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Jubilaci - Złote Gody

Kuchnia od kuchni czyli dzieci uczą  
się gotować
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W maju uczniowie PSP we Wroninie wyjechali na zajęcia  
do Mosznej, które prowadzone były w pracowniach Architectu-
rium, Energium i Lucemium.

Dzieci poznały w skrócie historię architektury i budownic-
twa, projektowały i tworzyły własne budowle. Przeprowadza-
ły doświadczenia związane z różnego rodzaju energią i ruchem.  
Dowiedziały się też sporo o świetle. Ćwiczyły rysowanie światłem, 
poznały zjawisko cienia i półcienia, dowiedziały się też do czego 
służą kamery termowizyjne i dalmierze.

Zajęcia były bardzo ciekawe, a zrealizowano je w ramach trwają-
cego projektu „Fascynujący świat nauki i technologii".

J. M.F.

29 czerwca Złote Gody obchodzili Państwo  
Maria i Horst Weinert  z Zakrzowa. 

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych  
rocznic.

6 czerwca dzieci z przedszkola w Polskiej Cerekwi z wielką radością powitały wyjąt-
kowych gości. Byli nimi strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Polska Cerekiew. Rano 
po śniadaniu na parking obok przedszkola wjechały dwa wozy strażackie, które prze-
transportowały dzieci do remizy, gdzie czekała już ekipa strażacka z wieloma atrakcja-
mi. Dla naszym milusińskich przejażdżka wielkim, czerwonym wozem była ogromnym 
przeżyciem. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach moż-
na wzywać straż pożarną, że strażacy nie gaszą tylko pożarów, ale również są wzywani 
do wypadków samochodowych, do skażeń chemicznych, do usuwania gniazd owadów 
i innych zadań. Miały okazję zobaczyć z bliska wyposażenie samochodu strażackiego, 
sprzętu używanego w akcjach oraz jak strażacy udzielają pomocy poszkodowanym. 
Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż Szkolne Koło 
Dziennikarskie, działające przy ZGSP w Polskiej Cerekwi, wyda-
ło nowy numer gazetki Na Fali. Koło Dziennikarskie prowadzi  
Pan Jarosław Fajger.

Nowy numer dostępny na  stronie: www. zgsp-polskacerekiew.pl

13 i 14 czerwca w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie odbyły się 
warsztaty kulinarne „Stare po nowemu”, których organizatorem była Lokalna Gru-
pa Działania Fundacja Euro-Country. Poprzednio warsztaty były skierowane dla dzieci  
i młodzieży, tym razem swoje umiejętności kulinarne mogli sprawdzić dorośli miesz-
kańcy, którzy zapisali się na warsztaty w wyznaczonym przez Fundację terminie.

 

 

 

 

Fundacja Euro-Country pragnie złożyć serdeczne 
podziękowania dla 

 

Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi 

oraz 

TSKN w Polskiej Cerekwi 

za pomoc i zaangażowanie w organizację warsztatów 

„Stare po nowemu” 
Udostępniony przez Państwa obiekt oraz sprzęt przyczyniły się w 
znacznym stopniu do możliwości zorganizowania tych 
warsztatów. Cieszymy się bardzo, że dzięki wspólnej współpracy 
udało się zebrać tak wielu uczestników, którzy mogli nauczyć się 
przygotowywać w nowy sposób tradycyjne na naszym terenie 
potrawy, a także dowiedzieć się, że Opolszczyzna posiada bogate 
dziedzictwo kulinarne. 

Organizatorzy 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich                                                                      

Podziękowanie 

W bieżącym roku szkolnym w PSP we Wroninie realizowany był 
projekt „Kuchnia od kuchni, czyli dzieci uczą się gotować". Prowa-
dziła go p. Tatiana Nowak, a uczestniczyły w nim dzieci z klas I-III.

W ramach zajęć dzieci 
poznały zasady zdrowego 
odżywiania, utrwaliły so-
bie zasady kulturalnego 
zachowania się przy stole, 
analizowały różnego ro-
dzaju przepisy kulinarne,  
by wreszcie zabrać się do przygotowania prostego dania. Dzieci 
z pomocą mam przygotowały pierogi w różnych smakach. Mamy 
przygotowały pyszne nadzienia, zadanie zostało w pełni zreali-
zowane. Pierogi smakowały wyśmienicie, a zajęcia bardzo się 
uczniom podobały.

 J. M.F.

Warsztaty kulinarne „Stare po nowemu”

 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Plakat opracowany przez Fundację Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Plakat współfi nansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
        Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

 Szczegółowe informacje udzielane są w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem telefonu 
77 4975 422. 

limit dostępnych środków: 283 336,00 zł

tzw. małych projektów 
(operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi)

limit dostępnych środków: 493 869,55 zł

Miejsce składania wniosków: 
wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio 
w siedzibie LGD: 
Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
w Zakrzowie, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa)
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wszystkie wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne dokumenty 
udostępniane są w siedzibie LGD lub na stronie www.euro-country.pl

ogłasza
 
 

  

na działania:

Fundacja Euro-Country
Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

oraz

9-22 lipca 2014 r.
Termin składania wniosków: 

OSTATNI NABÓR







Fascynujący świat nauki i technologii - 
kolejny etap

Szkolna Gazetka  „Na Fali” Strażacy dzieciom!
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Zielona szkoła 
w Kołobrzegu

(cd. ze str. 1)

(cd. ze str. 1)

Rok błogosławionego 
Edmunda  
Bojanowskiego w PSP  
we Wroninie

Jarmark staropolski

Od XI 2013 r. do XI 2014 r. przeży-
wamy w naszym kraju Rok bł. Edmunda 
Bojanowskiego. Rok ten został ogłoszo-
ny przez Sejm i Kościół.

W ramach obchodów tego roku i za-
razem z chęci przybliżenia osoby błogo-
sławionego, PSP we Wroninie przygoto-
wała mały projekt.

Do szkoły zaproszono siostry zakon-
ne ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Niepokalanego Poczęcia NMP, które  
bł. Bojanowski założył. Siostry przygo-
towały dla uczniów klas IV-VI prelekcję, 
która miała przedstawić postać błogo-
sławionego i poznać charyzmat życia 
zakonnego.

Drugim etapem projektu była wizyta 
uczniów u sióstr zakonnych w Leśnicy. 
Na początku dzieci zwiedzały klasztor, 
uczestniczyły we wspólnej modlitwie, 
a następnie brały udział w zabawach  
i turnieju wiedzy religijnej. 

Mam nadzieję, że dzięki tym spotka-
niom postać błogosławionego stała się 
bliższa uczniom i posłuży jako przykład 
do naśladowania.

 Ks. Robert Skornia

Pierwszy tydzień czerwca ucznio-
wie klas II-VI PSP we Wroninie spędzili  
na zielonej szkole w Kołobrzegu. Dzieci 
odbyły rejs statkiem po Bałtyku, zwie-
dziły Muzeum Oręża Polskiego, latarnię 
morską oraz muzeum minerałów. Dużo 
czasu spędzały na zabawach na plaży. 
Pogoda dopisała. Dzieci wróciły zmę-
czone, ale zadowolone.

J. M.F

W ramach obchodów Dnia Ziemi ucznio-
wie PSP we Wroninie pod kierunkiem  
p. Moniki Zaborowskiej przygotowali insce-
nizację dotycząca zagrożeń, jakie niesie za-
nieczyszczenie środowiska.

Z tej też okazji gościliśmy p. Kamilę, któ-
ra bardzo ciekawie opowiadała dzieciom  
o zwyczajach Indian, ich szacunku do przy-
rody i życiu w zgodzie z naturą.

J. M. F.

22.06.2014 w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym odbył się Festyn Ro-
dzinny połączony z obchodami okrągłej rocznicy powstania szkoły. Uczniowie klas 
IV-VI po występie orkiestry dętej przedstawili ciekawy program artystyczny. Zapre-
zentowano m.in. poloneza, tańce współczesne i przerobioną wersję piosenki z filmu  
pt. „Czterdziestolatek”. Interesującym punktem programu było zwiedzanie szkoły. 
Emerytowani pedagodzy i absolwenci mogli zobaczyć nowoczesne pracownie i do-
strzec  zmiany, które zaszły w placówce na przestrzeni wielu lat. O 16.50 na boisku 
szkolnym wystąpił ciepło przyjęty przez publiczność zespół taneczny PONK. Po części 
oficjalnej dla  dzieci i młodzieży przeprowadzono liczne konkursy. Najmłodsi mogli 
również spędzić miłe chwile na zjeżdżalni GIGANT i pomalować swoją twarz, przemie-
niając się w motyla bądź inne wymyślone przez siebie zwierzątko. Dorośli rywalizowali 
o pierwsze miejsce w nietypowych konkurencjach. Wiele emocji i radości wzbudził 
slalom na taczkach i zabawa „Jajka na wierzbie”. W trakcie festynu przedstawiciele 
firmy Avon udzielali porad kosmetycznych.

Jedną z atrakcji dla miłośników aktywności fizycznej był WALKATHON (dwudzie-
stominutowy marsz dla zdrowia), który rozpoczął się i zakończył na boisku szkolnym.  
Aż 110 osób przeszło ulicami Polskiej Cerekwi. Uczestników tego nowatorskiego przed-
sięwzięcia nagrodzono złotym medalem. Akcja miała na celu propagowanie zdrowego 
stylu życia i pozyskanie funduszy na działalność Zespołu Gimnazjalno–Szkolno–Przed-
szkolnego. 

8 czerwca na placu przy Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi odbył 
się Jarmark Staropolski. Program festynu obfitował w ciekawe atrak-
cje. Można było zobaczyć przemarsz orkiestr dętych z różnych gmin,  
pokazy rycerstwa i staropolskie pokazy rzemiosła. Za dobrą zabawę 
odpowiadał między innymi klaun Dżonik. Stanowisko klauna cieszyło 
się ogromną popularnością wśród dzieci, gdzie można było otrzymać 
balona albo pomalować twarz. Dla dorosłych gry i zabawy przygoto-
wali zaproszeni rycerze. Jednym z zadań było sprawdzenie siły i wy-
trzymałości. Ochotnicy, którzy zgłosili się do konkursu musieli po kolei 
stawać na tarczy i w wyciągniętych rękach trzymać kolczugę. Wygry-
wał ten, którego czas był najlepszy.

Jarmark uświetniły występy orkiestr dętych oraz zespołów tanecz-
nych. Zaś od godziny 19.00 zaczęła się zabawa taneczna z zespołem  
Szafir.

Na Jarmarku było bardzo dużo stoisk z gastronomią, ale również  
z produktami ręcznie robionymi z drewna i kwiatów. Swoje stanowisko 
miała również Lokalna Grupa Działania Fundacja Euro-Country, gdzie 
można było degustować produkty tradycyjne: kołacz, anyżki i ścierkę.

8 czerwca w Szemrowicach jed-
nostka OSP w Polskiej Cerekwi brała 
udział w „XI zawodach sikawek kon-
nych na Górnym Śląsku". Jednostkę 
reprezentowały dwie drużyny kobie-
ca i męska. Drużyna kobieca uzyskała 
wysokie bo drugie miejsce (na 7 dru-
żyn startujących), ustępując jedynie 
drużynie gospodarzy. Drużyna męska 
zajęła 5 miejsce (na 17 startujących 
drużyn) co też jest wysokim osiągnię-
ciem. 

Serdecznie gratulujemy!

Największą radość sprawiła im możliwość ubrania strażackich hełmów. Nie brakowało  
także „zabaw" z wodą, strażacy pokazywali przedszkolakom jak obsługuje się węże strażackie  
i w jaki sposób gasi się pożar. Mieli również możliwość przemaszerowania przez specjal-
nie zadymione pomieszczenie. Była to niesamowita frajda dla maluchów, gdyż prawie każdy  
z nich w tym wieku marzy, aby zostać strażakiem. Przedszkolaki wykazywały się również pod-
czas tego spotkania talentem plastycznym, jak i również brały udział w zawodach sprawno-
ściowych i rowerowych, za co dzieci na podium otrzymały dyplomy i nagrody, które wręczał 
osobiście komendant Ochotniczej Straży Pożarnej Polska Cerekiew – Dariusz Wieczorek. 

Na zakończenie dzieci wyraziły swoją wdzięczność, wręczając strażakom pamiątkowe 
dyplomy – podziękowania, zaś komendanta nagrodziły oznaką „Przyjaciel Przedszkola”.  
Po mile spędzonym przedpołudniu dzieci wróciły wozami strażackimi do przedszkola.  
Spotkanie uświadomiło najmłodszym jak trudna i odpowiedzialna, a zarazem ciekawa jest 
praca strażaka. Z ust niejednego dziecka padły słowa: „Jak dorosnę zostanę strażakiem!".

Fotografie: Adam Liszka
Tekst: Martyna Sebesta

Warsztaty prowadził profesjonalny kucharz – Michał Bałazy, który przez cały czas 
służył radą i pomocą, a także pokazywał jak w prosty, ale efektowny sposób, moż-
na zaserwować poszczególne dania. Jak sama nazwa warsztatów wskazuje, trady-
cyjne potrawy były również modyfikowane. Na przykład popularne opolskie ciast-
ka ze skwarek, wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych, wykonane były nie tylko  
w wersji podstawowej. Przepis został zmieniony poprzez dodanie do ciastek orzechów, 
a cukier puder został zastąpiony polewą czekoladową. Warsztaty miały na celu poka-
zać uczestnikom, że posiadamy bogate dziedzictwo kulinarne, ale miały być również 
inspiracją do tworzenia nowych, równie ciekawych i smacznych potraw. Przygotowa-
no w sumie 50 przepisów. Znajdą się one w książce kucharskiej, którą Fundacja Euro-
-Country planuje wydać jesienią tego roku. Na warsztatach była obecna pani fotograf, 
która wykonywała zdjęcia przygotowanym przez uczestników potrawom. Efekty tej 
pracy będzie można również zobaczyć w książce.

Atrakcją warsztatów były zajęcia z carvingu. Jest to sztuka rzeźbienia w warzywach 
i owocach. Pod okiem Sylwestra Mordaka uczestnicy mogli nauczyć się tworzyć róż-
nego rodzaju ciekawe kompozycje. Udało się m.in. wyrzeźbić łabędzie, delfiny, kwiaty, 
drzewa. Można było sprawdzić zakres swojej wyobraźni, a także popracować na swo-
imi zdolnościami manualnymi.

Warsztaty zakończyły się degustacją przygotowanych dań. Każdy z uczestników 
otrzymał dyplom za udział w warsztatach. Zostało wykonane również pamiątkowe 
zdjęcie przed budynkiem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Anna Ryborz

XI zawody sikawek 
konnych na Górnym 
Śląsku

Szkoła w Polskiej Cerekwi ma 40 lal!

Strażacy dzieciom!

Warsztaty kulinarne „Stare po nowemu”

Dzień Ziemi 
- zanieczyszczenia  
środowiska


