Turniej tenisa stołowego
z okazji Święta Niepodległości

Jubilaci
URODZINY
07.11.2017 - Maria Volk z Zakrzowa - 85 lat
10.11.2017 - Gertruda Kuźnik z z Polskiej Cerekwi - 95 lat
13.11.2017 - Jan Kinhard z Polskiej Cerekwi - 90 lat
16.11.2017 - Maria Tomeczek z Zakrzowa - 80 lat
ZŁOTE GODY
02.11.2017 - Anna i Wiesław Zimnawoda z Wronina
26.11.2017 - Urszula i Hubert Kochoń z Polskiej Cerekwi

11 listopada 2017
roku w GOSiR
Zakrzów, z okazji
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI zorganizowany został przez
LZS ZAKRZÓW
turniej tenisa stołowego, który ma na
celu popularyzację tej
dyscypliny oraz integrację wśród uczniów, zawodników z ościennych szkół
i klubów. Można także powiedzieć, że łączy pokolenia i pielęgnuje wolność,
która nie jest nam dana raz na zawsze. Powinniśmy wszyscy o tym pamiętać
i starać się o tym przypominać. Głównym organizatorem od lat jest Prezes klubu Pan Jan Cieślak-sędzia główny turnieju oraz sędzia pomocniczy
Roman Frank LZS ZAKRZÓW. Do turnieju zgłosiło się ponad 20 osób
i został podzielony na następujące kategorie:
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Wesołych
Świąt!

Kobiety
I miejsce Anna Cwalina LZS ZAKRZÓW,
II miejsce Marzena Pruszkowska LZS ZAKRZÓW
Szkoła podstawowa
I miejsce Jakub Pruszkowski LZS ZAKRZÓW
II miejsce Jan Deneka KTS Kłodnica,
II miejsce Paweł Malcher SKTS-LZS Cisek
Juniorzy do 18 lat
I miejsce Mateusz Hamerlik LZS ZAKRZÓW
II miejsce Marcel Piegsa LZS ZAKRZÓW
III miejsce Bartłomiej Kotowicz MMKS Kędzierzyn-Koźle
Open
I miejsce Marcel Piegsa LZS ZAKRZÓW
II miejsce Mateusz Hamerlik LZS ZAKRZÓW
III miejsce Dawid Frank LZS ZAKRZÓW

Turniej przebiegał w bardzo miłej atmosferze z duchem fair play. Bardzo
licznie udział wzięli uczniowie z SKTS-LZS Cisek, których opiekunem
jest pan Jan Malik. Wszystkim uczestnikom turnieju bardzo dziękujemy za
przybycie, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Odra 20 lat po powodzi

Niech nadchodzące Święt a
będą dla Was niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmart wień,
aby odbyły się w spokoju i radości,
wśród Rodziny, Przyjaciół
oraz wszyst kich Blisk ich Osób.

Piotr Kanzy Jerzy Kołeczko
Wójt Gminy Polska Cerekiew

Przewodniczący Rady Gminy Polska Cerekiew

Pracownicy
Samorządowi

Wójt Gminy Polska Cerekiew
zaprasza na

WIECZÓR

Sylwestrowy
2017/2018

17 listopada w GOSiR Zakrzów odbyła się międzynarodowa konferencja pn. Odra
20 lat po powodzi - stan obecny, perspektywy, szanse. Była
to okazja nie tylko do przypomnienia, jak wielkie straty poniosła
wówczas Opolszczyzna i wiele innych regionów, ale przede wszystkim do podsumowania, co udało
się od tego czasu zrobić. Wśród
gości obecny był m.in. b. premier
i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, minister landu Brandenburgii Iness Jesse, samorządowcy z Czech,
pełnomocnicy ds. Odry województwa Śląskiego i Dolnośląskiego oraz
ludzie, którzy bezpośrednio brali udział w akcji powodziowej. Konferencję otworzyli marszałek Andrzej Buła, starosta Małgorzata Tudaj
oraz prezydent Sabina Nowosielska.

w tym numerze:

Polska Cerekiew
plac przed Urzędem Gminy

31.12.2017
godz. 21:30 – 01:00
wstęp wolny

21:30 Sylwestrowy piknik muzyczny
22:30 Disco Polo Hity! Koncert na żywo!
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Imprezę poprowadzi Artur Szczęsny
– prezenter i DJ Radia Park
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Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski

GOSiR Zakrzów
otrzymał
prestiżowe
wyróżnienie
8 listopada w Muzeum Polskiej
Piosenki w Opolu zostały wręczone Certyfikaty Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej dla
najlepszych produktów turystycznych 2017 roku. Jednym z czterech
laureatów jest Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.
Certyfikaty są przyznawane, przez
specjalną kapitułę przy OROT, już
od dziewięciu lat. W tegorocznej edycji, obok GOSiR Zakrzów, nagrodzeni
zostali: Zamek Moszna, Zamek Niemodlin, oraz Opolski Festiwal Filmowy
„Lamy”. Jest to olbrzymie wyróżnienie dla Ośrodka, a dla naszej gminy nieoceniona promocja.

Biało-czerwoni na 11 listopada
11 listopada to jedna z ważniejszych dat w sercach Polaków. Aby uczcić to święto, klasa 7 PSP z Polskiej Cerekwi przygotowała wyjątkową akademię. Uczniowie
usłyszeli historię dotyczącą I i II wojny światowej i krótkiego, 20-letniego, okresu
młodego, niepodległego państwa, które budowało swoją państwowość i kulturę po
123 latach niewoli. Recytowano znane patriotyczne wiersze i nie pominięto także
piosenek związanych z tą tematyką. Przygotowane samodzielnie piękne dekoracje
były dopełnieniem tego widowiska. Występ był poruszający i przypominał wszystkim o trudnej historii naszego kraju. Warto wspomnieć, że na szybach całej szkoły
powieszono biało-czerwone flagi.
Joanna Koszela, Martyna Bednarczyk, Wiktoria Kołeczek

Dnia 30 listopada 2017r w Gminnej Bibliotece Publicznej w Polskiej
Cerekwi odbył się Międzyszkolny
Konkurs Recytatorski, którego organizatorami byli ZGSP i biblioteka
w Polskiej Cerekwi. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem.
W zmaganiach wzięło udział 20
dzieci z klas I – III ze szkół podstawowych z Gościęcina, Ostrożnicy,
Polskiej Cerekwi i Wronina. Tematem przewodnim w recytacji były
wiersze Wandy Chotomskiej. Poziom prezentacji był bardzo wysoki,
komisja konkursowa miała problem
z wyłonieniem zwycięzców. Po burzliwej naradzie jury w składzie p. H.
Friedrich, M. Augsten , A. Wiegel
i M. Kachel wyłoniło następujących
zwycięzców: I miejsce zajęła Zofia
Machulak ze szkoły w Gościęcinie,
II miejsce zajął Kewin Wiszowaty
ze szkoły w Polskiej Cerekwi, a III
miejsce zajęła Agata Rusek ze szkoły
w Gościęcinie.
Wyróżnienia otrzymali także
Milena Nowak, Filip Piwowarczyk
i Karolina Wilpert, wszyscy ze szkoły w Polskiej Cerekwi. Zwycięzcom
wręczono nagrody i dyplomy.
Wszystkim serdecznie gratulujemy a paniom, które tak dobrze przygotowały dzieci dziękujemy.

Niedziela, 17 Grudnia 2017
godz. 11:00 - 18:00
GOSiR Zakrzów

Stoiska handlowe

„Aktywna tablica” w naszej gminie!
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wroninie
i Publiczna Szkoła Podstawowa w Polskiej Cerekwi zakwalifikowały się do udzielenia wsparcia finansowego w 2017 w ramach Rządowego
programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyj-

Podziękowanie
Najbliższym, pozostałej Rodzinie, Przyjaciołom,
Koleżankom i Kolegom, Pracownikom Restauracji Zamkowa,
Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi, Delegacjom,
Sąsiadom, Znajomym,
Wszystkim tym, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca,
duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości,
łącząc się ze nami w bólu
oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych
najukochańszego Męża, Ojca, Dziadka

Bernarda Wieczorka
zm. 11 listopada 2017 r.
serdeczne podziękowania składają
żona Lidia, syn Dariusz z rodziną
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i ozdoby świąteczne,
rękodzieło, biżuteria,

nych – „Aktywna tablica”.
W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne i głośniki. Program finansowany jest w 80% ze środków
budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego
organów prowadzących szkołę.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

FLORIAN

(m. in. dekoracje

gastronomia)

WSTĘP
WOLNY

występy artystyczne
dzieci
ORGANIZATORZY

Krajowa wystawa psów rasowych
w zakrzowskim GOSiR
Raciborski oddział Związku Kynologicznego w Polsce po raz kolejny zorganizował w zakrzowskim GOSiR-ze krajową wystawę psów rasowych. I znów przyjechało rekordowo dużo pupilów ze swoimi właścicielami.
– Spodobał się Zakrzów nam, spodobał się wystawcom – mówiła podczas zeszłorocznej wystawy jej komisarz Beata Badura z oddziału raciborskiego Związku
Kynologicznego w Polsce, organizatora wszystkich dotychczasowych wystaw psów,
przeprowadzonych w Zakrzowie. – Dobre miejsce z łatwym dojazdem, sporo terenu, wiele możliwości, jeśli chodzi o takie wydarzenie – wszystko jest na miejscu.
Na dużej sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 19 listopada prezentowały się czworonogi z pięciu grup. – Mamy dziś prawie 670 zwierząt
około 120 ras. Ponad 500 wystawców z Polski, Czech, Rosji, Ukrainy, Słowacji,
Austrii czy Niemiec. Poziom bardzo wysoki, ładne psy, dobrze przygotowane –
mówi Beata Badura.
Zdradza, że następna wystawa w Zakrzowie – dla dziesięciu grup psów – planowana jest na kwiecień 2018 r. – A potem kolejna – w listopadzie, dla pięciu
grup – mówi Beata Badura.
Współorganizatorami wydarzenia były gmina Polska Cerekiew i GOSiR.
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