
FLORIAN
Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

www.polskacerekiew.pl

specjalne /2015

FLORIAN wydanie specjalne/2015

4

Wydawca: florian@polskacerekiew.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska;  
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

Pani Krystyna Helbin sprawowała 
funkcję Wójta Gminy Polska Cerekiew 
od 7 czerwca 1990 roku  nieprze-
rwanie przez 6 kadencji. W każdych 
wyborach startowała zawsze z popar-
ciem Mniejszości Niemieckiej. Siódma 
kadencja, którą rozpoczęła w listopa-
dzie ubiegłego roku, miała być ostat-
nią. Po jej zakończeniu miała przejść 
na zasłużoną emeryturę, na której 
aktywne spędzenie miała już wiele 
pomysłów. 

Pani Krystyna Helbin była jednym 
z najdłużej urzędujących samorzą-
dowców. Bardzo doświadczona, za-
wsze kompetentna i fachowa. Przez 

te wszystkie lata sprawowania najwyższej 
funkcji w gminie pracowała ciężko i uczci-
wie, nie szczędziła sił ani zdrowia, aby osią-
gnąć cele, które sobie założyła  

Była osobą bardzo pogodną, ciepłą i życz-
liwą, a przede wszystkim wyrozumiałą dla 
ludzkich słabości. Zawsze uśmiechnięta, my-
śląca pozytywnie i zapałem do pracy.  Liczył 
się dla niej każdy człowiek. Starała się pomóc 
każdemu, kto przyszedł do niej z problemem 
- czy to ze sprawą służbową, czy prywatną.  
Zawsze była do dyspozycji mieszkańców, 
drzwi w jej gabinecie były zawsze otwarte.

W swojej ostatniej kadencji Pani Wójt 
chciała przede wszystkim zakończyć rozpo-
częte zadania, a także przygotować gmi-
nę na nowe rozdanie środków unijnych.  
W swoim liście skierowanym do mieszkań-
ców przy okazji wyborów pisała, że od tego 
roku zostaną uruchomione kolejne środki 
europejskie, a trzeba mieć wiedzę i doświad-

czenie, aby je pozyskać. Zdobycie dodatko-
wego dofinansowania było dla niej ważne, 
gdyż zawsze mówiła, że dochody własne 
naszej gminy są zbyt małe, aby można było 
pozwolić sobie na realizację tak wielu róż-
nych projektów, z których mieszkańcy gminy 
mogliby korzystać. Pani Wójt zawsze kładła 
nacisk na to, by najpierw realizować zada-
nia, na które można uzyskać dofinansowania 
unijne i maksymalnie je wykorzystać. Udało 
jej się to  znakomicie. Dzięki jej staraniom 
i ciężkiej pracy do gminy spłynęło w sumie 
ponad 28 mln zł środków zewnętrznych.  
Te pieniądze zostały tu - w naszej gminie  
i my wszyscy czerpiemy z nich korzyści. 
Dzięki realizacji zadań dofinansowanych 
ze środków unijnych oraz środków budże-
tu państwa polepszyła się infrastruktura 
gminna, a nam żyje się lepiej i wygodniej. 
Gmina otrzymała z tego tytułu wiele nagród  
i wyróżnień oraz zajmowała wysokie miejsca  
w rankingach ogólnokrajowych. 

Przerwana kadencja

wydanie

7 sierpnia 2015 r. odeszła od nas 
wyjątkowa osoba: Pani Krystyna 
Helbin Wójt Gminy Polska Cerekiew.

Rozwoju I Modernizacji Rolnictwa w Polskiej 
Cerekwi. Konkurs organizowany przez Sto-
warzyszenie Konserwatorów Zabytków

2003-2004 Tytuł GMINA FAIR PLAY 2003, 
2004. Konkurs organizowany przez Krajową 
Izbę Gospodarczą.

2004 - I miejsce w kategorii gmin wiej-
skich w ogólnopolskim konkursie „BEZPIECZ-
NA GMINA”. Konkurs organizowany przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji.

2005 - Tytuł GMINA FAIR PLAY 2005 ZŁO-
TA LOKALIZACJA INWESTYCJI. Konkurs orga-

nizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą.
Certyfikat dla Urzędu Gminy Akcja społeczna 

„PRZEJRZYSTA POLSKA”. Akcja organizowana 
przez Gazetę Wyborczą.

2006 - Wyróżnienie dla Urzędu Gminy  
w Polskiej Cerekwi za podjęcie dodatkowe-
go wyzwania realizacja zadań fakultatyw-
nych w ramach akcji „PRZEJRZYSTA POLSKA”.  
Akcja organizowana przez Gazetę Wyborczą.

2007 - Wyróżnienie w kategorii Innowacyj-
ny Projekt w ramach Funduszu Mikroprojektów 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Cze-
chy – Polska w Euroregionie Pradziad wśród 
jednostek samorządu terytorialnego za inicja-
tywę I Polsko-Czeskie Mistrzostwa Amazonek 
w Ujeżdżeniu – 2007 rok

- 26.11.2007 r.  Nagroda w konkur-
sie GMINA WIEJSKA PRZYJAZNA DZIECIOM  
za szczególne zaangażowanie na rzecz mło-
dzieży i realizację inicjatywy BEZPIECZNA GMI-
NA, SZKOŁA MARZEŃ.

 2008 - 8 miejsce w Rankingu Samorządów 
„Rzeczpospolitej” 2007 w dziedzinie innowa-
cyjny samorząd. Ranking prowadzony pod pa-
tronatem BGK oraz Rzeczpospolitej.

2009 - Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Pu-
bliczną Województwa Opolskiego. Gmina Polska 
Cerekiew w tym prestiżowym konkursie otrzy-
mała wyróżnienie za zagospodarowanie terenu 
przed budynkiem Urzędu Gminy. Organizatorem 
był Zarząd Województwa Opolskiego.

2010 - 57 miejsce w Rankingu Samorządów 
„Rzeczypospolitej” w dziedzinie wykorzystanie 
funduszy unijnych /dane za 2009 r./.

- 137 miejsce w Rankingu Samorzą-
dów prowadzonym przez „WSPÓLNOTĘ”  

w zakresie wydatków inwestycyjnych 
związanych ze sportem i kulturą fizyczną. 

- III miejsce w plebiscycie Serwisu Opol-
skiego na najlepszą gminę Opolszczyzny.

- 9 miejsce w województwie opol-
skim w selektywnej zbiórce odpa-
dów opakowaniowych zebranych  
i przekazanych do odzysku.

2014 - 2 miejsce w rankin-
gu Samorządów  Dziennika „Rze-

czypospolita” w kraju wśród gmin wiej-
skich, które najlepiej zarządzały swoimi  
finansowymi w latach 2010-2013.

- 4 miejsce w rankingu Samorządów Dzienni-
ka „Rzeczpospolita” w kraju w kategorii najlepsze 
gminy wiejskie.

- 10 miejsce w rankingu gmin dwutygodnika 
samorządowego „Wspólnota” w kategorii gmin 
rolniczych o dochodach powyżej 3 300 zł na oso-
bę o najwyższych zmianach w potencjale finanso-
wym  w latach 2010- 2013.

- Wyróżnienie Polskiego Komitetu Olimpijskie-
go w Warszawie „Sportowy Obiekt Roku 2014”  
za wybudowanie Gminnego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji w Zakrzowie.

- Tytuł Opolskiego Superlidera dla Wójta Gminy 
za zdobycie największej dotacji unijnej w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca.

- 27 miejsce w kraju w rankingu dwutygodnika 
samorządowego „Wspólnota” w kategorii gmin 
wiejskich w wydatkach finansowanych ze środ-
ków unijnych.

2015 - 25 miejsce wśród gmin wiejskich całego 
kraju rankingu ogłaszanego co roku przez „Rzecz-
pospolitą”. W rankingu oceniano przejrzystość fi-
nansów, niskie zadłużenie, prowadzone inwesty-
cje oraz pozyskane środki unijne.

Panią Wójt bardzo cieszyły uznania, z jakimi 
gmina się spotykała, była dumna z wysokich po-
zycji  osiąganych w rankingach i z otrzymywa-
nych nagród ogólnokrajowych i regionalnych. 

Za swoją działalność i ogromne zaangażowanie 
Pani Wójt otrzymała także wiele indywidualnych 
odznaczeń, nagród i medali : wśród nich najważ-
niejsze: Brązowy, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Pisząc o pracy i dokonaniach Pani Wójt nie 
sposób nie wspomnieć o niej jako o Szefie i pra-
codawcy. Urząd i jednostki podległe to prawie 
100 pracowników. Pani Wójt - „Szefowa”, jak  
z sympatią mówili o niej jej pracownicy, była bar-
dzo dobrym, wyrozumiałym i życzliwym praco-
dawcą. Miała zaufanie do swoich pracowników. 
Wiedziała, że założone przez nią cele będą przez 
nich realizowane z pasją i determinacją.  W wielu 
trudnych chwilach, których niestety nie brakowa-
ło, mówiła: nie martwmy się, „damy radę”. 

W naszej pamięci pozostanie wspaniałym, 
dobrym i skromnym Człowiekiem, doświadczo-
nym i odważnym samorządowcem. Miała odwa-
gę realizować wiele dużych  inwestycji, widząc  
w tym szansę i możliwość rozwoju gminy,  
a przede wszystkim możliwość stworzenie miejsc 
pracy dla ludzi młodych. Bardzo zależało jej na 
tym, by młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Polskiej Ce-
rekwi, by tu zakładali swoje rodziny, tu mieszkali 
i tu pracowali. Była dobrym Gospodarzem Gminy.

Pozostawiła puste miejsce w swoim gabinecie  
i w naszych sercach.

 
 

Bardzo doświadczo-
na, zawsze kompe-
tentna i fachowa. 
Przez te wszystkie 
lata sprawowania 
najwyższej funkcji 
w gminie pracowa-
ła ciężko i uczciwie, 
nie szczędziła sił ani 
zdrowia, aby osią-
gnąć cele, które sobie 
założyła...
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Zaczynając swoją pracę w 1987 roku jeszcze 
jako Naczelnik Gminy, Pani Wójt musiała zmie-
rzyć się z problemem braku jakiejkolwiek no-
woczesnej infrastruktury w gminie. Najbardziej 
dotkliwy był brak wody w wielu gospodarstwach. 
Rozpoczęła więc od budowy wodociągu  wraz ze 
stacją uzdatniania wody. Dziś sieć wodociągowa 
obejmuje teren całej gminy. Kolejnym zadaniem 

był udział w telefonizacji gminy. Wszyscy 
pamiętamy telefony na tzw. „korbkę” i ich 
niewielką liczbę.  Po realizacji tego zada-
nia każdy mieszkaniec, który tylko chciał, 
mógł mieć telefon w domu. Następnym 
dużym zadaniem była budowa wysypi-
ska odpadów komunalnych i likwidacja 
dzikich wysypisk śmieci, których wtedy  
w gminie nie brakowało. W tej chwili ko-
rzystamy z zorganizowanego systemu od-
bioru odpadów komunalnych wraz z ich 
selektywną zbiórką. Remontowane były 
drogi gminne, systematycznie remontuje 
się budynki komunalne oraz znajdujące się 
w nich mieszkania. W budynku po byłym 
przedszkolu w Zakrzowie wspólnie z Die-

cezją Opolską została uruchomiona stacja Cari-
tas.  Po rozwiązaniu Gminnej Spółdzielni „SCh” 
w Polskiej Cerekwi w sołectwach Łaniec, Koza  
i Mierzęcin przejęte zostały dawne sklepy, w któ-
rych utworzono świetlice wiejskie. Kolejne świe-
tlice powstały w Zakrzowie, Grzędzinie, Ligocie 
Małej, Witosławicach, Jaborowicach, Ciężkowi-
cach, Polskiej Cerekwi i Wroninie.  Od Gminnej 
Spółdzielni przejęto również budynek znajdu-
jący się w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek 2.  

Budynek został przez gminę 
wyremontowany i  dzięki sta-
raniom Pani Wójt znalazło w 
nim siedzibę  Powiatowe Biu-
ro Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.

Po uruchomieniu środków 
unijnych rozpoczęła się ko-
lejna duża inwestycja - bu-
dowa kanalizacji ściekowej 
wraz z oczyszczalnią ścieków.  
Ze względu na ogromne 
koszty i ograniczone środki 
finansowe, jakie każda z gmin 

mogła pozyskać, dzisiaj 
możemy powiedzieć, że 
prawie 70% gminy jest 
skanalizowane. To zada-
nie było jednym z tych, 
które Pani Wójt chciała 
dokończyć, tak  by wszy-
scy mieszkańcy mogli 
zostać podłączeni do ka-
nalizacji ściekowej. Pra-
cowała nad rozwiązaniem 
problemu  odbioru ście-
ków od mieszkańców so-
łectw Połowa, Mierzęcin  
i Koza, gdyż tam z uwa-
gi na bardzo wysoki 
koszt inwestycji w prze-

liczeniu na mieszkańca nie jest możliwe otrzy-
manie dofinansowania unijnego. Pani Wójt 
rozpoczęła również remonty naszych placówek 
oświatowych. W chwili obecnej mamy zrefor-
mowaną i zmodernizowaną  bazę oświato-
wą, wykorzystującą odnawialne źródła energii,  
z zagospodarowanym terenem wokół szkół  
i przedszkoli, ze zorganizowanym dowozem dzie-
ci do tych placówek. Zmodernizowane zostało 
oświetlenie uliczne w całej gminie. W między-
czasie systematycznie zagospodarowywana była 
przestrzeń publiczna w gminie, przy udziale so-
łectw tworzono tereny rekreacyjno-sportowe 
i zabawowe: plac przed urzędem gminy, place 
zabaw w sołectwach: Polska Cerekiew, Zakrzów, 
Połowa, Ligota Mała, Jaborowice, Ciężkowice, 
Witosławice, Dzielawy, Grzędzin, Wronin, Koza, 
Mierzęcin i Łaniec. Wybudowany został kompleks 
sportowy „Orlik” w Zakrzowie oraz skatepark  
w Polskiej Cerekwi .

Już w 2001 roku Pani Wójt rozpoczęła przy-
gotowania do realizacji największej inwestycji  
w gminie.  Gmina zaczęła przejmować tereny po 
byłej fermie krów w Zakrzowie. Narodził się bo-
wiem pomysł, aby w tych zrujnowanych oborach 
wybudować nowoczesny ośrodek sportu i rekre-
acji wraz z basenem. Budowa ośrodka zakończyła 
się w 2013 roku. Od tego też czasu mieszkańcy 
mogą korzystać z ośrodka.

Wielkim wyzwaniem Pani Wójt była odbudo-
wa zabytków w naszej gminie, w tym odbudowa 
zamku w Polskiej Cerekwi. Wraz z uruchomieniem 
środków unijnych na ten cel udało się zrealizo-
wać pierwszy etap odbudowy cerekwickiego zam-
ku. W czasie swojej ostatniej kadencji Pani Wójt 
chciała dokończyć to zadanie i oddać do użytku 
mieszkańców zamek już w pełni wyremontowany. 
Planowała, że będą się w nim odbywać impre-
zy kulturalne, koncerty, wystawy. Z pozostałych 
zabytków wyremontowany został także pałac  
w Zakrzowie oraz budynek w Polskiej Cerekwi 
przy ul. Kozielskiej 3, w którym obecnie mieści  się 
centrum kultury z miejscami noclegowymi. Udało 
się także zakonserwować figurę  św. Jana Nepo-
mucena w Polskiej Cerekwi.

Pani Wójt dbała też o atrakcyjność inwestycyj-
ną gminy poprzez tworzenie optymalnych wa-
runków rozwoju dla szeroko rozumianej przedsię-
biorczości, a tym samym tworzenia nowych miejsc 
pracy - wspierała modernizację i rozbudowę cu-
krowni „Cerekiew”, budowę farm wiatrowych. 
Zawsze sprzyjała lokalnym przedsiębiorcom.

Będąc dobrym gospodarzem, Pani Wójt wie-
działa, że po zakończeniu budowy dużych in-
westycji pozostanie jeszcze wiele do zrobienia: 
między innymi poprawa stanu dróg gminnych, 
dróg polnych i rowów melioracyjnych, budowa  
i remont chodników, tworzenie nowych skwerków 
i terenów zielonych, rewitalizacja zabytkowego 
parku w Zakrzowie, budowa ścieżek rowerowych 
na dawnej linii kolejowej, rozwijanie działalno-
ści kulturalnej, zagospodarowanie terenu wokół 
odbudowywanego zamku czy zagospodarowanie 
budynków przejętych od PKP.

Jako Wójt Gminy była odpowiedzialna za 
funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. 
Bardzo ceniła strażaków za ich bezinteresowną 
pomoc niesioną w każdej sytuacji. Starała się, by 
nasze jednostki były wyremontowane i jak najle-
piej wyposażone. Dziś jednostka z Polskiej Cerekwi 
z uwagi na wyszkolenie strażaków i wyposażenie 
należy  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego.

Oprócz działań w zakresie infrastruktury, in-
westycji i tzw. sfery materialnej Pani Wójt nie 
zapominała o sferze kulturalnej, sportowej  
społecznej. Mieszkańcy mogą korzystać z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Polskiej Cerekwi i jej 
dwóch filii w Zakrzowie i Grzędzinie. W gminie 
działa chór „Bel Canto”.  Z jej inicjatywy powstała 
gminna młodzieżowa orkiestra dęta. Dzieci i mło-
dzież mogą korzystać z nauki tańca na zajęciach 
organizowanych w centrum kultury. Mogą też 
korzystać z siłowni, która działa w budynku szkol-
nym w Polskiej Cerekwi. Od wielu lat organizowa-
ne są Koncerty Floriańskie, na których występo-
wali światowej sławy artyści: Konstanty Andrzej 
Kulka, Agnieszka Duczmal, Adam Hanuszkiewicz, 
Marek Torzewski, a także orkiestry symfoniczne 
wraz z solistami: Dianą Petrową, Jackiem Laszcz-
kowskim, Iwoną Sochą.  Organizowane są plenery 
malarskie, w których biorą udział artyści z kraju 
i z zagranicy, uwieczniający na swoich płótnach 
piękno krajobrazu naszej gminy. W ciągu tych lat 
odbyło się również wiele różnych innych imprez 
kulturalnych, sportowych czy spotkań z ciekawy-
mi osobistościami.

Od początku swojej pracy w gminie Pani Wójt 
prowadziła działania aktywizujące mieszkańców, 
które przyczyniły się do powstawania grup od-
nowy wsi; zakładano stowarzyszenia i fundacje, 
których zadaniem jest podejmowanie działań  
o charakterze edukacyjnym, społecznym i kultu-
ralnym, między innym przy pomocy pozyskanych 
środków unijnych. Do takich organizacji należy  
np. Fundacja Euro-Country, której Pani Wójt 
była jedną  z założycielek i była w niej prze-
wodniczącą Rady Fundacji. Bardzo zależało jej 
na realizacji projektów o charakterze edukacyj-
nym, które realizowane były przez nasze pla-
cówki oświatowe. Uważała, że inwestowanie  
w młodego człowieka przyniesie korzyści nie tyl-
ko dzieciom biorącym w nich udział, ale w przy-
szłości także gminie.  Sama przez wiele lat pełniła 
różne funkcje społeczne. Była radną powiatu kę-
dzierzyńsko–kozielskiego I kadencji 1998-2002, 
wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Związku 
Gmin Śląska Opolskiego, Prezesem Powiato-
wego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych  
w latach 2006-2011, delegatem do Komitetu Ste-
rującego  Euroregionu Pradziad, a także członkiem 
Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowe-
go, członkiem Związku Międzygminnego „Czysty 
Region” i Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 
Uczestniczyła we wszystkich spotkaniach czy uro-
czystościach, na które otrzymywała zaproszenie 
czy to od mieszkańców gminy czy to od różnych 
instytucji i organizacji.

Dbała o partnerstwa nawiązane 
z gminą Rieste w Niemczech oraz 
z gminą Svetla Hora w Czechach. 
Dzięki jej staraniom mogliśmy po-
znać bliżej nasze partnerskie gminy, 
ich kulturę, zwyczaje, wymienić się 
doświadczeniami w różnych dzie-
dzinach, spotkać się z tamtejszymi 
mieszkańcami.

Podejmowane działania i ich 
konsekwentna realizacja sprawia-
ły, że Pani Krystyna Helbin cieszy-
ła się wśród mieszkańców gmi-
ny bardzo dużym szacunkiem  
i uznaniem, potwier-
dzanym każdorazowo 
w kolejnych wyborach 
na stanowisko Wójta 
Gminy, a jej działania 
na rzecz gminy spo-
tykały się z bardzo 
pozytywną oceną wy-
rażaną poprzez liczne 
odznaczenia, nagrody  
i wyróżnienia przy-
znawane gminie. 2001 
- I miejsce w II edycji 
konkursu „Na najlepiej 
rozwiązaną gospodar-
kę wodno-ściekową na te-
renach wiejskich”. Konkurs 
zorganizowany  przez Na-
rodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.

2002 - Dyplom Fina-
lista Konkursu MODER-
NIZACJA ROKU 2002. 
Obiekt Remont i Moder-
nizacja Budynku Agencji 

Była osobą bardzo pogodną, ciepłą i życz-
liwą, a przede wszystkim wyrozumiałą dla 
ludzkich słabości. Zawsze uśmiechnięta, my-
śląca pozytywnie i zapałem do pracy. Liczył 
się dla niej każdy człowiek. 


