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XVIII Final Wielkiej Orkiestry Swiatecznej Pomocy za nami W numerze miedzy innymi:

Jury, które na wzór znanych z malego
ekranu jurorów "dalo popalic" wyste
pujacym, a znakomita stylizacja nie
odbiegali od swoich ekranowych
oryginalów (najbardziej w pamiec za
padlo uczniom rózowe futerko "Edzi").

Po koncercie pedagogów przy

szedl czas na uczniów, którzy zapre
zentowali swoje talenty wokalne

i kabaretowe szerszej publicznosci.
Ciag dalszy na sIr. 2
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Zabawa karnawalowa

w Polskiej Cerekwi nauczyciele
przygotowali z tej okazji niespodzianke
dla swoich uczniów karaoke z wla

snym udzialem. Grono Pedagogiczne
blysnelo talentem w calej krasie,
zarówno wokalnie, choreograficznie,
jak i stylistycznie, doprowadzajac
publicznosc do lez wzruszenia (pio
senka "Nie placz Ewka" w wykonaniu
Pani od przyrody przyprawila o lzy
niejednego rozrabiake) i radosci.
Uczniowie doskonale sie bawili,
spiewali razem z wychowawcami,
a nawet tanczyli.

Entuzjazm wzbudzaly komen
tarze zlozonego z szóstoklasistów

Tegoroczny Final Wielkiej
Orkiestry Swiatecznej Pomocy zostal
zorganizowany dla dzieci z chorobami
onkologicznymi. Jak zwykle w calym
kraju zbierano w rózny sposób
fundusze na ten cel. W Zespole Szkól

Konkursy ofert

Wójt Gminy Polska Cerekiew na poczatku stycznia oglosil trzy konkursy na realizacje zadan publicznych na terenie
naszej gminy. Zainteresowane podmioty spelniajace warunki zapisane w ogloszeniu o konkursach moga skladac oferty •.
na: upowszechnianie sportu, kultury fizycznej i rekreacji wsród mieszkanców Gminy Polska Cerekiew w 2010 roku, na
ochrone, zachowanie i rozwój tozsamosci kulturowej mniejszosci w 201 O roku oraz na uslugi opiekuncze i specjalistyczne
- pielegnacje ludzi chorych, starszych i niepelnosprawnych w domu w 201 O roku. Na upowszechnianie sportu w budzecie
zabezpieczono kwote 60.000 zl, na zachowanie i rozwój tozsamosci kulturowej 10.000 zl, a na uslugi opiekuncze 50.000
zl. W miesiacu lutym komisja konkursowa zlozona z radnych zasiadajacych w gminnej komisji kultury oswiaty i sportu oraz
pracownika Urzedu Gminyoceni oferty.
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Ferie w szkole Nasi stypendysci
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Podobne stypendia przyznano
w Polskie Cerekwi. Szkole Podsta

wowej stypendia otrzymali:
Artur Kubina,

Emilia Kutyla
Oliwia Zwierkowska,

Grzegorz Dzimiera,
Julia Majnusz,
Szymon Walaszczyk,
Martyna Mikulska
Magdalena Weis
Dawid Dzimiera,

Patryk Pospiech,
Krzysztof Kasper,
Natalia Staisz

A fakt, ze byla to takze doskonala

zabawa zarówno dla dzieci, jak
i doroslych swiadczy o doskonalym -

talencie organizacyjnym Grona
Pedagogicznego, które juz dziesiaty

raz z rzedu wspiera Wielka Orkiestre

Swiatecznej Pomocy.

Jak co roku w Szkole Podsta

wowej we Wroninie przyznano sty
pendia za dobre wyniki w nauce.
W tym roku nagrody otrzymaja:

Adam Kletta,
Aleksander Piechula

Rozalia Biniasz,

Dzesika Obajtek,
Justyna Czerner
Stefania Stosiek,
Lukasz Sarnecki

W Gimnazjum Publicznym sty-
pendia otrzymali:

Aleksandra Zdobylak - kl. I a
Kaja Szacillo-Kosowska,
Agnieszka Olbrich -I b

w dzieciach i mlodziezy poczucie od

powiedzialnosci za innych, zwlaszcza
ze chodzilo o ich rówiesników.

W trakcie trwania wystepów uczniowie

wszystkich klas zbierali pieniadze na
rzecz organizacji Jurka Owsiaka.

Bardzo szybko rozeszly sie równiez
domowe wypieki, z których sprzedazy

calkowity dochód zostal przeznaczony
na rzecz Wielkiej Orkiestry Swia
tecznej Pomocy. Laczna kwota

zebrana przez Publiczna Szkole
Podstawowa w Polskiej Cerekwi

wyniosla okolo 800zl.
Warto docenic dobra wole i chec

uczestnictwa w tak szczytnym

przedsiewzieciu, które rozwija

Dokonczenie ze str. 1

W pierwszym tygodniu ferii liczne atrakcje czekaja uczniów Szkoly
Podstawowej we Wroni nie oraz Zespolu Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnego
w Polskiej Cerekwi. Dzieci z Wronina pojada na basen do Gorzyc oraz na
lodowisko i do kregielni do Raciborza. Poza tym beda sie mogly pobawic na Balu
Karnawalowym iwziac udzial w Turnieju tenisa stolowego i turnieju szachowym.

Dzieci z Polskiej Cerekwi pojada na lodowisko do Pszowa oraz do
Aquaparku do Tarnowskich Gór. W pozostale dni beda mogli brac udzial
w róznorodnych zajeciach organizowanych w szkole: gry i zabawy sportowe,
rozgrywki pilkarskie, zajecia swietlicowe i komputerowe, igrzyska sportowe,
a takze beda mogli obejrzec pokazy treningu zawodników Klubu Zapasniczego
"Dab Brzeznica".

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów i Klub Sportowy "Mlyn-pol" Zakrzów
organizuja w drugim tygodniu ferii w swietlicy wiejskiej w Zakrzowie ferie dla
dzieci. W programie przewidziane sa trzy wycieczki: na plywalnie do
Kedzierzyna-Kozla, do kina oraz na lodowisko do Pszowa. Oprócz tego dzieci
beda mogly wziac udzial w Turnieju tenisa stolowego, Turniej warcabowy
i szachowy, konkursy sprawnosciowe, a takze zabawy w swietlicy i na swiezym
powietrzu. Ferie zostaly dofinansowane przez Urzad Gminy w Polskiej Cerekwi.
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Dzien Babci i Dziadka

Jak co roku dzieci ze Szkoly Podstawowej w Polskiej Cerekwi przygotowaly specjalna uroczystosc dla swoich
dziadków. W programie mozna bylo obejrzec przedstawienie "Kopciuszek", wysluchac wierszy i piosenek opiewajacych
Babcie i Dziadków, a takze wystep zespolu tanecznego z Gimnazjum.

Na zakonczenie uroczystosci wszyscy goscie udali sie na slodki poczestunek przygotowany przez rodziców.

Podobnie w Szkole Podstawowej

we Wroninie przedszkolaki i uczniowie
klas 1-6 zaprezentowali przed licznie
zgromadzona publicznoscia program
artystyczny w podziekowaniu dla
swoich Babc i Dziadków za milosc na

jaka zawsze moga liczyc z ich strony.
W przedszkolu dzieci zaprezentowaly
inscenizacje bajki o Czerwonym Kap-

turku, a takze piosenki, wiersze i tance.
Natomiast w szkole kazda klasa

przygotowala program artystyczny
kI. I przedstawienie "Kopciuszek", po
zostale klasy - wiersze (takze w j. nie
mieckim i w gwarze slaskiej), tance,
piosenki, krótkie inscenizacje. Tutaj ta
kze przygotowano poczestunek dla
Babc i Dziadków.
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Zebranie Spólki Wodnej

W sali obrad Urzedu Gminy
w Polskiej Cerekwi przy ul. Ra
ciborskiej 4, odbedzie sie 12 lutego
2010 roku o godzinie 10:00 Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo
Wyborcze Delegatów Gminnej Spólki
Wodnej w Polskiej Cerekwi. Zainte
resowanych serdecznie zapraszamy.

Stypendia Sportowe

W styczniu gminna komisja ds. kultury, oswiaty i sportu rozpatrzyla zlozone

wnioski o przyznanie stypendium sportowego na 2010 r. Wszyscy

wnioskodawcy udokumentowali wybitne osiagniecia sportowe w roku 2009 na

poziomie co najmniej ogólnopolskim. Zatem od 1 marca 201 O r. do konca grudnia

comiesieczne stypendium sportowe w wysokosci 200 zl brutto otrzymywac beda

nastepujacy mieszkancy naszej gminy: Zaneta Skowronska, Nikola Kaletka,

Pawel Drzezdzon i Maciej Semak.

Najwazniejsze inwestycje zaplanowane do realizacji
w naszej gminie w roku 2010

Te i pozostale inwestycje omawiano na zebraniach wiejskich, które odbyly
sie na przelomie stycznia i lutego w wiekszosci solectw w gminie. W nastepnym

numerze ukaza sie relacje z tych spotkan.

• Budowa wielofunkcyjnego osrodka

sportowo-rekreacyjnego w Za

krzowie etap I

14 stycznia do Urzedu Gminy

wplynelo 21 ofert z calego kraju na

realizacje projektu, które sa obecnie

weryfikowane

• Remont, modernizacja wypo-

sazenie dawnego domu nau

czyciela, tzw. "lamikowca", aby pelnil

funkcje Gminnego Centrum Kultury

• Budowa kanalizacji sanitarnej

w Dzielawach i tranzyt scieków do

Polskiej Cerekwi

• Budowa boiska Orlik 2012

w Zakrzowie przy ul. Chopina ( za

blokami, w miejscu boiska do

siatkówki plazowej)

• "schetynówka" Wronin-Laniec pod

warunkiem uzyskania dofinan

sowania na realizacje inwestycji

W styczniu swoje Jubileusze
obchodzily:

8.01 - 90 urodziny Maria Kowol
z Polskiej Cerekwi
15.01 - 80 urodziny
Gertruda Kukielka

15.01 - Anna Bialas z Ligoty Malej

Jubilatkom zyczymy jeszcze wielu
lat w zdrowiu i szczesciu.

Zabawa karnawalowa

23 stycznia w Sali Mniejszosci
Niemieckiej odbyla sie zabawa
karnawalowa, zorganizowana przez
Zespól Caritas w Polskiej Cerekwi.
Na parkiecie bawilo sie 50 par.
Calkowity dochód z biletów zostal
przeznaczony na wymiane okien
w kosciele w Polskiej Cerekwi.
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