Jubilaci
5 maja 80 urodziny obchodzili
Gertruda Bochynek z Zakrzowa
oraz Alfred Majnusz z Polskiej Cerekwi,
8 maja 80 urodziny obchodziła
Maria Morcinek z Zakrzowa,
13 maja 90 urodziny obchodziła
Helena Troll z Polskiej Cerekwi,
17 maja 85 urodziny obchodziła
Stanisława Benedyk z Kozy,
20 maja 80 urodziny obchodziła
Rita Mikula z Wronina,
24 maja 80 urodziny obchodził
Jan Tarnowski z Polskiej Cerekwi,
27 maja 80 urodziny obchodziła
Franciszka Mencel z Zakrzowa.
Wszystkim Jubilatom życzymy dużo
zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz kolejnych rocznic.

Dnia 24 kwietnia 2016 r. około godz. 20:45 nasza jednostka przeprowadziła nocne ćwiczenia z ratownictwa technicznego prowadzone przez wiodących instruktorów ratownictwa technicznego w Polsce Kamila i Michała
Kołodziejczak z Heavy Rescue SGRT OSP Mosina k. Poznania. W ćwiczeniach
w roli obserwatorów uczestniczyły również zaproszone jednostki OSP Wronin, OSP Maciowakrze, OSP Ostrożnica.





na Powiatowe Zawody Konnych Sikawek
26 czerwca



wszystkich chętnych wystawców,
chcących wziąć udział w Jesiennych
Targach Piękna zapraszamy
do zapisywania się
więcej informacji pod numerem
telefonu: 77 887 30 20

Pierwszy scenariusz ćwiczeń przewidywał bardzo często spotykane zdarzenie drogowe.
Na stojący na drodze ciągnik siodłowy wraz z naczepą najeżdża samochód osobowy.
W wyniku czego samochód osobowy znajduje się częściowo pod naczepą. Zadaniem ćwiczących było ustabilizowanie pojazdów, podniesienie naczepy i wykonanie dostępu do osób
uwięzionych w samochodzie osobowym.
Do podniesienia naczepy użyliśmy sporo sprzętu zarówno tego, który posiadamy jaki
i tego który dostarczyła SGRT OSP Mosina. W użyciu były min. zawiesia, szakle, pasy, kotwice
terenowe, podnośniki hydrauliczne, poduszki wysokociśnieniowe i sporo drewna.
Dotychczas nie mieliśmy okazji ćwiczyć podnoszenia ciężkich gabarytów, było to dla nas
nie lada wyzwanie. Ale dzięki doświadczonym instruktorom, którzy chętnie dzielili się swoim
wielkim doświadczeniem poszerzyliśmy nieco naszą skromną wiedzę na ten temat. Wyszły
też braki sprzętowe, które będziemy starali się uzupełnić. Najważniejszy wniosek jaki wyciągnęliśmy z ćwiczeń to: ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć…
Jednostka OSP Polska Cerekiew składa serdeczne podziękowania: instruktorom panu Kamilowi i Michałowi Kołodziejczak, firmie Pomoc drogowa „Ruzik” oraz panu Norbertowi Ruzik
za pomoc w przeprowadzeniu i organizacji ćwiczeń.
Prezes OSP Polska Cerekiew
Dariusz Wieczorek
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XX Pielgrzymka
strażaków
na Górę
Św. Anny
W dniu 8 maja 2016 r.
odbyła się Pielgrzymka
Strażaków do Sanktuarium
Świętej Anny Samotrzeciej
na Górę Świętej Anny. Uroczystości rozpoczęły się mszą
świętą w Grocie Lurdzkiej. Naszą
jednostkę reprezentował poczet sztandarowy. W pielgrzymce brali udział zarówno młodsi, jak i starsi członkowie naszej jednostki,
w ogólnej liczbie ok. 25 osób.

w tym numerze:

na nowe masaże



FLORIAN
Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

Gminny
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Sportu i Rekreacji
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w Zakrzowie
zaprasza

do zarezerwowania terminów urodzin
dla swoich pociech w Słodkiej Dolinie
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V Konkurs kulinarny - Najlepszy kołocz
z terenu Euro-Country
W dniach 21-22 maja odbył się już V Konkurs kulinarnyNajlepszy kołocz z terenu Euro-Country, w którym brało
udział szczęść trzyosobowych grup. Gminę Polska Cerekiew reprezentowały, aż dwie grupy: Związek Śląskich
Kobiet Wiejskich Koło w Polskiej Cerekwi oraz sołectwo
Łaniec. W tym roku Konkurs kulinarny Najlepszy kołocz
z terenu Euro-Country został dołączony do organizowanego w gminie Pawłowiczki Święta Herbowego upa(cd. na str. 2)

Każdy dzień w przedszkolu jest ważny, ale ten jest
najważniejszy, to „DZIEŃ MATKI”

Muzyczny dzień strażaka

Od wielu lat spędzamy go bardzo aktywnie. W tym roku razem z mamami 24 maja bawiliśmy się z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne, która zachęca do wspólnych zabaw
i baraszkowania na dywanie. Ćwiczenia miały śmieszne nazwy „fotelik”, „krokodylek”, „tunel”, „huśtawka”, „kangurek„ i wiele innych. Wszystkie mamy przyjęły zaproszenie i przygotowały się na wspólne, aktywne spędzanie czasu. Od kilku dni przygotowywaliśmy prezenty i planowaliśmy niespodzianki dla mam. Samodzielnie zrobiliśmy
zakupy, nakryliśmy do stołu i wykonaliśmy wspaniały słodki deser, który mamy zjadły
z apetytem. To był naprawdę ważny dzień, nie tylko dla mam ale dla dzieci również.
Wiesława Podgórska

V Konkurs kulinarny
- Najlepszy kołocz z terenu
Honorowe wyróżnienie Gminy Polska Cerekiew
Euro-Country
(cd. ze str. 1)
miętniającego nadanie gminie herbu. Jak co roku
wszystkich uczestniczkom towarzyszyły bardzo dobre humory i duch rywalizacji. I miejsce zajęły startujące po raz pierwszy panie reprezentujące Koło
Gospodyń Wiejskich z Trawników, II miejsce panie
reprezentujące Towarzystwo Promocji i Rozwoju
Wsi Cisek-Cisek 2000, III miejsce panie reprezentujące Klub Seniorek z Bierawy. Wyróżnienia przypadły
dla pań reprezentujących: Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Długomiłowic „Nasze Jutro”, Sołectwo
Łaniec oraz ZŚKW koło w Polskiej Cerekwi.
Wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział oraz zapraszamy za rok!
Wszystkie jednogłośnie podkreślały, że Konkurs
kulinarny Euro-Country to wspaniała okazja do
,,wyjścia z domu”, wymiany doświadczeń oraz spotkania się z innymi osobami.
		
LGD „Euro-Country”

Rada Gminy Polska Cerekiew na wniosek Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim Koło w Ciężkowicach, 31 marca przyznała Honorowe
wyróżnienie Gminy Polska Cerekiew „Złotego Floriana” Pani Gertrudzie Kunik z Ciężkowic. Pani Gertruda
jest dobrze znanym
ciężkowickim społecznikiem, współorganizowała wiele festynów oraz imprez,
jest zawsze chętna do
pomocy, zawsze zaangażowana w sprawy
lokalnej społeczności.
Wyróżnienie zostało wręczone podczas
obchodów Muzycznego dnia strażaka.
Pani Gertrudzie serdecznie gratulujemy!

Wystawa Kwiatów i Targi Pszczelarskie
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Dnia 22 maja br. odbyła się na terenie
ośrodka Wystawa
Kwiatów i Targi
Pszczelarskie połączone z Dniem
Otwartym!
Przybyło wiele
gości zainteresowanych tematem
wystawy i targów
a także zwiedzeniem
ośrodka.

W minioną niedzielę w Polskiej Cerekwi odbył się Muzyczny
dzień strażaka, świętowanie strażaków połączono z corocznym
festiwalem orkiestr. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w intencji strażaków z gminy
Polska Cerekiew, ze względu na
intensywny deszcz nie odbył się
uroczysty przemarsz orkiestr
i strażaków. W tym roku zgromadzonej w namiocie publiczności czas umilały: Blaskkapelle ze Świbia oraz Orkiestra z Kotulina, zespół B.A.R oraz cerekwicki Warehouse Band. Wieczorem wszystkich zgromadzonych
na zabawie tanecznej bawił zespół Wertex.
Poprzez organizację Muzycznego dnia strażaka, władze gminy chciały docenić oraz podziękować wszystkim strażakom z gminy Polska Cerekiew, za to, że codziennie narażają
swoje życie walcząc z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
Wszystkich zainteresowanych
informujemy, że
w dniach 8
czerwca oraz 20
czerwca br. o godzinie 10:00
w zamku w Polskiej Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2 (sala po prawej stronie), odbędą
się spotkania informacyjno-konsultacyjne
dla potencjalnych wnioskodawców oraz
osób zainteresowanych PROW 2014-2020.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Podczas
spotkań będzie można uzyskać informacje
w zakresie możliwości tj. zakresu pomocy
oraz warunków otrzymania wsparcia finansowego na realizację operacji w ramach
środków przewidzianych w Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2016-2022 oraz planowanego harmonogramu naborów.
Pomoc doradczą uzyskać można uzyskać
również poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny 77 8873 027 z osobami pracującymi
w biurze LGD „Euro-Country”.

Maluszki świętowały Dzień Mamy
Opolska debata o edukacji
„Kształcenie zawodowe
dla rynku pracy”
Kocham Cię, Ti Am
o, Je T ’aime
I nie pytaj mnie dlac
zego tak jest
Ty jesteś mą mamą,
wspaniałą kochaną
Jedyną na zawsze i
kochasz mnie też…
Tymi słowami 25 maja, przedszkolaki z grupy maluszków w Polskiej Cerekwi przywitały
swoje mamusie na uroczystości Dnia Mamy. Wszystkie dzieci słowem i piosenką wyraziły
miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie.
Po wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach mam zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie
i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swoim
mamusiom piękne upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Atmosfera tej uroczystości
była bardzo radosna, przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.
Martyna Bęben

Opolska debata o edukacji „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” odbyła się
w poniedziałek 9 maja w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie w województwie opolskim.
Podczas konferencji wiceminister edukacji podkreśliła konieczność wprowadzenia zmian w szkolnictwie zawodowym oraz
w pozostałych obszarach będących tematami
ogólnopolskiej debaty oświatowej – finansowaniu oświaty, szkolnictwie specjalnym
i bezpieczeństwa.
System edukacji będzie wtedy dobry, kiedy
młody człowiek wybierający przyszłą szkołę
zawodową będzie pewien, że szkoła ta odpowiada jego zainteresowaniom, zdolnościom
i predyspozycjom – mówiła wiceminister
Teresa Wargocka.
FLORIAN
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