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Jubilaci

06.05.2017 - Kurt Metzner z Polskiej Cerekwi - 80 lat
18.05.2017 - Bronisława Kiełbasa z Ciężkowic - 80 lat

15 maja klasy 4-6 rozpoczęły pięciodniową 
przygodę w Mrzeżynie.

Już od przywitania się z morzem wszyscy cie-
szyli się słoneczną pogodą, której nie zabrakło 
również podczas wyjazdu do Kołobrzegu. Wy-
cieczka właśnie do tego miasta okazała się szcze-
gólnie interesująca. 

Zwiedzono tam najciekawsze miejsca, m.in. 
latarnię i molo.  Jednak największą kołobrzeską 
atrakcją okazało się Muzeum Minerałów, gdzie 
podziwiano czaszkę dinozaura i ogromne muszle, 
które ważyły ok. 150 kg.
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 Pielgrzymka strażaków
Jak co roku nasza jednostka wraz z pocztem 

sztandarowym uczestniczyła w pielgrzymce 
strażaków, która odbywa się na Górze Św. Anny. 
Po raz drugi można było tam spotkać naszą DDP. 
W całym wydarzeniu brało udział ponad 1500 
strażaków oraz blisko 130 sztandarów. Mszę Św. 
koncelebrował bp Paweł Stobrawa.

X Gminny Konkurs Matematyczny 
dla Uczniów Klas II-III Szkół Podstawowych

Tego dnia uczniowie uczestniczyli także w pro-
gramie „Jak zostać piratem”. Podczas różnych za-
baw i konkursów można było chociaż przez chwilę 
poczuć się jak prawdziwy członek załogi okrętu 
rozbójniczego. 

Trzeciego dnia zwiedzono Trzęsacz wraz z mul-
timedialnym muzeum, gdzie uczniowie poznali 
historię słynnego zniszczonego kościoła, które-
go ruiny zobaczono potem na żywo. Następnym 
miejscem odwiedzin był Woliński Park Narodowy, 
gdzie zachwycono się Turkusowym Jeziorem.

W Międzyzdrojach z kolei wszyscy byli oczaro-
wani Aleją Gwiazd i ciekawym molo. 

Wycieczka do Mrzeżyna

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Euro-Country” 

serdecznie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-kon-
sultacyjne dot. Podejmowania działalności gospodarczej oraz 
Rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Spotkanie skierowane 
jest do osób chcących otworzyć działalność gospodarczą lub ją 
rozwinąć. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.06.2017 r. (sobota) 
o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia „Euro-Country” Zamek 
ul. Karola Miarki 2 w Polskiej Cerekwi.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje doty-
czące PROW 2014-2020 tj.: zakresu pomocy, warunków wspar-
cia, limitów fi nansowych, kosztów kwalifi kowalnych, lokalnych 
kryteriów wyboru dla potencjalnych projektów składanych 
w ramach PROW 2014-2020. Prowadząca przedstawi informa-
cje oraz procedury dotyczące projektów składanych w ramach 
konkursu. 

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. 
Imię i nazwisko

ucznia
Szkoła Klasa Miejsce Nauczyciel przy-

gotowujący

Magdalena Piegsa
Martyna Ziegler
Ewelina Kancner
Jakub Ryń
Alicja Majewska

ZGSP Polska Cerekiew
ZGSP Polska Cerekiew
ZSP Wronin
ZGSP Polska Cerekiew
ZGSP Polska Cerekiew

II
II
II
II
II

I
II
III
III
III

Krystyna Zając
Krystyna Zając
Tatiana Nowak
Krystyna Zając
Krystyna Zając

Daniel Holeczek
Maja Krężlewska
Alan Malik

ZSP Wronin
ZSP Wronin
ZSP Wronin

III
III
III

I
II
III

Iwona Ostarek
Iwona Ostarek
Iwona Ostarek

W maju w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wroninie przeprowadzono X Gminny 
Konkurs Matematyczny dla Uczniów Klas II-III Szkół Podstawowych. W konkursie 
wzięło udział dwadzieścioro uczniów z klas II i III z dwóch szkół gminy Polska Ce-
rekiew: Zespołu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi i Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego we Wroninie. 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Konkurs został zorganizowany we współpracy z doradcą metodycznym mgr Mał-
gorzatą Ruzik, Wydziałem Oświaty Gminy Polska Cerekiew oraz Radami Rodziców 
z obu szkół, które sfi nansowały nagrody. Konkurs zorganizowały nauczycielki uczące 
w klasach II i III z obu szkół. 

 Koordynator konkursu: Iwona Ostarek

 UWAGA !!!

(cd. na str. 2)

bezpłatne spotkanie 
informacyjno-konsultacyjne dot. 

Podejmowania 
działalności gospodarczej oraz 

Rozwijania działalności gospodarczej

 
17 czerwca 10 przed-

stawicieli DDP OSP 
Polska Cerekiew wy-
jeżdża do Wierószowa 
gdzie będą uczestniczyć 
w 1 Dziecięcej Olim-
piadzie Drużyn Po-
żarniczych. W olim-

piadzie uczestniczyć będzie ponad 30 drużyn z całej Polski. 
Trzymajcie za nas kciuki!

1 Dziecięca 
Olimpiada 
Drużyn 
Pożarniczych
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W niedzielę 21 maja w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się Święto Województwa Opolskiego, któ-
re połączono z organizowanym już po raz siódmy „Piknikiem z Funduszami Europejskimi”. Sto-
warzyszenie „Euro-Country” również brało w nim 
czynny udział. Zorganizowane przez nas warsztaty 
kulinarne, ceramiczne oraz wikliniarskie cieszyły 
się ogromnym powodzeniem wśród uczestników. 
Na naszym stoisku można było uzyskać informacje 
o funduszach europejskich, produktach lokalnych, 
terenie Euro-Country, lokalnych tradycjach oraz 
wiele innych informacji. Organizatorzy zadbali 
o różnorodność atrakcji dla uczestników, przygo-
towali różne strefy: edukacyjną, sportową, warsz-
tatową oraz rozrywkową.

Miłośnicy pokazów strażackich 
mogli podziwiać pokazy młodzieżo-
wych drużyn pożarniczych z Biera-
wy oraz Dziergowic. Dla miłośników 
zwierząt, przygotowano pokaz psich 
zaprzęgów prezentowane przez 
Sekcję Psich Zaprzęgów Cze-Mi 
z Lubieszowa.  Wspaniały show dała, 
jak zwykle, Orkiestra Dęta Zespołu 
Szkół Żeglugi Śródlądowej. Gwiazdą 
wieczoru była Patrycja Markowska.

Euro-Country na Święcie Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego już po raz kolejny ogłosił konkurs „Bioróżnorodne Opol-
skie”, w którym jedną z kategorii jest „Opolskie kwitnące”, czyli bioróżnorodne, kwietne za-
gospodarowanie województwa opolskiego.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy regionu, właściciele ogrodów prywatnych 
i ogródków działkowych oraz właściciele obiektów i terenów użyteczności publicznej. 
Do udziału zapraszamy wszystkich dbających o swoje środowisko poprzez ukwiecenie i uka-
zanie bogactwa zasobów bioróżnorodności na terenie województwa opolskiego.

W tym roku można się zgłaszać w trzech kategoriach – „obiekt prywatny”, „obiekt do-
stępny” oraz – po raz pierwszy – „ogródek działkowy”. Komisja konkursowa, podobnie jak 
w ubiegłym roku, będzie zwracać szczególną uwagę na bogactwo środowiska przyrodniczego, 
sprzyjające życiu owadów – będzie np. poszukiwać roślin miododajnych, które są najcenniej-
sze dla zachowania bioróżnorodności.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie wypełnionego formularza zgłosze-
niowego do 15 czerwca 2017 roku w Departamencie Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Na laureatów czekają bony przeznaczone na 
zakupy ogrodnicze. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Święta Plonów – Targów Miodu 
Muzeum Wsi Opolskiej.

Szczegóły w regulaminie konkursu 
http://www.opolskie.pl/region/promocja/opolskie-kwitnace/
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11 LIPCA 2017 

L I P I EC

Wszelkie informacje i  zapisy u Pani Agnieszki Kaczyńskiej 
e-mail:  a.kaczynska@polskacerekiew.pl ;  tel: .  77/4801463 

wyjazd do Arboretum Bramy 
Moravskiej w Raciborzu 

ognisko, mini zoo 
WYJAZD SPOD URZĘDU GMINY 

GODZINA 9:00 

5 LIPCA 2017 
wspólne pieczenie gofrów 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 10:00 

19 LIPCA 2017 
basen 
ognisko 

GOSiR ZAKRZÓW 
GODZINA 10:00 

13 LIPCA 2017 
ekozabawy z muzyką 
CENTRUM KULTURY 

GODZINA 10:00 

27 LIPCA 2017 
bezpieczne wakacje 
dzień z policjantem 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 10:00 

25 LIPCA 2017 
piłka nożna z reprezentantką 

Polski - Nikol Kaletka 
ORLIK W ZAKRZOWIE 

GODZINA 10:00 
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10 SIERPNIA 2017 

S I ERP I EŃ

Wszelkie informacje i  zapisy u Pani Agnieszki Kaczyńskiej 
e-mail:  a.kaczynska@polskacerekiew.pl ;  tel: .  77/4801463 

dzień języków obcych 
CENTRUM KULTURY 

GODZINA 10:00 

8 SIERPNIA 2017 
dyskoteka 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 17:00 

22 SIERPNIA 2017 
wyjazd do muzeum w Raciborzu 

kręgle 
mc'donalds 

WYJAZD SPOD URZĘDU GMINY 
GODZINA 10:00 

16 SIERPNIA 2017 
wspólne lepienie pierogów 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 10:00 

30 SIERPNIA 2017 
noc filmowa 

CENTRUM KULTURY 
GODZINA 20:00 

24 SIERPNIA 2017 
dzień z wójtem 
URZĄD GMINY 
GODZINA 10:00 

 

 Szukamy najpiękniejszych ogrodów w regionie

Już po raz dziewiąty Marszałek Województwa Opolskiego ogłosił konkurs „Opolska 
Niezapominajka” – dla najlepszej organizacji pozarządowej województwa opolskie-
go minionego roku.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej, najefektywniej działającej organizacji 
pozarządowej województwa opolskiego w 2016 roku, a także promocja wzorców 
działalności prospołecznych.

Kandydatów do tytułu „Opolska Niezapominajka 2016” można zgłaszać do 12 
czerwca – zgłaszać mogą organizacje pozarządowe, osoby fi zyczne, osoby prawne, 
organy administracji publicznej, osoby odpowiedzialne za współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi w gminach i powiatach, kościoły i związki wyznaniowe, sami 
zainteresowani.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy na stronie 
http://www.opolskie.pl/nagrody-dla-organizacji-pozarzadowych/ 

Po powrocie z tego miasteczka obserwowano wyjątkowo piękny zachód słońca.
Najbardziej zaskakujący okazał się jednak dzień czwarty. Po śniadaniu uczniowie udali się 

do Parku Rozrywki Zieleniewo, gdzie brali udział w wielu zabawach i grach indiańsko-kow-
bojskich. Po kilku godzinach ciekawie spędzonego czasu, udano się na długo wyczekiwaną 
niespodziankę, którą okazał 
się rejs statkiem po Bałtyku. 
W czwartek, korzystając z wy-
sokiej temperatury, wszyscy 
zdążyli jeszcze poleniuchować 
na plaży. Nie zabrakło również 
ogniska dla wszystkich klas.

Ciężko było rozstawać się 
w piątek z morzem, ale to 
ostatniego dnia właśnie udało 
się znaleźć mnóstwo burszty-
nów i muszelek oraz zakupić 
niesamowite pamiątki. Z pew-
nością ten wyjazd zapadnie 
w pamięci na całe lata. 

Joanna Koszela, Martyna 
Bednarczyk, Wiktoria Kołeczek

W drugim tygodniu maja 
uczniowie gimnazjum wybrali 
się na tygodniową wycieczkę na 
Pomorze, do Łeby. Już podczas 
pierwszego spaceru plażą gim-
nazjaliści zobaczyli nieznaną so-
bie odsłonę morza. Wprawdzie 
pogoda nie sprzyjała kąpielom 
morskim, lecz iście zimowy kra-
jobraz wraz ze śniegiem wywarł 
niesamowite wrażenie.

Następnego dnia przyszedł 
czas na fokarium Seapark w Sarbsku niedaleko jeziora Sarb-
sko. Wycieczkowicze byli świadkami niesamowitego pokazu 
fok oraz uszatek, które imponowały swoimi umiejętnościami: 
m.in. aportowaniem, trudnymi skokami do wody oraz prze-
różnymi zabawami z piłką. Oprócz tego, w czasie wolnym od-
krywano najciekawsze zakamarki morskiego parku rozrywki, 
na przykład wrak statku czy makiety zwierząt morskich. Sporo 
radości sprawił spacer po statku ustawionym do góry nogami 
czy atak rekina w kinie 5D.

Wszystkim również bardzo podobały się ruchome wydmy, 
do których należało przywędrować aż 5 km. Było to niesa-
mowite doświadczenie, gdyż Słowiński Park Narodowy impo-
nował swoim wielkim obszarem i zdecydowanie można było 
się poczuć jak na prawdziwej pustyni. Ale to nie był koniec 
niespodzianek, bo powrót okazał się być równie zadziwiają-
cy. Uczniowie przekonani, że drogę powrotną również będą 
musieli przebyć pieszo, bardzo się ucieszyli, gdy okazało się, 
że czekają już na nich meleksy. Wielu odetchnęło z ulgą. Po-
nadto na uczniów czekało wiele innych atrakcji.

Ta zielona szkoła będzie bardzo mile wspominana, a space-
ry linią brzegową w tak nietypowej aurze jak na maj pozosta-
ną w pamięci uczniów cerekwickiego gimnazjum.

 Paulina Golasz

Wycieczka do Mrzeżyna

 Zielona Szkoła 
na Pomorzu

Konkurs „Opolska Niezapominajka” 
– dla najlepszej organizacji pozarządowej 
województwa opolskiego

W niedzielę 21 maja 2017 r. 
o godz. 18.00 na Zamku w Polskiej 
Cerekwi odbył się wyjątkowy koncert 
zespołu Kotyś Device. 

Józef Kotyś – autor muzyki, tekstów, muzyk – gitarzysta i wokalista, zakorzeniony 
w kulturze rodzimej, czyli opolskiej – także niemieckiej. W młodości studenckiej 
zaczynał jako wokalista rockowy. Wykształcenie polonistyczne, wrażliwość literacka 
i muzyczna nakierowały jego artystyczną drogę ku twórczości poetyckiej i piosence 
poetyckiej. Od kilku lat z powodzeniem nagrywa płyty, audycje i występuje z ze-
społem KOTYŚ DEVICE.  

Kotyś Device 
na Zamku 
w Polskiej Cerekwi

(cd. ze str. 1) 


