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Około 250 dzieci ze szkół podsta-
wowych i gimnazjum z gminy Polska 

Cerekiew wzięło 1 czerwca udział w Dniu 
Dziecka organizowanym przez Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Na dzieci czekały różne atrakcje – zawody bie-
gowe, mecze hokeja na trawie i bubble-football, 
zawody tenisa stołowego, zumba, basen, wizyta  
w stajni i przejażdżki koniem czy trening zapaśniczy  
z Mistrzem Polski Mateuszem Kampikiem. Dla 
każdego coś miłego. Oczywiście nie obyło się bez 
poczęstunku pieczoną kiełbaską oraz watą cukro-
wą zapewnioną przez Cukrownię Polska Cerekiew.

- Cieszę się, że Dzień Dziecka od ubiegłego 
roku wszedł już na stałe do naszego kalendarza 

W okresie wakacyjnym od 8.07 do 31.08.2017, dzięki wsparciu ze strony Gminy  
Polska Cerekiew, wszystkie dzieci i młodzież ucząca się (do ukończenia 24 roku życia), 
zamieszkała w gminie Polska Cerekiew ma bezpłatny wstęp na 
basen w GOSiR Zakrzów.

Przy wejściu należy tylko się wylegitymować (legityma-
cja szkolna, legitymacja studencka) celem potwierdzenia 
miejsca zamieszkania i faktu uczenia się.

Opiekunowie dzieci do ukończenia 7 roku życia,  
z terenu gminy Polska Cerekiew, mają obniżoną od-
płatność do 4 zł.

Zapraszamy serdecznie!

W dniach 24-29 maja br. uczniowie  
z Polskiej Cerekwi oraz okolicznych 
szkół mieli okazję odbyć podróż na 
warsztaty językowe do stolicy Wiel-
kiej Brytanii – Londynu. Wyjechali oni 
spod przystanku autobusowego około 
godziny 9, przejeżdżając później przed 
Niemcy, Holandię, Belgię i Francję. Dru-
giego dnia, gdy dotarli już na miejsce, 
rozpoczęli zwiedzanie. Z widocznym 
zaangażowaniem oraz ciekawością zwiedzili Tower of London i Tower Bridge. Spacerowali 
po parku Greenwich, dużą atrakcją w tym miejscu okazało się zobaczenie południka zero, 
na którym każdy mógł stanąć i znaleźć się jednocześnie po obu stronach półkuli ziemskiej.   
Z tego miejsca można było zobaczyć panoramę Londynu. Przez cały pobyt młodzi podróżnicy 
oraz ich opiekunowie nocowali u tamtejszych rodzin, w 3-4 osobowych grupach. Była to 
dobra okazja do sprawdzenia swoich sił w języku angielskim i doskonalenia umiejętności 
we władaniu właśnie tym językiem. Kolejne dni spędzili na zwiedzaniu centrum Londynu 
i słynnych muzeów, takich jak Natural History Museum oraz Madame Tussauds z figura-
mi woskowymi słynnych osobowości. Wielu zrobiło sobie zdjęcia ze znanymi sportowcami, 
piosenkarzami i politykami. Podziwiano panoramę miasta z London Eye, Pałac Buckingham, 
China Town oraz wiele innych miejsc wartych zobaczenia. Wycieczkę zakończyła wizyta  
w katedrze w mieście Canterbury. Uczestnicy warsztatów językowych wrócili do domów  
z nowymi doświadczeniami oraz uśmiechami na twarzach. Podróż ta okazała się być wspa-
niale spędzonym czasem nie tylko przez możliwość podszkolenia języka, ale również dzięki 
szansie na poznanie nowych ludzi, kultury i miejsc.

Zuzanna Koziar

Dnia 17 czerwca w Witosławicach odbył się 
festyn z okazji 800-lecia wsi. Pomimo 
niesprzyjającej pogody miesz-
kańcy dopisali. Nasza zabawa 
rozpoczęła się o godz. 15.00. 
Było dużo atrakcji dla dzie-
ci, które przygotowały 
ich mamy, dorośli także 
się nie nudzili. Festyn 
uświetniła orkiestra pana 
Mierzwy z Roszowickiego 
Lasu. Impreza nie udałaby 
się gdyby nie spora gru-
pa zapalonych do pomysłu 
mieszkańców, którym serdecz-

wydarzeń – mówi Tomasz Kandziora, kierownik 
GOSiR Zakrzów. – Dziękujemy również szkołom, 
nauczycielom, LKJ Lewada, Südzucker Polska oraz 
Szkole Pływania MANTA za pomoc w organizacji 
– dodaje. 

Pogoda dopisała i mimo upału dzieci uczest-
niczyły w przygotowanych zajęciach z zaanga-
żowaniem. Obyło się bez kontuzji, a poczęstunek 
wynagrodził trud włożony w zajęcia. Zwycięzcy 
zawodów biegowych oraz w tenisa stołowego 
otrzymali ponadto medale. 

Impreza została wsparta finansowo  
przez Gminę Polska Cerekiew. 

Sportowy Dzień Dziecka w GOSiR Zakrzów

Festyn z okazji  
800-lecia Witosławic

nie dziękuję. Wdzięczni też jesteśmy 
za wsparcie Panu Januszowi Rojek  
i sołtysom Grzędzina i Zakrzowa.

Sołtys wsi Witosławice  
Maria Kachel

Wycieczka do Londynu

Z okazji Dnia Dziecka, 3 czerwca LZS Młyn-Pol z preze-
sem na czele, zorganizował dla dzieci otwarte biegi na Orliku  
w Zakrzowie oraz otwarte zawody w tenisie stołowym w Pol-
skiej Cerekwi. Dzieci otrzymały medale oraz słodkie upominki.  
Wyniki zawodów prezentują się następująco:

Kategoria - bieg, dziewczynki Szkoła Podstawowa
I miejsce - Emilia Piegza z Sukowic,
II miejsce - Paulina Piegza z Sukowic,
II miejsce - Maja Drozd z Zakrzowa.
Kategoria - wyścigi na rowerach,  
dziewczynki Szkoła Podstawowa
I miejsce - Emilia Piegza z Sukowic,
II miejsce - Paulina Piegza z Sukowic,
III miejsce - Emilia Wilk z Sukowic.
Kategoria - bieg, chłopcy 5-8 lat
I miejsce - Kamil Haja z Kędzierzyna-Koźla,  
oraz Kacper Kotowicz z Sukowic,
II miejsce - Ksawery Hiszpański z Sukowic.
Kategoria - wyścigi rowerowe, chłopcy 5-6 lat
I miejsce - Marcel Mazurkiewicz z Zakrzowa,
II miejsce - Wiktor Niedźwiecki z Zakrzowa,
III miejsce - Ksawery Hiszpański z Sukowic.
Zawody w tenisie stołowym - Szkoła Podstawowa
I miejsce - Dawid Frank z Ostroznicy,
II miejsce - Jakub Pruszkowski z Gierałtowic,
III miejsce - Marcel Rumpel z Raciborza.
Zawody w tenisie stołowym - Gimnazjum
I miejsce - Marcel Piegsa z Połowy,
II miejsce - Mateusz Hamerlik z Polskiej Cerekwi,
III miejsce - Klaudiusz Kanzy z Zakrzowie.

Prezes Młyn-Pol Jan Cieślik

Dzień Dziecka na sportowo

W następnym numerze Floriana, opublikujemy 
kilka ciekawostek o miejscowości Witosławice.  

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Historia Witosławic

Bezpłatny wstęp na basen w GOSiR Zakrzów 

W dniach  
26.06 - 7.07.2017, 

z powodu  
przerwy technicznej,  

basen będzie nieczynny.  
Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy  
wszystkich chętnych  

od 08.07.2017

27 maja, w słoneczny sobotni dzień, w naszym przedszkolu po raz kolejny odbył się Przed-
szkolny Festyn Rodzinny. Na ozdobionym placu zabaw gościliśmy rodziców przedszkolaków. 
Dzień przepełniony był atrakcjami. Na początku przedszkolacy zaprezentowali rodzicom pro-
gram artystyczny oraz wręczyli własnoręcznie wykonane laurki. Wszyscy mogli skosztować 
ciast upieczonych przez rodziców, karczku z „ciapcią” produkcji państwa Kanzy z Zakrzowa 
oraz kiełbasek z grilla. Animatorzy z Crazy Clubu z Raciborza zachęcali rodziców i dzieci do 
udziału w konkurencjach i zabawach przy muzyce. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu i oczywiście Wam drodzy rodzice, 
którzy licznie przybyliście na nasz festyn.

Krybus Anna

Festyn rodzinny w przedszkolu we Wroninie
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Ostatni dzień maja uczniowie 
klas IV-VI Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego we Wroninie spędzili  
w szkole w Polskiej Cerekwi, 
gdzie na zaproszenie tamtejszych 
nauczycieli, wzięli udział w grze 
terenowej. Podzieleni zostali na 
kilka zespołów i rywalizowali roz-
wiązując zadania z matematyki  
i przyrody, a wszystko przeplata-
ne było akcentami sportowymi. 

W sobotnie popołudnie, 10 czerwca, w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym od-
był się festyn rodzinny przygotowany przez pracowników szkoły i Radę Rodziców. Tego dnia 
przygotowano wiele niespodzianek dla wszystkich gości. Każdy z pewnością znalazł coś inte-
resującego dla siebie. Jedną z atrakcji, zwłaszcza dla dzieci z klas I-III, było malowanie twarzy. 
Swoimi talentami artystycznymi tym razem wykazały się gimnazjalistki, dzięki którym można 
było na chwilę zmienić się w myszkę czy Batmana. 

Dużym powodzeniem cieszyły się liczne konkurencje sportowe, w których uczniowie chętnie 
brali udział wraz z rodzicami. Najmłodsi mogli sprawdzić się m.in. w rzucie oszczepem, a także 
rzucaniem lotkami do tarczy. O tytuł „mistrza skoczności” walczyli nie tylko uczniowie szkoły 
podstawowej, ale i w drugiej kategorii gimnazjaliści oraz rodzice. Największych emocji dostar-
czyła jednak rywalizacja z piłką lekarską oraz zabawa „Baba z wozu…”, podczas 
której rodzic z dzieckiem na taczce musiał pokonać slalom z przeszkodami. 
Zwycięzcy wszystkich konkurencji otrzymali ciekawe nagrody.

Podczas imprezy każdy mógł spróbować swoich sił w zapasach i poznać przy 
tym ciekawe rzuty na manekinach. Wielu kibiców zgromadził mecz siatkówki, 
gdzie gimnazjaliści zmierzyli się z drużyną składającą się z rodziców i nauczy-
cieli. Ponadto na dużym boisku rozegrano mecz w piłce nożnej.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia prowadzone 
w ramach programu profilaktycznego. Tym razem zwrócono uwagę przede 
wszystkim na negatywne skutki sięgania po używki. Świat po spożyciu al-
koholu można było zobaczyć za pomocą alkogogli – a w takich okularach 
przejście między krzesłami, zawiązanie supełka czy złożenie koca okazało się 
bardzo trudne. 

Nie zabrakło wielu pyszności. Każdy mógł zakupić kiełbaskę z grilla czy 
różnego rodzaju lody, a dzięki uprzejmości cukrowni Südzucker Polska S.A. 
na wszystkich miłośników słodkości czekała wata cukrowa. 

1 czerwca w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekre-
acji w Zakrzowie odbył się nietypowy, jak na ten 
ośrodek, turniej kulinarny. Wzięło w nim udział 
sześć drużyn ze szkół gastronomicznych z terenu 
województwa opolskiego.

Głównym organizatorem turnieju była Poli-
technika Opolska, a konkretnie jej wydział za-
miejscowy w Kędzierzynie-Koźlu, a współorgani-
zatorami Gmina Polska Cerekiew, LKJ Lewada oraz 
GOSiR Zakrzów. Pierwsza jego edycja odbyła się  
w 2016 roku w Opolu i była poświęcona wypie-
kom. Edycja tegoroczna, w Zakrzowie, dedykowa-
na była ulubionemu sportowi Polaków – grillowa-
niu. Turniej otworzyli oficjalnie dziekan Wydziału 
Inżynierii Produkcji i Logistyki prof. Waldemar 
Skomudek oraz dziekan Wydziału Inżynierii  
Systemów Technicznych w Kędzierzynie-Koźlu 
prof. Katarzyna Szwedziak. 

Bardzo nam miło, że tegoroczny turniej odby-
wa się w naszym Zakrzowie, bo w ubiegłym roku 
gościło go Opole i jest dla nas duże wyróżnienie 
– mówi wójt gminy Polska Cerekiew Piotr Kanzy. 

Ostatniego dnia maja uczniowie klas 
4-6 ZGSP w Polskiej Cerekwi mogli cieszyć 
się wspaniałą pogodą i niespodzianką, któ-
rą zapewnili im nauczyciele. Już z samego 
rana młodzież oglądała przedstawienie 
profilaktyczne, które zaprezentował teatr 
„Kurtyna”. Dzięki temu widowisku można 
było się dowiedzieć, jak budować relacje  
z innymi i na czym oprzeć poczucie wła-
snej wartości. Na drugiej lekcji rozpoczę-
to interesującą grę terenową. Najpierw 
uczniowie zostali podzieleni na grupy, 
następnie zespoły składające się z piąto-
klasistów i szóstoklasistów wraz z opiekunami wyruszyły na stanowiska, które były umiesz-
czone w różnych miejscach Polskiej Cerekwi. Zagadki związane były z przyrodą, matematyką 
i sportem. Do najciekawszych zadań należało odszukanie odpowiednio oznaczonych drzew 
w parku zamkowym i zmierzenie obwodu ich pnia. Należało również wskazać wiek drze-
wa i gatunek, do którego należy. Ciekawym wyzwaniem okazało się sudoku matematyczne  
i krzyżówka przyrodnicza. Wielu emocji dostarczył bieg przez płotki, w którym można było 
wziąć udział dopiero po udzieleniu odpowiedzi na pytanie z zakresu nauk ścisłych. Skakanie 
na skakance przy jednoczesnym mnożeniu liczb również okazało się dobrą zabawą. Klasa  
4 natomiast wykonywała ciekawe zadania na terenie szkoły. Po wszystkich konkurencjach 
chętni uczniowie mogli zjeść grillowane kiełbaski i pyszne pączki na boisku szkolnym. Uczest-
nicy byli zachwyceni tym wydarzeniem i liczą na kolejne.

Joanna Koszela, Martyna Bednarczyk, Wiktoria Kołeczek

 18 czerwca na terenie boiska sportowego  
w Polskiej Cerekwi świętowano 130-lecie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi oraz  
XIV Powiatowe Zawody Sikawek Konnych.  
Obchody rozpoczęły się mszą świętą w cere-
kwickim kościele parafialnym. Po mszy w asyście 
zakrzowskiej orkiestry strażacy udali się przed 
remizę gdzie zostały wręczone odznaczenia. 
Prezes OSP Polskiej Cerekwi przypomniał rys hi-
storyczny jednostki a zaproszeni goście min.: Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
bryg. mgr. Mirosław Stadniczuk, Prezes Zarządu 
Powiatowego OSP druh. Zygfryd Steuer, Staro-
sta Powiatu Małgorzata Tudaj oraz Wójt Gminy 
- Prezes Zarządu Gminnego Piotr Kanzy wygło-
sili okolicznościowe mowy w których padło wiele 
ciepłych słów dla jednostki OSP Polska Cerekiew. 
Następnie piękny korowód sikawek prowadzony 
przez orkiestrę dętą OSP Kamionka-Mechnica 
przemaszerował z Rynku na boisko sportowe.

W zawodach wystartowało 9 drużyn kobiecych, 
14 drużyn męskich oraz dwie drużyny dziecię-
ce i jedna młodzieżowa z OSP Polska Cerekiew.  
W obu kategoriach, damskiej i męskiej, zwyciężyły 
drużyny z OSP Przewóz (odpowiednio 44,5 sekund 
oraz 35,5 sekund). Wśród kobiet na drugim miej-
scu uplasowała się załoga z OSP Łany, na trzecim 
miejscu strażaczki z OSP Bieńkowice, dziewczyny  
z Polskiej Cerekwi zajęły 6 miejsce. Wśród męż-
czyzn za strażakami z OSP Przewozu na drugiej 
pozycji znaleźli się ochotnicy z OSP Polskiej Ce-

130 lecie OSP  
w Polskiej Cerekwi

Dzień Ścisłowca II Turniej kulinarny „Opolska Kuchnia Smaków” w Zakrzowie

Festyn rodzinny w Zespole  
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym

Serdecznie zapraszamy do lektury naj-
nowszego numeru gazetki „Na fali”, która 

będzie lada dzień dostępna na stronie 
www. zgsp-polskacerekiew.edupage.org

Przypominamy ze wszystkie artykuły  
są redagowane przez uczniów ZGSP  

w Polskiej Cerekwi.

W maju ZSP we Wroninie oraz Zespół Gimnazjalno–Szkolno–Przed-
szkolny w Polskiej Cerekwi odwiedził Pan Stanisław Toczek mieszka-
niec Witosławic, który jest pszczelarzem. Pan Toczek na temat pszczół 
i produkowanego przez nie miodu posiada wiele cennych informacji.  
Na spotkanie przywiózł akcesoria pszczelarskie, rekwizyty, ilustracje 
oraz żywe okazy. Cierpliwie i wyczerpująco mówił o tym, jak wyglą-
da życie w ulu oraz o tym, jaka panuje w nim hierarchia. Przedstawił 
zdrowotne właściwości miodu, zapoznał dzieci z budową ula, pokazał 

też specjalną ramkę wyjętą z jego środka i wyjaśnił, w których miejscach rodzą się z jajeczek 
pszczoły robotnice, a w których trutnie. Ogromną atrakcją dla dzieci była możliwość spró-
bowania miodu. Największy zachwyt wywołały żywe pszczoły, które dzieci mogły oglądać  
z bardzo bliska. Na zakończenie pan Toczek pokazał nam jak z plastra wosku, można zrobić 
świece. Dziękujemy raz jeszcze za bardzo miłe i edukacyjne spotkanie.

Krybus Anna

Spotkanie z pszczelarzem

Przy tak licznych atrakcjach festyn rodzinny musiał się 
udać, zwłaszcza że na jego czas wyszło słońce i goście mogli 
cieszyć się piękną pogodą. 

JF

rekwi I z czasem 35,9 sekund a drużyna oldbojów 
z OSP Polska Cerekiew zajęła 6 miejsce. Trzecie 
miejsce wywalczyło OSP Naczęsławice. Trzeba 
też wspomnieć o najmłodszych zawodnikach  
z Polskiej Cerekwi którzy również startowali (poza 
klasyfikacją). Przy dużym dopingu kibiców nie od-
biegali od drużyn seniorskich , czasy które uzyskali 
dały do myślenia nie jednej drużynie. Zawody zo-
stały przeprowadzone bardzo sprawnie. Po zakoń-
czeniu części turniejowej zwycięzcom i uczestni-
kom wręczono puchary, dyplomy oraz nagrody.

Na tafli boiska oprócz toru na zawody dziecia-
ki mogły spróbować swoich sił na torze spraw-
nościowym przygotowanym specjalnie przez 
strażaków. Przed namiotem swoje stoisko roz-
stawili rodzice Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 
gdzie można było nabyć min. kawę, watę, balony.  
Dochód z tego stoiska wesprze działalność dru-
żyny. Ponadto dzieci z drużyny częstowały gości 
słodyczami z wizerunkiem samochodów jednostki 
oraz rozdawały balony.

– Tym bardziej, że warunki 
naszego ośrodka spraw-
dzają się wyśmienicie,  
a jego atmosfera jest ide-
alna do tematu przewod-
niego tegorocznej edycji 
turnieju – dodaje.

Sześć drużyn 
t r z yo sobowych ,  
z Zespołu Szkół  
nr 1 w Kędzierzy-
nie-Koźlu, Zespołu 
Szkół Zawodo-
wych nr 4 w Opolu 
oraz Zespołu Szkół 
Centrum Kształ-
cenia Rolniczego  
w Głubczycach, rywalizowało przy sześciu grillach 
wyczarowując pyszne i pachnące potrawy. Jury  
w składzie Katarzyna Belec – dyrektor Izby Rolni-
czej w Opolu, Agnieszka Zagola – członek zarządu 
Zamku w Mosznej, oraz Piotr Kanzy – wójt gmi-

ny Polska Cerekiew, miało za zadanie 
smakować te dania i oczywiście oce-
niać. Zwycięzcą turnieju została dru-
żyna ZSZ nr 4 z Opola. Miejsce dru-

gie zajęła drużyna ZS nr 4 z Kędzierzyna-Koźla,  
a trzecie drużyna ZSCKR z Głubczyc.

Na laureatów turnieju czekały oczywiście pu-
chary oraz nagrody, a na publiczności degustacja 
konkursowych dań.

Dzień Ścisłowca w Polskiej Cerekwi
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Zabawa upłynęła w przyjaznej atmosferze i za-
kończyła się piknikiem na terenie przyszkolnym.

 Zdjęcia oraz artykuł z „VI konkursu na najlepszy  
kołocz z terenu Euro-Country”  

zamieścimy w następnym numerze Floriana.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w organizację  
Jubileuszu 130 –lecia OSP Polska Cerekiew. Doceniamy wszelki trud i pracę, dzięki którym wydarze-
nie cieszyło się dużym powodzeniem wśród licznie przybyłych gości. Szczególne wyrazy wdzięcz-
ności składamy na ręce dzieci z Publicznego Przedszkola w Polskiej Cerekwi pod przewodnictwem 
p. Wiesławy Podgórskiej oraz Państwu Annie i Piotrowi Orian za piękne taneczne wzbogacenie 
programu artystycznego. Dziękujemy za pomoc druhom z jednostek OSP Wronin i OSP Zakrzów 
 w koordynowaniu przebiegu imprezy. Cieszymy się, że tak wiele osób wyraziło chęć współdziała-
nia w tworzeniu uroczystości jubileuszowych, co przyczyniło się do pięknego efektu końcowego.
 Zarząd OSP Polska Cerekiew

Podziękowania

W namiocie można było podziwiać stoiska oraz 
degustować kołocz, przygotowany przez siedem 
damskich drużyn w ramach konkursu kulinar-
nego „Najlepszy kołocz z terenu Euro-Country”. 
Artystycznie czas zgromadzonym umilali: dzieci  
z Publicznego Przedszkola w Polskiej Cerekwi, 
Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Polska Cere-
kiew, Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych 
GIT, Dominika i Janusz Żyłka, Claudia i Kasia 
Chwołka oraz zespół Bravo. Po zmroku można było 
podziwiać pokaz ognia który dopełniała muzyka, 
a całość doskonale współgrała z poszczególnymi 
partiami pokazu.


