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POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW
O pomoc taka ubiegac sie moga rodzice uczniów

szkól podstawowych, gimnazjów oraz szkól
ponadgirnnazjalnych. Wyodrebnia sie dwa rodzaje
swiadczen socjalnych :
- stypendium szkolne oraz zasHek szkolny, który ma
charakter losowy.

Swiadczenia przyznaje Wójt Gminyna wniosek
rodziców po zasiegnieciu opinii dyrektoraszkoly.Glówna
podstawaprzyznaniaswiadczeniajest kryteiium
dochodowe -doch6d netto na osobe w rodzinie nie moze
Drzekroczvc kwotY 316 zl oraz sytuacja losowa
wystepujaca w rodzinie miedzy innymi: bezrobocie,
niepelnosprawnosc czlonka rodziny, alkoholizm lub
przewlekla choroba, wielodzietnosc.

Swiadczenie to przyznaje sie na okres od wrzesnia
do czerwca danego roku szkolnego. Wniosek o przyznanie
stypendium szkQlnego moze zlozyc równiez dyrektor
szkoly, do kt6rej uczeszcza uczen.

Termin skladania wniosków o przyznanie
stypendium szkolnego na rok szkolny 2005/2006 (od 1
wrzesnia 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku) uczniom
uprawnionym do ubiegania sie o stypendium na podstawie
ustawy uplywa 15 wrzesnia 2005 roku.

Wniosek do pobrania w Urzedzie Gminy w Polskiej
Cerekwi, pokój nr 19. DrukWniosku dostepny jest równiez
w Internecie.

Informacji w sprawach stypendiów udziela Kamila
Janowska, Urzad Gminy w Polskiej Cerekwi. pokój nr 19,
tel. 4875150 wew. 22, adres e-mall:ug@polskacerekiew.pl

ZASILKI RODZINNE I ZALICZKA
ALIMENTACYJNA
OD DNIA 01.09.2005.r.

Ustawa o postepowaniu wobec dluzników
alimentacyjnych orsz zaliczce alimentacyjnej z
dnia 17 maja 2005 r. wprowadza zmiany w
swiadczeniach rodzinnych od dnia 1 wrzesnia
2005 r.

Druki nowych wniosków o ustalenie prawa
do zasilków rodzinnych i dodatków sa do pobrania
w Gminnym Osrodku Pomocy Spolecznej w
Polskiej Cerekwi pok. Nr 1 . Tam tez pracownicy
udziela szczególowych informacji na temat
swiadczen rodzinnych i zaliczce alimentacyjnej.

Informacje uzyskac mozna równiez pod nr
telefonu - 487 65 27

--- --

FLORIANSKIE SPOTKANIA CEREKWJAN
NEUtORCHER TREF FEN MIT DEM FLORIAN

POLSKA CEREKlEW
13.08.2005 r. -15.08.2005 r.

W dniach 13.08.2005 r do 15.08.2005r. w Polskiej
Cerekwi odbeda sie FL.ORlANSKIE SPOTKANIA -
CEREKWlAN, których organizatorem jest Urzad Gminy
w Polskiej Cerekwi wraz z DFK w Polskiej Cerekwi.

w tym czasie goscic bedziemy równiez w naszej
gminie chór .Cacilia. z Gminy partnerskiej Rieste w
Niemczech prowadzony przez Anne Krusche .
Chór .Cacilia" wraz z chórem . Bel Canto" z Polskiej
Cerekwi a takze innymi zaproszonymi chórami wezmie
udzial w koncercie chórów a takze we mszy swietej z
udzialem orkiestry symfonicznej Katowickiego Holdingu
Weglowego SA przy Kopalni Wegla Kamiennego .
Staszic. 'w Katowicach pod dyrekcja Grzegorza
Mierzwinskiego
W programie pobytu ch6ru oprócz wyzej wymienionych
wystepów jest takze zwiedzanie gminy i jej okolic,
wyjazd do Opola, Krakowa lub Mosznej, wspólna
zabawa na festynie, spotkania;z.mieszkancami.

Program:
'.

13.08.2005 r. - sobota
- Koncert chórów z udzialem chóru . Cacllia . z Rieste

14.08.2005 r. - niedziela

Mszaswieta w koscieleparafialnymw Polskiej
Cerekwiz udzialemchórówpolaczonych. Cacllia.
z Riestei n Bel Canto. z PolskiejCerekwi z
towarzyszeniem orkiestry symfonicznej
Katowickiego Holdingu Weglowego SA przy
Kopalni Wegla Kamiennego . Staszic u w
Katowicach pod dyrekcja Grzegorza
Mierzwinskiego
Czesc artystyczna w namiocie oraz ruinach zamku
a w niej miedzy innymi koncert ork.iestry, wystepy
zespolów.
Zabawa taneczna

15.08.2005 r. - poniedzialek
koncert mlodziezowejorkiestry detej z Polskiej
Cerekwi
wystep zespolu
zabawa odpustowa

Serdecznie zapraszamy gosci z kraju i z zagranicy

-- - ---- - -
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KONTROLE SPELNIENIA OBOWIAZKUZAWARCIAUMOWY
OBOWIAZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC ROLNIKÓWI BUDYNKÓW
ROLNICZNYCH
Na podstawie ,ustawy"z .dnia 22 maja .2003r. o ubezpieczeniach
obowiazkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
BiurzeUbezpieczycieli Komunikacyjnych/Dz. U. Nr124, poz.1152 z pózno
zmJ"'Gminy zostaly zobowiazane do kontroli spelnienia obowiazkli.l:zawareia
'uiTiowy""obowiazkowego ubezpieczenia oc rolników i budynków rolniczych.
Do przeprowadzenia wJw kontroli upowazniona zostala Irena Jahn -
inspektor ds. rolnictwa.
Kontrole odbeda sie zgodnie z zalaczonym ponizej harmonogramem :

ZAPROSZENIE

RADA SOLECKA WSI CIElKOWlCE serdecznie zaprasza
wszystkich 'mieszkanców na Biesiade Slaska, która,odbedzie sie w
dniu 30 lipca 2005 r. o godz. 16.00 na boisku KS nOrzel" w Polskiej
Cerekwi. . "

W Biesiadzie udzial wezma: .
Piotr Szolc, Teodor oraz zespól. ARIES .

PRZYPOMNIENIE

Przypomina sie mieszkancom, ze dnia 30.06.2005r. uplynal
termin zaplaty podatku od posiadania psów (podatek platny bez
wezwania) .. '"

Osoby, które nie zaplacily jeszcze tego podatku, winni uczynic
to jak najszybciejwrazz naleznymiodsetkami. .
Podatek mozna zaplacic w kasie urzedu gminy lub na konto Urzedu
Gminy w Polskiej Cerekwi PBS K-K O/Polska Cerekiew nr 03 8882
1016 2002 0000 2408 0001 .

KARTY USLUG

Informuje sie mieszkanców,
ze zostaly opracowane karty
uslug swiadczon"ych prZezurzad,
gminny osrodek PQmocy'
spolecznej a takze zakhid uslug
komunalnych.

Celemopracowania i wdrozenia
opisu uslug swiadczonych w
samorzadzie jest ulatwienia
mieszkancom dostepu do uslug
swiadczonych przez gmine.

KartvusluadoSeDnesa:
-na stronach internetowych urzedu
gminy www.polskacerekiew.pl oraz
w BIP-ie - zakladka: ZALATW

SPRAWE - KARTY USLUG
-w punkcie informacji dla klienta -
pok. nr 17 na I pietrze urzedu gminy i
na poszczególnych stanowiskach

. pracy. ,,'.:'

Istnieje mozliwosc
przekazania wybranych kart
uslug badz calego Katalogu w
nastepujacy sposób:
aJ przezpowielenie,
bl przezwydrukowanie,
ci przezzgraniena nosniki
elektroniczne (dyskietka, plytaCD),
d) przez wyslanie poczta
elektroniczna, ','

..'.....

CZASPRACYBIBUOTEK .L.
w okresie wakacji

GminnaBibliotekaPublicznaw
PolskieiCerekwi (tel. 4875134)
od 11.07.2005 do 15.07.2005r
- nieczynne z powodu malowania
Od 'f8.07.2005 r. do 29.07.2005r.
wtorek, czwartek, piatek -czynne w
godz. od 9.00 do 15.00
poniedzialeksroda - nieczynne

RUa Zakrzów
Od18.07.2005 r. do 29.07.2005r.
poniedzialek, sroda - czynne w godz.
od 11.00 do 18.00

Filia Grzedzin
od 11~07.2005r. do 29.07.2005r. -
nieczynne

Dobiegla konca procedura przetargowai zostala podpisana umowa z wykonawcana zadanie pl "Budowa
iCanalizacji sanitarnej dla miejscowosci JaborowiceJ Ligota MalaJ Ciezkowice oraz ul. Konarskiego w
PolskiejCerkwIn. . .

Realizacja projektu pt.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jaborowice, Ugota Mala,
:iezkowice z zalozenia b~dzie finansowana'\W.R5%z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegC?APnorytet
III, dzialanie 3.1) w 15% z budzetu gminy,;''8,10% z budzetu panstwa. Realizacje przewidziano 'na 2 lata.
Rozpoczniesie w lipcu 2005 roku, a ostatecznerozliczenieinwestycji bedzie mialo miejscew grudniu 2005 roku.

Lp. SOLECTWO DATA GODZINA MIEJSCE

1. Polowa 07.07.2005 10.00- 13.00 Mieszkanie soltysa
.2. LiQota Mala 08.07.2005 10.00-14.00 Swietlica wieiska
3. Zakrzów 11.07.2005 10.00-15.00 Swietlica OSP

12.07.2005 10.00- 15.00 Swietlica OSP
4. Jaborowice 13.07.2005 10.00- 14.00 Swietlica wieiska
5. Ciezkowice 14.07.2005 10.00- 14.00 Mieszkanie soltysa
6. Wrtoslawice 29.07.2005 10.00- 15.00 $wietlica wieiska
7. Dzielawv '" 18.07.2005 . 10.00- 15.00 FirmapSolidaris. .

8. Grzedzin 19.07.2005 10.00- 15.00 wietlicawieiska
9. Koza, 20.07.2005 10.00- 12.00 I wietlicawiejska
10. Mierzecin 20.07.2005 13.00-15.00 wietlicawieiska
11. Laniec 21.07.2005 10.00-14.00 wietlicawieiska
12. Wronin 22.07.2005 10.00- 15.00 wietlicaOSP
13. Polska 25.07.2005 8.00- 16.00 UrzadGminypokójnr3

Cerekiew 26.07.2005 8.00. 15.30 UrzadGminypokójnr3
27.07.2005" 8.00- 15.30 Ul2;adGminypokójnr 3

, 28.07.2005 8.00- 15.30 - Urzad Gminy pokój nr 3


