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Poćwicz w Zakrzowie

 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów serdecznie zapra-
sza do udziału w ćwiczeniach rekreacyjnych. Zajęcia mają bez-
płatny charakter i odbywają się kilka razy w tygodniu o godzinie 
19 w świetlicy wiejskiej w Zakrzowie. Ćwiczenia rozciągające 
przeprowadza Pani Sabina Herman. Jak podkreśla Pani Prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Zakrzów Agnieszka Griner-Wie-
czorek – w zajęciach uczestniczyć może każdy, bez względu na 
poziom kondycji fizycznej. Na zajęcia należy się umówić pod nr 
tel.: 502 037 065.

Impreza w stylu country

 W drugi weekend lipca w wielofunkcyjnym ośrodku           
w Zakrzowie odbył się Piknik Country.  Była to pierwsza impreza 
w tym stylu zorganizowana m.in. dzięki szerszym możliwościom 
wynikającym z otwarcia nowego ośrodka. Zawodnicy zmagali się 
w takich konkurencjach jak Horsemanship, Western Plaesure czy 
Reining. Zawody w ramach Western Cup Summer Edition były 
eliminacjami do Mistrzostw Polski Polskiej Ligi Western i Rodeo. 
Choć LKJ Zakrzów specjalizuje się w klasycznym ujeżdżaniu to 
ostatnie nietypowe imprezy jak zeszłoroczne rajdy czy tegoroczne zawody kawaleryjskie również cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Dodatkowo podczas pikniku odbyły się koncerty, które miały wprowadzać nie tylko zawodników, ale i zgroma-
dzoną publiczność w klimat westernu. Na scenie wystąpił zespół John Kentucky Band oraz Cezary Makiewicz i Koltersi. W 
planach są kolejne  imprezy, które  mają  zgromadzić  szerszą  publiczność  w  nowym  ośrodku.  We  wrześniu ma się odbyć  
X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Ogólnopolski czempionat hodowlany koni rasy szlachetna półkrew w skokach 
luzem.

„Ciekawostki z naszej historii”(7)

 Ostatnio zdemontowano tory na znacznym odcinku istniejącej przez prawie 99 lat linii kolejowej Kędzierzyn – Polska 
Cerekiew, przedłużonej później do Baborowa. To już koniec tej onegdaj kultowej linii! Jednak żal… Poniżej zamieszczony roz-
kład jazdy na lata 1972 – 1973 zamieszczono w broszurze pt. ,,Rejonowy rozkład jazdy pociągów -  Katowice’’, wydanej przez 
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1972. Przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa.

Kreatywne kobiety wiejskie
 
 W dniach  19-20 czerwca w Zakrzowie i Polskiej Cerekwi odbyła 
się konferencja pod patronatem ministra turystyki i sportu Joanny Muchy, 
promująca kreatywność i przedsiębiorczość mieszkanek wsi. Dwudniowe 
spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń środowisk kobiecych                    
z różnych województw z całej Polski, w zakresie możliwości rozwoju i wzmac-
niania potencjału kobiet na obszarach wiejskich, a także pokonywaniu barier 
związanych z codziennym funkcjonowaniem w realiach wsi, takich jak m.in. 
utrudniony dostęp do edukacji, utrudniony lub zawężony dostęp do opieki 
medycznej, ograniczony dostęp do oferty kulturalnej, mniejsza możliwość 
korzystania z funduszy europejskich, a co za tym idzie utrudnienia w do-
stępie do dodatkowych możliwości rozwijania przedsiębiorczości. Program 
spotkania obejmował między innymi: wystąpienie członka zarządu Woje-
wództwa Opolskiego Barbary Kamińskiej, odczytanie listu pani prezydento-
wej Anny Komorowskiej, wykład Katarzyny Dowbor „Wizerunek na miarę 
sukcesu”, wykład Doroty Stasikowskiej-Woźniak „Przywództwo i liderstwo,       
a przedsiębiorczość kobiet na terenach wiejskich”. Najbardziej obszerną czę-
ścią konferencji była dyskusja panelowa z udziałem wszystkich uczestniczek 
spotkania, m.in. Aleksandry Gajewskiej-wicemarszałek województwa ślą-
skiego czy gościa specjalne-
go imprezy - Ewy Plucińskiej 
- jednej z najbardziej wpły-
wowych Polek, odznaczonej 
Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wpływ 
na przemiany gospodarcze 
w Polsce. Pani Plucińska 
wprowadzała na polski ry-
nek m.in. Coca-Colę, Shella, 
Forda. Uczestniczki konfe-
rencji, czyli przedstawicielki 
samorządów władz regionalnych i lokalnych, kobiety związane z oświatą, służbą zdrowia, kulturą, przedsiębiorczynie, miały 
możliwość zaprezentowania dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań z reprezentowanych przez siebie regionów, podzie-
lenia się spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi możliwości działań kobiet na obszarach wiejskich w Polsce.
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Wakacje w Centrum Kultury

 Lato w pełni. Dzieci, które z róż-
nych przyczyn nie mogą wyjechać na 
upragnione wakacje mogą je spędzić w ce-
rekwickim Centrum Kultury. Tam organiza-
torzy przygotowali dla nich szereg atrakcji. 
W lipcu zorganizowano już między innymi 
kilka warsztatów twórczych, podczas któ-
rych dzieci tworzyły kolorowe motyle z 
kaszy i ryżu, malowały na szkle i czerpały 
papier. W każdą środę dzieci spotykają się z seniorami, była też wspólna wycieczka do 
Czech, seanse filmowe oraz plenery malarskie w terenie, podczas których dzieci mogły 
poczuć się jak profesjonalni malarze. Tych którzy jeszcze nie skorzystali z oferty Centrum 
Kultury zapraszamy w miesiącu sierpniu, na ten czas również przygotowano kilka cieka-
wych propozycji. Dla zachęty zamieszczamy kilka zdjęć, szersza fotorelacja ukaże się we 
wrześniowym numerze Floriana.
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Seniorzy odwiedzili Czechy

 Nasi seniorzy pomimo wakacji nie zwalniają tempa. W słoneczny czwartek 18 lipca, wspólnie z grupą dzieci uczęszczającą na 
wakacyjne zajęcia odbywające się w Centrum Kultury udali się do Andelskiej Hory na tamtejszy „Annaberg”, czyli czeską górę Św. Anny. 
Naszym babciom i dziadkom nie groźna okazała się dość stroma trasa wiodąca do kościoła będącego tamtejszym celem wypraw turystów 
i pielgrzymów. Dzięki uprzejmości naszych przyjaciół ze Svetlej Hory seniorzy mogli wejść do środka nieczynnej niestety świątyni, pomo-
dlić się i wysłuchać krótkiej historii na jej temat. Dodatkową atrakcją był koncert organowy w wykonaniu wieloletniego przyjaciela naszej 
gminy – Dyrektora tamtejszej szkoły, Leosa Sekaniny. Trzeba tutaj wspomnieć, że Pan Leos specjalnie dla naszych seniorów przełożył sobie 
urlop, tak aby móc się z nimi spotkać i pokazać im kościółek. Wycieczkę zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

I miejsce za najlepszy kołocz z terenu Euro-Country

 W dniach 27-28 lipca na placu przy restauracji Garden Cafe w Cisku odbył się Festiwal Kultury Ślą-
skiej i V Jarmark Lokalnych Grup Działania z województwa opolskiego pod patronatem Pana Marszałka Józefa 
Sebesty. Jedną z atrakcji imprezy był konkurs na najlepszy kołocz z terenu Euro-Country. Wzięło w nim udział 
8 trzyosobowych grup. Gminę Polska Cerekiew reprezentowały panie ze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Polska 
Cerekiew – Urszula Kochoń, Brygida Piegsa i Zofia Kochoń oraz gospodynie z Sołectwa Łaniec – Maria Waw-
rzynek, Urszula Linke i Jadwiga Rzerzacz,  które  pomimo że w konkursie wystartowały po raz pierwszy, to 
zwyciężyły, ponieważ swoimi wypiekami urzekły podniebienia komisji konkursowej. Oprócz smaku oceniany 
był wygląd, forma prezentacji, estetyka oraz tradycyjne techniki wytwarzania kołocza. Pan Marszałek Józef 
Sebesta również skosztował przygotowanego kołocza, a kiedy zabrał głos na rozpoczęcie Festiwalu podkreślał 
potrzebę organizacji tego typu imprez, które służą podtrzymywaniu tradycji naszego regionu. Dodatkowo pod-
czas imprezy można było obejrzeć wystawę 
produktów rękodzielniczych m.in. hafto-
wanych obrazów, serwetek, kwiatów z pa-
pieru, oraz wiele innych dzieł wykonanych 
przez mieszkańców z terenu Euro-Country. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się sto-
iska rzemiosła – garncarskie, sieciarskie 
oraz stoisko kowala. Z kolei w przeglądzie 
twórczości zaprezentowali się artyści, któ-
rzy śpiewając, tańcząc czy grając umilali 
czas zgromadzonym gościom.

Remont pomnika w Zakrzowie

 Trwają prace przy remoncie pomnika upamiętniającego żołnierzy po-
ległych w czasie I wojny światowej. Środki na ten cel pochodzą z funduszu 
sołeckiego Zakrzowa. Prace wykonywane są przez mieszkańców wsi, którzy w 
czynie społecznym pomagają upiększyć nie tylko pomnik, ale i teren wokół 
niego. Wokół pomnika powstało już nowe ogrodzenie w miejsce starego żywo-
płotu, a w planach jest jeszcze wykonanie skalniaka. 
Pomnik ufundowany przez mieszkańców w 1925 roku nie uniknął zniszczeń 
wywołanych zarówno wojną jak i upływającym czasem. Dlatego kolejne poko-
lenia chcą uczcić pamięć żołnierzy odnawiając pomnik i jego otoczenie.

PLAN WAKACJI 2013, W CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI, SIERPIEŃ 
Wakacyjne Warsztaty Twórcze 
„Tęczowe akwarium” - kartonowe akwarium wykonujemy stosując różne techniki plastyczne m.in. 

papieroplastykę, techniki zdobnicze wykorzystujące filc, cekiny, brokaty. Przedstawiony pomysł jest 
czasochłonny ale nie wymaga specjalnych umiejętności. Praca nad akwarium pobudza wyobraźnię, 
uczy kreatywnego spojrzenia na świat. 

„Zakochana żaba” – żaba wykonana z rolki papieru toaletowego i ścinek z folii 
samoprzylepnej, technika prosta i przyjemna. 
„Origami” - sztuka składania papieru znana w Japonii od najdawniejszych czasów, dziś bardzo 

rozpowszechniona i popularna na całym świecie. Główną zasadą origami jest zginanie papieru, 
zazwyczaj kartki w kształcie kwadratu, wzdłuż prostych linii w różnych kierunkach i nakładaniu na 
siebie powstałych płaszczyzn. W sztuce origami możemy wyróżnić takie techniki jak: origami płaskie z 
koła lub kwadratu, origami przestrzenne, modułowe, kirigami. Origami płaskie z koła lub kwadratu to 
dwie proste techniki, które można śmiało wprowadzić do pracy w szkole z dziećmi młodszymi, 
poprzedzając nimi bardziej skomplikowane formy przestrzenne. Techniki te mają duże znaczenie dla 
rozwoju dziecka. 
„Malowanie na szkle” - to technika prosta i przyjemna. Dzieci chętnie tworzą tą techniką wazony 
na Dzień Matki, Babci czy jako prezent na urodziny. Wystarczy zabrać ze sobą słoik po ogórkach  

Kino wakacyjne 
W poniedziałki na zakończenie warsztatów twórczych zagramy znane i lubiane przez dzieci 
przeboje. W repertuarze m.in.: „Muppety” i „Dino mama”. 
Wszystko co zostanie stworzone na warsztatach, zostanie potem zaprezentowane podczas festynu 

kończącego tegoroczne wakacje. Festyn odbędzie się w środę 28 sierpnia o godz. 10.00 na parkingu 

przy Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi. Dla najwszechstronniejszych uczestników przewidziano 

nagrody. 

PROGRAM NA SIERPIEŃ 2013 
Poniedziałek - 12.08.2013, godz. 10:00 
Wakacyjne Warsztaty Twórcze – Tęczowe akwarium 
Potrzebne materiały: pudełko tekturowe (np. po butach), farby plakatowe, brokat w kleju i 
sypki, cekiny, koraliki, folie błyszczące, muszelki, piasek, kamyki, gąbka, papier kolorowy, 
celofan, klej, pędzel gruby i cienki, taśma klejąca, żyłka, igła, ołówek, nożyczki. 
Kino wakacyjne – „Muppety” 
 
Wtorek – 13.08.2013, godz. 10:00 
Wyjazd do kina na film pt. „Smerfy 2”. Koszt biletu na seans to 12 zł. UWAGA!! Chętni 
proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się do p. Piotra Kanzy w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 
lub pod nr tel. 532 539 478 
 
Poniedziałek - 19.08.2013, godz. 10:00 
Wakacyjne Warsztaty Twórcze – Zakochana żaba, origami 
Potrzebne materiały: papier kolorowy, karton niebieski, ścinki folii samoprzylepnej, rolki po papierze 
toaletowym, dziurkacz, nożyczki, klej. 
Kino wakacyjne – „Dino mama” 
 
Środa - 21.08.2013, godz. 10:00 
Wakacyjne spotkanie z seniorami – gotujemy z naszymi babciami. 
 
Piątek - 23.08.2013, godz. 10:00 
Wyjazd na basen do Zakrzowa. UWAGA!! Chętni proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie się 
do p. Piotra Kanzy w Urzędzie Gminy, pokój nr 11 lub pod nr tel. 532 539 478. 
 
Poniedziałek - 26.08.2013, godz. 10:00  
Wakacyjne Warsztaty Twórcze – Malowanie na szkle 
Potrzebne materiały: farby do malowania na szkle, słoik, szklaną przezroczystą butelkę. 
 
Środa - 28.08.2013, godz. 10:00 
Mini-Festyn kończący tegoroczne wakacje. UWAGA!! Proszę przynieść wszystko to co 
stworzyliście podczas tegorocznych wakacji. Pokażemy wszystkim efekty naszej 
całowakacyjnej pracy. Miejsce: parking przy Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi. Szczegóły 
ukażą się na plakatach 


