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W numerze między innymi:O Ciężkowicach raz jeszcze

 W czasie ostatniego wspólnego posiedzenia  komisji 
Rady Gminy znów wypłynął temat dowozu do szkoły dzieci 
mieszkających w Ciężkowicach . 
Potwierdziło się to, o czym pisaliśmy w poprzednim nume-
rze „Floriana” – prawo nie daje takiej możliwości , aby gmi-
na finansowała dowóz do szkoły dzieciom, które mają do 
szkoły bliżej  3 km ( dzieci młodsze) i bliżej niż 4 km w przy-
padku dzieci ze  starszych klas podstawówki i gimnazjum. 
Zatem rodzicom nie pozostaje nic innego, jak samodzielnie 
dowozić dzieci, lub zapłacić za bilety przewoźnikowi.

 W dwutygodniku  „Laufer” napisano , że mieszkań-
cy Ciężkowic czują się obrażeni tym co napisał „Florian” o 
dowożeniu dzieci do szkoły. Niestety, mieszkańcy ci  mogą 
co najwyżej  mieć zastrzeżenia do przepisów prawa , któ-
re są takie, a nie inne. Dzieci w miejscowości Pawłowiczki 
również  muszą przemierzyć  do szkoły kilka kilometrów  
wzdłuż  krajowej 38-ki , ponieważ miejscowość  jest bardzo 
rozległa. W tym wypadku również nie ma prawnych możli-
wości  dofinansowania z budżetu dowozu dzieci z jednego 
końca wsi na drugi.  Argumenty, że inne gminy jeśli  chcą to 
mogą przekazywać pieniądze na zadania nie będące w ge-
stii gminy są nie tylko  nieprawdziwe, ale wręcz śmieszne. 
Wątpliwe jest aby jakikolwiek wójt świadomie i z premedy-
tacją działał niezgodnie z prawem. 

 Przykre jest to, że redaktor „Laufra”, będący jedno-
cześnie radnym , zamiast zapoznać się  z przepisami , po 
raz kolejny mija się z prawdą i ogłasza społeczeństwu po-
pulistyczne teorie  , że  gmina mogłaby płacić ciężkowickim 
dzieciom za bilety, ale nie chce. Jest dokładnie odwrotnie- 
gmina chciałaby płacić za bilety, ale nie może. GOPS na-
tomiast może dofinansować dowóz tym dzieciom, których 
rodziców nie stać na zakup biletu miesięcznego.

 Naczelny „Laufra” pisze, że „ bezpieczeństwo jest 
najważniejsze i na pewno nie koliduje z przepisami, tylko 
trzeba swoje decyzje  właściwie umotywować” . Zatem 
prosimy o zgodne z prawem  umotywowanie, bo na komisji 
nie usłyszeliśmy na   ten  temat  od pana radnego Piróga  
ani słowa.
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Powakacyjne rozważania o „ Orliku”

 Zakrzów, letni poranek. Z nieba leje się przysłowiowy żar. Pan Jan Cieślak, opiekun boiska „Orlik”, postana-
wia, że wraz z panią Kasią ze świetlicy i grupą zakrzowskiej młodzieży pojedzie na wycieczkę rowerową nad jezioro 
Dębowa. Lepiej w taki dzień posiedzieć nad wodą niż prażyć się na boisku pod blokami. 
 Tymczasem o godz. 9.05 przy wejściu na „Orlika” pojawia się młody mężczyzna w sandałkach i z notatnikiem 
pod pachą.  Czyżby chciał „pograć w piłkę”?Sam ze sobą? Szarpie za klamkę, furtka jest zamknięta. Ten „dramatycz-
ny” moment uwiecznia znajdujący się „przypadkiem” tuż obok reporter z lokalnej gazety.  Za moment jest telefon 
do gminy z prośbą o wyjaśnienia, dlaczego boisko jest nieczynne, za kilka dni pojawia się artykuł prasowy.  
Zakrzowski „Orlik” to chyba najsłynniejsze boisko w województwie. Jeszcze zanim powstało, jeden z mieszkańców 
Zakrzowa ubolewał w lokalnej prasie, że infrastruktura sportowa powstaje na miejscu boiska do plażówki. Boisko 
owo, co prawda było użytkowane raz na „ruski rok” i zapaskudzone przez psy i koty, ale co tam. Potem był miaż-
dżący artykuł w „Nowej Trybunie Opolskiej”, ponieważ włodarze gminy postanowili, że na czas budowy „Orlika” 
zabezpieczą przed zniszczeniem  i schowają, znajdujące się w sąsiedztwie budowy urządzenia placu zabaw, który 
sfinansowany został z funduszy europejskich. Ktoś „troskliwy” przygotował kilka donosów. Do NIK-u: „Zwracam się 
z prośbą o dokładną kontrolę i wyciągniecie konkretnych wniosków, stawiając zarzuty karalne wójtowi gminy w 
Polskiej Cerekwi (…) , żądam sprawdzenia absurdalnego wydawania pieniędzy unijnych i polskich w gminie Polska 
Cerekiew (…), żądam ukarania wójta gminy Polska Cerekiew za taką „gospodarkę”, a właściwie niegospodarność”. 
Podobnie brzmiały donosy  do Julii Pitery(!)  do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do Urzędu Mar-
szałkowskiego: No i się zaczęło…. Kontrole, kontrole, kontrole. Dodatkowo trzeba było zwołać specjalne posie-
dzenie komisji rewizyjnej i rozpatrywać skargi na sesji Rady Gminy. Protokoły pokontrolne były, co prawda zawsze 
pozytywne dla Urzędu Gminy, pieniądze europejskie na budowę placu zabaw zostały wypłacone, ale zmarnowano 
mnóstwo czasu urzędnikom, którzy mogliby zająć się czymś ciekawszym niż odpieraniem bzdurnych zarzutów.
 
 W maju boisko uroczyście otwarto i codziennie zaczęły na nim bywać tłumy. Spokój jednak nie trwał długo. 
Latem na biurko wójta trafiła petycja z  podpisami ludzi niezadowolonych z faktu, że „Orlik” otwarty jest do godziny 
21.00, a oni by chcieli do 22.00. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że podpisy zbierał młody mieszkaniec Zakrzowa, 
ale akcją kierowała inna znana wszystkim Zakrzowianom „niewidzialna ręka”. Po przeanalizowaniu listy okazało się, 
że niektórzy składający podpisy pracują zagranicą, inni nie są mieszkańcami naszej gminy, jeszcze inni są nieletni. 
Był nawet autograf osoby wiekowej i niepełnosprawnej, która z boiska korzystać nie będzie. Wójt Krystyna Helbin 
porozmawiała z wieloma mieszkańcami gminy i okazało się, że rodzice grających na „Orliku” dzieci niekoniecznie 
są zainteresowani tym, żeby ich pociechy wracały do domu po 22.00. Również mieszkańcy bloków sąsiadujących          
z „Orlikiem” są zadowoleni, że gwar na boisku milknie po 21.00. Zresztą Ministerstwo Sportu i turystyki pozostawia 
gminom pełną swobodę, co do godzin otwarcia „Orlików”. Zatem zostaje tak jak jest, ale po pewnym czasie pojawia 
się artykuł w cerekwickim „Laufrze”, którego przesłanie jest następujące: czy aby prowadzący „Orlika” ( w domyśle 
pan Jan Cieślak), aby na pewno posiada kwalifikacje pozwalające mu na pełnienie tej zaszczytnej funkcji? Dziwne, 
że przez ponad 40 lat nikt nie wątpił w kwalifikacje pana Jana, który pracując społecznie, nie szczędząc czasu  i ener-
gii prezesował klubom sportowym, tworzył kolejne drużyny i sekcje wychowując w sportowym duchu kilka pokoleń 
młodych piłkarzy, tenisistów stołowych, kolarzy, szachistów….Za prowadzenie „Orlika” po kilkudziesięciu latach 
pracy wreszcie dostaje parę groszy, ale może te pieniądze mógłby dostać ktoś inny z Zakrzowa, ktoś z „papierami” 
sędziego i trenera. Wszyscy wiedzą o kogo chodzi…
 
 To wszystko jest tak naprawdę przykre. Że mamy w swoim środowisku żałosnych pseudodemokratów                
i poszukiwaczy wyssanych z palca afer.  Że tyle w tych ludziach zawiści, złych emocji, złej energii, że próbują zburzyć 
to, co inni z takim wysiłkiem budują. Że działają tak ci, którzy dla naszej lokalnej społeczności nie robią kompletnie 
nic, ale wiecznie doszukują się błędów w poczynaniach tych, którzy próbują zrobić coś dobrego. Czy mają z tego 
satysfakcję? Czy naprawdę cieszyliby się, gdyby ich plan się powiódł i gdyby gminie zabrano dotację na plac zabaw? 
Zabrano by ją przecież nam wszystkim.
 
 Mimo wszystko, gdy widzi się uśmiechnięte buzie dzieci grających na „Orliku” dochodzi się do wniosku, że 
trzeba robić swoje, bo „ psy szczekają, a karawana jedzie dalej”.
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Tour de Pologne w 
Polskiej Cerekwi.

12 lipca 2012 r. przez 
Polską Cerekiew prze-
jedzie wyścig kolarski 
Tour de Pologne. Po-
mysł zorganizowania 
jednego z etapów tego 
prestiżowego wyści-
gu na Opolszczyźnie i 
umieszczenia tzw. Pre-
mii lotnej w Polskiej 
Cerekwi narodził się 
podczas tegorocznych 
Mistrzostw Gwiazd w 
Zakrzowie. Na imprezie gościł bowiem Czesław Lang, 
twórca Tour de Pologne, srebrny medalista olimpijski 
z 1980 roku, prekursor polskiego zawodowego kolar-
stwa, a także posiadacz koni wierzchowych i wielki mi-
łośnik sportu jeździeckiego.
 
 Tour de Pologne jest najbardziej prestiżową 
polską imprezą sportową, z 80-letnią tradycją, a także 
wielkim wydarzeniem pod względem organizacyjnym 
i medialnym. Miliony osób ogląda relacje na żywo z 
wyścigu w Telewizji Polskiej, wyścig transmituje także 
telewizja Eurosport . W ubiegłym roku na trasie za-
wodników podziwiały prawie 2 miliony kibiców, ukaza-
ło się ponad 6 tysięcy artykułów prasowych, 80 tysięcy 
Internautów śledziło relację w telewizji interaktywnej.
Mamy nadzieję, że wielu mieszkańców naszej gminy 
przybędzie kibicować zawodnikom, a fakt rozgrywania 
tak znamienitej imprezy na naszym terenie przyczyni 
się do promocji Polskiej Cerekwi.
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Pałac z marzeń

We wrześniu ukazała się, wydana przez Fundację Euro-Country, książka au-
torstwa mieszkańca Zakrzowa pana Erwina Fandrycha pt. „Pałac z marzeń”. 
Publikacja jest efektem wieloletniej pracy autora, który zbierał informacje 
dotyczące swojej „małej ojczyzny”. Książka na tle dziejów Zakrzowa w XIX 

i XX wieku ukazuje historię tzw. 
państwa Zakrzów, które obejmo-
wało kilka okolicznych miejsco-
wości. By, jak we wstępie pisze 
E. Fandrych: „przywrócić pamięć 
o rodach Larisch Moennich i Ha-
slingen Schickfus, przedstawiono 
ich losy, dokonania, namiętno-
ści, smutki, radości, ale niestety 
i tragedie.” Uzupełnieniem publi-
kacji są ciekawostki historyczne, 
anegdoty i legendy. Niezwykle 
cennym wzbogaceniem są liczne 
wspaniałe archiwalne fotografie i 
pocztówki, które to najlepiej oddają klimat minionych lat.
Kultywowanie tradycji i historii terenu, a także jej promowanie m.in. 
poprzez publikację różnych materiałów, to jedno z zadań Programu LE-
ADER, w ramach , którego Fundacja Euro-Country realizuje liczne pro-
jekty. Jednym z n nich było wydanie tej ważnej dla naszego obszaru 

pozycji. Książka ukazała się w nakładzie 1000 egzemplarzy. Osoby zainte-
resowane posiadaniem książki mogą otrzymać ją bezpłatnie w świetlicy 
wiejskiej w Zakrzowie przy ul. Chopina, lub w biurze Fundacji Euro-Co-
untry, która znajduje się w pałacu w Zakrzowie i jest czynne codziennie z 
wyjątkiem sobót i niedziel w godz.8.00-16.00
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Na ryby do Czech

 15 października na zaproszenie władz partnerskiej 
gminy Svetla Hora do Czech udała się kilkunastoosobowa 
grupa mieszkańców. Wzięli oni udział w spotkaniu lokal-
nych wędkarzy, którzy co roku o tej porze zbierają się wokół 
„svetlohorskiego stawu”, oczyszczają staw z wszelkich ryb      
i zarybiają go ponownie, tak aby za rok znowu spotkać się     
w tym samym miejscu. Podczas takiej imprezy grzechem 
byłoby nie spróbować przysmaków rybnych przygotowa-
nych przez organizatorów. Wszyscy uczestnicy zaopatrzeni 
zostali w różnego rodzaju usmażone ryby, mogli także spró-
bować gorącej zupy rybnej. W rewanżu nasi mieszkańcy 
zabrali ze sobą do Czech garnek z bigosem, częstując nim 
tamtejszych mieszkańców.
Pomimo lekkiego jesiennego chłodu spotkanie odbyło się 
w gorącej atmosferze, a jego uczestnicy spokojnie i z ru-
mieńcami na twarzy wrócili do swoich domów.
      P.K.

60-lecie zakrzowskiej orkiestry

- Ja, im to lepszi idzie niż nom wtedy, prowda Heinrich? Pa-
miętosz, jak to było jak nom wtedy na wieży w pasterka 
wentyle zamarzły i nie szło grać? – tak właśnie wspominał 
początki parafialnej orkiestry z Zakrzowa Ks. Józef Kudela, 
jeden z pierwszych jej członków. Wprawdzie w zakrzowskiej 
parafii orkiestra istniała już w 1919 r., jednakże jej działal-
ność przerwała wojna. Dopiero w 1951 roku po raz pierw-
szy od czasów wojny w parafii usłyszano głos trąbki. Zagrał 
na niej wtedy młody mieszkaniec Zakrzowa, Pan Henryk 
Kudella.
- Trąbkę dostałem od wujka niewiele wcześniej. Ks. Puzik 
zapytał mnie, czy zagrałbym na uroczystości powieszenia 
dzwonów kościelnych. Napisał dla mnie nuty i zagrałem 
„Te Deum laudamus”, jeszcze jedną pieśń, a na koniec mszy 
„Brzmi cichej godziny”. To było 19 października 1951 roku 
- wspomina Henryk Kudella. Wkrótce do składu orkiestry 
dołączyli kolejni muzycy, i tak nieprzerwanie od 60 lat orkiestra upiększa swym graniem uroczystości kościelne          
w zakrzowskiej parafii.
Po uroczystej Mszy Św. w zakrzowskim kościele spotkanie pełne wspomnień przeniosło się do cerekwickiego cen-
trum kultury. Były archiwalne zdjęcia, opowiadania o historycznych i zabawnych momentach, kompletowaniu in-
strumentów i składu, o żyjących i zmarłych już muzy-
kach oraz mnóstwo anegdotek i dowcipów.
      P.K.

Informacja dla organizacji pozarządowych

Urząd Gminy Polska Cerekiew serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe( kluby sportowe, stowarzy-
szenia, fundacje) do zgłaszania uwag do zamieszczonego na stronie internetowej urzędu www.polskacerekiew.pl 
„ Projektu współpracy Gminy Polska Cerekiew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2012.”  Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 6 listopada 2011 r.
Jednocześnie informujemy, że p. Anetta Sałacka z Zakrzowa została członkiem Wojewódzkiej Rady Pożytku Pu-
blicznego. Niektóre z celów działania tego organu to: wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania 
organizacji oraz w zakresie współpracy samorządu wojewódzkiego z organizacjami pozarządowymi, a także udzie-
lanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej w województwie, 
a organizacjami oraz podmiotami.

Grafini  Cosima von Haslingen gen.Schickfus 
( fot. z archiwum autora)

Herb Haslingen gen. Schickfus  
( fot. z archiwum autora)

Pocztówka z końca lat trzydziestych  ( fot. z archiwum autora)


