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FERIE ZIMOWE 2017
P O L S K A  C E R E K I E W

PONIEDZIAŁEK
1 3  L U T Y  2 0 1 7

wyjazd na łyżwy do Raciborza
mc donald's
koszt 10 zł

centrum kultury godz. 9:00

PONIEDZIAŁEK
2 0  L U T Y  2 0 1 7

ekoobywatel
warsztaty rękodzieła

gry integracyjne

centrum kultury godz. 10:00

ŚRODA

1 5  L U T Y  2 0 1 7

warsztaty kulinarne
sałatki owocowe
sałatki warzywne

centrum kultury godz. 10:00

ŚRODA

2 2  L U T Y  2 0 1 7

warsztaty kulinarne
faworki
oponki

centrum kultury godz. 10:00

CZWARTEK
1 6  L U T Y  2 0 1 7

dzień kinomaniaka
trzy seanse filmowe
słodki poczęstunek

centrum kultury godz. 10:00

CZWARTEK
2 3  L U T Y  2 0 1 7

zakończenie ferii
tańce przebierańce
słodki poczęstunek

centrum kultury godz. 10:00

informacje i zapisy: 77/4801476 ; 505783675

 01.01.2017 - Anna Schindler z Witosławic - 95 lat
07.01.2017 - Ernestyna Heide z Zakrzowa - 80 lat
08.01.2017 - Helena Fleger z Grzędzina - 80 lat

12.01.2017 - Józef Musioł z Dzielaw - 85 lat
17.01.2017 - Elżbieta Majnusz z Polskiej Cerekwi - 80 lat
20.01.2017 - Anzelm Gruszka z Polskiej Cerekwi - 80 lat

31.01.2017 - Ema Biniasz z Grzędzina - 85 lat
31.01.2017 - Jan Jośko z Wronina - 80 lat

Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, 
pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń.

25 stycznia 2017 r. w Domu 
Kultury odbyło się niesamo-
wite wydarzenie – spotkanie 
poetyckie klasy VI ZGSP w Pol-
skiej Cerekwi. Uczniowie recy-
towali wiersze mniej i bardziej 
znanych poetów, a tematem 
przewodnim tej uczty dla uszu 
było dwudziestolecie między-
wojenne. Miłosz, Jasieński, 
Gałczyński – to jedni z wielu, 
których utworów lirycznych 
dane było posłuchać uczest-
nikom Klubu Seniora, bo to 
oni byli gośćmi. W przerwach 
pomiędzy recytacją wierszy 
odtwarzane były tradycyjnie 

Do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 370 mln zł na utwo-
rzenie dziennych domów seniora. Planuje się, że powstanie lub zostanie doposażonych ok. 
100 placówek z ok. 20 miejscami dla seniorów każda. W skrócie można opisać dzienny dom 
Senior-WIGOR jako połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki 
i gabinetu rehabilitacyjnego.

Dom dziennego pobytu dla seniorów powstaje w dawnych 
pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Polskiej Ce-
rekwi, przy ulicy Ligonia. Samorząd otrzymał dofi nansowanie 
z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego „Se-
nior-WIGOR”. Wniosek gminy Polska Cerekiew otrzymał w ministerstwie maksymalną ilość 
punktów, całkowity koszt to 312 tyś. zł, ministerstwo dofi nansuje 80% inwestycji, pozostała 
część to środki własne gminy. Inwestycja obejmie dwa etapy: adaptację pomieszczeń oraz 
wyposażenie pomieszczeń. Program adresowany jest do osób niepracujących w wieku 60+. 
W dziennym domu Senior-WIGOR będą mogli spędzić co najmniej 8 godzin dziennie od po-
niedziałku do piątku. Znajdzie się w nim pomieszczenie m.in. do: wspólnych spotkań, gotowa-
nia, ćwiczeń i relaksu (z biblioteką, sprzętem RTV oraz komputerem z dostępem do internetu).

 Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior-WIGOR” – 1 marca 2017 r. Placówka 
będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800-1600.

Rekrutacja odbywa się od 14 stycznia i potrwa do 15 lutego 2017 r., na podstawie „Deklara-
cji uczestnictwa” dostępnej w Urzędzie Gminy w Polskiej Cerekwi pok. nr 16 (od poniedziałku 
do czwartku w godz. 7.30-15.30 i piątek w godz. 7.30-15.00) lub do pobrania w wersji elek-
tronicznej na stronie www.polskacerekiew.pl

Senior- WIGOR w Polskiej Cerekwi

POETYCKA UCZTA 
DLA NASZYCH SENIORÓW

POETYCKA UCZTA DLA 
NASZYCH SENIORÓW

Karnawał to czas zabawy i radości, podczas 
którego bawią się nie tylko dorośli. Jest to świet-
na okazja do zabawy również dla dzieci, które 
mają wówczas możliwość wcielić się w różne 
postacie bajkowe. Podobnie było 25 stycznia 
na balu karnawałowym w naszym przedszko-
lu we Wroninie, gdzie już od rana każdy mały 

przedszkolak z podekscytowaniem wkraczał 
w progi przedszkola. Dzieci zamieniły się w ten 
dzień w piękne księżniczki, wróżki, biedronki, 
piratów, policjantów oraz wiele innych postaci. 
Dzieci tańczyły, śpiewały i świetnie się bawiły 
w rytm muzyki granej przez specjalnie przyby-
łego na ten dzień wodzireja „Clowna”.

fi lmiki – tym razem dotyczyły one urody oraz zdrowego 
stylu życia w latach 20-tych i 30-tych ubiegłego wieku. 
Goście usłyszeli również wspaniałą muzykę tamtej doby, nie 
pominięto ani Mieczysława Fogga, ani Hanki Ordonówny. 
W trakcie występu widownia musiała wykazać się także po-
czuciem humoru, ponieważ uczniowie opowiadali anegdoty 
z różnych dziedzin życia znakomitych ludzi tamtej epoki. 

Czas, który szóstoklasiści włożyli w ten występ,  można li-
czyć w dziesiątkach godzin. Ale nie to jest najważniejsze, bo 
cel został osiągnięty: pod wpływem poezji pomiędzy senio-
rami a młodzieżą zbudowała się więź, którą spokojnie można 
nazwać Więzią Międzypokoleniową. Bo jak mawiał Stefan 
Napierski - „Poezja – poczucie łączności”. 

Paulina Golasz
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Bal Karnawałowy 
w Przedszkolu we Wroninie
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♦ Poetycka uczta dla naszych seniorów
♦ GOSiR zaprasza!
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♦ Marszałkowski Budżet Obywatelski
♦ Studenci z odległych zakątków świata 
   w naszej szkole!
♦ Wyjazd na narty do Malej Moravki w Czechach
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♦ Dzień Babci i Dziadka w Przedszkolu 
   we Wroninie
♦ Zimowisko pod Tatrami
♦ Moja babcia i mój dziadek
str. 4
♦ Ferie zimowe 2017 w Polskiej Cerekwi
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♦ Poetycka uczta dla naszych seniorów (cd. ze str 1)

w tym numerze:

GOSiR ZAPRASZA!

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.

(cd. na str. 4) 
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Mierzęcin 06.02.2017 17.30 świetlica wiejska
Łaniec 06.02.2017 19.00 świetlica wiejska

Jaborowice 07.02.2017 17.00 Świetlica wiejska
Ciężkowice 07.02.2017 18.30 Świetlica wiejska

świetlica wiejska przy

ul. Chopina 54
Ligota Mała 13.02.2017 18.00 świetlica wiejska

świetlica wiejska
w Ligocie Małej

Grzędzin 15.02.2017 17.30
świetlica wiejska w 

Grzędzinie
Dzielawy 15.02.2017 19.00 świetlica wiejska

Polska 
Cerekiew

20.02.2017 18.00
sala w Centrum 
Kultury przy ul. 

Kozielskiej 3

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH 

świetlica wiejska

Wronin 17.02.2017 18.00 świetlica OSP

Połowa 13.02.2017 18.00

Witosławice 16.02.2017 19.00

SOŁECTWO DATA GODZINA MIEJSCE

Zakrzów 08.02.2017 18.00

W Publicznym Przedszkolu 
w Polskiej Cerekwi 23 stycznia 
odbyło się spotkanie, na które 
przybyli szczególni goście. Mimo, 
że na dworze zima, atmosfera 
w przedszkolu była ciepła i rado-
sna, bowiem grupa maluszków 

świętowała „Dzień Babci i Dziad-
ka”. Dziadkowie i babcie bardzo licznie przybyli na uroczystość. Maluszki 
śpiewały piosenki w języku polskim jak i zarówno niemieckim, tańczyły 
i recytowały wierszyki. Goście byli poruszeni. W oczach niektórych, można 
było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Kolejną niespodzianką dla babć i dziadków były własnoręcznie 
wykonane przez dzieci laurki oraz gipsowe prezenciki. Wśród przybyłych 
gości wyróżniono honorowymi dyplomami babcie i dziadków, których 
bardzo często widujemy przy przyprowadzaniu bądź odbieraniu swoich 
wnuków, wnuczek. Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi ciastami 
domowego wypieku przy kawie i herbatce. A za rok znów się spotkamy 
z naszymi miłymi dziadkami.

Martyna Bęben
Elżbieta Zając-Jabłońska

9 stycznia 2017 roku do Polskiej Cerekwi przyjechało dwo-
je studentów – Martina z Chorwacji oraz Eduardo z Meksy-
ku. W szkole, podczas lekcji języka angielskiego, opowiadali 
i przedstawiali informacje o swoich krajach poprzez cieka-
we prezentacje i fi lmy. W trakcie ich tygodniowego poby-
tu gimnazjaliści pokazali im Polską Cerekiew i okolice oraz 
przyrządzili z nimi polskie potrawy – przygotowanie ich za-
pewniło mnóstwo zabawy. Spotkanie z Martiną i Eduardem 
było bardzo ciekawym doświadczeniem – młodzież szkolna 
mogła nawiązać nowe znajomości, poznać inną kulturę oraz 
doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem 
angielskim, co było nie lada wyzwaniem, bo akcent studen-
tów nie należał do najłatwiejszych.

Wizyta studentów z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci uczniów ZGSP w Polskiej Cerekwi. 

Zuzanna Koziar

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każde-
go dziecka i z pewnością o randze obchodów święta Babci 
i Dziadka w przedszkolu nikomu nie trzeba przypominać. 
W Naszym Przedszkolu we Wroninie w obecnym roku szkol-
nym uroczyste spotkania z okazji Święta Babci i Dziadka prze-
biegały w kilku etapach. Każda grupa przedszkolna zapraszała 
swoich Dziadków i Babcie w inny dzień. Każda grupa wspólnie 
ze swoimi paniami przygotowała część artystyczną, na któ-
rej dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, 
taneczne i wokalne, wręczyły wykonane własnoręcznie laurki 
i złożyły życzenia. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczę-
ta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyra-
zić swoją miłość i szacunek oraz podziękować Dziadkom za 
cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, 
który zawsze mają dla swoich wnuków.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy 
samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni 
ze swych wnuków jak w dniu ich występu.

Dzień Babci i Dziadka 
w Przedszkolu we Wroninie

 Studenci z odległych zakątków 
świata w naszej szkole!

Moja babcia i mój dziadek

„Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie 

Dziadek mnóstwo zna zagadek,
babcia bajkę nam opowie (…)”
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