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W numerze miedzy innymi:Rozpoczelismy
nowy rok szkolny

Jak co roku, dla nie których
niestety, dla innych na szczescie,
zakonczyly sie wakacje. Zarówno
w Szkole Podstawowej w Polskiej
Cerekwi, jak i we Wroni nie otwarto po
jednej pierwszej klasie. Obie Szkoly

planuja zorganizowac w polowie
pazdziernika uroczyste Pasowanie na
Ucznia.

W Gimnazjum nauke rozpoczely
dwie pierwsze klasy, których wycho
wawcami sa Elwira Skiba i Andrzej
Lewczuk. Dzieciom zyczymy wielu
sukcesów edukacyjnych ale takze
wiele zabawy.
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XlUezdzieckie Mistrzostwa Gwiazd w Zakrzowie

Tomek Wedrowniczek w Gminie Polska Cerekiew

W ostatni weekend sierpnia, juz
po raz dwunasty, odbyly sie Je
zdzieckie Mistrzostwa Gwiazd. Wsród

licznych atrakcji, mozna bylo w tym
roku obejrzec m.in. final konkursu Miss
Lata NTO, pokaz jezdziecki w wy
konaniu Zanety Skowronskiej do
muzyki granej przez kwartet Altra
Volta, widowisko muzyczne La Dolce
NRD w wykonaniu Janusza Radka,
Marka Frackowiaka i zespolu Kulturka,
przedstawienie Teatru Drama
tycznego im. Aleksandra Wegierki

2 wrzesnia 2009 r. Gmine Polska
Cerekiew odwiedzil Pan Tomasz

Kwiek, znany jako Tomek Wedro
wniczek. Pan -Tomek jest osoba
niepelnosprawna, wychowankiem
domu dziecka. Nie przeszkadza mu to
jednak w realizacji swojej pasji, która
jest podrózowanie.

Od 1989 r. odwiedza samorzady
gminne, powiatowe i wojewódzkie
w calej Polsce. Pan Tomek podrózuje

z Bialegostoku Gigi L'Amoroso,
wystep kabaretu RAK, w skladzie
Grzegorz Poloczek, Krzysztof Hanke

przez caly rok z malymi przerwami,
jest jednym z najlepszych klientów
PKP - "Na kolej wydaje 5 tysiecy
zlotych rocznie" - mówi. Wedro
wniczek ma niespotykana pamiec, jest
swoista encyklopedia wiedzy
o samorzadzie. Pamieta wszystkie
miejscowosci, które odwiedzil, daty
oraz nazwiska samorzadowców

w poszczególnych kadencjach.
Wszystkie swoje wizyty skrzetnie

i Krzysztof Respondek. Mimo niezbyt
sprzyjajacej aury w pierwszy dzien
zawodów, impreza cieszyla sie
sporym zainteresowaniem
publicznosci.

Ciag dalszy (fotoreportaz) - str. 3

odnotowuje w kronikach, w których
mozna znalezc zdjecia, pamiatkowe
podpisy, pieczecie i pozdrowienia.
Czesc ksiag pamiatkowych znajduje
sie juz w Muzeum Regionalnym
w Wyskowicach kolo Gliwic.
Z Tomkiem Wedrowniczkiem spotkal
sie Wójt Gminy Polska Cerekiew,
Przewodniczacy Rady Gminy oraz inni
pracownicy urzedu, którzy wpisali sie
do pamiatkowej kroniki i obdarowali
Wedrowniczka podarkami.
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Chodnik

25 sierpnia Starosta Powiatu
Kedzierzynsko Kozielskiego pan Józef
Gisman w asyscie przedstawicieli za
rzadu powiatu, radnych powiatowych,
pani Wójt Krystyny Helbin soltysa wsi
Zakrzów oraz radnych z naszej gminy
dokonal otwarcia nowo wybudo
wanego chodnika w Zakrzowie.
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W tym roku przypada 90 rocznica

dzialalnosci Polskiego Czerwonego

Krzyza w Polsce. Ogólnopolska akcja

uczczenia tego dnia polegala na

zasadzeniu drzewek. W zwiazku z tym

Klub PCK w Polskiej Cerekwi posta

nowil, iz najlepsza forma upamie

tnienia tej rocznicy, bedzie zasadzenie

drzewek poswieconych dwóm, nie

zyjacym juz, wspólzalozycielom Kola

w Polskiej Cerekwi Erykowi Ociepce

oraz Adolfowi Schulwitz. Na uroczy

stosc, zorganizowana naskwerze przy

Urzedzie Gminy Polska Cerekiew,

gdzie wkopano platany na czesc

Laczna dlugosc chodnika to 1500 m.
Koszt budowy pochlonal ponad 540
tysiecy. Srodki na realizacje inwestycji
w calosci pochodzily z budzetu
powiatu, natomiast Urzad Gminy w
Polskiej Cerekwi sfinansowal
dokumentacje budowlana. Prace
rozpoczely sie w ubieglym roku i trwaly
5 miesiecy, z przerwa na okres
zimowy.

Honorowych Dawców Krwi, przybyli

zaproszeni goscie. Wsród nich rodziny

uhonorowanych w ten sposób Czlon

ków Kola PCK, przedstawiciele wladz

wojewódzkich i powiatowych Zarzadu

PCK oraz przedstawiciele wladz

samorzadowych. Przy wkopanych

drzewkach umieszczone zostana
takze kamienie z tabliczkami z na

zwiskami osób, którym zostaly one

poswiecone. Po uroczystosci goscie

udali sie do Restauracji "Zamkowa" na

symboliczny poczestunek zorganizo

wany prze Kolo PCK w Polskiej
Cerekwi.

Orkiestry dete z Polski

i Czech wspólnie
w Gminie Polska Cerekiew

Wszystkich milosników muzyki na
zywo zapraszamy na polsko-czeski
koncert orkiestr detych, który odbedzie
sie dnia 20 wrzesnia 2009 roku o godz.
18:00 na placu przed Urzedem Gminy
w Polskiej Cerekwi. Strone polska
reprezentowac bedzie nasza Gminna
Mlodziezowa Orkiestra Deta z Polskiej
Cerekwi, natomiast Czechów orkiestra
deta "Koberanka" z czeskiej miej
scowosci Koberice.

Dodatkowa atrakcja koncertu
bedzie wystawa poplenerowa pod
nazwa "Polsko-Czeskie krajobrazy",
podczas której podziwiac bedzie
mozna obrazy powstale na przelomie
czerwca i lipca w ramach projektu
"Polsko-Czeskie krajobrazy".

Stypendia szkolne

Informujemy, ze mozna juz
pobierac wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego na rok szkolny
2009 / 2010. Druki wniosków mozna
otrzymac w pokoju nr 15 Urzedu
Gminy lub pobrac ze strony
www.polskacerekiew.pl (zakladka
AKTUALNOSCI lub KARTY USLUG
FORMULARZE)

Wnioski moga skladac rodzice lub
pelnoletni uczniowie.

Stypendium moze otrzymac
uczen znajdujacy sie w trudnej sytuacji
materialnej, wynikajacej z niskich
dochodów na osobe w rodzinie,
w szczególnosci gdy w rodzinie tej
wystepuje: bezrobocie, niepel
nosprawnosc, ciezka lub dlugotrwala
choroba, wielodzietnosc, brak
umiejetnosci wypelniania funkcji
opiekunczo-wychowawczych, alko
holizm lub narkomania, a takze gdy
rodzina jest niepelna lub wystapilo
zdarzenie losowe.

Dochód w rodzinie ucznia, który
ubiega sie o przyznanie stypendium,
nie moze przekroczyc 351 zl netto.

Do wniosku nalezy dolaczyc
dokumenty poswiadczajace sytuacje
materialna w rodzinie, np.: zaswia
dczenia o zarobkach, zaswiadczenia
z Powiatowego Urzedu Pracy, z Gmin
nego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Polskiej Cerekwi o pobieranych
swiadczeniach i inne.

Wnioski nalezy skladac do dnia 15
wrzesnia 2009 r.
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Plac zabaw Polskiej Cerekwi

Na placu przed Urzedem Gminy
od czerwca funkcjonuje w pelni
wyposazony plac zabaw dla dzieci.
Pieniadze na wybudowanie placu,
w kwocie 25 tys zl. zostaly wy
datkowane z budzetu gminy. W celu
zapewnienia bezpieczenstwa ba
wiacym sie na placu dzieciom zostana
usuniete slupy telefoniczne, kable
beda puszczone pod ziemia, jak
równiez zostanie zamkniety rów przy
placu.

7 wrzesnia Zloty Jubileusz
pozycia malzenskiego obchodzili
Panstwo:

Adela i Leonard Kasper, którzy
brali slub 50 lat temu w kosciele
parafialnym w Polskiej Cerekwi p.w.

W tym miesiacu swoje Jubileusze
obchodzili:

13 sierpnia 80 urodziny
Pan Reinhold Scheit z Polowy

19 sierpnia 80 urodziny
Pani Helena Glombik z Zakrzowa

2 wrzesnia 85 urodziny
Pani Gertruda Szwedka z Polskiej
Cerekwi

Jubilatom zyczymy wiele zdrowia i
pomyslnosci.

5 wrzesnia w Kosciele Para
fialnym w Zakrzowie p.w. Sw. Mikolaja,
sakramentalne tak, powiedzieli sobie
Maria Wieczorek, skarbnik gminy
Polska Cerekiew oraz Mariusz

Juzwiszyn. Mlodej Parze zyczymy
wielu lat szczescia.

Wniebowziecia NMP, natomiast slub
cywilny dzien wczesniej, 6.09.1959 r.
w USC w Polskiej Cerekwi. Panstwo
Kasper maja dwoje dzieci, czworo
wnuczat i tylez samo prawnuczat. Pan
Leonard przez 3 kadencje sprawowal
funkcje Przewodniczacego Rady
Gminy.

Maria i Jan Sobek, którzy brali
slub w kosciele p.w. Sw. Jadwigi
w Radoszowach, natomiast slub

cywilny, 5 wrzesnla w USC
w Maciowakrzu. Panstwo Sobek maja
dwoje dzieci i szescioro wnuczat.

Jerzy i Dorota Kazmierz, którzy
brali slub w kosciele p.w. Sw. Piotra
i Pawla w Grzedzinie, natomiast slub
cywilny ~ wrzesnia w USC we
Wroninie. Panstwo Kazmierz maja
dwójke dzieci i siedmioro wnuczat.

Ogloszenia drobne
AKCJEZAK
AKCES 500 551 235

W poniedzialki i srody o godz.
18.00 w sali gimnastycznej przy
Zespole Szkól odbywac sie beda
zajecia aerobiku. Wszystkie zainte
resowane panie zapraszamy na
pierwsze zajecia 14wrzesnia.
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