Bezpłatny internet
dla seniorów
Trwa nabór chętnych do uczestnictwa
w projekcie „Cyfrowy debiut 50+”. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby z pokolenia 50+, których przeciętny miesięczny
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych
przez prezesa ZUS. Obecnie jest to kwota
844,45 zł.
Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym
i edukacyjnym i zostanie mu zapewniony
bezpłatny dostęp do internetu. Ponadto
w kilku świetlicach na terenie gminy utworzone zostaną tzw. „Wiejskie Centra Integracji Cyfrowej”, gdzie organizowane będą
szkolenia dla osób z pokolenia 50+.
Osobą uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie rekrutacji, jak i całego projektu jest Piotr Kanzy
z urzędu gminy, tel. 77 480 14 76. Zapraszamy osoby po 50 roku życia posiadające
dochód mniejszy niż 844,45 zł do wzięcia
udziału w projekcie. Uwaga, liczba miejsc
jest ograniczona.

Wakacje
w Centrum Kultury
To co dobre, szybko się kończy. Pomimo
udanej letniej pogody dzieci z terenu gminy
chętnie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Polskiej
Cerekwi i dlatego też zgodnie podkreślali
swoje zadowolenie. Oprócz różnych zajęć
plastycznych połączonych z seansami filmowymi, ciekawym wydarzeniem okazała się
wizyta w pizzerii, gdzie każdy miał okazję
upiec pizzę ze swoimi ulubionymi dodatkami. W każdą sierpniową środę dzieciaki spotykały się z naszymi seniorami, gdzie
wszyscy wspólnie gotowali najróżniejsze
smakołyki. Na zakończenie wakacji zorganizowano wspólny wyjazd do kina Helios. Czas
faktycznie szybko płynie, więc niebawem
następne wakacje, które znowu będzie można ciekawie, aktywnie i bezpiecznie spędzić
z Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi.

Sadziliśmy las
15 września uczniowie szkoły we Wroninie
wybrali się na wycieczkę do nadleśnictwa
w Rudach w celu sadzenia drzewek.
Przy szkółce w Nędzy czekali już na nas
dwaj pracownicy nadleśnictwa i po zapakowaniu skrzynek z sadzonkami wyruszyliśmy
do lasu. Leśnicy udzielili nam dokładnych
wskazówek co do techniki sadzenia, po
czym dzieci wraz z opiekunami zabrały się
do pracy. W ciągu niespełna dwóch godzin
zasadziliśmy 800 małych sosenek. Mamy nadzieję, że wyrośnie z nich kawałek pięknego
lasku, do którego odwiedzenia zachęcali nas
leśniczy.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie szkółki leśnej w Nędzy. Dowiedzieliśmy się, że rocznie produkuje ona 10 milionów sadzonek. Przewodnik opowiadał nam,
w jaki sposób zabezpiecza się młode drzewka przed zwierzętami. Zwiedziliśmy też nowoczesną, sterowaną komputerowo halę,
w której przechowuje się sadzonki.
Leśniczy chętnie odpowiadał na pytania
dzieci dotyczące drzewek i ich pielęgnacji.
Wycieczka zakończyła się ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek.
Wróciliśmy pełni wrażeń, przywożąc
ze sobą zapach słonecznego, wrześniowego lasu i kilka drzewek, które otrzymaliśmy
w prezencie, by mogły rosnąć wokół naszej
szkoły.
Jadwiga Marcinek-Freitag

Konkurs
fotograficzny
Fundacja Euro-Country zaprasza wszystkich fotografów amatorów do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Cztery
pory roku”. Celem konkursu jest
uchwycenie w różnych porach
roku piękna zmieniającego się
krajobrazu na terenie Lokalnej
Grupy Działania Euro-Country
tj. gmin: Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska
Cerekiew oraz Reńska Wieś.
Komisja konkursowa wyłoni
12 najlepszych zdjęć, które zostaną opublikowane w kalendarzu na rok 2015. Wszelkie informacje dostępne pod nr telefonu
77/48 75 422 lub na stronie
www.euro-country.pl

19 września Państwo Leokadia i Mieczysław Sobol z Polskiej
Cerekwi obchodzili złote gody,
20 września 90. urodziny obchodziła Pani Jadwiga Okwik z Ligoty Małej,
22 września 80. urodziny obchodził Pan Józef Dapa z Ligoty Małej.
Wszystkim jubilatom życzymy dużo
zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Polskiej
Cerekwi informuje, że od 1 września 2014 r. Można składać
wnioski na zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami.
Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi
przy ul. Raciborskiej 4, pokój
nr 1 (parter).
Wszelkie informacje można uzyskać w biurze lub
pod nr tel.: 77/48 76 527,
77/48 01 477

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi informuje, że od 1 sierpnia
2014 r. można składać wnioski
na świadczenia z funduszu aliementacyjnego.
Wnioski przyjmowane będą
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Polskiej Cerekwi ul. Raciborska
4, pokój nr 1 (parter).
Informacje można uzyskać
w biurze lub pod nr tel.:
77/48 76 527, 77/48 01 477.
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25-lecie partnerstwa polsko-niemieckiego
To już 25 lat odkąd współpracują ze sobą samorządy gmin Polska Cerekiew i Rieste. Wszystko zaczęło się w 1989 r., kiedy nieżyjący już Engelhardt Harz i jego żona
Edeltrauda nawiązali współpracę ze znajomymi z Niemiec. Od tego czasu rozpoczęła
się budowa wzajemnej współpracy pomiędzy tamtejszym chórem a chórem Bel Canto
z Polskiej Cerekwi. Właśnie dzięki temu 2 maja 1994 r. pomiędzy samorządami gmin
Polska Cerekiew i Rieste podpisano oficjalny akt partnerstwa. Z tego powodu, na zaproszenie tamtejszych władz, w połowie sierpnia do Rieste udała się kilkuosobowa delegacja z naszej gminy. Wśród nich była oczywiście wójt Gminy Polska Cerekiew Krystyna Helbin oraz ówczesny przewodniczący rady gminy Henryk Kośmider z Zakrzowa
wraz z małżonką. Na jubileuszu nie mogło zabraknąć również chóru Bel Canto, który
dumnie prezentował się podczas oficjalnych uroczystości. Nie obyło się bez wspomnień, łez wzruszenia i wzajemnej życzliwości. Jak wspomniała wójt Krystyna Helbin
podczas oficjalnego przemówienia „bo właśnie na przyjaźni, życzliwości i otwartości
oparte są nasze stosunki. Chcemy, aby poznawało się jak najwięcej osób z Niemiec
i z Polski, z Gminy Rieste i z Gminy Polska Cerekiew. Jestem przekonana, że polsko-niemiecka przyjaźń będzie rozwijać się przez wiele kolejnych lat”.

Wielki Koncert Floriański
W tym roku nieco później, bo pod koniec sierpnia, i w innym miejscu niż zwykle,
bo w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie, wójt gminy wraz z radą
gminy zorganizowali tegoroczny Wielki Koncert Floriański. Dzięki owocnej współpracy
władz gminy z władzami opolskiej szkoły muzycznej, do Zakrzowa udało się zaprosić
75-osobową grupę młodych utalentowanych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej z Opola oraz Szkoły Muzycznej z Poczdamu. Wspólna polsko-niemiecka orkiestra
symfoniczna zaprezentowała bardzo zróżnicowany repertuar, poczynając od kompozycji Czajkowskiego, a kończąc na znanych filmowych utworach współczesnego kina.
Warto wspomnieć, że polsko - niemiecka orkiestra wystąpiła u nas w ramach swojego
„tournee” – dwa dni wcześniej młodzież występowała w kilku miejscach w Niemczech,
a następnie w Opolu i właśnie w Zakrzowie. Na zakończenie koncertu wystąpiła jeszcze wokalistka Andrea Rischka, która zaprezentowała lekki i skoczny repertuar.
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Dożynki parafialne
„Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy,
Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola”.
Słowa tej dziękczynnej pieśni wypełniły grzędziński kościół w niedzielę, 14 września, kiedy
to mieszkańcy parafii obchodzili doroczne święto plonów. W tym roku dożynki przygotowali
mieszkańcy Grzędzina. Wczesnym popołudniem zebrali się przy domu spotkań, by stamtąd
w uroczystym orszaku udać się do parafialnego kościoła. Przy bramie grzędzińskiej ks. Szczepan Wardenga przywitał wszystkich parafian oraz poświęcił koronę, kielich oraz przyniesione
dary. Mszę dożynkową koncelebrował nowo przybyły wikariusz ks. Grzegorz Krenc, on też
wygłosił homilię.
Po uroczystości w kościele mieszkańcy udali się na festyn dożynkowy, gdzie przy kawie
i śląskim kołaczu można było obejrzeć występy dzieci szkolnych i przedszkolaków, posłuchać
muzyki i świętować do późnych godzin wieczornych.
Organizatorzy zadbali o piękny wystrój kościoła, a mieszkańcy zgodnie z tradycją przystroili swoje domostwa. Przygotowując festyn pomyślano również o najmłodszych mieszkańcach,
na których czekały dmuchane zjeżdżalnie i inne ciekawe atrakcje.
Mimo że pogoda w tym roku dała się rolnikom we znaki, tradycji stało się zadość. Po czasie
siewu i zbioru, po ciężkiej pracy musi nastać i czas odpoczynku. W niedzielę 14 września
zawarł się on w dziękczynnej modlitwie i we wspólnym biesiadowaniu.
Jadwiga Marcinek-Freitag

Nowa sekcja w OSP Polska Cerekiew
W tegoroczne letnie wakacje przy OSP Polska Cerekiew została powołana Dziecięca Drużyna Pożarnicza, która miała swój debiut 24 sierpnia na IV Zawodach Sikawek Konnych Młodzieży do lat 18 w Pokrzywnicy (pow. kędzierzyńsko-kozielski).
W turnieju uczestniczyło ponad 20 drużyn, podzielonych na kategorie wiekowe oraz
na płeć.
Zawody polegały na przepuszczeniu piłeczki golfowej przez wąż strażacki, następnie należało przebiec slalomem między tyczkami oraz przez tunel. Na koniec dwóch strażaków musiało rozwinąć linię gaśniczą, a pozostali pompowali wodę ze zbiornika przy pomocy sikawki
konnej. Podczas tego zadania trzeba było strumieniem wody przewrócić dwa drewniane sągi.
Z naszych dwóch sekcji 14 dzieci wystartowało w najmłodszej kategorii - smerfy. Wszystkie drużyny w tej kategorii wykazały się dużym zaangażowaniem oraz ogromną wolą walki,
przez co zdobyły ex aequo pierwsze miejsce.
Z pośród drużyn chłopięcych, ze starszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Pokrzywnicy (przed drużyną z Przewozu i Ostrożnicy). Pierwsze miejsce zajęły
również dziewczyny z Pokrzywnicy, następnie reprezentatki Ucieszkowa, na trzecim miejscu
uplasowały się dziewczęta z Dobieszowic.

Karta dużej rodziny
W urzędzie gminy Polska
Cerekiew można składać wnioski o wydanie Karty dużej rodziny. Karta przysługuje rodzinom
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Posiadacze
karty będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Rząd ustanowił program dla
rodzin wielodzietnych, którego
celem jest promowanie modelu
rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, umacnianie
i wspieranie oraz zwiększanie
szans rozwojowych i życiowych
dzieci wychowujących się w dużych rodzinach.
Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny,
także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Wyjątek stanowi wniosek o wydanie
duplika tu karty np. jeśli ją zgubimy. Wówczas należy wnieść opłatę w wysokości ok. 9 złotych.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku
życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia
25 lat. Osoby niepełnosprawne
otrzymają kartę na czas trwania
orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek
oraz dodatkowych uprawnień. Jej
posiadacze będą mogli skorzystać
z zakupu tańszych biletów na
przejazdy komunikacją publiczną,
na różnego rodzaju wydarzenia
kulturalne, czy też na wejścia do
muzeum. Zniżki mogą oferować
nie tylko instytucje publiczne, ale
również przedsiębiorcy prywatni.
Miejsca, w których przysługują
zniżki oznaczone są specjalnym
znakiem „Tu honorujemy Kartę
dużej rodziny”.
Lista miejsc i wysokość zniżek
dostępna jest na stronie: www.
rodzina.gov.pl/duza-rodzina. Lista
jest aktualizowana na bieżąco.
Wnioski
można
pobrać
z Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Polskiej Cerekwi
przy ul. Raciborskiej 4, pok. nr 1.
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Honorowe
wyróżnienia gminy
Polska Cerekiew
Podczas tegorocznego Koncertu Floriańskiego rozdano
kolejne już „Złote Floriany”. Do
grona wyróżnionych dołączyli:
Franciszek Jacek - za działalność medyczną na rzecz mieszkańców gminy oraz dyrektor
naczelny Cukrowni Cerekiew
Tomasz Kostrzewa – za działalność wspierającą instytucje
znajdujące się na terenie gminy.
Laureatom serdecznie gratulujemy!



No stress, no pressure!
„Bez stresu i presji” – takie motto przyświeca uczestnikom kursu języka angielskiego dla
dorosłych, którzy od kilku miesięcy biorą udział w zajęciach zorganizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i promocji Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego
w Polskiej Cerekwi. „Pomysł zrodził się z pasji i jest rezultatem rosnącego zapotrzebowania
na umiejętność porozumiewania się w języku angielskim osób dorosłych, które nie miały
możliwości uczenia się tego języka w szkole lub dla tych, którzy chcą go odświeżyć, ponieważ
ze względu na brak wykorzystania tego języka w praktyce już go zapomnieli”- mówi Aneta
Piela, prezes Stowarzyszenia oraz prowadząca zajęcia.
Uczestnicy kursu spotykają się raz w tygodniu i przez półtorej godziny w przyjaznej atmosferze rozwijają swoją znajomość języka angielskiego. „Gdy dowiedziałam się o kursie
to bardzo się ucieszyłam i pomyślałam, że żal byłoby nie skorzystać. Jestem bardzo zadowolona z organizacji tych zajęć, ponieważ materiały do nauki oraz sprzęt, w jaki wyposażona jest sala, w której się uczymy, sprawiają że przyswajanie wiedzy jest bardzo przyjemne
i efektywne. Pani Aneta zwraca się do kursantów głównie w języku angielskim, co pomaga
w przełamywaniu bariery językowej, a wszystkie niejasności rozwiewane są na bieżąco”mówi pani Anna. Inna kursantka dodaje: „Zajęcia przebiegają w swobodnej i koleżeńskiej atmosferze, bez zbędnego stresu i tremy. Prowadzone są bardzo profesjonalnie, są urozmaicone
i ciekawe, a prowadząca jest sympatyczna i wyrozumiała. Jest kameralnie i wesoło”.
Pani Aneta dodaje: „Najważniejszym celem, który mi przyświeca jest budowanie swobodnej i przyjaznej atmosfery, która sprzyja przełamywaniu bariery językowej i utrzymywaniu
wysokiego poziomu wewnętrznej motywacji moich kursantów. Korzystając z interesujących
i nowoczesnych materiałów równomiernie nabywamy i rozwijamy umiejętność swobodnego
posługiwania się językiem obcym w mowie i piśmie. Główny nacisk kładziemy jednak przede
wszystkim na umiejętność konwersacji oraz rozumienie tekstów pisanych i ze słuchu.” Pani
Monika, która na zajęcia przyjeżdża z Łan, opowiada: „Na każdych zajęciach poznaję nowe
słowa i wyrażenia, uczę się wymowy, a co najważniejsze, codziennego, praktycznego angielskiego, tak abym mogła porozumieć się z drugą osobą albo napisać e-maila. W domu mam
możliwość utrwalania wiadomości, gdyż multimedialny podręcznik zawiera dodatkowe ćwiczenia i dialogi do samodzielnego powtarzania. Zajęcia prowadzone są w miłej i przyjaznej
atmosferze. Uważam, że pomysł zorganizowania tego kursu był strzałem w dziesiątkę!”

Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd po raz siedemnasty
Tradycyjnie w ostatni weekend wakacji w zakrzowskiej „Lewadzie” odbyły się
Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd. Impreza, której pomysłodawcami byli Katarzyna
Dowbor i Andrzej Sałacki odbyła się już po raz siedemnasty. Uczestnicy rywalizowali
na hipodromie przed zakrzowskim pałacem w czterech konkurencjach jeździeckich:
powożeniu zaprzęgami parokonnymi, ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody i dyscyplinie „west”. Imprezie towarzyszyły pokazy jeździeckie, pokazy mody i rozgrywane
przez dwa dni turnieje polo.
Największą gwiazdą tegorocznej edycji „Art Cup” był bardzo dobrze jeżdżący konno i chętnie udzielający wywiadów Bogusław Linda. Do Zakrzowa przyjechali również Grażyna Wolszczak, Rafał Królikowski, Piotr Polk, Waldemar Błaszczyk, Karol
Strasburger, Marek Torzewski, Emilia Krakowska, Bartosz Obuchowicz, Sylwester
Maciejwski, Bogdan Kalus, Paweł Staliński, Mathieu Bondu, Michał Malinowski, Henryk Sawka, Darek Kordek, Julian Mere i wielu stałych bywalców imprezy.
Nie mniejszym zainteresowaniem niż popularni aktorzy cieszył się ogierek “Ciuciu”- najmniejszy w Polsce koń rasy falabella ważący zaledwie 64 kg. „Ciuciu” odziany
w błyszczący kantar wdzięcznie prezentował się przed publicznością, pozwalał się brać
na ręce i chętnie pozował do zdjęć.
Niestety drugiego dnia imprezy deszcz nieco pokrzyżował plany organizatorom.
Teren przed pałacem w ciągu godziny zamienił się w grząskie bajoro i po raz pierwszy
w historii imprezy medale i nagrody nie zostały wręczone na podium, tylko w małej
sali konferencyjnej.
Następna, „pełnoletnia” już edycja tej sympatycznej imprezy, zaplanowana jest
na 29-30 sierpnia 2015 roku.
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