Weekend
pod psem
W dniach 16
i 17 marca 2019 roku
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie odbyła
się Krajowa Wystawa
Psów Rasowych zorganizowana przez raciborski oddział Związku Kynologicznego w Polsce. Do Zakrzowa zjechało prawie 950 psów, reprezentujących 183 rasy, w tym niektóre bardzo rzadkie.
Gościliśmy wystawców z całej Polski, jak również zza granicy, najliczniejszą grupą byli
wystawcy z Czech. Dopisała pogoda i publiczność.
W sobotę oceniane były psy następujących grup FCI: gr. II – pinczery, sznaucery, molosy, psy górskie, gr. III – teriery, gr.VII – aportery, płochacze, psy dowodne, gr. IX – psy
ozdobne.
W niedzielę natomiast: gr. I – owczarki i psy pasterskie, gr. IV – jamniki, gr.V – szpice
i psy pierwotne, gr. VI – gończe, gr. VII – wyżły, gr. X – charty.
Punktem kulminacyjnym dwudniowych zmagań w ringach był niedzielny wybór Best
in Show (BIS) czyli Zwycięzcy Wystawy. Najpiękniejszym spośród niemal tysiąca psów
– Zwycięzcą Wystawy (BIS) okazał się owczarek szetlandzki. Aby sięgnąć po ten tytuł
musiał najpierw pokonać konkurentów w swojej rasie (Zwybięzca Rasy – BOB), następnie
w swojej grupie FCI (Zwycięzca Grupy – BOG) i ostatecznie okazać się najpiękniejszym
spośród 10 zwycięzców wszystkich grup FCI. 2 miejsce: pudel duży czarny, 3 m.: nowofunland, 4 m.: chart angielski whippet.
Już teraz zapraszamy na kolejną wystawę w listopadzie.

Xxx Otwarty Turniej
w Tenisie Stołowym

W dniu 23 lutego 2019 r. w Szkole
Podstawowej w Polskiej Cerekwii
odbył się XXX Otwarty Turniej
w Tenisie Stołowym.
Wyniki kat. dziewczęta
kl. III-VI Szkoła Podstawowa
I miejsce: Rydzy Maria LZS
„IsMe” Zakrzów, II miejsce:
Pająk Nikola UKS Cisek, III
miejsce: Marzec Agata LZS
„IsMe” Zakrzów
Wyniki kat. chłopcy kl. I - III
Szkoła Podstawowa
I miejsce: Ciaćka Adam LZS „IsMe” Zakrzów, II
miejsce: Kubiak Michał LZS „IsMe” Zakrzów, III
miejsce: Malik Paweł UKS Cisek
Wyniki kat. chłopcy kl. IV - VI Szkoła Podstawowa
I miejsce: Ksol Adrian UKS Cisek, II miejsce Bolisęga Jakub UKS Cisek, III miejsce Kubiak Aleksander LZS „IsMe” Zakrzów
Kategoria Open dla wszystkich chętnych
uczestników - dziewczęta i chłopcy
I miejsce Słota Igor UKS Cisek, II miejsce Rydzy
Maria LZS „IsMe” Zakrzów, III miejsce Kubiak
Aleksander LZS „IsMe” Zakrzów.

Sędzia zawodów: Kochoń Adrian,
Organizator: Prezes Klubu LZS „IsMe” Zakrzów Cieślak Jan

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 122) prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy
właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania
psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Zezwolenia nie wydaje
się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub
jest utrzymywany w warunkach i w sposób,
które stanowią zagrożenie dla ludzi lub
zwierząt.
Zgodnie z art. 37a w/w ustawy, kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia, podlega karze aresztu lub grzywny
i w razie ukarania za to wykroczenie, można
orzec przepadek zwierzęcia.
Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne (Dz.U.
z 2003 r., Nr 77, poz. 687) wykaz ras psów
uznawanych za agresywne obejmuje:
• amerykański pit bull terrier,
• pies z Majorki
(Perro de Presa Mallorquin),
• buldog amerykański,
• dog argentyński,
• pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
• tosa inu,
• rottweiler,
• akbash dog,
• anatolian karabash,
• moskiewski stróżujący,
• owczarek kaukaski.
Osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia, składa pisemny wniosek
o wydanie zezwolenia do organu gminy, w terminie 30 dni od nabycia psa rasy
wymienionej w wykazie. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy
i jego adres zamieszkania oraz informację
o pochodzeniu psa, jego rasie, wieku, płci
i ewentualnym sposobie oznakowania psa,
o miejscu i warunkach, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa. Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Opłata za zezwolenie wynosi 82 zł.
Znakowanie psów
Zgodnie z zapisami Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, znakowanie
psów odbywa się na wniosek właściciela psa.
Oznakowanie psa dokonywane jest nieodpłatnie.
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Psy rasy agresywnej

Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew
www.polskacerekiew.pl

Co słychać u MRG?

Młodzieżowa Rada na marcowej sesji ustaliła plan pracy Rady
na obecny rok. Podczas burzliwych dyskusji wyłoniło się wiele
ciekawych pomysłów i każdy odnalazł swoje miejsce w tegorocznych działaniach. Radni jednogłośnie zdecydowali o kontynuacji
wizyt w Dziennym Domu Senior+, organizacji wakacji letnich
czy pomocy przy organizacji Regionalnej Wystawy Zwierząt.
Oprócz działań, w których Radni mają już doświadczenie jest
wiele nowych propozycji min. organizacja Dnia Uśmiechu, Dnia
Ziemi czy też ogłoszenie wszelakich konkursów dla dzieci i młodzieży. Podsumowując – przed Radnymi dużo pozytywnej pracy!

Seniorzy
z Dziennego Domu Seniora
nie narzekają na nudę!
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Dzień Kobiet
w przedszkolu
w Polskiej Cerekwi

Przedszkolaki z Wronina
w Muzeum Chleba w Radzionkowie
W piękny środowy poranek 20 marca przedszkolaki
z Wronina wraz z opiekunami udały się na całodniową
wycieczkę do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Celem
naszej wyprawy było poznanie historii wypieku chleba
i uświadomienie naszym najmłodszym, że spośród najróżniejszych wypieków nasz
polski, tradycyjny chleb nie ma sobie równego. Gdy zajechaliśmy na miejsce
wyruszyliśmy w stronę Muzeum gdzie na początku oglądaliśmy 20- minutowy film pt. „ Chleb ”. Następnie rozpoczęliśmy wielkie zwiedzanie. Dzieci
pod kierunkiem Pani przewodnik miały okazję pozyskać ważne informacje na
temat zgromadzonych eksponatów zbieranych przez wiele lat (pocztówek, gazet, narzędzi, zabawek, maszyn i innych). Jedną z najciekawszych atrakcji było

8 marca dzieci z grupy Jagódki z Przedszkola w Polskiej Cerekwi -świętowały Dzień
Kobiet.
Tego dnia odbyły się jak w poprzednim
roku wybory Mini- Miss.
Małgorzata Nowakowska-Grzywocz,
Wiesława Podgórska

od dnia codziennego. Nie zabrakło również tańca i śpiewu. Na
pożegnanie każda z pan została
obdarowana kwiatkiem. Spotkanie można zaliczyć do bardzo
udanych. W imieniu Pani Sołtys
i swoim zapraszamy za rok.
zwiedzanie dawnej klasy szkolnej oraz kuchni z minionego
wieku. Ponadto dzieci własnoręcznie uformowały pieczywo
co uatrakcyjniło zwiedzanie i przybliżyło pracę piekarzy. Po
zakończeniu spotkania wszyscy udaliśmy się na wspólny
posiłek na którym nie zabrakło upieczonych warkoczyków
wykonanych wcześniej przez przedszkolaki. Bogatsi o nowe
doświadczenia i cenną wiedzę, pełni niezapomnianych wrażeń szczęśliwie powróciliśmy do naszego przedszkola.
Krybus Anna

Precz z zimą!

Aurelia Klimek

Dzień Kobiet
w Ciężkowicach
W dniu 3 marca panie z Ciężkowic świętowały Dzień Kobiet. W spotkaniu zorganizowanym
przez Sołectwo Ciężkowice, w Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi uczestniczyło 50 pań. Nasze
mieszkanki miło spędziły czas przy kawie i cieście oraz rozmowach, które były miłą odskocznią

Dzień Kobiet w Łańcu
W dniu 10.03.2019 r. w świetlicy w Łańcu spotkało się 20 pań aby
uczcić Dzień Kobiet.
Przy kawie i ciastku, a także kolacji
opowiadano żarciki i inne anegdotki

z życia. Szkoda tylko, że młode panie nie są
zainteresowane spotkaniem, a jedynie dla
starszych pań jest to okazja do pogadania.
Sołtys Maria Wawrzynek

21 marca 2019 roku grupy przedszkolne „Groszki”, i „Jagódki”” wraz z nauczycielkami wychowania przedszkolnego z Przedszkola w Polskiej Cerekwi przywitały wiosnę. Srogie mrozy i opady
śniegu wreszcie odchodzą w zapomnienie, a cała przyroda budzi się do życia. Zwyczajem jest
topienie Marzanny. Nasza Marzanna wykonana była z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych między innymi: z rolek po papierze toaletowym, szyszek, słomy, zdobiona wstążkami z bibuły
i koralami. Tego dnia przedszkolaki narobiły sporo hałasu skandując – Precz z zimą! Odwiedziły
również Wójta i Pracowników Gminy w Polskiej Cerekwi. Gdzie wszystkie zostały obdarowane
słodkim upominkiem za co – Serdecznie dziękujemy!.
Małgorzata Nowakowska-Grzywocz. Wychowawca grupy „Jagódki”
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