o 
wiele ró¿nych zespo³ów, m.in. 
zespo³y: Cisek 1, Cisek 2, Ruch 
Stablów, G³ubczyce, T³ustomosty, 
Rac³awice Œl¹skie, Jaborowice, 
Ciê¿kowice, Ostro¿nica, Nieznaszyn, 
Reñska Wieœ i Witos³awice. Najlepsi 
zawodnicy tych dru¿yn znaleŸli siê 
w IV lidze seniorów. Od kilku lat Liga 
miêdzypowiatowa awansowa³a do 
III ligi wojewódzkiej. 

P o  t y m  s e z o n i e  n a j l e p s i  
dru¿ynowo okazali siê zawodnicy LZS 
Stare KoŸle, a dalej w kolejnoœci 
miejsc: Fortuna G³ogówek, KS 
Cisowa, „Florian” Azoty K-KoŸle, LZS 
„M£YN_POL” Zakrzów, Kantory-
Progres K-KoŸle, Polska Cerekiew 
i Drim-Team K-KoŸle. W grze 
indywidualnej pierwsze miejsce zaj¹³ 
Zbigniew Ko³odziejski  „Florian” Azoty 
K-KoŸle, drugie  Jan Pankiewicz KS 
Cisowa, zaœ trzecie  Zbigniew Bubiak 
„Fortuna” G³ogówek. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali dyplomy i pu-
chary pami¹tkowe.

zalekcyjnych dla uczniów ZGSP w Pol-
skiej Cerekwi. Ca³oœæ projektu bêdzie 
realizowana w oparciu o zasoby 
kadrowe i infrastrukturalne szko³y. 
Bud¿et projektu wynosi 49 910 z³.

Szko³a podpisa³a równie¿ umowê 
na realizacjê projektu „Atrakcyjna 
S z k o ³ @  -  A t r a k c y j n e  J u t r o ”  
wspó³finansowanego równie¿ w ra-
mach POKL. Celem tego projektu jest 
wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z obszarów wiejskich oraz 
poprawa jakoœci us³ug edukacyjnych 
poprzez kompleksowe podejœcie do 

efektywnego kszta³cenia. W ramach 
projektu realizowane bêd¹ zajêcia 
z jêzyka angielskiego oraz zajêcia 
podnosz¹ce umiejêtnoœci uczenia siê i 
wykorzystania w tym procesie 
technologii ICT. W ramach projektu od 
wrzeœnia 2009 do stycznia 2010 
odbywaæ siê bêd¹ w szkole podsta-
wowej dodatkowe zajêcia z jêzyka 
angielskiego oraz warsztaty foto-
graficzne. Ogólna wartoœæ pomocy to 
31 423 z³. 

9 maja LKJ „Lewada” we 
wspó³pracy z Urzêdem Marsza³-
kowskim w Opolu zorganizowa³ 
miêdzynarodow¹ konferencjê z cyklu 
„Konie daj¹ pracê” pn. „Agroturystyka 
konna w dobie zjednoczonej Europy”. 
Nad przedsiêwziêciem patronat obj¹³  
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Uczestnicy, oprócz wyk³adów polskich 
naukowców i przedstawicieli œrodo-
wisk jeŸdzieckich, mieli okazjê zapo-
znaæ siê z prezentacjami dyrektorów 
pañstwowych stadnin  z Pardubic 
(Czechy) i Neustadt Dose (Niemcy), 
dotycz¹cymi hodowli i turystyki 
jeŸdzieckiej. Konferencja po³¹czona 
by³a z podsumowaniem ogólno-
polskiego konkursu na najlepsze 
konne gospodarstwo agroturystyczne. 
Nagrody (statuetki oraz kosze promo-

cy jne  z  p roduk tem loka lnym 
i tradycyjnym) wyró¿nionym przed-
stawicielom ze wszystkich wo-
jewództw wrêcza³y panie Wicemar-
sza³ek Teresa Karol oraz Maria 
Sondij-Korulczyk z Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja 
odby³a siê w Hotelu Court w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu, natomiast w Zakrzowie 
prezentowany by³ blok pokazów 
jeŸdzieckich. W konferencji uczestni-
czyli równie¿ rolnicy z naszej gminy, 
zainteresowani rozwojem agrotu-
rystyki i wymian¹ doœwiadczeñ.

„Konie daj¹ pracê”
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Jak ju¿ pisaliœmy w poprzednim 
„Florianie”- Zarz¹d Województwa 
Opolskiego przyzna³ naszej Gminie 

dofinansowanie w wysokoœci 4,3 mln 
z³otych  z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego na budowê wielo-
funkcyjnego oœrodka sportowo-

Zaczynamy budowê rekreacyjnego w Zakrzowie. Decyzja 
o przyjêciu œrodków i rozpoczêciu 
budowy przypieczêtowana zosta³a 
uchwa³¹ Rady Gminy.

Urz¹d Gminy  rozpocz¹³ przygo-
towywanie procedur przetargowych, 
a miesi¹cu lipcu planowane jest 
rozpoczêcie prac budowlanych. 
Do koñca roku ma zostaæ wykonana 
inwestycja za ok.1,9 mln z³otych, koszt 
ca³kowity zadania to ok.17 mln 
z³otych. Dodatkowe œrodki Gmina 
zamierza pozyskaæ z Ministerstwa 
Sportu oraz z funduszy europejskich.  
Oœrodek ma powstaæ do lipca 2011 
roku, na miejscu po by³ym PGR 
w Zakrzowie. Grunt na którym 
powstanie oœrodek zosta³ w ubieg³ym 
roku zakupiony przez Gminê, zatem 
Gmina Polska Cerekiew bêdzie 

jedynym w³aœcicielem i zarz¹dc¹ 
obiektów.

Na zdjêciach przedstawiamy 
Pañstwu makietê oœrodka wykonan¹ 
przez pracowniê, projektow¹, a tak¿e 
aktualny stan istniej¹cych budynków. 
Mamy nadziejê, ¿e wkrótce zdegra-
dowana ferma trzody chlewnej prze-
stanie straszyæ, a jej miejsce zajm¹ 
nowoczesne, estetyczne obiekty.

23 maja w sobotê odby³ siê Festyn 
Parafialny zorganizowany przez 
Caritas i Radê Parafialn¹ Polska 
Cerekiew. Festyn rozpocz¹³ siê od 

Nabo¿eñstwa Majowego w Koœciele 
Parafialnym w Polskiej Cerekwi. 
Po nim nast¹pi³ przemarsz do 

Festyn Parafialny

2 1  m a j a  7 0 - t e  u r o d z i n y  
obchodzi³a Pani Edeltrauda Harz, 
znana wszystkim mieszkañcom gminy 
Polska Cerekiew, jako niestrudzona 
d z i a ³ a c z k a  s p o ³ e c z n a .  P a n i  
Edeltrauda jest radn¹ gminn¹, udziela 
siê w Zwi¹zku Œl¹skich Kobiet 
Wiejskich, Towarzystwie Spo³eczno-
Kulturalnym Niemców na Œl¹sku 
Opolskim. Jest tak¿e cz³onkiem rady 
Fundacji Euro-Country Partnerstwo 
d la  zrównowa¿onego rozwoju 
obszarów wiejskich i w najbli¿szym 
czasie bêdzie siê tam zajmowaæ m.in. 
wyborem wniosków o dofinansowanie 

Huczny Jubileusz 18 maja swoje 85 urodziny 
obchodzi³a Pani Eufrozyna Rokus 
z Polskiej Cerekwi.

30 maja swoje 80 urodziny 
obchodzi³a Pani Maria Urbanowicz 
z Polskiej Cerekwi.

Jubilatkom ¿yczymy wiele 
szczêœcia i zdrowia!

sk³adanych  w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Od 20 lat œpiewa w chórze Belcanto. 

namiotu, gdzie odbywa³y siê wszystkie 
wystêpy. 

Organizatorzy przewidzieli wiele 
atrakcji, wœród nich wystêpy dzieci 
z obu oddzia³ów przedszkola, tzn. 
z Polskiej Cerekwi i Zakrzowa, ze 
Szko³y Podstawowej oraz Gimnazjum. 
Najm³odsze dzieci zaprezentowa³y 
program zwi¹zany tematycznie 
z Dniem Matki, który spotka³ siê z bar-
dzo ciep³ym przyjêciem licznie 
zgromadzonej publicznoœci. M³odzie¿ 
gimnazjalna przygotowa³ krótki wystêp 
kabaretowy.

Oprócz wystêpów dzieci mo¿na 
by³o zobaczyæ Ma¿oretki z D³ugomi-
³owic, kabaret Szlagier Maszyna, ca³y 
wieczór zaœ, zakoñczony by³ zabaw¹. 
W trakcie festynu odbywa³a siê 
licytacja oferowanych przez Parafian 
przedmiotów, mo¿na by³o zakupiæ losy 
na loterii, a tak¿e skorzystaæ z gastro-
nomii przygotowanej przez Organi-

zatorów. Ca³kowity dochód z Festynu, 
w kwocie 8 500,00 z³ oraz 37 €, bêdzie 
przeznaczony na remont drzwi w Ko-
œciele Parafialnym w Polskiej Cerekwi. 
Organizatorzy podkreœlaj¹, ¿e nie 
uda³oby siê uzyskaæ tak znacznej 
kwoty bez ogromnej pomocy ze strony 
Parafian i Sponsorów, którym pragn¹ 
gor¹co podziêkowaæ za pomoc w zor-
ganizowaniu Festynu. 
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