OBWIESZCZENIE

04/2019

Wójta Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Wójt Gminy Polska Cerekiew
podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczychoraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo: Polska Cerekiew

Urząd Gminy, ul. Raciborska 4,
47-260 Polska Cerekiew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Grzędzin, Dzielawy, Witosławice

Świetlica Wiejska, Grzędzin ul. Kościelna 32,
47-260 Polska Cerekiew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo: Zakrzów

Caritas, Zakrzów ul. Chopina 54,
47-260 Polska Cerekiew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwa: Ciężkowice, Jaborowice,
Ligota Mała, Połowa

Centrum Kultury, ul. Kozielska 3,
47-260 Polska Cerekiew
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

Sołectwa: Wronin, Łaniec, Koza, Mierzęcin

Szkoła Podstawowa, Wronin ul. Kościelna 1,
47-260 Polska Cerekiew

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Opolu III najpóźniej do dnia
13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
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4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolEgzaminy gimnazjalne jak i egzanym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
miny ósmoklasisty odbyły się zgodWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożonydo Wójta
nie z harmonogramem i bez żadGminy Polska Cerekiew najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. Głosowanie w lokalach wynych zakłóceń.
borczych odbywać się będziew dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 21:00.
Dyrektor Zespołu
Wójt Gminy Polska Cerekiew
Piotr KANZY

Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego
w Polskiej Cerekwi.
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Dzień Ziemi po naszemu!

Część radnych z naszej Młodzieżowej Rady Gminy w ostatnim czasie pisała egzaminy, ale mimo to
MRG nie przystopowała i stara się dalej prężnie
działać i tworzyć nowe pomysły oraz projekty dla
młodzieży i dzieci z naszej gminy. Osoby, które pilnie
śledzą nasz profil na Facebooku wiedzą, że ostatnio zorganizowaliśmy konkurs na Eko-Marzanne dla przedszkolaków. Rozstrzygnięcie konkursu mamy już za sobą - 24.04.2019 zorganizowaliśmy wtedy Dzień Ziemi i byliśmy w przedszkolach w Polskiej
Cerekwi i Wroninie, gdzie wręczyliśmy dzieciom drobne upominki,
zasadziliśmy drzewa na pamiątkę oraz spędziliśmy razem trochę
czasu. Sadzonki drzew pozyskał dla nas Urząd Gminy od Gospo-

Raport o stanie gminy Polska Cerekiew

darstwa Szkółkarskiego - Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Teraz
czekamy na następna sesję, na której, mamy nadzieję, uda nam się
dopiąć nasze plany do końca, żeby móc je w jak najszybszym czasie
przedstawić. Wszystkie informacje na bieżąco są dodawane na naszą
stronę na Facebooku, na którą wszystkich serdecznie zapraszamy!

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506)
Wójt Gminy od tego roku w terminie do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport
o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.
Raport Wójta o stanie Gminy Polska Cerekiew przedstawiony zostanie na Sesji Rady
Gminy w Polskiej Cerekwi w dniu 23 maja 2019 r. Raport ma charakter publiczny
co oznacza, że mieszkańcy gminy mają prawo brać udział w debacie nad raportem. W debacie może wziąć udział 15 mieszkańców gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos
w debacie dokonuje pisemnego zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy w Polskiej
Cerekwi najpóźniej do 22 maja 2019 roku do godz. 15:30. Zgłoszenie winno być poparte
podpisami co najmniej 20 osób. Wzór zgłoszenia dostępny będzie na stronie internetowej
Urzędu www.polskacerekiew.pl.
Debata nad raportem o stanie gminy Polska Cerekiew zgodnie z zapisami w/w ustawy
odbędzie się na sesji absolutoryjnej, która przypada na dzień 27 czerwca 2019 r.
Treść raportu o stanie gminy będzie dostępna po przedstawieniu raportu na sesji majowej
na stronie internetowej BIP Urzędu www.bip.polskacerekiew.pl
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ZAKRZOWSKA SPECJALNOŚĆ - KONFERENCJE

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie z powodzeniem organizuje coraz
większe i prestiżowe wydarzenia. Po niezwykle udanej Konferencji Naukowo-Technicznej
AGROMAX-u gościliśmy firmę ZOTT z Opola, która organizowała konferencję dla producentów mleka i hodowców oraz firmę AGROPOL z Baborowa, która również w Zakrzowie organizowała konferencję i szkolenie.
Dysponujący największą w okolicy salą konferencyjną, mogącą wygodnie pomieścić nawet
600 osób, własnym zapleczem gastronomicznym oraz obszernym wybrukowanym parkingiem. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie jest idealnym miejscem na
organizację konferencji, spotkań biznesowych, imprez firmowych oraz wszelkich
wydarzeń dla dużej liczby gości.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Kolejny tenisowy sukces
Adriana Kochonia!

Polski Związek Tenisa Stołowego,
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle zorganizowały w dniach 6-7 kwietnia
w hali sportowej Ośrodka Przygotowań
Paraolimpijskich Start w Wiśle Drużynowe Mistrzostwa Polski Niepełnosprawnych
w tenisie stołowym. Adrian Kochoń, 26-letni mieszkaniec Zakrzowa, niepełnosprawny zawodnik reprezentujący barwy LZS
„ISMe” Zakrzów, zrzeszony w Stowarzyszeniu Integracyjnym Eurobeskidy z Łodygowic, jak również sędzia okręgowy zdobył
srebrny medal podobnie jak w poprzednim
roku w Wiśle. Gra w siódmej klasie niepełnosprawności na jedenaście klas.
Adrian Kochoń zagrał jako lider. Drugim
graczem był Grzegorz Pieronek. Do rezerwy

wyznaczono Tomasza Mojżysza.
W województwie opolskim nie ma drużyny osób niepełnosprawnych w tenisie stołowym dlatego Adrian reprezentuje barwy
Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy
z Łodygowic.
Adrianowi jak i jego drużynie serdecznie
gratulujemy i kibicujemy w następnych turniejach.

 Kategoria kadet: Jakub
Pruszkowski - III miejsce.
Pozostali zawodnicy
w szczególności grający
w opolskiej lidze juniorów
pokazali się z bardzo dobrej
jakości gry zajmując miejsca
blisko podium. Gratulujemy
wszystkim zawodnikom. Za
pierwsze miejsca zawodnicy
otrzymali puchary, dyplomy
i nagrody rzeczowe. Za
Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny
pozostałe miejsca dyplomy
Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS
i nagrody rzeczowe. Pozostali
wszyscy
zawodnicy
otrzymali pamiątW dniu 7 kwietnia 2019 w Krapkowicach
kowe
koszulki.
Nasz
klub
zagrał z prawie
odbyły się Otwarte Mistrzostwa Opolszczywszystkimi
zawodnikami
w
szczególności
zny Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w tenowo
zapisanymi
w
tym
sezonie
i stanowił
nisie stołowym. Ogółem w mistrzostwach
najliczniejszą
frekwencję.
Wydaje
nam
się, że
wystartowało 108 zawodników.
w
klasyfi
kacji
końcowej
jako
klub
powinniSukces naszych dwóch zawodników
śmy być na podium.
- podium:
 Kategoria senior powyżej 40 lat: Roman
Tekst i zdjęcia: LZS „ISMe” Zakrzów
Frank - I miejsce;
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Dzień Kobiet
w Mierzęcinie

Stowarzyszenie Euro-Country
serdecznie zaprasza
do udziału w
VIII KONKURSIE NA NAJLEPSZY KOŁOCZ
Z TERENU EURO-COUNTRY
Przygotowanie i wypiek odbędzie się 18.05.2019,
ocena komisji i degustacja w dniu 19.05.2019
podczas obchodów
VI Jarmarku Urbanowego
w Reńskiej Wsi.
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Więcej informacji na stronie
www.euro-country.pl
lub pod numerem telefonu: 77 88 73 027
Zgłoszenia będą przyjmowane do 07.05.2019 r.
Do konkursu zapraszamy 3 osobowe grupy.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Niedziela
12 Maja 2019

FESTIWAL ZDROWIA
W ZAKRZOWIE
1 i 2 czerwca na terenie Ośrodka
Przygotowań Olimpijskich GOSIR
w Zakrzowie odbędzie się „FESTIWAL ZDROWIA”.
Impreza ta łączyć będzie zmagania
sportowo-rekreacyjne i zdrowotne.
W sobotę 1.06 odbędzie się rowerowy „Cross Country XC” dla kategorii
mężczyzn, kobiet i dzieci.
W niedzielę 2.06 rozegrany zostanie
„Bieg o Złotą Podkowę Lewady”, który przeznaczony jest dla wszystkich bez
względu na wiek.
Organizatorem rowerowego crossu
i biegu jest KS „Koziołek” z Kędzierzyna Koźla (informacje na Fb Koziołka)
O zdrowotne aspekty polegające
na darmowych poradach lekarskich
- niedziela (godz. 12-17) i profilaktycznych - sobota (godz.11-16) zadbają lekarze z dziewięciu szpitali i klinik
naszego województwa.
Wójt Gminy Polska Cerekiew Piotr
Kanzy zaprasza mieszkańców gminy do
wzięcia udziału w tej bardzo pożytecznej inicjatywie.

Grudynia Wielka
(boisko)

8.00 - Rozpoczęcie / pokazy eksponatów
9.30 - Rejestracja motocykli
11.30 - wyjazd w grupach na trasę
14.00 - powrót z trasY
15.00 - ogłoszenie wyników wręczenie nagród

Automobilklub Kędzierzyńsko-Kozielski
zaprasza do udziału w międzynarodowej imprezie samochodowej

ZAPRASZAMY!

PROGRAM

RALLY GALA 2019

cena biletu startowego 25 zł

|

śniadanie / obIad

PARTNERZY

6 rundzie Nawigacyjnych Mistrzostw Polski
6 rundzie Nawigacyjnego Pucharu Polski
6 eliminacji Nawigacyjnego Pucharu Śląska / 4 eliminacji TMMOO

12 maja 2019 r. (niedziela)
Przeprowadzony zostanie zgodnie z regulaminami PZM,
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.
Trasa ok. 80 km prowadzi po drogach powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Przebiega w normalnych warunkach ruchu drogowego,
a wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących zasad ruchu drogowego.

PROGRAM IMPREZY
8.30 – 9.30 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w rajdzie
Baza: Kędzierzyn-Koźle ul. Wyspa 22B – Przystań SZKWAŁ
Badanie regulaminowe, Szkolenie uczestników.
9.30 Otwarcie rajdu, odprawa zawodników
9.45 Start pierwszej załogi
ok. 14.00 Planowany przyjazd pierwszej załogi na metę rajdu
14.30 Posiłek i część rekreacyjna
15.00 Wywieszenie prawidłowych przejazdów
15.30 Rozdanie nagród
16.00 Zakończenie imprezy
Możliwa rezerwacja noclegu (linki na stronie klubu)

UCZESTNICTWO
Udział w imprezie, może wziąć każdy.
Załogę startową stanowi kierowca i pilot,
ale zapraszamy również osoby towarzyszące.
Pojazd zgłoszony do imprezy musi posiadać ważne ubezpieczenie OC
oraz ważne badanie techniczne.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie
trwania imprezy, zarówno wobec uczestników, sprzętu jak i osób trzecich.
Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego
i zasad bezpiecznej jazdy.

MAPA
R A J D M I Ł O Ś N I K Ó W S TA R E J M O T O R Y Z A C J I

PK3
Reńska Wieś (Orlik)

Pk4
Bryksy (Gościęcin)

Miejsce startu i PK5
Grudynia Wielka (boisko)

PK1
Pawłowiczki (boisko)

PK2
Polska Cerekiew (Urząd Gminy)

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE
K-Koźle ul. Broniewskiego 17
tel. kom. 605685818; 731188199
e-mail: rajdy@ak-k.pl.pl
Udział w imprezie należy zgłaszać
do dnia 06.05.2019 r.
e-mailem lub telefonicznie.
Koszt udziału: 60 zł od osoby
Dla członków AK-K
z opłaconą składką na rok 2019 - zniżka 20%.
Równocześnie ze zgłoszeniem prosimy o wpłatę
wpisowego na konto klubu:
Bank BGŻ nr 21 2030 0045 1110 0000 0238 5830
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
na stronie internetowej rajdu: www.ak-k.pl
Szczegóły i aktualności

www.ak-k.pl
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