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Psie piękności w GOSiR Zakrzów

Wystawy psów rasowych w Zakrzowie stały się już tradycją. W niedzielę
25 listopada 2018 w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się
kolejna Krajowa Wystawa Psów Rasowych, zorganizowana przez Związek
Kynologiczny w Polsce, Oddział w Raciborzu. Na 11 ringach o zwycięstwo
rywalizowało 748 psów, reprezentujących aż 126 ras. Do konkurencji finałowych zakwalifikowały się te najwyżej ocenione. Tytuł Best In Show, czyli najpiękniejszego psa wystawy, wywalczył sznaucer miniaturowy pieprz
i sól.

Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

PZHGP Okręg Opole Południe
Zdjęcia: ZM "Czysty Region"

zaprasza na:
XVI

Finał V edycji Segreguj.pl

„Odpady jako cenny surowiec” – to hasło kampanii
edukacyjno-informacyjnej, realizowanej przez Związek
Międzygminny „Czysty Region”. W jej ramach 28 listopada br. organizatorzy zorganizowali EKOPIKNIK,
podczas którego nastąpiło
min. rozdanie
nagród w konkursie Segreguj.pl. Konkurs polegał
na zbieraniu
m a k u l a t u r y,
puszek aluminiowych,
b a t e r i i , z u ż y t e go s p r z ę t u e l e k t r yc z n e go
i elektronicznego oraz tworzyw sztucznych. Placówki
z naszej gminy uzyskały nagrody w następujących kategoriach:
Przedszkola:
• Przedszkole z Wronina - VI miejsce
Szkoły:
• Szkoła Podstawowa z Wronina- V miejsce
• Szkoła Podstawowa z Polskiej Cerekwi – VII miejsce
Szkoły – indywidualne:
• Szkoła Podstawowa z Polskiej Cerekwi - Marta Wieczorek VI miejsce
Bardzo cieszymy się z zaangażowania w akcję wszystkich dzieci i rodziców. Pamiętajmy, że segregując odpady
chronimy nasze środowisko. Gratulujemy!

O K R Ę G O W Ą W Y S T A W Ę
GOŁĘBI POCZTOWYCH

Z wizytą
w Radiu Park

4

w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie (gmina Polska Cerekiew)
w dniach 14 - 16 grudnia 2018 r.

29 października 2018
roku uczestnicy kółka
dziennikarskiego z Zespołu
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego
w Polskiej Cerekwi
i z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
we Wroninie udali się do Radia Park
w Kędzierzynie-Koźlu. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega praca w radiostacji
i zobaczyli pomieszczenia, w których nagrywa się
m.in. wiadomości z regionu. Ponadto młodzież poznała wiele ciekawostek związanych z funkcjonowaniem rozgłośni, a także
najciekawsze słowa z żargonu dziennikarzy radiowych.
Magia radia sprawiła, że ta lekcja zainteresowała wszystkich.
Jarosław Fajger
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Godziny otwarcia: Piątek 14 XII od 16.00 do 20.00
Sobota 15 XII od 8.00 do 20.00
Niedziela 16 XII od 8.00 do 16.00

Dojazd do ośrodka od drogi krajowej
nr 45 pomiędzy miejscowościami
Polska Cerekiew - Długomiłowice

W trakcie wystawy odbędzie się losowanie gołębi z czołowych hodowli, m.in.:
Ponderosa Opole SG Faber dr Alfred Berger Jerzy Koźlik Marek Trzaska
Leszek Pielesiak Robert Grochowski Damian Nowak Paterak-Petryszyn
Roman Wiencierz

ORGANIZATORZY:

SPONSORZY:

Sklep mięsno - wędliniarski „PROSIACZEK”
Hiacynta Kanzy- Zakrzów

Rada Gminy
Polska Cerekiew

22 listopada 2018 r. w Centrum
Kultury w Polskiej Cerekwi odbyła
się I Uroczysta Sesja Rady Gminy
Polska Cerekiew. Przewodniczącym
Rady Gminy ponownie jak w ubiegłej kadencji został pan Jerzy Kołeczko. Nowym Wiceprzewodniczącym Rady Gminy została pani Aneta
Piela-Łatka. Wszystkim Radnym
życzymy owocnej kadencji – spełnienia oczekiwań mieszkańców
oraz osobistej radości i satysfakcji
z dokonań. Podczas sesji odbyło się
również uroczyste złożenie ślubowania wobec Rady Gminy przez
Wójta Gminy Piotra Kanzy.
Skład Rady Gminy
Polska Cerekiew
w kadencji 2018-2023
 Krystian Harz
 Jerzy Kołeczko
 Rajmund Komorek
 Urszula Leżała
 Norbert Majnusz
 Brygida Piegsa
 Aneta Piela-Łatka
 Alfons Schurgacz
 Krystian Składny
 Roland Syrzysko
 Daniel Teister
 Jolanta Waloszczyk
 Maria Wawrzynek
 Klaudiusz Widera
 Joachim Zemełka

w tym numerze:

str. 1
♦ Rada Gminy Polska Cerekiew
str. 2
♦ Święto Niepodległości w Przedszkolu
w Polskiej Cerekwi
♦ 100 lat Niepodległej w Przedszkolu
w Zakrzowie
♦ Święto Niepodległości w ZGSP
w Polskiej Cerekwi
♦ Ogłoszenie GOSiR w Zakrzowie
♦ Wieczór wigilijny
str. 3
♦ Uczcili 100 Rocznicę Odzyskania
Niepodległości
♦ Święto Niepodległości w Szkole
Podstawowej we Wroninie
♦ Informacja - Usługi kominiarskie
str. 4
♦ Z wizytą w Radiu Park
♦ Psie Piękności w GOSiR Zakrzów
♦ Informacja - Segregacja odpadów
♦ Finał V edycji Segreguj.pl



Święto Niepodległości
w Przedszkolu w Polskiej Cerekwi

Z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada dzieci z Publicznego Przedszkola
w Polskiej Cerekwi wraz z paniami i wychowawcami grup brały udział w uroczystości
100-lecia Niepodległości. Święto rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego,
a następnie dzieci recytowały wiersz „Symbole Narodowe”, w tle słychać było cichy
podkład muzyczny piosenki „Cieszymy się Polsko”. Dzieci wykonały serca wycięte z papieru i biało czerwone kotyliony. Zwieńczeniem tego dnia był przemarsz dzieci z biało-czerwonymi flagami ulicami
naszej gminy. W marszu brała udział cała Kadra Pedagogiczna i uczniowie ZGSP.
Bardzo dziękuję za wspólne
uczczenie tak ważnego dnia
dla naszej Polski.
Mgr Małgorzata
Nowakowska-Grzywocz

100 LAT NIEPODLEGŁEJ
W PRZEDSZKOLU W ZAKRZOWIE
WSPANIAŁYCH I
PEŁNYCH RADOŚCI
ŚWIĄT BOŻEGO
NARODZENIA, A W
NOWYM ROKU PASMA
SUKCESU I SPEŁNIENIA
WSZYSTKICH MARZEŃ
I PLANÓW!
ŻYCZĄ: ZARZĄD I PRACOWNICY
STOWARZYSZENIA "EURO-COUNTRY"

GOSiR Zakrzów poszukuje

animatorki dla dzieci
tel. 77 8873020, 506849406

W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
nasze przedszkole również włączyło się do uczczenia tego wydarzenia.
Pierwszym krokiem było utworzenie specjalnego kącika, gdzie przez cały rok
będziemy zamieszczać „100 dobrych dziecięcych uczynków” na rzecz naszej
Ojczyzny. Istotne miejsce w naszym przedszkolu zajął Kodeks Małego Patrioty, który
został utworzony wspólnie z dziećmi.
Czcząc wyjątkowe dla Polaków wydarzenie, 100-lecie Rocznicy Odzyskania
Niepodległości, przedszkolaki już z samego rana ochoczo zabrały się do pracy i same
przygotowały śniadanie w postaci biało-czerwonych kanapek, a nieco później
wyruszyły w pochód prowadzony przez
OSP z Zakrzowa. W trakcie trwania
przemarszu, dzieci śpiewały piosenki
o tematyce patriotycznej oraz wręczały
mieszkańcom przygotowane wcześniej
kotyliony i chorągiewki.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Wójt Gminy Polska Cerekiew wraz z
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi
zapraszają
wszystkich, którzy Święta spędzają samotnie,
skromnie i cicho na

WIECZÓR WIGILIJNY
17.12.2018 r. o godz. 16.00

W programie wieczoru:
opłatek, kolacja wigilijna w uroczystym nastroju,
kolędy, występy dzieci.
Uroczysta kolacja odbędzie się
w sali Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi
przy ul. Kozielskiej 3
Chętnych do udziału w Wigilii prosimy o zgłoszenie się
i wpisanie na listę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi, przy ul. Raciborskiej 4, pok nr 1,
w terminie do dnia 14.12.2018 r.
W przypadku niemożności zgłoszenia osobiście
można potwierdzić swój udział telefonicznie - tel. 77 48 76 527

Halina Humeniuk
Gabriela Habrom

Święto Niepodległości
w ZGSP w Polskiej Cerekwi

Narodowe Święto Niepodległości zostało uczczone w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi w piątek, 9.11.2018. Na
ten dzień został przygotowany przez panią Karinę Sojkę uroczysty program
artystyczno-muzyczny, podczas którego można było usłyszeć najpiękniejsze wiersze i pieśni patriotyczne. Przybliżono krótką historię naszego kraju i metaforycznie ukazano Polskę pod zaborami oraz tuż po odzyskaniu
niepodległości. Występ został uświetniony wspólnym odśpiewaniem hymnu
narodowego o godzinie 11.11. Po akademii cała społeczność szkolna odbyła
przemarsz, podczas którego uczniowie klas najmłodszych wręczali napotkanym osobom własnoręcznie wykonane flagi. Na koniec przed urzędem gminy,
tym razem wraz z Wójtem Gminy
Polska Cerekiew, jeszcze raz odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.
Obchody stulecia odzyskania niepodległości z pewnością zapadną
uczniom w pamięć.
Jarosław Fajger
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UCZCILI 100 ROCZNICĘ
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Zarząd Klubu LZS „ISMe” Zakrzów
z Panem Prezesem Janem Cieślak zorganizował Otwarte Zawody w Tenisie Stołowym
z Okazji 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Turniej podzielony był na dwa etapy pierwszy odbył się
03.11.2018 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi na który przybyli zawodnicy z woj. opolskiego i śląskiego.
Sędzią głównym zawodów był Prezes Klubu
LZS „ISMe” Zakrzów Jan CIEŚLAK oraz
sędziami pomocniczymi byli zastępca prezesa Adrian Kochoń, sekretarz klubu Roman
Frank, skarbnik Gerard Zwadło - sędziowie
okręgowi OZTS oraz zawodnicy turnieju.
Drugi etap Turnieju odbył się 11.11.2018 na
który zjechali zawodnicy aktualnie grający
w ligach 3-5, międzypowiatowych, a także grający poza ligami. Oficjalne uroczyste
rozpoczęcie i otwarcie turnieju w Dniu Niepodległości nastąpiło o godzinie 12:00 przez
Prezesa naszego klubu Pana Jana Cieślaka
z omówieniem skrótowym działalności na
rzecz regularnych organizacji tego typu zawodów i uczczenia pamięci za tych, którzy
przyczynili się do niepodległości i wolności
naszego KRAJU „Wolność raz dana, nie jest
na zawsze, trzeba o nią zabiegać, pielęgnować
i walczyć…”. Turnieje przebiegały w bardzo
miłej, koleżeńskiej i gościnnej atmosferze
oraz w duchu Fair Play, zawodnicy wykazali
się bardzo wysokim poziomem umiejętności.
Dziękujemy Dyrektorowi Pan Dariuszowi
Frajtag za wyrozumiałość, współpracę i ciągłą możliwość korzystania z hali oraz możliwość przechowywania sprzętu. Należą się też
wielkie podziękowania dla rodziców naszego
zawodnika Jakuba, Pani Marzenie Pruszkowskiej za bezinteresowne przygotowywanie
kawy-herbaty oraz Krzysztofowi Pruszkow-

skiemu i żonie jednego z zawodników z Zabrza za aktywne stolikowe
sędziowanie. Dziękujemy również,
Panu Dariuszowi Hamerlik Prezesowi Zarządu firmy ISM electric
za objęcie patronatem, wsparciem i pomocą
w działalności naszego klubu. Dzięki temu
wsparciu wszyscy zawodnicy mogą liczyć na
lepszy rozwój i kontynuowanie dalszej współpracy z trenerem Grzegorzem Iwaniuk.
Klub zachęca inne firmy oraz podmioty do
współpracy oraz pomocy w działalności bieżącej klubu oraz promowaniu pięknej dyscypliny sportowej jaką jest TENIS STOŁOWY,
aby stał się bardziej rozpoznawalną dyscypliną, a nasz klub mógł się rozwijać i awansować
na wyższy poziom ligowy juniorski i seniorski.
Poniżej podsumowanie poszczególnych rozegranych kategorii:
• CHŁOPCY klasa I-IV: 1 - David
Lepich – Gogolin, 2 - Marcel Cwalina LZS „ISMe” Zakrzów,3 - Michał Kubiak
- LZS „ISMe” Zakrzów
• CHŁOPCY klasa V-VII: 1 - Oskar Cesarz
- Kamień woj. śląskie, 2 - Dawid Frank LZS „ISMe” Zakrzów
• 3 - Wojciech Szewczyk - Ostrożnica
• DZIEWCZĘTA: 1 - Maria Rydzy - LZS
„ISMe” Zakrzów, 2 - Amelia Zwadło - Polska Cerekiew, 3 - Nicol Lepich - Gogolin
• JUNIORZY DO LAT 18 od 8 klasy:
1 - Jakub Pruszkowski - LZS „ISMe”
Zakrzów, 2 - Marcel Piegsa - LZS „ISMe”
Zakrzów, 3 - Mateusz HAMERLIK - klub
LZS „ISMe” Zakrzów
• KATEGORIA OPEN CHŁOPCY
DZIEWCZĘTA bez juniorów: 1 - Oskar
Cesarz - Kamień woj. śląskie, 2 - Dawid
Frank - LZS „ISMe” Zakrzów, 3 - Adam
Opała - LZS „ISMe” Zakrzów

Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej we Wroninie
14 listopada Szkoła Podstawowa we Wroninie
obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości.
W przygotowanym przez panią Jadwigę Marcinek
– Freitag programie, uczniowie prawie wszystkich
klas zaprezentowali liczne wiersze, pieśni patrio-

• Kategoria do 40 lat, bardzo mała frekwencja bez podziału na grupy systemem każdy
z każdym
• 1 - Jakub Pruszkowski - LZS „ISMe”
Zakrzów, 2 - Marcel Piegsa - LZS „ISMe”
Zakrzów, 3 - Mateusz Hamerlik - LZS
„ISMe” Zakrzów, 4 - Kacper Puklicki Gryf Kietrz, 5 - Tobiasz Herdzin - LZS
„ISMe” Zakrzów
• Kategoria powyżej 40 lat (14 zawodników)
z podziałem na grupy następnie po wyjściu
z rozstawieniem w systemie rosyjskim przegrany do 3 miejsca
• 1 - Stanisław Frasek - Zabrze woj. śląskie, 2 - Grzegorz Sawicki - KTS Lew
Głubczyce, 3 - Gabriel Bieniewski Kuźnia Raciborska, 4 - Roman Frank LZS „ISMe” Zakrzów
• Kategoria OPEN, system pucharowy przegrany odpada i kończy rozgrywki,
rozlosowany przez 16 zawodników dwóch
grup
• 1 - Grzegorz Sawicki - KTS Lew Głubczyce, 2 - Mariusz Kontny - Gryf Kietrz,
3 - Roman Frank - LZS „ISMe” Zakrzów,
4 - Stanisław Frasek - Zabrze woj. śląskie
Dla naszego klubu to były bardzo dobrze
rozegrane turnieje, w których mocno zaakcentowali swój poziom nasi zawodnicy.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a kibicom dziękujemy za wspaniałe
kibicowanie.

tyczne oddające hołd naszym przodkom, którzy
walczyli i zginęli w walkach o niepodległość
naszej ojczyzny. Uroczystość uświetniła biało
-czerwona dekoracja, na tle której uczniowie prezentowali swój montaż słowno-muzyczny, oraz
widowiskowy taniec z biało-czerwonymi
szarfami. Do występów włączyli się uczniowie najmłodsi, którzy zaśpiewali piosenkę
pt. „Co to jest niepodległość”. W tym roku
szkolną uroczystość swoją obecnością zaszczycili reporterzy lokalnej telewizji Polska
Cerekiew TV, dzięki temu cały program został zarejestrowany, a jego fragmenty można
obejrzeć w materiale zamieszczonym na jej
internetowym kanale. Szkoła przyłączyła się

Roman Frank
sekretarz zarządu LZS „ISMe” Zakrzów,
zawodnik, sędzia okręgowy

INFORMACJA !
Usługi Kominiarskie
świadczy

Zakład Usług Kominiarskich
Majewski Janusz

tel. 600 597 997
Zatrudnię pracownika
informacje
pod w/w numerem telefonu

do ogólnopolskiej akcji śpiewania czterech zwrotek hymnu polskiego w piątek
o godzinie 11.11. W akcji wzięli udział
zarówno uczniowie szkoły jak i dzieci
przedszkolne, nauczyciele i pracownicy
obsługi.
FLORIAN
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