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W numerze między innymi:Zakrzów ma swój herb
Dwaj pasjonaci  historii, panowie 
Artur Glombik i Erwin Fandrych, 
na zebraniu wiejskim w Zakrzowie 
przedstawili przygotowane przez sie-
bie projekty herbu, którym mogłaby 
posługiwać się wieś Zakrzów. Obie 
prezentacje poparte były wnikliwą 
analizą historyczną, a także świad-
czyły o znajomości heraldyki (nauka  
zajmująca się badaniem rozwoju oraz 
znaczenia herbów). Obecni na zebraniu 
mieli niełatwy orzech do zgryzienia przy podejmowaniu decyzji, 
który projekt wybrać. Ostatecznie w głosowaniu jawnym kilko-
ma głosami  zwyciężył projekt pana Fandrycha. Pośrodku herbu 
umieszczono postać św. Wawrzyńca, który chroni od pożarów      
i pomaga cierpiącym. Św. Wawrzyniec męczennik był pierwszym 
patronem zakrzowskiej parafi i, której początki sięgają XIII wieku. 
U dołu tarczy zapisano datę 1285, z tego bowiem roku pochodzi 
pierwsza pisemna wzmianka o  Zakrzowie. W herbie wykorzy-
stano zdjęcie  fi gury św. Wawrzyńca, która  obecnie znajduje się 
we wnęce ściany frontowej zakrzowskiego kościoła. Trzy pio-
nowe pasy w kolorach zielonym i żółtym symbolizują urodzaj-
ne zakrzowskie pola, które wspólnie ze złotym kłosem pszenicy 
umieszczonym z lewej strony podkreślają rolniczy charakter wio-
ski. Drugi, obok kłosa pszenicy, znak heraldyczny to złota podko-
wa, która jest symbolem szczęścia i koni. Konie  przez kilka wie-
ków pełniły ważne funkcje w rolnictwie i transporcie. Według 
informacji  z 1861 roku w zakrzowskim majątku było wówczas 67 
koni, a gospodarze ze wsi posiadali aż 151 koni. Również wielkim 
miłośnikiem i hodowcą koni był graf Georg Larisch Moennich,  
budowniczy zakrzowskiego pałacu i założyciel parku. Podkowa 
łączy również przeszłość ze współczesnością, gdyż po wielu la-
tach nieobecności konie do Zakrzowa wróciły.
    Wg opracowania  p. M.E.Fandrych

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POL-
SKIEJ CEREKWI INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 SIERPNIA 2011R. MOŻ-
NA SKŁADAĆ WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMEN-
TACYJNEGO. WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ W OŚRODKU POMOCY 
SPOŁECZNEJ W POLSKIEJ CEREKWI PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 4 
- POKÓJ NR 1, PARTER.
WSZELKIE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA MOŻNA UZYSKAĆ OSOBI-
ŚCIE LUB TELEFONICZNIE NR TEL.: 077/4876527; 077/4801477

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI
KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ                  
W POLSKIEJ CEREKWI INFORMUJE, ŻE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 
2011R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI NA ZASIŁEK RODZINNY WRAZ 
Z DODATKAMI. WNIOSKI PRZYJMOWANE SĄ W OŚRODKU POMO-
CY SPOŁECZNEJ W POLSKIEJ CEREKWI PRZY ULICY RACIBORSKIEJ 
4 - POKÓJ NR 1, PARTER.
WSZELKIE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA MOŻNA UZYSKAĆ OSOBI-
ŚCIE LUB TELEFONICZNIE NR TEL.: 077/4876527; 077/4801477

Kolejny sukces Pawła Drzeżdzona
2 lipca w niemieckim Bainfurt odbył się Wielki Turniej Za-
paśniczy. W kategorii seniorów 2 miejsce zajął  utytułowany 
sportowiec z  Zakrzowa  Paweł Drzeżdzon. Jest to ogromy 
sukces, gdyż w  zawodach wystartowało 180 zapaśników      
z 8 państw. Serdecznie gratulujemy!

Przerwane wakacje
Mimo trwających wakacji  16 lipca dyrekcja,  nauczyciele , ucznio-
wie cerek wickiego Gimnazjum i ich rodzice ,prawie w komplecie 
stawili się w kościele parafi alnym , aby pożegnać na zawsze i od-
prowadzić na wieczny spoczynek zmarłego tragicznie Mateusza 
Majchrzaka, który po wakacjach miał rozpocząć naukę w klasie 
IIa.
Tragedia wydarzyła  się wieczorem  12 lipca. Chłopiec  jadący 
skuterem  ulicą Karola Miarki, zginął uderzony przez nadjeżdża-
jący z naprzeciwka samochód.
Rodzinie Mateusza i wszystkim, których ta śmierć boleśnie do-
tknęła , składamy wyrazy jak najszczerszego współczucia.

Sołtys na medal
Małgorzata Sobota, sołtys wsi Ciężkowice zdobyła I miej-
sce w kategorii „sołtys roku”  w plebiscycie organizowanym 
przez ”  Nową Gazetę Lokalną”. Cieszymy się wraz z panią 
Sołtys i mieszkańcami Ciężkowic, którzy  dzięki zwycięstwu 
pani Małgorzaty będą mogli bawić się na festynie zorgani-
zowanym  za pieniądze uzyskane  za zwycięstwo w plebiscy-
cie - kwocie 1000 zł ufundowanej przez PBS.
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Piknik historyczny
W niedzielę 12 czerwca na cerekwickim podzamczu, między innymi dzięki 
umiejętności  pozyskiwania funduszy europejskich przez naszych urzędników,  
odbył się  drugi już  piknik historyczny.
Barwny korowód złożony ze średniowiecznych rycerzy, XVII wiecznych szlachci-
ców, husarzy , żołnierzy cudzoziemskich i pięknych dam, prowadzony przez Or-
kiestrę Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej  z Kędzierzyna-Koźla, wyruszył spod 
szkoły, po czym  po okrążeniu  rynku udał się na plac zamkowy.
Na uczestników pikniku czekało mnóstwo atrakcji. Oprócz przepięknych stro-
jów można było podziwiać pokazy musztry, strzelanie z broni czarnoprocho-
wej, pokazy walki białą bronią, a także renesansowe tańce dworskie.
Nieopodal murów zamkowych przygotowano małe „miasteczko średniowiecz-
ne”. Można było zobaczyć jak w przeszłości posługiwano się kołowrotkiem, bito 
monety, przepisywano księgi, kuto żelazo. Chętni mogli spróbować osobiście 
wybić  florena, postrzelać z łuku, albo rzucić  podkową do celu.
Pomimo kapryśnej pogody impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem pu-
bliczności. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się ją powtórzyć.

Rajd Rodzinny
W ostatnią niedzielę czerwca Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów zorganizowało IV Rajd Rodzinny. W rajdzie uczestniczyło 
ok. 50 osób, w tym spora grupa dzieci z rodzicami. Trasa wiodła pagórkowatym terenem z Zakrzowa przez Jaborowice do 
Polskiej Cerekwi. Peleton prowadził i czuwał nad bezpieczeństwem  zakrzowski kolarz wszechczasów pan Jan Cieślak. O godz. 
15.00 rajdowcy przybyli do Polskiej Cerekwi, gdzie w ruinach zamku spotkali się z panią Wójt i artystami oraz mogli podziwiać 
ich dzieła na poplenerowej wystawie malarskiej. Po krótkim odpoczynku w pięknym ogrodzie państwa Wieczorek grupa 
udała się w drogę powrotną. W zakrzowskim parku czekały panie ze Stowarzyszenia: Maria Weinert, Anna Kowalewska, Irena 
Wieczorek z przygotowanymi napojami chłodzącymi, kawą, herbatą, paliło się ognisko, nad którym można było usmażyć kieł-
baski, dzieci poczęstowano także słodyczami. W malowniczej scenerii parku każdy miło spędził czas. Zapraszamy za rok !
            Maria Fandrych

Wakacyjne seanse filmowe
Gminne Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi serdecznie  zaprasza  miłośników filmu  na wakacyjne seanse filmowe. Projekcje  
niedawnych przebojów kinowych przygotowuje i nad przedsięwzięciem czuwa pan Piotr Kanzy. Informacje o kolejnych poka-
zach zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej  gminy (www.polskacerekiew.pl) i na plakatach. Wstęp wolny!

Montaż płotu w Zakrzowie 
W ostatnim „Florianie” pisaliśmy o montażu płotu przy placu zabaw w Zakrzowie. Wymieniliśmy nazwiska osób, które praco-
wały społecznie  przy tej inicjatywie, ale nie wspomnieliśmy o sołtysie Zakrzowa, panu Krzysztofie Kudeli. Jak się okazało, kilka 
osób które pomagały przy montażu zgłosiły się na prośbę sołtysa i po jego interwencji - o czym niestety nie wiedzieliśmy.
Przepraszamy Pana Sołtysa za to niedopatrzenie.

Zdjęcia Dorota Karpińska
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Międzynarodowe Spotkania Malarskie „Polska Cerekiew 2011”
Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku w dniach 17-26 czerwca na terenie gminy Polska Cerekiew odbywał się 
plener malarski. W trwającym 10 dni plenerze uczestniczyło 15 plastyków z Polski, Czech i Białorusi.
26 czerwca 2011 r. w ruinach zamku w Polskiej Cerekwi odbyła się wystawa poplenerowa oraz oficjalne zakończenie Między-
narodowych Spotkań Malarskich. Powstałe prace przedstawiają w większości pejzaże gminy i jej ciekawe zakątki, ale i bogatą 
historię zamku w Polskiej Cerekwi. Aktualnie wystawę podziwiać można w Sali Głównej Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi od 
poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu. 
Tegoroczne Międzynarodowe Spotkania Malarskie zorganizowane zostały w ramach realizowanego przez gminę projektu 
„Partnerstwo bez granic – Razem wokół Euroregionu Pradziad” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa - Przekraczamy granice.
             P.K.

XIII Festyn Policyjny
Rewir Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi przy wsparciu Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizował w druga niedzielę czerwca 
XIII Festyn Policyjny. Imprezę, która odbywała się przy szkolny zespole boisk  rozpoczęto od zawodów strażackich o Puchar 
Wójta Gminy.
Strażacy z Polskiej Cerekwi zaprezentowali  również możliwości nowego wozu bojowego. Niemałą atrakcją dla uczestników 
było miasteczko ruchu drogowego, które specjalnie na festyn przyjechało z Opola oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy 
ofiarom wypadków samochodowych.
Mundurowi rozegrali także mecz piłkarski z drugoligową  drużyna kobiecą.
Pomimo faktu, że tydzień wcześniej dla dzieci zorganizowano w szkole festyn rodzinny , frekwencja była bardzo duża.
Serdecznie gratulujemy organizatorem  kolejnej udanej imprezy.

Nasze Jubilatki
W czerwcu trzy panie z naszej gminy świętowały osiemdziesiąte urodziny: 20 czerwca 
Pani Marta Sobota z Polskiej Cerekwi, 24  czerwca Pani Wilhelmina Stokłosa z Jaborowic  a 25 czerwca Pani Ignacja Szczepa-
niak z Polskiej Cerekwi. Jubilatkom serdecznie gratulujemy, życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.



INFORMACJA 
WORKI PO NAWOZACH I FOLIE PO KISZONKACH

W związku ze zgłaszanym przez mieszkańców problemem zbiórki i zagospodarowania folii po kiszonkach i sianokiszonkach oraz worków 
foliowych po nawozach mineralnych, które pozostają w gospodarstwach i wymagają szczególnego potraktowania informujemy, że zgodnie 
z obowiązującymi przepisami należy w/w odpady przekazywać do punktów zbiórki lub firm posiadających zezwolenie na ich zbieranie          
i transport. Odpady takie jak folia z sianokiszonek czy worki po nawozach nie powinny być spalane w tradycyjnych piecach lub na wolnym 
powietrzu, albo zakopywane w ziemi. Takie zagospodarowanie odpadów jest bardzo szkodliwe dla środowiska, dla zdrowia oraz karalne.
Istnieje możliwość oddania w/w odpadów w Opolu do firmy TERMIA przy ul Cygana 7, tel. 774567082. Odpady takie jak big bagi, worki po 
nawozach, makulatura, opony do 120 cm średnicy,  sprzęt AGD, RTV, świetlówki są przyjmowane bezpłatnie, a folie po kiszonkach płatnie 

(0,50 zł za kg). Firma wystawia kartę przekazania odpadu. Odpady należy dowieźć do siedziby firmy własnym transportem.
Dla chętnych, wzorem roku poprzedniego, jest też możliwość odbioru tych odpadów z posesji przez firmę REMONDIS. Warunkiem zorga-
nizowania zbiórki jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby chętnych, którzy oddadzą co najmniej 1 m³  odpadów. Cena za 1 m³ to 60,00 zł 
netto +8% VAT (może ulec zmniejszeniu przy większej ilości chętnych). Odpady należy przygotować w paczkach nie większych niż 50/50/50 
cm.  Zgłoszenia pisemne można składać w Urzędzie Gminy do dnia 30 lipca 2011r. Należy podać adres, telefon do kontaktu i zadeklarować 
ilość odpadów.  Po zgłoszeniu się odpowiedniej ilości zainteresowanych osób  inspektor Patrycja  Treffon poinformuje o terminie zbiórki.

ZUŻYTY, PRZEPRACOWANY OLEJ
Obecnie istnieje też obowiązek utylizacji przepracowanego  oleju. Jest możliwość oddania tego odpadu bezpłatnie na Gminnym Składowi-
sku Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach   lub  w firmie PETROMEX z Opola, która odbiera zużyty olej po wcześniejszym telefonicznym 
zgłoszeniu pod  nr telefonu 77 456-48-97. Przyjeżdża pod wskazany adres własnym transportem i zabiera olej. Wymagana ilość to min. 

200 l.  Firma płaci zdającemu od 0,30 do 0,50 zł za 1 kg.
SEGREGACJA ODPADÓW

Wszyscy mieszkańcy gminy zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w szczególności szkła, plastiku i papieru oraz 
odpadów biodegradowalnych w sposób określony w Uchwale o utrzymaniu czystości  i porządku w Gminie. Dodatkowe worki można ku-

pić w Firmie REMONDIS w Kędzierzynie –Koźlu lub  w Urzędzie Gminy w pok. nr 21 u pani P. Treffon w cenie 3 zł za sztukę
SPALANIE ODPADÓW

Przypominamy mieszkańcom  gminy o obowiązującym zakazie spalania jakichkolwiek odpadów w piecach oraz na powierzchni ziemi. 
Może być to groźne dla zdrowia ludzi, ze względu na wydostające się do atmosfery szkodliwe związki chemiczne. Szczególnie niebezpiecz-
ne substancje wydobywają się przy spalaniu plastików (butelki PET, folie, styropian) oraz wyrobów gumowych (np. opon). Zabrania tego 
procederu Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie oraz Ustawa o odpadach. Zgodnie z przepisami prawa, wykrycie tego 
procederu obciążone jest karą grzywny lub aresztu. Jednocześnie informujemy, że spalana guma lub plastik mają charakterystyczny, ostry 

zapach. Jest to łatwe do wykrycia przez odpowiednie służby oraz samych mieszkańców. 
Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na to co wydobywa się z kominów w Państwa okolicy. Substancje chemiczne ze spalania gumy lub 
plastików są najbardziej uciążliwe w promieniu kilkuset metrów od miejsca spalania. W związku z powyższym zauważone przypadki należy 

zgłaszać  bezpośrednio na numer alarmowy policji.
KONTROLE ARiMR

Jednocześnie przypominamy rolnikom o obowiązkowym posiadaniu dokumentu potwierdzającego przekazanie w/w odpadów (umowa, 
faktura, karta przekazania) podczas kontroli ARiMR w ramach Wymogów Wzajemnej Zgodności.

                                                                                                               Patrycja Treffon we współpracy z 
                                                                                                                           Aleksandrą Nierychło-Werner
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Orkiestra przywiozła brąz
W niedzielę 12 czerwca 2011 r. w Lichyni koło Leśnicy odbył się 
XIX Przegląd Orkiestr Mniejszości Niemieckiej. W Przeglądzie 
wzięło udział 13 orkiestr z województwa opolskiego i śląskiego. 
Jak co roku w przeglądzie tym udział wzięła również nasza Gmin-
na Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Polskiej Cerekwi. Biorąc pod 
uwagę poziom artystyczny oraz ilość orkiestr biorących udział 

w konkursie nasza or-
kiestra wypadła zna-
komicie plasując się 
po raz kolejny w ścisłej 
czołówce – w kategorii 
orkiestr młodzieżowych 
podobnie jak w roku 
ubiegłym zajęła 3 miej-
sce. Naszym muzykom 
życzymy powodzenia      
i kolejnych udanych wy-
stępów!  P.K.
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Dzień Matki i Ojca
18 czerwca DFK  w Polskiej Cerekwi zorganizowało wspólne 
obchody Dnia Matki i Ojca. Na imprezie nie zabrakło po-
częstunku i ciekawych konkursów, zatem uczestnicy miło 
spędzili czas.


