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Pierwszy weekend grudnia to jeden z najbardziej 
magicznych w ciągu roku. 5 grudnia na placu przed 
Urzędem Gminy w Polskiej Cerekwi za sprawą świetl-
nej iluminacji, roztoczono aurę zbliżającego się Bożego 
Narodzenia. 

CZARNY CZARNY CZARNY

ŻÓŁTY ŻÓŁTY ŻÓŁTY

ZIELONY ZIELONY ZIELONY

BRĄZOWY BRĄZOWY BRĄZOWY

POPIÓŁ POPIÓŁ POPIÓŁ

MPSZOK - teren 
Składowska 
Odpadów w 
Ciężkowicach   -

MPSZOK - teren 
Składowska 
Odpadów w 
Ciężkowicach 6

MPSZOK - teren 
Składowska 
Odpadów w 
Ciężkowicach

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

 zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm ) 

UWAGA!  

CZARNY CZARNY CZARNY

ŻÓŁTY ŻÓŁTY ŻÓŁTY

ZIELONY ZIELONY ZIELONY

BRĄZOWY BRĄZOWY BRĄZOWY

MPSZOK - teren 
Składowska 
Odpadów w 
Ciężkowicach   -

MPSZOK - teren 
Składowska 
Odpadów w 
Ciężkowicach 6

MPSZOK - teren 
Składowska 
Odpadów w 
Ciężkowicach

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

 zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm ) 

UWAGA!  

                    

CZARNY CZARNY CZARNY

ŻÓŁTY ŻÓŁTY ŻÓŁTY

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

 zużyte opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm ) 

UWAGA!  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  
2016r.

Pojemniki należy udostępniać do opróżniania w dniu wywozu do godz. 6:00
W razie wystapienia dużych ilosci odpadów wywóz będzie kontynuowany 
w dniu następnym.  
Popiół wystawiamy w pojemniku brązowym!                
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W razie wystapienia dużych ilosci odpadów wywóz będzie kontynuowany w dniu następnym.
 ( * )  wywóz w dniach ujętych w harmonogramie   po zgłoszeniu  przez Związek Międzygminny 
"Czysty Region ".
Popiół wystawiamy w pojemniku brązowym!
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Świąteczna iluminacja

Najlepsze drużyny z całej Polski, a także z zagranicy, a wśród nich drużyna 
OSP Polska Cerekiew, 19 grudnia uczestniczyły w  VII Barbórkowym Turnieju 
Strażaków i Ratowników „Kopalnia Soli Wieliczka 2015”. Województwo opol-
skie reprezentowały trzy drużyny: OSP Polska Cerekiew, OSP Zalesie Śląskie 
oraz OSP Kolonowskie.

Turniej każdego roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników. W tym 
roku do startu w turnieju zakwalifi kowano 95 drużyn z całej Polski, a także 
Europy. Niewątpliwie tym, co przyciąga uczestników to miejsce rozgrywania 
turnieju, a także niepowtarzalna atmosfera i dynamiczny przebieg konkurencji.

Udział w turnieju wymaga od strażaków bardzo dobrego stanu zdro-
wia, a także bardzo dobrej kondycji fi zycznej, samo ukończenie biegu jest 
już sukcesem a co dopiero zajęcie dobrej lokaty. Zawodnicy stają na starcie 
w pełnym umundurowaniu z podłączoną maską aparatu ochrony dróg odde-
chowych. Po sygnale sędziego startowego rozpoczynają swój bieg, a do poko-
nania mają 660 drewnianych stopni, 90 podestów (110 m różnicy poziomów) 
szybu M. Daniłowicza. Wygrywa drużyna, która pokona dystans w jak najkrót-
szym czasie.

Nasza jednostkę na turnieju reprezentowali: Druh Dawid Sobota, Druh Ste-
ven Katte, Druh Marcel Szynol oraz jako zawodnik rezerwowy:  Druh Rafał Pisz-
czala, Druh Dariusz Wieczorek – kierownik drużyny.

OSP Polska Cerekiew reprezentowała na turnieju Gminę Polska Cere-
kiew oraz Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski. Była także jedną z trzech dru-
żyn Województwa Opolskiego zakwalifi kowanych do fi nałowego biegu. 
OSP Polska Cerekiew uzyskała czas 6 min 16 sek. 84 set., co uplasowało nas 
na 15 miejscu, co odbieramy jako nasz wielki sukces, tym bardziej znaczą-
cy, że w turnieju uczestniczyliśmy po raz pierw-
szy. W klasyfi kacji generalnej ochotnicy z Zalesia 
Śląskiego zajęli 14 lokatę, OSP z Polskiej Cerekwi 
zajęło 35 miejsce, a strażacy z Kolonowskiego 
lokatę 68.

Klasyfi kacja najlepszych drużyn OSP układa 
się następująco: 1. OSP Pcim, 2. OSP Węgrzy-
ce Wielkie, 3. OSP Pleśna, 4. OSP Zalesie Śląskie, 
… 15. OSP Polska Cerekiew, … 35. OSP Kolonowskie.

W dniu 5 grudnia w Warszawie w Centralnej Rolniczej Bibliotece odbył 
się Krajowy Zjazd Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej. W trakcie zjazdu 
wybrano między innymi przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej. Zo-
stała nią Samanta Janecka z Zakrzowa. 

Województwo opolskie ma 
dwoje przedstawicieli w Zarzą-
dzie Krajowym ZMW: Agnieszkę 
Wieczorek-Griner z Zakrzowa 
i Tomasza Golasza z Miejsca Od-
rzańskiego.

Posiedzenia Zarządu, na któ-
rych omawiane są sprawy doty-
czące kształtowania działalności 

ZMW, odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Agnieszka Wieczorek Gri-
ner dodaje, że Zarząd Krajowy w najbliższym czasie podpisze porozumienie 
z władzami krajowymi OSP i LZS. Połączone siły jeszcze lepiej będą działać 
na rzecz społeczeństwa.

VII Barbórkowy Turniej Strażaków i Ra-
towników „Kopalnia Soli Wieliczka 2015”

Sukces naszych delegatów ZMW

25 grudnia  
85 urodziny 

obchodziła Elżbieta Kupka 
z Witosławic

Jubilatce s erdecznie gratulujemy 
oraz życzymy dużo zdrowia 

i pomyślności. 
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W pierwszym tygodniu grudnia w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-
-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi gościła studentka prawa Khyati 
Bhuva, która na co dzień mieszka w Bombaju. Prowadziła ona warsz-
taty w ramach lekcji języka angielskiego.

Studentka ta przebywała w Polskiej Cerekwi przez 5 dni, co dla 
uczniów było nie lada wyzwaniem. Dlaczego? Khyati zna 5 języków 
- jeden z nich to angielski, reszta to dialekty hinduskie. Gimnazja-
liści musieli przełamać pierwsze lody i porozumiewać się w języku 
angielskim. Charakterystyczną cechą studentki był dość wyrazisty 
hinduski akcent, który był przeszkodą w porozumiewaniu się. Jed-
nak wbrew wszystkiemu społeczność szkolna dobrze wywiązała się 
z tego zadania. Khyati prowadziła lekcje, urozmaicając je prezenta-
cją multimedialną dotyczącą m.in. świąt, tradycji, znanych budynków 
i wszystkiego, co dotyczy jej kraju rodzinnego – Indii. Na pewno na 
długo zapamiętane zostaną tradycyjne tańce hinduskie, które poznali 
uczniowie.

Pobyt Khyati w cerekwickiej szkole to według młodzieży świetny 
pomysł na poznanie kultury Indii i doskonalenie swoich umiejętności 
w praktycznym wykorzystaniu języka angielskiego. Wszyscy mogli się 
przekonać na własnej skórze, że sama znajomość gramatyki jest nie-
wystarczająca, aby  swobodnie rozmawiać. Uczniowie mają nadzieję, 
że Khyati będzie ich mile wspominać i pozostanie ze szkołą „in touch”. 
    
Paulina Golasz

 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opol-
skim  w Polskiej Cerekwi zorganizowało, w niedzielę 20 grud-
nia w swojej siedzibie spotkanie opłatkowe, w którym  mogły 
wziąć udział wszystkie chętne osoby, bez ograniczeń. Było „coś 
dla ciała i dla ducha”, muzycznie czas umilał cerekwicki chór 
Bell Canto, z kolei „o ciało” zadbały członkinie TSKN, częstując 
wszystkich wyśmienitymi wypiekami domowej roboty.  

W niedzielę 6 grudnia Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niem-
ców na Śląsku Opolskim w Polskiej Cerekwi zorganizowało w zamku 
spotkanie w Mikołajem. Wprowadzeniem do spotkania z Mikołajem 
był przeprowadzony przez sołtyskę Polskiej Cerekwi mikołajkowy 
Quiz-test wiedzy o Mikołaju, w którym wszyscy chętni mogli wziąć 
udział. Paczki dla dzieci ufundowało Towarzystwo Społeczno-Kultu-
ralne Niemców na Śląsku Opolskim  w Polskiej Cerekwi.

Świąteczne przy-
smaki, spotkanie ze 
Świętym Mikołajem 
oraz występy arty-
styczne przedszkola-
ków – takie atrakcje 
czekały na zaproszonych gości, którzy 05.12.2015 odwiedzili Kier-
masz Bożonarodzeniowy z Mikołajem w Zespole Szkolno–Przed-
szkonym we Wroninie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, 
przybyli goście mieli możliwość zakupu między innymi: świątecznych 
pierniczków, stroików, makaronu domowej roboty oraz tradycyjnej 
śląskiej moczki.

Uroczystość tą  uświetnił gość w osobie Świętego Mikołaja, wy-
słuchał programu artystycznego w wykonaniu przedszkolaków, były 
inscenizacje, tańce i piosenki za które dzieci otrzymały prezenty. 
Przy kawie, słodkim poczęstunku i nastrojowej świątecznej muzyce 
uczestnicy kiermaszu miło spędzili czas.

Dzieci, dyrekcja, nauczyciele oraz personel serdecznie dziękują 
wszystkim rodzicom za serce i zaangażowanie, które włożyli w przy-
gotowanie i pomoc w organizacji kiermaszu.

Paulina Golasz

Rada sołecka na 
czele z sołtysem 
miejscowości Wro-
nin zorganizowała 
6 grudnia spotkanie 
z Mikołajem. Mikołaj 
ze swoim zespołem 
odwiedzał domostwa 
i rozdawał najmłod-
szym  upominki.

8 grudnia w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Za-
krzowie odbyły się Speed ballowe Mikołajki. Speed Ball - to pierwszy 
i jedyny sport z piłeczką i rakietami w którym występują konkuren-
cje: rozgrywane na czas, w których zawodnicy zobowiązani są do 
gry obiema rękami z elementami gry sztafetowej. Jest to pierwsza 
gra w której zawodnicy mogą uderzać piłkę w praktycznie dowol-
nym kierunku i z do-
wolną siłą, pamiętając 
jedynie o zachowaniu 
właściwego kierunku 
rotacji piłki.

Dzieci podzielono 
na 4 grupy zadaniowe, 
wszyscy świetnie się 
bawili, uczestnicząc w poszczególnych konkurencjach, zawodom 
towarzyszył instruktaż zapaśniczy. Uczestnicy z wielkim zapałem 
powtarzali wszystkie pokazywane chwyty. Zawody zakończyły się 
wspólnym zdjęciem.

Mieszkanki Wronina zorganizowały 
18 grudnia w świetlicy wiejskiej spo-
tkanie przedświąteczne. Wspólnymi 
siłami przygotowały poczęstunek, 
dekoracje świąteczne oraz ozdobiły 
choinkę. Świątecznym smakołykom 
towarzyszyły  ożywione rozmowy, dow-
cipy, a także wspólne śpiewanie kolęd 
i innych piosenek przygotowanych 
w stylu karaoke. Spotkanie było  oka-
zją do wymienienia się poradami ku-
linarnymi bo przecież święta tuż, tuż. 

Korzystając z okazji wszystkie Panie z Wronina składają czytelni-
kom Floriana zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku.

Zdjęcia oraz tekst: Krystian Składny

I miejsce – Najlepszy strzelec 
Damian Kamiński – LZS Ruch Steblów – 10 bramek

I miejsce – Najlepszy bramkarz 
Szymon Garncarz – LZS Pawłowiczki – 6 bramek

I LZS Pawłowiczki 3 mecze 9 pkt. 22:6

II Cisek 3 mecze 6 pkt. 22:12

III LZS Ruch Steblów 3 mecze 3 pkt. 24:20

IV LZS Długomiłowice 3 mecze 0 pkt. 6:36

LP. MECZ WYNIK

1. LZS Ruch Steblów - Cisek 2:8

2. LZS Pawłowiczki – LZS Długomiłowice 6:0

3. Cisek – LZS Pawłowiczki 4:7

4. LZS Ruch Steblów - LZS Długomiłowice 20:3

5. LZS Długomiłowice – Cisek 3:10

6. LZS Pawłowiczki – LZS Ruch Steblów 9:2

 Sportowe zakończenie sezonu 
na zakrzowskim „ORLIKU”

ROZEGRANE MECZE

TABELA KOŃCOWA

Sędzia zawodów
Jarosław Jurkowski

Organizator zawodów 
Prezes Klubu LZS Młyn – Pol Zakrzów

Jan Cieślak
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 Spotkanie przedświąteczne we Wroninie

czele z sołtysem 
miejscowości Wro-
nin zorganizowała 
6 grudnia spotkanie 
z Mikołajem. Mikołaj 
ze swoim zespołem 
odwiedzał domostwa 
i rozdawał najmłod-
szym  upominki.

Mikołaj we Wroninie

Zabawa była połączona 
z wizytą św. Mikołaja, któ-
ry najmłodszych pasował 
na swoich pomocników 
oraz częstował słodycza-
mi. Iluminacji towarzyszy-
ły występy dzieci z ZGSP 
w Polskiej Cerekwi i ZSP 

we Wroninie. Wszystkim zgromadzonym towarzyszyły świetne hu-
mory oraz słodkie degustacje przygotowane przez członkinie ZSKW 
koło w Polskiej Cerekwi. Świąteczną iluminacje zorganizowana po 
raz pierwszy i na pewno nie ostatni, podkreśla Wójt Gminy. 

Świąteczna 
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 Spotkanie z Mikołajem


