Akcja charytatywna
ZGSP w Polskiej
Cerekwi
Serdecznie dziękujemy całej społeczności uczniowskiej i rodzicom za
zaangażowanie w wyżej wymienione
przedsięwzięcia, pani Teresie Tarnowskiej z Urzędu Gminy Polska Cerekiew
za finansowe wsparcie, a także rodzicom uczniów z klasy I SP, którzy
zaangażowali się w przygotowanie
Szlachetnej Paczki. Dzięki Państwa
uprzejmości tegoroczny Święty Mikołaj mógł przynieść naszym uczniom
oraz wychowankom z domu dziecka w Raciborzu świąteczne paczki,
sprawiając wszystkim obdarowanym
ogromną radość.
Jeszcze raz prosimy o przyjęcie wyrazów głębokiej wdzięczności i życzeń
wszelkiej pomyślności w życiu.
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Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

www.polskacerekiew.pl
Wójt Gminy Polska Cerekiew
zaprasza
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Zespół Gimnazjalno-SzkolnoPrzedszkolny w Polskiej Cerekwi

Kalendarze OSP w Polskiej Cerekwi
Od kilku już lat Ochotnicza Straż Pożarna
w Polskiej Cerekwi wydaje swój kalendarz.
I w tym roku nie mogło być inaczej. Tym razem będzie on dostępny w trzech wersjach.
Dwóch jednokartkowych: z kalendarium poszczególnych miesięcy (każdy miesiąc osobno, widoczne imieniny) oraz kalendarium
z widokiem na cały rok, natomiast w wersji
7-kartkowej powiększyliśmy kalendarium
i nanieśliśmy daty świąt oraz imienin.
Jako że w kalendarzach staramy się
umieszczać zdjęcia związane z życiem naszej
jednostki, z zachowaniem pewnej tematyki,
w tym roku głównymi bohaterami zostali
nasi milusińscy. Kalendarze będą rozprowadzane przez strażaków na terenie Polskiej
Cerekwi oraz w okolicznych miejscowościach, będą również dostępne w sklepie
„PRIMA” pani Lidii Wieczorek. Darowizny,
które zostaną nam przekazane, planujemy
przeznaczyć na renowację naszych dwóch
sztandarów, na których czas odcisnął już
swoje piętno.

Składamy serdeczne podziękowania Andrzejowi Turło i Adamowi Liszce, którzy
od kilku już lat przygotowują nieodpłatnie
projekty kalendarzy, a także sponsorom, bez
których te kalendarze nie powstałyby.
OSP Polska Cerekiew

i,F,i,F,i,F,i,F,i,F,i,F,i,F,,F
Wydawca: florian@polskacerekiew.pl; Redaktor naczelny: Anetta Sałacka;
Redakcja: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22;
Opracowanie graficzne i skład: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com

FLORIAN
4

12/2014

str. 1
♦ Zaproszenie na Wieczór Sylwestrowy
♦ Akcja charytatywna ZGSP w Polskiej Cerekwi
♦ Życzenia świąteczne
str. 2
♦ Mikołajkowe Zawody Pływackie
♦ Wigilia Szkolna
♦ Życzenia świąteczne
♦ Informacja - Projekt ePUAP

Jubilaci
12 grudnia 80 urodziny
obchodził pan Oswald Morawiec
z Witosławic.
16 grudnia 80 urodziny
obchodziły panie Maria Zwolana
z Ciężkowic oraz Adelajda
Rzydki z Grzędzina.
23 grudnia 85 urodziny
obchodziła pani Łucja Piegsa
z Polskiej Cerekwi.
27 grudnia 95 urodziny
będzie obchodzić pani Emilia
Baksik z Polskiej Cerekwi.
Jubilatom życzymy dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku!
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W programie:

 sylwestrowy piknik muzyczny
 koncert zespołu DOXXX, wschodzącej gwiazdy Disco Polo
 konkursy dla publiczności
 pokaz pirotechniczny
Imprezę poprowadzi Artur Szczęsny – prezenter i DJ Radia Park

Akcja charytatywna ZGSP
w Polskiej Cerekwi
Od wielu lat uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi chętnie włączają
się w liczne akcje charytatywne. Na przełomie listopada
i grudnia zgromadzono karmę dla schroniska w Raciborzu, zebrano środki higieny osobistej i czystości na
rzecz Domu Świętego Karola w Kędzierzynie–Koźlu oraz
wzięto udział w corocznej akcji Góra Grosza. Ponadto
wsparto finansowo najbardziej potrzebujące rodziny
z Raciborza i zaangażowano się w przygotowanie Szlachetnej Paczki. Dzięki wspólnym siłom udało się dokonać pięknych rzeczy!
cd. na str. 4
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Mikołajkowe Zawody
Pływackie

Projekt
Make it possible

5 grudnia w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Zakrzowie odbyły się Mikołajkowe Zawody Pływackie, które zorganizowała firma Manta Group - Adrian Wyrobek,
przy współpracy z Urzędem Gminy w Polskiej
Cerekwi.
W zawodach uczestniczyło około 40 dzieci
w wieku przedszkolnym, szkolnym i gimnazjalnym oraz ich rodzice. Wszystkie dzieci
zostały nagrodzone medalami, dyplomami,
nagrodami oraz pucharami. Sponsorem pucharów był Henryk Metzner z Polskiej Cerekwi. Oprócz tego Święty Mikołaj obdarował
wszystkich uczestników słodyczami.
Impreza była bardzo udana, a dzieci i ich
rodzice mile i aktywnie spędzili piątkowe
popołudnie.
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Powiat Opolski
w partnerstwie z: Gminą Branice, Gminą Cisek, Gminą Dobrzeń Wielki, Gminą Głogówek, Gminą
Głubczyce, Gminą Głuchołazy, Gminą Kłodawa, Gminą Lubsza, Gminą Olszanka, Gminą Polska
Cerekiew, Gminą Popielów, Gminą Prudnik, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim oraz
Powiatem Złotoryjskim
realizuje
w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,
Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
projekt pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu
stworzenia elektronicznej administracji publicznej”
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Tytuł Projektu

Wigilia Szkolna

Nr Umowy

14 grudnia w ZSP we Wroninie odbyła się
Wigilia Szkolna, na której uczniowie wystawili jasełka. Mogliśmy raz jeszcze przenieść
się w odległe czasy, posłuchać śpiewu i grania kolęd.
Miło nam było gościć rodziców, którzy
mogą być naprawdę dumni ze swoich dzieci.
Ucieszyła nas także obecność władz Gminy:
wójta Krystyny Helbin, przewodniczącego
Rady Gminy Jerzego Kołeczki oraz radnego
Krystiana Składnego.
Mamy nadzieję, że udało nam się stworzyć
pogodną, świąteczną atmosferę.
J.M.F.

Wartość Projektu
Okres realizacji

Cele Projektu

Realizacja Projektu

Partnerzy
w projekcie:

Biuro projektu

Koordynatorzy projektu

Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu
stworzenia elektronicznej administracji publicznej
UDA-POLK.05.02.01-00-122/13-00
3 867 820,00 zł
w tym środki z :Unii Europejskiej–3 287 647,00 zł,
budżetu jednostek samorządu terytorialnego–580 173,00 zł
Maj 2014 r. – Sierpień 2015 r.
Głównym celem projektu jest poprawa skuteczności świadczenia elektronicznych
usług publicznych oraz elektronicznej wymiany korespondencji z wykorzystaniem
Profilu Zaufanego w okresie realizacji projektu w 16 jednostkach samorządu
terytorialnego w woj. opolskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim przez podniesienie
kompetencji 956 pracowników, modernizację infrastruktury i systemów
teleinformatycznych oraz działania informacyjne i promocyjne.
Realizacja projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie
świadomości mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej”
polegać będzie na wdrożeniu odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, w
szczególności oprogramowania ułatwiającego obywatelowi korzystanie z
elektronicznego obiegu dokumentów, czytelnego i łatwego w użyciu, jak również
wdrożenie oprogramowania wspierającego pracę urzędników i archiwizację.
Utworzonych zostanie 16 punktów autoryzacji Profili Zaufanych (w każdej JST).
Elementem realizacji projektu jest przeszkolenie pracowników JST uczestniczących w
projekcie z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz szeroko
zakrojona kampania informacyjo-promocyjna.
Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Głubczyce, Gmina Cisek, Powiat Prudnicki,
Gmina Głogówek, Gmina Lubsza, Gmina Prudnik, Olszanka, Gmina Popielów,
Gmina Polska Cerekiew, Gmina Głuchołazy, Gmina Branice, Powiat Głubczycki,
Gmina Kłodawa, Powiat Złotoryjski
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole
budynek Starostwa Powiatowego w Opolu
pok. 309
Natalia Mróz-Złoty, Koordynator
Tel. 77 54 15 110
e-mail: nmroz@powiatopolski.pl
Anna Mikołaszewska, Asystent koordynatora
tel. 077 54 15 119
e-mail: amikolaszewska@powiatopolski.pl
Manfred Kupka, Asystent koordynatora
tel. 077 54 15 172
e-mail: mkupka@powiatopolski.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Współczesny świat wymaga od
młodego pokolenia kreatywności, znajomości języków obcych
i umiejętności komunikacji, dlatego
jednym z celów odpowiedzialnej za
międzynarodowe projekty organizacji AIESEC, jest pokazanie uczniom
szkół podstawowych i gimnazjalnych, jak wiele zależy od znajomości
języka angielskiego.
Dzięki projektowi Make it possible w Zespole Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi,
w pierwszym tygodniu grudnia swoje praktyki odbywała Kelly Cheung
– australijska studentka chińskiego
pochodzenia. Prowadziła ona warsztaty, podczas których przedstawiała najmniejszy kontynent świata.
Praktykantka opowiadała m.in.
o tradycjach i geografii swojego kraju, zaciekawiła wszystkich, mówiąc
o typowych australijskich zwierzętach, a także obaliła stereotypowy wizerunek Australijczyka. Kelly
w swojej prezentacji poświęciła wiele miejsca na ukazanie życia przeciętnego mieszkańca kontynentu,
dzięki czemu uczniowie dowiedzieli
się, jak funkcjonuje szkoła w Australii i jak młodzi ludzie spędzają tam
wolny czas.
Kelly miała również okazję poznać
kulturę naszego kraju, zobaczyła
przygotowaną przez szóstoklasistów
prezentację o Polsce, spróbowała
specjałów polskiej kuchni i zwiedziła
wiele pięknych miejsc. Szczególnie
zachwyciły ją zamki w Polskiej Cerekwi, w Mosznej i w Raciborzu.
Społeczność szkolna bardzo ciepło
przyjęła studentkę i chętnie rozmawiała z nią w języku angielskim.
Udział w projekcie okazał się więc
świetnym sposobem na doskonalenie językowych umiejętności.
Jarosław Fajger

Kiermasz Adwentowy
30 listopada odbył się Kiermasz Adwentowy, zorganizowany przez TSKN
w Polskiej Cerekwi,
w którym wzięło
udział około 100
osób. Na kiermaszu wystąpiły dzieci
z przedszkola w Polskiej Cerekwi, które
przedstawiły jasełka. Można było podziwiać i nabyć świąteczne stroiki, wykonane przez mamy przedszkolaków
oraz panie z Mniejszości Niemieckiej, a oprócz tego skosztować świątecznych przysmaków,
m.in. piernika, makówek, pieczonych jabłek i napić się grzanego wina.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i uświetnienie kiermaszu!
TSKN w Polskiej Cerekwi

Turniej Mikołajkowy
5 grudnia uczniowie PSP we Wroninie spotkali się ze swoimi rówieśnikami ze szkoły w Polskiej Cerekwi, by wziąć udział w Turnieju Mikołajkowym. Dzieci rozegrały mecze piłki nożnej
i tenisa stołowego. Wspólnie malowały też plakaty pod hasłem: „Stop nałogom i przemocy”.
Impreza odbyła się
w ZGSP w Polskiej Cerekwi.
Po zmaganiach sportowych uczniowie z Wronina
udali się do zamku w Polskiej Cerekwi, gdzie czekała na nich niespodzianka
- św. Mikołaj. Po wspólnej
zabawie dzieci zaprosiły
niespodziewanego gościa
do swojej szkoły, gdzie
przy choince otrzymali podarunki.
J.M.F

Akcja Zbieramy Kasztany
Pod koniec listopada w Zespole Szkolno–Przedszkolnym we Wroninie nastąpił finał akcji
Zbieramy Kasztany.
W tym roku dzieci uzbierały ponad 3 tony kasztanów! W szkole akcja przybrała formę
konkursu. Wzięło w nim udział 28 uczniów.
Tradycyjnie już, najwięcej kasztanów zebrała Karolina Kuśmierska z klasy VI - ponad
600 kg. Bardzo postarali się też uczniowie klas I- III, plasując się kolejno na następnych miejscach: Konrad Biniasz, Daniel Holeczek, Zosia Pasker, Wiktoria Szewior i Mateusz Wieczorek.
Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne
nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy drobne upominki.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży kasztanów zasiliły konto Rady Rodziców, zakupiono również nagrody dla uczestników akcji.
J.M.F.
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