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Startująca na klaczy Lady Legende, zawodniczka LKJ Lewada 
Zo� a Kaczmarek, zdobyła złoty medal na Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży, która w dniach 17-18 lipca odbywała się w KJ 

LZS ISMe Zakrzów to Klub Tenisa Stołowego, którego prezesem 
jest Pan Jan Cieślak. Niedawno została oddana do użytku nowa sie-
dziba klubu, która od teraz mieści się w budynku Zespołu Szkolno 
Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi. 

Pomieszczenie nowej siedziby zostało starannie odświeżone oraz 
przygotowane tak, by było jak najbardziej funkcjonalne. Można w 
nim podziwiać wszystkie osiągnięcia klubu, wraz z odznaczeniami, 
dyplomami i pucharami.

Miejsce to jest pełne pięknej, sportowej historii, o której z przy-
jemnością zawsze można porozmawiać z Panem Janem Cieślakiem.

NOWA SIEDZIBA 
LZS ISME ZAKRZÓW

DRUGIE ZŁOTO DLA AMAZONKI Z LKJ LEWADA 

Facimiech. OOM to impreza w randze Mistrzostw Polski Junio-
rów Młodszych (do 15 lat), na której Zosia Kaczmarek była jedy-
ną przedstawicielką województwa Opolskiego w jeździectwie. Dla 
naszej trzynastoletniej amazonki to już drugi złoty medal OOM, 
a dla klubu Lewada trzeci z rzędu, gdyż w roku 2020 zwyciężyła 
Weronika Wiącek.

Zosia to obecnie ósma zawodniczka rankingu ujeżdżenia Mię-
dzynarodowej Federacji Jeździeckiej w kategorii Dzieci. Tylko w 
tym roku ma już na koncie złoty medal Halowych Mistrzostw Pol-
ski Dzieci, a przed nią jeszcze starty w Mistrzostwach Polski Dzieci 
(Wierzbna - Biały Las, 1-4 września) oraz Mistrzostwach Europy 
Dzieci (Pilisjaszfalu, 24-28 sierpnia).

OOM W UJEŻDŻENIU 2022
1. Zo� a Kaczmarek & Lady Legende 
    (LKJ Lewada Zakrzów) - 237,027 % 
2. Julianna Przybyła & Foton (LKS Cwał Poznań) - 218, 174 % 
3. Anna Krawczyk & Dedal (WKJ Lublin) - 213,169 %

Daniel Karpiński LKJ Lewada 
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Wakacje w ZSP we Wroninie rozpoczęły 
się wyjazdem do Wielkiej Brytanii. Ucznio-
wie zwiedzili najważniejsze atrakcje Lon-
dynu i Oxfordu, między innymi: Tower of 
London, Tower Bridge, London Eye, Mu-
zeum Figur Woskowych, Muzeum Historii 
Naturalnej. Po dniach pełnych wrażeń cze-
kały ich noclegi u rodzin 
angielskich, gdzie mło-
dzież mogła doskonalić 
swoje umiejętności języka 
angielskiego.

Sonia Weleda-Sitek

26 lipca 2022 r. - co to był za dzień! W tym dniu 
planowaliśmy wycieczkę do Parku Twinpigs w Żo-
rach, jednak czasami plany nie idą po naszej myśli... 
nagła zmiana programu ze względu na deszczową 
pogodę uratowała lipcowy wyjazd i 42 osobową 
grupą dzieci i młodzieży wybraliśmy się do Parku 
Trampolin House of Air i Funzeum w Gliwicach. 
Główna strefa Parku House of Air jest złożona aż 
z 50 trampolin, pobyt tam to był zupełny odlot! Zaś 
Funzeum to muzeum światła i koloru, gdzie sztuka 
i nauka spotykają się z dobrą zabawą. Dziękujemy 
wszystkim za grzeczne sprawowanie i uśmiechy od 
początku do końca wycieczki, a rodzicom kolejny 
raz za zaufanie i wyrozumiałość! 

Wyjazd był � nansowany ze środków budżetu 
Gminy Polska Cerekiew. 

Opiekunowie :)

W dniu 11.06.2022 r. sołectwo Łaniec zorgani-
zowało imprezę integracyjną na placu zabaw. Przy 
pięknej pogodzie pod namiotem zgromadzili się 
chętnie mieszkańcy wsi, choć szkoda, że nie wszyscy.

Dla dzieci i młodzieży było wiele gier i zabaw, dla 
dorosłych okazja do zagrania siatkówki. Przy dobrej 
muzyce, kawie i grillu impreza trwała do późnych 
godzin nocnych. Dziękuję wszystkim za zaangażo-
wanie i oby tak dalej.

 Maria Wawrzynek  - sołtys wsi Łaniec

INTEGROWALI SIĘ 
W SOŁECTWIE ŁANIEC

WAKACYJNA WYCIECZKA UCZNIOWIE NA WAKACJACH 
W WIELKIEJ BRYTANII


