Jubilaci

Cykl felietonów pod nazwą: Pazurkiem Kotysia

Łzy słońca

Korea Północna, Somalia, Irak, Syria, Afganistan, Sudan, Iran, Pakistan, Erytrea i Nigeria
to 10 krajów, w których najbardziej prześladuje się chrześcijan. Według międzynarodowego
serwisu Open Doors, na całym świecie z powodu wiary w Chrystusa cierpi około 100 milionów ludzi. Prawo wolności religijnej łamie się w ponad siedemdziesięciu krajach, a za swoje
przekonania ginie co roku 170 tysięcy ludzi. 350 milionów chrześcijan poddawanych jest
dyskryminacji.
Do często przemilczanego przez światowe media i elity polityczne problemu odniósł się
w trakcie tegorocznego orędzia wielkanocnego papież Franciszek. Modląc się o Boży pokój na świecie, wymienił te miejsca, gdzie miłość nie pokonała jeszcze nienawiści, życie nie
zwyciężyło śmierci, a światło nie rozproszyło ciemności. Zwrócił uwagę na eskalację zbrodni
na wyznawcach Chrystusa w Syrii, Iraku i Libii, apelując jednocześnie o wznowienie procesu
pokojowego, który mógłby położyć kres latom cierpień i podziałów.
Prześladowania chrześcijan mają związek z ideologią komunistyczną, szerzą się w Ameryce
Łacińskiej, ale najbardziej dotkliwy rozmiar przybierają w krajach islamskich. Coraz większy
niepokój budzi działalność ekstremistów z państwa islamskiego.

4 kwietnia
80 urodziny obchodził
pan Adam Herman
z Ligoty Małej
8 kwietnia
80 urodziny obchodziła
pani Franciszka Operskalska
z Grzędzina
17 kwietnia
złote gody obchodzili państwo
Krystyna i Alojzy Kopiec
z Łaniec.
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Jubilatom życzymy dużo zdrowia, błogosławieństwa Bożego
oraz wszelkiej pomyślności!

Józef Kotyś, 7 kwietnia 2015 r.

Dzień Kawalerów Orderu Uśmiechu
Lekcja pierwszej
pomocy w PSP
we Wroninie

17 kwietnia pani Monika Borowy –
ratownik medyczny i pan Piotr Skaliński – pracownik Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Katowicach
przeprowadzili w naszej szkole instruktaż pierwszej pomocy.
W szkoleniu na temat „Wiem jak
pomóc” brały udział starszaki z przedszkola i uczniowie klas I-III. W ramach
zajęć dzieci „ratowały misia”, uczyły
się dzwonić pod numer 112, resuscytacji i bandażowania zranionej ręki.
Na koniec lekcji wszyscy uczestnicy
otrzymali upominki i dyplom Małego
Ratownika.
23 marca w ZGSP w Polskiej Cerekwi świętowano Dzień Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Na początku uroczystości czwartoklasiści przedstawili historię międzynarodowego odznaczenia nadawanego za działania przynoszące dzieciom radość. W kolejnej części programu
uczniowie szkoły podstawowej wybrali poprzez głosowanie troje nauczycieli, którzy byli pasowani różą, otrzymali Order Uśmiechu i musieli wypić sok z cytryny z uśmiechem na twarzy.
Następną atrakcją były występy związane z wybranymi kawalerami. Można było wtedy usłyszeć m.in. wywiad z Otylią Jędrzejczak, który został przeprowadzony przez uczennice klasy
czwartej, zobaczyć scenki prezentowane przez klasę 6 A do utworów Ryszarda Rynkowskiego
oraz słynny program państwa Gucwińskich przedstawiony przez uczniów z klasy 6 b. Piątoklasiści przygotowali zabawną scenkę z kabaretu, w którym – w oryginale – występowała
Irena Kwiatkowska. Wszyscy bardzo zaangażowali się w to wydarzenie i świetnie się bawili.
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Srebro dla Cerekwianek
17 maja na Stadionie Miejskim w Brzegu odbyły się zawody wojewódzkie XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Nasz powiat godnie reprezentowały najmłodsze zawodniczki LUKS ATENA Polska Cerekiew w kategorii
U8 – Cerekwianki.
Podopieczne Barbary Karpińskiej, uczennice Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi występowały w składzie: Nina Szewior, Aleksandra
Sycha – napastniczki, Wiktoria Bulla, Paulina Lang, Julia Piegza, Karolina Mądry –
pomoc, Wiktoria Wojtaczka, Angelika Czerner – obrona, Amelia Zwadło – bramkarka.
Każdej rozgrywce meczowej towarzyszyło mnóstwo emocji. Wszyscy zawodnicy dali
z siebie maksimum swoich możliwości. Drużyna Cerekwianek była o krok od zajęcia
najwyższego podium. Walczyła zacięcie systemem każdy z każdym. Wygrała trzy mecze z drużynami UKS Biała Nyska, Orły Głogówek i PSP Łubniany wynikami: 3:0, 7:0,
3:0. W meczu o 1. miejsce przegrała wynikiem 1:2 z drużyną PSP nr 2 Olesno.
Kapitan drużyny Cerekwianki – Nina Szewior została jednogłośnie okrzyknięta królową strzelczyń całego turnieju. Zawody zakończyły się rozdaniem pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych i wręczeniem pamiątkowego zdjęcia, które prezentujemy.
Udział w turnieju wpłynął pozytywnie nie tylko na rozwój fizyczny, ale również na
charakter młodych sportowców, wpajając im wolę walki i zasady fair play. Mimo że
zawody dla kategorii U8 dobiegły końca, wielki finał w kategorii U10 i U12 już 2 maja
2015 r . na Stadionie Narodowym w Warszawie. Cerekwianki zapowiedziały tam swój
udział już za rok.
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Wielkim sukcesem zakrzowskiego klubu Lewada zakończył się Halowy Puchar Polski
w Ujeżdżeniu, rozgrywany w Michałowicach (woj. małopolskie) w dniach 10-12 kwietnia.
Czołowa zawodniczka Lewady Żaneta Skowrońska, startująca na wałachu Love Me z notą
206,673% zdobyła złoty medal i została halową mistrzynią Polski w ujeżdżeniu 2015. Żaneta
Skowrońska to bardzo doświadczona zawodniczka,
ośmiokrotna medalistka
Mistrzostw Polski Seniorów, w tym dwukrotnie
złota, ale w Pucharze Polski Seniorów do tej pory
plasowała się najwyżej
na trzecim miejscu (na klaczy Mystery w roku 2012).
Jest to tym większy sukces,
że był to dopiero drugi
start Żanety na Love Me
w konkursach klasy św. Jerzy.
Wielką niespodzianką
był start w HPP szesnastoletniej zawodniczki Lewady
Jagody Dąbrowskiej. Mimo
młodego wieku Jagoda
Dekoracja HPP Seniorów, Żaneta Skowrońska w środku
ma już na swoim koncie
fot. Julia Świętochowska
brązowy (2013) i srebrny
(2014) medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Od tego roku zawodniczka zmieniła kategorię wiekową z junior młodszy na junior i swój start rozpoczęła od razu od zdobycia
złotego medalu w Halowym Pucharze Polski Juniorów w Ujeżdżeniu. Na Halowym Pucharze
Polski nasz klub reprezentowały także Katarzyna Popiołek (10. miejsce w kategorii seniorów)
na Adrenalin i Aleksandra Pośpiech na Hunie I (12. miejsce w kategorii juniorów).
Dwa złote medale Halowych Mistrzostw Polski to jeden z największych sukcesów klubu
w jego dwudziestokilkuletniej historii.

Wycieczka do Krasiejowa
13 kwietnia uczniowie klas I, V i VI PSP we Wroninie wybrali się na wycieczkę do Jura
Parku i Parku Ewolucji Człowieka w Krasiejowie. Był to kolejny wyjazd w ramach projektu
pn. „Fascynujący świat nauki i technologii”.
Tym razem dzieci stały się uczestnikami ekspedycji naukowej, poznającej przeszłość gatunku ludzkiego. Uczniowie, wyposażeni w hełmofony, podróżowali wehikułem czasu,
by dotrzeć do okien prehistorii prezentujących najważniejsze etapy ewolucji człowieka.
Uczestnicy wyprawy wzięli też udział
w ciekawym wykładzie o skamielinach,
zwiedzali
wystawę archeologiczną,
a w prehistorycznym
oceanarium obserwowali pradawne zwierzęta morskie.
Wycieczka
była
naprawdę interesującą lekcją historii
i dostarczyła uczniom
wielu emocji.
J.M.F.
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Dzień Wiosny

Halowy Puchar Polski w Ujeżdżeniu

20 marca w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Polskiej Cerekwi odbyły się
obchody związane z nadejściem pierwszego dnia wiosny.
Jak co roku, dzień ten obchodzony jest w naszej szkole wyjątkowo radośnie, a uczniowie
poprzez zabawę mają możliwość wspólnego spędzania
czasu. Na samym początku tegorocznej imprezy każda z klas
miała za zadanie przedstawić
skecz o tematyce ,,Mitologia
na wesoło”. To był jednak dopiero początek dobrej zabawy.
Następną atrakcją była konkurencja pod tytułem ,,Mam
talent”, gdzie każdy z uczniów
danej klasy mógł przedstawić
swe zdolności przed nauczycielami, jury oraz rówieśnikami.
Kolejna przygotowana konkurencja nosiła nazwę ,,Po prostu tańcz”. Tym razem uczniowie mogli wykazać się swoimi
zdolnościami tanecznymi i rytmicznymi. Po tej konkurencji
nastąpiła kolejna, a było nią
odpowiadanie na pytanie bez
użycia słowa „tak”, bądź „nie”,
co jak się okazało wcale nie
jest takie proste. Kolejnymi
konkurencjami były kalambury
i odgadywanie hasła ukrytego
za plakietkami. Po zakończeniu
konkursów wszystkie punkty
zostały podliczone, a wyniki ogłoszone. Mamy nadzieję,
że dzięki takim dniom jak ten,
uczniowie mogą dobrze się
bawić, odkrywać swoje talenty
oraz się integrować.
Marta Jakubowska

serdecznie zaprasza na

SPŁYW KAJAKOWY
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w sobotę 9 maja 2015 r.

z Landzmierza (przysiółek Biadaczów) do Poborszowa.
Zbiórka przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Cisku o godz. 9.00
Po spływie zapraszamy wszystkich uczestników na poczęstunek.

Liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy o zgłaszanie się do 4.05.2015 r. telefonicznie (udzielamy również pod tym numerem
dodatkowych informacji nt. spływu) lub mailowo: 77 487 54 22, info@euro-country.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2015r
Zabudowa jednorodzinna - Gmina POLSKA CEREKIEW

kwiecień
CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY
BRĄZOWY
POPIÓŁ
AKC

7 wtorek, 20
22
13
7 wtorek, 20
25

maj

CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY
BRĄZOWY
POPIÓŁ
AKC

czerwiec

4 , 18
20
4 , 18
-

CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY
BRĄZOWY
POPIÓŁ
AKC

1 , 15 , 29
17
8
1 , 15 , 29
-

AKC-zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm )

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00
W razie wystapienia dużych ilosci odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

Zabudowa wielorodzinna - Gmina POLSKA CEREKIEW

kwiecień
CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY
AKC

7 wtorek, 20
22
13
25

maj

CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY
AKC

czerwiec

4 , 18
20
-

CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY
AKC

1 , 15 , 29
17
8
-

AKC-zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny , zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm )

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00
W razie wystapienia dużych ilosci odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.

kwiecień
CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY

7 wtorek, 20
22
13

Firmy - Gmina POLSKA CEREKIEW
maj

CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY

4 , 18
20
-

CZARNY
ŻÓŁTY
ZIELONY

czerwiec
1 , 15 , 29
17
8

UWAGA! Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00
W razie wystapienia dużych ilosci odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.
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