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50 lat temu 18 listopada związek małżeń-
ski zawarli Państwo Anna i Franciszek Ko-
morek z Dzielaw, natomiast 23 listopada 
Państwo Elfryda i Jan Poloczek z Grzędzina 
oraz Państwo Helena i Józef Wiechowscy  
z Zakrzowa.

Wszystkim Jubilatom składamy najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności 
oraz kolejnych wspaniałych rocznic.

Złote Gody

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów oraz 
Związek Młodzieży Gminy Polska Cerekiew 
organizuje konkurs fotograficzny. Fotografie 
mają przekazywać własne i osobiste spojrze-
nie na otoczenie, piękno rodzimej przyrody  
i życie Gminy Polska Cerekiew.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci  
i młodzieży w dwóch przedziałach wie-
kowych 6-13 oraz 14-25 z terenu Gminy 
Polska Cerekiew. Prace nadesłane na kon-
kurs nie mogą być wcześniej publikowane.  
Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie  
4 zdjęcia. Prace można przesyłać  
do 16 grudnia 2013 r. w płaskich, sztywnych 
opakowaniach lub dostarczyć osobiście  
do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi pokój 
nr 11 lub do siedziby Stowarzyszenia w Za-
krzowie przy ulicy Chopina 56 (w godzinach 
pracy świetlicy). 

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wy-
ników nastąpi 20 grudnia, zaś wręczenie na-
gród i otwarcie wystawy nadesłanych prac 
nastąpi 29 grudnia 2013 r.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje 
się na stronie www.polskacerekiew.pl

Konkurs fotograficzny

4

Wydawca: florian@polskacerekiew.pl; Redaktor naczelny: Anetta Sałacka;  
Redakcja: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22;  
Opracowanie graficzne i skład: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com

w tym numerze:
str. 1
♦ Telefon na basen
♦ Targi myśliwskie
♦ Opolszczyzna - kuźnia  
   sportowych talentów
str. 2
♦ Udane seminarium  
   dla nauczycieli przedszkola
♦ Uczniowie gimnazjum  
   wolontariuszami
♦ Święto św. Marcina w Zakrzowie
str. 3
♦ Targi myśliwskie 
♦ Opolszczyzna - kuźnia  
   sportowych talentów
♦ Międzynarodowe Zawody  
   w Ujeżdżeniu CDI 3***  
   w Zakrzowie 
♦ Muzyczna podróż w czasie  
   z Karawaną
str. 4
♦ Konkurs fotograficzny 
♦ Złote Gody
♦ Uwaga seniorzy!
♦ Wkrótce Sylwester!
♦ Bezpłatne ćwiczenia rekreacyjne
♦ Walne zebranie KS „Orzeł”
♦ Uwaga dzieci!
♦ Ciekawostki z naszej historii

UWAGA DZIECI! 

P-CP-CP-P

Jak co roku Parafialny Zespół 
Caritas przy Parafii św. Mikołaja 
w Zakrzowie organizuje spotka-
nie ze św. Mikołajem. Darmowe 
paczki będą rozdawane dzieciom  
w trzech kategoriach wiekowych. 
Spotkanie z Mikołajem odbędzie 
się w dniu 8.12.2013 r. w salce pa-
rafialnej na zakrzowskiej plebani 
od godziny 14:00-16:00. 

Wszystkie dzieci  
serdecznie zapraszamy!

Parafialny Zespól Caritas w Zakrzowie 
jak co roku organizuje spotkanie opłat-
kowe dla seniorów. Spotkanie w dniu 
15.12.2013 r. rozpocznie uroczyste na-
bożeństwo w kościele Parafialnym św. 
Mikołaja w Zakrzowie, później wszyscy 
udamy się do salki parafialnej na pleba-
nii, by przy pysznych wypiekach, grza-
nym winie oraz śpiewach miło spędzić 
niedzielne popołudnie…

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA SENIORZY! 

Adwokat Hans Piontek, którego grób 
widzimy na zdjęciu, urodził się w Pol-
skiej Cerekwi w 1876 r. Po studiach 
we Wrocławiu i Strasburgu - mia-
stach będących w ten czas w grani-
cach Niemiec - otworzył w Raciborzu 
kancelarię adwokacką. W roku 1922 
został wybrany nadburmistrzem Ra-
ciborza. W dwa lata później powie-
rzono mu stanowisko starosty Gór-
nego Śląska. Hans Piontek nazwany 
budowniczym prowincji górnośląskiej 
był niezwykle zasłużony dla Racibo-
rza i całego Górnego Śląska. Zmarł  
w 1930 r. i spoczywa na cmentarzu  
w Polskiej Cerekwi. W Raciborzu  
w jego pięknej willi przy ul. Kasprowi-
cza dziś mieści się biblioteka. 

Przygotował  
Erwin Fandrych z Zakrzowa  

(Na podstawie książki Pawła Newerla 
,,Dzieje Raciborza i jego dzielnic’’)

Ciekawostki  
z naszej historii (11)

Informujemy, że został uruchomio-
ny numer telefonu na krytej pły-
walni w ośrodku w Zakrzowie, pod 
którym można uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące możliwości korzystania  
z oferty basenu. Prosimy dzwonić pod 
numer: 500 841 142 tylko w godzi-
nach pracy basenu. Szczegółowy harmo-
nogram otwarcia, obowiązujący w da-
nym miesiącu dostępny jest na stronie  
www.polskacerekiew.pl (aktualności).

Telefon na basen

W dniach od 15 do 17 listopada w Wielo-
funkcyjnym Ośrodku Sportowo-Rekreacyj-
nym w Zakrzowie odbyły się Targi Myśliw-
skie EXPO DIANA HUNT połączone z Targami 
Jeździeckimi Hippica Silesia. To pierwsza 
taka impreza zorganizowana w regionie, 
która przyciągnęła nie tylko miłośników 
koni i pasjonatów myślistwa, ale również 
rzesze mieszkańców ościennych gmin.  
Nie można było narzekać na brak atrakcji. cd. na str. 3

Opolszczyzna - kuznia sportowych talentów´
Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich za-
prosił do udziału w projekcie pn: „Opolszczyzna - kuźnia sportowych talentów” wszystkie 
gminy z województwa opolskiego. W ramach projektu we wszystkich zainteresowanych 
gminach przeprowadzono testy sprawnościowe dla młodzieży szkolnej.

cd. na str. 3

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów za-
prasza wszystkich chętnych na bezpłatne 
zajęcia rekreacyjne. Zajęcia prowadzone 
przez Panią Sabinę Herman odbywają się  
w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 
17.00 w ośrodku w Zakrzowie. Ćwiczenia 
rozciągające i aerobikowe są wspaniałą oka-
zją do wzmocnienia układu krążenia, a także 
mają pozytywny wpływ na nasz nastrój. 

Serdecznie zapraszamy nowych uczestni-
ków! 

Bezpłatne ćwiczenia  
rekreacyjne

Urząd Gminy, podobnie jak w latach ubie-
głych, będzie organizował zabawę sylwe-
strową na placu przy fontannie w Polskiej 
Cerekwi.

Impreza rozpocznie się około godz. 21:00 
i poprowadzi ją  tradycyjnie Artur Szczęsny 
z Radia Park.

Około godz. 22:40 na scenie wystąpi 
gwiazda wieczoru – zespół Night Lovers, 
prekursorzy powrotu prawdziwego disco 

polo jaki wszyscy dobrze 
znają z czasów młodości 
(znani m.in. z tegorocz-
nego hitu Mydełko Fa 2).  
O godz. 24:00 zaplano-
wano pokaz fajerwer-
ków, a później jeszcze raz  
na scenie wystąpi zespół  
Night Lovers z drugą czę-
ścią koncertu.

Wkrótce Sylwester!

W dniu 15 listopada br. odbyło się Walne 
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klu-
bu Sportowego „Orzeł” w Polskiej Cerekwi,  
na którym podjęto miedzy innymi uchwałę  
o zwieszeniu działalności sekcji sportowej 
piłki nożnej.

Aby zawodnicy Klubu Sportowego „Orzeł” 
w Polskiej Cerekwi mogli dalej brać udział 
w rozgrywkach piłki nożnej Towarzystwo 
Sportowe „Unia” Polska Cerekiew, które do 
tej pory miało wyłącznie sekcje oldbojów 
postanowiło utworzyć sekcję piłki nożnej 
seniorów. 

Piłkarze grający pod szyldem Klubu Spor-
towego „Orzeł” w Polskiej Cerekwi zadekla-
rowali chęć gry w nowo utworzonej sekcji 
piłki nożnej.

Walne Zebranie  
Klubu Sportowego „Orzeł”

´

Targi mysliwskie´



Zwiedzający wystawę, na której znajdowały się sto-
iska z odzieżą, akcesoriami jeździeckimi i myśliwskimi, 
winem i dziczyzną, mogli korzystać ze strzelnicy łucz-
niczej, laserowej oraz wiatrówkowej, oglądać poka-
zy psów myśliwskich, pokazy wabienia jeleni, a także 
posłuchać prelekcji dotyczącej produkcji nalewek oraz 
koncertu sygnalistów.

Największa popularnością cieszyło się stoisko Nadleśnictwa Kędzierzyn. Leśnicy, 
oprócz prezentacji multimedialnych, przygotowali zabawy edukacyjne dla dzieci oraz 
kilkaset sadzonek różnych gatunków drzew leśnych, którymi nagradzali małych zwy-
cięzców.

Wystawa, która odbywała się w sali konferencyjnej ośrodka, połączona była z roz-
grywanymi w tym samym czasie zawodami jeździeckimi w skokach przez przeszko-
dy. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowane przez LKJ „Lewada”.  
W ciągu dwóch dni zawodów na parkurze można było obejrzeć ponad 200 przejaz-
dów, które cieszyły się wielką popularnością wśród widzów.

Udane seminarium dla  
nauczycieli przedszkola 
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Szkolny Związek Sportowy „Opolskie” w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
zaprosił do udziału w projekcie pn: „Opolszczyzna - kuźnia sportowych talentów” 
wszystkie gminy z województwa opolskiego. W ramach projektu we wszystkich zain-
teresowanych gminach przeprowadzono testy sprawnościowe dla młodzieży szkolnej.

Testy sprawnościowe dla klas I - III szkół podstawowych w cerekwickim Zespole 
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym zostały przeprowadzone w formie festynu spor-
towego, co spotkało się z bardzo dobrym odzewem wśród wszystkich zgromadzonych 
dzieci.

Koordynatorem akcji w ZGSP w Polskiej Cerekwi był Pan Andrzej Lewczak, projekt 
miał zachęcić najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu, zaś celem orga-
nizatorów była diagnoza sprawności fizycznej oraz uświadomienie młodym mieszkań-
com Opolszczyzny jak wielką rolę odgrywa sport w życiu codziennym.

Łącznie udział w projekcie wzięło 78 dzieci z placówek z Polskiej Cerekwi oraz Wro-
nina. Każdy z uczestników otrzymał koszulkę, dyplom oraz słodki upominek od orga-
nizatorów akcji.

Święto św. Marcina na stałe wpi-
sało się do naszego kalendarza,  
w Zakrzowie jak co roku ulicami miej-
scowości przeszedł pochód na czele  
ze św. Marcinem. Pochód 10 listopa-
da zorganizowały: Parafialny Zespół 
Caritas, Sołectwo Steblów, Sołectwo 
Zakrzów oraz Mniejszość Niemiecka. 
W tym roku mieszkańcom towarzy-
szył mały św. Marcin, mały dlatego, że 
był dzieckiem oraz jechał na kucyku. 
W kościele św. Mikołaja w Zakrzo-
wie na wszystkich zgromadzonych 
czekała moc atrakcji, inscenizacja 
przedstawiająca św. Marcina i żebra-
ka odzianego w jego płaszcz, dzie-
ci i młodzież przygotowały występ 
pod opieką Pani Mireli Hildebrandt.  
Po uroczystych nieszporach Mniej-
szość Niemiecka zorganizowała wy-
stęp Pana Artura Thomasa, artysty 
wirtuoza grającego na Fletni Pana. 
Parafialna Orkiestra Dęta, pod prze-
wodnictwem Pana Piotra Kanzego, 
także uświetniła święto swoimi wy-
stępami. Nie zabrakło także tradycyj-
nych rogali świętomarcińskich oraz 
kiełbasek pieczonych na ognisku.

•´
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cd. ze str. 1

Dnia 13.11.2013 r. w Zespole Gimnazjalno–Szkolno-Przedszkolnym w Pol-
skiej Cerekwi wystąpił zespół Karawana, który wprowadził uczniów klas 
4-6 w „MUZYCZNĄ PODRÓŻ W CZASIE".

Artyści zaprosili dzieci oraz grono pedagogiczne do wzięcia udziału  
w słowno-muzycznej audycji. Po krótkim przywitaniu rozpoczęli koncert 
własnym utworem „Prowadź mnie". Następnie przybliżyli charakterystykę 
okresu średniowiecza, grając pieśń „Bogurodzica". Później została przed-
stawiona twórczość J.S. Bacha. Nie mogło zabraknąć informacji na temat 
klasyków wiedeńskich.  Uczniowie zapoznali się również z twórczością  
F. Chopina. W trakcie koncertu zaprezentowano instrumenty perkusyjne, 
omówiono ich pochodzenie oraz przedstawiono rytmy na zestawie per-
kusyjnym (polka, walc, samba, rock, reggae). Przybliżone zostało również 
brzmienie instrumentów smyczkowych oraz dętych. Podróż została zakoń-
czona utworem „Ona tańczy dla mnie". Zarówno grono jak i uczniowie 
bardzo miło będą wspominać tę audycję. Uczniowie bardzo angażowali się 
podczas koncertu. Poprzez uczestnictwo w takich lekcjach interakcyjnych 
młodzież szkolna ma możliwość odkrywania pasji oraz chęci do rozpoczę-
cia edukacji muzycznej. Uczniowie opowiadali o swoich odczuciach i fakt 
jest taki, iż koncert był przygotowany dla nich w sposób profesjonalny,  
a zarazem dostępny i interesujący dla młodego słuchacza. Warto nadmie-
nić, iż zespół Karawana ma na swoim koncie udział w Krajowym Festiwalu 
Piosenki Polskiej - Opole 2001r.

Elżbieta Zając - Jabłońska

W drugi weekend listopada w ośrod-
ku sportowo-rekreacyjnym w Za-
krzowie po raz pierwszy odbyły się-
-organizowane przez LKJ „Lewada” 
-międzynarodowe zawody w ujeżdżeniu 
o prestiżowej randze „trzech gwiazdek”.   
W imprezie udział wzięło kilkudziesięciu 
zawodników z kilku  krajów: Polski, Ro-
sji, Estonii, Czech, Niemiec, RPA, Kana-
dy, Węgier, Norwegii, Austrii, Białorusi  
i Kazachstanu. Niewątpliwą gwiazdą 
imprezy była zawodniczka niemiecka 
Heike Kemmer, wielokrotna mistrzyni 
olimpijska w ujeżdżeniu. Zawodniczka 
„Lewady” Żaneta Skowrońska plasująca 
się w konkursach klasy Grand Prix, po-
twierdziła  dobrą formę klaczy Mystery,  
przed przyszłorocznym startem w Mi-
strzostwach Świata we Francji.

Organizacja tak prestiżowej imprezy 
związana była  z ogromnym wysiłkiem, 
jednakże został on doceniony przez  
wszystkich uczestników i sędziów im-
prezy.

Miedzynarodowe  
Zawody w Ujezdzeniu  
CDI 3*** w Zakrzowie

W dniu 05.11.2013r. w Zespole Gimnazjal-
no-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cere-
kwi w godz. 16 - 20 odbyło się seminarium 
w/g projektu P21 - Twórcze Przedszkole  
XXI wieku. W seminarium, które odbyło się 
w świetlicy szkolnej brało udział 56 osób. 
Nauczyciele przedszkola to grupa peda-
gogów najchętniej i najczęściej ucząca się. 
Dzisiejsze czasy jak żadne inne stawiają 
wobec nas potrzebę rozwoju osobistego,  
a wszystko po to, aby sprostać oczekiwaniom 
edukacji małego dziecka w XXI. Nie wyobra-
żam sobie, aby nauczyciel bazował wyłącz-
nie na umiejętnościach zdobytych w czasie 
studiów. Zmiany cywilizacyjne, współczesne 
nauki (w szczególności neurodydaktyka)  
i oczekiwania związane z jej ideą stawiają 
wobec nas nowe wyzwania. W czasie wakacji 
uczestniczyłam w letniej szkole wychowania 
przedszkolnego w Stryszawie, gdzie pod 
opieką trenerów doskonaliłam swoje umie-
jętności pedagogiczne oraz miałam możli-
wość wymiany doświadczeń z nauczycielami 
z całej Polski. Na co dzień do moich obowiąz-
ków nauczyciela wychowania przedszkolne-
go należy również organizowanie doradztwa 
metodycznego  na terenie 7 gmin (Bierawa, 
Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Prud-
nik i Polska Cerekiew). Zawsze rozwój oso-
bisty był dla mnie ważną dziedziną życia,  
a nowe umiejętności chętnie wcielam w życie  
i chętnie dzielę się zdobytymi doświad-
czeniami i umiejętnościami. Zaproszenie  

Od wielu lat w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym prężnie działa Szkolne Koło 
Wolontariatu. Opiekunem Koła jest nauczycielka języka niemieckiego – Elwira Skiba. Ucznio-
wie w swoim wolnym czasie udzielają się w przedszkolu. Czytają bajki i prowadzą rozmaite 
zabawy dla najmłodszych, ponadto pomagają w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych  
i imprez przedszkolnych. 

Od dwóch semestrów wolontariusze ze szkoły w Polskiej Cerekwi działają również  
na rzecz zwierząt. Przygotowywane są liczne gazetki propagujące właściwą postawę ludzi  
w stosunku do zwierząt (m.in. Dzień Praw Zwierząt, Jak dbać o zwierzęta podczas upa-
łów itp.). Organizowane są również zbiórki karmy dla schroniska w Raciborzu. W zeszłym 
semestrze udało się zebrać 350 kg karmy. W minionych latach wolontariusze m.in. piekli 
ciasta, a cały dochód ze sprzedaży wypieków został przekazany na bezdomne zwierzęta.  
W tym roku została zorganizowana dyskoteka andrzejkowa (28.11.2013), w trakcie której 
zbierano pieniądze dla zwierząt znajdujących się w schronisku. 

Działalność gimnazjalistów jest pełna zaangażowania i pasji. Uczniowie poprzez wolonta-
riat kształtują swoją wrażliwość, uczą się odpowiedzialności i szacunku – mówi Elwira Skiba.

Wolontariat okazuje się istotnym elementem na drodze rozwoju młodego człowieka.  
Jest bardzo ważną formą nauki i przede wszystkim pozwala na zdobycie wielu doświadczeń. 

Opolszczyzna - kuznia sportowych talentów´

do nas twórców projektu edukacyjnego 
P21 nie stanowiło dla mnie problemu. Pan 
Andrzej Peć dyrektor – Centrum Szkole-
niowe „Eduskrypt” z Krakowa we współ-
pracy z Arkadiuszem Hornikiem terapeu-
tą i trenerem przeprowadzili szkolenie  
w ramach grantów projektu P21. Szkolenie 
charakteryzowało się dużą aktywnością pro-
wadzących i uczestniczących. Organizator 
zadbał o dobre samopoczucie wszystkich 
obecnych - uczestnicy za pośrednictwem 
sponsorów otrzymali skromne prezenty - 
mapki, foldery, materiały biurowe i inne pu-
blikacje na temat naszej gminy, w ramach 
poczęstunku przygotowano domowe ciasto 
i bigos. Wszystkim sponsorom i osobom, 
które wsparły organizację seminarium gorą-
co dziękuję.

nauczyciel doradca  
Wiesława Podgórska

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  16.12.2013 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 13.12.2013 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   

Uczniowie gimnazjum wolontariuszami

Nasi sponsorzy to: Urząd Gminy  
w Polskiej Cerekwi, Fundacja Euro-Country-
-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, Cukrownia Cerekiew  
w Ciężkowicach oraz Bank Spółdzielczy  
w Kędzierzynie- Koźlu.

Swieto  
sw. Marcina  
w Zakrzowie

„Aby zdobyć wielkość, człowiek musi  

tworzyć, a nie odtwarzać”.

Antoine de Sant-Exupere
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Muzyczna podróz w czasie z Karawana•
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