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Baœñ o rycerzu
bez konia

Opowieść
z przymrużeniem
oka, a jednocześnie
z morałem

Baśń Marty Guśniowskiej o rycerzu
bez konia i koniu bez rycerza, którzy
wędrują przez świat i szukają siebie
nawzajem. Dowcipne żonglowanie
baśniowymi motywami, zaskakujące
zwroty akcji: księżniczka sama więzi
się w wieży, wybrakowanym rycerzem (bo bez konia) gardzą i łotrowie
i groźny smok, czarodziej nie umie
czarować, a krwiożerczy nietoperz
okazuje się być malutką…
Humorystyczne piosenki i dialogi.
Zabawne perypetie bajkowych bohaterów zaskoczą niejednych znawców
bajek.
Nawet niepowodzenia nie powinny zniechęcać na drodze ku realizacji
marzeń - wytrwałość zostanie nagrodzona.
Spektakl w wykonaniu grupy teatralnej z Centrum Kultury w Głuchołazach

Jubilaci

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zakrzowie

13.09.2015
godz. 16.oo
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Wystêpuj¹:
Barbara Andrzejewska, Jan Æwiek
Joanna Æwiek, Jolanta Gawlik,
Alicja Królikiewicz, Zuzanna Mazurek,
Iwona Meresta, Ewa Modzelewska,
Przemys³aw Powirski, Beata Skórzybut

25 sierpnia br.
90 urodziny
obchodziła Gertruda Kurzela
z Zakrzowa
Serdecznie gratulujemy oraz
życzymy dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności.

Scenariusz: Marta Guœniowska
Scenografia: Jan Æwiek
Muzyka: Mariusz Lewicz

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów
Stowarzyszenie LKS Młyn-Pol w Zakrzowie

‚

zapraszają na

Zakonczenie wakacji

2015
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www.polskacerekiew.pl

Pożegnanie Pani Wójt
7 sierpnia 2015 r. odeszła
od nas wyjątkowa osoba, długoletnia Wójt Gminy Polska
Cerekiew, Pani Krystyna Helbin. Swoją funkcję pełniła nieprzerwanie od 28 lat, pracując
z pełnym oddaniem i poświęceniem na rzecz mieszkańców
naszej gminy. Była jednym
z najbardziej doświadczonych
samorządowców na Opolszczyźnie. Pogrzeb Śp. Krystyny
Helbin odbył się we wtorek
11 sierpnia w Grzędzinie. Żegnali ją nie tylko mieszkańcy
gminy, ale również samorządowcy z całego województwa
opolskiego. W najbliższym
czasie ukaże się specjalny
numer miesięcznika „Florian”
poświęcony Pani Wójt.

Podziękowania Urzędu Gminy Polska Cerekiew

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Ochotniczej Straży Pożarnej we Wroninie, Polskiej Cerekwi i Zakrzowie za nieocenioną pomoc w zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych Śp. Wójt Gminy Polska Cerekiew Pani Krystyny Helbin, a także
opiekę nad uczestnikami uroczystości. Dziękujemy także wszystkim pozostałym organizacjom, instytucjom i osobom indywidualnym zaangażowanym w przygotowania
uroczystego pożegnania.
Szczególne podziękowania pragniemy złożyć mieszkańcom sołectw Grzędzin, Wronin, Dzielawy i ponownie strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskiej Cerekwi, Wroninie i Zakrzowie, którzy w dniu 10 sierpnia pomagali w uporządkowaniu
Cmentarza oraz terenu przykościelnego Kościoła Grzędzinie, po burzy i wichurze.
Za pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy dziękujemy również firmie „Platan”
z Polskiej Cerekwi.

W programie:
17:00 gry, konkursy i zawody sportowe dla wszystkich chętnych
19:00 ognisko i pieczenie kiełbasek

Wydawca: florian@polskacerekiew.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska;
Redakcja: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ul. Parkowa 23, 47-263 Zakrzów, tel. +48 511 975 213, 77 487 54 22;
Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com
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Foto: Wojciech Szymczak - NGL, Urząd Gminy Polska Cerekiew

Pragniemy wyrazić

PODZIĘKOWANIE
WSZYSTKIM, którzy ofiarowali
swoje zaangażowanie i pomoc, otoczyli opieką, bezgranicznie wspierali
i dodawali otuchy podczas dni choroby oraz dzielili z nami smutek i żal,
okazali szczerą pomoc, życzliwość
i duchowe wsparcie, a także licznie
przybyli i uczestniczyli w ostatniej
ziemskiej drodze naszej najukochańszej Córki, Żony, Mamy i Babci
Ś.P. KRYSTYNY HELBIN
Serdecznie dziękujemy:
- Rodzinie, Przyjaciołom, Znajomym,
Sąsiadom
- Mieszkańcom Gminy Polska Cerekiew
- Pracownikom Urzędu Gminy Polska
Cerekiew
- Przewodniczącemu Rady oraz Radnym Gminy Polska Cerekiew
- wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i zorganizowaniu uroczystości pogrzebowych oraz w usuwaniu
skutków nawałnicy przed pogrzebem
- Sołtysom wraz z Radami Sołeckimi
- Pani Doktor oraz Paniom Pielęgniarkom niosącym pomoc w ostatnich
dniach życia
- Księdzu Proboszczowi oraz Księżom
koncelebrującym mszę pogrzebową
- Strażakom Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Polska Cerekiew
- Przewodniczącemu i Członkom
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego
Niemców na Śląsku Opolskim
w Gminie Polska Cerekiew
- wszystkim Delegacjom uczestniczącym w ceremonii pogrzebowej
- wszystkim, którzy złożyli wieńce
i kwiaty
- wszystkim niewymienionym raz jeszcze serdecznie dziękujemy
Pogrążona w smutku
Rodzina

Silesia Polo Cup w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 23 lipca 2015 roku
Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.
z 2015 r. poz.318) w związku art.16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 20 września 2012 roku w sprawie podziału gminy Polska Cerekiew na stałe obwody głosowania
i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego z 2012 r. poz. 1400 z późn. zm) podaję do publicznej wiadomości
informację o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
obwodowych komisji ds. referendum utworzonych na terenie Gminy Polska Cerekiew
do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Numer
obwodu
1
2
3
4

W dniach 22-23 sierpnia Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o.
w Zakrzowie oraz Silesia Polo Club zorganizowali Turniej Otwarcia, Zakrzów
zmienił się w stolicę polo - sportu konnego pochodzącego z Indii. Do Zakrzowa zajechali czołowi zawodnicy oraz ponad 60 wierzchowców uprawiający tę dyscyplinę sportu. Obok Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest
pełnowymiarowe boisko do polo. Polo cieszy się coraz większą popularnością
w kręgach jeździeckich, jest to sport bardzo efektowny, ale też niebezpieczny.
Oprócz możliwości oglądania meczów Polo widzowie mogli podziwiać także
piękne i drogie samochody, dzieci mogły skorzystać z lekcji jazdy na kucach,
a wszyscy spragnieni wrażeń i rywalizacji obserwowali wyścig konia z samochodem Jaguar. Okazało się, że tą rywalizację wygrał lokator stajni GOSiR–u
Gringo.
W turnieju brały udział 4 drużyny: Żurawno Polo Club, Warsaw
Polo Club, Ivy Sowiniec Polo Club
oraz Silesia Polo Club Braci Marka
Foto: GOSiR w Zakrzowie.
i Tomasza Setkiewiczów i Tadeusza Wojnara.
str. 1
Turniej Otwarcia wygrał zespół Warsaw Polo Club.
♦ Pożegnanie Pani Wójt
Zawodnicy uczcili pamięć zmarłej Św.P. Pani Wójt minutą ciszy.
♦ Podziękowanie
♦ Podziękowania Urzędu Gminy
Polska Cerekiew

w tym numerze:

str. 2
♦ Silesia Polo Cup w Gminnym Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie
str. 3
♦ Obwieszczenie Wójta Gminy
Polska Cerekiew
♦ Stypendia szkolne na rok 2015/2016
♦ LGD Euro-Country rozpoczęło prace
nad nową Strategią Rozwoju
na lata 2014-2020.
str. 4
♦ Opowieść z przymrużeniem oka,
a jednak z morałem
♦ Jubilaci
♦ Zakończenie wakacji 2015
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Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji
ds. referendum
Sołectwo:
Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, Urząd Gminy
Polska Cerekiew
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Sołectwa: Dzielawy,
Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 32, Grzędzin
Grzędzin, Witosławice
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Sołectwo: Zakrzów
Caritas, ul. Chopina 54, Zakrzów
Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Sołectwa: Ciężkowice,
Polska Cerekiew, ul. Kozielska 3, Centrum Kultury
Jaborowice, Ligota Mała, Lokal przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Połowa
Sołectwa: Wronin,
Wronin, ul. Kościelna 1, Szkoła Podstawowa
Łaniec, Koza, Mierzęcin

Lokale obwodowych komisji wyborczych czynne będą w dniu 6 września 2015 r. w godzinach od 6.00 do
22.00
Wyborcy niepełnosprawni mogą składać do Wójta Gminy Polska Cerekiew wnioski o dopisanie ich do spisu
osób uprawnionych do udziału w referendum w obwodach głosowania dostosowanych do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych w terminie do dnia 01.09.2015 r.
GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
We wszystkich lokalach obwodowych komisji ds. referendum można głosować przez pełnomocnika.
Przez pełnomocnika głosować mogą osoby, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat, a także osoby
posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także osoby
posiadające orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej
egzystencji, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidzkiej oraz osoby o stałej lub długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wyborca składa do Wójta Gminy w terminie do 28.08.2015 r.
W przypadku udzielenia przez osobę niepełnosprawną pełnomocnictwa do głosowania - głosowanie
korespondencyjne jest wyłączone.
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
Głosować korespondencyjne mogą wszystkie osoby ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy w lokalach
przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być
zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców w terminie do
24.08.2015 r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania
korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Stypendia szkolne na rok 2015/2016
Informujemy, że można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na
rok szkolny 2015/2016. W ramach przyznanego stypendium można otrzymać
dofinansowanie do zakupu między innymi podręczników szkolnych, obuwia sportowego, odzieży sportowej, przyborów
szkolnych, komputera, drukarki, dojazdu
do szkoły ponadgimnazjalnej.
Druki wniosków można otrzymać
w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony
www.polskacerekiew.pl
(zakładka
- KARTY USŁUG - FORMULARZE).

Wnioski mogą składać rodzice lub pełnoletni uczniowie.
Stypendium może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.

Drodzy mieszkańcy
gminy
Polska Cerekiew,
LGD Euro-Country zaczęło prace
nad nową Strategią Rozwoju na lata
2014-2020. Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.
Zapraszamy wszystkie osoby, które
chcą mieć wpływ na rozwój swojej
gminy.
Spotkanie będzie poświęcone
w szczególności: analizie mocnych
i słabych stron obszaru, szansom
i zagrożeniom obszaru, opracowaniu celów nowej LSR, planowanym
projektom do realizacji oraz informacjom o PROW 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
do udziału w spotkaniu, włączenia się w prace nad nową Strategią i zgłaszania swoich uwag
i pomysłów. To m.in. od Państwa zależy na co i jak zostanie przeznaczonych maksymalnie 5 mln zł w nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Euro-Country.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu
77 48 75 422 lub w biurze LGD Euro-Country ul. Parkowa 23, 47-263
Zakrzów.

Spotkanie odbędzie się
17.09.2015 r. o godz.17:30
w Centrum Kultury przy
ul. Kozielskiej 3.
Serdecznie zapraszamy!

Dochód ucznia, który ubiega się
o przyznanie stypendium, nie może
przekroczyć 456 zł netto na 1 osobę
w rodzinie.
Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające sytuację materialną
w rodzinie, np.: zaświadczenia o zarobkach, zaświadczenia z Powiatowego
Urzędu Pracy, z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi o pobieranych świadczeniach i inne.
Wnioski należy składać do dnia
15 września 2015 r. w Urzędzie Gminy,
pokój nr 15.
FLORIAN
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