
FLORIAN
Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

www.polskacerekiew.pl

08/2014

FLORIAN 08/2014

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, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com

cd. na str. 2

w tym numerze:

str. 1
♦ Spotkania ze sztuką - plener malarski  
   „Perły Opolszczyzny"
♦ Program XI Regionalnej Wystawy Zwierząt       
   Hodowlanych

str. 2
♦ Wywiad z nowym prezesem spółki  
   zarządzającej GWOSiR w Zakrzowie,  
   panią Aliną Janik
♦ Spotkania ze sztuką - plener malarski  
   „Perły Opolszczyzny" (cd. ze str.1)

str. 3
♦ Festyn rodzinno-sportowy
♦ Jubileusz parafii pw. św  Piotra i Pawła  
   w Grzędzinie 

str. 4
♦ Jest się czym chwalić 
♦ „Strażackie śpasy" 
♦ Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego 
♦ XVII Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd „Art   
   Cup"
♦ Jubilaci

XI REGIONALNA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH 
27 – 28 września 2014 r. 

Gminny Wielofunkcyjny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

PROGRAM

Sobota, 27 września 2014 r.

10.00 Rozpoczęcie Wystawy: pokaz i ocena zwierząt hodowlanych, wystawa maszyn 

i urządzeń rolniczych

14.00 „Traktor w Operze” – tenor Juliusz Ursyn-Niemcewicz;

14.30 Oficjalne otwarcie XI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych: 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marszałek Województwa Opolskiego

Prezes Izby Rolniczej w Opolu

Prezesi Związków Hodowców Zwierząt

Wręczenie nagród „Zasłużony dla rolnictwa”.
16.00 Zespół folklorystyczny „Na Chwila”.
17.00 Zakończenie pierwszego dnia wystawy.

Niedziela, 28 września 2014 r. „Agro Festiwal”

10.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Wystawy.

          Msza św. polowa dla hodowców.

11.00 Pokazy powożenia zaprzęgami konnymi , prezentacja czempionów bydła na ringu 

oraz degustacja wołowiny.

12.30 „Polsko-brytyjskie show kulinarne” – Kevin Aiston i Michał Bałazy (część I).
13.00 „Z filharmonią wśród zwierząt” – kwartet smyczkowy „Altra Volta”.

13.30 „Spotkanie z olbrzymem”- prezentacja największych zwierząt.

14.00 Podsumowanie wystawy: Prezes Izby Rolniczej w Opolu,

Wystąpienie Marszałka Województwa Opolskiego oraz zaproszonych gości.

Wręczenie nagród hodowcom. 

16.00 Pokaz ujeżdżenia w wykonaniu wielokrotnej Mistrzyni Polski 
Żanety Skowrońskiej  – członka Kadry Narodowej.

 16.10 „Polsko-brytyjskie show kulinarne” – Kevin Aiston i Michał Bałazy (część II).
17.00 Zakończenie Wystawy.

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkol-
ny 2014/2015. W ramach przyznanego stypendium można otrzymać dofinansowanie do za-
kupu między innymi podręczników szkolnych, obuwia sportowego, odzieży sportowej, przy-
borów szkolnych, komputera, drukarki, dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony www.polskacere-
kiew.pl  (zakładka -  KARTY USŁUG - FORMULARZE).

Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie.
Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynika-

jącej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej wystę-
puje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, 
a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód ucznia, który ubiega się o przyznanie stypendium, nie może przekroczyć 456 zł  
netto na 1 osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną w ro-
dzinie, np.: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy,  
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi o pobieranych świadczeniach 
i inne. Wnioski należy składać do dnia 15 września 2014 r. w Urzędzie Gminy, pok. nr 15. 

23 sierpnia 80. urodziny ob-
chodziła Pani Krystyna Mrozek  
z Polskiej Cerekwi. Szanownej 
jubilatce życzymy dużo zdrowia 
oraz wszelkiej pomyślności. 

Po udanym starcie w Wilkowicach do naszej straży wpłynęło kolejne zaproszenie na za-
wody, tym razem od zarządu OSP Ząb w woj. Małopolskim (najwyżej położonej miejscowości 
w Polsce) „Strażackie Śpasy” miały się odbyć w niedzielę 10.08.2014 r. Tym razem naszą jed-
nostkę reprezentowały dwie drużyny - kobieca i męska. Jako, że odległość spora, udaliśmy się 
tam już dzień wcześniej. W sobotę zwiedzaliśmy okolicę oraz miejscową kolekcję strażacką. 
W dniu zawodów odbył się uroczysty przemarsz. Jednak przed samymi zawodami nastąpiło 
gwałtowne załamanie pogody i niestety, z powodu ulewnych opadów deszczu, zawody od-
wołano. 

Wyjazdy były możliwe dzięki wsparciu Urzędu Gminy. Bez pomocy Pani Wójt ciężko było-
by nam to zorganizować. W zamian promowaliśmy naszą gminę, występując pod jej flagą.  
A wstydu nie przynieśliśmy. Przeciwnie, pokazaliśmy się z jak najlepszej strony. Coraz częściej, 
uczestnicząc w różnego rodzaju imprezach słyszymy „A, Polska Cerekiew!” zamiast dotych-
czasowego „Polska Cerekiew? A gdzie to jest?”

Dariusz Wieczorek

26 lipca 2014 r. drużyna dziewcząt z OSP Polska Cerekiew na zaproszenie prezesa  
OSP Wilkowice w woj. śląskim uczestniczyła w II Otwartych Zawodach Zabytkowych Si-
kawek, zajmując I miejsce w swojej kategorii. W konkurencji polegającej na tym kto poda  
na największą odległość prąd wody, zwyciężyła drużyna męska OSP Zabełków, podając wodę 
na odległość 27 metrów. Przystąpienie do tej konkurencji zaproponowano jednak tylko dru-
żynom męskim. Ale nasze dziewczyny uniosły się ambicją i na równo z mężczyznami przystą-
piły do tej konkurencji podając prąd wody na odległość 28 metrów i pokonując tym samym 
wszystkie drużyny męskie. Gratulujemy!!!

Dariusz Wieczorek

W dniach 17 – 27 lipca 2014 r. w gminie Polska Ce-
rekiew odbył się kolejny już plener malarski pn. „Perły 
Opolszczyzny”, który został zorganizowany przez wójt 
gminy panią Krystynę Helbin.

Piękne krajobrazy przyciągnęły jak co roku wie-
lu artystów m. in. z Łodzi, Krakowa, Warszawy.  
Do Polskiej Cerekwi przyjechali m.in: Hanna Mróz  
Witaszek z Łodzi, Ewa Żelewska Wsiołkowska z Kra-
kowa, Joanna Mrozowska z Warszawy – Kurator ar-
tystyczny, Agnieszka Niżegorodcew z Krakowa, Piotr 
Turnau z Krakowa, Barbara Cuper Zbierska z Łodzi,  
Urszula Klechta z Łodzi, Małgorzata Turnau z Krako-
wa, Zdzisław Machowicz z Łodzi, Marek Madej z War-
szawy - Komisarz organizacyjny.

Jubilaci

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ - PLENER MALARSKI 
„PERŁY OPOLSZCZYZNY”

Jak co roku w ostatni weekend wa-
kacji na hipodromie przed pałacem 
w Zakrzowie odbędą się Jeździec-
kie Mistrzostwa Gwiazd „Art Cup”.  
Już po raz siedemnasty popularni 
artyści rywalizować będą w czterech 
konkurencjach jeździeckich: ujeżdże-
niu, powożeniu, skokach przez prze-
szkody i „western riding”. 

Zmaganiom artystów towarzyszyć 
będą przygotowane przez profesjo-
nalistów pokazy, na zakończenie każ-
dego dnia imprezy rozgrywany będzie 
także turniej polo.

Swój udział w tym roku zapowie-
dzieli m. in.: Grażyna Wolszczak, Ka-
tarzyna Dowbor, Marek Torzewski, 
Karol Strasburger, Emilia Krakowska, 
Piotr Polk, Marek Frąckowiak, Bogu-
sław Linda, Rafał Królikowski i wielu 
stałych bywalców imprezy.

Uroczyste otwarcie tegorocznej 
edycji „Art Cup” będzie miało miejsce 
w sobotę 30 sierpnia o godz. 14.00. 
31 sierpnia impreza rozpocznie się 
konkursem ujeżdżenia o godz. 12.30.

Patronat honorowy nad Mistrzo-
stwami objął Marszałek Wojewódz-
twa Opolskiego pan Andrzej Buła.

Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
Organizator - Ludowy Klub Jeź-

dziecki „Lewada” - serdecznie zapra-
sza!

XVII Jeździeckie  
Mistrzostwa Gwiazd  
„Art Cup”

Jest się czym chwalić 

„Strażackie Śpasy”

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
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Festyn rodzinno - sportowy
Po raz trzeci prezes Ryszard Sze-

wior wraz z Towarzystwem Spor-
towym UNIA Polska Cerekiew zor-
ganizował w dniu 17 sierpnia br.  
na boisku w Polskiej Cerekwi  turniej 
sportowy połączony z festynem. Tym 
razem rozegrane zostały trzy turnie-
je: turniej piłkarski o puchar Wójta 
Gminy, turniej piłki siatkowej o pu-
char dyrektora naczelnego Cukrowni  
„Cerekiew” oraz turniej tenisa stoło-
wego o puchar  prezesa Unii. 

W turnieju o puchar Wójta Gminy 
rywalizowały cztery drużyny: Fortuna 
Witosławice, która wygrała turniej, 
Unia Polska Cerekiew (oldboje), dru-
gie miejsce, LZS Młyn-Pol–Zakrzów 
trzecie miejsce i Unia Polska Cerekiew 
- seniorzy, czwarte miejsce.

W turnieju siatkarskim o puchar 
dyrektora naczelnego Cukrowni „Ce-
rekiew” zagrały drużyny: Unii Polska 
Cerekiew, Cukrowni „Cerekiew”, Vol-
leyball Piwosze Polska Cerekiew, Mło-
de Wilki Polska Cerekiew. Turniej wy-
grała drużyna Unii Polska Cerekiew, 
drugie miejsce zajęła drużyna Cu-
krowni „Cerekiew”, trzecie Volleyball 
Piwosze Polska Cerekiew, a czwarte 
Młode Wilki z Polskiej Cerekwi. 

W turnieju tenisa stołowego o pu-
char prezesa Unii Polska Cerekiew za-
grało wielu zawodników. Turniej jak 
zawsze prowadził niezawodny pan 
Jan Cieślak. W kategorii seniorów wy-
grał Piotr Klainert, w kategorii gim-
nazjalnej - Dariusz Plura, a w katego-
rii 4-6 - Mateusz Hamerlik. 

W międzyczasie rozegrany został mecz 
pokazowy, w którym zagrały Cerekwian-
ki i zawodnicy Unii (50+) w gumowcach. 
Mimo, że chodziło o zabawę to widzowie 
byli świadkami niezwykłego zaangażowania 
i waleczności obu drużyn. Ostatecznie mecz 
zakończył się remisem 2:2.

Oprócz rozgrywek sportowych organiza-
tor przygotował wiele innych atrakcji. Dla 
dzieci dostępne były bezpłatnie dmuchana 
zjeżdżalnia, basen z kulkami, wodne kule, 
trampolina, przejażdżki konne w siodle (ko-
nie udostępnione zostały przez LKJ „Lewada” 
Zakrzów oraz pana  Joachima Hermana z Za-
krzowa), wata cukrowa i kiełbaska pieczona 
na ognisku. Oprócz tych atrakcji dzieci brały 
udział w mini olimpiadzie, którą zorganizo-
wała i poprowadziła  pani Wiesława Podgór-
ska.  

Równolegle z zawodami odbywały się 
występy na scenie. Jako pierwsza wystąpiła 
Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pol-
skiej Cerekwi. Bardzo atrakcyjny program  
na scenie zaprezentowały również mażoretki  
z Ostrożnicy.

W trakcie imprezy można było zobaczyć 
sprzęt jakim dysponuje karetka pogoto-
wia, poznać podstawowe zasady udziela-
nia  pierwszej pomocy, a także dokładnie 
zapoznać się z wyposażeniem bojowego 
wozu strażackiego OSP Polska Cerekiew.  
OSP Polska Cerekiew wraz z ratownikami z ka-
retki Falck Medycyna zaprezentowali pokaz 
ratownictwa w przypadku wypadku drogo-
wego. Uczestnicy festynu mieli również oka-
zję zobaczyć pokaz tresury psa policyjnego  
z Komendy  Powiatowej Policji w Kędzierzy-
nie-Koźlu.

Proszę się przedstawić mieszkańcom gminy 
Polska Cerekiew (przedstawić swoje do-
tychczasowe osiągniecia, zainteresowania).

Nazywam się Alina Janik, jestem od uro-
dzenia mieszkanką Kędzierzyna-Koźla,  
z wykształcenia jestem ekonomistką. Przez 
12 lat pracowałam w Urzędzie miasta Kę-
dzierzyn-Koźle, 9 lat byłam skarbnikiem mia-
sta Kędzierzyn-Koźle, ponad rok pracowałam  
w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu jako z-ca 
dyrektora ds. finansowych, w chwili obec-
nej jestem prezesem spółki Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, której głów-
nym zadaniem będzie zarządzanie gmin-
nym Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji.

Co robi prezes spółki zarządzającej gmin-
nym Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Sporto-
wo-Rekreacyjnym i czy trudno nim być?

Moim i spółki zadaniem jest skuteczne 
zarządzanie ośrodkiem, na chwilę obecną 
jesteśmy w trakcie załatwiania spraw for-
malnych, których niestety nie unikniemy. 
Ośrodek jest podzielony na dwie części jeź-
dziecką i hotelowo-rekreacyjną, pierwsza 
część już działa, w drugiej części uruchomio-

Uroczysty Wernisaż na zakończenie pleneru malarskiego odbył się 25 lipca br., w piątek  
o godz. 18 00, w Gminnym Wielofunkcyjnym Ośrodku Sportowo–Rekreacyjnym w Zakrzo-
wie. Przyciągnął sporo zwiedzających wystawę m.in.: Wicewojewodę Opolskiego Antoniego 
Jastrzembskiego. 

Ważnymi punktami programu pleneru było zorganizowanie wyjazdu integracyjno-krajo-
znawczego do Ołomuńca i Opawy, zwiedzanie rekonstruowanego pałacu w Polskiej Cerekwi, 
a także zorganizowanie spotkań panelowych w sali konferencyjnej Ośrodka Sportowo–Re-
kreacyjnego, podczas których artyści dzielili się przemyśleniami, poglądami filozoficznymi. 
Spotkania zaowocowały integracją oraz przyjaźnią między uczestnikami, a także mieszkań-
cami gminy.

Prace będzie można podziwiać jeszcze do końca sierpnia br. w Centrum Kultury w Polskiej 
Cerekwi oraz na ścianach Urzędu Gminy.

Fotografie: Zdzisław Machowicz, Piotr Kanzy

no basen, w planach jest jeszcze hotel, re-
stauracja, sale konferencyjne i cześć świad-
cząca usługi z zakresu spa.

Jakie ma Pani cele, priorytety jako nowy  
i pierwszy prezes ośrodka?

Moim zasadniczym celem jest, aby ośrodek 
zaczął w pełni funkcjonować. Chciałabym, 
żeby ośrodek świadczył usługi dla miesz-
kańców gminy, ale również powiatu, woje-
wództwa, a może i kraju. Wiosną przyszłe-
go roku chcieliśmy zwiększyć atrakcyjność 
zewnętrzną ośrodka, uruchomić m.in. mini 
plac golfowy dla dzieci, plac zabaw, tak by 
sprostać oczekiwaniom także najmłodszych 
mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że są to 
dalekosiężne plany, ale jestem optymistką.

 Jakie są szanse i zagrożenia dla ośrodka?
Szansą jest ukryty potencjał ośrodka,  

9 marca br. przyznano Ośrodkowi Statusu 
Szkolenia Olimpijskiego. Myślę, że to bardzo 
duża szansa zarówno dla samego ośrodka, 
jak i gminy Polska Cerekiew. 

Potencjalne zagrożenia oczywiście istnie-
ją, byłabym nieodpowiedzialna, gdybym ich 
nie znała. Głównym zagrożeniem jest to,  

że ośrodek podlega normom handlo-
wym regulującym ustrój przedsiębior-
stwa, tak jak każda inna działająca 
firma. 

 Jak widzi Pani przyszłość ośrodka?
W przyszłości chcielibyśmy, aby 

ośrodek przyciągnął do siebie jak 
największą liczbę osób z gminy, po-
wiatu, województwa, kraju. Wiem,  
że nie można się poddawać, należy 
małymi krokami dążyć do celu, wią-
że się to oczywiście z ogromnym na-
kładem pracy, ale nie zniechęca mnie  
to tylko mobilizuje do działania.

Czy może Pani przedstawić ofertę 
ośrodka na najbliższe tygodnie?

W najbliższych tygodniach zapla-
nowano: Koncert floriański, XVII Jeź-
dzieckie Mistrzostwa Gwiazd, Jubile-
usz Powiatu, 11. Regionalną Wystawę 
Zwierząt Hodowlanych oraz Maszyn  
i Urządzeń Rolniczych. Planujemy 
jeszcze dodatkowo w tym roku zor-
ganizowanie biesiady dla mieszkań-
ców.
Dziękuję za rozmowę.

SPOTKANIA ZE SZTUKĄ - PLENER MALARSKI „PERŁY OPOLSZCZYZNY”

Wywiad z nowym prezesem spółki zarządzającej Gminnym Wielofunkcyjnym  
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, Panią Aliną Janik. Podczas imprezy można było zapoznać się 

z ofertą gabinetu podologicznego Sunny 
Place z Kędzierzyna-Koźla i wykonać bez-
płatne komputerowe badanie stóp. Firma 
Auto Lellek z Kędzierzyna-Koźla przedsta-
wiała z kolei nowe modele samochodów 
marki Volkswagen i Skoda, a jedną z atrakcji 
był do wygrania weekend ze Skodą z peł-
nym bakiem paliwa. Natomiast firma pana  
Janusza Bryndala Centrum Szkoleniowe udo-
stępniła specjalny samochód wyposażony  
w symulator nauki jazdy, gdzie każdy chętny 
mógł sprawdzić się w wirtualnej jeździe sa-
mochodem.

Całą imprezę prowadził bardzo sprawnie 
mieszkaniec Polskiej Cerekwi Mateusz Kło-
sek.

Po ceremonii wręczenia pucharów odbyła 
się zabawa taneczna z zespołem muzycznym 
RELAX z Polskiej Cerekwi.

Wszyscy, którzy przybyli w niedzielne 
popołudnie na boisko (około tysiąca osób)  
na pewno nie żałowali swojej decyzji. Pogo-
da dopisała, a atmosfera i zabawa były zna-
komite.

Głównym organizatorem festynu był Pre-
zes  Unii Polska Cerekiew -  Ryszard Szewior, 
który stwierdził, że festyn organizowany był 
z myślą, by mieszkańcy gminy wraz z całymi 
rodzinami - tak jak w poprzednich latach - 
miło, ale na sportowo spędzili wolny czas.

W imieniu Ryszarda Szewiora bardzo ser-
decznie dziękujemy wszystkim za tak liczne 
przybycie na festyn. Dziękujemy wszystkim 
tym, którzy pomogli przy organizacji festy-
nu. Szczególnie podziękowania składamy 
wszystkim sponsorom imprezy.

Ksiądz Proboszcz Parafii  
w Grzędzinie, Szczepan War-
denga serdecznie zaprasza 
wszystkich Parafian oraz miesz-
kańców ościennych miejscowo-
ści i parafii na uroczystą Mszę 
św. z okazji Jubileuszu 750-lecia 
Parafii, a także 140-lecia kościo-
ła w Grzędzinie. Msza Św. odbę-
dzie się w niedzielę 28 września 
o godz. 12.00. W następnym 
„Florianie” znajdziecie Państwo 
szczegółowy plan obchodów 
uroczystości oraz krótką historię 
Parafii w Grzędzinie.

Jubileusz parafii pw.  
św. Piotra i Pawła  
w Grzędzinie


