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Zajączek w naszym przedszkolu

Wystawy psów rasowych
– GOSIR ZAKRZÓW

Gminny środek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie zaprasza
w dniach 3 i 4 czerwca na wystawy psów rasowych.
Organizatorem jest Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział
w Raciborzu.
•
3 czerwca - sobota - odbędzie się Krajowa Wystawa
Psów Rasowych - Psy Ras Myśliwskich,
•
4 czerwca - niedziela - odbędzie się Krajowa Wystawa
Psów Rasowych.
Będzie można zobaczyć przedstawicieli ponad 200 ras z całego
świata. Początek o godzinie 10-tej. Wstęp wolny!
Będzie dużo wrażeń, emocji, będą stoiska z akcesoriami dla
zwierząt i nie tylko. Będzie też można smacznie zjeść!
Serdecznie zapraszamy!

Jubilaci
ZŁOTE GODY
22.04. 2017 - Helena i Jan Niwka z Zakrzowa
30.04.2017 - Marianna i Edward Marcinek
URODZINY
02.04.2017 - Constantine Papalla z Łańca - 85 lat
08.04.2017 - Stefania Lipok z Wronina - 85 lat
14.04.2017 - Jadwiga Karkosz z Zakrzowa - 80 lat
16.04.2017 - Waleska Trabuć z Ciężkowic - 85 lat

GOSIR ZAKRZÓW ZAPRASZA!

GABINET MASAŻU

GOSiR Zakrzów przypomina, że w Ośrodku funkcjonuje gabinet masażu.
Zapraszamy do skorzystania z masaży relaksacyjnych
oraz innych zabiegów fizjoterapeutycznych.
Informacje i zapisy pod numerem telefonu 77 887 30 20.

130 lat

Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polskiej Cerekwi

Zapraszamy serdecznie na 130-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi,
które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2017 r. Uroczystość rozpocznie się Mszą Św.
w Kościele pw. NMP w Polskiej Cerekwi o godz. 10:00. Dalsza część obchodów będzie
miała miejsce na gminnym boisku sportowym przy ul. Zamkowej. Więcej szczegółów
dotyczących tego wydarzenia znajdziecie Państwo niebawem na plakatach.

Obchody Św. Floriana w Zakrzowie

Z okazji dnia strażaka jak co roku, w naszej gminie odbyły się obchody ku czci
św. Floriana. Tym razem organizatorem wydarzenia była jednostka OSP z Zakrzowa.
Po uroczystej mszy św. w kościele w Zakrzowie, strażacy
z gminy Polska Cerekiew przenieśli się na teren Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, gdzie kontynuowali swoje święto. Przy kiełbasce z grilla i innych smakołykach wszyscy strażacy – zarówno Ci najmniejsi, jak i dorośli
bardzo miło i sympatycznie integrowali się podczas tego
wieczoru. Gospodarzowi tegorocznego święta – w imieniu
wszystkich strażaków z gminy – bardzo dziękujemy.
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Jak co roku, zgodnie z tradycją, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, do naszego przedszkola
we Wroninie zawitał Zajączek. Ponieważ pogoda nam nie sprzyjała, Wielkanocny Zając wraz
z dziećmi pohasał w sali. Były śpiewy i wspólne tańce, a na koniec prezenty, które zajączek ukrył
w naszym ogrodzie. Ile było przy tym radości! Nasze dzieci oczarowane gościem zaprosiły zajączka
już za rok, aby znowu odwiedził nasze Przedszkole.
Krybus Anna

Marszałkowski Budżet Obywatelski – głosowanie
Dnia 24 kwietnia ruszyło głosowanie na
projekty w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim. Karty do głosowania już są na stronie
internetowej – dla każdego powiatu przygotowano osobne karty – wszystkie zamieszczone są na stronie https://budzet.opolskie.pl/
jak-glosowac/. Karty są także dostępne już od
piątku w punktach informacyjnych w każdym
powiecie. Lista punktów – na stronie https://
budzet.opolskie.pl/kontakt/. Głosować można
też przez Internet – https://budzet.opolskie.pl/
karta-do-glosowania/
Przypominamy, że głosowanie potrwa do
19 maja br. Głosować może każdy mieszkaniec

województwa opolskiego który ukończył 16 lat.
Głosujemy tylko jeden raz, oddając maksymalnie dwa głosy – jeden na zdanie powiatowe
i jeden na zadanie subregionalne.
Głosować można przez wrzucenie karty do
urny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego i w punktach informacyjnych,
elektronicznie oraz korespondencyjnie na adres
UMWO:
Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego
ul. Piastowska 14, 45- 082 Opole
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Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Poezji Angielskiej

W dniu 27 kwietnia w Bibliotece Gminnej w Polskiej Cerekwi
odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Angielskiej
dla uczniów gimnazjum w ramach projektu realizowanego przez
Bibliotekę Szkolną Zespołu Gimnazjalno–Szkolno–Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi dzięki Narodowemu Programowi Rozwoju
Czytelnictwa. W konkursowe szranki stanęło
łącznie 15 uczniów ze szkół gimnazjalnych
z Bierawy, Pawłowiczek, Gościęcina, Cisku
i Polskiej Cerekwi. Aby zakwalifikować się do
konkursu uczniowie musieli wcześniej zwyciężyć w pierwszym etapie, który odbył się w ich
szkołach.
Uczestnicy recytowali wybrane przez siebie
wiersze poetów brytyjskich i amerykańskich.
Każda recytacja poprzedzona była krótką prezentacją multimedialną o autorze wiersza.
Komisja oceniająca, w skład której weszli nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu, była pod ogromnym wrażeniem wysokiego
poziomu wszystkich recytacji. Oceniany był dobór repertuaru, dykcja, interpretacja oraz prezentacja. Niezwykle trudno było wyłonić zwycięzców, różnica w punktacji poszczególnych
wystąpień była niewielka. Pierwszą nagrodę
w konkursie otrzymała uczennica gimnazjum
w Polskiej Cerekwi, Paulina Golasz za wiersz „Be
Kind” C. Bukowskiego. Drugie miejsce zdobyła
Magdalena Hipnarowicz, uczennica gimnazjum
w Pawłowiczkach, recytująca wiersz „I Am the
People, the Mob” C. Sandburga, natomiast
miejsce trzecie zajęła uczennica gimnazjum
w Cisku, Julia Głombik, która przedstawiła
wiersz J.R.R. Tolkiena „Roads go ever on”.
Serdecznie gratulujemy.

Sytuacja demograficzna
Opolszczyzny

12 kwietnia 2017 r. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja
naukowa pn. „Sytuacja demograficzna województwa opolskiego jako wyzwanie dla
polityki społecznej i gospodarczej”. Wójt
Gminy Piotr Kanzy był panelistą w temacie
pn.: „Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej województwa opolskiego.”

Międzygminny
Konkurs Recytatorski
w Gminnej Bibliotece
Publicznej
Dnia 26 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa odbył się Międzygminny
Konkurs Recytatorski, którego organizatorami
byli: ZGSP w Polskiej Cerekwi i Gminna Biblioteka Publiczna. Przebieg konkursu koordynowały
Mirela Hildebrandt i Karina Sojka.
Celem konkursu było rozbudzenie wśród
uczniów zamiłowania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz wspieranie uzdolnień
recytatorskich.
Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci. W zmaganiach wzięło udział
49 uczniów z klas I-VI z szkół: z Polskiej Cerekwi,
Wronina i Ostrożnicy.
Uczestnicy konkursu recytowali teksty
w poszczególnych kategoriach: klasy I-III wiersze Juliana Tuwima, kasy IV-VI wiersze Jana
Brzechwy. Poziom, jaki zaprezentowały dzieci
był bardzo wysoki. Komisja konkursowa przy
ocenie kierowała się następującymi kryte-

I lekcja
obywatelska
cieszy się
sukcesem!
W kwietniu w Zespole
Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi
odbyła się pierwsza lekcja obywatelska. Przewodniczący Rady
Gminy – Jerzy Kołeczko i Wójt
Gminy – Piotr Kanzy odwiedzili
naszą młodzież i przeprowadzili interesujący wykład na temat
podstawowych informacji o samorządzie gminnym. Słuchacze
dowiedzieli się min. jak działa
Rada Gminy i jej współpraca
z Urzędem Gminy. Zainteresowani uczniowie zadawali ciekawe pytania i z uwagą słuchali
wypowiedzi doświadczonych
samorządowców. Następna
lekcja obywatelska odbędzie
się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie.
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riami: dobór tekstu do predyspozycji ucznia,
interpretacja utworu, intonacja głosu, dykcja
i wyrazistość. Jury w składzie: p. Helena Friedrich, p. Maria Kachel, p. Beata
Poremba i p. Małgorzata Oleś po trudnej debacie wyłoniło następujących zwycięzców
w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Zwycięzcy konkursu z klas I-III:
I miejsce Kewin Wiszowaty,
II miejsce Martyna Ziegler,
III miejsce Maja Krężlewska.
Wyróżnieni z klas I-III: Magdalena Wieczorek,
Wiktoria Parchatka, Karolina Wilpert, Amelia
Zwadło, Maria Jużyca, Filip Piwowarczyk.
Zwycięzcy konkursu z klas IV-VI:
I miejsce Laura Spleśniały,
II miejsce Milena Wawrzynek,
III miejsce Małgorzata Sarnecka.
Wyróżnieni z klas IV-VI: Katarzyna Grela,
Jannna Batycka, Wiktoria Kołeczek, Martyna
Bednarczyk.
Zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody w postaci bonów do sklepu empik, osobom
wyróżnionym dyplomy i nagrody książkowe,
a pozostałym uczestnikom dyplomy i nagrody
pocieszenia (kostki Rubika). Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.
Organizatorki: K. Sojka, M. Hildebtandt

Stowarzyszenie Euro-Country
serdecznie zaprasza do udziału
w

VI KONKURSIE
NA NAJLEPSZY KOŁOCZ
Z TERENU EURO-COUNTRY
Przygotowanie i wypiek odbędzie się 17.06.2017
ocena komisji i degustacja w dniu 18.06.2017
podczas obchodów
130-LECIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Polskiej Cerekwi
Więcej informacji na stronie
www.euro-country.pl
lub pod numerem telefonu: 77 88 73 027
Zgłoszenia będą przyjmowane do 26.05.2017 r.
Do konkursu zapraszamy 3-osobowe grupy.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
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