Na sportowo
w Polskiej Cerekwi

Światowy Dzień
Tabliczki Mnożenia
28 września to Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Obchodzono go również
w szkole w Polskiej Cerekwi. Wszystko
zaczęło się na trzeciej lekcji, podczas której
uczniowie klasy III gimnazjum przeprowadzili pierwszy etap konkursu. Polegał on na
tym, by w czasie dwóch minut rozwiązać
pięć działań z tabliczki mnożenia. Dwanaścioro najlepszych uczniów z klas 4-8 szkoły
podstawowej oraz 3 gimnazjum przeszło do
kolejnego etapu, który odbył się w sali gimnastycznej. Tym razem to nauczycielki matematyki, pani Malerczyk oraz pani Piasecka,
zadawały pytania dotyczące tabliczki mnożenia. Uczniowie w ciągu 15 sekund musieli poprawnie na nie odpowiedzieć. Każdy zawodnik dostał po trzy przybory, które
pozwalały na pomyłkę. Utrata wszystkich
oznaczała przegranie szóstki z matematyki
o najwyższej wadze. Zadania były dostosowane do poziomu nauczania danej klasy.
Najłatwiejsze działania miała klasa czwarta.
Ostateczną walkę matematyczną stoczyły
uczennice klasy IV i VI. Konkurs związany
ze Światowym Dniem Tabliczki Mnożenia wygrała Barbara Kowalska, która mimo
trudnych działań, zachowała wszystkie szanse. Szczęśliwa zwyciężczyni otrzymała ocenę
celującą z matematyki, a pozostali finaliści
mogli cieszyć się z piątki o najwyższej wadze.
Z całą pewnością można powiedzieć, że ten
dzień podobał się każdemu, nawet tym, którzy nie doszli do dogrywki. Mamy nadzieję,
że zaczęta w tym roku tradycja będzie kontynuowana w przyszłych latach.

18 i 19 października 2018 r. w Zespole
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym
w Polskiej Cerekwii odbyły się zawody sportowe dla klas 1-3 i 4-6.
W czwartek rywalizowali uczniowie z klas
młodszych razem z rodzicami. Uczestnicy
zabawy zostali podzieleni na pięć drużyn
i wykonywali różne konkurencje sprawnościowe. Najwięcej emocji wzbudziła ostatnia konkurencja „skoki łączone”, która ostatecznie zadecydowała o wynikach zawodów.
Wszystkie dzieci otrzymały bardzo atrakcyjne nagrody. Po zmaganiach sportowych
na wszystkich uczestników czekały kiełbaski z grilla, które przygotowali rodzice.
Na zakończenie został rozegrany mecz
w „Dwa ognie”.
W piątek sportowe zawody zorganizowano dla uczniów klas 4-6. Wśród najciekawszych konkurencji były: skoki przez
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płotki, przewroty w przód, slalom między
pachołkami oraz zadanie . Najwięcej emocji wzbudził jednak skok przez skrzynię
i przeskok przez płotki. W kategorii klasy
V i VI zwyciężyli Oliwia Sebesta oraz
Bartosz Paraszczuk. Natomiast w klasach
4 najlepszymi okazali się Natalia Dudek
i Dominik Macoch. W ramach tej imprezy
odbyły się również zawody drużynowe, czyli
sztafeta z piłką lekarską. Uczniowie musieli
wykazać się w skoku z piłką między nogami,
biegach oraz omijani przeszkód z piłeczką
hokejową. Ostatnią konkurencją był rzut
piłką lekarską. Tym razem wygrała Oliwia
Bochenek oraz Jakub Sip, natomiast wśród
czwartoklasistów zwycięzcami okazali się:
Maja Koszela i Maurycy Sałek.
W poniedziałek rozdano wspaniałe nagrody, czyli paletki do tenisa stołowego, tarcza do rzucania lotkami oraz piłki.
Z pewnością można powiedzieć, że zawody międzyklasowe podobały się wszystkim uczestnikom.
Wszyscy
by l i
zadowoleni z e
swoich wyników
i mają nadzieję na
następne tego typu
zawody.
Laura Spleśniały

Dzień Seniora w Polskiej Cerekwi
W październiku obchodzimy święto osób starszych. Z tej okazji
seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” wyprawili przyjęcie podczas
którego miło i beztrosko spędzili czas w swoim gronie. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy,
którzy złożyli seniorom życzenia i towarzyszyli im w celebrowaniu
ich święta. Pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim
seniorom z naszej Gminy. Niech Wasza mądrość i doświadczenie
życiowe służy młodym pokoleniom.
Wydawca: info@euro-country.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska
Redakcja: Stowarzyszenie Euro-Country, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027
Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, www.aliamedia.pl
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Polska Cerekiew,
serdecznie dziękuję za ponad 80% głosów poparcia udzielonego mi w tegorocznych wyborach
samorządowych.
Wynik ten traktuję jako ogromne wyróżnienie
oraz kredyt zaufania, a nadto jako motywację
do dalszej pracy i służby na rzecz naszych mieszkańców. Zobowiązuję się pracować najlepiej jak
potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania.
Dziękuję wszystkim, którzy oddali głos na mnie
oraz na innych kandydatów KWW Mniejszość
Niemiecka. Dziękuję również tym z Państwa,
którzy oddali głos na naszych kontrkandydatów,
a którzy poprzez swój udział w wyborach dali
dowód obywatelskiej dojrzałości.
Szczególnie jednak dziękuję mojej najbliższej
rodzinie – za cierpliwość i wsparcie. Wspierają
mnie wspaniali ludzie, którym leży na sercu dobro
naszej gminy i jej mieszkańców. Wspólnie czeka
nas dużo ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Agrofestiwal i Polsko-Czeska
Wystawa Królików Rasowych

Tradycyjnie hodowcy z kraju i Czech prezentowali swój dorobek
w dniach 13-14 października 2018 r. w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie. Jak co roku można było podziwiać wszelakie
zwierzęta min. gołębie, kury, króliki oraz owce i kozy. W tym roku po
Z wyrazami szacunku,
raz pierwszy Agrofestiwalowi towarzyszyła Polsko-Czeska Wystawa
Piotr Kanzy
Królików Rasowych, gdzie mogliśmy zobaczyć setki rasowych pupili.
Impreza organizowana przez Gminę Polska Cerekiew
we współpracy z samorządem województwa opolskiego po raz kolejny odniosła sukces. Partnerami wystawy byli Luw tym numerze:
dowy Klub Jeździecki „Lewada”, Stowarzyszenie „Euro-Country”
str. 1
oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
♦ Podziękowanie
Wystawie towarzyszyły liczne atrakcje, w tym
♦ Agrofestiwal i Polsko-Czeska
Wystawa Królików Rasowych
m.in. pokaz kulinarny z udziałem Charlesa
str. 2
Daigneault, który przygotował potrawy na
♦ Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów
bazie produktów tradycyjnych wojewódzrealizuje projekt
twa opolskiego, pokaz jeździecki, występy
♦ Smaki ziemniaka w Polskiej Cerekwi
zespołów Komorno, Długomiłowiczanki,
str. 3
Gwiazdeczki oraz Kapeli spod Magurki. Pod♦ Mikołaj Kopernik we Wroninie
czas drugiego dnia wystawy odznaką honorową
♦ Agrofestiwal i Polsko-Czeska
„Za zasługi dla Województwa Opolskiego” został
Wystawa Królików Rasowych
odznaczony ksiądz prałat Arnold Drechsler, dyrektor
(cd. ze str. 1)
Caritas Diecezji Opolskiej.
str. 4
Operacja pn. Regionalna Wystawa Zwierząt Hodow♦ Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
lanych – Agrofestiwal została wspófinansowana ze środ♦ Na sportowo w Polskiej Cerekwi
♦ Dzień Seniora
ków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
w Polskiej Cerekwi
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu
cd. na str. 3

Mikołaj Kopernik
we Wroninie

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów realizuje projekt
W dniu 17.10.2018 w Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi odbyła się konferencja
pt.„ Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego na terenie Euro-Country”. Był to
drugi etap projektu, który realizuje Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów w partnerstwie z Gminą Polska Cerekiew oraz Stowarzyszeniem „Euro-Country”.
Konferencja podzielona była na dwie
części. W pierwszej
zaprezentowano różne możliwości oraz
aspekty funkcjonowania inkubatora przetwórczego w Polsce
oraz na arenie międzynarodowej. Przedstawiono również
ciekawe przykłady,
jak takie inkubatory
działają w kraju oraz zagranicą. Druga część
przeprowadzona była w formie warsztatów,
podczas których wypracowane zostały różne
możliwości funkcjonowania inkubatora kuchennego na terenie Euro-Country. Efekty
tego spotkania zostaną w najbliższym czasie zaprezentowane w formie prezentacji
multimedialnej oraz ulotek informacyjnych,
które niebawem się pojawią. Czytelnikom
Floriana w kolejnych numerach przedstawimy wypracowane rozwiązania. Temat jest
bardzo innowacyjny nie tylko na terenie
Euro-Country ale również w wojewódz-

twie opolskim, dlatego
w spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego z Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W konferencji
udział wzięło ponad 80

osób w tym znaczną grupę stanowiła młodzież, co bardzo cieszy organizatorów. Prelegentami spotkania
byli Renata Bukowska (uruchomiła
pierwszy w Polsce inkubator kuchenny),
Krzysztof Kwatera (posiada wiele doświadczenia w tworzeniu inkubatorów za granicą)
oraz Maciej Szymanowski (projektant oraz
technolog wielu inkubatorów kuchennych
w Polsce).
Korzystając z okazji chciałam serdecznie
podziękować za wszelką pomoc w organizacji konferencji: Marszałkowi Antoniemu

Dzień Nauczyciela

15 września 2018 r. zapisze
się historii Publicznej Szkoły
Podstawowej we Wroninie
jako data wyjątkowa, bowiem
w tym dniu nastąpiło oficjal-

Konopce, Wójtowi Gminy Polska Cerekiew
Piotrowi Kanzy, Prezesowi Stowarzyszenia
„Euro-Country” Aleksandrze Szlagowskiej,
Dyrektorowi ZSGSP w Polskiej Cerekwi
Dariuszowi Freitag oraz członkom Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów.
Agnieszka Wieczorek-Griner
Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów

ne nadanie szkole imienia Mikołaja
Kopernika.
Świadkami uroczystości byli
uczniowie, nauczyciele- zarówno obecni
jak i emerytowani, przedstawiciele rodziców, a także zaproszeni goście - Wójt Gminy Polska Cerekiew, Przewodniczący Rady
Gminy Polska Cerekiew, związani z oświatą pracownicy Gminy, radni Gminy Polska
Cerekiew oraz przedstawiciel prasy lokalnej.
Nad przebiegiem programu czuwała, prowadząca uroczystość, pani Tatiana
Nowak. Oficjalne przemowy wygłosili:
Dyrektor Zespołu, pani Jolanta Marzec oraz
Wójt Gminy, pan Piotr Kanzy. Natomiast
akt nadania imienia szkole został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy,
pana Jerzego Kołeczko.
Na część artystyczną programu składały
się taniec i piosenka w wykonaniu uczniów
klasy IV oraz krótka inscenizacja nawiązująca do czasów Mikołaja Kopernika, która
przybliżyła zebranym postać naszego nowego patrona. Wzięli w niej udział uczniowie
klas VI-VIII.
W czasie uroczystości został też rozstrzygnięty konkurs na logo szkoły. Zwyciężyła

Agrofestiwal i Polsko-Czeska
Wystawa Królików Rasowych

praca Mateusza Wieczorka z klasy V.
Logo zostało
uroczyście odsłonięte, a zwycięzca
oraz wszyscy uczniowie
biorący udział w konkursie otrzymali z rąk
pani Dyrektor bony
upominkowe.
W trakcie imprezy
pojawiły się także akcenty
nawiązujące do przypadającego
dzień wcześniej Dnia Edukacji. Uczniowie klasy II przygotowali krótki występ dla
nauczycieli, a przewodnicząca SU, Felicja
Pytlik, złożyła życzenia w imieniu wszystkich uczniów.
Dzień ten był wyjątkowy również dla
najmłodszych dzieci, gdyż zostały one pasowane na uczniów klasy I. Pierwszoklasiści,
pod opieką wychowawcy, przygotowali obszerny program artystyczny, gdzie mogli się
pochwalić swoimi umiejętnościami.
Jest to pierwsza klasa, która wstąpiła
w progi Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Mikołaja Kopernika. Pasowania na ucznia
klasy I dokonała Dyrektor szkoły, a uroczyste ślubowanie, prócz pierwszoklasistów, złożyli w imieniu wszystkich uczniów przedstawiciele pozostałych klas.
Po części oficjalnej i artystycznej pracownicy Zespołu oraz zaproszeni goście udali się
na uroczysty obiad.
Jadwiga Marcinek-Freitag
cd. ze str. 1

Smaki ziemniaka
w Polskiej Cerekwi

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 07.10.2018 o godz. 15-tej w budynku
DFK w Polskiej Cerekwi zorganizowano tradycyjny projekt: „Smaki ziemniaka” w którym udział
wzięło 84 osób.

Projekt „Polsko-Czeska Wystawa Królików Rasowych” został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICE
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15 października 2018 r. w Zespole
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym
w Polskiej Cerekwi uroczyście obchodzono
Dzień Edukacji Narodowej. Pod opieką pani
Agnieszki Malerczyk Samorząd Szkolny
wraz z gimnazjalistami z III klasy wystawił
zabawną sztukę pt. „Czerwony długopisik”
o narodzinach nauczyciela. Ciekawe okazały
się również recytowane wierszyki, które były
podziękowaniami dla nauczycieli za trud
wkładany w ich pracę. Nie zabrakło kwiatów, tym razem ręcznie wykonanych przez
Natalię z VIII klasy.
Tego dnia goszczono również w szkole
pana Jana Cieślaka, któremu złożono podziękowania za działalność na rzecz młodzieży.
Z całą pewnością można stwierdzić, że
przygotowane przez młodzież obchody tego
święta zapiszą się na długo w pamięci.
ZGSP klasa VI
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