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Jubilaci
Aktywna grupa cerekwickich seniorów ani na chwilę nie zwalnia tempa. Tym razem w ra-

mach zakończenia karnawału zorganizowali sobie tradycyjny tłusty czwartek oraz bal ostat-
kowy. Była to idealna okazja do spotkania, rozmów i wzajemnego świętowania. Były pączki, 
szampan, a na kolację tradycyjny śledzik. Jak zwykle aktywna pani Brygida Piegsa rządziła  
w kuchni, po czym po chwili radośnie żartowała wśród koleżanek na sali. Na miejscu nie 
mogło oczywiście zabraknąć inicjatora środowych spotkań pana Jerzego Kołeczko, który jak 
zwykle fotografował wszystkich uczestników spotkania. 

Impreza zakończyła się późnym wieczorem przy głośnych śpiewach i zapowiedziach kolej-
nego środowego spotkania, na który serdecznie zapraszamy tych, którzy chcieliby dołączyć 
do grona seniorów.

3 lutego 85 urodziny obcho-
dziła Maria Duraj z Połowy

6 lutego 90 urodziny obcho-
dziła Brunhilda Musioł z Grzę-
dzina

8 lutego 80 urodziny obcho-
dziła Agnieszka Josko z Grzędzi-
na.

Wszystkim jubilatkom życzy-
my dużo zdrowia, błogosławień-
stwa bożego oraz wszelkiej po-
myślności.

Nowy szlak turystyczny Euro-Country

Spotkanie seniorów

Na terenie LGD Euro-Country powstało pięć stanic kajakowych: w Przewozie,  
w Landzmierzu (przysiółek Biadaczów), Lubieszowie, w Poborszowie i w Dziergowicach. 
Udało się tego dokonać dzięki współpracy dwóch lokalnych grup działania – Partner-
stwa Borów Niemodlińskich i Euro-Country. Każda ze stanic posiada altanę,  stoły, ławy, 
palenisko integracyjne, stojaki na rowery, a także tablicę informacyjną, dotyczącą danej 
miejscowości. 

Projekt ten, o nazwie „Między Odrą a Nysą Kłodzką”, realizowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
miał na celu utworzenie nowej infrastruktury turystycznej, związanej z turystyką wod-
ną i rowerową. Istotnym elementem projektu jest również promocja naszego terenu,  
tj. obiektów architektury sakralnej, muzeów, agroturystyk, a także produktów tradycyj-
nych i lokalnych.

W ramach projektu zorganizowano  w ubiegłym roku spływ kajakowy dla mieszkańców 
z terenu LGD Euro-Country i Partnerstwa Borów Niemodlińskich, wydano również ulotkę 
promującą nowo powstały szlak turystyczny, która zawiera m.in. informacje o funkcjo-
nujących na naszym terenie agroturystykach, a także miejscach, które warto odwiedzić. 

Realizatorzy projektu mają nadzieję, że stanice przyczynią się do większej aktywności 
turystycznej mieszkańców, a także zwiększą liczbę odwiedzających nasz region osób. 22222
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Podczas tegorocznych ferii ucznio-
wie w ZGSP mogli rozwijać swoje 
pasje i zainteresowania. Zorgani-
zowano wyjazd do kina na Hobbita  
i Paddingdtona oraz na lodowisko. 
W pracowniach szkolnych przepro-
wadzono fascynujące doświadczenia. 
Nie zabrakło zajęć sportowych i arty-
stycznych. 

II semestr rozpoczął się od cie-
kawych dla naszych uczniów kon-
kursów przedmiotowych i zawodów 
sportowych. Dużą frajdę sprawiły im 
też zabawy karnawałowe. Hitem se-
zonu były wyjazdy w ramach FŚNiT 
do Parku Nauki i Ewolucji Człowieka  
w Krasiejowie i na Uniwersytet Opol-
ski. Jak co roku dziadkowie i babcie 
mogli miło spędzić czas, oglądając 
swoich wnuków podczas uroczystości 
przygotowanej przez wychowawców 
klas I-III. Po ciekawie spędzonych 
feriach i intensywnym rozpoczęciu  
II semestru mamy nadzieję, że dalsza 
część roku będzie równie interesują-
ca, o czym na bieżąco będziemy Pań-
stwa  informować.

Kalejdoskop  
wydarzeń  
w ZGSP

W związku z upływającą 
kadencją sołtysów podczas 
zebrań sołeckich przeprowa-
dzono wybór nowych kan-
dydatów na stanowisko soł-
tysa. Jedyną zmianę mamy  
w miejscowości Wronin, 
funkcję sołtysa będzie pełnił 
Alfred Szewior. 

Wybór sołtysa
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Związek Śląskich Kobiet Wiejskich, Urząd Gminy w 

Polskiej Cerekwi oraz Fundacja Euro-Country 

 
serdecznie zapraszają 

na 

WOJEWÓDZKĄ WYSTAWĘ 

STOŁÓW WIELKANOCNYCH 
 

która odbędzie się  

w dniu 22.03.2015r. od godziny 13:00 

w 

Gminnym Wielofunkcyjnym Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Zakrzowie  

 

Dzień Babci i Dziadka to jedna z nie-
wielu okazji do wspólnego spotkania 
najstarszego i najmłodszego pokolenia 
naszej małej społeczności. 

W tym roku świętowaliśmy z małym 
opóźnieniem, ze względu na ferie zimo-

Z przyjemnością informuje-
my, że Ludowy Klub Jeździecki 
Lewada znalazł się na pierw-
szym miejscu w rankingu Pol-
skiego Związku Jeździeckie-
go w konkurencji ujeżdżenia  
w sezonie sportowym 2014. 
Zawodniczki klubu plasowały 
się we wszystkich kategoriach 
wiekowych i klasach trudności. 
W najważniejszym i najbardziej 
prestiżowym rankingu senio-
rów Grand Prix, na dwóch pierwszych miejscach znala-
zły się reprezentantki Lewady: Beata Stremler i Żaneta 
Skowrońska. W rankingu seniorów św. Jerzy na dwuna-
stym miejscu uplasowała się Katarzyna Popiołek. Izabe-
la Szlosarek zajęła czwarte miejsce w kategorii młodych 
jeźdźców, a Nikola Marczak piąte w rankingu juniorów. 
Najmłodsza zawodniczka startująca w barwach Lewa-
dy Jagoda Dąbrowska uplasowała się na drugim miejscu  
w kategorii juniorów młodszych.

Klub Lewada od początku istnienia rankingu Polskie-
go Związku Jeździeckiego plasuje się w jego czołówce.  
Na sukces klubu pracuje cały zespół pod kierownictwem 
wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski, trenera i preze-
sa klubu Andrzeja Sałackiego.

fot. Łukasz Kowalski  
Żaneta Skowrońska na klaczy Mystery

Kongres Innowacyjny Rolnik

Dzień Babci i Dziadka w ZSP we Wroninie

Sukces LKJ Lewady

11 lutego Gminny Wielofunkcyjny 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 
gościł ponad 200 osób zainteresowanych 
działalnością rolniczą. Kongres został 
zorganizowany przez Związek Młodzieży 
Wiejskiej, Gminę Polska Cerekiew oraz 
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów. 
Młodzi rolnicy mogli pozyskać bardzo 
wiele interesujących informacji. W kon-
gresie wzięła udział młodzież z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Głubczycach, Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowi-
cach, Zespołu Szkół w Komornie oraz Ze-

 

 

 

 

Z okazji Dnia Kobiet 
 

serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców 

w dniu 7 marca o godzinie 17:00 

do  

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie 

na spektakl operetkowy  

pn.: „Najpiękniejsze arie operetkowe dla kobiet” 

 

Wstęp wolny 

 

W okresie zimowym Urząd Gminy Polska Cerekiew zor-
ganizował cykl weekendowych wyjazdów na narty do cze-
skich ośrodków w miejscowościach Mała Moravka i Lipove 
Lazne. Spore zainteresowanie wydarzeniem zaowocowało 
tym, że podczas kilku zimowych weekendów na czeskich 
stokach szusowało kilkudziesięciu mieszkańców, nie tylko 
naszej gminy, ale i gmin sąsiednich oraz kilku mieszkańców 
Kędzierzyna-Koźla. Koszt takiego wyjazdu nie był wysoki 
- wynosił zaledwie 30 zł od osoby. Wyjazdy zorganizo-
wał w imieniu urzędu gminy Piotr Kanzy, który zajął się 
wykupieniem ubezpieczenia dla uczestników oraz wyna-
jął autokar. Zarówno organizatorzy, jak i sami uczestnicy, 
pozytywnie oceniają takie wyjazdy, dzięki którym moż-
na aktywnie spędzić wolny czas, podziwiając przepiękne 
widoki czeskich gór. Wszystkich chętnych zapraszamy  
w kolejnym sezonie.

Podsumowanie  
wyjazdów narciarskich

społu Gimnazjalno-Szkolno Przedszkol-
nego w Polskiej Cerekwi.

Program był bardzo obfity, pierwsza 
część przedstawiała: zagadnienie wspól-
nej polityki rolnej, działania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020, działania dla mło-
dych rolników, prezentację programu 
BIOSTRATEG. W przerwie można było zo-
baczyć pokaz jeździectwa w wykonaniu 
przedstawicielki LKJ Lewada. Druga część 
programu prezentowała wykorzystanie 
innowacji w gospodarstwach, przykłady 

współpracy młodych rolników w ramach 
krajowych i europejskich organizacji, 
przykłady sprzedaży bezpośredniej, pro-
mocji polskiej żywności oraz korzyści 
 z wprowadzania nowych technologii pro-
dukcji z zachowaniem ochrony zasobów 
naturalnych. Prelegentami byli przed-
stawiciele Związku Młodzieży Wiejskiej, 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział 
w Brwinowie, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego oraz firmy 
PRO BIOTICS. 

we, impreza odbyła się dopiero 6 lutego. 
Dzieci starannie się do niej przygotowa-
ły, ucząc się wierszy w języku polskim  
i niemieckim, piosenek i tańców. Odby-
ły się też przedstawienie pt. „Princeska  
na ziorku grochu” i występ zespołu flażo-

letowego. Nasi goście z uśmiechem śle-
dzili program, w którym wystąpiły niemal 
wszystkie dzieci. Uroczystość zakończyła 
się wręczeniem laurek oraz poczęstun-
kiem, który, tradycyjnie już, przygotowali 
rodzice.

 J.M.F.


