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w tym numerze:

Cerekwi ccy seniorzy, uczestnicy środowych spotkań (i nie tylko) zwiedzili 
piękne okolice Adrszpachu, ale też na samym początku browar OPAT połączony 
z degustacją kilku gatunków piwa. Przez długie lata wiedza o Skalnych Miastach 
leżących w okolicach Teplic nad Mentują i Adrszpachu, była stosunkowo nie-
wielka. Okoliczni mieszkańcy szukali w nich schronienia, gdy czuli się zagrożeni. 
W skałach znajdowali kryjówkę przed niebezpieczeństwami w czasach wojny. 
Dopiero około 1700 r. z sąsiedniego Śląska zaczęli przybywać do Adrszpachu 
pierwsi turyści. W 1824 r. wśród skał wybuchł pożar trwający kilka tygodni. 
Dopiero wtedy skalny labirynt stał się bardziej dostępny. Nasza grupa licząca 
50 osób przeszła ten labirynt, podziwiając niezwykle urokliwe skały przedstawia-
jące m.in. Dzban, Głowę Cukru, Ząb, Wieżę Elżbiety czy Kochanków. Wszystkie 
te formy skalne są niezwykłe i niepowtarzalne. Kolejną atrakcją było wejście po 
stromych schodach do Skalnego Jeziora i przepłynięcie go łodzią. Komentarz 
„kapitana łodzi” był bardzo dowcipny i rozweselił całe towarzystwo. Cała grupa 
jednogłośnie przyznała, że warto było pojechać i zobaczyć to wszystko. 

Kolejną wycieczkę planujemy w grudniu, na spektakl  „Pastorałki” do teatru 
im. A. Mickiewicza w Cieszynie.

„Ognisko Muzyczne” to cykl spotkań, w których każ-
dy będzie mógł się nauczyć gry na dostępnych instru-
mentach muzycznych. Do wyboru:

 keyboard  klarnet  trąbka
 sakshorn tenorowy  tuba 

 fl et poprzeczny  saksofon  gitara  puzon

Zajęcia odbywać się będą w Centrum Kultury w Pol-
skiej Cerekwi. Dokładne terminy i godziny są uzależ-
nione od ilości zgłoszonych uczestników. W celu pod-
niesienia kwalifi kacji osób uczących się, nauka zostanie 
dopełniona wiedzą teoretyczną.

Odpłatność za zajęcia będzie częściowo dofi nanso-
wana przez Urząd Gminy.

Zapisy pod numerem telefonu: 503 480 753

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego kto chce lub potrzebuje nauczyć 
się konstruować biznesplan. Podczas szkolenia prowadząca skupi się na bizne-
splanie dla Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Szkolenie odbędzie się 17.10.2016 r. o godzinie 16:00 w Centrum Kultu-
ry w Polskiej Cerekwi przy ulicy Kozielskiej 3. Osoby zainteresowane prosimy 
o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie udziału, zgłoszenia przyjmujemy do 
13 października, telefon: 77 8873 027 lub e-mail: info@euro-country.pl

Celem szkolenia jest:
• nabycie umiejętności przydatnych w procesie tworzenia biznesplanów,
• zdobycie umiejętności budowy modelu fi nansowego projektu,
• przedstawienie, zilustrowanie licznymi przykładami i zadaniami, za-

gadnień z zakresu konstruowania elementów biznes planu i analizy sprawozdań 
fi nansowych,

• praktyczne przygotowanie do samodzielnego tworzenia biznesplanów.
Biznesplan to element planowania strategicznego. Wytycza cele, metody 

działania oraz pomaga dokonać właściwego wyboru spośród kilku wariantów 
inwestycyjnych. Przedstawia analizę stanu obecnego fi rmy, a także może być 
podstawą działania dla przyszłych przedsiębiorców. Biznesplany mają wiele de-
fi nicji. Najogólniej rzecz ujmując, jest to średnioterminowy i kompleksowy spis 
celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem, ujęty w formie 
pisemnej. Często potrzebny przy zakładaniu fi rmy, wdrażaniu nowego projektu 
lub ubieganiu się o kredyt lub dofi nansowanie np. z funduszy Unijnych.

W dniach 10-11 września w Gminnym 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie od-
była się Wystawa Rolnicza oraz Wystawa 
Zwierząt Hodowlanych. W tegorocznej edycji 
mieszkańcy gminy i liczni przyjezdni goście 
mogli podziwiać zwierzęta hodowców z na-
szego powiatu i maszyny rolnicze okolicznych 
przedsiębiorców. GOSiR i Urząd Gminy jako jedyni 
organizatorzy zapewnili odwiedzającym podczas tego 
weekendu bogaty program artystyczny i wszelakie 
atrakcje dla najmłodszych. Dużym zaintereso-
waniem cieszyły się przejażdżki konne i dar-
mowa wata cukrowa sponsorowana przez 
Cukrownię Cerekiew. Być może Wystawa nie 
była tak spektakularna jak dwa lata temu  
gdy organizowana była przez Izbę Rolniczą 
i Urząd Marszałkowski, jednak stanowiła 
dobry początek do dążenia, aby w przy-
szłym roku powrócić do wspólnej organiza-
cji tego przedsięwzięcia.

Szkolenie z pisania biznesplanów

Rolniczy weekend 
w Zakrzowie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 
zaprasza do wzięcia udziału w poniższych imprezach.


9 październik, niedziela, godz. 16:00 

 Powiatowy dzień kultury niemieckiej


15 październik, sobota 
Oktoberfest!


16 październik, niedziela, godz. 13:00

Jesienne Targi Piękna!


29-30 październik, sobota-niedziela
Halowe zawody w skokach przez przeszkody!


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału! 

GOSiR ZAPRASZA!

Ognisko Muzyczne 

Jubilaci

01.09. - Elżbieta Mikulska z Mierzęcina 
80 lat 

09.09. - Józef Król z Dzielaw 
85 lat 

13.09. - Franciszek Czerner z Witosławic 
80 lat 

13.09. - Erna Janocka z Kozy 
85 lat 

25.09. - Elżbieta Piontek z Ligoty Małej 
85 lat

 10.09 Złote Gody 
obchodzili Państwo Teresa i Henryk Depta 

z Polskiej Cerekwi

Adrszpaskie Skały –  20.09.2016r
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W dniu 25 września F.U. Aqua Active razem ze Sto-
warzyszeniem „Euro-Country” współorganizowało 
I Charytatywną Kajakowa Masę Krytyczną - dla Mi-
łosza Klimczaka, mieszkańca Starego Koźla. 20 wrze-
śnia zakończono zapisy, listę uczestników zamknięto 
na 110 osobie, w samą niedzielę na starcie pojawiło 
się mniej osób, ale i tak komandor spływu podkreślił, 
iż nie widział do tej pory tak dużej 
liczby kajaków na rzece Odrze. 
Uczestnicy mieli do pokona-
nia łącznie 20 kilometrów 
na wodzie, spływ zaczynał 
się w miejscowości Dzier-
gowice w gminie Biera-
wa, kończył na przystani 
Szkwał w Kędzierzynie-
-Koźlu. O godzinie 12:00 
wszystkie kajaki były już na 
wodzie, samo przepłynięcie 
zajęło uczestnikom ok. 3 godzi-
ny. Po tak dużym wysiłku fi zycz-
nym na wszystkich uczestników 
czekała przepyszna grochówka 
oraz domowe ciasto. Zmęczonych 
uczestników przywitał na mecie  
podekscytowany Miłosz oraz inny 
zacny gość: złoty medalista w ka-
jakarstwie na 200 m, tegorocznych 
Igrzysk paraolimpijskich w Rio, 
Jakub Tokarz. Każdy z uczestników 
otrzymał od organizatorów pa-
miątkowy medal, upamiętniający 
szczytny cel. Dodatkowo na kajakarzy  czekała jeszcze inna niespodzianka 
– nagrody dla każdego uczestnika, przygotowane przez pracowników 
Stowarzyszenia „Euro-Country”, każdy z uczestników otrzymał upomi-
nek m.in.: lokalne przetwory, rękodzieło, upominki od lokalnych fi rm, 
urzędów gmin. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział, miejmy nadzieję, że to 
nie pierwszy i nie ostatni taki spływ kajakowy!

W parafi i Grzędzin 18 września odbyły się dożynki 
parafi alne przygotowane tym razem przez sołectwo 
Wronin. Uroczystość zapoczątkował barwny korowód, 
w którym mieszkańcy Wronina dotarli do kościoła,  aby 
złożyć dary z tegorocznych plonów. Po ceremoniach 
kościelnych mieszkańcy parafi i, ale nie tylko mie-
li możliwość spędzenia reszty niedzieli na festynie 
zorganizowanym obok świetlicy wiejskiej. Atrakcją 

Mieszkańcy miejscowości Zakrzów, Steblów, Byczynice oraz części Su-
kowic obchodzili 18 września br. dożynki parafi alne. Obchody dożynko-
we rozpoczęła Mszę św. dziękczynna. Dożynki w Zakrzowie zgromadziły 
mieszkańców miejscowości, wśród których nie zabrakło również wójta gmi-
ny Polska Cerekiew. Święto plonów jest jednym z najpiękniejszych dni dla 
rolników, a tych w Zakrzowie, Steblowie, Byczynicach oraz części Sukowic 
jeszcze trochę jest. Wszystkim rolnikom, wszystkim mieszkańcom włodarz 
gminy dziękował za pracę, oraz życzył by plony z roku na rok były coraz 
obfi tsze, a praca na roli była bardziej doceniana. Podczas tegorocznych 
dożynek zaszczytne obowiązki  starosty pełnił Pan Krzysztof Kudela, staro-
ściny Pani Beata Wydra. Wszystkim zgromadzonym niedzielne popołudnie 
swoimi występami umilały przedszkolaki z zakrzowskiego przedszkola oraz 
Wesoła Ferajna Berniego, wieczorem wszystkim zgromadzonym przygrywał 
zespół Wertex.

22 września 2016 r. 
podczas Gali Inwestorów 
Samorządowych w Kato-
wicach Wójt Gminy Piotr 
Kanzy odebrał nagrodę 
za zajęcie 2 miejsca przez 
Gminę Polska Cerekiew 
w rankingu Pisma Sa-
morządu Terytorialnego 
WSPÓLNOTA, dotyczącym 
wydatkowania środków 
unijnych na projekty spo-
łeczne w kategorii gminy wiejskie. Wskaźnik tego rankingu 
oparty był na wydatkach inwestycyjnych z funduszy UE na 
zadania związane ze sferą społeczną za okres 2007-2015.

I Charytatywna Kajakowa Masa Krytyczna - Dla Miłosza

Stowarzyszenie „Euro-Country” pragnie złożyć 
serdeczne podziękowania dla: 

Eko Gościńca w Sadzie Urszuli Surzykiewicz, 
Firmy Deko Styl Iwona Cichoń, 

Firmy Spot-Light Sp. z o.o.,
Fundacji Euro-Country, 

Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie, 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

w Zakrzowie, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Dziergowicach, 

Kwiaciarni Ewy Muskała, 
Marii Kostoń, 

Piekarni Łucji i Jerzego Wieczorek, 
Restauracji Garden Café, 

Studia Urody Beaty Wawrzynek,
 Urzędu Gminy w Bierawie, 

Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi, 
Związku Śląskich Kobiet Wiejskich Koło w Przewozie

za przekazanie upominków 
dla wszystkich uczestników I Charytatywnej 

Kajakowej Masy Krytycznej dla Miłosza Klimczaka, 
to dzięki Państwu mogliśmy podziękować 

wszystkim biorącym udział w spływie 
i równocześnie  promować nasz teren! 

PODZIĘKOWANIE

•

•

Święto plonów we Wroninie

 XIV Samorządowe 
Forum Kapitału i Finansów

Dożynki Para� alne w Zakrzowie

wieczoru był występ 
kabaretu „Kafl iki” a do 
tańca przygrywał ze-
spół „Orion”. Korzysta-
jąc z okazji organiza-
torzy bardzo dziękują 
wszystkim, którzy po-
magali przy organizacji 
całego przedsięwzię-
cia, mając nadzieję na 
wsparcie przy następ-
nych projektach.


