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Wakacje w Centrum Kultury dobiegły końca

 To co dobre, niestety szybko się kończy. Czas szybko płynie, a szcze-
gólnego przyspieszenia nabiera w okresie wakacji. Pomimo udanej letniej po-
gody dzieci z terenu gminy chętnie uczestniczyły w zajęciach organizowanych 
przez cerekwickie Centrum Kultury i dlatego też zgodnie podkreślały swoje 
zadowolenie. 
 Oprócz różnych zajęć plastycznych bardzo ciekawą formą były plenery 
malarskie. Dla spragnionych doznań artystycznych organizatorzy przygotowa-
li artykuły malarskie, dzięki którym dzieci mogły poczuć się jak profesjonalni 
malarze. Aktywną formą wypoczynku był wyjazd na basen do Zakrzowa. Aby 
urozmaicić wolny letni czas zorganizowano również wyjazd do kina Helios, 
jak również wspólne środowe spotkania z naszymi seniorami, podczas któ-
rych dzieci wspólnie z paniami gotowały najróżniejsze smakołyki. W związku               
z tym, że program tegorocznych wakacji był naprawdę bogaty w wiele atrak-
cji, pod koniec sierpnia zorganizowano festyn, podczas którego dzieci przed-
stawiły wszystkim to co udało im się stworzyć przez te dwa miesiące. Za swoje 
zaangażowanie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnic-
twa oraz skromny prezent. 
 Czas faktycznie szybko płynie, więc niebawem następne wakacje, 
które znowu będzie można cie-
kawie, aktywnie i bezpiecznie 
spędzić z Centrum Kultury w 
Polskiej Cerekwi. Poniżej przed-
stawiamy Państwu fotorelację z 
tegorocznych wakacji.

Darmowe zajęcia gimnastyki wodnej

 Wójt Gminy Polska Cerekiew oraz Fitness Club 
„Manta” zapraszają wszystkich mieszkańców na darmowe, 
pokazowe zajęcia gimnastyki wodnej. Zajęcia odbędą się 3 
i 10 września o godz. 19:00 na niedawno otwartym basenie 
w wielofunkcyjnym ośrodku rekreacyjno-sportowym w Za-
krzowie. W trakcie zajęć będzie można skorzystać z bezpłat-
nego masażu relaksacyjnego lub leczniczego.

„Ciekawostki z naszej historii”(8)

 List gończy z 1821 roku zamieszczony w niemiec-
kojęzycznej gazecie Oeffentlicher Anzeiger nr 23. Czytamy 
tam:
Fizylier* Franz P. z Batalionu Fizylierów 10 Regimentu          
(1 śląskiego) Piechoty, dnia 22 b.m. zdezerterował z Garni-
zonu w Brzegu. Wszystkie policyjne władze departamentu 
są niniejszym zobowiązane do czujności w sprawie P., do 
jego aresztowania i odstawienia do batalionu w Brzegu.
Opole dn.28 maj.1821
Rysopis poszukiwanego.
Franz P. ma lat 23 i pół, 171 cm wzrostu (5 stóp i 5 cali), uro-
dził się w Zakrzowie powiat Koźle. Włosy blond, oczy szare, 
czoło wysokie, nos szpiczasty, usta zwyczajne, twarz duża, podłużna, blada z licznymi bliznami. W czasie ucieczki miał na sobie 
niebieski mundur, zaś kołnierz, patki i inne dodatki są w kolorze czerwonym. Mundur ma żółte guziki, żółte naramienniki z wpin-
ką z liczbą 10. Miał ze sobą czarną lnianą woskowaną matę, czapkę z daszkiem, półbuty, szablę francuską w czarnej pochwie.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                   
*Objaśnienie: Fizylierzy, to lekka piechota wyposażona w fuzje. Na podstawie zbiorów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej przygoto-
wał Erwin Fandrych z Zakrzowa.

Konkurs na nazwę ośrodka w Zakrzowie

 Wójt Gminy Polska Cerekiew ogłasza otwarty kon-
kurs na nazwę własną wielofunkcyjnego ośrodka spor-
towo-rekreacyjnego w Zakrzowie. Celem konkursu jest 
wyłonienie najlepszej nazwy dla ośrodka nawiązującej do 
charakteru jednostki spełniającej jednocześnie rolę promo-
cyjną oraz informacyjną. Każda chętna osoba może swoją 
propozycję  z nazwą dla ośrodka zgłosić do dnia 16 września 
br. do godziny 15:00. Warunkiem przystąpienia do konkursu 
jest wysłanie w zamkniętej kopercie nazwy na adres: Urząd 
Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska 
Cerekiew, z dopiskiem „Konkurs na nazwę ośrodka w Za-
krzowie”, lub e-mailowo: p.kanzy@polskacerekiew.pl. Dla 
zwycięzcy przygotowano  karnet  o  wartości  500  złotych  
na  korzystanie  z oferty ośrodka w Zakrzowie oraz udział 
w oficjalnym otwarciu ośrodka. Dodatkowych informacji 
udziela również: Piotr Kanzy, tel. 77 4801476, e-mail: p.kan-
zy@polskacerekiew.pl Regulamin konkursu oraz niezbędne 
załączniki dostępne na stronie: www.polskacerekiew.pl

10 Regionalna Wystawa Zwierząt Ho-
dowlanych 2013

 W dniach 28-29.09.2013 odbędzie się 
10 Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 
2013 w Zakrzowie. Podczas wystawy zwiedza-
jący będą mogli zobaczyć nie tylko najpiękniejsze i najlepsze 
zwierzęta hodowlane, ale także sprzęt  oraz maszyny rolnicze. 
Opolski Urząd Marszałkowski dofinansuje wystawę z funduszy 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Imprezy towarzyszące wy-
stawie będą miały wspólne hasło „Agrofestiwal”. Wszystkich za-
interesowanych serdecznie zapraszamy 28-29.09.2013 do wie-
lofunkcyjnego ośrodka rekreacyjno-sportowego w Zakrzowie. 
Regulamin wystawy oraz karta zgłoszenia dostępna na stronie 
www.izbarolnicza.opole.pl, zakładka Wystawa 2013. Zgłoszenia 
będą przyjmowane do 14 września br.

Nasi Jubilaci

9 sierpnia 80-te urodziny obchodziła Elżbieta Drechsler z Zakrzowa
15 sierpnia 90-te urodziny obchodziła Maria Datko z Grzędzina.
Jubilatkom życzymy dużo zdrowia oraz kolejnych rocznic.

Basen w nowym ośrodku
  Obiekt został otwarty w sobotę 10 sierpnia br. Do końca wakacji mieszkańcy gminy 
Polska Cerekiew mogli korzystać z niego za darmo, za okazaniem dowodu tożsamości. Basen     
w nowym ośrodku ma 16 metrów długości i 9 metrów szerokości, temperatura wody w base-
nie osiąga ok. 30-30,5 st. Celsjusza. Basen będzie otwarty dla placówek oświatowych z gminy 
oraz z gmin ościennych, już wiadomo, że szkoły z gminy będą zwolnione z opłat. Uczniowie 
będą korzystać z basenu do godziny 14.

Gotuj z Gwiazdą po opolsku

 W  czasie tegorocznych Jeździeckich Mistrzostw gwiazd 
w Zakrzowie organizatorzy przygotowali promocję opolskich 
potraw tradycyjnych. Przedsięwzięcie odbywało się pod ha-
słem „Gotuj z Gwiazdą po opolsku.” Pierwszego dnia zawodów 
przedstawiciele 2 drużyn „Niebieskich” i „Żółtych” –złożonych                    
z popularnych aktorów i profesjonalnych kucharzy konkurowali 
w przygotowaniu najlepszej sałatki kartoflanej oraz przygotowa-
li do degustacji  placki z blachy i popularny w naszym regionie 
„Pańćkraut”. 
Następnego dnia do „Polskiej Księgi  Rekordów i Osobliwości” 
wpisano kolejny rekord – kartoflankę. Tego zadania podjął się 
Michał Bałazy z restauracji Dworek w Szonowicach. Do olbrzy-
miego gara wrzucił: 10 kg kości wędzonych, 10 kg ziemniaków, 
3 kg marchewki, 3 kg selera, ziele angielskie, liście laurowe, 
majeranek, sól i pieprz. Wszystko zalał 80 litrami wody. Po kil-
kugodzinnym gotowaniu poczęstowano publiczność rekordo-
wą kartoflanką w ilości 102 litrów. Nad poszczególnymi fazami  
przygotowywania zupy czuwał osobiście, smakował i wysoko 
oceniał pomysłodawca, wicemarszałek województwa opolskie-
go Antoni Konopka. Kucharzowi i marszałkowi w gotowaniu asy-
stowali artyści : prowadzący imprezę Karol Strasburger, Marek 
Włodarczyk, Magdalena Cwen- Hanuszkiewicz, Marek Torzew-
ski, Agnieszka Wielgosz, Maciej Florek i Joanna Jeżewska.
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Festyn piłkarski o Puchar Wójta Gminy Polska Cerekiew

 Drugi raz Towarzystwo Sportowe UNIA Polska Cerekiew zorganizowało turniej 
piłkarski połączony z festynem. W tym roku w niedzielę 18 sierpnia drużyny biorące udział 
w turnieju zagrały o Puchar Wójta Gminy Polska Cerekiew. W turnieju udział wzięły  dru-
żyny z naszej gminy:  Fortuna Witosławice, Orzeł Polska Cerekiew, LZS  Młyn-Pol  Zakrzów 
oraz oldboje Unii Polska Cerekiew.
 W pierwszym  spotkaniu zagrały ze sobą drużyny Unii Polska Cerekiew oraz For-
tuny Witosławice. Wygrała Unia po serii rzutów karnych 5:4. W drugim meczu spotkały 
się drużyny Orła Polska Cerekiew i LZS Młyn -Pol Zakrzów, wygrał Orzeł 2:0. Mecz o trzecie 
miejsce to spotkanie drużyn LZS Młyn-Pol Zakrzów i Fortuna Witosławice. Mecz zakończył 
wynikiem bezbramkowym. W rzutach karnych  wygrała drużyna  z Zakrzowa 5:4. Mecz       
o pierwsze miejsce rozegrały drużyny Orła Polska Cerekiew oraz  Unii Polska Cerekiew. 
Turniej wygrała drużyna Orła Polska Cerekiew. Drugie miejsca Unia Polska Cerekiew. Trze-
cie LZS Młyn-Pol Zakrzów a czwarte  Fortuna Witosławice. W międzyczasie rozegrany zo-
stał mecz pokazowy w którym zagrały Cerekwianki i zawodnicy Unii (50+) w gumowcach. 
Chociaż chodziło o zabawę to widzowie byli świadkami  niezwykłego zaangażowania i wa-
leczności obu drużyn. Ostatecznie mecz wygrały utalentowane dziewczyny z wynikiem 
2:0.
 Oprócz rozgrywek sportowych organizator przygotował  wiele innych atrakcji. 
Dla dzieci dostępne były bezpłatnie dmuchana zjeżdżalnia, basen z kulkami, wodne kule, 
trampolina, przejażdżki konne  w siodle,  wata cukrowa i kiełbaska pieczona na ognisku. 
Oprócz tych atrakcji dzieci brały udział w różnych grach i konkursach, m.in. odbył się  konkurs plastyczny, biegi w workach czy  siatkówka 
balonowa. Wszystkie zabawy i konkursy zorganizowała i poprowadziła Wiesława Podgórska.
 Dla dorosłych z kolei dużą atrakcją i wyzwaniem były zawody w przeciąganiu liny. Na starcie stanęły reprezentacje 4 sołectw: 
Polskiej Cerekwi, Ciężkowic, Ligoty Małej i Grzędzina. W kategorii pań zwyciężyła drużyna sołectwa z Ciężkowic, w kategorii panów biorąc 
przykład   z pań również zwyciężyła drużyna z Ciężkowic.
 W specjalnym namiocie pod przewodnictwem pana Jana Cieślaka odbył się turniej tenisa stołowego w poszczególnych katego-
riach wiekowych, który zgromadził wielu chętnych.
 Równolegle z zawodami odbywały się występy na scenie. Jako pierwsze  pojawiły się przedszkolaki z Zespołu Gimnazjalno - 
Szkolno - Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi. Przedszkolaki przygotowane do występów przez Wiesławę Podgórską zaprezentowały róż-
norodny program. Po przedszkolakach  wystąpiła Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Polskiej Cerekwi pod batutą Haralda Powrósło.                        
Po tych występach na scenie zaprezentowali swój widowiskowy pokaz karatecy Maciej Semak  i Przemek Chmielewski, a po nich z moc-
nym brzmieniem  wystąpił   rockowy  zespół z Polskiej Cerekwi  „Reset”.
 W trakcie całej imprezy można było zmierzyć sobie ciśnienie, obejrzeć sprzęt jakim dysponuje karetka pogotowia, zapoznać              
z  podstawowymi zasadami udzielania  pierwszej pomocy, a także dokładnie zapoznać się z wyposażeniem bojowego wozu strażackiego  
OSP Polska Cerekiew. Całą imprezę prowadził mieszkaniec Polskiej Cerekwi Mateusz Kłosek.
 Po ceremonii wręczenia pucharów odbyła się zabawa taneczna  z zespołem muzycznym RELAX .
Wszyscy, którzy przybyli w niedzielne popołudnie na boisko ( prawie tysiąc osób)  na pewno nie żałowali swojej decyzji. Pogoda była prze-
piękna, a atmosfera i zabawa znakomita.
 Głównym organizatorem  festynu był Prezes  Unii Polska Cerekiew -  Ryszard Szewior, który stwierdził, że festyn organizowany był 
z myślą by mieszkańcy gminy miło, ale na sportowo spędzili wolny czas.
W imieniu Ryszarda Szewiora bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie na festyn. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli 
przy organizacji  festynu. Szczególnie dziękujemy wszystkim Sponsorom imprezy.
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XVI edycja Jeździeckich Mistrzostw Gwiazd już za nami

 Aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, politycy oraz przedstawiciele wielu innych profesji, 
piękne konie oraz sportową rywalizację można było zobaczyć w miniony w weekend w LKJ „Lewa-
da”     w Zakrzowie.
 W tym roku impreza przeprowadzona została w zmienionej formie. Koncerty oraz po-
kaz pirotechniczny zastąpiły nowe atrakcje: konkurs western riding oraz konkurs kulinarny „Gotuj              
z Gwiazdą po Opolsku”.
 Zgromadzeni artyści rywalizowali o tytuł mistrza w czterech dyscyplinach jeździeckich.       
W dyscyplinie ujeżdżenia zwyciężył Mariusz Krzemiński, mistrzem w skokach przez przeszkody zo-
stał Maciej „Gleba” Florek, w debiutującej dyscyplinie western riding zwyciężył Michał Malinowski, 
w powożeniu zaprzęgami konnymi  nie miał równych zespół Karol Strasburger, Marek Torzewski.

Remont szatni sportowej na boisku w Polskiej Cerekwi

 Budynek szatni sportowej w Polskiej Cerekwi został odnowiony. Efekty remontu można 
było zobaczyć podczas festynu piłkarskiego o puchar Wójta Gminy Polska Cerekiew. Cały budynek 
został otynkowany, w części sportowej szatni wymieniono okna, ściany łącznie z kominem i  wnę-
kami okiennymi  pomalowano. Okna i materiały budowlane do naprawy elewacji zostały pokryte 
ze środków Zakładu Usług Komunalnych, a farby zakupili i elewację pomalowali członkowie TS 
Unia Polska Cerekiew.
Całość (boisko, budynek szatni oraz pozostały teren) utrzymuje Zakład Usług Komunalnych w 
Polskiej Cerekwi.


