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Gmina Polska Cerekiew zajęła dwudzieste 
piąte miejsce w kategorii gmin wiejskich 
rankingu ogłaszanego co roku przez Rzecz-
pospolitą.

Zostaliśmy wysoko ocenieni za jasne 
 przejrzyste fi nanse, niskie zadłużenie, pro-
wadzone inwestycje   oraz pozyskane środki 
unijne. W ankiecie brano pod uwagę po-
nadto m. in. udział wydatków na realizację 
kontraktów z organizacjami pozarządowy-
mi, promocję gminy, nakłady na gospodarkę 
mieszkaniową, wspieranie rozwoju przedsię-
biorczości oraz współpracę z sołectwami.

Możemy być dumni z zajęcia tak wysokie-
go miejsca zwłaszcza, że tylko cztery opol-
skie gminy znalazły się w czołowej setce 
rankingu.

Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Skarbnik Gminy

 20 lipca 
80 urodziny obchodziła 

pani Maria Sobol z Ciężkowic
31 lipca 

80 urodziny obchodził 
pan Ewald Jasiulek 

z Łaniec
Jubilatom serdecznie gratulu-

jemy oraz życzymy dużo zdrowia 
oraz pomyślności.

Na początek pragniemy pogratulować wyboru na pre-
zesa Ośrodka. Jak wiadomo spoczywa teraz na Panu duża 
odpowiedzialność - czy długo zastanawiał się Pan nad pro-
pozycją przyjęcia tego stanowiska i jakie czynniki wpłynę-
ły na to, że Pana odpowiedź była pozytywna?

ZCh.: Dziękuję. To było moje drugie podejście do tego 
stanowiska, w ubiegłym roku konkurs wygrała inna osoba. 
W 2015 r. spróbowałem ponownie i wygrałem. Głównym 
czynnikiem, który wpłynął na moją decyzję to to, że kocham 
działalność rekreacyjno-sportową, myślę, że to wspaniałe 
miejsce bym mógł realizować przedstawione komisji plany i zamierzenia. Skończy-
łem studia podyplomowe o tematyce menedżer sportu, mam doświadczenie w pracy 
w spółkach prawa handlowego. Objęcie stanowiska prezesa spółki zarządzającej 
Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakrzowie to dla mnie wyzwanie, któremu 
chętnie stawię czoła.
Proszę się przedstawić mieszkańcom gminy Polska Cerekiew (przedstawić swoje 
dotychczasowe osiągnięcia, zainteresowania).

27 czerwca br. Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi zorganizowało spływ kajako-
wy Doliną Małej Panwi. Wzięło w nim udział 20 mieszkańców z gminy Polska Cere-
kiew, zarówno dzieci jak również osoby dorosłe. 12-kilometrowa wodna trasa wiodła 
z Krupskiego Młyna (woj. śląskie) do Żędowic (woj. opolskie). Głównymi atrakcjami tra-
sy były piękne wodno-leśne widoki oraz aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. 
Na zakończenie spływu organizatorzy przygotowali dla wszystkich pysznego grila. 
Spływ zorganizowany został po raz pierwszy i na pewno nie po raz ostatni, ponieważ 
jest zainteresowanie ze strony mieszkańców tego typu formą rozrywki. Koszt udziału 
wynosił 65 zł za osobę (w cenie transport autokarem, wypożyczenie kajaka, ubezpie-
czenie oraz poczęstunek).

7 lipca br. kobiece spotkanie 
z Dorotą Stasikowską-Woź-
niak zorganizowało Stowarzy-
szenie Odnowy Wsi Zakrzów. 
Spotkanie było skierowane dla 
pań po szkole, studiach szuka-
jących pracy lub z zamiarem 
jej zmiany. Półtoragodzinny 
wykład obfi tował w ogrom in-
formacji dot. autoprezentacji, 
wykład połączono z ćwicze-
niami praktycznymi.  Wykła-
dowczyni przekazała paniom 
informacje nt.: tzw. „pierwsze-
go wrażenia” na potencjalnym 
pracodawcy, jak zachować się 
podczas ofi cjalnych wystąpień 
i rozmów kwalifi kacyjnych, jak 
dobrać odpowiednio fryzurę 
oraz strój by zrobić jak najlep-
sze wrażenie.  Warsztaty tego 
typu pomagają rozwinąć wła-
sne umiejętności w kierunku 
lepszej autoprezentacji.

Wywiad z nowym prezesem spółki zarządzającej 
Gminnym Wielofunkcyjnym Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie, 
Panem Zenonem Charczukiem

Porady dla kobiet

Przyjazd artystów na plener malarski to doskonała okazja do organizacji dodatkowych 
warsztatów dla najmłodszych. Świetlica wiejska w Zakrzowie gościła artystów, którzy pro-
wadzili warsztaty dla najmłodszych mieszkańców gminy Polska Cerekiew. Dzieci przyszły na 
warsztaty z różnym nastawieniem, jednak dzięki ciekawej prezentacji pań prowadzących 
zajęcia nawet najbardziej sceptycznie nastawieni zaczęli malować. Wszyscy wyszli bardzo 
zadowoleni z zajęć. Dzieci otrzymały od pań prowadzących (artystek, uczestniczek pleneru) 
krótki wierszyk np. o Słoniu Trąbalskim, do którego miały namalować obrazek. W efekcie 
powstała pięknie ilustrowana książka, która jest dostępna w świetlicy wiejskiej w Zakrzowie.

 Ponadto w czasie wakacji w świetlicy w Zakrzowie będą odbywały się różne zawody spor-
towe, za udział, w których przewidziano atrakcyjne nagrody. Wszystkich chętnych zapra-
szamy, szczegóły w świetlicy u Pani Weroniki Spleśniały. Prosimy również rodziców w miej-
scowości Zakrzów, aby zachęciły dzieci to spotkania się z rówieśnikami w świetlicy wiejskiej.
Świetlica jest czynna od 10.00 do 15.00.

11 lipca koło mniejszości niemieckiej z Polskiej Cerekwi we współpracy z kołem mniej-
szości z Zakrzowa zorganizowało rodzinny rajd rowerowy. Rajd wyruszył spod siedziby OSP 
w Polskiej Cerekwi w kierunku Jaborowic i Zakrzowa gdzie na cerekwian czekała grupa z Za-
krzowa. Stamtąd już w pełnym składzie około 40 osób wyruszyło w kierunku Łubowic. Trasa 
wiodła przez malownicze zakątki Nieznaszyna, Przewozu, Podlesia, przez Lasaki i Grzegorzo-
wice aż do Łubowic (woj. śląskie). Tam na rowerzystów czekała grupa „starszych” członków 
mniejszości, którzy następnie wzięli udział w zwiedzaniu Centrum Josepha von Eichendorffa 
– znanego niemieckiego pisarza urodzonego i żyjącego przez długi okres właśnie w Łubowi-
cach. Znajdują się tam jeszcze ruiny zamku w którym mieszkał. Obok ruin zorganizowano dla 
wszystkich ognisko z pieczeniem kiełbasek, po czym cała grupa udała się w drogę powrotną.

Całość zorganizowana została w ramach programu „Konsolidierung der Begegnung-
statten” fi nansowanych ze środków MSW Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem 
Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Rajd Rowerowy po niemiecku

Warsztaty z artystami

25Nasza gmina 
na 25 miejscu wśród gmin 
wiejskich całego kraju

Aktywny wypoczynek w Dolinie Małej Panwi
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ZCh.: Kiedyś byłem mieszkańcem Kędzie-
rzyna-Koźla, to mój teren. Teraz mieszkam 
w Opolu. Chciałbym, żeby mieszkańcy gminy 
Polska Cerekiew, ale i gmin ościennych po-
znali mnie po czynach. Mam żonę, dzieci, 
wnuki. Jestem absolwentem Akademii Wy-
chowania Fizycznego, Szkoły Głównej Han-
dlowej w Warszawie, mam doświadczenie 
w zarządzaniu spółkami prawa handlowego. 
Proszę krótko przedstawić zarząd spółki 
oraz przydział ich  obowiązków.

ZCh.: Zarząd jest dwuosobowy. Prezes 
odpowiada za zarządzanie bieżącą działal-
nością Ośrodka. Nieetatowy członek zarządu 
Pani Agnieszka Wieczorek-Griner odpowia-
da za stronę fi nansową.
Jakie ma Pan cele, priorytety jako nowy 
prezes Ośrodka?

ZCh.: Moim głównym i priorytetowym ce-
lem jest, by wprowadzić zdrowe zasady ryn-
kowe tzn. by zbilansować koszty: generować 
przychody i ograniczyć rozchody. Chciałbym, 
aby Ośrodek był nie tylko miejscem rywali-
zacji sportowej ale także miejscem spotkań 
i działań rekreacyjnych mieszkańców Gminy.

Jak widzi Pan przyszłość Ośrodka?
ZCh.: W chwili obecnej priorytetem jest 

przygotowanie wszelkiego rodzaju proce-
dur i regulaminów, które obowiązują spółki 
prawa handlowego. W przyszłości chciałbym 
by Ośrodek przyciągnął jak największą liczbę 
osób z gminy, powiatu, województwa i kra-
ju. Mam w głowie bardzo dużo pomysłów: 
chciałbym do końca uruchomić „kawiar-
nio-restaurację”. W przyszłości restaurację. 
Szukam kucharza, który wykaże się inwencją 
i fi nezją w przygotowaniu potraw. Chciał-
bym, również ogłosić konkurs na nazwę 
restauracji, ale to w niedalekiej przyszłości, 
kiedy dzieci i młodzież powrócą z wakacji.
Jakie jest Pana zdanie na temat promowa-
nia Gminnego Wielofunkcyjnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie poprzez 
media (internet, prasa)? Czy uważa Pan, że 
poprzez środki masowego przekazu można 
wpłynąć na poprawę sytuacji Ośrodka, jego 
lepszy wizerunek, a w konsekwencji na do-
brą renomę i przyciągnięcie ewentualnych 
odbiorców?

ZCh.: Jeżeli chodzi o promocję to można 
powiedzieć, że była na minimalnym pozio-
mie. Planuję od 15 sierpnia br. uruchomić 
stronę internetową Ośrodka, trwają prace 
nad jej przygotowaniem. Na dzień dzisiejszy 
mamy swój funpage na Facebooku. Promo-
cja jak najbardziej jest potrzebna, by poka-
zać cały potencjał jaki Ośrodek w sobie ma. 
Czy może Pan przedstawić ofertę Ośrodka 
na najbliższe tygodnie?

ZCh.: Prawdopodobnie w połowie sierp-
nia zorganizujemy przy współpracy z LKJ 
„Lewada” imprezę rekreacyjną promująca 
jeździectwo, konie. We wrześniu chciałbym 
zorganizować imprezę artystyczno-rekre-
acyjną kierowaną dla dzieci i młodzieży. Plan 
jest dobrze przygotowany, więc proszę nam 
życzyć wytrwałej pracy zmierzającej do jego 
realizacji. Cała załoga Ośrodka myśli POZY-
TYWNIE.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych suk-
cesów.
ZCh.: Nie jestem przesądny, a więc dziękuję.

Wywiad z nowym prezesem spółki zarządzającej Gminnym Wielofunkcyjnym 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, Panem Zenonem CharczukiemW dniach 17-27 lipca 2015 roku na terenie gmin Polska Cerekiew 

i Svetla Hora gościliśmy 22 artystów malarzy. Artyści, którzy zawi-
tali w tym gorącym, letnim okresie nad nasze malownicze polsko-
-czeskie pogranicze, przybyli z Polski i Czech. Przez dziesięć upal-
nych dni artyści malowali krajobrazy okolic Polskiej Cerekwi, Svetlej 
Hory, a także bogatą, historyczną architekturę regionu, malownicze 
wiejskie zabudowania, domy, stodoły, lamusy.

Jednym z wielu elementów realizacji programu pobytu podczas 
pleneru były ciekawe wyjazdy integracyjno–krajoznawcze do Oło-
muńca i Svetlej Hory w Czechach. Innym, ważnym punktem pobytu 
artystów w Zakrzowie było spotkanie panelowe. Przy kawie i her-
bacie artyści przywołali postacie dwóch znanych malarzów polskich 
i czeskich – Jana Cybisa i Frantiska Antoniego Sebestę. Spotkanie 
to zaowocowało głębszą integracją oraz przyjaźnią między uczest-
nikami pleneru. Zwieńczeniem pleneru były trzy wystawy poplene-

Plener malarski POLSKO-CZESKIE POGRANICZE

Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego, 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowiska:
- kucharz
- obsługa hotelu
- menager ds. promocji i marketingu
- instruktor sportu i rekreacji

Oferujemy:
- fantastyczne miejsce pracy
- zatrudnienie na podstawie 
   umowy o pracę

Oczekujemy:
- kreatywności 
- uczciwości i  solidności
- praktycznych umiejętności 
   adekwatnych do stanowiska

Osoby zainteresowane prosimy 
o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres GOSiR Zakrzów, ul.Parkowa 
20, 47-263 Zakrzów, drogą mailową: 
gosir.zakrzow@gmail.com lub dostar-
czenie osobiście w godzinach urzędo-
wania biura. Oferty przyjmowane będą 
do 15.08.2015 

W liście motywacyjnym proszę za-
wrzeć poniższą informację

Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
(Dz.U. z 1997 roku Nr 133, poz. 883) 
tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 r. 
(Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926).
Ośrodek Szkolenia Olimpijskiego, Gmin-
ny Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.

ul. Parkowa 20, 47-263 Zakrzów
Tel 77 887 30 20 

e-mail: gosir.zakrzow@gmail.com

Nabór na nowe 
stanowiska pracy

Koło gminne Polska Cerekiew powsta-
ło już w roku 2014. Były to pierwsze kroki 
w kierunku reaktywowania ZMW na terenie 
województwa opolskiego. ZMW na terenie 
woj. opolskiego istniał już wcześniej, ale ze 
względu na brak następców w odpowiednim 
wieku, tj. do 35 lat, zarząd wojewódzki mu-
siał przestać działać.

Działalność w ZMW jest ułatwiona, po-
nieważ w wielu inicjatywach, czy organi-
zacji wyjazdów pomaga zarząd krajowy np. 
przekazuje informację, iż jest możliwość wy-
jazdu dzieci na ferie zimowe, podaje liczbę 
uczestników, miejsce, kwotę, przysyła po-
trzebne dokumenty do wypełnienia przez 
rodziców. Zadaniem zarządu wojewódzkie-
go jest dopilnowanie, czy skoordynowanie 
tego wyjazdu, czyli: znalezienie osób chęt-
nych do wyjazdu, oczywiście z pomocą kół 
powiatowych, gminnych i podstawowych; 
zorganizowanie transportu z miejsca wyjaz-
du do miejsca wypoczynku, czyli znalezie-
nie przewoźnika, dopilnowanie, aby zarząd 
krajowy otrzymał komplet dokumentów itp. 
Ciekawostką jest to, iż zarząd wojewódzki 
nie musi martwić się o pieniądze na wyjazd, 
uzyskiwanie pozwoleń, czy rezerwację ho-
teli. Tym zajmuje się zarząd krajowy. Zarząd 
wojewódzki ponadto musi znaleźć również 
opiekuna dla dzieci, poinformować o godzi-

Gminne Koło Związku Młodzieży Wiejskiej
nie wyjazdu, przyjazdu rodziców itp. Czasem 
nie jest to łatwą sprawą.

Od 2014 r. kilkoro dzieci z naszego powia-
tu pojechało na ferie zimowe do Zakopane-
go na 10 dni za 400 zł., a niedawno wróciło 
20 dzieci z naszego województwa z 2-tygo-
dniowego wypoczynku nad jeziorem Sław-
skim w woj. lubuskim, również za 400 zł. Niska 
cena wyjazdów nie oznacza, iż są to całko-
wite koszty wyjazdu, ale jest to tylko pewna 
dopłata do całkowitych kosztów wyjazdu. 
Zarząd krajowy stara się o dofi nansowanie 
kosztów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi i skutecznie się mu to udaje. Łącznie 
w czasie wakacji letnich ponad 1000 osób 
z  całej Polski wysyłano na wypoczynek, rów-
nież nad polskie morze. Warunkiem uczest-
nictwa w wypoczynku jest by przynajmniej 
jedno z rodziców opłacało pełny KRUS.

Główne działania, które centralnie chcemy 
realizować w naszym województwie:
1. Wyjazdy na ferie dzieci i młodzieży w wie-
ku 9-16 lat (ferie zimowe i wakacje letnie).
2. Organizacja półkolonii w naszym woje-
wództwie.
3. Organizacja szkoleń mających na celu po-
prawę bezpieczeństwa dzieci w rolnictwie.
4. Organizacja kongresów o tematyce rolni-
czej podobnych do tego, który odbył się w lu-

tym br. - Kongres Innowacyjny Młody Rolnik. 
5. Spotkania i inicjatywy lokalne np. ogniska 
młodzieżowe. 

W najbliższym czasie będziemy przepro-
wadzać wybory w poszczególnych kołach 
i już teraz zachęcam młodzież, która chcia-
łaby poznać ciekawych ludzi oraz zrobić 
coś dla innych do zapisywania się do ZMW 
w Gminie Polska Cerekiew. Więcej informacji 
chętnie udzielę, pod numerem telefonu 502 
037 065.

4.10.2015 r. planowany jest zjazd woje-
wódzki woj. opolskiego, podczas którego zo-
stanie wybrany zarząd województwa opol-
skiego na kadencję 2015-2018, a 5.12.2015 
w Warszawie odbędzie się zjazd krajowy, 
w którym udział będzie mogło wziąć 10 osób 
z naszego województwa. Chcielibyśmy, aby 
w tym wydarzeniu wzięło udział jak najwię-
cej naszych mieszkańców.

Koło w Polskiej Cerekwi nawiązało kontakt 
z liderami w dwóch powiatach w naszym 
województwie, dzięki czemu możemy kon-
struować zarząd wojewódzki.

Agnieszka Wieczorek-Griner

Nabór do Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi

Jeśli masz aspiracje, dotyczące „kariery” 
strażaka - chcesz stać się jednym z tych, 
którzy bezinteresownie pomagają innym 
– przyjdź do nas. Wstąpienie w szeregi 
OSP otwiera również drzwi w kontynu-
owaniu swych pasji w Państwowej Straży 
Pożarnej .

Wymagania:
- ukończone 18 lat
- niekaralność
- wykształcenie co najmniej podstawowe
- dobry  stan zdrowia
- Miejsce zamieszkania: teren gminy 
   Polska Cerekiew 

W zgłoszeniu proszę załączyć adres 
oraz numer telefonu do kontaktu.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 
do 16 sierpnia 2015

Po pozytywnej wstępnej weryfi kacji 
osoba zostanie skierowana na badania 
lekarskie oraz szkolenia które odbędą się 
w miesiącu wrześniu br. Po ich ukończe-

niu będzie mogła czynnie uczestniczyć 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Zgłoszenia, zapytania prosimy kiero-
wać:

osppolskacerekiew@wp.pl 
lub Prezes Dariusz Wieczorek 

tel.604 606 341
Nie czekaj i podejmij decyzję juz te-

raz. Wspomóż nas swoją osobą i wstąp 
w szeregi naszej OSP jeśli ukończyłeś/ łaś 
18 lat. Możesz także wstąpić w szeregi 
młodzieżowej drużyny pożarniczej je-
śli ukończyłeś 12 lat. Nie czekaj wstąp 
do naszej!!!

rowe prezentujące prace powstałe podczas pleneru, odbyte w Polsce 
i Czechach.

Projekt „Plener malarski POLSKO-CZESKIE POGRANICZE” dofi nanso-
wany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.go oraz ze środków budżetu państwa PRZEKRACZAMY GRANICE.


