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Jubilaci

Zarząd Klubu LZS „MŁYN-POL” 
Zakrzów zorganizował dnia 14 marca 
w sali gimnastycznej Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Polskiej Cerekwi 
gminne zawody w tenisie stołowym.

Laureaci konkursu (wszyscy wy-
mienieni laureaci reprezentują klub 
LZS „MŁYN-POL” Zakrzów):
Kategoria Młodzik: 
I Piegsa Marcel
II Zimer Mateusz
III Spleśniały Marcel

Kategoria Kadetki: 
I Bielak Wiktoria
II Dygnos  Anna                                
III Grela Klaudia

Kategoria Kadet:   
I Urbaniak Tomasz                                
II Hamerlik Mateusz
III Sawczuk Łukasz

Kategoria Junior: 
I Plura Dariusz
II Cichy Tomasz
III Piegsa Patryk

Kategoria Senior: 
I Diobołek Marcin                              
II Dygnos Grzegorz
III Czyż Tomasz

W zawodach startowało 27 uczest-
ników.

Prezes KLUBU LZS 
„MŁYN-POL” Zakrzów 

Jan Cieślak

11 marca 85 urodziny obcho-
dziła Stefania Bednarek z Polskiej 
Cerekwi.

15 marca 80 urodziny obcho-
dził Julian Sobol z Ciężkowic.

Jubilatom życzymy dużo zdro-
wia, błogosławieństwa Bożego 
oraz wszelkiej pomyślności!

 

17 marca odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Program, który rozpoczyna 
się z większym opóźnieniem niż jego poprzednik z okresu 2007 – 2013, budzi wiele uzasad-
nionych nadziei, choćby ze względu na zapisane w nim kwoty wsparcia dla wielu istotnych 
dla mieszkańców dziedzin życia. W tej ostatniej tak dobrej dla Polski perspektywie fi nansowej 
Unii Europejskiej otrzymaliśmy bowiem na nasze potrzeby 4 miliardy złotych.

Nikomu nie trzeba udowadniać, że fundusze europejskie pozytywnie wpływają na rozwój. 
Świadczą o tym choćby niezliczone inwestycje w infrastrukturę w ostatnich latach. Gdyby 
nie miliony euro, które wpompowano w ostatnich latach w gospodarkę, Polska mogłaby 
boleśnie odczuć skutki światowego kryzysu fi nansowego, który rozpoczął się w 2008 roku. 
Dzisiaj jednak zadajemy sobie pytanie o przyszłość. – Czy dzięki podarowanym przez Brukselę 
miliardom euro będziemy potrafi li tak przestawić wajchy opolskiej gospodarki, że stanie się 
ona bardziej atrakcyjna dla młodzieży, dla której najlepszą receptą na przyszłość stanowi 
zarobkowa emigracja? Czy choć w części zachęcimy emigrantów do powrotu?

Józef Kotyś

Pokaz rycerski Grupy Artystycznej ,,Re-
konstrukcja’’ z Lublina pt. ,,Życie i kultura 
w średniowieczu” w ZGSP w Polskiej Cerekwi 
odbył się 11 marca 2015 roku. Był on ,,żywą 
lekcją historii’’. 

Artyści przybliżyli społeczności szkolnej 
dzieje i obyczaje minionych wieków. Podczas 
występu uczniowie mogli pojedynkować się 
oraz spróbować swoich sił w podnoszeniu 

W Polskiej Cerekwi przy Zamkowej 27 
(obok boiska sportowego ) urząd gminy wy-
budował skatepark. Mogą z niego korzystać 
nie tylko  miłośnicy deskorolek, ale także łyż-
worolek i BMX-ów. 

Urządzenia w jakie wyposażono skatepark 
to: 3 różne grindboxy,  ławka i dwie poręcze 
- jedna o profi lu O , druga o profi lu [].

Całkowity koszt projektu łącznie z  utwar-
dzonym podłożem o wymiarach 20x14 me-
trów wynosi 75 296,12 zł. Część zadania 
w wysokości 30 945,75 zł dofi nansowana Po raz pierwszy w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie odbyła się Wo-

jewódzka Wystawa Stołów Wielkanocnych. W niedzielę 22 marca można było poczuć 
nie tylko wiosenną aurę, ale przede wszystkim zbliżające się już niebawem święta 
Wielkiej Nocy. Sala konferencyjna zakrzowskiego ośrodka zmieniła się nie do poznania 
– pięknie przystrojone stoły uginały się pod różnego rodzaju potrawami i wypiekami, 
a dopełnieniem świątecznego klimatu były rozmieszczone po całej sali dekoracje wiel-
kanocne.

Organizatorem przedsięwzięcia była fundacja Euro-Country, natomiast współorga-
nizatorami byli Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi oraz Związek Śląskich Kobiet Wiejskich. 

Skatepark

Cykl felietonów pod nazwą: Pazurkiem Kotysia
Miliony na starcie

Pokaz rycerski w ZGSP w Polskiej Cerekwi

Gminne zawody 
w tenisie stołowym

ciężkiego miecza. Występujący rycerze przy-
wieźli ze sobą bogatą kolekcję rekwizytów. 
Znalazła się tam różnego rodzaju średnio-
wieczna broń, można było zobaczyć zbroje 
oraz narzędzia tortur. Uczniowie byli za-
chwyceni tym wydarzeniem i nie mogą do-
czekać się kolejnych tego typu lekcji historii.

Zuzanna Koziar

została na wniosek urzędu gminy  z europej-
skich środków w ramach PROW 2007 - 2013.  

Korzystających ze skateparku prosimy 
o zapoznanie się z regulaminem jego użyt-
kowania znajdującym się na jego terenie.

Zapraszamy wszystkich chętnych do bez-
piecznego  korzystania z skateparku.

Święta Wielkanocne tuż tuż…





fot. Wojciech Szymczak



FLORIAN 03/2015

2 3
FLORIAN 03/2015

Seniorki z Polskiej Cerekwi również świętowały Dzień Kobiet. 11 marca w Centrum Kultury 
odbyło się spotkanie przy zastawionym słodkościami  i przekąskami stole. Na imprezę przy-
szło ponad 60 pań oraz kilku wiernych im seniorów. Bawiono się do wieczora!

Na kolejne spotkania zapraszamy każdego, kto do tej pory jeszcze się nie decydował. Cze-
kamy na Was!

Tradycją stało się już w naszej gminie 
organizowanie wydarzeń kulturalnych 
z okazji Dnia Kobiet. W tym roku dzię-
ki współpracy gmin Polska Cerekiew, 
Pawłowiczki i Cisek udało się zorgani-
zować spotkanie z operetką. Wydarze-
nie to odbyło się 7 marca w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzo-
wie. 

Tenor Witold Matulka i towarzyszący mu soliści porwali wręcz publiczność zgromadzoną 
w sali zakrzowskiego ośrodka. Artyści zaprezentowali najbardziej znane arie operetkowe. 
Śmiało można powiedzieć, że podczas wieczoru bawił się cały powiat! W imprezie, oprócz 
wielu naszych mieszkańców, pojawiło się również sporo mieszkańców z gmin ościennych. 

W organizację imprezy zaangażowani byli także członkowie klubu seniora z Centrum Kul-
tury z Polskiej Cerekwi, którzy z własnej inicjatywy przygotowali słodki poczęstunek. Niemal 
cały dzień przed imprezą spędzili w kuchni Centrum Kultury piekąc słodkości, które można 
było nabyć podczas sobotniego wieczoru. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy 
za tę inicjatywę! 

Uczniowie klas 4-6 Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Polskiej 
Cerekwi 13 marca 2015 roku 
w kędzierzyńsko-kozielskim 
Domu Kultury Chemik byli wi-
dzami inscenizacji jednej z naj-
głośniejszych książek Ireny Jur-
gielewiczowej pt. „Ten obcy”. 
Wszystkim podobał się sposób, 
w jaki Marzenna Kucmer – Ko-
łeńska zaadaptowała  powieść, 
znajdującą się na Liście Hono-
rowej H. Ch. Andersena.

Bohaterami sztuki było czwo-
ro przyjaciół, którzy odkryli 
wyspę powstałą w skutek po-
wodzi. Pewnego razu na wy-
spie zjawił się Obcy, z którym 
nie od razu się zaprzyjaźniono. 
Sztuka poruszyła ważne tematy  
związane z konfl iktem pokoleń, 
z pierwszą miłością oraz ze 
skutkami kradzieży. 

Scenografi ę stanowiło ogni-
sko z unoszącym się dymem, 
który szczególnie wzbudzał 
zainteresowanie najmłodszych. 
Zachwycał namalowany krajo-
braz, zgodny z opisem z książki. 
Zmianę pory dnia, a zarazem 
nastroju na scenie zaznaczano 
poprzez wyrazistą grę światła 
oraz szybką muzykę młodzie-
żową. Kostiumy uwypuklały 
osobowość bohaterów, dzięki 
czemu młody odbiorca mógł od 
razu przypomnieć sobie charak-
terystyczne postaci.

 Mimo iż spektakl odbył się 
trzynastego w piątek, ucznio-
wie powrócili do domów 
uśmiechnięci i pełni wrażeń.  
Kolejna przygoda z  Narodo-
wym Teatrem Edukacji z Wro-
cławia zachęciła młodzież do 
rozwijania zainteresowań i pasji 
związanych ze sztuką teatralną.

Paulina Golasz

Konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty 
w Opolu to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań, w jakich mogą 
rywalizować uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.

Uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej 
Cerekwi już w listopadzie brali udział w eliminacjach szkolnych, spraw-
dzających ich wiedzę z poszczególnych przedmiotów, w celu wyłonienia 
tych, którzy następnie pojechali do szkoły w Pawłowiczkach, by wziąć 
udział w kolejnym etapie. Uczniowie, którzy otrzymali odpowiednią 
liczbę punktów w etapie gminnym, udali się na fi nały do Opola. 

Wzorem lat ubiegłych, kilkoro naszych uczniów uzyskało najważniej-
sze tytuły:

Krzysztof Kowaczek został laureatem dwóch konkursów, Wojewódz-
kiego Konkursu Fizycznego oraz Wojewódzkiego Konkursu Matema-
tycznego. Uzyskanie tego tytułu zwalnia Krzysztofa z części matema-
tycznej oraz przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.

Paulina Golasz została fi nalistką Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego oraz laureatką Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, 
dzięki czemu jest zwolniona z pierwszej części sprawdzianu szóstokla-
sisty. 

Paulina Kandziora uzyskała tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Niemieckiego, natomiast Anna Halinka uzyskała tytuł fi nalistki 
Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Aby osiągnąć tak znakomite wyniki, nie wystarczą same zdolności. 
Należy połączyć je z pracowitością, systematycznością i ogromnym 

Dzięki wspólnej współpracy, a także wsparciu fi nansowym 
gmin Bierawa, Pawłowiczki, Cisek, Reńska Wieś oraz Kon-
sulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu, udało się 
przygotować imprezę na najwyższym poziomie. 

W wystawie wzięło udział 20 kół ze Związku Śląskich 
Kobiet Wiejskich oraz dwa stowarzyszenia z gminy Reńska 
Wieś. Każde stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem 
zwiedzających. Można było podziwiać własnoręcznie wy-
konane stroiki i ozdoby wielkanocne, skosztować lokalnych 
potraw i wypieków. 

Dodatkowymi atrakcjami wystawy były wstępy arty-
styczne dzieci i młodzieży oraz bezpłatne warsztaty ręko-
dzielnicze: ozdabianie jajek metodą batikową, wykonywa-
nie kroszonek i palm wielkanocnych.  

Wyjazd uczniów 
do Domu Kultury 
Chemik

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Dzień Kobiet połączył gminyŚwięta Wielkanocne tuż tuż…
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zaangażowaniem ucznia i nauczyciela, a także wsparciem 
najbliższych. Uczniów przygotowywali i wspierali na-
uczyciele: p. Zbigniew Węgrzyn, p. Agnieszka Malerczyk, 
p. Marek Bednarski, p. Jarosław Fajger, p. Renata John-Fojt-
zik.

Wszystkim gratulujemy wielkiego sukcesu! 
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Dzień Kobiet w Lamikowcu 


