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14.05 - Stefania Hawranek z Grzędzina - 90 lat
16.05 - Maria Rak  z  Zakrzowa - 85 lat
16.05 - Jan Pyka z Mierzęcina - 80 lat

30.05 - Franciszek Orłowski z Polskiej Cerekwi - 85 lat

Państwo Gabriela i Edward Kurzela z Zakrzowa zdo-
byli III miejsce w XVI Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne” w etapie powiatowym. Uroczysta gala odbyła się 16 maja 
2018 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Głubczycach podczas 

podsumowania obu konkursów tj. 
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
oraz VIII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla Dzieci 
„Bezpiecznie na wsi mamy – 
upadkom zapobiegamy”. Udział 
w Gali wziął Pan Piotr Kanzy 
- wójt gminy Polska Cerekiew. 
Serdecznie gratulujemy!  

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 5 do 14 lat na treningi 
gry w piłkę nożną, kosza, gry stolikowe, szachy, warcaby, biegi, wy-
cieczki rowerowe.

Treningi odbywają się w każdą sobotę na orliku w Zakrzowie: 
okres od marca do 30 czerwca 2018r. od godz. 14.00 do 16.00 

Wakacyjne treningi na orliku w Zakrzowie: okres lipiec – sierpień 
w poniedziałki, środy i piątki, godziny zostaną podane w kolejnym 
numerze Floriana. 

Ponadto informujemy, że treningi tenisa stołowego są prowadzo-
ne w każdy poniedziałek i środę od godz. 18:00 do 20:30. GOSIR 
Zakrzów.

Nowy nabór dzieci i młodzieży na 2018r.  trwa serdecznie zapra-
szamy. Zajęcia ukierunkowane są na doskonalenie techniki tenisa 
stołowego o charakterze ogólnorozwojowym z elementami mini te-
nisa prowadzone w formie atrakcyjnych gier i zabaw ukierunkowa-
nych na wszechstronny rozwój dziecka. 

Zapisy i informacji udziela prezes klubu LZS «ISME» 
ZAKRZÓW Jan Cieślak tel. 77 4875 471 tel. kom. 667 116 836.

 17 maja 2018 r. Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem podpisali dwie bardzo 
ważne umowy na dofi nansowanie:

Pierwsza umowa dotyczy fi nansowania operacji pn. „Regionalna Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych - Agrofestiwal”, którą wybrano w konkursie w ramach 
dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019 dla Partnerów Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Dzięki pozyskanym środkom również w tym roku 
Gmina Polska Cerekiew zorganizuje wystawę zwierząt hodowlanych. Wyda-
rzenie odbędzie się w dniach 13-14 października w 2018 r. na terenie Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. Łączna kwota dofi nansowania 
wynosi 32 873,98 zł.

Druga umowa podpisana pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a Gmi-
ną Polska Cerekiew dotyczy powierzenia realizacji zadań z Funduszu Sprawie-
dliwości na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Dzięki pozyskanej kwocie 
19136,70 zł nasze trzy jednostki OSP doposażone zostaną w defi brylatory, 
pilarki do drewna, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania 
terenu, noże do pasów bezpieczeństwa.

III miejsce 
w XVI Ogólnokrajowym Konkursie 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

Usługi Kominiarskie
świadczy

Zakład Usług Kominiarskich
Majewski Janusz
tel. 600 597 997

 

INFORMACJA !

Maj dla strażaków to miesiąc ich patrona św. Floriana. W związku 
z tym 5 maja w kościele parafi alnym w Grzędzinie odbyła się msza 
św. w intencji strażaków z gminy 
Polska Cerekiew, w której udział 
wzięli również członkowie DDP, 
MDP oraz OSP Polska Cerekiew. 

Natomiast 13 maja przedstawi-
ciele naszej jednostki udali się na 
Pielgrzymkę Strażaków na Górę 
św. Anny. Uczestniczyli w uroczy-
stej mszy św. oraz w procesji pod 
pomnik św. Jana Pawła II. Póź-
niej tradycyjnie zjedli grochówkę, 
a dzieci skorzystały ze zjeżdżalni 
i placu zabaw. Ładna pogoda po-
zwoliła na przyjemne spędzenie 
tego dnia. 

Uroczystości ku czci św. Floriana

Pierwsze treningi za nami !

Kolejne umowy na dofi nansowanie 
podpisane!

Festiwal orkiestr dętych - fotorelacja
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Dzieci z grupy „Fasolek” z przedszkola w Polskiej Cerekwi obcho-
dziły urodziny Hansa Christiana Andersena w Gminnej Bibliotece 
w Polskiej Cerekwi. Zapraszamy na fotorelację.

W ramach projektu Akademia Kompe-
tencji, uczniowie z kółka dziennikarskiego 
przy ZSP we Wroninie wybrali się do Teatru 
Lalki i Aktora w Opolu na sztukę pt. „ Za-
giniony chłopiec”.

Spektakl wymagał dużo uwagi i trzeba 
było się skupić, by go zrozumieć, ale był też 
bardzo ciekawy. Opowiadał o chłopcu, któ-
ry zagubił się w świecie gier i coraz bardziej 
podążał w głąb sieci. Chciał dowiedzieć się, 
 jak to jest, przestać być, nie istnieć w rze-
czywistym świecie.

Efekty dźwię-
kowe i świetlne 
nadawały spek-
taklowi tajemni-
czości i pomagały 
zrozumieć sztukę.

Widownia była 
wypełniona ludź-
mi w różnym wie-
ku.

Po przedstawieniu odbyły się warsztaty na 
temat uzależnienia od Internetu i gier. Roz-
poznawaliśmy różne emotikony, gry i apli-
kacje. Dzieciom nie sprawiało to dużo pro-
blemu, ale siedzący na sali dorośli większości 
gier nie znali. Warsztaty pokazały nam, że 
kiedy za dużo czasu spędzamy w sieci, tra-

Wyjazd do teatru w Opolu

23.04.2018 klasy 4-7 z ZSP we Wroninie 
razem z klasą czwartą z Polskiej Cerekwi 
wybrały się na zieloną szkołę do Skorzęcina. 
Wycieczka trwała 4 dni i odbyła się w ra-
mach projektu Akademia Kompetencji.

Do Skorzęcina wyruszyliśmy w ponie-
działek. Nasz ośrodek mieścił się w lesie , 
nad jeziorami.

Gdy dotarliśmy na miejsce czekał już na 
nas ciepły obiad. Po rozpakowaniu się po-
szliśmy na spacer nad jezioro, zwiedziliśmy 
okolicę i graliśmy w piłkę na miejscowym 
boisku. Po kolacji była dyskoteka i wszyscy 
dobrze się bawili.

Drugiego dnia wyjechaliśmy do Poznania. 
Razem z przewodnikiem zwiedziliśmy Sta-
re Miasto ,kościół farny, zobaczyliśmy Ma-
kietę Dawnego Poznania, zjedliśmy rogale 

Zielona szkoła w Wielkopolsce

W konkursie NAJPIĘKNIEJSZA 
POSESJA W SOŁECTWIE POL-
SKA CEREKIEW W ROKU 2018, 
wygrała posesja Pani Gabrieli Nawie-
śniak, na drugim miejscu znalazła się 
posesja Pana Gerarda Zwadło, a na 

Najpiękniejsza posesja  
w sołectwie Polska Cerekiew w roku 2018

Urodziny Hansa Christiana Andersena

trzecim miejscu posesja Pana 
Dariusza Wieczorka. Serdecz-
nie gratulujemy zwycięzcom, 
a innych mieszkańców sołectwa 
zapraszamy do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach konkursu. 

świętomarcińskie , a w samo 
południe podziwialiśmy słyn-
ne koziołki na poznańskim 
Ratuszu.

Byliśmy też w Katedrze Po-
znańskiej na Ostrowie Tum-
skim. Na koniec wzięliśmy 
udział w zajęciach dydaktycz-
nych, które odbyły się w po-
znańskim ZOO.

Wieczorem spotkaliśmy się 
przy ognisku i piekliśmy kieł-
baski.

Trzeciego dnia wyjechaliśmy do Gniezna. 
Tam czekał już na nas przewodnik. Zwiedzi-
liśmy Katedrę Gnieźnieńską, rynek, piękny 
barokowy kościół farny . Zobaczyliśmy słyn-
ne Drzwi Gnieźnieńskie . Wspięliśmy się 
też na wieżę widokową skąd podziwialiśmy 
panoramę miasta. Zwiedzanie Gniezna było 
prawdziwą lekcją historii.

Później pojechaliśmy do Biskupina, by zo-
baczyć osadę neolityczną oraz osadę pierw-
szych Piastów , a także wzięliśmy udział 
w warsztatach, na których wykonywaliśmy 
ozdoby z miedzi.

Gdy wróciliśmy do ośrodka , odbył się 
konkurs wiedzy o Poznaniu i Gnieźnie. 
Zwyciężył w nim Andrzej Ostarek z kl. V.

Czwartego dnia wyjechaliśmy ze Skorzę-
cina, ale to nie był jeszcze koniec wycieczki, 
gdyż po drodze zwiedziliśmy piękny zamek 
w Kórniku.

Wyjazd był bardzo ciekawy i wszyscy na 
długo go zapamiętamy.

Daniel Korecki,  
kółko dziennikarskie przy ZSP we Wroninie

Festiwal orkiestr dętych - fotorelacja

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Łosiowie wspólnie z Urzędem 
Marszałkowski Województwa Opol-
skiego od wielu lat organizuje konkurs 
na najpiękniejszą koronę bądź pracę 
plastyczną w województwie opolskim.

Konkurs jest organizowany podczas 
Dożynek Wojewódzkich bo przecież 
bez konkursu na najpiękniejszą koronę 
nie odbyłoby się żadne święto plonów.

Wszystkie przybyłe delegacje zawsze 
starają się aby ich korony były wyjątko-
we.

Podstawowym celem konkursu jest 
kultywowanie i dokumentowanie tra-
dycji regionalnej plastyki obrzędowej 
związanej z okresem żniw, zwiększenie 
aktywności życia kulturowego miesz-
kańców wsi, identyfikacja i promocja 
przedsięwzięć kulturalnych pielęgnu-
jących lokalne tradycje, prezentacja 
bogactwa plonów wkomponowanych 
w koronę dożynkową, promocja dorob-
ku kulturowego wsi polskiej.

Korony oraz prace plastyczne ocenia-
ne są w trzech kategoriach:

Sposób prezentacji korony/pracy pla-
stycznej (m.in. stroje delegacji, wyko-
rzystanie tegorocznych płodów rolnych, 
udział w korowodzie dożynkowym).

Związek z dziedzictwem kulturowym.
Jakość wykonania i walory artystycz-

ne (precyzja, dokładność, różnorodność 
użytych do wykonania korony/pracy 
plastycznej materiałów pochodzenia 
naturalnego).

Zapraszamy do wzięcia udziału 
w konkursie.

Szczegółowych informacji udziela 
Pani Ewa Mokrzyczak oraz Pani Anna 
Szafraniec (Tel. 77 44 37 151)

„Konkurs  
na najpiękniejszą koronę  

bądź pracę plastyczną  
w woj. opolskim”

cimy kontakt z normalnym światem i nawet 
ze samym sobą.

Spektakl bardzo nam się podobał i wkrót-
ce wybieramy się na kolejne przedstawienie 
grane w tym teatrze. 

Hania Jezierska, kółko dziennikarskie przy 
ZSP we Wroninie
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