Otwarte zawody
w tenisie stołowym

11/2015

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 2015r

Zarząd Klubu LZS „MŁYN-POL” Zakrzów
zorganizował otwarte zawody w tenisie stołowym z okazji Święta Niepodległości dnia
11.11.2015 r. w Szkole Podstawowej
w Polskiej Cerekwi.
Turniej rozegrany został w kategoriach:
Chłopcy

Kl. I-IV

godz. 10:00

Chłopcy

Kl. V-VI
+ I gimnazjum

godz. 10:30

Juniorzy

do lat 18

godz. 11.30

Seniorzy

do lat 50

godz. 12:30

Seniorzy

powyżej lat 50

godz. 13:00

Kat. I Chłopcy Kl. I-IV:
I miejsce
Wydra Michał (K-Koźle)
II miejsce Swoboda Mateusz (Gmina Cisek)
III miejsce Frank Dawid
(LZS „MŁYN-POL” Zakrzów)
Kat. II Chłopcy Kl. V-VI + I gimnazjum:
I miejsce
Piegsa Marcel
(LZS „MŁYN-POL” Zakrzów)
II miejsce Langer Mateusz (Gmina Cisek)
III miejsce Zwierkowski Filip (Gmina Cisek)
Kat. III Juniorzy do lat 18:
I miejsce
Cichy Tomasz
(LZS „MŁYN-POL” Zakrzów)
II miejsce Plura Dariusz
(LZS „MŁYN-POL” Zakrzów)
III miejsce Piegsa Patryk
(LZS „MŁYN-POL” Zakrzów)
Kat. IV Seniorzy do 50 lat:
I miejsce
Wicher Robert (LZS Żywocice)
II miejsce Szczepanek Karol (LZS Żywocice)
III miejsce Kochoń Adrian
(LZS „MŁYN-POL” Zakrzów)
Kat. V Seniorzy powyżej 50 lat:
I miejsce
Pankiewicz Jan (K-Koźle)
II miejsce Malcher Franciszek
(Śląsk Reńska Wieś)
III miejsce Nosol Józef (LZS Żywocice)
Jan Cieślak

Organizator i sędzia zawodów
Prezes Klubu LZS „MŁYN-POL” Zakrzów
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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.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
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ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok

Zarząd i Pracownicy

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

Fundacji Euro-Country

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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AKC-zbiórka akcyjna (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,
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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.

Szanowni mieszkańcy
Gminy Polska Cerekiew.

Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców Związek Międzygminny
„Czysty Region” w okresie przejściowym, to
jest od 01 listopada do 30 listopada prowadził zarówno zbiórkę popiołu w pojemniku brązowym jak i odpadów zielonych
w brązowych workach. W miesiącu grudniu odpady zielone wrzucamy do czarnego pojemnika na odpady zmieszane.
Przypominamy, że od 1 listopada popiół należy umieszczać w pojemniku brązowym.
Prosimy zwrócić szczególną uwagę na to,
że odpady zbierane selektywnie nie wolno
mieszać ze sobą (tj. popiół nie może być
w jednym pojemniku z odpadami zielonymi).
Pamiętaj!
Zanim posegregujesz ZGNIEĆ
- miejsca nie zmarnujesz!

Jubilaci
6 listopada złote gody
obchodzili
państwo Maria i Ewald Bednorz
z Polskiej Cerekwi
14 listopada 80 urodziny
obchodził
pan Leonard Kasper z Jaborowic
27 listopada 80 urodziny
obchodził
pan Walter Renchen z Połowy.
Serdecznie gratulujemy oraz
życzymy dużo zdrowia
i pomyślności.
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Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com
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Uwaga dzieci
ferie zimowe
w Rabce Zdrój!

Istnieje możliwość wyjazdu
dzieci na ferie zimowe. Trzeci
raz chcemy wysłać dzieci z naszego województwa na ferie zimowe
do Rabki Zdrój. Cena 10-dniowego
pobytu 400 zł. zawiera wszystkie
koszty dojazdu, wyżywienia, bilety
wstępu, naukę na nartach itp.
Oferta skierowana jest do dzieci
w wieku 9-16 lat, jednak naj-

w tym numerze:
str. 1
♦ Życzenia Fundacji Euro-Country
♦ Uwaga dzieci ferie zimowe w Rabce Zdrój!
♦ Zaproszenie na Świąteczną Iluminację 2015
♦ Życzenia świąteczne Urzędu Gminy
str. 2
♦ Aktywni lokalnie - cykl spotkań z decydentami
♦ Zaproszenie na wieczór wigilijny
♦ Ogłoszenia
str. 3
♦ Historia Związku Modzieży Wiejskiej
♦ Zjazd ZMW województwa opolskiego
♦ Wycieczka do skalnego miasta
♦ Ognisko Muzyczne
str. 4
♦ Otwarte zawody w tenisie stołowym
♦ Harmonogram odbioru odpadów 2015 r.
♦ Jubilaci

większym ograniczeniem jest to, iż z oferty
mogą skorzystać jedynie dzieci, których
przynajmniej
jedno
z
rodziców
opłaca pełne
ubezpieczenie
w Kasie Rolniczego UbezpieDrodzy mieszkańcy
czenia Społecznego.
Gminy Polska Cerekiew
Chętnych już teraz zapraszamy do zapisywania się,
Minął kolejny rok i zbliżają się długo oczekiwane, magiczne
kontakt oraz szczegółowe
Święta Bożego Narodzenia.
informacje pod numerem teNadchodzi wyjątkowy dzień w roku, w którym gasną spory,
lefonu: 502 037 065.
milkną kłótnie a otwierają się ludzkie serca.
Pięknie ustrojona choinka, wesołe dźwięki kolęd,
radość, ciepło, życzliwość i nadzieja
niech oznajmiają,
że nadszedł czas odpoczynku i świętowania.
Niech magia Bożego Narodzenia sprawi,
że radość i miłość zawita do każdego domu,
a nadzieja, spokój i szczęście zagoszczą w sercu każdego z Nas.
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Życzymy Państwu
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
i
pomyślnego Nowego 2015 Roku
Przewodniczący Rady
Jerzy Kołeczko

Gminy Wójt Gminy
Piotr Kanzy

Pracownicy Urzędu Gminy
Polska Cerekiew

Aktywni lokalnie - cykl spotkań z decydentami
W dniach 14-15.11.2015 r. w Pałacu Grudynia Wielka zostało zorganizowane spotkanie pod nazwą:
„Aktywni lokalnie - cykl spotkań
z decydentami”. Spotkanie było
finansowane z programu ERASMUS+, odbiorcami była młodzież
województwa opolskiego, głównie
należąca do Związku Młodzieży
Wiejskiej.
W spotkaniu uczestniczyła młodzież z 3 powiatów (kędzierzyńsko-kozielskiego, namysłowskiego
i prudnickiego) oraz zaproszeni
goście: wiceprezes Izby Rolniczej
w Opolu - Marek Froelich oraz
radny sejmiku województwa opolskiego Andrzej Sałacki. Efektem
spotkania było opracowanie listy
10 problemów, przeszkód utrudniających aktywne obywatelstwo
i uczestnictwo młodym w życiu
społecznym i politycznym w danym regionie, oraz listy 10 propozycji i rekomendacji dla władz
samorządowych i krajowych, które
przyczyniłyby się do zwiększenia
zainteresowania młodych życiem
politycznym na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

10 PROBLEMÓW I PRZESZKÓD

utrudniających aktywne obywatelstwo
i uczestnictwo młodym w życiu społecznym i politycznym w woj. opolskim.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Młodzież nie jest zauważana przez
władze.
Brak zainteresowania inicjatywami
oddolnymi.
Brak ofert kulturalnych dla młodzieży.
Brak autorytetów w środowisku.
Brak działania na rzecz wspólnych
celów.
Brak czasu.
Niż demograficzny.
Migracje do większych miast
i pracy za granicę.
Brak wsparcia w rodzinie.
do działalności społecznej.
Brak funduszy na działalność
społeczną.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie we wioskach nowych infrastruktur, nowych organizacji.
Organizacja cyklu spotkań informujących o korzyściach wynikających
z działalności społecznej.
Wprowadzenie uproszczeń formalnych
przy zakładaniu nowych stowarzyszeń
oraz podczas ich funkcjonowania.
Wspieranie lokalnych liderów przez
władze.
Wspieranie inicjatyw oddolnych.
Zwiększenie funduszy na spotkania
młodzieży.
Organizowanie wydarzeń kulturalnych
dla młodzieży.
Zachęcanie do tworzenia młodzieżowych rad gmin.
Ułatwienie dostępu do władz lokalnych
np.: spotkania radnych z młodzieżą.
Działania na rzecz integracji młodych.

10 PROPOZYCJI I REKOMENDACJI

dla władz samorządowych i krajowych, które
przyczyniłyby się do zwiększenia zainteresowania młodych życiem politycznym na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.
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Wójt Gminy Polska Cerekiew wraz z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi z a p r a s z a j ą
wszystkich, którzy Święta spędzają samotnie, skromnie i cicho

WIGILIJNY

W programie wieczoru : opłatek, kolacja wigilijna w uroczystym nastroju,
kolędy, występy dzieci .

Uroczysta kolacja odbędzie się w dniu 18.12.2015 r. o
godz. 16.00 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 11.12.2015 r.
W przypadku niemożności zgłoszenia osobiście można potwierdzić swój udział
telefonicznie pod numerem telefonu - 77 48 76 527

Tym , którzy nie będą mogli podzielić
się z nami opłatkiem składamy serdeczne życzenia - Wesołych Świąt
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Związek Młodzieży Wiejskiej to organizacja, działająca od 1928 roku
na terenie całej Polski. Członkami organizacji może być młodzież w wieku 16-35 lat bez
względu na miejsce zamieszkania.
Struktury organizacyjne ZMW wdrażamy
począwszy od najniższego szczebla czyli kół
podstawowych składających się z min. 5 osób
z danej miejscowości następnie kół gminnych,
kół powiatowych, kół wojewódzkich, władz
krajowych oraz końcowo: rady krajowej.
Zaletą organizacji jest to, iż nie wymaga
ona wielu formalności przy zakładaniu koła,
daje możliwość poznania ciekawych osób
z powiatu, województwa oraz Polski. ZMW
daje możliwość odbycia ciekawych wyjazdów
na terenie kraju i zagranicy np. do siedziby
Parlamentu Europejskiego.
Wszystkich zachęcamy do przystąpienia do
Związku Młodzieży Wiejskiej.
Warto, by młodzi ludzie mieli świadomość,
że mogą mieć wpływ na to co się dzieje
w miejscowości, gminie, powiecie, województwie oraz kraju.
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia

na WIECZÓR

Historia Związku
Młodzieży Wiejskiej

Ogłoszenia
Uwaga członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów!
29.12.2015 r. na godz. 16 zaplanowano coroczne spotkanie świąteczno-noworoczne dla
członków Stowarzyszenia Odnowy
Wsi Zakrzów. Zapraszamy również
wszystkie osoby chcące przystąpić
do Stowarzyszenia.

,O,O,O,O,
Uwaga spotkanie
dla dzieci i młodzieży!

29.12.2015r. na godz. 12.00 zaplanowano spotkanie dla dzieci
i młodzieży z miejscowości Zakrzów. Przygotowano ciekawe
konkursy, nagrody oraz poczęstunek. Organizatorem tego spotkania
jest Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Zakrzów oraz Pani Weronika Spleśniały.
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W dniu 03.10.2015 r. Stowarzyszenie
Odnowy Wsi Zakrzów zorganizowało wycieczkę do skalnego miasta w Czechach
oraz do Kudowy Zdrój.
Na dwudziestoosobową grupę czekała
moc atrakcji m.in.: przejście wąskimi
szczelinami, przejażdżka łódką. Łącznie
uczestnicy pokonali trasę liczącą
ok. 4 km. Następnym punktem wycieczki
było zwiedzanie Parku Zdrojowego
w Kudowie, w którym m.in. rozstawione
jest miasteczko instrumentalne. Wszystkim uczestnikom dopisywały świetne
humory.
Zainteresowanych mieszkańców gminy
informujemy, iż Stowarzyszenia Odnowy
Wsi Zakrzów planuje zorganizować kolejny wyjazd już wiosną przyszłego roku.

Zjazd ZMW
województwa opolskiego
W dniu 04.10.2015 r. w Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi odbył się zjazd członków
Związku Młodzieży Wiejskiej województwa
opolskiego. Głównym celem był wybór władz
wojewódzkich na nową kadencję 2015-2018.
W spotkaniu brał udział prezes zarządu krajowego Dariusz Soszyński.
W skład zarządu województwa wchodzą:
wiceprezes - Tomasz Wiciak, wiceprezes - Tomasz Golasz, prezes - Agnieszka Wieczorek-Griner, sekretarz - Kacper Cecko, prezes zarządu krajowego - Dariusz Soszyński, skarbnik
województwa opolskiego - Andrea Madeja.
Komisja rewizyjna: Jakub Włodarczyk (pow.
namysłowski) oraz Samanta Janecka i Sabina
Blana (pow. kędzierzyńsko-kozielski).
Ponadto zostało wybranych 10 delegatów na zjazd krajowy, który odbędzie się
05.12.2015 r. w Warszawie oraz 3 delegatów
„Ognisko Muzyczne" to cykl spotkań
na zjazdy Rady Krajowej, które odbywają się w których każdy będzie mógł się na2 razy w roku, najbliższy 12-14.12.2015 r. uczyć gry na dostępnych instrumentach
w Zakopanym.
muzycznych.
Do wyboru:
- keyboard
- klarnet
- trąbka
- sakshorn tenorowy
- tuba
- flet poprzeczny
- saksofon
- gitara
- puzon
Zajęcia odbywać się będą w Centrum
Kultury w Polskiej Cerekwi. Dokładne
terminy i godziny są uzależnione od
ilości zgłoszonych uczestników.
Odpłatność za zajęcia będzie częściowo dofinansowana przez Urząd Gminy.
Nauka będzie zarówno teoretyczna jak
i praktyczna.
Zapisy pod numerem telefonu:
503 480 753

Ognisko Muzyczne

Wycieczka
do skalnego
miasta

,O,O,O,O,O
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