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INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Informujemy , że przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Polska Cerekiew w okresie 1.07.2013r
do 30.06.2014r wygrała firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. oddział w Kędzierzynie – Koźlu ul. Bolesława Chrobrego 41, 47-200 K-Koźle.
Zgodnie z ustaleniami każda posesja, która do tej pory nie posiadała pojemników na zmieszane odpady komunalne (czarny lub ciemnoszary) zostanie wyposażona w pojemnik najpóźniej w terminie do dwóch tygodni od podpisania umowy czyli od 01.07.2013r. Wszystkie
nieruchomości zostaną wyposażone w worki do selektywnej zbiórki: żółte i zielone. Nieruchomości, które zadeklarowały zapotrzebowanie na pojemniki do zbiórki bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej w okresie przejściowym (3 miesięcznym) będą wyposażone w worki
na bioodpady w kolorze brązowym. W tym okresie - 3 miesięcznym powinny też być dostarczone nowe pojemniki czarne na zmieszane
odpady komunalne dla osób które zadeklarowały taką potrzebę. Telefon kontaktowy do ﬁrmy REMONDIS: 77 4824603
Z uwagi na pytania i wątpliwości związane z nowym systemem gospodarki odpadami informujemy, że osobami do kontaktu z mieszkańcami ze Związku Międzygminnego „Czysty Region” są: Pani Magdalena Kostka 77/4461194; Pani Magdalena Matulka 77/4461190

Warsztaty językowe w Londynie
W dniach 7-12 maja grupa 35 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Polskiej Cerekwi pod opieką swoich nauczycieli przebywała na warsztatach językowych w Londynie. Wyjazd zorganizowała p. Aneta Piela przy współpracy z biurem podróży Atlas w Żorach.
Do grupy przyłączyło się również 12 uczestników z gimnazjum w Cisku. Celem wyjazdu było poznanie historii i kultury Londynu oraz doskonalenie znajomości języka angielskiego w praktyce. Uczniowie podróżowali autokarem i pierwszą z atrakcji była przeprawa promowa
z Calais we Francji do Dover. Wszyscy uczestnicy wyjazdu edukacyjnego mieli w obowiązku wypełnianie zeszytów warsztatowych po
każdym dniu zwiedzania z rodzinami brytyjskimi, u których byli zakwaterowani. Mimo typowo angielskiej pogody z olbrzymim zainteresowaniem rozpoczęto zwiedzanie. Pierwszy punkt programu to Greenwich z przebiegającym tam południkiem zerowym. Chyba nie było
osoby, która nie zrobiłaby sobie zdjęcia, stojąc na dwóch półkulach. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili najważniejsze Londyńskie obiekty zabytkowe m.in. The Tower – dawny zamek królów i więzienie, muzeum figur woskowych Madamme Tussaud’s, Muzeum Historii Naturalnej
- Natural History Museum, The British Museum, Narodową Galerię z dziełami van Gogha i Moneta, oglądali panoramę stolicy Wielkiej
Brytanii z koła młyńskiego tzw. London Eye, a także byli w miejscach dobrze znanych z filmów i przewodników: Tower Bridge, Piccadily
Circus, Oxford Street, Westminster z wieżą zegarową Big Ben, The City oraz China Town. Na długo w pamięci zostanie zmiana warty przed
Pałacem Buckingham i jeszcze wiele, wiele innych atrakcji. Uczniowie mieli także okazję wyjechać poza Londyn do Cambridge – miasteczka uniwersyteckiego, które jest siedzibą drugiego najstarszego uniwersytetu w Anglii. Wszyscy bardzo dobrze radzili sobie językowo
w różnych codziennych sytuacjach, dlatego na koniec warsztatów otrzymali Certyfikat potwierdzający aktywne uczestnictwo w warsztatach. Uczniowie z pełnymi wrażeń i umiejętności głowami wrócili do domu ze świadomością, że żyją gdzieś jeżdżący lewą stroną drogi
Anglicy, do których będą wracać myślą jeszcze wiele razy.
Aneta Piela
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Na zdjęciu poniżej najlepsi
uczniowie z klas IV- VI, którzy uzyskali
świadectwo z wyróżnieniem, większość
otrzymała również stypendia naukowe.
Od lewej strony stoją: Martyna Czerner, Mateusz Rogowski, Paweł Freitag,
Michael Pasker, Karolina Kuśmierska,
Julia Gilge, Katarzyna Mrozek. W tym roku
pożegnaliśmy też klasę VI, która przejdzie
do historii szkoły z trzech powodów - była
najmniej liczną klasą w historii szkoły w ostatnim roku nauki liczyła tylko cztery
„Praca szansą na lepsze życie”
osoby, była jedyną męską klasą, osiągnęła najlepsze wyniki na sprawGminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie realizudzianie po szóstej klasie - w historii szkoły. Klasę tworzyli Alexander je projekt pn. “Praca szansą na lepsze życie”. Celem projektu jest
Musioł, Patryk Frohlich, Kevin Kupka i Dawid Morawiec.
podniesienie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet korzystających z pomocy GOPS. Do tego zadania wytypowano sześć
pań, które skorzystają z usług doradcy zawodowego, wezmą
udział w warsztatach poszukiwania pracy, skorzystają z wsparcia
Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
psychologa. Kolejne osoby zostaną włączone do projektu w przyszłym roku. Podczas szkoleń i warsztatów zdiagnozowane zostaną
a
asz w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
predyspozycje uczestniczek projektu, które zaważą na wyborze
zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
ogł atni wpomocy
w ramach działania w zakresie:
kursów zawodowych zwiększających szansę na znalezienie zaost bór
na
trudnienia w przyszłości.

Fundacja Euro-Country

limit środków
404 260,00 PLN
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Termin składnia wniosków:

Partnerstwo polsko-czeskie
Partnerstwo pomiędzy Gminą Polska Cerekiew a czeską Gminą Svetla Hora trwa w najlepsze.
W ramach wspólnego projektu ponad 30-osobowa grupa mieszkańców gminy udała się ponownie do Czech,
z Panią Wójt Krystyną Helbin i Przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Kołeczko na czele. Po przyjeździe na
miejsce, już w mniejszych grupach, grupa zwiedzała tamtejsze przepiękne tereny górskie. Zwiedzanie odbywało się wyznaczoną przez organizatorów trasą, podczas której co jakiś czas trzeba było odpowiedzieć
na pytania dotyczące partnerstwa obu gmin oraz współpracy transgranicznej. Trasa nie była przypadkowa,
gdyż prowadziła na czeską górę świętej Anny. Tam uczestnicy zwiedzili przepiękny, ale niestety niecznny kościół Św. Anny, będący
własnością gminy. Po zwiedzaniu kościoła wszyscy razem usiedli przy tradycyjnym ognisku i pieczeniu kiełbasek, a następnie z uśmiechami
na twarzy zeszli z powrotem w dół. Teraz przerwa wakacyjna, a w październiku kolejne spotkanie w Czechach, tym razem podczas tradycyjnego „świniobicia”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tej imprezie, zapisy już trwają a ilość miejsc jest ograniczona.

Nasi Jubilaci

W czerwcu kilkoro mieszkańców naszej gminy obchodziło swoje jubileusze. Z tej okazji życzymy Wszystkim Jubilatom jeszcze wielu pogodnych i spokojnych dni a także dużo zdrowia! Nasi Jubilaci:
01.06 Karol Szwedka 90 lat, Polska Cerekiew; 07.06 Jan Bochenek 80 lat, Polska Cerekiew;
08.06 Władysław Zmitrowicz 90 lat, Witosławice; 08.06 Engelbert Piontek 85 lat, Ligota Mała; 30.06. Maria Antolak 90 lat, Witosławice
Wydawca: Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew
Redakcja: Fundacja Euro-Country tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22, ul. Parkowa 23, Zakrzów; Redaktor naczelny: Anetta Sałacka
Druk: Futuristic Designs Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle, tel. +48 693 576 693, biuro@futuristicdesigns.eu; www.futuristicdesigns.eu
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limit środków
994 223,00 PLN

16.07.2013 - 31.07.2013 r.

Miejsce składania wniosków: siedziba LGD
Zakrzów, ul. Parkowa 23, II piętro (boczna klatka schodowa)
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00
Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy oraz inne niezbędne
dokumenty udostępnione są w siedzibie LGD lub na stronie internetowej LGD
www.euro-country.pl zakładka PROW 2007-2013.

Fundacja Euro-Country
Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
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Cisek

27-28 lipca 2013 r.

plac przy restauracji „Garden Cafe”

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura LGD w siedzibie biura
lub pod nr tel. 77 4875 422

6RERWDU
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Publikacja opracowana przez Fundację Euro-Country – Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Publikacja współﬁnansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
w okresie 01.07.2013 do 31.12.2013

Mierzęcin, Łaniec, Wronin, Grzędzin, Połowa, Dzielawy, Witosławice, Koza,
Ciężkowice, Ligota Mała, Zakrzów, Jaborowice, Polska Cerekiew
TERMINY ODBIORU ODPADÓW
TERMINY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
oraz Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Wieczorek poetycki

III Festiwal Orkiestr Dętych

We wtorek (28.05.2012) w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi odbył się Wieczorek Poetycki przygotowany przez klasę VI SP.
Zaprezentowano wiersze Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, ks. Jana Twardowskiego, Agnieszki Osieckiej, Mirona Białoszewskiego, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Jana Sztaudyngera, Stanisława Leca i Wisławy Szymborskiej. Wieczorek przybrał interesującą formę.
Każdemu wierszowi towarzyszyła krótka impresja na temat recytowanego utworu w postaci prezentacji multimedialnej. Tłem dla prezentowanych liryków była również relaksacyjna muzyka, ponadto można było usłyszeć szum morza, mewy, a przy utworach Białoszewski
kompozycję Krzysztofa Komedy. W części poświęconej Wisławie Szymborskiej między wierszami widzowie mogli zobaczyć urywki filmu
poświęconego życiu polskiej noblistki. Scenę pokrywały płatki kwiatów w różnych kolorach, dzięki czemu stworzona została bajkowa i pogodna atmosfera.Nie był to więc typowy wieczorek ze świecami i nastrojem przepełnionym dostojnością czy smutkiem. Spotkanie to nie
przypominało typowych akademii szkolnych. Szóstoklasiści pokazali, że poezją można się bawić i że można zaprezentować ją w niebanalny
sposób. Młodzieży udało się przeprowadzić słuchaczy przez pełne miłosnych uniesień wiersze Pawlikowskiej, filozoficzne rozmyślania Miłosza, czy pełną „szarej rzeczywistości” poezję Białoszewskiego. Po „poetyckim dancingu” klasa usłyszała same pochwały. Widzowie byli
zachwyceni i zainteresowani następnymi spotkaniami tego typu, w związku z czym planowany jest już następnym wieczorek.

Na początku czerwca, już po raz trzeci w Polskiej Cerekwi odbył się Festiwal Orkiestr Dętych. Przed rozpoczęciem Imprezy organizatorzy mogli mieć obawy co do jej przebiegu, ponieważ deszczowa pogoda utrzymująca się w ciągu tygodnia nie sprzyjała podczas
przygotowań terenu pod to wydarzenie. Ku uciesze mieszkańców oraz organizatorów w niedzielę nad Polską Cerekwią przez cały dzień
świeciło słońce. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 14 przemarszem wszystkich uczestniczących orkiestr przez cerekwicki rynek. W kierunku placu przed Urzędem Gminy przemaszerowały orkiestry m.in. z Mechnicy, Leśnicy, Pokrzywnicy, Kotulina i Kędzierzyna-Koźla. Tam
wszystkie razem odegrały wspólny utwór. Następnie orkiestry przeniosły się pod namiot, gdzie każda z nich zaprezentowała swój krótki
dorobek artystyczny. Po występach orkiestr sceną zawładnęli artyści z lokalnego podwórka. Pojawiły się dzieci z sekcji tanecznej Pana Oriana oraz mażoretki z Kotulina. Głośno zrobiło się szczególnie za sprawą rockowego zespołu Reset. Organizatorzy nie zapomnieli również
o najmłodszych mieszkańcach gminy. Z okazji Dnia Dziecka wśród publiczności pojawili się Kubuś Puchatek i Lew Alex, którzy rozdawali
dzieciom słodycze i chętnie pozowali do zdjęć. Najmłodsi mogli się również pobawić w wesołym miasteczku lub spróbować „zakręconych
frytek”. Na zakończenie Imprezy odbyła się zabawa taneczna, podczas której mieszkańcy gminy hucznie bawili się do późnych godzin nocnych. Po reakcjach publiczności widać było, że tego typu impreza przypadła do gustu naszym mieszkańcom. Organizatorzy zapowiadają,
że w przyszłym roku orkiestry ponownie zagoszczą w Polskiej Cerekwi.

Wyjazd do Warszawy, Krakowa i Gór Świętokrzyskich
W miesiącach maju i czerwcu wszyscy uczniowie i uczennice klas 4-6 szkoły podstawowej
w Polskiej Cerekwi i we Wroninie oraz gimnazjum udali się na 5-dniowy wyjazd edukacyjny do stolicy
naszego kraju. Wyjazdy odbyły się w ramach projektu „Droga do lepszej przyszłości” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, Poddziałanie 9.1.2. Program wyjazdu obejmował
zwiedzanie najbardziej charakterystycznych miejsc Warszawy, m. in. Lotnisko im F. Chopina, Pałac
Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Stare Miasto z Zamkiem Królewskim, Łazienki
Królewskie, siedzibę Sejmu RP, Narodowe Centrum Sportu. Uczestnicy mieli również okazję odwiedzić i poeksperymentować w Centrum Nauki Kopernik. Odbyła się również wycieczka do Żelazowej
Woli, miejsca urodzenia Fryderyka Chopina oraz do Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie odbyły
się warsztaty przyrodnicze. Najmłodsi uczniowie i uczennice z klas 1-3 szkół podstawowych udali się
na wycieczkę do Bochni, gdzie spędzili noc w Kopalni Soli, tam również wzięli udział w warsztatach
dydaktycznych pt „Skrzaty Solne w bocheńskiej kopalni”. Wcześniej zwiedzili najciekawsze miejsca i
zabytki Krakowa przechadzając się Drogą Królewską, poznając legendy Krakowa i odwiedzając Muzeum Podziemia Rynku. Wczesną wiosną natomiast uczniowie, którzy najbardziej aktywnie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych udali się na 2-dniowy wyjazd w Góry Świętokrzyskie, gdzie odwiedzili m. in. Jaskinię Raj, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, rezerwat Kadzielnia, Muzeum Starego
Hutnictwa czy Sanktuarium Św. Krzyż. Wzięli również udział w zajęciach przyrodniczych na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
gdzie zobaczyć można charakterystyczne rumowiska skalne – gołoborza.					
Aneta Piela

Honorowe wyróżnienia Złote Floriany
Podczas przeglądu orkiestr w Polskiej Cerekwi rozdano kolejne „Złote Floriany”. Do grona
osób obdarzonych wyróżnieniami dołączyli:
pan Andrzej Lewczak – za działalność sportową,
pani Małgorzata Sobota, sołtys Ciężkowic - za działalność społeczną; pani Anna Wieczorek z Zakrzowa
– za działalność kulturalną oraz państwo Łucja i Jerzy Wieczorek z Polskiej Cerekwi – za działalność gospodarczą. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Ciekawostki z naszej historii
(6)
Browar Kochaniec już w 1858
roku był znany z wybornego piwa.
Z widocznych na ilustracji etykietek
dowiadujemy się, że produkowano
tam również lemoniadę gazowaną o
smaku owocowym i wodę sodową.
Browar Kochaniec był filią browaru
w Reńskiej Wsi, którego właściciel nazywał się Hasso Wünsche. Skądinąd
wiadomo, iż w 1907 roku Hasso Wünsche w pobliżu Koźla spadł z konia
i dotkliwie się potłukł. Przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa.

Plan wakacji w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi na lipiec
Wakacyjne Warsztaty Twórcze
„Plastopianka” - to nowoczesna masa plastyczna stworzona z kolorowych, maleńkich kulek styropianu o kleistych
właściwościach. Stworzona specjalnie z myślą o dzieciach. Zabawa plastopianką nie wymaga dużych umiejętności plastycznych
ani dodatkowych narzędzi, można nią wyklejać gotowe szablony bez użycia kleju, można ją formować w dowolny sposób
tworząc rzeźby, płaskorzeźby lub przestrzenne obrazki. Można ją również łączyć z dodatkowymi materiałami np. pomponami,
sznurkami, plastikowymi oczkami, itp. Tworzenie prac przy użyciu plastopianki rozwija dziecięcą wyobraźnię, zdolności
manualne i przede wszystkim sprawia wiele radości.
„Malowanie na szkle” - to technika prosta i przyjemna. Dzieci chętnie tworzą tą techniką wazony na Dzień Matki, Babci czy
jako prezent na urodziny. Wystarczy zabrać ze sobą słoik po ogórkach 

Kino wakacyjne
W miesiącu lipcu zagramy przeboje ostatnich miesięcy. W repertuarze m.in.: „Zambezia”, „Prawie jak gladiator”, „Merida
waleczna” czy „Asterix i Obelix: W służbie jej królewskiej mości”.

Plener malarski pt. „Wakacje w Polskiej Cerekwi”
W plenerze mogą brać udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe, osoby początkujące i zaawansowane. Plener malarski jest
doskonałą okazją do wypróbowania siebie i swoich zdolności plastycznych. Intensywna praca twórcza w otoczeniu przyrody
sprzyja poszukiwaniom artystycznym, wypracowaniu indywidualnych środków wyrazu, uczy malarskiej syntezy. Mile widziane
własne materiały. Wystarczy zwykły blok rysunkowy, kredki czy farby. Wyjdźmy na zewnątrz i pokażmy piękno tego świata.

Wakacyjne spotkania z seniorami

UWAGA DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI

Wycieczka emerytów
Dnia 25 maja 2013r grupa 51 seniorów z Polskiej Cerekwi i Zakrzowa wybrała się na wycieczkę do Częstochowy, Gidli, Świętej Anny i Leśniowa. Leśniów- Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Znajduje się tu gotycka figurka uśmiechniętej Madonny oraz źródło wody, który służy Bogu, jako narzędzie tysięcy
uzdrowień. Miejscowość Święta Anna zawdzięcza swoja nazwę patronce tutejszego sanktuarium Świętej Annie
Samotrzeciej. Przy sanktuarium mają swój klasztor Siostry Dominikanki Klauzurowe. W Częstochowie seniorzy
zwiedzili Jasną Górę oraz Park Miniatur Sakralnych , gdzie znajduje się największa na świecie statua Błogosławionego Jana Pawła II. W Sanktuarium Maryjnym w Gidlach seniorzy uczestniczyli w mszy świętej. Do domu wrócili
wieczorem zmęczeni, ale i zadowoleni.

WITOSŁAWICE, DZIELAWY, WRONIN, GRZĘDZIN, ŁANIEC, MIERZĘCIN I
KOZA.
NIE MACIE JAK DOJECHAĆ,
A CHCECIE UCZESTNICZYĆ W WAKACYJNYCH WYDARZENIACH
ZAPLANOWANYCH W CENTRUM KULTURY W POLSKIEJ CEREKWI?
ZGŁOŚCIE TEN FAKT PANU PIOTROWI KANZY Z URZĘDU GMINY,
A PRZYJEDZIEMY PO WAS I ZAWIEZIEMY DO DOMU 

TEL. 532 539 478

Na co dzień spędzamy wolny czas w gronie rówieśników. Mamy wspólne tematy, zainteresowania i rytm dnia. Żyjemy
w czasach, kiedy mamy coraz mniej okazji do kontaktów z ludźmi starszymi. Świat zmienia się na tyle szybko, że wiedza
gromadzona przez całe życie szybko się dezaktualizuje. Coraz częściej młodzi ludzie stawiają pytanie: „Skoro starsi nie
obsługują komputera, to czego mogą mnie nauczyć?”. Odpowiedź brzmi: „WIELU CENNYCH RZECZY!!”. Otóż młodzi i starsi
w naturalny sposób mogą się spotkać w różnych działaniach. Ugotujmy coś wspólnie - coś co potrafią tylko nasze babcie.
Porozmawiajmy o tym jak to kiedyś było - w szkole, na boisku czy w sklepie.
Wszystko co zostanie wytworzone na warsztatach, zostanie zaprezentowane w trakcie Festynu na zakończenie wakacji,
który odbędzie się pod koniec sierpnia. Dla najwszechstronniejszych uczestników Urząd Gminy przewidział nagrody.

PROGRAM NA LIPIEC 2013
Środa - 24.07.2013, godz. 10:00
Wakacyjne spotkanie z seniorami – jak to kiedyś było gdy jeszcze nie było telewizora 

Piątek - 26.07.2013, godz. 10:00
Plener malarski „Wakacje w Polskiej Cerekwi”

Poniedziałek - 29.07.2013, godz. 10:00
Wakacyjne Warsztaty Twórcze – Malowanie na szkle
W miarę możliwości proszę przynieść: farby do malowania na szkle, słoik, szklaną przezroczystą butelkę.
Kino wakacyjne – „Merida waleczna”

Środa - 31.07.2013, godz. 10:00
Wakacyjne spotkanie z seniorami – ustalmy wspólnie jak spędzić nasz wolny czas
Zaktualizowany plan zajęć na sierpień będzie dostępny na stronach Urzędu Gminy i na plakatach. Życzymy udanej zabawy.

