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Jubilaci

07.12.2017
Maria Moj z Ciężkowic - 85 lat

09.12.2017 
Łucja Majnusz z Polskiej Cerekwi - 80 lat

26.12.2017
Stefania Gloth z Polskiej Cerekwi - 80 lat

31.12.2017
Antoni Sch eit z Polskiej Cerekwi - 85 lat

Z inicjatywy Rady Rodziców i Grona Pedagogicznego 2 grudnia w naszym 
przedszkolu we Wroninie odbył się kiermasz adwentowy połączony z wizytą 
specjalnego gościa „Mikołaja”, którego z niecierpliwością wyczekiwały wszystkie 
dzieci.

W dniach od 15-17 grudnia w GOSiR 
Zakrzów odbyła się XV Okręgowa wystawa 
gołębi pocztowych Okręgu Opole Południe. 
Konkurowały ze sobą 263 skrzydlate pięk-
ności. Podzielono je na dwie główne kate-
gorie: sport i standard. Te pierwsze musiały 
wykazać się w trakcie sezonu lotowego bar-
dzo dobrymi wynikami na poszczególnych 
lotach (od około 120 km do prawie 1000 
km). W minionym sezonie lotem prestiżo-
wym był lot z Brukseli. Kategoria standard 
dotyczy naszych pupili które mają osiągnię-
cia sportowe ale ważniejsza jest prezencja, 
budowa, jakość upierzenia. Oceniało aż 
5 sędziów: ks. Józef Żyłka, Mirosław 
Gamża, Krzysztof Ziaja, Waldemar 
Jaruszowiec i Krzysztof Rock. Na wysta-
wę ogólnopolską wybrano 41 gołębi, które 
będą reprezentowały nasz Okręg. 

Kiermasz świąteczny z Mikołajem

SYLWESTROWA NOC 
W POLSKIEJ CEREKWI

 Wystawa 
gołębi pocztowych

W trakcie wystawy mieliśmy również 
okazję wysłuchać prelekcji autorytetów 
w dziedzinie hodowli, profi laktyki, lecze-
niu gołębi i drobnego inwentarza. Była to 
pierwsza taka wystawa w GOSiR Zakrzów, 
a miłym zaskoczeniem dla organizatorów 
była frekwencja. Przedstawiciele Zarządu 
Okręgu z Prezesem Erwinem Wloka na 
czele, byli zadowoleni z organizacji wysta-
wy, infrastruktury i warunków jakie stwo-
rzono gołąbkom. Podjęto (nieoficjalnie) 
decyzję aby wystawy tej rangi organizować 
cyklicznie w Zakrzowie. Nie można jed-
nak zapomnieć o tych którzy pomogli nam 
w organizacji wystawy, czyli fi rmie KAM-
-BRUK, PROSIACZEK, Cukierni Ptyś, 
PBS Kędzierzyn-Koźle, Piekarni RUZIK, 
Rozlewni Gazu Potaniec, a w szczególności 
GOSiR Zakrzów i kierownikowi ośrodka 
- Tomaszowi Kandziora. 

Komitet organizacyjny wystawy
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Tradycją stało się już, że 
przedszkolaki z Publiczne-
go Przedszkola w Polskiej 
Cerekwi występują w I nie-
dzielę adwentu na kierma-
szu bożonarodzeniowym 
organizowanym przez 
TSKN w Polskiej Cerekwi. 
Tak też było tego roku.  
3 grudnia w Domu Kultury 
Mniejszości Niemieckiej, przedszkolaki przedstawiły zebranym gościom program adwentowo-
-jasełkowy. Występy rozpoczęły dzieci przebrane za aniołki i pastuszków z grupy maluszków, po 
nich na scenie pojawili się Józef i Maryja z Dzieciątkiem, aniołowie oraz bajkowe postacie z grupy 
starszej. Rodzice byli dumni ze swoich pociech i ich zdolności wokalno-recytatorsko-aktorskich. 
Po zakończonych występach można było kupić pyszne, świąteczne ciasteczka, stroiki, ozdoby 
bożonarodzeniowe, a dzieci zajadały się słodkim upominkiem otrzymanym od organizatorów. 
Kadra pedagogiczna przedszkola składa rodzicom naszych dzielnych przedszkolaków podzięko-
wania za stroiki, pierniczki oraz przygotowanie dzieciom pięknych strojów do występów.

Martyna Bęben

wyjazd na łyżwy do Raciborza, 
mcdonald's 

koszt 10 zł 
Centrum Kultury godz. 9:00

zabawa taneczna

z Piotrem Orianem 

Centrum Kultury godz. 9:00

ekozabawy 

ekowarsztaty 

Centrum Kultury godz. 10:00

profesjonalne

warsztaty kulinarne

Centrum Kultury godz. 10:00

gry planszowe 

quizy,łamigłówki 
Centrum Kultury godz. 10:00

Ą Ź

Najlepsze drużyny z całej Polski, a także  
z zagranicy, a wśród nich aż dwie drużyny z OSP 
Polska Cerekiew rywalizowały po raz kolejny 
w IX Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ra-
towników w Kopalni Soli Wieliczka. Turniej od-
był się 9 grudnia 2017 r. Województwo opolskie 
reprezentowały cztery jednostki OSP: OSP 
Strzelce Opolskie, OSP Raszowa, OSP Zawada, 
OSP Polska Cerekiew oraz dwie jednostki Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa 
PSP Głubczyce oraz Komenda Powiatowa PSP 
Nysa. Turniej każdego roku przyciąga dużą licz-
bę uczestników. W tym roku do startu w turnieju 
zakwalifikowano 113 drużyn z całej Polski, oraz 
zagranicy drużyna z Czech oraz Francji. Niewąt-
pliwie tym, co przyciąga uczestników to miejsce 
rozgrywania turnieju, a także niepowtarzalna 
atmosfera i dynamiczny przebieg konkurencji. 
Udział w turnieju wymaga od strażaków bardzo 
dobrego stanu zdrowia, a także bardzo dobrej 
kondycji fizycznej samo ukończenie biegu jest 
już sukcesem a co dopiero zajęcie dobrej lokaty. 
Zawodnicy stają na starcie w pełnym umunduro-
waniu z podłączoną maską aparatu ochrony dróg 
oddechowych. Po sygnale sędziego startowego 
rozpoczynają swój bieg, a do pokonania mają 

Uczestnicy Środowych Spotkań byli 
tak bardzo grzeczni, że Mikołaj odwie-
dził ich aż dwa razy. Zawitał u nas 6 i 13 
grudnia. Za każdym razem coś nam się 
dostało w podarku. Były owoce, słodkości, pyszne 
ciasto które sam Mikołaj upiekł. Była też smaczna 
„moczka” i opłatek w trakcie życzeń. Za drugim 
razem każdy z uczestników dostał „osobisty” ka-
lendarz na 2018 rok, zdjęcia wykonane z wieży 

Wizyta świętego Mikołaja w przedszkolu 
w Polskiej Cerekwi, to jeden z najbardziej ocze-
kiwanych przez dzieci dni w roku. Kiedy nadszedł 
wreszcie ten długo wyczekiwany dzień, wszystkie 
dzieci już od samego rana z wielką niecierpli-
wością spoglądały na drzwi i nasłuchiwały mi-
kołajkowych dzwoneczków. I tym razem święty 
Mikołaj nie zawiódł dzieci i nie kazał długo na 
siebie czekać. 6 grudnia, z samego rana zawitał do 
naszego przedszkola, ale nie sam…towarzyszyli 
mu dwaj pomocnicy – elfik i anioł. Wszystkie 
dzieci bardzo przeżywały to spotkanie. Na nie-
jednej twarzy można było zobaczyć niepewność, 
obawę, a  nawet lęk. Trwało to jednak krótko. 
Dzieci przywitały gości piosenką o mikołaju. 
Śpiewały nawet po angielsku. Mikołaj wraz elfem 
i aniołkiem przygotowali dla przedszkolaków mi-
kołajkowe zadania i zagadki, z którymi dzieciaki 
bardzo szybko się uporały. Po wspólnej zabawie 
wręczyli każdemu dziecku wspaniały prezent. 

Adwentowy  
czas...

IX Barbórkowy Turniej  
Strażaków i Ratowników  
- Kopalnia Soli Wieliczka

660 drewnianych stopni, 90 podestów  
(110 cm różnicy poziomów) szybu  
M. Daniłowicza. Wygrywa ta drużyna, 
która pokona dystans w jak najkrótszym 
czasie. Naszą jednostkę na turnieju 
reprezentowały dwie drużyny. Po 
raz pierwszy w turnieju wystar-
towała drużyna kobieca z naszej 
jednostki. Uczestnictwo kobiet 
w tym turnieju to duże wyzwa-
nie. Wysiłek i obciążenie dla or-
ganizmu jest bardzo duże. Dru-
żyna kobieca w składzie Druhna 
Maria Sobota, Druhna Marta  
Szynol, Druhna Katharina  
Bartetzko uzyskując czas 11 min 
06 sek 43 set zajmując 8 miejsce na  
12 drużyn kobiecych.  Drużyna męska w skła-
dzie Druh Tobias Draga, Druh Steven Katte,  
Druh Rafał Piszczalla uzyskała czas 5 min 58 sek 
55 set,  co uplasowało nas na 6 miejscu w ka-
tegorii drużyn OSP na 53 drużyny startujące. 
W kategorii mężczyzn to lepszy wynik o 3 oczka 
punktowych w stosunku do poprzedniego roku  
(9 miejsce czas  6 min 00 sek 42 set w roku 2016). 
Odbieramy to jako nasz sukces.W turnieju nasza 
jednostka uczestniczyła po raz trzeci. W klasyfi-
kacji generalnej drużyna męska OSP z Polskiej 
Cerekwi zajęła 27 miejsce na 113 drużyn startu-
jących, to najlepszy czas z pośród drużyn z woje-
wództwa opolskiego.

Czasy drużyn woj. opolskiego: OSP Polska 
Cerekiew 5 min 58 sek 55 set, KP PSP Nysa  
6 min 14 sek 84 set, KP PSP Głubczyce  

6 min 28 sek 40 set,  
OSP Strzelce Opolskie 
7min 25 sek 42 set, OSP 
Raszowa 7 min 59 sek  

32 set, OSP Zawada DNS 
(nie wystartowali) OSP Pol-

ska Cerekiew (kobiety) 11 min 
06 sek 43 sek.

http://pspwieliczka.pl/admin/turniej/2017/
wyniki2017.pdf

kościelnej, 
i czekoladę 
od Wójta 
Piotra Kan-
zy. Dzię-
kujemy raz 

jeszcze. Postaramy się w przyszłym roku też za-
służyć na małe co nieco. Od paru miesięcy można 
nas „śledzić” na Facebooku „Środowe Spotkania 
Seniorów w Polskiej Cerekwi”, zapraszamy do 
obserwowania!www.polskacerekiew.pl

17 grudnia  
odbyło się spotkanie opłatkowe 
koła DFK w Polskiej Cerekwi 

Dziesiątego grudnia naszą 
Dziecięcą Drużynę Pożarni-
czą odwiedził znakomity gość. 
W niedziele po południu dzie-
ci spotkały się w remizie żeby 
ręcznie wykonać świąteczne 
ozdoby. Kreatywności i wy-
obraźni dzieci nie było końca. 
W niespodziewanym momen-
cie pod remizę podjechał stra-
żacki wóz, z którego wysiadł 
św. Mikołaj z pomocnikami. 
Dzieci trochę wystraszyły się 
diabełków jednak ulubieniec 
dzieci był większą atrakcją. In-
dywidualnie podchodziły do niego po drobny upominek 
przy okazji zamieniając z nim parę słów. Było to bardzo 
miłe spotkanie, za które Mikołajowi bardzo dziękujemy.

Katarzyna Piegsa

„Mój kochany Mikołaju  
cały rok czekałem

Byłem bardzo, bardzo grzeczny  
bardzo się starałem...”

Każda grupa przedszkolna przygotowała krótki wy-
stęp artystyczny zarówno w języku polskim, jak i nie-
mieckim i angielskim. Widownia była pełna i nagro-
dziła małych aktorów burzliwą porcją braw. Występy 
przedszkolaków to tylko część z atrakcji. Na specjalnie 
przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie 
wykonane przez rodziców i nauczycieli świąteczne 
wieńce adwentowe oraz świąteczne przysmaki takie 
jak : moczka świąteczna, pierniczki, makaron itp. Był 
to prawdziwy raj dla nawet najbardziej wykwintnego 
podniebienia. Kiermasz wzbudził zainteresowanie za-
równo rodziców, dzieci, jak i innych osób odwiedzające 
nasze przedszkole. Dzięki zaangażowaniu rodziców 
udało się zebrać znaczącą kwotę, która zasiliła konto 
Rady Rodziców. Wszystkim przygotowującym kier-
masz należą się wielkie słowa podziękowania. Zarówno 
za świąteczne specjały, jak i ozdoby oraz za przygotowa-
nie maluchów do świątecznych występów. Oczywiście 
nie możemy zapomnieć o przedszkolakach, którym za 
te aktorskie występy należą się osobne podziękowania. 
Bardzo dziękujemy zarówno wszystkim wykonawcom 
jak i przybyłym gościom za obecność i wsparcie naszego 
przedszkola. 

Anna Krybus

Kiermasz świąteczny z Mikołajem

Mikołaj w Straży Pożarnej

Zdjęcia zrobione z Mikołajem, będą wspa-
niała pamiątką tego spotkania. Dzieci dłu-
go wspominały naszych gości, dzieliły się 
wrażeniami, ponownie oglądały prezenty, 
zerkały przez okno z nadzieją, że jeszcze 
raz ich zobaczą i pomachają na pożegnanie.

Kadra pedagogiczna naszego przedszko-
la składa serdeczne podziękowania dla pra-
cowników Castoramy Kędzierzyn-Koźle: 
Karola Kowalskiego, Bartosza Bęben oraz 
Przemysława Wiercińskiego za wcielenie 
się w role wyjątkowych gości, którzy od-
wiedzili nas 6 grudnia oraz słodkie niespo-
dzianki dla dzieci.

Martyna Bęben

 

Mikołaj w Lamikowcu

Wszystkie dzieci i młodzież szkolna  
oraz studenci do 26 roku życia  

z terenu Gminy Polska Cerekiew  
mają możliwość  

bezpłatnego korzystania z basenu  
w czasie ferii zimowych.

GOSiR ZAPRASZA!


