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Gospodarz „Orlika” Jan Cieślak w grudniu 2020 r. zakończył
10 sezon sportowy. Pod koniec sierpnia 2020 r. podsumowano dwa 
turnusy sportowe dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale, statuetki i puchary.
 Młodsza grupa piłkarska: kapitan Kamil Haja - I miejsce
 Król strzelców grupa młodsza:
I miejsce – Kamil Haja,
II miejsce – Malik Marcel,
III miejsce – Niedźwiedzki Wiktor.
 Biegi grupa młodsza:
I miejsce – Kozioł Filip,
II miejsce – Kozioła Natan,
III miejsce Kużnik Oliwer.
 Piłkarska grupa starsza. Najlepsi strzelcy bramek:
I miejsce - Malik Alan,
II miejsce – Piotrowski Mateusz,
III miejsce – Wawrzinek Szymon.
 Najlepsi bramkarze:
I miejsce - Pytlik Emanuel, grupa starsza,
II miejsce - Mazurkiewicz Marcel, grupa średnia,
I miejsce - Zimer Miłosz, grupa młodsza.
 Najlepsi biegacze grupa starsza:
I miejsce – Bujak Adam,
II miejsce – Malik Alan,
III miejsce – Rudek Adrian.

Serdeczne podziękowanie składamy Pani Monice i Panu 
Alfredowi mieszkańcom Tychów, którzy od kilku lat sponso-
rują zakończenie I i II turnusu Wakacje sportowe na orliku. 
Dla wszystkich uczestników zafundowano ob� ty poczęstunek 
oraz fajerwerki.

Grupa młodsza dzieci i starsza młodzież podziękowała 
opiekunowi za duży trud i serce włożone w systematyczne 
treningi podczas wakacji.

Jan Cieślak 

14 stycznia upłynęło trzydzieści lat od 
zarejestrowania Ludowego Klubu Jeździec-
kiego „Lewada”. Od tego czasu „Lewada” 
działa w gminie Polska Cerekiew, repre-
zentując nasz region na arenie krajowej 
i międzynarodowej, ucząc jazdy konnej od 
podstaw, szkoląc instruktorów, organizując 
zawody i popularyzując jeździectwo na wiele 
innych sposobów.

Jeźdźcy w barwach LKJ „Lewada” zdobyli 
przeszło osiemdziesiąt medali Mistrzostw 
Polski. Beata Stremler reprezentowała 
klub na Igrzyskach Olimpijskich, Małgo-
rzata Morsztyn na Finale Pucharu Świata, 
Andrzej Sałacki i Żaneta Skowrońska-
Kozubik startowali kilkukrotnie na Mi-
strzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. 
Zeszłoroczny sezon był dla „Lewady” jednym 
z najlepszych w historii klubu - zawodnicy
klubu zdobyli aż 6 medali Mistrzostw Polski. 

Z uwagi na liczne przypadki wykrycia wi-
rusa wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 
w Polsce i bardzo wysokie ryzyko dalszego 
rozprzestrzenienia wirusa w krajowej popu-
lacji drobiu i ptaków dzikich, przedstawia-
my materiały opracowane przez Głównego 

10 SEZON SPORTOWY NA  „ORLIKU”

„Lewada” od lat jest najlepszym klubem 
w Polsce w rankingu Polskiego Związku 
Jeździeckiego.

Od początku istnienia klub organizował 
zawody jeździeckie najwyższej rangi, były 
wśród nich Mistrzostwa Polski w Ujeżdże-
niu, Międzynarodowe Zawody w Ujeżdże-
niu (CDI) oraz Międzynarodowe Zawody 
w Długodystansowych Rajdach Konnych 
(CEI), w ktorych startowali między innymi
szejków z następcą tronu Bahrajnu na czele.
W roku 2020 klub ”Lewada” był po raz 
pierwszy gospodarzem Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w Ujeżdżeniu.

W ciągu trzydziestu lat w „Lewadzie” 
wyszkolono około tysiąca instruktorów, 
którzy uczą podstaw jazdy konnej w całym 
kraju. Na obozach jeździeckich doskonali-
ło umiejętności tysiące młodych adeptów 
jeździectwa z całej Polski.

Ale Lewada to nie tylko sport, wiele osób 
kojarzy klub dzięki Jeździeckim Mistrzostwom 
Gwiazd, które od 1998 roku organizowane są 
w Zakrzowie. Pomysł Katarzyny Dowbor 
i Andrzeja Sałackiego na spotkania ludzi zna-
nych z dużego i małego ekranu, którzy są przy-
jaciółmi koni okazał się strzałem w dziesiątkę. 

GRYPA U PTAKÓW
Lekarza Weterynarii, zagrożenia związane 
z wystąpieniem grypy ptaków w gospodar-
stwach, obowiązki jakie ciążą na osobach 
utrzymujących drób przyzagrodowy oraz 
konieczność rygorystycznego przestrzega-
nia zalecanych środków bioasekuracji. 

LUDOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO „LEWADA” 30 lat

Grupa Biedronki bardzo długo i z wielkim zaanga-
żowaniem przygotowywała się do świętowania Dnia 
Babci i Dziadka. Szycie strojów, zakupy akcesoriów, nauka tań-
ców i piosenek, wykonanie zimowej dekoracji. Ogólnie było 
dużo pracy, ale warto było. Efekt przerósł nasze oczekiwania. 
Maluszki dały aktorski popis dla swoich Dziadków. Nagraliśmy 
z pomocą rodziców oryginalny � lmik, który z pomocą rodziców 
dotarł w dniu 21 stycznia do kochanych Dziadków. Dziadkowie 
otrzymali też przepiękne laurki ze zdjęciami swoich wnucząt. 
Tylko żal nam Wszystkim, że nie mogliśmy się spotkać na żywo. 
Wszystkim, którzy włożyli swój osobisty wkład w przygotowania 
- serdecznie dziękuję.

 Wiesława Podgórska

BIEDRONKI NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

DZIEŃ BABCI 
I DZIADKA

 W POLSKIEJ 
CEREKWI

grupa starszaków 
„Tropiciele"
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Karnawał to miła tradycja, przepełniona 
muzyką i zabawą, gdzie ważnym elementem 
tego okresu są bale. Zgodnie z tradycją 20 
stycznia taki bal odbył się także w naszym 
przedszkolu. Na naszym balu szalały księż-
niczki, wróżki, motylki, super bohaterowie, 
bałwanki, pieski, kotki i wiele innych postaci 
z bajkowego świata. Zabawę uatrakcyjniały 

Czy „kocham  Cię"? ... Zawsze znaczy 
„Kocham Cię"? - otóż nie!!! Kochane dzieci 
co wiecie o walentynkach? To zapoznanie 
dzieci z ciekawostkami dotyczącymi święta
zakochanych. W naszym przedszkolu od 
kilku lat obchodzimy to święto w każdej 
grupie. Tego roku również nie mogło 

Głównym źródłem zagrożenia dla zdro-
wia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, 
będące bezobjawowymi nosicielami wirusa 
grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu 
są mało charakterystyczne i zróżnicowane 
w zależności od zjadliwości szczepu wiru-
sa wywołującego chorobę, gatunku i wieku 
ptaków, zakażeń towarzyszących oraz wa-
runków środowiskowych.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadli-
wej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depre-
sja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, 
miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasi-
nienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne 
łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, 
kichanie, duszność, biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, 
bez widocznych objawów. Śmiertelność 
może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu 
wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą 
wystąpić objawy ze strony układu odde-
chowego (z reguły łagodne), depresja, bie-
gunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. 
Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa 
z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg odde-
chowych. Najbardziej prawdopodobnym 
źródłem zakażenia drobiu domowego jest 
bezpośredni lub pośredni kontakt z wędru-
jącymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem 
wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może 
następować również poprzez zanieczyszczo-
ną paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki trans-
portu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenia-
niu wirusa grypy odgrywa człowiek, który 
poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, 
sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić 
się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprze-
strzenianie z wiatrem zainfekowanych czą-
stek i kropelek nie ma większego znaczenia.

Wirus grypy ptaków może zachowywać 
aktywność w środowisku kurnika przez 
5 tygodni, zatem istotne jest przy podej-
rzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpie-
czenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz 
dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wiru-
sy grypy są wrażliwe na powszechnie stoso-
wane środki dezynfekcyjne oraz detergenty.
Niszczy go również obróbka termiczna 
(smażenie, gotowanie).

ZALECENIA INSPEKCJI 
WETERYNARYJNEJ

Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod 
uwagę konieczność kontynuowania działań 
zapobiegawczych, mających na celu ochro-
nę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z za-
grożeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków 
oraz ograniczenie bardzo dużych strat eko-
nomicznych spowodowanych ewentualnym 

W związku z zagrożeniem wystą-
pienia wysoce zjadliwej grypy ptaków 
w Polsce hodowcy drobiu powinni 
zachowywać szczególną ostrożność 
i stosować odpowiednie środki bioase-
kuracji minimalizujące ryzyko przenie-
sienia wirusa grypy ptaków do gospo-
darstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogro-
dzonej przestrzeni, pod warunkiem 
uniemożliwienia kontaktów z dzikim 
ptactwem.

2. Przechowywać paszę w pomiesz-
czeniach zamkniętych lub pod szczel-
nym przykryciem, uniemożliwiającym 
kontakt z dzikim ptactwem.

3. Karmić i poić drób w pomiesz-
czeniach zamkniętych, do których nie 
mają dostępu ptaki dzikie.

4. Stosować w gospodarstwie odzież 
i obuwie ochronne oraz po każdym 
kontakcie z drobiem lub dzikimi 
ptakami umyć ręce wodą z mydłem.

5. Stosować maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach z budynków,
w których utrzymywany jest drób.

HODOWCO !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocz-

nie do odpowiednich osób i instytucji 
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, 
powiatowy lekarz weterynarii, wójt/
burmistrz/prezydent miasta) podej-
rzenia wystąpienia choroby zakaźnej 
drobiu.

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI) u drobiu: zwięk-
szona śmiertelność; znaczący spadek 
pobierania paszy i wody; objawy ner-
wowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg 
i skrzydeł, niezborność ruchów; dusz-
ności, sinica, wybroczyny, biegunki, 
 nagły spadek nieśności.

wybuchem choroby, przedstawia zalecenia 
umożliwiające skuteczne zabezpieczenie 
gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka sze-
rzenia się choroby.

Zalecenia dla drobnotowarowych 
hodowców drobiu - chów przyzagrodowy

Zaleca się:
• karmienie i pojenie drobiu w pomieszcze-

niach zamkniętych, do których nie mają 
dostępu ptaki dzikie;

• przetrzymywanie drobiu w zamknięciu 
lub na ogrodzonej przestrzeni, pod wa-
runkiem uniemożliwienia kontaktów 
z dzikim ptactwem (zastosowanie siatek 
ochronnych, zadaszenia);

• odizolowanie od innego drobiu, kaczek 
i gęsi;

• przechowywanie paszy, w tym zielonki, 
w pomieszczeniach zamkniętych lub pod 
szczelnym przykryciem, uniemożliwiają-
cym kontakt z dzikim ptactwem;

• unikanie pojenia ptaków i czyszczenia 
kurników wodą pochodzącą spoza gospo-
darstwa (głównie ze zbiorników wodnych 
i rzek);

• zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wój-
towi, burmistrzowi, i innym organom 
władzy lokalnej zaobserwowanego spad-
ku nieśności lub nagłych, zwiększonych 
padnięć drobiu;

• po każdym kontakcie z drobiem lub pta-
kami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;

• wydzielenie odzieży używanej przy czyn-
nościach związanych z obsługą drobiu;

• osobom utrzymującym drób w chowie 
przyzagrodowym, aby nie były zatrudnia-
ne w przemysłowych fermach drobiu.

Zalecenia dla hodowców 
gołębi pocztowych

Zaleca się:
• karmienie i pojenie gołębi w sposób wy-

kluczający dostęp ptaków dzikich;
• przechowywanie paszy w pomieszcze-

niach zamkniętych lub pod szczelnym 
przykryciem uniemożliwiającym kontakt 
z dzikim ptactwem;

• nie wypuszczanie gołębi z gołębników 
w celu oblatywania.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, 

że wszystkie gatunki drobiu przed wysył-
ką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo ba-
dane przez lekarza weterynarii wystawia-
jącego świadectwo zdrowia, a następnie 
podlegają badaniu przed i poubojowemu 
w rzeźniach drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż 
nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się 
konsumentów ptasią grypą, poprzez spoży-

wanie mięsa drobiowego i jego przetworów.
W zależności od rozwoju sytuacji i po-

ziomu zagrożenia wysoce zjadliwą gry-
pą ptaków - ptasią grypą w Polsce jak 
i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz 
Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe 
i prawem przewidziane działania w celu 
zabezpieczenia Polski przed wniknięciem 
tej choroby.

INFORMACJA
DLA

HODOWCÓW DROBIU

WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU

BAL KARNAWAŁOWY W PRZEDSZKOLU WE WRONINIE

zabraknąć serduszkowych tańców połamań-
ców, serduszek dla kolegi i koleżanki, krejzoli 
czyli serduszkowych memory oraz walentyn-
kowych kartek dla rodziców.

To święto ma na celu czerpanie radości 
ze wspólnej zabawy i pobytu w przedszkolu, 
rozwijanie u dzieci poczucia przynależności 

do społeczności przedszkolnej oraz nawią-
zanie kontaktów interpersonalnych w czasie 
wspólnych zabaw oraz integracji.

Miłym uwieńczeniem tego dnia był 
poczęstunek przygotowany przez Radę 
Rodziców za który dziękujemy.

Ela Zając- Jabłońska

WALENTYNKI
W PRZEDSZKOLU

W POLSKIEJ CEREKWI

Podczas dwudziestu dwóch edycji Art Cup w Zakrzowie gościliśmy przeszło dwieście zna-
mienitych postaci ze świata kultury, muzyki i sportu. Część z nich czuje się w Zakrzowie 
jak w domu i odwiedza naszą gminę co roku. Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd przypadły 
do gustu także publiczności, która licznie się w Zakrzowie gromadzi.

Członkowie klubu mają nadzieję, że po pandemii będą mogli wrócić również do or-
ganizacji koncertów, spektakli teatralnych, imprez dla seniorów, osób niepełnosprawnych 
i dziesiątek imprez rekreacyjnych.

Korzystając z okazji XXX-lecia LKJ „Lewada” zarząd klubu serdecznie dziękuje wszyst-
kim tym którzy tworzyli klub, dzielili z zawodnikami radość ze sportowych zwycięstw, 
a także wspierali w najtrudniejszych momentach.

30 LAT LUDOWEGO KLUBU JEŹDZIECKIEGO „LEWADA”

W dniu 06 luty 2021 w Ozimku odbył się 
� nał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki 
DO-RE-MI. W koncercie � nałowym udział 
wzięła mieszkanka Zakrzowa – Agatka 
Griner, która zajęła III miejsce w kategorii 
klas 1-3.

Agatka jest uczennicą 1 klasy ZSP 
w Polskiej Cerekwi, a od roku śpiewa 
w Gminny Ośrodku Kultury w Reńskiej 
Wsi. Od zawsze lubi śpiewać i tańczyć.

Udział w koncercie � nałowym był poprze-
dzony wcześniejszymi eliminacjami, które 
Agatka przeszła pozytywnie. Podczas kon-
certu � nałowego wykonawcom towarzyszył 
zespół akompaniujący, co stanowiło dodat-
kową trudność. Agatka zaśpiewała piosenkę 
„A ja mam psa”.

ŚPIEWAJĄCA
ZAKRZOWIANKA

przeróżne zabawy i konkursy. Dzieci bawiły 
się wytrwale przy utworach disco do samego 
końca, można było zauważyć, że od dawna 
czekały z radością na ten moment. Zaba-
wa karnawałowa, to taka forma aktywności, 
która zawsze dostarcza dzieciom wiele rado-
ści, przyjemności i niezapomnianych chwil, 
które na długo pozostają w ich pamięci. 


