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Z wielkim smutkiem i zażenowaniem śledzimy pojawiające się ostatnio 
w prasie lokalnej i regionalnej artykuły i wywiady, których udziela Pan, zarzu-
cając Radzie Gminy decyzje mające jakoby pozbawić możliwości dalszego 
funkcjonowania LKJ Lewada na terenie naszej Gminy. Sprawy, o których mówi 
Pan w swoich wypowiedziach mijają się z prawdą, nie mają pokrycia w faktach 
i przedstawiają tylko punkt widzenia korzystny dla Klubu Lewada. Już samo 
stwierdzenie „Opamiętajcie się” jest użyte kolejny raz w sposób oskarżający 
Radę Gminy o jakieś dziwne i szkodliwe decyzje.

Otóż nie jest prawdą, że Rada Gminy podjęła Uchwałę o ogłoszeniu prze-
targu na dzierżawę części jeździeckiej w Ośrodku w Zakrzowie, co - jak Pan 
sugeruje w swoich wypowiedziach, a Pani Prezes Klubu pisze w swoim piśmie 
do Marszałka Województwa Opolskiego - kończy automatycznie działalność 
Klubu Lewada w Zakrzowie. Rada Gminy jednogłośnie zadecydowała w gło-
sowaniu jawnym nie o przetargu, lecz o nie wyrażeniu zgody na kontynuację 
umowy z Klubem na dotychczasowych zasadach. I to jest bardzo istotny fakt 
dla zrozumienia zaistniałej sytuacji. Wójt Gminy nie może kontynuować umo-
wy z jakimkolwiek podmiotem - nie tylko z Lewadą – na okres dłuższy niż trzy 
lata bez zgody Rady Gminy, co wynika z przepisów prawa miejscowego uchwa-
lonych w latach ubiegłych. Klub Lewada może jednak starać się o podpisanie 
kolejnej umowy w drodze przetargu, do którego ma pełne prawo również się 
zgłosić. Radni nie zgodzili się więc na dalsze wynajmowanie obiektów sporto-
wych Ośrodka w Zakrzowie za kwotę pięć tysięcy brutto miesięcznie, bo tyle 
Klub Lewada płaci Gminie w ramach wynegocjowanej umowy, która kończy 
się 30 czerwca 2022 roku. Radni zobowiązali Wójta do sprawdzenia, czy nie 
pojawi się na rynku Najemca mogący płacić kwotę wyższą, wynikającą z obo-
wiązujących przepisów dotyczących lokali użytkowych w naszej Gminie. Taką 
sytuację oczywiście zwery� kuje przetarg ogłoszony przez Wójta, do którego 
jak już wspomnieliśmy Klub Lewada ma pełne prawo również zgłosić się i wy-
grać. Uważamy, że w obecnych trudnych dla samorządów czasach kwota, 

którą Klub płaci Gminie, jest 
rażąco za niska biorąc pod 
uwagę powierzchnię i ilość 
wynajmowanych pomiesz-
czeń. Tym bardziej, że Klub 
nie płaci Gminie podatku od 
nieruchomości za wynajmo-
wany obiekt, a jeszcze do-
datkowo otrzymuje z Gminy 
coroczną dotację na dzia-
łalność sportową w średniej 
kwocie 25 000,00 zł (w sumie 
w latach 2006-2022 było to 
451 100,00 zł). Czy chęć zmia-
ny tej sytuacji można nazwać 
rzucaniem Klubowi kłód pod 
nogi? Czy jest to działanie na 
szkodę czy działanie w intere-
sie Gminy?

Nie jest prawdą również, 
że Klub Lewada zapłacił 
Gminie w 2021 roku 
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Miło nam poinformować, że zawodniczka LKJ Lewada Veronica Pawluk, startu-
jąca na klaczy Golden Diamond W, zdobyła złoty medal podczas odbywających się 
w Sopocie w dniach 17-19 czerwca Mistrzostw Polski Juniorów na kucach. Veronica 
to piętnastoletnia amazonka, startująca w barwach Lewady Zakrzów od początku 
2021 roku, w Sopocie obroniła mistrzowski tytuł sprzed roku. W ubiegłym roku 
zawodniczka zajęła ósme miejsce w Mistrzostwach Europy. Klasy� kacja końcowa 
MP Juniorów na kucach 2022:

1. Veronica Pawluk & Golden Diamond W (LKJ Lewada) - 214,839 2. Nelly 
Solecka & Harnaś (KS.Centurion) - 201,171% 3. Pola Czerwińska & Birbant (KS 
Centurion) - 197,681% Zdobyte w Sopocie przez Verokinę złoto to już piąty medal 
rangi Mistrzostw Polski klubu Lewada w bieżącym roku.

Daniel Karpiński (LKJ Lewada)

VERONICA PAWLUK ZE ZŁOTYM MEDALEM!

SUMMER CUP Z NIKOL KALETKA
Nikol Kaletka - mieszkanka Grzędzina, zawodniczka Czarnych So-

snowiec - Mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski oraz reprezentant-
ka Polski kobiet w piłce nożnej.

To na jej cześć, z inicjatywy Wójta Gminy Polska Cerekiew na Orliku 
w Zakrzowie odbył się pierwszy Summer Cup. W sportowych roz-
grywkach wzięło udział 6 drużyn: Urząd Gminy Polska Cerekiew, LZS 
Ruch Steblów, OSP Zakrzów, OSP Wronin, Orkiestra dęta z Zakrzowa 
oraz goście specjalni - Nikol Kaletka i Czarni Sosnowiec. W składzie 
drużyny Nikol znaleźli się: Kinga Bieszczad, Nicol Zając, Julia Wycisk, 
Kamila Fuchs oraz Jacek Bentkowski. W tym dniu to nie miejsca na 
podium były najważniejsze - liczyła się dobra zabawa. Sobotnie popo-
łudnie nie tylko było formą aktywnego wypoczynku ale także przyczy-
niło się do promocji piłki nożnej kobiet. Ogromne podziękowania dla 
wszystkich osób, które pomogły w organizacji tego wydarzenia!
 Michaela Weirauch (UG Polska Cerekiew)

Fotorelacja z Zawodów Sportowo-Pożarniczych Gminy 
Polska Cerekiew, które odbyły się w dniu 11.06.2022 r. przy 
Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie.

FOTORELACJA Z ZAWODÓW 
SPORTOWO-POŻARNICZYCH 
GMINY POLSKA CEREKIEW

LIST OTWARTY
radnych Rady Gminy w Polskiej Cerekwi

do Prezesa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Spółka z o. o.
w Zakrzowie

Pana Andrzeja Sałackiego

291 000,00 zł z tytułu imprez organizowanych przez siebie w Ośrodku. Klub za-
płacił te pieniądze, ale Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zakrzowie Sp. 
z o. o., za wynajem pokoi hotelowych i wyżywienie dostarczane przez Spółkę, 
której przecież Pan jest Prezesem. Pieniądze te nie tra� ły nigdy do budżetu Gminy, 
lecz zostały przeznaczone na działalność Spółki, w tym na wynagrodzenie Pana 
Prezesa i zatrudnionych w Spółce pracowników.

Odnosząc się do wypowiedzenia umowy z terminem 14-dniowym, to wy-
powiedzenie dotyczy tylko starej, zaniedbanej stajni, znajdującej się przy ul. 
Parkowej w sąsiedztwie Stacji Caritas w Zakrzowie. Budynek ten jest przez Klub 
Lewada nieużywany lub używany jedynie sporadycznie. Nadal też Klub będzie 
miał możliwość jego używania na czas odbywających się w Ośrodku zawo-
dów, co przecież zostało w w/w wypowiedzeniu wskazane. Klub posiada ten 
budynek w użyczeniu i nie płaci za niego ani czynszu, ani podatku. Czy jeśli 
pojawił się Inwestor - i to z terenu naszej Gminy, który chce ten budynek wyna-
jąć, płacić za niego czynsz, podatek i go wyremontować na własny koszt, mało 
tego - urządzić w nim coś, z czego korzystać będą mieszkańcy naszej Gminy, 
a zwłaszcza Zakrzowa, to czy Rada Gminy i Wójt zachowaliby się odpowie-
dzialnie gdyby go w tym nie wsparli i nie dali mu szansy? Jak w tej chwili wy-
glądają budynki zajmowane przez Lewadę przy ul. Parkowej i jak Klub dba o te 
obiekty widzą na co dzień wszyscy mieszkańcy Zakrzowa i przyjeżdżający do 
Ośrodka od tej strony Goście. Klub Lewada korzystając z infrastruktury sporto-
wej w nowym Ośrodku kompletnie zaniedbał użytkowane do tej pory obiekty, 
które straszą już swoim stanem technicznym. Czy pomysł na urządzenie w jed-
nym z nich kawiarni, mini-zoo, i zagospodarowania placu za Caritasem przez 
prywatnego Inwestora jest działaniem na szkodę Lewady? Czy Rada Gminy ma 
kontynuować starą nie przynoszącą dochodów umowę z Lewadą, czy pozwo-
lić na remont i zagospodarowanie komuś, kto ma pomysł, chęci i pieniądze?

Odnosząc się do możliwości pozyskania przez Klub kwoty 700 000,00 zł z Mi-
nisterstwa Sportu, co rzekomo zostało przez radnych przekreślone, wyjaśnia-
my, że nikt nigdy Rady nie informował o tej sprawie. Nieprawdą więc jest, że to 
z winy Rady pieniędzy tych nie będzie. Z pozyskanych informacji wiemy, że to 
Klub sam zrezygnował z wnioskowania o te pieniądze. Dlaczego - o to proszę 
spytać Prezesa Klubu i częściej korzystać z prawdy, a nie omijać ją.

Od początku działalności Ośrodka, tj. w latach 2014-2021 na jego utrzyma-
nie Gmina wydała kwotę 7 201 497,92 zł. Kwota, którą wygenerowała działal-
ność Ośrodka w tym okresie i która wpłynęła z powrotem do budżetu gminy 
to 2 588 538,76 zł. Stąd łatwo o wyliczenie, że różnica pomiędzy wydatkami 
a dochodami to 4 612 959,16 zł i taki jest faktyczny koszt, jaki gmina poniosła 
na utrzymanie Ośrodka.

Na zakończenie chcemy jasno podkreślić, że wszystkie decyzje podejmowa-
ne przez Nas jako Radnych Gminy służą tylko i wyłącznie dobru naszych miesz-
kańców i w trosce o mienie Naszej Gminy. Decyzje podejmujemy po długich 
dyskusjach i kolegialnie. Nie ma na to wpływu jeden czy trzech Radnych, jak to 
sugeruje Pan w swoich wypowiedziach, a już używanie nazwisk członków Rady 
Gminy publicznie jest czymś niespotykanym i nagannym. Jako Prezes Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie Sp. z o. o., musi Pan widzieć co 
jest bardziej korzystne dla Gminy i jej mieszkańców, a nie dla Klubu Lewada. 
To nie Radni zamknęli basen w Zakrzowie, basen zamknął brak pieniędzy na 
jego utrzymanie. Szukanie większych wpływów z wynajęcia pomieszczeń spor-
towych w naszym Ośrodku, służy właśnie temu żeby ten basen znowu działał. 
Nie wyrzucamy Lewady i nie rzucamy jej kłód pod nogi, ale jeżeli jest szansa 
na zwiększenie wpływów do budżetu gminy to musimy tej szansy szukać i po-
dejmować takie decyzje jakie podejmujemy. Rada Gminy w Polskiej Cerekwi 
jest zobowiązana do podejmowania decyzji, które w sposób najkorzystniejszy 
wpłyną na bieżące funkcjonowanie całej gminy – a nie tylko dla dobra jednego 
podmiotu.

Radni chętnie dyskutują z każdym, kto ma jakikolwiek problem 
do rozwiązania, zaś Klub Lewada jako standard przyjął metodę dialogu 
poprzez media – tak było w 2015 roku i tak jest obecnie. Nie tak winna 
wyglądać chęć współpracy.

RADNI GMINY POLSKA CEREKIEW
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Gmina Polska Cerekiew 
otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości
2 052 000 zł na moder-
nizację infrastruktury 
drogowej na terenie 
gminy oraz 950 000 zł 
na modernizację me-
chaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków 
w Polskiej Cerekwi.

 25 i 26 maja w naszym przedszkolu odbyły się uroczysto-
ści z okazji pięknego święta jakim jest Dzień Matki. Dzie-
ci z dużym zaangażowaniem przystąpiły do prezentowania 
swoich możliwości wokalnych, recytatorskich i ruchowych. 
W pięknych strojach prezentowały bogaty program artystycz-
ny - wiersze, piosenki, 
tańce i życzenia dla 
kochanych mam.

Po wspaniałych wy-
stępach na twarzach 
mam zauważyć moż-
na było tylko jedno 
– wzruszenie i dumę 
ze swoich pociech. 
Podczas wręczania 
własnoręcznie wyko-
nanych upominków 
całusom i uściskom nie 
było końca.

18 czerwca sołectwo Ciężkowice zorga-
nizowało festyn rodzinny na placu przy pa-
łacu. Na uczestników festynu czekały licz-
ne atrakcje - dmuchańce, gry i zabawy dla 
najmłodszych, a także stoiska z kołaczem 
i przekąskami z grilla. Do „nóżki” przygry-
wał zespół muzyczny Matt Music - z każ-
dą kolejną piosenką na parkiecie zrobiło się 
tłoczno, a wytrwali mieszkańcy bawili się 
do nocy.

 „DZIEŃ MAMY”
W PRZEDSZKOLU
WE WRONINIE

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU
W POLSKIEJ CEREKWI

Długo wyczekiwany Festiwal Orkiestr Dętych powrócił do naszej Gminy. 
W ostatnią niedzielę maja, na placu przy Urzędzie Gminy zaprezentowały się orkie-
stry: Blaskapelle Świbie, Racławicka Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta Pokrzywnica, 
Krapkowicka Orkiestra Dęta oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Pawłowiczki, którą 
zasilili muzycy z Para� alnej Orkiestry Dętej z Zakrzowa. Oprócz muzycznych wra-
żeń, na wszystkich czekały stanowiska gastronomiczne, a dla dzieci darmowa strefa 
zabaw. Tanecznym urozmaiceniem były występy grupy tanecznej Orian Show oraz 
zespołu tanecznego Perełki Reńska Wieś - Akademia Tańca Perła. Na zakończenie 
festiwalu wystąpił Kabaret z Konopi, a do północy zabawę taneczną poprowadził 
zespół Matt Music.

Gmina Polska Cerekiew realizuje działanie pn. Organizacja Festiwalu Orkiestr 
Dętych w ramach mikroprojektu pn. GrajMY razem - orkiestrowo i halowo.

Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego oraz ze 
środków budżetu państwa. Prze-
kraczamy granice.

Michaela Weirauch (UG Polska Cerekiew)

FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

FESTYN W CIĘŻKOWICACH

PAN LEONARD KASPER
w latach 1994-2006 był radnym Gminy Polska 
Cerekiew. Przez te trzy kadencje wybierany 
był przez radnych na przewodniczącego Rady 
Gminy. Bardzo poważnie i odpowiedzialne 
traktował swoją funkcję radnego i przewodni-
czącego rady, pracując z wielkim zaangażowa-
niem i poświęceniem na rzecz rozwoju Gminy. 
Podejmował wiele inicjatyw mających na celu 
informowanie społeczeństwa naszej gminy 
o zadaniach spoczywających na radzie gminy, 
urzędzie, sołtysach, radach sołeckich czy też 
o pracy rady, wójta , urzędu gminy. Szczególnie 
dużo starań i pracy włożył w realizację poro-
zumień partnerskich z gminą Rieste w Niem-
czech i gminą Svetla Hora w Czechach.

Od początku pracy w radzie bardzo zaanga-
żowany był także w prace mające na celu roz-
wiązywanie problemów inwestycyjnych i go-
spodarczych. Wiele czasu i energii poświęcił 
na prace związane z prawidłowym rozwiąza-
niem spraw dotyczących gospodarki odpada-
mi, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 
mieszkaniowej. Brał czynny udział w pracach 
Rady Liderów Lokalnych, która opracowała 
pierwszą strategię rozwoju gminy.

Wszystkie działania podejmowane przez 
Pana Leonarda Kaspra na rzecz rozwoju 
społeczności lokalnej, prawidłowego funk-
cjonowania rady, urzędu gminy, jednostek 
organizacyjnych, sołtysów i sołectw, a przede 
wszystkim praca ze społecznością lokalną, po-
budzanie jej aktywności do społecznego dzia-
łania były przez te 12 lat nie tylko jego pracą 
ale także pasją.


