Jubilaci
01.03.2017 - Eryk Ksoll z Zakrzowa - 80 lat
09.03.2017 - Franciszka Roik z Ciężkowic - 85 lat
11.03.2017 - Maria Ignacy z Zakrzowa - 80 lat
13.03.2017 - Engelbert Piontek z Ciężkowic - 80 lat
15.03.2017 - Gertruda Kaim z Ciężkowic - 85 lat
16.03.2017 - Anna Malejka z Zakrzowa - 80 lat
19.03.2017 - Marta Sebesta z Jaborowic - 80 lat
21.03.2017 - Matylda Kupka z Łańca - 80 lat
30.03.2017 - Adelajda Wycisk z Zakrzowa - 80 lat
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Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń.

www.polskacerekiew.pl

w tym numerze:

Walne zebranie sprawozdawcze z działalności
(cd. ze str. 1)
OSP Polska Cerekiew za rok 2016
Zebranie odbyło się według ustalonego dla wszystkich porządku obrad. Osoby funkcyjne
przedstawiły sprawozdanie z działalności jednostki za rok 2016 oraz został przedstawiony
plan pracy na rok 2017. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na strażaka członków Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Ochotnicza Straż Pożarna
w Polskiej Cerekwi w 2016 liczyła 41 członków, posiada Dziecięcą oraz Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. W roku 2016 uczestniczyła w 53 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:
36 pożarach i 17 miejscowych zdarzeniach.
Zestawienie wyjazdów do zdarzeń w rozbiciu na poszczególne sołectwa:
Miejscowość

Liczba zdarzeń

Udział procentowy

Ciężkowice
Dzielawy

7

2

13

Grzędzin

5

9

Koza

0

0

Ligota Mała

3

6

Mierzęcin

0

0

Jaborowice

Łaniec

0

1

4
0

2

Polska Cerekiew

10

19

Połowa

2

4

Witosławice

7

13

Zakrzów

9

17

poza gminą

2

4

Wronin

Łącznie zdarzeń:

5

53

Spotkanie autorskie
ze Zbigniewem Masternakiem

W środę 29 lutego uczniowie klas II z Publicznego Gimnazjum w Polskiej Cerekwi wzięli udział w spotkaniu autorskim
ze Zbigniewem Masternakiem - autorem wielu książek m.in.
„Chmurołap” i „Nędzole”. Twórca ten po krótkiej rozmowie
o swoich doświadczeniach pisarskich przeprowadził warsztaty,
podczas których drugoklasiści mogli zdobyć wiedzę związaną
z tworzeniem scenariuszy filmowych. Młodzież przygotowała
w formie synopsisu bardzo ciekawe pomysły scenariuszowe
dotyczące swojej miejscowości. W konkursie na najlepszy
pomysł scenariusza filmu wygrał Paweł Freitag, ale wszyscy
gimnazjaliści wykazali się zdolnościami literackimi i niezwykłą
wyobraźnią. Warsztaty te bardzo spodobały się uczestnikom,
którzy już potwierdzili swój udział w podobnych spotkaniach.
Warto wspomnieć, że wydarzenie to było możliwe dzięki zaproszeniu Gminnej Biblioteki w Polskiej Cerekwi.

9

Dnia 18 czerwca 2017 r. OSP Polska Cerekiew będzie obchodziła 130 lat swojej działalności. O szczegółach obchodów poinformujemy.
Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości
Rolnych w Opolu mając na uwadze coroczne
przypadki wiosennego wypalania traw na gruntach rolnych odłogowanych, łąkach, pastwiskach, nieużytkach oraz kompleksach leśnych
położonych w sąsiedztwie terenów nieużytkowanych rolniczo, na których występują pozostałości roślin z lat ubiegłych, zwraca uwagę na
konieczność przestrzegania warunków umowy
dzierżawy, w tym obowiązku przestrzegania niżej wymienionych przepisów:

UWAGA ROLNICY!
• ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej,
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody,
• ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach.
Ponadto Oddział Terenowy Agencji prosi o
współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

podejmowanych przez ochotnicze i zawodowe
straże pożarne, organy samorządu terytorialnego i Lasy Państwowe, zwłaszcza w zakresie
ochrony przeciwpożarowej lasów i terenów
śródleśnych. W ramach tych działań należy uwzględnić np. wykaszanie roślinności lub
przyorywanie gleby na pasach gruntów położonych na granicy odłogowanych nieruchomości
z kompleksami leśnymi.

Wydawca: info@euro-country.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska
Redakcja: Stowarzyszenie Euro-Country, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027
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Walne zebranie sprawozdawcze z działalności
OSP Polska Cerekiew za rok 2016

W dniu 11 marca 2017 roku w Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi odbyło się
doroczne walne zebranie sprawozdawcze z działalności za rok 2016. W zebraniu
udział wzięli członkowie jednostki oraz zaproszeni goście: przedstawiciel Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu mł. bryg. Dariusz Kulawinek, wójt gminy-prezes zarządu gminnego OSP Piotr Kanzy.
(cd. na str. 4)

WESOŁEGO ALLELUJA!
Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim
serdeczne życzenia.
Niech w ten świąteczny czas zagości w Waszych sercach,
rodzinach i domach radość oraz wielka nadzieja
płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego.

Lokalna Grupa Działania Euro-Country

Letnia rehabilitacja dzieci
ubezpieczonych rolników w KRUS
W okresie wakacji 2017 roku wzorem ubiegłych lat Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizuje turnusy
rehabilitacyjne dla dzieci ubezpieczonych rolników, których
wypoczynek będzie połączony z programem rehabilitacji
leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego oraz
chorób układu ruchu. Oddział Regionalny KRUS w Opolu
skieruje dzieci wymagające rehabilitacji w zakresie chorób
układu oddechowego do Centrum Rehabilitacji Rolników
KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie od 12.07.2017 r.
do 01.08.2017 r. – 13 miejsc, natomiast w zakresie wad
postawy i chorób układu ruchu do Centrum Rehabilitacji
Rolników KRUS w Jedlcu w terminie od 10.07.2017 r. do
30.07.2017 r. – 14 miejsc.

Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku
Dnia 21.03.2017 „Cerekwianki” wzięły
udział w finałach wojewódzkich „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”
w Brzegu. Po zaciętych meczach dziewczyny awansowały do półfinałów, gdzie ostatecznie zdobyły 4 miejsce w województwie opolskim. W skład drużyny wchodzą:

Amelia Zwadło, Nina Szewior, Wiktoria
Bulla, Julia Piegza, Wiktoria Wojtaczka,
Aleksandra Sycha, Karolina Mądry, Paulina
Lang. Opiekunami i trenerami „Cerekwianek” są: Krystyna Zając, Ewa Michalak
i Michał Grzeszczuk.

Dzień Kobiet

8 marca w gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi odbył się apel z okazji Dnia
Kobiet przygotowany pod kierunkiem Pani Kariny Sojki. Chłopcy z każdych klas przygotowali krótki występ. Dzięki chłopakom mogliśmy się przenieść do różnych epok i zobaczyć,
jak zmieniło się postrzeganie kobiecego piękna na przestrzeni wieków. Ponadto przedstawiono typy współczesnych kobiet w przeróżnych, kolorowych stylizacjach. Występujący
na scenie dali z siebie wszystko, dzięki czemu publiczność świetnie się bawiła. Na sam
koniec apelu na scenie pojawili się uczniowie drugiej klasy i odegrali krótką scenkę komediową. Widownia szalała z zachwytu,
a dziewczyny z pewnością nie mogą
się doczekać, co chłopcy przygotują
w przyszłym roku.
Julia Marzec

Kiermasz książek
dla dzieci i dorosłych

Gminna Biblioteka w Polskiej Cerekwi serdecznie zaprasza na Kiermasz
książek dla dzieci i dorosłych. Ciekawa
książka to dobry prezent na komunię
świętą, urodziny, dzień dziecka itp.
Publikacje w bardzo przystępnych cenach, każdy znajdzie coś dla siebie.
Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy!
FLORIAN
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Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
• przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów)
podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy
ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek
w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok;
• wiek- z turnusów rehabilitacyjnych mogą skorzystać
dzieci urodzone w latach 2002 – 2010 (7-15 lat);
• podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje
dziecko. W przypadku stałej opieki lekarza specjalisty,
do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej.
Wzór wniosku dostępny jest na stornie internetowej
KRUS www.krus.gov.pl;
Dzieci do skierowania na turnus rehabilitacyjny we wskazanym zakładzie rehabilitacji leczniczej kwalifikuje Lekarz
Regionalny Inspektor OR na podstawie przedstawionego
wniosku.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne
mają w kolejności dzieci, w przypadku których rodzic lub
opiekun prawny złożył wniosek:
• po raz pierwszy i dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
• po raz pierwszy,
• dziecko które odbyło rehabilitację w poprzednich latach
i posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Ostatecznego zatwierdzenia listy dzieci kierowanych na
rehabilitację w ramach przyznanego limitu dokonuje Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS. Odpłatność za pobyt
każdego dziecka wynosi 200 zł. W przypadku, gdy sytuacja
materialna lub rodzinna (sieroty, półsieroty, rodziny niepełne) uniemożliwia dokonanie wpłaty. Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS może obniżyć jej wysokość lub zwolnić od
jej wniesienia. Koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości ceny biletów PKS i PKP 2 klasy (w obie strony)
pokrywają rodzice (opiekunowie prawni). Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od
następstw nieszczęśliwych wypadków przez Centralę KRUS.
Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do ośrodka w dniu rozpoczęcia turnusu i z podróżą
powrotną, w dniu zakończenia turnusu.
Kompletne wnioski należy przekazywać do Oddziału Regionalnego /podległej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Placówek Terenowych i Oddziału Regionalnego KRUS
w Opolu.

Więcej informacji:
www.krus.gov.pl

Krajowa Wystawa Psów Rasowych
w Zakrzowie

W niedzielę 02.04.2017 roku w Zakrzowie odbyła się Krajowa
Wystawa Psów Rasowych. Głównym organizatorem był Związek
Kynologiczny w Polsce oddział w Raciborzu, a współorganizatorami
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie oraz Urząd Gminy
Polska Cerekiew. Wystawione były psy w grupach : I, II, III, V, IX. FCI.
I gr. owczarki i psy pasterskie; II gr. molosy, pinczery, sznaucery; III gr. teriery; V gr. szpice i psy ras pierwotnych
(husky, malamut, samoyed, akita) IX gr. psy ozdobne i do towarzystwa (pudle, mopsy, buldogi, maltańczyki).
Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Pierwszy dzień wiosny
i obchody Dnia Kawalerów Orderu Uśmiechu

Pierwszy dzień wiosny w Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi był
bardzo nietypowy. Wszyscy przyszli w kolorowych ubraniach, a niektórzy pomyśleli
również o szalonej fryzurze. Dzień ten świętowano także poprzez zawody w unihokeja,
mecze piłki ręcznej i piłki nożnej, w których brały udział klasy I-VI oraz przedszkolaki.
Po rozgrywkach kolejną atrakcją były obchody Dnia Kawalerów Orderu Uśmiechu.
Miłą atmosferę wprowadziły dziewczyny z klasy piątej, które zaśpiewały piosenki:
,,Kolorowe dzieci” oraz ,,Wszystkie dzieci nasze są”. Następnie czwartoklasiści przedstawili historie dotyczące wybranych Kawalerów Orderu Uśmiechu. Wspomniano
m.in. o Majce Jeżowskiej i Wandzie Chotomskiej. W dalszej części programu dzieci
i młodzież ze szkoły podstawowej wybrali poprzez głosowanie siedmioro uczniów,
którzy byli pasowani różą, otrzymali Order Uśmiechu, musieli wypić sok z cytryny,
a na koniec się uśmiechnąć. Dla nagrodzonych był to wielki zaszczyt. Wszyscy bardzo
zaangażowali się w to wydarzenie i świetnie się bawili.
Julia Marzec
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