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Jubilaci

6 czerwca  
80 urodziny obchodziły:  

Lucja Malkusch z Zakrzowa  
oraz Teresa Kulik z Wronina

14 czerwca 
80 urodziny obchodził  

Henryk Kośmider z Zakrzowa

Wszystkim Jubilatom życzymy  
dużo zdrowia i szczęścia.

Od czterech lat pielgrzymują do świętej 
Anny Samotrzeciej Artyści. Coroczna piel-
grzymka rozpoczęła się 28 maja Mszą świę-
tą o godzinie 11:00, której przewodniczył  
i słowo Boże wygłosił Proboszcz Parafii  
Ojciec Ambroży. Po Mszy świętej uczestnicy 
i ich rodziny z Placu Rajskiego udali się pod 
Pomnik Jana Pawła II, gdzie odśpiewano tra-
dycyjnie „BARKĘ” oraz uczestnicy – Artyści 
złożyli wiązankę kwiatów Naszemu Rodako-
wi. Grupowe zdjęcie zostało wykonane przy 
pomniku i nastąpił przemarsz przy akompa-
niamencie rodzinnego zespołu Wilczek Band 
w stronę Domu Pielgrzyma aby odpocząć, 

posilić się i zaprezentować swoją twórczość 
na profesjonalnej scenie pod namiotem bie-
siadnym. Tego pięknego słonecznego dnia 
zgłosiło swój udział piętnaście zespołów 
śpiewaczych i tanecznych. Były mażoretki  
z Gminnego Ośrodka Kultury Reńska Wieś 
pod kierunkiem Pani Dominiki Marzec, zespół 
ludowy „Spod Buczyny” Pani Teresy Bugiel.

Organizatorzy Szkoła Tańca „Orian Show” 
podopieczni Anny i Piotra Orian przed-

stawili choreografię do muzyki 
z filmu Shrek oraz tańce disco 
z pomponami. Gminę Polska 
Cerekiew reprezentował Dzie-
cięcy Zespół Taneczny dzia-
łający przy Centrum Kultury  
w Polskiej Cerekwi pod kierun-
kiem Anny i Piotra Orian. Podczas 
prezentacji scenicznych dzieci  

w przepięknych góralskich strojach wy-
konały tańce do muzyki Braci Golców. 

Należy podkreślić, że jest to mło-
da pielgrzymka, w której od początku 
uczestniczy czynnie reprezentacja ta-

Taniec i śpiew  
na Świętej Annie

Taniec i śpiew  
na Świętej Annie

neczna z Polskiej Cerekwi i zawsze w stro-
jach różnych regionów kraju. Tego roku za-
szczycił nas swoją obecnością Zespół Pieśni 
i Tańca Ziemi Kozielskiej „KOMORNO” i oni 
w przepięknych strojach zatańczyli Kujawia-
ka. Od zawsze jest na świętej z nami Pani 
Krystyna Przezdzienk – Grzybek ze swoimi 
zespołami: „Gwiazdeczki”, „Poezja”, „Trio”  
i „Długomiłowiczanki”. Cieszył wszystkich 
występ rodzinnego zespołu tańców Polskich 
“DOBRA RODZINA” pary taneczne zaprezen-
towały: Krakowiaka, Poleczkę, Kujawiaka  
i Mazura. 

Prowadzący imprezę zaprosił wszystkich 
na scenę a Gerard Wilczek Prezes Stowarzy-
szenia Rodzin Zastępczych „Dobra Rodzina” 
wręczył Certyfikaty uczestnictwa i pamiąt-
kowe statuetki opiekunom, nauczycielom  
i choreografom zespołów. Organizatorem  
IV Pielgrzymki Artystów było STOWARZYSZE-
NIE RODZIN ZASTĘPCZYCH „DOBRA RODZI-
NA” oraz Szkoła Tańca „Orian Show”

Serdecznie dziękujemy Braciom Świętego 
Franciszka i Miastu Leśnica jako gospoda-
rzom tego miejsca za umożliwienie skorzy-
stania z całej infrastruktury (teren, namiot 
biesiadny i scena do tańca). Gościnność Brata 
Dominika będzie dla nas zachętą do zorgani-
zowania kolejnej pielgrzymki – do zobacze-
nia za rok chciałoby się powiedzieć!

13 czerwca 2016 ucznio-
wie klas IV-VI ZSP we Wroni-
nie wybrali się na dwudniową 
wycieczkę do Warszawy. Spo-
rą atrakcją była już sama po-
dróż pociągiem PKP Intercity.  
Na miejsce dotarliśmy późnym 
wieczorem, więc spacer do 

Tym razem, grupa cerekwickich seniorów 
swoje co środowe spotkanie postanowiła 
połączyć z ogniskiem przy Zamku w Polskiej 
Cerekwi. Na początku, już tradycyjnie w Cen-
trum Kultury była kawa i ciasto, a później 
wspomniane wcześniej ognisko w plenerze.  
Piękna pogoda połączona z zamkową sce-
nerią idealnie współgrały z rozmowami na 
świeżym powietrzu. 

W spotkaniu nie mogło zabraknąć pomy-
słodawcy spotkań - pana Jerzego Kołeczko, 
oraz gościnnie uczestniczącego Wójta Gmi-
ny – pana Piotra Kanzy. Wspaniały wieczór 
zakończył się w radosnej atmosferze, aż żal 
było się rozstawać. Zapraszamy serdecznie 
na kolejne środowe spotkania tych, którzy 
chcieliby dołączyć do grona seniorów.

Ognisko w plenerze

W zamku w Polskiej Cerekwi  pobrała się 
kolejna Młoda Para. Związek małżeński za-
warli Pani Joanna Dziaczko i Pan Bartosz 
Kresa. Nowożeńcom życzymy pomyślności 
oraz pięknych i szczęśliwych chwil na no-
wej drodze życia. Mamy nadzieję, że miejsce,  
w którym składali sobie przysięgę małżeńską 
sprawiło, że ten dzień zapamiętają jeszcze 
bardziej.

Ślub w Zamku

(cd. na str. 3)  

Warszawa w pigułce

(cd. na str. 6)  

(cd. ze str. 1)  
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♦ Giganci Roku 
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♦ Taniec i śpiew na Górze Św. Anny     
   (cd. ze str.1)

Za nami trzecia edycja konkursu zorga-
nizowanego przez Związek Międzygminny 
„Czysty Region” pn. „segreguj.pl”. Zabawa 
polegała na zebraniu jak największej ilości 
makulatury, puszek aluminiowych lub ba-
terii. Bardzo dziękujemy za udział i zaan-
gażowanie dzieci oraz nauczycieli z naszej 
Gminy.  Cieszymy się, że zabawa uświado-
miła potrzebę segregacji, nie tylko po to, aby 
zdobyć pierwszą nagrodę w konkursie, ale 
przede wszystkim po to, aby zadbać a nasze 
środowisko.

9 czerwca na terenie przedszkola zorgani-
zowaliśmy Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie 
dla przedszkolaków. Przed wakacjami bardzo 
dużo rozmawiamy z dziećmi o bezpieczeń-
stwie, ta wiedza jest niezbędna na czas urlo-

Konkurs  
„segreguj.pl”

pu. Dzieci najszybciej przyswajają wiedzę 
poprzez zabawę. A jeżeli w tej zabawie jest 
trochę rywalizacji i prawdziwy Pan Policjant, 
to ta wiedza sama wchodzi do głowy i na 
długo tam zostaje. Dziękujemy za pomoc  
w przeprowadzeniu konkursu naszym poli-
cjantom. Na koniec spotkania wszystkie dzie-
ci zostały obdarowany odblaskami z imie-
niem dziecka. Ten identyfikator przyczepiony 
do plecaczka , zapewni nam bezpieczeństwo 
na wycieczce.
	 	 Wiesława	Podgórska

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie
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4 maja w ZGSP w Polskiej Cerekwi odbył 
się Dzień Ścisłowca. W tym roku w zaba-
wie brali udział uczniowie z klas IV-VI. Te-
matami przewodnimi imprezy były zagad-
nienia związane z przyrodą i matematyką. 
Nie zabrakło również czasu na promowa-
nie aktywności fizycznej.

Wszystko zaczęło się od wymyślenia dla swojej drużyny nazwy będącej nawią-
zaniem do ekologii i połączonego z nią okrzyku. Najciekawsza okazała się nazwa 
EKOLUDKI i Dziobaki. Dodatkowo każda z grup własnoręcznie wykonała dla siebie 
emblematy.  

Jedną z najciekawszych konkurencji była jazda na nietypowym sprzęcie sporto-
wym, często nazywanym rollo. Z dużym zainteresowaniem spotkały się konkursy 
sportowe (skakanie na czas na skakance, rzuty do kosza, tor wyścigowy).

Wiele emocji dostarczyła zabawa „Rozpoznaj mnie po głosie”, w trakcie której na 
podstawie usłyszanych dźwięków nagranych na płycie należało zapisać na karcie 
pracy nazwy wielu zwierząt. Nie zabrakło „Łamigłówek zapałczanych”, „Labiryntu 
z ułamkami”, krzyżówki matematycznej i przyrodniczej. Pojawiła się również kon-
kurencja, która polegała na odgadywaniu gatunków roślin i tzw. „Tangram”, czyli 
chińska układanka związana ze składaniem sylwetek zwierząt z siedmiu elementów 
w postaci figur geometrycznych.

Wszyscy uczniowie świetnie się bawili. Nauka w takiej formie przypadła klasom 
do gustu. Następnego dnia ogłoszono wyniki i wskazano zwycięską drużynę, która 
otrzymała w nagrodę piłki. 

21 czerwca 2016 r. przebiegał w Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi 
pod hasłem Talent Show. Dzieci po raz drugi 
prezentowały swoje pasje naukowe, arty-
styczne, sportowe i rzemieślnicze w formie 
konkursowej. 

Organizatorem imprezy był Samorząd 
Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej 
przy współpracy z Urzędem Gminy – Gmin-
ną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

Talent Show okazał się pracochłonnym 
przedsięwzięciem jednak bardzo pozytywnie 
odebranym przez publiczność. Dzięki dofi-
nansowaniu nagród rzeczowych finał impre-Poniedziałkowe po-

południe, 20 czerwca 
2016 r., rozbrzmiewa-
ło radosnym gwarem  
i twórczą pracą  
16 dzieci z Zespo-
łu Szkolno-Przed-

szkolnego we Wroninie, które pod czujnym okiem 
instruktorki, pani Anny Ludwig-Konieczny, przy-
gotowywały laurki dla nauczycieli z okazji zakoń-
czenia roku szkolnego. Praca była tak ciekawa  
i absorbująca, że po trzech godzinach trudno było 
się rozstać. Koordynatorami projektu były panie So-
nia Weleda-Sitek i Krystyna Kamuzela, a za stronę  
finansową odpowiadało M.S.W. Niemiec w ramach 
projektu „Konsolidierung der Begegnungsstatten”. 
Nagrodą za zaangażowanie był słodki poczęstunek  
i mały prezencik od instruktorki. Dziękujemy dzieciom 
oraz ich rodzicom za wspólnie spędzony czas.

Krystyna	Kamuzela

Od 09.05.2016 do 14.05. 2016 roku 
uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pol-
skiej Cerekwi zwiedzali Krynicę Morską – 
miasto położone na Mierzei Wiślanej. Swoją 
podróż rozpoczęto od przywitania z morzem 
i spacerem piękną plażą do centrum tej kli-
matycznej miejscowości, na ulicę Teleexpresu 
i przede wszystkim do portu.

Drugiego dnia wycieczki gimnazjaliści 
mieli okazję zwiedzić Gdańsk. Jak zwykle 
zachwycił Żuraw Gdański, zobaczono tak-
że m.in. ulicę Mariacką, Bazylikę Mariacką 
Wniebowzięcia NMP oraz pełniący funkcję 
rynku Długi Targ. Jednak największe wra-
żenie wywarł na młodzieży Pomnik Wester-
platte oraz przypominający bursztyn Stadion 
Energa. Na półmetku wycieczki wybrano się 
w rejs statkiem do Fromborka, gdzie zwie-
dzono Wzgórze Katedralne. Właśnie tam 
wszyscy mogli poznać historię życia wielkie-
go polskiego astronoma – Mikołaja Koperni-
ka. Ciekawym doświadczeniem było wejście 
na Wieżę Radziejowskiego będącą doskona-
łym punktem widokowym. Tam oczywiście 

zobaczono Wahadło Foucoulta – przyrząd do 
obserwacji dobowego ruchu wirowego Ziemi. 

Czwartkowy dzień można zaliczyć do naj-
bardziej udanych. Tego dnia gimnazjaliści 
podziwiali panoramę okolicy z krynickiej la-
tarni morskiej, a następnie wypoczywali na 
plaży. W godzinach popołudniowych wyru-
szono na pieszą wycieczkę, której celem było 
zdobycie Garbu Wielbłądziego. Tam znajduje 
się interesująca drewniana platforma, z któ-
rej młodzież zobaczyła rozpościerający się  
z jednej strony widok na Morze Bałtyckie, na-
tomiast z drugiej na Zalew Wiślany. Kolejną 
atrakcją okazał się wieczorny grill, któremu 
towarzyszyły emocje związane z występem 
Polaka na Eurowizji.

W piątek, zaraz po wyjeździe z Krynicy 
Morskiej, udano się do Muzeum Stutthof w 
Sztutowie zorganizowanego na części daw-
nego niemieckiego obozu koncentracyjnego. 
Zwiedzanie tego miejsca było nietypową lek-
cją historii i chwilą zadumy, wyciszenia.

Ostatnim punktem wycieczki był Mal-
bork – dawna stolica państwa krzyżackiego. 

Uczniowie poznali historię Krzyżaków oraz 
powody sprowadzenia ich na ziemie polskie. 
Po zobaczeniu zamku wyruszono w drogę 
powrotną do Polskiej Cerekwi. 

Wszystkim bardzo się podobał pobyt nad 
morzem, zwłaszcza że jedzenie było pyszne, 
hotel wyjątkowo ładny oraz nowoczesny,  
a pogoda dopisała i można było się cieszyć 
ciepłymi, słonecznymi dniami. Różnorodne 
atrakcje oraz zdobyta wiedza z pewnością 
pozostaną w pamięci uczestników.

Paulina	Kandziora,	Anna	Halinka

21 czerwca w ZGSP w Polskiej 
Cerekwi odbyło się rozdanie na-
gród dla Gigantów Roku, czyli 
uczniów, którzy wyjątkowo przy-
służyli się dla naszej szkoły. Byli 
to reprezentanci szkoły w woje-
wódzkich konkursach przedmio-
towych ze średnią ocen rocz-
nych wyższą niż 5,2. Statuetkę 

otrzymało aż 30 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. 
Najliczniejsi wśród Gigantów byli uczniowie klas pierwszych, 
czyli: Martyna Zigler, Kewin Wiszowaty, Filip Piwowarczyk, 
Magdalena Wieczorek, Alicja Majewska, Maja Koszela oraz 
Jakub Ryń.  Sukces odnieśli także drugoklasiści: Julia Piegza, 
Bartosz Paraszczuk, Alan Malik, Jakub Just i Dominik Klimek. 
Równie licznie reprezentowana była klasa trzecia. Osobami 
wyróżnionymi zostały: Laura Spleśniały, Oliwia Bochenek, 
Marta Wieczorek, Maja Drost, Barbara Kowalska oraz Jakub 
Sip. Statuetkę wręczono również piątoklasistce Martynie 
Bednarczyk oraz dwóm szóstoklasistom - Tobiaszowi Figurze  
i Klaudiuszowi Kanzemu. Nagrodzono dziewięcioro gimna-
zjalistów: Paulinę Kandziorę, Paulinę Widerę, Annę Halin-
kę, Laurę Drost, Magdalenę Grygiel, Martynę Zygmuncik,  
Wiktorię Smal oraz Martę Jakubowską. Jedynym gimna-
zjalistą wśród nagrodzonych został uczeń klasy drugiej  
– Michael Pasker. Warto wspomnieć, że ufundowane przez Radę  
Rodziców statuetki wręczył przedstawiciel tej Rady pan Ge-
rard Zwadło wraz z Dyrektorem Zespołu.

 W tym roku odbyła się pierwsza edycja tego konkursu, 
a już odniósł on wielki sukces. Wszystkim uhonorowanym 
życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz podobnie wysoko 
postawionej poprzeczki w przyszłym roku. Mamy nadzieję,  
że w następnych semestrach Gigantów będzie jeszcze więcej.

Paulina	Golasz,	Julia	Marzec

11 maja klasy 4-6 rozpoczęły trzydniową przygodę w Kotlinie Kłodzkiej.
Pierwszego dnia tej wycieczki uczniowie udali się do Adrszpaskiego Skal-

nego Miasta, gdzie mogli podziwiać wiele pięknych i niesamowitych skał oraz 
krajobrazów. Podczas pobytu w Adrszpachu młodzież miała okazję przepłynąć 
łódką po rzece – Metuji. Następnie znaleziono się w Zoo w Dvur Kralove, gdzie 
zobaczono między innymi słonia, małpy, aligatory, wszelkiego rodzaju ptaki, 
ryby oraz pająki. Pod wieczór wszyscy udali się do hotelu „Lubavka”.

Drugiego dnia, zaraz po śniadaniu, udano się autobusem do skansenu  
„Od ziarenka przez mąkę do bochenka”, w którym młodzież poznawała każdy 
etap pieczenia chleba oraz mogła upiec swój własny chleb. Następnie zoba-
czono intersującą Kaplicę Czaszek w Kudowie, gdzie można było przejść się 
ścieżkami po parku oraz spróbować, jak smakuje woda uzdrowiskowa. 

Ostatniego dnia uczniowie po śniadaniu znaleźli się w muzeum papiernic-
twa w Dusznikach Zdroju, tam dowiedzieli się, jak produkuje się papier. Tego 
dnia zwiedzono również Twierdzę Kłodzką, w której szczególnie zachwyciły 
podziemia oraz korytarze twierdzy. Była to ostatnia atrakcja tej wspaniałej 
wycieczki. Wszyscy pełni wrażeń wrócili do swoich domów.

Martyna	Bednarczyk,	Joanna	Koszela

Wycieczka  do Kotliny Kłodzkiej

Dzień Ścisłowca

Z Polskiej Cerekwi do Krynicy MorskiejGiganci Roku

Warsztaty plastyczne  
w Domu Spotkań 
 w Grzędzinie

Talent show zy okazał się radością dla zwycięzców oraz 
pozostałych uczestników konkursu. 

Jury składające się z nauczycieli oraz 
przedstawicieli Rady Rodziców miało nie lada 
orzech do zgryzienia. Publiczność również 
oddała swój głos na wybrany talent. 

Każdy uczestnik konkursu otrzymał upo-
minki w postaci dyplomów, słodyczy. Najlep-
si zdaniem jury otrzymali statuetki, pucharki 
oraz drobne upominki. Młodzież występując 
udowodniła jak wielka jest potęga zaangażo-
wania w rzeczy dobre, promując ideę zdro-
wego stylu życia, utożsamiając się z hasłami 
przewodnimi imprezy: „STOP NAŁOGOM”, 
„STOP PRZEMOCY”, „STOP AGRESJI”, „MAM 
TALENT”, „JESTEM AKTYWNY”.

Dzień Talentów był ciekawym doświadcze-
niem dla uczniów naszej szkoły. Konferan-
sjerzy zadawali mnóstwo pytań uczestnikom  
a odpowiedzi nie było końca, gdyż tematyka 
dotycząca talentów była bardzo interesująca. 

Ten rok szkolny zakończyliśmy 
17.06.2016 r. uroczystym spo-
tkaniem wszystkich dzieci, rodzi-
ców i pracowników oraz naszych 
sponsorów. Było przedstawienie 
o Numerach ALARMOWYCH, 
wiersze  i piosenki oraz mnóstwo podziękowań, niespodzianek i prezentów. Pożegnaliśmy 
przedszkolaków, którzy od września rozpoczną obowiązek szkolny.

Jak zwykle nie zawiedli strażacy, którzy otrzymali symboliczną konwalię i po uroczystym 
spotkaniu przygotowali dla nas mnóstwo niespodzianek. Dzieci w czasie zabawy mogły ma-
lować twarze, wykonać balonowe zabawki i puszczać wielkie bańki mydlane. Przy sztalu-
gach można było wykazać się zdolnościami artystycznymi.  W tym czasie rodzice zadbali  
o pieczone kiełbaski i tylko wiatr nam trochę pokrzyżował plany, bo w tym dniu przeszkadzał 
nam w zabawie. Dziękujemy wszystkim sponsorom i rodzicom za zaangażowanie i pomoc.

Wiesława	Podgórska

Podziękowanie	dla	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	z	Polskiej	Cerekwi	i	Zakrzowa	
za	 pomoc	 oraz	 zaangażowanie	 w	 or-
ganizację	 XIII	 Powiatowych	 Zawodów	
Sikawek	Konnych.	W	kolejnym	numerze	
Floriana	przedstawimy	Państwu	foto-
galerię	z	Zawodów.

	 Serdecznie	dziękujemy!

Podziękowanie Dzień konwalii



(cd. ze str. 1)  

Ostatniego dnia maja większość uczniów 
naszego gimnazjum miało okazję odwie-
dzić Wadowice, czyli miasto, w którym 
niegdyś mieszkał Karol Wojtyła. Główną 
atrakcją wycieczki okazało się być zwie-
dzanie Domu Rodzinnego Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Podczas tej wizyty można 
było dowiedzieć się co nieco o jego życiu. 
Na koniec – raj dla prawdziwych smakoszy, 
czyli kremówki. Wycieczka bardzo podoba-
ła się naszym uczniom i na pewno zostanie  
w ich pamięci na długo.

Zuzanna	Koziar,	Oliwia	Majnusz

Wycieczka do Wadowic

schroniska młodzieżowego był okazją do 
podziwiania stolicy nocą.

Pierwszego dnia wycieczki poznaliśmy hi-
storię Grobu Nieznanego Żołnierza, zwiedzi-
liśmy warszawską Starówkę, Plac Zamkowy  
z Kolumną Zygmunta i Barbakan. Wysłucha-
liśmy hejnału Warszawy rozbrzmiewającego 
w wieży Zamku Królewskiego i pospacero-
waliśmy Krakowskim Przedmieściem. Wje-
chaliśmy także na taras widokowy Pałacu 
Kultury i Nauki skąd rozpościerała się pa-
norama na całe miasto.

Ciekawym doświadczeniem była wystawa 
„Niewidzialna”, gdzie trzeba było się poru-

szać w całkowitych ciemnościach i pozna-
wać otoczenie za pomocą dotyku i słuchu.

Ważnym elementem tego dnia było od-
wiedzenie Belwederu, gdzie poznaliśmy 
wiele faktów z życia Józefa Piłsudskiego 
oraz historię, tę dawną i bliższą, związaną 
z tym  szczególnym miejscem .

Wieczorem dzieci wybrały się na spacer  
w kierunku Stadionu Narodowego, by cho-
ciaż z zewnątrz obejrzeć obiekt.

Przez cały dzień poruszaliśmy się pieszo 
i korzystaliśmy z miejskich środków komu-
nikacji. Dzieciom najbardziej podobało się 
podróżowanie tramwajem, ale następne-

go dnia wybraliśmy metro. Skorzystaliśmy  
ze starej i nowej jego linii. Przy okazji zoba-
czyliśmy Plac Europejski na Woli, pobawili-
śmy się w parku jordanowskim na Żoliborzu  
i w końcu dotarliśmy do Łazienek Królew-
skich.

Ostatnią atrakcją wycieczki była wizyta 
w Planetarium mieszczącym się przy Cen-
trum Nauki Kopernik, gdzie mieliśmy oka-
zję uczestniczyć w niezwykłym widowisku.  
Z wycieczki wróciliśmy w późnych godzinach 
wieczornych. Zmęczeni i pełni nowych wra-
żeń.

Jadwiga	Marcinek-	Freitag

Związek Młodzieży Wiejskiej orga-
nizuje wypoczynek letni dla dzieci, 
ważne by jedno z rodziców było obję-
te w pełnym zakresie rolniczym ubez-
pieczeniem. Zapraszamy wszystkich 
chętnych do skorzystania z oferty wy-
jazdu do Mrzeżyna, nadmorskiej miej-
scowości wypoczynkowej w północno 
-zachodniej Polsce, w województwie 
zachodniopomorskim. Turnus od-
będzie się w dniach od 31.07-13.08, 
na wyjazd może pojechać 69 osób  
w wieku od 10 do 16 lat, cena wy-
jazdu to 350 zł (w cenie noclegi  
w dużym namiocie, wyżywienie, kosz-
ty biletów oraz opieka wychowaw-
ców), całość dofinansowana przez 
Opolskie Kuratorium Oświaty oraz 
ZMW. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami: 517 513 012 
oraz 502 037 065. 

Serdecznie	zapraszamy!

Wszystkich zainteresowanych współ-
pracą ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” 
właścicieli: agroturystyk, hoteli, pensjona-
tów, restauracji, firm wynajmujących kajaki, 
rowery oraz innych szeroko pojętych usług 
turystycznych informujemy, że w dniu 4 lip-
ca br. o godzinie 15:00 w zamku w Polskiej 
Cerekwi, przy ulicy Karola Miarki 2 (sala po 
prawej stronie), odbędzie się spotkanie in-
formacyjne dla zainteresowanych przedsta-
wicieli ww. branż, potencjalnych wniosko-
dawców oraz osób zainteresowanych PROW 
2014-2020. Wszystkich serdecznie zapra-
szamy. Podczas spotkania chcemy Państwu 
przedstawić korzyści płynące ze współ-
pracy kilku podmiotów na rzecz jednego 
konkretnego celu. Będzie można również 
uzyskać informacje w zakresie możliwości  
tj. zakresu pomocy oraz warunków otrzy-
mania wsparcia finansowego na realizację 
operacji w ramach środków przewidzianych 
w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-
2022 oraz planowanego harmonogramu 
naborów.

Na spotkanie proszę zabrać krótki opis re-
prezentowanego podmiotu, aktualne dane 
teleadresowe, kilka aktualnych zdjęć (wersja 
elektroniczna) oraz materiały promocyjne 
Państwa działalności.

Pomoc	doradczą	można	uzyskać	również	
poprzez	kontakt	osobisty	lub	telefoniczny	
77	8873	027	z	osobami	pracującymi	w	biu-
rze	LGD	„Euro-Country”.

Uwaga dzieci! Spotkanie informacyjne

3
FLORIAN 06/2016

Warszawa w pigułce

Poszukujemy pracowników 

 na stanowisko: 

 

kucharz/kucharka	
kelner/kelnerka	

animatorka

Zainteresowanych prosimy  

o składanie CV  

wraz z listem motywacyjnym  

w recepcji GOSiR 

w Zakrzowie 

lub o przesłanie na adres:  

promocjagosir.zakrzow@

gmail.com

UWAGA 
PRACA!



Wakacje 2016
Jak co roku tak i w tym Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi nie zapomina o swoich najmłodszych  

mieszkańcach podczas wakacji.  
Na najbliższe dwa miesiące przygotowaliśmy szereg atrakcji dla dzieci i młodzieży z naszej gminy.  

W programie m.in.:


Wyjazd do Czech


Wyjazd do ZOO


Wyjazd do Radia Park oraz Powiatowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu


Spotkania z seniorami (wspólne gotowanie, ognisko)


Wyjazdy do kina


Wyjazdy na kręgle


Wycieczka rowerowa


Plener malarski


Warsztaty taneczne


Pokaz i krótki kurs Pierwszej Pomocy


Szczegółowe informacje oraz terminy poszczególnych atrakcji i wyjazdów pojawią się w ciągu kilku 

najbliższych dni na stronie internetowej Urzędu oraz na naszym profilu na facebooku.

GOSiR zaprasza!


4 lipca startują półkolonie dla dzieci w wieku 9-13 lat. 
Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami. 

Koszt: 500 zł za dziecko. 
Szczegółowy program dostępny na naszej stronie internetowej.


dzieci i młodzież z gminy Polska Cerekiew do bezpłatnego korzystania z basenu 

w dniach od 03.07.2016 -31.08.2016


w dniach 15-17 lipca na Mistrzostwa Polo

FLORIAN 06/2016
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