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19 grudnia 80 urodziny obchodziła Pani  
Stefania Kubica z Witosławic, 29 grudnia  
Złote Gody będą obchodzić Państwo Hilde-
garda i Anzelm Gruszka z Polskiej Cerekwi.

Dostojnym Jubilatom życzymy dużo zdro-
wia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku!

Jubilaci

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pol-
skiej Cerekwi informuje, że od 1 stycznia 
2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszka-
niowy będą miały prawo do nowego świad-
czenia tj. zryczałtowanego dodatku energe-
tycznego.

W dniu 11 września 2013 r. weszła  
w życie ustawa z dnia  26 lipca 2013 r.  
o zmianie ustawy – Prawo energetycz-
ne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 27 sierpnia 2013 r., poz. 984) wprowa-
dzająca zapisy umożliwiające pobieranie  
od 2014 r. dodatku przez odbiorców wraż-
liwych energii elektrycznej zryczałtowanego 
dodatku energetycznego. Jednocześnie na-
stąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych  
w art. 3 ust. 3, określająca,   że dodatek ener-
getyczny nie będzie wliczany do dochodu 
będącego podstawą do obliczania dodatku 
mieszkaniowego.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - 
zgodnie z dodanym w Prawie energetycz-
nym w art. 3, pkt 13 c - jest to osoba, której 
przyznano dodatek mieszkaniowy w rozu-
mieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 
która jest stroną umowy kompleksowej lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej za-
wartej z przedsiębiorstwem energetycznym 
i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii 
elektrycznej.

Osobie, która spełnia jednocześnie wszyst-
kie trzy powyższe warunki przysługuje zry-
czałtowany dodatek energetyczny, który 
wynosi rocznie nie więcej niż 30 % iloczynu 
limitu zużycia energii elektrycznej oraz śred-
niej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy 
energii elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym.

Wysokość dodatku energetycznego ogła-
szana będzie w Dzienniku Urzędowym 

Zryczałtowany dodatek energetyczny 
informacja z GOPS
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Nieistniejące malowidło z 1930 r. zdobiące 
przed laty sklepienie kościoła w Zakrzowie. 
Autorem tego dzieła był Paul Hudek, artysta 
malarz z Polskiej Cerekwi. 

Przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa

Ciekawostki  
z naszej historii (12)

Informujemy, że został uruchomio-
ny numer telefonu na krytej pły-
walni w ośrodku w Zakrzowie, pod 
którym można uzyskać szczegółowe infor-
macje dotyczące możliwości korzystania  
z oferty basenu. Prosimy dzwonić pod 
numer: 500 841 142 tylko w godzi-
nach pracy basenu. Szczegółowy harmo-
nogram otwarcia, obowiązujący w da-
nym miesiącu dostępny jest na stronie  
www.polskacerekiew.pl (aktualności).

Telefon na basen

Podziekowanie

WIECZÓR

2013/14

W programie:

K sylwestrowy piknik muzyczny
K godz. 22:40 występ zespołu NIGHT LOVERS, prekursorów powrotu prawdziwego disco polo 

(znanych z tegorocznych hitów „Głód Riki Tiki”, „Twoje ciało” oraz „Mydełko Fa 2”)
K konkursy dla publiczności

K pokaz pirotechniczny

Imprezę poprowadzi Artur Szczęsny – prezenter i DJ Radia Park

31.12.2013 godz. 21:00 – 01:00

wstęp wolny
Polska Cerekiew
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Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich dzieci występujących podczas 
dwudziestego cerekwickiego Kier-
maszu Bożonarodzeniowego oraz dla 
Pań przygotowujących dzieci: Wie-
sławy Podgórskiej, Martyny Sebesty, 
Elżbiety Zając-Jabłońskiej oraz Mireli  
Hildbrandt składają Organizatorzy 
Kiermaszu.

To już 20 kiermasz bożonarodze-
niowy w siedzibie DFK w Polskiej  
Cerekwi.

 W pierwszą niedzielę adwentu  
(01.12.2013 r.) w cerekwickiej sie-
dzibie koła Mniejszości Niemieckiej 
odbył się jarmark bożonarodzeniowy.  

RP – Monitor Polski w terminie  
do 30 kwietnia każdego roku na ko-
lejne 12 miesięcy.

Dodatek energetyczny będzie przy-
znawał wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta, w drodze decyzji, na wniosek 
odbiorcy wrażliwego energii elek-
trycznej.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 
10 każdego miesiąca z góry, z wy-
jątkiem miesiąca stycznia, w którym 
dodatek energetyczny wypłacany bę-
dzie do dnia 30 stycznia danego roku. 
Dodatek energetyczny wynosić bę-
dzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej 
dodatku energetycznego ogłaszanej 
przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki. 

Celem otrzymania dodatku ener-
getycznego jest złożenie stosownego 
wniosku w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Polskiej Cerekwi 
wraz z kopią umowy kompleksowej  
lub umowy sprzedaży energii elek-
trycznej.

Kierownik GOPS 
Barbara  Semak  

8 grudnia 2013 r. w salce para-
fialnej przy Parafii św. Mikołaja  
w Zakrzowie, Parafialny Zespół 
Caritas zorganizował spotkanie 
z Mikołajem, wszystkie zgroma-
dzone dzieci otrzymały darmowe 
paczki.

MIKOŁAJ  
W ZAKRZOWIE!

cd. na str. 2
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Czwartek 28 listopada 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Polskiej Cerekwi 
ogłoszono Dniem Humanisty. W obchodach brali udział uczniowie z Publicznej Szko-
ły Podstawowej we Wroninie i z Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi. 
Dziewięćdziesięcioro dzieci tego dnia mogło sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności  
z zakresu przedmiotów wchodzących do kanonu nauk humanistycznych. 

 Na początku uczniowie przedstawiali scenki rodzajowe:  zachwycał Murzynek Bam-
bo, rozśmieszył dziadek, który chodził rzepkę oglądać co dzień. Nie zabrakło również 
szukającego swoich okularów pana Hilarego i wiecznie marzącego Dyzia Marzyciela. 
Kolejny raz „abecadło z pieca spadło”, a radio składające się z ptaków zgromadziło 
liczną rzeszę słuchaczy. Uczniowie wykazali się niesamowitą inwencją twórczą, bardzo 
dobrze wczuli się w role odgrywanych przez siebie postaci, a kostiumy i scenografia 
zasłużyły na brawa. 

W dalszej części z ogromnym zaangażowaniem podzieleni na grupy uczniowie rozwią-
zywali krzyżówki związane m.in. z postaciami biblijnymi, autorami powieści, polskimi 
królami i literaturą.  Wielu emocji dostarczyła konkurencja, w trakcie której uczniowie 
rozwiązywali rebusy. Odgadnięte hasła zawierały wyrazy z trudnością ortograficz-
ną. Najciekawszym zadaniem okazała się jednak sztafeta słownikowa. Dzieci szukały  
w słownikach takich pojęć jak: socjologia, filologia, humanizm, filozofia. W encyklo-
pedii trzeba było znaleźć nazwiska wielu wybitnych humanistów. Należało wykazać 
się szybkością i znajomością alfabetu. Uczniowie doskonale się bawili, biegając między 
drużyną a słownikami i kibicując sobie wzajemnie. Mogli przede wszystkim udoskona-
lić swoją umiejętność pracy ze słownikami i encyklopedią. 

Dzień Humanisty uczniowie szkół z Polskiej Cerekwi i Wronina będą wspominać nie 
tylko jako czas doskonałej zabawy, ale zapamiętają także z pewnością wiele informa-
cji, które pojawiły się w trakcie licznych konkurencji. 

W ramach środowych spotkań se-
niorów organizowanych przez Urząd 
Gminy w Polskiej Cerekwi, 4 grudnia 
zorganizowano spotkanie mikołaj-
kowe podczas którego Wójt Gminy 
pani Krystyna Helbin złożyła wszyst-
kim seniorom życzenia świąteczne  
i obdarowała słodkościami. Spe-
cjalnie na święta Przewodniczą-
cy Rady Gminy Pan Jerzy Kołeczko 
przygotował dla wszystkich uczęsz-
czających kalendarze ze zdjęciami 
przedstawiającymi ciekawe wyda-
rzenia, które zorganizowane były  
na przełomie całego roku z ich uczest-

Rok 2013 został ogłoszony przez 
Ministerstwo Edukacji Rokiem Ju-
liana Tuwima. Z tej okazji Samorząd 
Uczniowski Publicznego Gimnazjum 
w Polskiej Cerekwi pod kierunkiem 
p. Kariny Sojka przygotował apel po-
święcony poecie. „Żyj tak, aby two-
im znajomym zrobiło się nudno, gdy 

W tym roku przyszedł do nas trzy-
krotnie. Pierwszy raz 5 grudnia  
2013 r. (czwartek) zostaliśmy za-
proszeni do pawilonu spożywczego 
„M-ka” Pana Janusza Rojka, od rana  
6 grudnia 2013 r. czekaliśmy na niego 
grzecznie w przedszkolu. Wieczorem 
tego samego dnia dzieci oczekiwa-
ły na przyjście ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA  
z lampionami w kościele na Roratach. 
Za każdym razem dzieci z wielkim 
zaangażowaniem prezentowały spe-

W czasie kiermaszu można było spróbować 
tradycyjnych bożonarodzeniowych smako-
łyków: makówek (śliszek), piernika, gofrów, 
zapieczonych jabłek oraz grzanego wina. 
Całą imprezę uświetniły występy dzieci z po-
bliskiego przedszkola, wystąpiło ok. 35 dzie-
ci. Występ przygotowany został w dwóch 
językach: niemieckim i polskim, całość do-
pełniły wspaniałe mikołajkowe przebrania 
młodych aktorów. Podczas jarmarku można 
było zakupić stroiki oraz ozdoby świąteczne 
przygotowane przez panie z cerekwickiego 
koła seniorek. W jarmarku wzięły udział tak-
że Panie z Związku Śląskich Kobiet Wiejskich  
z pobliskich miejscowości: Żużela, Walce 
oraz Przewóz. Dochód z jarmarku został 
przeznaczony na organizację spotkania 
opłatkowego dla seniorów.

•
Kiermasz  
Bozonarodzeniowy

Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony.[…]

Piękna i bardzo młoda jest Filo-Sofija

I sprzymierzona z nią poezja w służbie Dobrego.

Czesław Miłosz „Zaklęcie”

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i pro-
mocji Zespołu Gimnazjalno–Szkolno 
-Przedszkolnego w Polskiej Cerekwi za-
prasza osoby dorosłe na kurs języka an-
gielskiego dla początkujących. 

Zajęcia odbywać się będą jeden raz  
w tygodniu przez 90 minut. 

Bliższe informacje i zapisy  
u p.  Anety Piela, tel. 77 480 26 60.

Nauczyciele  
podniesli  
swoje kwalifikacje  
w zakresie TIK

Rok Tuwima w Gimnazjum

Spotkanie mikołajkowe

cjalny program dla Świętego Mikołaja, któ-
ry nie żałował dla dzieci prezentów. Myślę, 
że Mikołaj miał wielu pomocników, którzy 
pomogli mu w przygotowaniu prezentów – 
przedszkolaki chociaż dokładnie o tym nie 
wiedzą gorąco dziękują Państwu za naszym 
pośrednictwem, a są to: Parafialne Koło  
CARITAS, Firma MŁYN – POL J. ROJEK, 
Rodzice i Rada Rodziców Przedszkola w Pol-
skiej Cerekwi.       

                                   Wiesława Podgórska

umrzesz” – pod takim hasłem odbyła się 
15 listopada akademia i miała dość niety-
pową formę. W 119 rocznicę śmierci Juliana 
Tuwima uczniowie przedstawili pisarza od 
nieco innej strony. Każda klasa przygoto-
wała inscenizację wybranego wiersza: Dyzio 
Marzyciel, Dwa wiatry, Okulary, Rok i bieda, 
Do prostego człowieka oraz Rzepka. Dzięki 
takiej formie uczniowie rozwijali aktywność 
twórczą poprzez radosną pracę i zabawę. 
Występy artystyczne młodzieży wzboga-
cała prezentacja dotycząca życia wielkiego 
poety oraz oprawa muzyczna, czyli piosenki  
w wykonaniu uczennic: Karoliny Urbano-
wicz i Julii Majnusz.

Karina Sojka

nictwem. Warto tutaj wspomnieć, że środo-
we spotkania odbywają się już ponad rok,  
a ich grono stale się powiększa o nowe twa-
rze. Chętnych seniorów zapraszamy do Cen-
trum Kultury w Polskiej Cerekwi w każdą 
środę na godzinę 10.00.

Świety Mikołaj przychodzi 
tylko do grzecznych dzieci´

Dzien Humanisty´

Kurs jezyka 
angielskiego´
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Wprowadzenie do szkoły nowocze-
snego sprzętu informatycznego i tele-
komunikacyjnego oraz wykorzystanie  
go do wspierania efektywnych metod 
nauczania, wymusza zaangażowanie 
nauczycieli w podnoszenie umiejętności 
posługiwania się nowymi technologiami. 

W tym celu nauczyciele gimnazjum  
i szkoły podstawowej, którzy bar-
dzo chętnie i często podnoszą swoje 
kwalifikacje, skorzystali z zaproszenia 
firmy AIRLAN Technologie Sieciowe  
i przystąpili do realizowanego przez nią 
Projektu „Koniec Epoki Kredy i Gąbki  
w woj. opolskim" współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego. Celem projektu było zwiększenie 
kompetencji i kwalifikacji nauczycieli  
z terenów wiejskich w zakresie nowych 
metod nauczania z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyj-
nych (TIK)”

Ze szkolenia skorzystało 23 nauczy-
cieli. Kursy odbywały się w dwóch blo-
kach po 40 godzin (5 dni po 8 godzin)  
i były prowadzone przez doświadczo-
nych trenerów, pana Krzysztofa Godlew-
skiego i Andrzeja Szkliniarza. Ponieważ 
tak wielu pracowników naszej szkoły 
wyraziło chęć wzięcia udziału w kursie, 
udało się go zorganizować w naszej pla-
cówce. Pomimo, że zajęcia odbywały się 
zaraz po lekcjach i trwały do późnych 
godzin wieczornych przez dziesięć dni  
z rzędu, uczestnicy wykazywali się ak-
tywnością i zaangażowaniem w wyko-
nywane ćwiczenia. Technologia infor-
macyjna umożliwia zastosowanie wielu 
dodatkowych strategii nauczania i ucze-
nia się, co w rezultacie dodatnio wpływa  
na efektywność pracy i podnosi osią-
gnięcia szkolne, przyczynia się do szyb-
kiej wymiany informacji oraz dzielenia 
się wiedzą i doświadczeniami. Jest efek-
tywna w poszukiwaniu, selekcjonowa-
niu, gromadzeniu i przetwarzaniu infor-
macji.

Każdy uczestnik oprócz certyfikatu 
otrzymał tablet z klawiaturą oraz ma-
teriały edukacyjne, a na użytek szkoły 
przekazano dwa projektory.

Aneta Piela
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