Ciężkowice dla małych i dużych

25 czerwca rada sołecka, sołtys i przewodniczący klubu
DFK w Cieżkowicach zorganizowali piknik integracyjny dla mieszkańców Ciężkowic. Zgromadzonym czas umilał Brunon Stuchły
z Bolesławia oraz stoiska z gastronomią.
2 lipca moc atrakcji czekała na najmłodszych mieszkańców,
za atrakcje i zabawę odpowiadała dziecięca animatorka z Raciborza.
Wszystkim dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok.

Zakończenie Ogniska Muzycznego

Wraz z końcem roku szkolnego, swoje uroczyste zakończenie
miało również Ognisko Muzyczne działające w Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi. Wszystkim uczniom dziękujemy i gratulujemy ukończenia I roku nauki. Równocześnie zapraszamy wszystkie
dzieci chętne do rozpoczęcia nauki gry na instrumentach w nowym
roku szkolnym.
Zapisy przyjmowane będą pod numerem telefonu: 503 480 753.

Tańce Dworskie
w Pałacu
Serdecznie zapraszamy Szanownych Państwa
na taneczną niespodziankę
„Tańce Dworskie” w wykonaniu
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Za nami I połowa wakacji!

www.polskacerekiew.pl

Zespołu Pieśni i Tańca „Komes”
w dniu 15 sierpnia 2016 r.
godz. 16.00
w Pałacu w Polskiej Cerekwi”
Muzyka i taniec na nowo wypełnią dziedziniec naszego pałacu.
Wystąpią Szanowne Damy i Zacni Panowie w pięknych strojach
wykonanych własnoręcznie na wzór epoki baroku.

Zapraszamy- wstęp wolny

Uwaga!

Jeszcze tylko miesiąc bezpłatnego
korzystania z basenu
dla dzieci i młodzieży
z gminy Polska Cerekiew.
Wszystkich chętnych
zapraszamy!

Współorganizator:

Organizator:

UG Polska Cerekiew
Restauracja „Zamkowa”
w Polskiej Cerekwi

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca
„KOMES”
w Kędzierzynie - Koźlu

Fotorelacja z XIII Powiatowych
Zawodów Sikawek Konnych (cd. ze str. 1)

Jubilaci
Urodziny obchodzili:
2 lipca
Maria Pilich z Zakrzowa - 85 lat
3 lipca
Hildegarda Flegel z Polskiej Cerekwi - 85 lat
15 lipca
Janina Wasilewska z Zakrzowa - 90 lat
23 lipca
Karolina Bura z Wronina - 90 lat
28 lipca
Elżbieta Czerner z Ligoty Małej - 80 lat
oraz w dniu
11 lipca
Złote Gody obchodzili
Adela i Mieczysław Kumidajowie
z Zakrzowa
Wydawca: florian@polskacerekiew.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska;
Redakcja: Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027
Opracowanie graficzne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com
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w tym numerze:
Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które brały udział w organizowanych przez nas atrakcjach
w I połowie wakacji. Cieszymy się, że
chcecie z nami spędzać swój wolny czas
i jednocześnie zapraszamy do korzystania
z kolejnych punktów programu, który jest dostępny na naszej stronie www.polskacerekiew.
pl. Tam również znajdziecie szczegółową fotorelację z opisem. Poniżej kilka zdjęć ze spotkań,
które już się odbyły:
• wspólne gotowanie z seniorami,
• plener malarski,
• ognisko z seniorami,
• wyjazd do Radia Park
i PSP Kędzierzyn-Koźle,
• wycieczka do Svetlej Hory
• warsztaty taneczne.

Fotorelacja z XIII Powiatowych
Zawodów Sikawek Konnych

(cd. na str. 4)
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Światowe Dni Młodzieży
w obiektywie

Pielgrzymi z Libanu i Czech zwiedzali
21 lipca gminę Polska Cerekiew, zwiedzili
m.in.: Pałac w Polskiej Cerekwi oraz Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

Janusz River Strzelecki
Janusz River Strzelecki – człowiek,
który na rowerze spędził 16 ostatnich
lat i zwiedzając przy tym cały świat zawitał w ostatni weekend (23-24 lipca)
do naszej Gminy. Osiemdziesięciolatek
za swoje lokum obrał Centrum Kultury
w Polskiej Cerekwi, a pod swoje kulinarne skrzydła wzięła go Sołtys Polskiej
Cerekwi, Pani Urszula Kochoń.
Pan Janusz był zachwycony tym, jak
piękna i czysta jest nasza Gmina oraz
z pełnym przekonaniem stwierdził, że
obiad, który jadł u Pani Sołtys to najlepszy obiad jaki jadł na Opolszczyźnie.
Po wizycie w Polskiej Cerekwi osiemdziesięciolatek ruszył w stronę Gminy
Cisek.

Spotkanie pokoleń

Izrael pokochał „Komes”

Końcem czerwca Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne Niemców
na Śląsku Opolskim koło w Polskiej Cerekwi zorganizowało dla
dzieci i dorosłych spotkanie pokoleń. Dzieci i młodzież robili
kartki, wachlarze, najmłodszym malowano twarze,
z kolei dorośli biesiadowali

W dniach 29.06-11.07.2016 r. Zespół Pieśni i Tańca „Komes” uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym MAATAF w Izraelu. Ja byłam
w grupie tych szczęśliwców, którzy znaleźli się na
liście uczestników. Pół roku przygotowań, potem
pakowanie. Do jakiej walizki zapakować dwa stroje
śląski i cieszyński? Wszyscy pytali, a ty się nie boisz? Pewnie, że się bałam w szczególności lotu samolotem, ale siła woli i chęć poznania świata była
mocniejsza. Przekonanie, że będę chodzić śladami
Jezusa i Maryi, odwiedzać święte miejsca, występować na scenie i kąpać się w ciepłym morzu utwierdziło mnie w tym, że trzeba zaryzykować i pojechać.
Dziś pozostało mi wiele głębokich przeżyć, pięknych
wspomnień, zdjęć i pamiątek. Odbiorcami naszych
pokazów tanecznych byli Polscy Żydzi, których zmuszono do emigracji w latach powojennych, dodatkowo świetnie mówili po polsku. Pytali o Polskę jak
tam jest, pytali o Wrocław i Łódź oraz wiele innych
miejsc ich urodzenia. Chętnie słuchali śpiewanych
w czasie kolorowych parad na ulicach izraelskich
miast, śląskich ludowych piosenek. Fascynowały ich
nasze stroje, a dzieci które spontanicznie nas zaczepiały nie zawsze rozpoznawały flagę, ale jednogłośnie reagowały na słowo LEWANDOWSKI. Mecz
ćwierćfinałów EURO 2016 byliśmy zmuszeni oglądać
z Grekami i Gruzinami bo nasz telewizor nie wytrzymał napięcia. Moje marzenie to wrócić do tych
wspaniałych miejsc, pięknych kolorowych miast,
wspaniałej plaży, ciepłego morza i najważniejsze
przeżyć duchowych.
Wiesława Podgórska





Zaproszenie dla wystawców

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zaprasza wszystkich chętnych wystawców na
organizowaną w dniach 10-11.09.2016 r. Wystawę Rolniczą połączoną z Wystawą Zwierząt
Hodowlanych, zgłoszenia będą przyjmowane do 31.08.2016 r.
Szczegółowe informacje: 77 887 30 20, 506 849 406, www.gosirzakrzow.pl



OGŁOSZENIE
lokal do wynajęcia

Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi informuje, że w Polskiej Cerekwi przy
ul. Rynek 3 znajdują się dwa lokale użytkowe, które można wynająć na działalność
handlowo - usługową. Lokale o powierzchni 53m2 i 49 m2 wyposażone są w piece
grzewcze, toaletę, znajduje się w nich trójfazowa instalacja elektryczna. Stawka czynszu zależna jest od charakteru działalności
i określona jest Zarządzeniem Wójta Gminy
Nr 0050/60/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
Dodatkowe informacje uzyskać można pod
tel. 77 487 52 23.











przy dźwiękach zespołu Aries z Długomiłowic.
Imprezę zorganizowano
w ramach programu „Konsolidierung
der Begegnungsstatten” finansowanych
ze środków MSW Republiki Federalnej Niemiec za pośrednictwem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno
-Kulturalnych w Polsce.

SIERPIEŃ
5 sierpnia – Noc w Zamku [Michaela]
<Zamek Polska Cerekiew, godziny 19:00-07:00. Dzieci proszone są o zabranie
ze sobą śpiworów, koców. Organizator zapewnia wiele atrakcji oraz
niesamowitą atmosferę.>
SIERPIEŃ
10
sierpnia––Noc
Wyjazd
na kręgle
do Komorna + Pizza [Łukasz]
5 sierpnia
w Zamku
[Michaela]
<Wyjazd
na kręgle
spod Centrum
w Polskiej
Cerekwi
o godzinie
9:00.
<Zamek Polska
Cerekiew,
godzinyKultury
19:00-07:00.
Dzieci
proszone
są o zabranie
Start
zabawy
godzina
10:00.Organizator
O 12:00 zapraszamy
pyszną
pizzę. Dzieci
ze sobą
śpiworów,
koców.
zapewniadzieci
wielena
atrakcji
oraz
pokrywają
jedynie
koszt wejścia na kręgielnię. Powrót około godziny 14:00.>
niesamowitą
atmosferę.>
12
z koniem
+ basen
[Michaela]
10 sierpnia
sierpnia –– Dzień
Wyjazd
na kręgle
do Komorna
+ Pizza [Łukasz]
<Gminny
Ośrodek
i Rekreacji
w Zakrzowie,
godzina
9:00.
Dzieci będą
<Wyjazd na
kręgleSportu
spod Centrum
Kultury
w Polskiej
Cerekwi
o godzinie
9:00.
miały
możliwość
zapoznania
się12:00
z podstawowymi
obowiązkami
w pracy
Start zabawy
godzina
10:00. O
zapraszamy dzieci
na pyszną
pizzę. zDzieci
koniem,
jego
codziennej
pielęgnacji
itp. Następnie
zapraszamy
na basen.>
pokrywają
jedynie
koszt wejścia
na kręgielnię.
Powrót
około godziny
14:00.>
17
gotowanie
z seniorami
– Pizza [Łukasz]
12 sierpnia
sierpnia –– Wspólne
Dzień z koniem
+ basen
[Michaela]
<Centrum
Kultury wSportu
Polskiej
Cerekwi,w
godzina
10:30.
Nauka9:00.
przyrządzania
<Gminny Ośrodek
i Rekreacji
Zakrzowie,
godzina
Dzieci będą
pizzy
różnymi dodatkami.
Chętne
dzieci prosimy obowiązkami
o punktualne przybycie
miałyz możliwość
zapoznania
się z podstawowymi
w pracy z oraz
zabranie
ze sobą
podstawowych
składników
oraz dodatków
dona
pizzy.>
koniem, jego
codziennej
pielęgnacji
itp. Następnie
zapraszamy
basen.>
19
otwarty
w Urzędzie
Gminy –[Łukasz]
17 sierpnia
sierpnia –– Dzień
Wspólne
gotowanie
z seniorami
Pizza [Łukasz]
<Od
godziny
10:00wmożliwość
zapoznania
się z10:30.
pracąNauka
w Urzędzie.
Pracownicy
<Centrum
Kultury
Polskiej Cerekwi,
godzina
przyrządzania
będą
oraz odpowiadać
na pytania
ich obowiązków.
pizzy zopowiadać
różnymi dodatkami.
Chętne dzieci
prosimydotyczące
o punktualne
przybycie oraz
Na
zakończenie
wszystkie
dzieci na
spotkanie
z Panem
Wójtem.>
zabranie
ze sobązapraszamy
podstawowych
składników
oraz
dodatków
do pizzy.>
23
do Parku
Miniatur Gminy
w Olszowej
[Edyta]
19 sierpnia
sierpnia –– Wyjazd
Dzień otwarty
w Urzędzie
[Łukasz]
<Wyjazd
spod10:00
Centrum
Kulturyzapoznania
w Polskiej Cerekwi
o godzinie
10:00.Pracownicy
Bilet
<Od godziny
możliwość
się z pracą
w Urzędzie.
wstępu
kosztuje około
zł. Prosimyna
o pytania
zabraniedotyczące
ze sobą prowiantu
na
będą opowiadać
oraz13-15
odpowiadać
ich obowiązków.
drogę.
Powrót około
godziny wszystkie
14:00.> dzieci na spotkanie z Panem Wójtem.>
Na zakończenie
zapraszamy
26
zakończenie
[Michaela]
23 sierpnia
sierpnia –– Dyskoteka
Wyjazd do na
Parku
Miniatur wwakacji
Olszowej
[Edyta]
<Centrum
Kultury,
godzina
17:00w- Polskiej
20:00. Zabawa
zakończenie
<Wyjazd spod
Centrum
Kultury
Cerekwitaneczna
o godziniena
10:00.
Bilet
wakacji.
Organizatorzy
zapewniają
słodki
poczęstunek,
napoje
oraz na
wstępu kosztuje
około 13-15
zł. Prosimy
o zabranie
ze sobą
prowiantu
niespodzianki.
drogę. Powrót >około godziny 14:00.>

członek Stowarzyszenia Zespołu Pieśni i Tańca „KOMES”
w Kędzierzynie-Koźlu

26 sierpnia – Dyskoteka na zakończenie wakacji [Michaela]
<Centrum Kultury, godzina 17:00 - 20:00. Zabawa taneczna na zakończenie
wakacji. Organizatorzy zapewniają słodki poczęstunek, napoje oraz
niespodzianki. >

Udział dziecka w wycieczkach oraz Nocy w Zamku tylko za pisemną zgodą rodziców.
Numery tel. do organizatorów: Łukasz Ciepliński 691128064 ; Edyta Świentek 690949272;
Michaela Grabiniok 505668253. W nawiasie podana osoba do zapisu na dany dzień.
Zapisy dzieci do 3 dni przed każdym wyjazdem. Liczba miejsc ograniczona.
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