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Kolejne Mistrzostwo Pawła
Paweł Drzeżdzon, mieszkaniec Zakrzowa, członek Polskiej Kadry 
Narodowej, w zakończonych 27 listopada Międzynarodowych  
Mistrzostwach Polski w zapasach  w stylu wolnym po raz kolejny 
sięgnął po  złoty medal. Startował  w grupie wiekowej do lat 20, 
w kategorii wagowej 66 kg.
W zmaganiach udział wzięło 280 zawodników z 40 klubów, re-
prezentujących 9 państw. Paweł Drzeżdzon stoczył 5 walk,  w 
tym ostatnią- finałową  z Rosjaninem. Macierzysty klub Pawła 
„Dąb Brzeźnica” w klasyfikacji drużynowej zajął III miejsce.
Naszemu Mistrzowi gorąco gratulujemy i dziękujemy za wspa-
niałą promocję naszej gminy. 






























„Śladami tradycji” - wystawa fotografii Lidii Wieczorek
18 listopada w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi odbył się wernisaż wystawy foto-
grafii Lidii Wieczorek pod tytułem „Śladami tradycji”. Na wernisaż przybyło wielu zain-
teresowanych. Ci którzy odwiedzili wystawę byli pozytywnie zaskoczeni pracami młodej 
artystki. Oprócz podziwiania zdjęć można też było udać się na mały poczęstunek. Warto 
podkreślić, że ciasta, którymi częstowano gości, wyszły z piekarni zaprezentowanej na fo-
tografiach. Wystawę można podziwiać w Centrum Kultury do 2 grudnia, w poniedziałki, 
środy i piątki w godzinach 13:00-15:00 i 18:00-19:00.
„Śladami tradycji „ to cykl fotografii przedstawiających ludzi w momencie wykonywania 
swoich codziennych obowiązków. W dobie masowej produkcji oraz gospodarki rynkowej 
są to profesje spotykane niezwykle rzadko, bądź też wymierające. Fotografie przedsta-
wiają zawody, o istnieniu których nierzadko nie zdajemy sobie sprawy. Zobaczyć można 
na nich ludzi zajmujących się tradycyjną produkcją pieczywa, wędlin, masła oraz sera, ale 
również ciężka pracę grabarzy. Zdjęcia powstawały 2 lata.
Lidia Wieczorek – mieszka w Polskiej Cerekwi, jest studentką grafiki ostatniego roku ma-
gisterskich studiów artystycznych II stopnia w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Śląskiego 
w Cieszynie. Uczęszczała do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu, posiada 
dyplom dekoratora wnętrz. Zajmuje się grafiką warsztatową i projektową, a także fotografią i rysunkiem. 
Halloween w Centrum Kultury
W mroczny wieczór Halloween w cerekwickim Centrum Kultury zorganizowano wieczór filmowy z horrorem.               
W imprezie uczestniczyła spora grupa starszej oraz młodszej młodzieży. Oprócz filmów z wampirami i wilkołakami 
były też latające nad widownią duchy i upiory, dzięki którym można było przeżyć dreszczyk emocji i po prostu do-
brze się bawić. W przerwie seansów na wszystkich miłośników mocnych wrażeń czekał słodki poczęstunek. 
             Piotr Kanzy

Sylwester pod chmurką
W tym roku  już po raz trzeci Urząd Gminy zorganizuje  wieczór sylwestrowy na placu przy fontannie. Będzie dużo 
dobrej muzyki i pokaz pirotechniczny o północy. Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców i gości  na wspólne 
witanie Nowego Roku. Szczegółowe inf. będą na plakatach i w kolejnym numerze „Floriana”
Florian w Internecie
Przypominamy, że nasz informator oprócz wersji drukowanej zamieszczany jest w całości również w Internecie na 
stronie www.polskacerekiew.pl w zakładce „Florian”

Z okazji  zbliżających się Świąt Bożego                                          
Narodzenia 

Wójt Gminy Polska Cerekiew wraz z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi    z  a  p  r  a  s  z  a  j  ą   

wszystkich, którzy Święta spędzają samotnie, skromnie i cicho 
 

na WIECZÓR  WIGILIJNY   

W programie wieczoru : opłatek, kolacja wigilijna w uroczystym nastroju, 
kolędy, występy dzieci . 

 
Uroczysta  kolacja odbędzie  się w dniu  21.12.2011 r. o 
godz. 17.00 w sali  Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi 
przy ul. Kozielskiej 3 

 
Chętnych do udziału w  Wigilii prosimy o zgłoszenie się po odbiór zaproszeń  do               
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 
4 -  pok nr 1 . Zaproszenia można odbierać w terminie do dnia 15.12.2011 r. 
W przypadku niemożności odbioru zaproszenia osobiście można zgłosić swój 
udział telefonicznie  pod numerem telefonu -  77 48 76 527 

Tym , którzy nie będą  mogli podzielić 
się  z nami opłatkiem składamy serdeczne życzenia - Wesołych Świąt    

Nosił wilk razy kilka….
Na mocy postanowienia  Wydziału Karnego Sądu Rejonowego 
w Opolu z dnia 25 października 2011 r. Redaktor „Laufra” Bro-
nisław Piróg   zobowiązany został  do zamieszczenia na łamach 
swojej gazety  oświadczenia, w który przyznaje, iż : „ w nr 22 
dwutygodnika „Laufer”  z dnia 18.11.2010 r. zamieścił niezgod-
ne z prawdą zarzuty wobec Mirosława Andrejczuka –funkcjo-
nariusza Policji, polegające na stosowaniu specjalnych metod 
policyjnych, w następstwie których zmuszał on do ucieczki 
młodzież z gminy Polska Cerekiew, a które to zarzuty nie miały 
oparcia w faktach, a pochodziły z relacji ustnych innych osób, 
za co przeprasza podając, że nie było jego intencją pomówienie 
pokrzywdzonego i zobowiązuje się do zamieszczenia przepro-
sin na łamach dwutygodnika „Laufer”(…) 
Agnieszka Holland powiedziała kiedyś, że wolność słowa istnieje 
dlatego, że słowo jest czymś szalenie ważnym, za co ponosi się 
odpowiedzialność.  Problemem w Polsce nie jest wolność słowa, 
tylko brak odpowiedzialności za nie. Niektórym ludziom wydaje 
się, że mogą powiedzieć wszystko i nie będą ponosić  żadnych 
konsekwencji. 
Dobrze, że  w naszej gminie wreszcie ktoś zareagował na nie-
ustanne  mijanie się z prawdą  przez autora tygodnika „Laufer”.

Informacja dla Rolników
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy zgłosić go 
do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej,  bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6 miesię-
cy od dnia jego zaistnienia. Jest to obowiązek wynikający z artykułu 45 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników.
Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem 

poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.
Placówka terenowa KRUS jest zobowiązana do ustalenia przyczyn i wszystkich okoliczności wypadku, a upoważniony pra-

cownik ma prawo do: dokonania oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem, przeprowadzenia postępowania 
dowodowego na podstawie zeznań poszkodowanego i świadków.

W toku postępowania dowodowego ustala się też, czy zaistniała zwłoka w zgłoszeniu wypadku. Konsekwencje niedopełnie-
nia tego obowiązku bierze się pod uwagę przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, które mogą mieć także wpływ na 
odmowę przyznania odszkodowania. Zgłoszenie wypadku w jak najkrótszym terminie leży więc w interesie poszkodowa-

nego.
Poszkodowany lub inna osoba zgłaszająca wypadek powinna w szczególności: zabezpieczyć w miarę możliwości miejsce i 
przedmioty związane z wypadkiem, udostępnić miejsce wypadku i przedmioty związane z wypadkiem, wskazać świadków 
wypadków, dostarczyć posiadaną dokumentację leczenia, udzielić informacji i wszechstronnej pomocy pracownikowi Kasy 
upoważnionemu przez Prezesa Kasy do prowadzenia postępowania dowodowego w sprawie ustalenia okoliczności i przy-

czyn wypadku.
Wszelkie informacje można uzyskać na szkoleniach z zakresu bhp organizowanych przez KRUS, w najbliższej Placówce 

Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.



2 Florian Październik/Listopad 2011
Obywatel Olbrychski
Wielki zaszczyt przypadł w udziale miesz-
kańcom naszej gminy - 5 listopada Ho-
norowym Obywatelem Gminy Polska 
Cerekiew został Daniel Olbrychski, je-
den z najwybitniejszych polskich akto-
rów. Zagrał w ponad stu filmach w kraju 
i zagranicą współpracując z najlepszymi  
reżyserami: Andrzejem Wajdą, Krzyszto-
fem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim. 
Niejednokrotnie odznaczany był  znamie-
nitymi wyróżnieniami takimi jak: Złoty 
Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Medal  „Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis”, Komandor 
Orderu Sztuki i Literatury. Tytuł „Hono-
rowego Obywatela” Rada Gminy Polska 
Cerekiew nadała  panu Olbrychskiemu na 
wniosek Ludowego Klubu Jeździeckiego 
„Lewada”.
Daniel Olbrychski związany jest z naszą 
gminą od 1998 roku- wówczas po raz 
pierwszy przyjął zaproszenie Andrzeja 
Sałackiego na I Jeździeckie Mistrzostwa 
Gwiazd. W ciągu kolejnych lat przyjeż-
dżał wielokrotnie aby wziąć udział w za-
wodach jeździeckich, lub uczestniczyć             
w organizowanych przez  LKJ „Lewada”  
wydarzeniach kulturalnych, takich jak np. 
inscenizacja historyczna w Raciborzu.
Pan Olbrychski podczas listopadowego 
pobytu w Polskiej Cerekwi nie tylko przy-
jął tytuł Honorowego Obywatela Gminy, 
ale przede wszystkim zainaugurował be-
nefis  50-lecia swojej  pracy artystycznej. 
Podczas uroczystego spotkania jubile-
uszowego  zorganizowanego w Gminnym 
Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi   
wielki artysta  z nostalgią wspominał swo-
je filmy, spektakle, przyjaciół….. Wieczór uświetniony wspaniałą oprawą mu-
zyczną  pełen był zadumy i refleksji, ale także anegdot i żartów.
Na zakończenie imprezy goście poczęstowani zostali jubileuszowym tortem, 
który Mistrz Olbrychski podzielił  
szablą.
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Dwie dekady „Lewady”
W pierwszą sobotę listopada na hipodromie przed pałacem w Zakrzo-
wie  uroczyście świętowano jubileusz dwudziestolecia Ludowego Klubu 
Jeździeckiego „Lewada” . Klubowicze zorganizowali okolicznościowego 
„Hubertusa”, czyli pogoń za lisem , ognisko oraz liczne pokazy jeździec-
kie. Zarządowi klubu gratulacje z okazji jubileuszu i życzenia równie 
owocnych następnych lat składali m.in. Euro Poseł   Danuta Jazłowiec-
ka, Poseł na Sejm RP-  a od kilku lat także honorowy członek „Lewady”  
Brygida Kolenda-Łabuś, Wicemarszałek  Województwa Opolskiego 
Barbara Kamińska,  Prezydent Kędzierzyna-Koźla Tomasz Wantuła, Sta-
rosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Artur Widłak, Prezes Opol-
skiej Federacji Sportu Andrzej Walczak, Prezes Stowarzyszenia Odnowy 
Wsi Zakrzów Agnieszka Wieczorek-Griner oraz   Wójt i Przewodniczący 
Rady naszej gminy. Gościem specjalnym imprezy był Daniel Olbrychski, 
jeden z najwybitniejszych aktorów polskich, najlepszy jeździec spośród 
aktorów i serdeczny przyjaciel prezesa „Lewady” Andrzeja Sałackiego. 
W ciągu swej dwudziestoletniej historii LKJ „Lewada” miał 4 prezesów. 
Pierwszym  był nieżyjący już, dyrektor Kombinatu Zakrzów Jan Małecki, 
w następnej kadencji stowarzyszeniu szefował Wojciech Ziajka. Po nim 
pałeczkę  przejęła nieodżałowana Anna Małecka, która zginęła w wypad-
ku samochodowym w Polskiej Cerekwi w 2004 r. Od tej pory prezesem 
„Lewady” jest Andrzej Sałacki- trener klubu, menadżer i twórca jego 
sukcesów,  który jako zawodnik zdobył dwanaście medali Mistrzostw 
Polski i wielokrotnie reprezentował nasz kraj za granicą.  Jako pierw-
szy Polak zakwalifikował się do  Finału  Pucharu Świata w  ujeżdżeniu. 
Zdobył  także dwa medale Mistrzostw Świata w woltyżerce. Szczególne 
uznanie zyskał prezentowany przez niego program ujeżdżenia przedsta-
wiony między innymi na specjalnym indywidualnym  pokazie w pałacu 
Windsor przed królową angielską  Elżbietą II. Od 2008 roku Andrzej Sa-
łacki jest członkiem zarządu międzynarodowego klubu trenerów . Ekipa 
LKJ „LEWADA”, który od lat prowadzi w rankingu najlepszych klubów  w dyscyplinie ujeżdżenia,  z powodzeniem 
bierze udział w największych zawodach jeździeckich w kraju i za granicą. Czołowa zawodniczka „Lewady”  Żaneta 
Skowrońska jest siedmiokrotną medalistką Mistrzostw Polski Seniorów, w tym dwukrotnie złotą Bezprecedenso-
wym sukcesem był również start Małgorzaty Morsztyn w finale Pucharu Świata w 2001 roku,  gdzie wywalczyła 
jedenaste miejsce. Łącznie w ciągu 20 lat zawodnicy klubu zdobyli  103 medale we wszystkich kategoriach wieko-
wych , w tym 45 medali Mistrzostw Polski Młodych Koni oraz 16 medali MP Seniorów , co jest ewenementem na 
skalę kraju.  W roku 2011 do ekipy „Lewady” dołączyła Beata Stremler - tegoroczna  Mistrzyni  Polski  w Ujeżdżeniu, 
Finalistka  Mistrzostw Europy Seniorów 
2011.
Mamy nadzieję, że „Lewada” będzie z 
roku na rok piąć się coraz wyżej, a osią-
gnięcia jej zawodników będą powodem 
do dumy dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy.

Nasi Jubilaci
21 listopada  Złote Gody świętowali państwo   Agnieszka i Wilhelm Tiszbierek z Wronina, a 25 listopada minęło 50 
lat odkąd sakramentalne „tak” powiedzieli sobie państwo Władysława i Tadeusz Masztalerz z Polskiej Cerekwi
10 listopada 80-te urodziny świętował pan  Walter Dapa 80 lat z Ligoty Małej, a dwa dni później – 12 listopada 
również 80-te urodziny obchodziła  Eryka Adam z Polskiej Cerekwi.
Wszystkim Jubilatom składamy moc najserdeczniejszych życzeń zdrowia  i pomyślności na dalsze lata.


