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Zabawa karnawałowa
5 lutego 2020 Samorząd Szkolny w Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi zorganizował dyskotekę karnawałową dla
klas IV-VIII.
Tego dnia można było przyjść do szkoły w przebraniu. Każda osoba
w oryginalnym kostiumie zdobyła punkty w konkursie na Super Klasę.
Wśród uczniów pojawili się m.in.: jednorożec, Alicja z krainy czarów, kot,
lekarz, księżniczki, robotnicy drogowi i różne potwory. Sama dyskoteka
odbyła się na świetlicy szkolnej, bawiono się przy znanej i lubianej muzyce współczesnej. Nie zabrakło również belgijki, do której przyłączyli się
nauczyciele. W trakcie przerw w klasach czekał na młodzież poczęstunek
w formie upieczonych ciast, przekąsek i soków owocowych.
Uczniowie świetnie się bawili i miło spędzili czas.
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Agata i Oliwia (klasa VII)
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Seniorzy niezawodni jak zawsze!
Seniorzy z Dziennego Domu Senior +
nie pozwolą na to aby jakakolwiek okazja do świętowania ich ominęła. Wszystko zaczęło się od najważniejszego dla nich
święta, jakim był Dzień Babci i Dziadka.
Z tej okazji seniorów odwiedziła uśmiechnięta grupa przedszkolaków z Polskiej
Cerekwi, która swoimi pięknymi występami podkreśliła wyjątkowość tego dnia.
Ostatnie dni karnawału seniorzy świętowali
w Ośrodku w Zakrzowie, gdzie odbyła się
cd. na str. 2
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zebrania wiejskie

sie na teren tej miejscowości wjedzie
ciężki sprzęt budowlany, stąd apel
Jak co roku, na przełomie stycznia o cierpliwość do mieszkańców i wszysti lutego we wszystkich sołectwach na- kich osób poruszających się tamtejszymi
szej gminy odbyły się zebrania wiejskie, drogami. W ramach inwestycji drogowych
podczas których sołtysi przedstawia- na ten rok, a być może i na lata kolejne,
li swoim mieszkańcom sprawozdania zaplanowano pokrycie asfaltem dróg które
z wykonania funduszu sołeckiego w mi- do tej pory były jedynie utwardzone, bez
nionym 2019 roku. Przybyli na zebranie właściwej nawierzchni. Podczas dyskusji
mieli możliwość usłyszeć o tym, co w tym z mieszkańcami najczęściej poruszanymi tematami był dalszy proroku zostanie wykonane w ich sołectwie.
Noworoczne zebrania sołeckie to co blem złej jakości dróg powiatowych
roku dobra okazja do tego, aby spotkać się i przylegających do nich rowów odz Wójtem Gminy oraz Przewodniczą- wadniających oraz potrzeby remontów
cym Rady Gminy i porozmawiać o tym, dróg transportu rolnego. Tutaj trzeba
co gnębi mieszkańców danej miejscowo- zaznaczyć, że problemy związane z pości. W każdej miejscowości Wójt Gminy prawą infrastruktury drogowej wymagazapoznał mieszkańców z założeniami ją ogromnych nakładów finansowych,
budżetu na rok bieżący oraz z planowa- a proces rozwiązania tego problemu to
nymi do realizacji zadaniami i inwestycja- proces wieloletni. Podczas zebrań inmi. Na ten rok zaplanowano zakończenie formowano również mieszkańców
budowy pozostałego fragmentu ścieżki o koncepcji sprzedaży Pałacu w Zakrzowie
rowerowej po nieczynnym od lat nasypie i związanych z tym działań zmierzających
kolejowym. Uzależnione jest to od pozy- do rozwoju działalności sąsiadującego
tywnej decyzji PKP, ponieważ fragment z nim Ośrodka GOSiR.
ten póki co pozostaje ich własnością.
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym
Rozpoczęto już realizację budo- Rady Gminy dziękuje wszystkim mieszwy kanalizacji sanitarnej w miejsco- kańcom biorącym udział w tegorocznych
wości Wronin. W najbliższym cza- zebraniach wiejskich.

Występ cyrku
5 lutego 2020 w szkole podstawowej w Polskiej
Cerekwi odbył się występ cyrku Obimbolando, którego artyści swoje umiejętności zdobywali w znanych
ukraińskich szkołach i występowali
na całym świecie.
Na początku przedstawienia wystąpił clown, który swoimi popisami
rozbawił całą widownię.
W programie akrobatów znalazła się również żonglerka, a także jazda na monocyklu, w trakcie
której artyści skakali na skakance.
Uczniowie mogli spróbować swoich sił i przejechać się na tego typu
rowerze, co okazało się bardzo trudne, również dla starszych uczniów.
Wszystkim podobało się chodzenie
na szczudłach, pokazy hula-hoopu i akrobacje z talerzami kręcącymi się na kijkach. Na końcu uwagę widzów
przyciągnęły pokazy Transformera.

TAŃCZYLI, ŚPIEWALI I GRALI...
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim
dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dzieci z grupy
tanecznej "CUKSY" działającej w Centrum
Kultury Polska Cerekiew podczas spotkania
pokazowego wykonały tańce, piosenki, wiersze, kawały i grę na instrumencie, wkładając w to bardzo dużo serca i zaangażowania
co spotkało się z wielką wdzięcznościom
osób zgromadzonych tego wieczoru. Na sali
obecni byli Babcie, Dziadkowie, którzy mogli zobaczyć swoich wnuków w akcji...
Zespół taneczny pod kierunkiem Anny
i Piotra Orian zaprezentował wiązankę
tańców standardowych, tańce dyskotekowe
i tzw. "Świat Kiepskich". Jako dodatek dzieci
uzdolnione muzycznie i recytatorsko wystąpiły w swoim własnym repertuarze piosenek

i wierszy dedykowanych
specjalnie dla zgromadzonych licznie gości.
Całość spotkania dzięki zaangażowaniu rodziców tańczących dzieci
okraszona została kulinarnie tj. smaczne ciasta,
kawa i herbata.
Wzorem ubiegłego roku wnuczęta
poprosiły swoich dziadków i babcie
do wspólnego tańca, następnie wykonane zostały zdjęcia rodzinne
a Babcie otrzymały w prezencie
rękawiczki a Dziadkowie szaliki! przecież mamy zimę...
Na zakończenie przy akompaniamencie Adama wszyscy zaśpiewali tradycyjne:
"Sto lat..." i czas było się pożegnać.

FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK W POKRZYWNICY PRZEDSZKOLAKI Z Polskiej Cerekwi
„Kolęda dla nieobecnych” - tym utworem
przedszkolaki z grupy starszaków Agatka
Griner (Zakrzów) i Lena Griner (Ligota Mała) w duecie zaprezentowały swoje
zdolności wokalne i taneczne. Na twarzach
ludzi oraz rodziców można było zauważyć
tylko jedno - wzruszenie i dumę ze swoich
pociech. Dziewczynki otrzymały I miejsce
wraz z pozostałymi uczestnikami. Atmosfera
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Jakub (kl. VII) i Dominik (kl. VI)

Dzień Babci i Dziadka we Wroninie

Wszystkim ukochanym Babciom i Dziadkom życzymy dużo zdrowia, aby wnuczęta
dostarczały powodów do dumy cały rok.

Seniorzy niezawodni cd. ze str. 1
jak zawsze!

tej uroczystości co roku wprowadza nas
w nastrój świąteczny - było bardzo radośnie,
ciepło i wyjątkowo dla naszych serc.
Elżbieta Zając - Jabłońska

Wojewódzka Zabawa Karnawałowa dla
Seniorów. Nasze Panie jako kolor przewodni
wybrały soczystą czerwień. Następną okazją do świętowania były Walentynki, które
wprowadziły seniorów w iście serduszkowe
nastroje. Podsumowaniem wszystkich uroczystości było wspólne spędzenie Tłustego
Czwartku, podczas którego nie mogło zabraknąć przepysznych pączków wykonanych
przez Seniorów. Jak widać na zdjęciach nasi
podopieczni nie lubią nudy, a co za tym idzie
- już planują kolejne okazjonalne spotkania.
Michaela Weirauch
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Występ cyrkowców wszystkim bardzo się
podobał.

Jak co roku w naszym przedszkolu zorganizowana została uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka. W tych dniach dzieci
zaprosiły do przedszkola swoje kochane
babcie i dziadków. Dzieci przygotowały dla
nich specjalny program artystyczny, recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły.
Nie jednej babci i dziadkowi, łezka kręciła
się w oku. To były naprawdę wyjątkowe dni,
pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze babć i dziadków po
raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie
spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Po części oficjalnej niecodzienni goście
zostali zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek. A na koniec tego wyjątkowego dnia
dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom
i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i laurki.
FLORIAN

02/2020

3

