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URODZINY
05.04.2018 - Engelbert Pospiech z Ligoty Małej - 80 lat

14.04.2018 - Helena Bochenek z Polskiej Cerekwi - 80 lat
15.04.2018 - Jerzy Pośpiech z Jaborowic - 80 lat
27.04.2018 - Rudolf Kusz z Zakrzowa - 80 lat

DIAMENTOWE GODY
27.04.2018 Rita i Józef Mikula z Wronina

 

Stowarzyszenie „Euro-Country” podpisało 21 umów 
z Grantobiorcami z terenu Euro-Country.  Naszym 
Grantobiorcom serdecznie gratulujemy i życzymy 
owocnej realizacji. 

Umowy podpisali:
 GMINA POLSKA CEREKIEW reprezento-
wana przez   Piotra Kanzy – Wójta Gminy oraz 
Urszulę Baryla - Zastępcę głównego księgowego, 
tytuł Projektu grantowego „Rowerowa przygoda do-
okoła Zakrzowa” oraz „Country w Zakrzowie” 

‚
F Występy polskich i czeskich orkiestr dętych 

F Występy zespołów taneczno-mażoretkowych

F Polsko-Czeski turniej kulinarny
F Występ grupy tanecznej ORIAN-SHOW

F Stoiska gastronomiczne

F Atrakcje dla dzieci: dmuchańce, animatorki

F 19:30 Zabawa taneczna z Zespołem WeRtex

F Podczas imprezy odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu  
„Najpiękniejsza posesja w sołectwie Polska Cerekiew w roku 2018”

OrkiestrDetych
Festiwal

PAtRONAt medIAlNy

27 maja 2018 r.

Wójt Gminy Polska Cerekiew
 zaprasza na

QUczestnictwo w wydarzeniu  
jest równoznaczne  

ze zgodą na wykorzystanie wizerunku  
w celach promocyjnych.

QWstep wolny

Projekt „Kulturalnie i muzycznie przez pogranicze polsko-czeskie" jest współfinansowany ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz ze środków budżetu państwa. PRZeKRACZAmy GRANICe

plac przed Urzedem Gminy Polska Cerekiew‚

godz. 14:00  
Przemarsz orkiestr detych ulicami Polskiej Cerekwi‚

˛

W dniach 21-22 kwietnia na terenie GOSiR w Zakrzowie odbyła się 
24. i 25. (jubileuszowa) Krajowa Wystawa Psów Rasowych.

Do tegorocznej wystawy, organizowanej przez raciborski oddział 
Związku Kynologicznego w Polsce, zgłoszono rekordową liczbę psów.

W sobotniej wystawie uczestniczyło 1000 psów, a w niedzielnej 700. 
W wystawie udział wzięli hodowcy z Polski, Czech i Słowacji, a psy 
oceniane były w piętnastu kategoriach. 

Dopisała zarówno frekwencja, jak i pogoda, która sprzyjała zwiedza-
jącym wystawę. 

Gmina Polska Cerekiew oraz GOSiR byli partnerami wystawy, którą 
swoim patronatem medialnym objęła TVP Opole, Radio Park, Radio 
Opole, Nowa Gazeta Lokalna i KK24.

Rekordowa wystawa w Zakrzowie

Pierwsze Projekty grantowe 
w Gminie Polska Cerekiew  
podpisane ! 

Dnia 27 marca 
w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w ramach 
Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 
odbył się Międzygminny 
Konkurs Recytatorski pt. 
Współcześni poeci dzie-
ciom, którego organiza-

Międzygminny Konkurs Recytatorski

22 marca 2018 roku 
grupy przedszkolne 
„Fasolki”, i „Groszki” 
wraz z nauczycielkami 
wychowania przed-
szkolnego z Przed-
szkola w Polskiej Cere-
kwi przywitały wiosnę.

Wiosna  to najbar-
dziej oczekiwana pora 
roku przez dzieci . Sro-
gie mrozy i opady śnie-
gu wreszcie odchodzą 
w zapomnienie, a cała 
przyroda budzi się 
do życia.  Zwyczajem 
jest topienie marzanny. Nasza Marzanna wykonana była 
ze słomy, owinięta białym płótnem, zdobiona wstążkami 
i koralami. To nie byle jaka panna? - gdyż zdobyła III miej-
sce w konkursie. Tego dnia przedszkolaki narobiły hałasu 
skandując – Precz z zimą!

 Odwiedziły również Pracowników Gminy w Polskiej 
Cerekwi.  Gdzie wszystkie zostały obdarowane słodkim 
upominkiem za co – Serdecznie dziękujemy!

Przygotowała: mgr Małgorzata Nowakowska-Grzywocz. 
Wychowawca grupy „Fasolki”

Wiosna w Polskiej Cerekwi 
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Organizatorem konkursu jest  Fundacja Euro-Country-Partnerstwo  

dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne przedstawiające  

obszar gmin: Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska  

Wieś. Fotografie mają przekazywać osobiste spojrzenie na otoczenie  

i piękno zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturowych. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich fotografujących amatorów.  

Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane. 

Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, w każdej  

kategorii tj.: przyroda, historia i kultura. 

Prace należy przesyłać od 01.05.2018 do 31.05.2018 r. mailem na adres:  

info@euro-country.pl lub dostarczyć do siedziby biura ul. Karola  

Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew na nośniku CD lub DVD. 

Z nadesłanych prac jury, wybierze: 3 najlepsze prace, które zostaną  

nagrodzone nagrodami rzeczowymi (aparat fotograficzny, dysk zewnętrzny,

publikacje o fotografii) oraz 5 wyróżnień. Dodatkowo  

w ramach projektu przewidziano nagrodę publiczności w glosowaniu  

internetowym. 30 najlepszych prac zostanie wydrukowanych  

na płótnie i wystawionych w galerii pokonkursowej we wrześniu br.  

w zamku w Polskiej Cerekwi.  

Więcej informacji pod nr telefonu 77 8873 027 na stronie  

www.euro-country.pl oraz profilu społecznościowym Facebook

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Euro-Country 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

 STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI ZAKRZÓW repre-
zentowane przez  Marię Fandrych  – Wiceprezes, Halinę Słupczyńską 
– Skarbnika, tytuł Projektu grantowego „Koncepcja powstania inkuba-
tora przetwórczego na terenie Euro-Country”

 FUNDACJA EURO-COUNTRY-PARTNERSWO DLA 
ZRÓWNOWAZONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 
reprezentowaną przez  Anetę Piela- Łatka- Prezes Zarządu, Łukasza 
Alberta- Wiceprezesa Zarządu,  tytuł Projektu grantowego „Uchwyco-
ne na fotogra� i- ochrona zasobów przyrodniczych, historycznych 
i kulturowych terenu Euro-Country” oraz „Kajaki dla aktywnych 
na terenie Euro-Country”

 STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMO-
CJI ZESPOŁU GIMNAZJALNO-SZKOLNO PRZEDSZKOL-
NEGO W POLSKIEJ CEREKWI reprezentowaną przez Anetę 
Piela-Łatka - Prezes Stowarzyszenia, tytuł Projektu grantowego
„Budowa siłowni zewnętrznej 
– wspieranie aktywności miesz-
kańców miejscowości Polska 
Cerekiew”

Już od połowy marca w naszym przedszkolu od-
czuwało się atmosferę zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych. Dzieci poznawały zwyczaje i tradycje 
Świąt: malowały pisanki, robiły zajączki, kurczątka, 
baranki, koszyczki, itp.

Dnia 28 marca po śniadaniu wielką atrakcją dla 
dzieci była wspólna zabawa z Zajączkiem Wiel-
kanocnym, który odwiedził nasze przedszkole. 
Ogromną radość sprawiło przedszkolakom znale-
zienie koszyczków wielkanocnych ze świątecznymi 
prezentami pod krzaczkami w ogródku przed-
szkolnym. Były piosenki, wierszyki okoliczno-
ściowe no i życzenia wielkanocne. Był to wspa-
niały, pełen wrażeń dzień.

Krybus Anna

torami byli: ZGSP w Polskiej Cerekwi, Szkolna Biblioteka i Gmin-
na Biblioteka Publiczna. Przebieg konkursu koordynowały Mirela 
Hildebrandt i Karina Sojka.

Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów zamiłowa-
nia do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie 
uzdolnień recytatorskich.

Konkurs spotkał się z dużym 
zainteresowaniem. W zmaganiach 
wzięło udział 24 uczniów z klas 
IV-VI z szkół: z Polskiej Cerekwi, 
Wronina, Gościęcina i Ostrożnicy.

Uczestnicy konkursu recytowa-
li teksty wybranych przez siebie 
współczesnych poetów. Poziom, 
jaki zaprezentowały dzieci był bar-
dzo wysoki. Komisja konkursowa 

Międzygminny Konkurs Recytatorski

Zajączek wielkanocny 
w przedszkolu we Wroninie

cd. ze str. 1

cd. ze str. 1

06 kwietnia 2018 roku w Po-
krzywnicy odbył się konkurs 
recytatorski ,,Humor w poezji”. 
W tym roku Ewa Juzwiszyn i Fabian
Wiśniewski reprezentowali nasze 
przedszkole z Polskiej Cerekwi. Dzieci 
wcieliły się w role głównych bohate-
rów wiersza Juliana Tuwima ,,Okulary” 
i ,,Kwoka”. Nasi reprezentanci spisali się 
na medal, gdyż występ przed tak liczną 

publicznością jest 
nie lada wyczy-
nem. Dzieciom za 
zajęcie I miejsca 
i zdobycie dy-
plomów, meda-
li - Serdecznie 
Gratulujemy! Do 
udziału w kon-
kursie przygoto-
wywała pani mgr 
Małgorzata No-
wakowska-Grzy-
wocz wychowaw-
ca grupy “Fasolki”.

przy ocenie kierowała się następującymi kryteriami: dobór tekstu 
do predyspozycji ucznia, interpretacja utworu, intonacja głosu, dykcja 
i wyrazistość. Jury w składzie:. p. Helena Friedrich, p. Maria Kachel 
i p. Ilona Troczyńska po trudnej debacie wyłoniło następujących 
zwycięzców:

Zwycięzcy konkursu: I miejsce Amelia Zwadło – Polska Cerekiew, 
II miejsce Michalina Janiszewska – Gościęcin, III miejsce Karoli-
na Wandzel- Gościęcin; Wyróżnieni: Milena Wawrzynek, Ewelina 
Marks, Andrea Kowalska

Zwycięzcom wręczono dyplomy i na-
grody w postaci bonów do sklepu empik, 
osobom wyróżnionym dyplomy i nagro-
dy książkowe, a pozostałym uczestnikom 
dyplomy oraz nagrody pocieszenia (ze-
staw przyborów szkolnych). Wszystkim 
serdecznie gratulujemy i zapraszamy 
za rok. 

 Organizatorki: 
M. Hildebtandt, K. Sojka

,,Humor w poezji”

ODDAJ GŁOS 
NA NASZE PRZEDSZKOLA!

Przedszkolaki wraz z nauczycielami zostały zgłoszone do 
akcji PRZEDSZKOLE NA MEDAL ogłoszonej w Nowej 
Trybunie Opolskiej.  Zachęcamy do głosowania – koszt sms: 
2,46 zł z  Vat. Głosowanie będzie trwać do czwartku, 24 maja 
br. do godz. 20.00 

 GRUPY PRZEDSZKOLNE
• Grupa Groszki w ZGSP Polska Cerekiew 

- SMS o treści GPR.50 pod numer 72355 
• Grupa Fasolki w ZGSP Polska Cerekiew 

- SMS o treści GPR.118 pod numer 72355
• Grupa Maluchy w ZSP Wronin 

- SMS o treści GPR.48 pod numer 72355

 PRZEDSZKOLA
• Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny, 

ul. Konarskiego 4, Polska Cerekiew 
• - SMS o treści PMR.81 pod numer 72355
• Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościelna 1, Wronin 
• -SMS o treści PMR.83 pod numer 72355
 NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA
• Martyna Bęben, ZGSP Polska Cerekiew 

- SMS o treści NPR.162 pod numer 72355
• Anna Krybus, ZSP Wronin 

- SMS o treści NPR.137 pod numer 72355

ZAGŁOSUJ NA NAS – PRZEDSZKOLAKI 
Z GMINY POLSKA CEREKIEW! 

Pierwsze Projekty grantowe 
w Gminie Polska Cerekiew  podpisane ! 


