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Jubilaci

7 września  
80 urodziny obchodził  

Jerzy Kaźmierz z Ciężkowic

16 września  
80 urodziny obchodził  

Tadeusz Kuśnierek  
z Polskiej Cerekwi

Rocznicę Złotych Godów  
obchodzili Państwo:

18 września 
Hildegarda i Ginter Dudel  

z Zakrzowa

25 września  
Gertruda i Gerhard Ceda  

z Zakrzowa

Wszystkim Jubilatom życzy-
my dużo zdrowia, pogody ducha 
oraz wszelkiej pomyślności.

Wszystkich zainteresowanych tych 
małych i dużych informujemy, iż plac 
zabaw w Ciężkowicach jest znowu 
otwarty, serdecznie zapraszamy do 
korzystania z nowego sprzętu rekre-
acyjnego!

Za nami wszystkie spotkania konsulta-
cyjne z mieszkańcami gmin: Bierawa, Cisek, 
Pawłowiczki, Polska Cerekiew i Reńska Wieś, 
spotkania dotyczyły opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju.

Poznaliśmy opinie, uwagi i pomysły miesz-
kańców, na rozwój naszego obszaru. Poten-
cjalni beneficjenci nowego okresu progra-
mowania PROW 2014-2020 złożyli fiszki 
projektowe pomysłów na  potencjalne pro-
jekty do realizacji. Mieszkańcy wskazali rów-
nież mocne i słabe strony, szanse i zagroże-
nia obszaru oraz problemy jakie występują 
na terenie wszystkich gmin obszaru LGD Eu-
ro-Country, mieszkańcy określili  także grupy 
defaworyzowane.

Zaangażowanie mieszkańców jedno-
znacznie wskazuje, że chcą oni decydować 
o przyszłości swoich gmin i obszaru, chcą 
brać również czynny udział w pracach nad 
wyznaczaniem głównych kierunków rozwoju 
swoich gmin.

Dziękujemy mieszkańcom naszego ob-
szaru, członkom LGD „Euro-Country” oraz 
osobom, które, mamy nadzieję, dołączą do 
naszego LGD - za poświęcony nam czas po-
przez uczestnictwo w konsultacjach.

Państwa pomysły, spostrzeżenia dotyczące 
mocnych i słabych stron naszego obszaru z 
pewnością zostaną wykorzystane w Lokalnej 
Strategii Rozwoju LGD „Euro-Country”.

W dniu 25 października 2015 roku  odbę-
dą się przedterminowe wybory Wójta Gminy 
Polska Cerekiew.

Wybory odbędą się w lokalach obwodo-
wych komisji  wyborczych:
 Nr 1 w Polskiej Cerekwi przy ul. Raci-
borskiej 4 - urząd gminy
 Nr 2 w Grzędzinie przy ul. Kościelnej  
32 - świetlica wiejska
 Nr 3 w Zakrzowie przy ul. Chopina  54 
- Caritas
 Nr 4 w Polskiej Cerekwi przy ul. Koziel-
skiej 3 - centrum kultury
 Nr 5 we Wroninie  przy ul. Kościelnej 1  
- szkoła podstawowa

Lokale czynne będą w godzinach 
7.00 - 21.00 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE 
wyborcy niepełnosprawni do dnia 5 paź-
dziernika 2015 r. mogą zgłosić do urzędu  

gminy zamiar głosowania  
korespondencyjnego.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
wyborca niepełnosprawny oraz wyborca, 

który najpóźniej w dniu głosowania  
kończy 75 lat może głosować  

przez pełnomocnika.

Składanie wniosków o sporządzenie aktu 
pełnomocnictwa do głosowania winno na-
stąpić w terminie do dnia 16 października 
2015 roku w urzędzie gminy.

 W tym samym dniu, w tych  samych lo-
kalach  i tych samych godzinach odbędą się 
także wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ZABRANIU  
DO LOKALU WYBORCZEGO   
DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI.

Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie 
Gminy w Polskiej Cerekwi  lub telefonicznie 
pod numerem telefonu 77 480 14 70.

Podsumowanie kon-
sultacji społecznych  
z mieszkańcami  
obszaru  
LGD Euro-Country

GOSiR ma stronę  
internetową

Wszystkich mieszkańców informujemy, iż 
w sieci jest już dostępna strona interneto-
wa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
Sp. z o.o. w Zakrzowie, adres strony: 

www.gosirzakrzow.pl

Przedterminowe  
wybory Wójta Gminy  
Polska Cerekiew

Plac zabaw  
w Ciężkowicach  
znowu otwarty

Mieszkańcy miejscowości Zakrzów, 
Steblów, Byczynice oraz części Su-
kowic obchodzili 13 września br. 
dożynki parafialne. Obchody dożyn-
kowe rozpoczęła msza św. dzięk-
czynna, która została odprawiona 
w koncelebrze tutejszego probosz-
cza oraz ks. Arnolda Drechslera.  

Dożynki Parafialne 
w Zakrzowie

w tym numerze:
str. 1
♦ Dożynki Parafialne w Zakrzowie
♦ Dożynki w Grzędzinie 
str. 2
♦ Dożynki Parafialne w Zakrzowie  
   (cd. ze str. 1)
♦ Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd  
   po raz osiemnasty
str. 3
♦ Święto plonów w Ciężkowicach
♦ Dożynki w Grzędzinie (cd. ze str. 1)  
str. 4
♦ Podsumowanie konsultacji społecz- 
   nych z mieszkańcami obszaru  
   LGD Euro-Country
♦ GOSiR ma stronę internetową
♦ Przedterminowe wybory  
   Wójta Gminy Polska Cerekiew
♦ Jubilaci
♦ Plac zabaw w Ciężkowicach znowu    
   otwarty 
 

13 września w kościele pw. św. Piotra  
i Pawła w Grzędzinie odbyły się dożynki 
parafialne przygotowane przez mieszkań-
ców miejscowości Dzielawy i Witosławi-
ce. Podziękowanie za plony rozpoczęło się 
wymarszem korowodu z Witosławic, na-
stępnie do korowodu dołączyli mieszkańcy 
Dzielaw. Msza dożynkowa rozpoczęła się  

Dożynki 
w Grzędzinie

(cd. na str. 2)  (cd. na str. 3)  
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Obchody zorganizowano w sobotę 12 wrze-
śnia. Piękna pogoda zachęciła mieszkańców 
Ciężkowic do wyjścia z domów. Mieszkańcy mo-
gli częstować się kołaczem oraz spędzić w mi-
łej atmosferze sobotnie popołudnie. Wszystkie 
chętne osoby mogły wziąć udział w konkursach, 
za które zostały nagrodzone drobnymi upomin-
kami. Wieczorem wszystkim zgromadzonym 
czas umilał zespół Canzona. 

Organizatorzy święta plonów serdecznie dzię-
kują wszystkim sponsorom bez pomocy, których 
imprezy nie udałoby się zorganizować.

Następnie po mszy św. korowód dożynkowy na czele  
z koroną udał się na biesiadę do steblowskiej świe-
tlicy wiejskiej. Wszystkim zgromadzonym w nie-
dzielne popołudnie czas swoimi występami umilały 
przedszkolaki z zakrzowskiego przedszkola oraz 
duet Kola i Jula prowadzący „Szlagrowy Koncert Ży-
czeń” w TV Silesia. Podczas tegorocznych dożynek 
zaszczytne  obowiązki  starosty pełnił Pan Krzysztof 
Paczka z Byczynic, starościny Pani Teresa Duczek  
z Zakrzowa.  Wieczorem wszystkim zgromadzonym 
przygrywał zespół Wertex. 

Fotografie: Piotr Zdanowicz

Święto plonów 
w Ciężkowicach

Dożynki Parafialne  
w Zakrzowie cd. ze str. 1

Jak co roku w ostatni sierpniowy 
weekend do Zakrzowa przybyli artyści,  
by zmagać się w czterech konkurencjach 
jeździeckich: skokach przez przeszko-
dy, ujeżdżeniu, powożeniu zaprzęgami  
i w western riding. Pojawili się nie tylko 
zawodnicy, ale też postaci znane i lubiane 
spragnione kibicowania kolegom i podzi-
wiania gracji z jaką poruszają się konie. 
Wszystkie gwiazdy znalazły czas dla fa-
nów na zdjęcie, czy autograf. 

Zwycięzcami sportowych zmagań  
w poszczególnych konkurencjach zo-
stali: Maciej Florek w skokach przez 
przeszkody, Anna Powierza w ujeżdże-
niu, Karol Strasburger i Robert Janowski  
w powożeniu zaprzęgami i Michał Mali-
nowski w western riding. Organizatorzy 
przygotowali także dodatkowe atrakcje 
dla widzów, którzy bardzo licznie w tym 
roku odwiedzali Jeździeckie Mistrzostwa 
Gwiazd. Można było zobaczyć pokaz uty-
tułowanej zawodniczki Lewady Żanety 
Skowrońskiej, pokazy mody w wykonaniu 
finalistek konkursu Miss Polski Opolsz-
czyzny, mecz polo, a Bogusław Linda wraz 
ze swym przyjacielem Bogdanem Czerni-
kiem – Wicemistrzem Europy w western 
riding, promowali tą coraz popularniejszą 
konkurencję.

Zakrzów odwiedziło w tym roku prze-
szło czterdziestu popularnych artystów, 
nie zabrakło wśród nich takich, którzy do 
Zakrzowa przyjechali po raz pierwszy, byli 
wśród nich: Jerzy Bończak, Tomasz Cia-
chorowski, Małgorzata Pieczyńska, Julia 
Pogrebińska, Jerzy Schejbal oraz bok-
ser Mateusz Masternak. Mamy nadzieję,  
że za rok impreza będzie równie udana.

Fot. Małgorzata Iwanicka

Jeździeckie  
Mistrzostwa Gwiazd  
po raz osiemnasty

Małgorzata Pieczyńska, Jerzy Bończak, 
Magdalena Wójcik i Karol Strasburger

  Konkurs powożenia zaprzęgami, zwycięska para Karol Strasburger i Robert Janowski

Elżbieta Romanowska, 
czyli “sympatyczna  

sklepowa Jola" z Rancza

Bogusław Linda podczas 
pokazu western riding

cd. ze str. 1Dożynki w Grzędzinie

Za pośrednictwem „Floriana” pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy pracowali przy organizacji naszych dożynek.

Maria Kachel i Anna Weiner

o godz.13.00 koncelebrowana przez proboszcza Szczepana Wardengę i wikarego 
Grzegorza Krenca. Po mszy św.  mieszkańcy wspólnie udali się na festyn dożyn-
kowy, gdzie częstowano kawą i śląskim kołaczem. Organizatorzy zadbali o piękny 
wystrój kościoła, a mieszkańcy zgodnie z tradycją przystroili swoje domostwa. 
Organizatorzy zagwarantowali uczestnikom wiele atrakcji, można było m.in.: 
obejrzeć występy uczniów z wrońskiej szkoły oraz wziąć udział w loterii fan-
towej. Wszyscy mieszkańcy mogli spędzić to wrześniowe pogodne popołudnie  
w przemiłej atmosferze. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych.

Maria Kachel 
    

GOSiR Sp. z o.o.  
w Zakrzowie

Gmina  
Polska Cerekiew

GOSiR Sp. z o.o. w Zakrzowie zaprasza na...

informacje na:
www.gosirzakrzow.pl

dla pierwszych  
200 osób

małe piwo GRATIS!
WSTĘP WOLNY


