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Zwyczajne Walne Zebranie Spra-
wozdawczo-Wyborcze Klubu Spor-
towego „Orzeł”  Polska Cerekiew  
odbędzie się w dniu 15 listopada  
2013 r. o godz. 19.00  w Centrum  
Kultury w Polskiej Cerekwi przy  
ul. Kozielskiej 3.

Na zebranie zaprasza się wszystkich 
członków i sympatyków Klubu.

w tym numerze:

Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew
www.polskacerekiew.pl

Slubowanie Gimnazjalistów

Wystawa  
Rolnicza

W pierwszy weekend październi-
ka w Białogardzie rozegrane zosta-
ły Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  
w zapasach w stylu wolnym. Srebr-
ny medal w kategorii 66 kg zdobył 
mieszkaniec naszej gminy Paweł 
Drzeżdżon. Serdecznie gratulujemy 
kolejnego sukcesu!

W miejscowości Polska 
Cerekiew przy ulicy Zam-
kowej rozpoczęła się bu-
dowa nowego  chodnika, 
inwestycję sfinansowano 
z funduszu sołeckiego.
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W Dniu Edukacji Narodowej odbyło się 
Ślubowanie I klas Publicznego Gimnazjum, 
a także akademia z okazji rocznicy nadania 
Gimnazjum imienia Jana Pawła II. Uroczystość 
przebiegająca w uroczystej atmosferze przy-
gotowana została przez uczniów pod kierun-
kiem Pani Kariny Sojki i Justyny Roman. 

Halloweenowy wieczór  
w Centrum Kultury w Pol-
skiej Cerekwi zgromadził 
wielu sympatyków moc-
nych wrażeń. Władze Gmi-
ny zorganizowały dla osób  
o „stalowych” nerwach 
przerażający wieczór fil-
mowy. Repertuar obfitował  
w najlepsze produkcje kino-
we tego gatunku: „Krzyk 4”  
- film z 2011 r., opowiada-
jący historię Sidney Prescott  
i tajemniczego zabójcy oraz 
„Kronikę opętania” - produk-
cję z 2012 r. opowiadającą 
historię zabytkowej skrzynki 
z drewna, z zagadkowymi in-
skrypcjami. 

UWAGA! 

Halloween
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Kolejna kampania cukrow-
nicza w pełni. Z tej okazji  
137 lat temu w kozielskiej 
gazecie powiatowej (Kose-
ler Kreis Blatt) zamieszczono 
przestrogę dla plantatorów 
buraków cukrowych. Ponie-
waż notatka jest w języku nie-
mieckim i polskim nie wymaga 
ona dodatkowych wyjaśnień.  
 

Przygotował Erwin Fandrych 
z Zakrzowa

Ciekawostki z naszej historii (10)

Komisja konkursowa wyłoniła w dniu 
08.10.2013 r. nazwę dla ośrodka sporto-
wo-rekreacyjnego w Zakrzowie. Do kon-
kursu zgłoszono 15 propozycji.  Laureatką 
karnetu w kwocie 500 zł na korzystanie  
z oferty ośrodka została Pani Aleksandra 
Nierychło-Werner z Polskiej Cerekwi. Nagro-
da zostanie wręczona 28.11.2013 r. na naj-
bliższej Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew. 
Dodatkowo zwycięzca konkursu wraz z wła-
dzami Gminy dokona uroczystego otwarcia 
ośrodka.  Obiekt będzie funkcjonował pod 
szyldem „Europejskie Centrum Jeździectwa 
OLIMP”.

OLIMP 
Nazwa osrodka wyłoniona

50 lat pożycia małżeńskiego obchodziły, 
aż trzy Pary z naszej gminy: Państwo Elż-
bieta i Alfred Kotzyba z Zakrzowa, Maria 
i Alfred Wesoły z Zakrzowa oraz Elżbieta  
i Ginter Gruczek z Grzędzina.

Dostojnym jubilatom życzymy dużo zdro-
wia oraz kolejnych rocznic.

Złote Gody

Paweł Drzezdzon  
Wicemistrzem Polski

Nowy 
chodnik  
w Polskiej 
Cerekwi
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Przedsięwzięcie zachwyciło 
wszystkich różnorodnością pro-
gramu, który obfitował w ogrom 
atrakcji, w myśl powiedzenia  
„…dla każdego coś miłego…”.

W dniach 3-6 października 2013 r. Klub Jeździecki Lewada w  Zakrzow ie był organizatorem 
Zawodów Międzynarodowych w Sportowych Rajdach Konnych CEI*** Zakrzów 2013 połą-
czonych z Mistrzostwami Polski w Rajdach Konnych. Mimo stosunkowo późnego terminu 
impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem zawodników z kraju i zagranicy, dzięki cze-
mu obserwowaliśmy rywalizację przedstawicieli dziesięciu krajów: Austrii, Czech, Estonii, 
Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Szwecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Iranu,  
z którego jeźdźcy goszczą w Europie bardzo rzadko. 
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Tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej obchodzono w zespole Szkolno – Gimnazjalno 
- Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi bardzo uroczyście. Uczniowie i nauczyciele dzień 
rozpoczęli od Mszy Św., po niej zaś odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez 
uczniów 2, 4 i 6 kl. Szkoły Podstawowej oraz 3A Publicznego Gimnazjum pod kierunkiem 
Pani Barbary Karpińskiej oraz Elżbiety Zając-Jabłońskiej. W formie humorystycznego 
przedstawienia uczniowie zaprezentowali codzienną pracę nauczycieli, a po przedsta-
wieniu życzenia całej kadrze pedagogicznej oraz wszystkim pracownikom oświaty prze-
kazał Dyrektor Zespołu Pan Dariusz Freitag. 

15 października w Zespole Szkolno–Gim-
nazjalno–Przedszkolnym odbyła się uro-
czystość przyjęcia do społeczności szkolnej 
uczniów klasy I Publicznej Szkoły Podsta-
wowej. Świadkami uroczystości byli rodzice, 
dyrekcja szkoły, nauczyciele, przedstawiciele 
Rady Rodziców, klasy: II i III z wychowaw-
cami oraz grupa „starszaków” z wychowaw-
czynią.

Dzieci zaprezentowały się z jak najlepszej 
strony: śpiewały piosenki, tańczyły, grały 
na flażoletach i recytowały wiersze o tym, 
czego uczą się w szkole. Występy wzbu-
dziły ogromny entuzjazm publiczności.  

Po nich nastąpił uroczysty moment pasowa-
nia wszystkich dzieci na uczniów Szkoły Pod-
stawowej, czego dokonała Dyrektor szko-
ły. Część oficjalną zamknięto wręczeniem  
pamiątkowych dyplomów oraz  symbolicz-
nych rogów obfitości, a później pierwszaki 
wraz z rodzicami oraz wszyscy zaproszeni 
goście udali się do świetlicy szkolnej na słod-
ki poczęstunek, przygotowany przez mamy.

25 października w Centrum Kul-
tury w Polskiej Cerekwi odbyła się 
konferencja szkoleniowa Komen-
dantów Straży Gminnych (Miejskich) 
województwa Opolskiego. Tematem 
przewodnim spotkania były sprawy 
związane z funkcjonowaniem Straży 
Gminnych (Miejskich) w świetle obo-
wiązujących przepisów, gdzie oma-
wiane były projekty ustaw i rozporzą-
dzeń w tym zakresie.

Prelegentami byli: Piotr Gładkie-
wicz – Naczelnik Wydziału Nadzoru  
i Koordynacji Służb Porządku Publicz-
nego Departamentu Nadzoru MSW  
w Warszawie, Agata Krysiak – główny 

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Polskiej Ce-
rekwi zaprasza na spo-
tkanie autorskie z Pa-
nem Zbigniewem Kołba 
- autorem książki „Krio-
terapia. To warto wiedzieć. Leczenie bezsen-
ności”. Opowie on o leczniczym działaniu ni-
skich temperatur oraz o sposobach leczenia 
bezsenności, omówi najbardziej uciążliwe 
problemy zdrowotne i pomocne techniki re-
laksacyjne. Spotkanie z Panem Zbigniewem 
odbędzie się w dniu 13 listopada o godz. 
11:00 w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi 
przy ul. Kozielskiej 3. Po spotkaniu będzie 
można nabyć książkę (cena 30 zł) z dedykacją 
autora. Wstęp na to spotkanie jest bezpłatny.

Dzien Edukacji Narodowej
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W dniach 28-29.09.2013 r. w ośrodku sportowo-rekreacyjnym w Zakrzowie odbyła się  
X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana przez Izbę Rolniczą w Opolu, 
Gminę Polska Cerekiew i LKJ „Lewada”. Przez 9 lat wystawa odbywała się w Opolu Bier-
kowicach, jednak ze względu na znakomitą infrastrukturę i możliwości wystawiennicze  
jakie daje nowy ośrodek, po raz pierwszy – i na pewno nie ostatni - została zorganizowana  
w Zakrzowie.

 Wystawa cieszyła się ogromną popularnością wśród osób odwiedzających. Przedsięwzięcie 
zachwyciło wszystkich różnorodnością programu, który obfitował w ogrom atrakcji w myśl 
powiedzenia „…dla każdego coś miłego…”. Na wystawie można było zobaczyć kilkadziesiąt 
ras gatunków zwierząt takich jak konie, bydło, trzoda, owce, drób, zwierzęta futerkowe, pta-
ki, w tym ptaki ozdobne, najnowocześniejsze maszyny rolnicze, wyposażenie dla rolnictwa 
i ogrodnictwa, różnego rodzaju środki do produkcji rolnej, a także degustować regionalne 
specjały udostępnione między innymi przez Lokalną Grupę Działania Fundacja Euro-Country. 
Organizatorzy przygotowali także pokazy hodowlane, loty paralotni, wybory krowiej „miss”, 
koncert kwartetu smyczkowego „Altra Volta”, który wykonano wśród stada owiec oraz prze-
zabawny występ tenora Juliusza Ursyna Niemcewicza na traktorze.

Wystawę zaszczyciło wielu znamienitych gości, co bez wątpienia podniosło jej rangę.  
Do Zakrzowa przyjechali między innymi: delegacja 40 naukowców z Ukrainy, Ambasador 
Pełnomocny Federacji Rosyjskiej, Wicekonsul Chin, Konsul Czech, przedstawiciele niemieckie-
go departamentu rolnego, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, europoseł 
parlamentu czeskiego, Marszałek Województwa Opolskiego i pozostali członkowie zarządu 
województwa, starosta i wicestarosta naszego powiatu. 

Bez wątpienia wystawa była wspaniałym przedsięwzięciem promocyjnym dla naszej gminy.

Wystawa Rolnicza

4 października rozegrane zostały zawody krajowe na dystansach 30 km, 53 km,  
85 km oraz Zawody Międzynarodowe Juniorów i Seniorów na dystansie 80 km. 
Dzień później zawody rozpoczęły się o 6 rano startem konkursu CEI*** na dystansie  
160 km. Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy ze Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich: zwyciężył Saif Ahmed Mohd Al Mazrooei na U Violino, drugi był Rashed Theyab 
Al Mazrooei na Cherula Espresso, a trzecie miejsce zajął reprezentant Czech Petr Jadlo-
vsky na Naomi Dakota. W konkursie CEIYR** na dystansie 120 km najlepszym młodym 
jeźdźcem okazał się także reprezentant Zjednoczonych Emiratów Arabskich Saeed  
Hanoud Saeed Humid Al Khayari na Cinnamon Sky, który wyprzedził Litwinkę Gabriele 
Mateikaite na Arta oraz swojego rodaka Salema Ahmed Rashed Abdulla Al Shamshi  
na koniu Nurka. W Mistrzostwach Polski  udział wzięło jedenaście par. Mistrzynią Polski 
2013 została Dorota Krzywicka na Blance, wicemistrzynią Joanna Zarzecka na Elgora  
Z Regula, a brązowy medal przypadł w udziale Maciejowi Kacprzykowi na Finezji.  
Dopisała pogoda i frekwencja, a sędzia główny Brian Dunn z Irlandii wysoko ocenił 
poziom sportowej rywalizacji i organizacji zawodów.

Organizatorzy serdecznie dziękują Urzędom Gmin Polska Cerekiew i Cisek, druhom 
z OSP z obu gmin oraz wszystkim Mieszkańcom, którzy pomagali w przygotowaniu  
i zabezpieczeniu trasy. 

Autorem zdjęć jest Grzegorz Leś

Zawody w rajdach konnych w Zakrzowie

Konferencja szkoleniowa 
Komendantów Strazy Gminnych

 W tym roku jesień rozpieszcza nas swoim ciepłem i zachwyca barwami.  
Dzieci uwielbiają jesienne zabawy w liściach, czasami nawet się złościły kiedy 
Pan woźny szybko je sprzątał. Ta pora roku jest źródłem wielu dokonań arty-
stycznych, wszyscy pamiętamy koniki z kasztanów i kasztanowe ludziki wy-
konane w dzieciństwie. Zachęcamy rodziców do takiego rękodzieła wspólnie  
z dziećmi, będzie to zapewne mile spędzony czas. Starszaki i maluchy zorgani-
zowały wspólnie dla swoich Pań i Panów pracujących w przedszkolu jesienną 
inscenizację z okazji Dnia Nauczyciela, gdzie królowała nam wszem obecna Pani 
Jesień. Dzieci dla swych pań wykonały „Serce z liściastych dłoni”.

Wiesława Podgórska

Jesien 
to dla dzieci ulubiona pora roku

Spotkanie autorskie
„Krioterapia, leczenie  
bezsennosci”

specjalista Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Departamentu Nadzoru, Mariusz  
Wasiak – główny specjalista z Biura  
Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głów-
nej Policji oraz specjaliści od spraw Zarządza-
nia Kryzysowego Wojewódzkiego Centrum  
Reagowania w Opolu, funkcjonariusze policji  
do spraw kontroli  z Komendy Wojewódz-
kiej w Opolu. Przedstawione zostały również 
propozycje standaryzacji działań, wpro-
wadzane w jednostkach Straży Gminnych  
i Miejskich

Slubowanie  
Pierwszaków
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