zawody PiŁkarSkie
z okazji
narodowego
ŚwięTa niePodlegŁoŚci
WYNIKI
I miejsce LZS Maciowakrze (5:4)
II miejsce Sukowice i reszta świata (8:3)
III miejsce LZS Steblów (6:9)
Król strzelców
I miejsce Benedik Rafał,
4+6 goli w dogrywce.
II miejsce Kołodziejski Rafał,
4+5 goli w dogrywce.
III miejsce Zimer Mateusz, 3 gole
Organizator i gospodarz „Orlika” w Zakrzowie
Jan Cieślak

oTwarTe zawody
w TeniSie SToŁowyM
z okazji narodowego
ŚwięTa niePodlegŁoŚci
Zarząd klubu LZS „iSMe” Zakrzów zorganizował Otwarte Zawody w tenisie stołowym
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Zawody zostały rozegrane dnia 11 listopada
br. o godzinie 10 w Szkole Podstawowej
w Polskiej Cerekwi.
1. KATEGORIA DZIEWCZĘTA KL. V-VIII
I miejsce Rydzy Maria LZS „iSMe” Zakrzów
II miejsce Marzec Agata LZS „iSMe”
Zakrzów
III miejsce Pająk Nikola UKS Cisek
2. KATEGORIA CHŁOPCY KL. I-III
I miejsce Ciećka Adam LZS „iSMe” Zakrzów
II miejsce Harońska Kamil UKS Cisek
III miejsce Olszewski Mateusz UKS Cisek
3. KATEGORIA CHŁOPCY KL. IV-VI
I miejsce Bolisega Jakub UKS Cisek
II miejsce Kuska Rafał UKS Cisek
III miejsce Księżyk Mateusz LZS „iSMe”
Zakrzów
4. KATEGORIA CHŁOPCY KL. VII-VIII
I miejsce Sikora Szymon K-Koźle
II miejsce Bisgwa Kamil UKS Cisek
III miejsce Mojzyk Michał K-Koźle

Organizator i sędzia zawodów
Prezes Klubu LZS „iSMe” Zakrzów
Jan Cieślak

adrian wciąż w dobrej ForMie
kolejny Medal naSzego zawodnika
W turnieju rozegranym w dniach 16-17 listopada w Zielonej Górze - na obiekcie
sportowym WOSiR Drzonków - rywalizowało około 130 tenisistów z całego kraju.
Reprezentujący klasę 7. mężczyzn Adrian Kochoń znalazł się w gronie 17 zawodników. W rankingu był 4., co dało mu „jedynkę” w grupie D.
Swój pierwszy mecz wygrał 3:0 (w setach do 4, 8 i 6) z reprezentantem klubu Start
Gorzów Wielkopolski Romanem Kędzierskim. Z Patrykiem Sabą z klubu ICSiR Start
Lublin wygrał drugi mecz 3:0
(do 5, 4 i 7). Później okazało
się, że z Patrykiem stanął na
pudle, gdyż obaj zajęli trzecie
miejsce. Trzeci mecz Kochoń
zagrał z reprezentantem IKS
AWF Warszawa. Po bardzo
długiej przerwie między pojedynkami udało się wygrać
z Jackiem Kiwińskim 3:2 (do
-9, -9, 3, 7 i 6).
- Rywal prowadził 2:0.
Stwierdziłem, że nie mogę
z nim przegrać tylko dlatego,
że ma okładzinę czopową, która odwraca rotację - mówi nasz zawodnik.
Wygrał grupę z kompletem punktów. To dało mu od razu ćwiercfinał. Zmierzył
się w nim z kolegą ze Startu Poznań, Adamem Kinowskim, który wygrał grupę E.
Wynik meczu 3:2 (do 1, -7, 8, -9 i 10) i awans do niedzielnego półfinału, gdzie czekał na
Kochonia mistrz Polski. Reprezentantujący barwy ZSN Start Skierniewice Michał
Deigsler po raz kolejny na przestrzeni kilku lat nie dał szans Kochoniowi i wygrał z nim
3:0 (do 9, 2 i 5).
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ProŚba o PoMoc
dla rodzin PoSzkodowanych
w wyniku Pożaru w bierawie
25 listopada br. w Bierawie miał miejsce tragiczny w skutkach pożar.
W jego efekcie dach nad głową i dorobek życia straciło 5 rodzin, w tym
3 z małymi dziećmi. Wśród nich jest osoba, dzięki której wydarzyło
się wiele dobrego w Waszej Gminie, Pani Ola, prezes Stowarzyszenia
„Euro-Country”, która wspierała beneficjentów, stowarzyszenia oraz
inne podmioty w pozyskiwaniu funduszy na np. zakładanie i rozwijanie firm, zagospodarowanie placów zabaw, remontów kościołów. Dziś
to m.in. ona potrzebuje pomocy.
Straty poniesione w wyniku tego
zdarzenia losowego są ogromne.
Zniszczeniu uległ cały dach budynku oraz wszystkie mieszkania.
Rodziny straciły dorobek całego życia. W jednej chwili zostali
pozbawieni nie tylko dachu nad
głową, ale również podstawowych
sprzętów gospodarstwa domowego
oraz rzeczy codziennego użytku.
W związku z powyższym apelujemy i prosimy wszystkich, którzy
cd. na str. 3

W dniu 19 listopada 2019 roku w Domu Kultury przy ulicy Skarbowej 10 w Kędzierzynie
-Koźlu, odbył się VIII Przegląd Dorobku Artystycznego Ośrodków Wsparcia pod Honorowym
Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. Organizatorem przeglądu był Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej –Dom Dziennego
Pobytu Nr 2 „Magnolia”. Nasi Seniorzy mieli
przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu.
W tym roku jako widzowie, a w przyszłym może
aktorzy.

w TyM nuMerze:
str. 1
♦ Prośba o pomoc dla rodzin poszkodowanych
w wyniku pożaru w Bierawie
♦ Życzenia świąteczne

Viii Przegląd
dorobku arTySTycznego
oŚrodkÓw wSParcia
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str. 2
♦ Święty Marcin w Polskiej Cerekwi
♦ Wieczór Sylwestrowy 2019/2020
♦ Listopad w ZSP we Wroninie
str. 3
♦ Teatrzyk ekologoiczny w ZSP we Wroninie
♦ Prośba o pomoc dla rodzin poszkodowanych
w wyniku pożaru w Bierawie (cd. ze str. 1)
♦ Przeglądy kominiarskie
♦ Święty Marcin w Zakrzowie
Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia Euro-Country

str. 4
♦ Zawody piłkarskie z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
♦ Adrian wciąż w dobrej formie,
kolejny medal naszego zawodnika
♦ Otwarte zawody w tenisie stołowym z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
♦ VIII Przegląd Dorobku Artystycznego
Ośrodków Wsparcia

Teatrzyk
ekologiczny
w ZSP
we Wroninie

Święty Marcin w Polskiej Cerekwi
W dniu 11 listopada Zarząd TSKN wraz z Radą Sołecką po raz
pierwszy zorganizował przemarsz Świętego Marcina. Chcieliśmy serdecznie podziękować za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia
Księdzu proboszczowi,
LKS Lewada, OSP Polska Cerekiew, dzieciom
i młodzieży szkolnej
z lampionami, dorosłym
jak również Parafii Łany
za wypożyczenie sprzętu
nagłaśniającego.

Prośba o pomoc
dla rodzin
poszkodowanych
w wyniku
pożaru w Bierawie

"Jaś i Małgosia, jak wieść niesie,
zgubili się w ciemnym lesie.
Co było dalej? Nie pytaj!
Koniecznie bajkę przeczytaj!"
W piątek 15 listopada gościliśmy w naszej placówce
Teatr "Lalka" z Krakowa, który przedstawił dzieciom bajkę "Jaś i Małgosia w krainie
ekologii". W fabułę tradycyjnego spektaklu
wplecione zostały pojęcia związane z ochroną przyrody. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem śledziły losy głównych bohaterów, utrwalając przy tym, w jaki sposób

Wszyscy, którzy wzięli
udział w tym święcie zostali poczęstowani kawą
i herbatą oraz Marcińskimi rogalikami.

cd. ze str. 1

należy dbać o środowisko. Przedstawienie
było lekcją proekologicznych zachowań,
podczas której mogliśmy obejrzeć barwne
postacie oraz usłyszeć wesołe piosenki.

mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, aby nie pozostali obojętni na los
ludzi dotkniętych tym nieszczęściem.
Zebrane środki zostaną przeznaczone
głównie na zakup materiałów budowlanych,
odbudowę dachu, jak i pomoc rodzinom
w powrocie do życia w godnych warunkach.
Pomoc finansową można przekazać pracownikom biura Stowarzyszenia „Euro-Country” lub na rachunek bankowy Gminy
Bierawa: 76 8882 1016 2002 0026 0185 0001
z dopiskiem „Pomoc dla poszkodowanych
w pożarze”.

Przeglądy
kominiarskie

Listopad w ZSP we Wroninie
Listopad w ZSP we Wroninie to nie tylko okres wzmożonej nauki ( konkursy przedmiotowe), ale także czas kultywowania tradycji
i zwyczajów.
W przeddzień Wszystkich Świętych uczniowie szkoły odwiedzili
cmentarz w Grzędzinie, by zapalić znicze na grobach byłych pracowników szkoły, na mogiłach opuszczonych oraz przy pomniku poległych
żołnierzy.
8 listopada
cała społeczność
szkolna oraz
wychowankowie
przedszkola włączyli się w akcję
„Szkoła do hymnu”, zatem o godzinie 11.11 na szkolnym holu zabrzmiał uroczyście „Mazurek
Dąbrowskiego”.
Apel z okazji Święta Niepodległości odbył się 12 listopada. Po raz
kolejny integralną jego częścią były pieśni hymniczne i żołnierskie.
Miesiąc zakończyły wróżby andrzejkowe połączone ze wspólną
zabawą.
FLORIAN
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W odpowiedzi na liczne zapytania
mieszkańców, dotyczących zasad świadczenia usług kominiarskich na terenie
Gminy Polska Cerekiew informujemy,
że nie obowiązują tzw. „rejonizacja” czy
„obchody kominiarskie”. Każdy kominiarz działa na zasadach wolnorynkowych, docierając do klientów/mieszkańców indywidualnie i na własną rękę.
Każdy mieszkaniec ma prawo wezwać
wybranego przez siebie kominiarza, nie
obowiązuje zasada „jednego kominiarza
w gminie”. Pełną listę kominiarzy –
członków Korporacji Kominiarzy Polskich z terenu Opolszczyzny znajdziecie
Państwo pod adresem http://korporacjakominiarzy.pl/category/opolskie/
Informujemy jednocześnie, że właściciel domu jednorodzinnego jest zobowiązany samodzielnie dbać o stan
swojego domu i systematycznie przeprowadzać potrzebne przeglądy. Prawo
budowlane (art. 62) określa obowiązki
właścicieli budynków jednorodzinnych
w zakresie przeprowadzania, co najmniej
raz w roku, kontroli stanu technicznego instalacji gazowej oraz przewodów
kominowych (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych). Jednak dobrą praktyką
jest wykonywanie kontroli kilka razy w
roku.
Pamiętajmy, że nie chodzi tylko o wypełnienie administracyjnego obowiązku,
ale przede wszystkim o bezpieczeństwo
domowników i ochronę własnego mienia.

Święty Marcin w Zakrzowie
Św. Marcin dobre serce ma,
uczmy się od niego ty i ja
Przypominając fragment piosenki o św. Marcinie,
po raz kolejny dzieci i młodzież zakrzowskiej parafii
przypomniały żywot świętego.
Dnia 10 listopada 2019 r. w Kościele parafialnym przygotowano inscenizację słowno – muzyczną
o świętym Marcinie, szczególnie przypominając jedno
ważne wydarzenie, kiedy to święty podzielił się płaszczem z żebrakiem.
Po przedstawieniu wszyscy udali się w pochód
z lampionami ulicami Zakrzowa, by następnie spo-

tkać się przy ognisku na
placu plebanijnym. Tam
czekała kawa, grzaniec,
kiełbaski oraz przepyszne rogale świętomarcińskie. Przez cały wieczór
towarzyszyła Parafialna
Orkiestra Dęta.
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