
W czasie tegorocznych wakacji, dzieci 
rodziców pracujących mogły uczęszczać 
do przedszkola przez całe wakacje.

W naszej gminie kolejno pełniły dyżu-
ry przedszkola we Wroninie, Zakrzowie 
i obecnie w Polskiej Cerekwi. W czasie 
wakacji w naszym przedszkolu przebywa-
ją dzieci z Wronina i Polskiej Cerekwi oraz 
dzieci które od 1 września rozpoczną edu-
kację przedszkolną. Dzieci te mogą przyjść 
do przedszkola w godzinach dopołudnio-
wych z rodzicami lub opiekunami i wziąć 
udział w programie adaptacyjnym, co 
pozwoli pokonać w sposób łagodny stres 
związany z pójściem do przedszkol a.

16 lipca OSP Polska 
Cerekiew na zaprosze-
nie jednostki OSP Wil-
kowice uczestniczyła 

w XIV Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich, 
które były jednocześnie IV Otwartymi Zawodami Sika-
wek Konnych o Puchar Wójta Gminy Wilkowice w pow. 

bielskim w woj. śląskim. Naszą jednostkę reprezento-
wała 50-osobowa grupa, z której to wyłoniono 5 drużyn 

D z i e -
ci z naszej 
Gminy chyba są 
innego zdania 
ponieważ atrak-
cje, które mieli-
śmy zaplanowane 
w wakacyjnym pro-
gramie, cieszyły się 
dużym powodzeniem. 
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w tym numerze:
16.08. – Barbara Jasiulek z Łańca

– 80 lat
19.08. – Anna Mitręga z Zakrzowa  

- 95 lat
22.08. – Jan Morawin z Zakrzowa 

- 95 lat 
23.08  - Józef Hellebrandt z Grzędzina 

– 85 lat
26.08 – Krystyna Czenskowska 

z Grzędzina 
– 80 lat

27.08. – Dietrich Teister z Zakrzowa 
 - 80 lat

29.08. – Jan Cypek z Polskiej Cerekwi 
– 85 lat

30.08. - Angela Czienskowska z Polskiej Cerekwi 
– 80 lat

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzym y 
dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Ucze
stn

ict

wo w im
prezie jest ró

wnoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku w celach promocyjnych.
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Rolnicza
Wystawa

 Wystawa

Urząd Gminy 
w Polskiej Cerekwi 

zapraszająGminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Zakrzowie 

Sobota - 10 wrzesnia

Niedziela - 11 wrzesnia

   Zwierzat 
Hodowlanych
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minny O

śro
dek Sportu i Rekreacji 

prowadzenie - Bernard Kowol
15:00  Otwarcie Wystawy
15:15  Występy artystyczne
17:00  Śląskie Trio Piotra Szefera
18:00  „Pejzaż Śląski” w wykonaniu 
             Wesołej Ferajny Berniego
19:00  Zabawa taneczna z Zespołem Marces

prowadzenie - Artur Szczęsny
14:00  Pokazowy mecz Polo
15:00  Występy artystyczne
16:00  Wręczenie nagród 
17:00  Koncert wokalistki „Jesiki” 
   - gwiazdy telewizji TVS

        Patronat Honorowy objał 
Marszałek Województwa Opolskiego 

                       Andrzej Buła    
Otwarcie 

hal 
widowiskowych 

o godzinie
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2016
´

´

´

´

oraz

organizatorzy

partnerzy

patroni medialni

Dzieci w czasie wakacji muszą mieć opiekę

w XIV Powiatowych Zawodach Sikawek Strażackich, 

Wakacje minęły 
jak jeden dzień…

Test Wilkowice

Zapraszamy do odwiedzenia GOSiR Zakrzów, 
który w najbliższym czasie oferuje poniższe atrakcje:

 
Jazdy konne, których udziela instruktor jazdy konnej. 

Zapisy dziennie, osobiście lub telefonicznie.
 

Zapraszamy na Wystawę Rolniczą 
połączoną z Wystawą Zwierząt Hodowlanych - 10-11.09.2016 r.

 
Gala pokazowa zapasów -18.09.2016 r.

 
Ogólnopolskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody 

oraz Ogólnopolskie Zawody w Skokach Przez  Przeszkody Dzieci i Młodzieży
30.09. - 02.10.2016 r.

 
Jesienne Targi Piękna - 2.10.2016 r.

 
Powiatowy dzień kultury niemieckiej - 9.10.2016 r.

 
Z końcem września rusza kurs języka angielskiego dla dzieci i dorosłych 

- można się zapisywać. 
Warunkiem powstania kursu jest uczestnictwo minimum 3 osób w grupie.

Prosimy o śledzenie godzin otwarcia basenu, ponieważ może ulec zmianie.

I Charytatywna 
Kajakowa Masa 

Krytyczna - 
Dla Miłosza -  25.09.2016

Zapraszamy wszystkich serdecznie na cha-
rytatywny spływ kajakowy, który odbędzie się 
na rzece Odrze w dniu 25.09.2016 r.

Celem spływu jest pomoc w zebraniu pie-
niążków na leczenie chorego na zanik mięśni 
Miłosza Klimczaka z miejscowości Stare Koźle.

Wpisowe to jedyne 25 zł/osoba, jednak-
że akcję można wspomóc dowolną wyższą 
kwotą :-)

Zapisy poprzez formularz: 
https://goo.gl/xCNAuW

Wszelkie informacje 
pod numerem telefonu 796 066 493.

Pokażmy, że świat kajakarski również po-
trafi  pomóc :-)

Po spływie odbędzie się losowanie lo-
kalnych specjałów oraz upominków, 
przygotowanych przez Stowarzyszenie „Euro-
-Country”.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

Ofi cjalna strona - www.tvm.info.pl

Dla dzieci w czasie wakacji organizuje-
my ciekawe zajęcia:
1. Spotkanie z księżniczką w zamku 
   w Polskiej Cerekwi- słuchanie legendy 
   i zwiedzanie wystawy „Polska Cerekiew 
   i okolice”.
2. Eksperymenty z masą modelującą -    
   Ciecz nieniutonowska.
3. Malowanie wełną.
4. Wielkie bańki mydlane.

Wszystkich chętnych serdecznie zapra-
szamy.

Małgorzata Nowakowska 
Wiesława Podgórska

Zapraszamy!

Informacja 
dla mieszkańców 

dotyczaca segregacji 
odpadów 

komunalnych
Do czasu rozprowadzenia 

worków niebieskich przez fi rmę 
Remondis, obowiązują dotych-
czasowe zasady  tzn.: papier 
wrzucamy do żółtych worków/
pojemników.

•❧•❧•❧•❧•❧•



rywalizujących w trzech kategoriach. Trzy 
z nich zajęły I miejsce: Dziecięca Drużyna 
Pożarnicza (grupa starsza) oraz kobieca 
i męska seniorów. Drużyna męska old-
bojów zajęła 3 miejsce oraz I miejsce za 
najdalej podany prąd wody. Jednak to nasi 
najmłodsi adepci Dziecięcej Drużyny Pożarniczej 
której to członkowie liczą od 5-7 lat otrzymali naj-
więcej dopingu, oklasków oraz słów uznania. Były 
wywiady, zdjęcia oraz wspaniała okazja do promocji 
gminy Polska Cerekiew w Beskidzie Śląskim.

Wyjazd na zawody rozplanowany był na dwa dni. 
W pierwszym dniu, w sobotę - zwiedzono pałac w 

Pszczynie. 
Tego samego dnia odbyły 
się również zawody, po 
których bardzo gościn-
na miejscowa jednost-

ka OSP Wilkowice 
przyjęła naszych 

strażaków na 
kolacji. Dru-
giego dnia 
z a p l a n o -
wano pie-
szą wy-
c i e c z k ę 

w góry, jed-
nak z powodu 

opadów desz-
czu, plany zmienio-

no na objazdową wycieczkę autobusem 
po najpiękniejszych miejscach okolicy. 
Zwiedzono m.in.: Muzeum oraz skocznię 
Adama Małysza w Wiśle oraz Szczyrk.

Zarząd OSP Polska Cerekiew gratuluje  wszystkim drużynom zajęcia czołowych miejsc na za-
wodach oraz pragnie podziękować Wójtowi Gminy Polska Cerekiew za dofi nansowanie wyjazdu.
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Tuż przed godz. 15.00 w dniu 15 sierpnia 2016 r. wokół zamku w Polskiej 
Cerekwi w piknikowej atmosferze pojawiły się piękne damy i zacni pano-
wie w strojach z epoki baroku, które wzbudzały duże zaciekawienie wśród 
gości i mieszkańców Polskiej Cerekwi. W samym zamku na dziedzińcu roz-
brzmiewała muzyka barokowa menuety, gawoty i kontredansy, gdzie zespół 
„KOMES” – grupa tańców dworskich zaprezentowała dla przybyłych gości 
tańce dworskie. Występy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a szczegól-
nie nasze stroje, które członkowie zespołu szyją sobie sami (Maria Misiak, 
Bronisława Świerc). Za choreografi ę odpowiada Bronisława Świerc, dzięki 
której doszło do stworzenia grupy.  Gościnnie wystąpiła Karolina Juryk absol-
wentka szkoły muzycznej w Kędzierzynie – Koźlu grająca na fl ecie bocznym 

muzykę barokową.
Dziękujemy Restauracji „Zamkowa” oraz Urzędowi Gminy 
za zaproszenie. Mamy nadzieję, że jeszcze na nie jeden bal 

do zamku nas zaproszą.
Wiesława Podgórska członek Stowarzyszenia 

Zespołu Pieśni i Tańca „KOMES”
w Kędzierzynie – Koźlu

P.S: W tym samym czasie (sobota, niedziela, ponie-
działek) wiele osób przy okazji przygotowań do kon-

certu, chętnie odwiedzało nasz zamek i zorganizowaną 
tam wystawę przedstawiającą Polską Cerekiew i okolice. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, 
którzy spędzili z nami te dwa najbardziej oczekiwane mie-
siące w roku. Nic tak nie cieszy jak uśmiech dziecka, dla-
tego już teraz zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy 
za rok! 

Szczegółowa fotorelacja i opis na naszej stronie 
www.polskacerekie w.pl

Szkolenie przeznaczone jest dla 
każdego kto chce lub potrzebuje 
nauczyć się konstruować biznes 
plan.

Celem szkolenia jest:
• nabycie umiejętności przydat-

nych w procesie tworzenia biznes 
planów,

• zdobycie umiejętności budowy 
modelu fi nansowego projektu,

• przedstawienie, zilustrowany 
licznymi przykładami i zadaniami, 
zagadnień z zakresu konstruowa-
nia elementów biznes planu i ana-
lizy sprawozdań fi nansowych,

• praktyczne przygotowanie do 
samodzielnego tworzenia biznes 
planów.

Szkolenie odbędzie się 7 września 
2016 r. o godzinie 16:00 w Centrum 
Kultury w Polskiej Cerekwi przy ulicy 
Kozielskiej 3. Osoby zainteresowane 
prosimy o telefoniczne lub mailowe 
zgłaszanie udziału, zgłoszenia przyj-
mujemy do 2 września, telefon: 
77 8873 027 lub e-mail: info@eu-
ro-country.pl.

Biznes plan to element planowa-
nia strategicznego. Wytycza cele, 
metody działania oraz pomaga 
dokonać właściwego wyboru spo-
śród kilku wariantów inwestycyj-
nych. Przedstawia analizę stanu 
obecnego fi rmy, a także może być 
podstawą działania dla przyszłych 
przedsiębiorców. Biznes plany mają 
wiele defi nicji. Najogólniej rzecz 
ujmując, jest to średnioterminowy 
i kompleksowy spis celów oraz za-
dań, jakie stawia się przed przedsię-
biorstwem, ujęty w formie pisemnej. 
Często potrzebny przy zakładaniu 
fi rmy, wdrażaniu nowego projektu 
lub ubieganiu się o kredyt lub do-
fi nansowanie np. z funduszy Unij-
nych.

Podczas szkolenia prowadząca 
skupi się głównie na biznes planie 
dla Działania 19 Wsparcie dla roz-
woju lokalnego w ramach inicja-
tywy LEADER. Poddziałanie 19.2 
Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność.

Szkolenie 
z pisania 

biznes planów

Tańce dworskie w zamku 
 w Polskiej Cerekwi, jak za czasów
rodziny von Oppersdor�  i von Gaschin

Test Wilkowice

Wakacje minęły 
jak jeden dzień…
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