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Tour de Pologne po 38 latach zawita do naszej gminy
Już po raz szósty trasa jednego z etapów największego obecnie wyścigu kolarskiego w Polsce
przebiegać będzie przez naszą gminę. Poniższe zestawienie zwiera informacje o pięciu wcześniejszych etapach rozegranych na szosie Opole – Racibórz.
XIV Tour de Pologne - 27 sierpnia 1957 r.
Po raz pierwszy kolarze ścigali się przez Zakrzów, Polską Cerekiew i Ciężkowice na VII etapie z Opola do Bielska. W Polskiej Cerekwi peleton pojawił się około godz. 14.00. Zwycięstwo na
liczącej 172 km trasie odniósł Adam Wiśniewski, który uzyskał czas 4:32,51 s. Drugie miejsce zajął
Kazimierz Gazda. W wyścigu wystartowało 114 kolarzy, w tym trzy drużyny zagraniczne: Anglia,
Austria i Jugosławia. Do mety w Warszawie dojechało 46 kolarzy.
XV Tour de Pologne – 17 września 1958 r.
Ósmy etap wyścigu z Opola do Bielska został podzielony na dwa podetapy. Pierwszy o
Czesław Lang i autor
długości 46 km prowadził z Opola do Koźla. Etap ten wygrał Ab Geldermans z Holandii w czasie
artykułu Erwin Fandrych
1:05,15 s. uzyskując przeciętną prędkość 40,9 km/godz. Do drugiego podetapu o długości 128 km
kolarze wystartowali z Koźla o godz. 14.30. Na mecie w Bielsku pierwszy był Belg Richard Everaerts. W wyścigu startowali kolarze z Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Jugosławii, NRD i Wielkiej Brytanii.
XVII Tour de Pologne - 17 września 1960 r.
Na siódmym etapie z Bielska do Opola, kolarzy w Raciborzu spodziewano się około godz. 14.50 zaś w Koźlu o 15.40.
zwyciężył młodziutki Franciszek Kosela z zespołu Polski II, który 171 km przejechał w czasie3 godz. 37 min Mimo, iż w wyścigu
startowali znakomici kolarze ZSRR, najlepszym w całym wyścigu okazał się Roger Diercken z Belgii. W wyścigu uczestniczyli
także zawodnicy z CSRS, NRD, Austrii, Danii, Holandii, Jugosławii, Szwajcarii i Polski.
XX Tour de Pologne -28 sierpnia 1963 r.
Przez naszą gminę kolarze ścigali się na trasie V etapu z Rybnika do Brzegu, którego długość wynosiła 158 km. Polska
Cerekiew powitała kolarzy około godz. 14.33., kilkanaście kilometrów dalej w Koźlu wyznaczono lotny finisz. Pierwszy na
metę na stadionie w Brzegu przyjechał Józef Staroń, czas zwycięzcy z bonifikatą 3:57.15 s. Klasyfikację generalną wygrał Stanisław Gazda. Dzielnie na trasie całego wyścigu walczył Manfred Garbas ze Startu Kłodnica. Natomiast dwa etapy wygrał Jan
Chtiej, który wcześniej reprezentował barwy kłodnickiej drużyny.
XXXI Tour de Pologne - 12 września 1974 r.
Na starcie piątego etapu Opole – Rybnik o długości 160 km stanęło 96 kolarzy, w tym ośmiu zawodowców z belgijskiej
grupy Ijboerke – Colner. Zwycięzcą tego etapu w czasie 3:44:37 s. został 30 – letni Belg Willy Planckaert. Po raz pierwszy w
Wyścigu Dookoła Polski amatorzy ścigali się z zawodowcami - w tej konfrontacji lepsi okazali się zawodowcy. Zwycięzcą całego wyścigu został Belg Andre Delcroix, który w nagrodę otrzymał Fiata 126p! Wokół tego wyścigu narosło wiele barwnych
opowieści, media informowały, iż na trasie dwaj najwięksi z polskich kolarzy Szurkowski i Szozda przystawali by… posilić się
kufelkiem piwa. Takich i tym podobnych zachowań na trasie wyścigu miało być więcej. Ciekawym uzupełnieniem tego zestawienia jest informacja, iż drogę z Koźla do Raciborza zbudowano w 1632 roku. Na podstawie luźnych numerów Przeglądu
Sportowego i Trybuny Opolskiej opracował Erwin Fandrych. Autor serdecznie dziękuje za udzieloną pomoc przy zbieraniu
materiałów Krystynie Krawczyk i Andrzejowi Drewniakowi.

Brak odpowiedzi
W ostatnim wydaniu dwutygodnika ”Laufer” redaktor naczelny wyjątkowo nie zamieścił żadnych informacji o gminie, do
których pilnie chcielibyśmy się odnieść. Liczyliśmy na odpowiedź w sprawie programu wyborczego pana radnego i zarazem
redaktora naczelnego, który obiecał nam budowę drugiego basenu ( jeden już był budowany przed wyborami) oraz gazyfikację gminy Polska Cerekiew. Wygląda na to, że te wspaniałe pomysły na inwestycje były niczym innym jak nabijaniem wyborców w butelkę , skoro pan radny nie potrafi napisać „ani be ani me ani kukuryku” na ten temat. Ale w końcu do następnych
wyborów jeszcze ponad 2 lata, zatem póki co mamy „koko koko euro spoko”.

Rozstrzygnięto przetarg na renowację zamku
Pod koniec roku zacznie się remont cerekwickiego podzamcza, zakończony został,
bowiem przetarg i gmina wyłoniła już wykonawcę, którym będzie firma CONRES
z Kobylic. Cała inwestycja wraz z dokumentacją techniczną kosztować będzie ok
7 milionów złotych, z czego prawie 5 milionów dofinansowanych zostanie z Unii
Europejskiej. Dobrze, że urzędnikom udało się wykorzystać szansę i wywalczyć
tak znaczące dofinansowanie. Kończą się już pieniądze europejskie zaplanowane
na lata 2007-2013, zatem gdyby Gminie nie udało się wygrać tego konkursu zostalibyśmy z zabytkiem w centrum wsi, który i tak prędzej czy później trzeba by
było zabezpieczyć i wyremontować tyle, że za własne pieniądze.
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Dopłaty do materiału siewnego
Przypominamy rolnikom, że szkody powstałe w uprawach
zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/12 są objęte dopłatami w ramach pomocy de minimis. Producenci rolni, którzy zużyli do siewu
materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, mogą
ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie do
upraw, które uległy zniszczeniu w wyniku ujemnych skutków przezimowania.
Rolnicy, którzy chcą skorzystać z pomocy są zobowiązani do
złożenia do dnia 25 czerwca wniosku o przyznanie dopłaty
we właściwym oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego. Dopłata ma charakter pomocy de mini mis, w związku z tym w okresie 3 lat nie może przekroczyć kwoty 7500
euro.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce:
„Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub
kwalifikowany w ramach pomocy de mini mis w rolnictwie w 2012 r.” Można również zadzwonić na infolinię ARR:
Tel. 226617272
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Tablice informacyjne

ODSZKODOWANIA
DLA OFIAR WYPADKÓW
Szybko i skutecznie uzyskujemy
wysokie odszkodowania
dla ofiar wypadków !!!!!
Uzyskaj wysokie odszkodowanie i rentę za:
 Wypadek komunikacyjny (jako kierowca,
pasażer, pieszy, rowerzysta, itp.),
 Wypadek w pracy,
 Wypadek na chodniku, drodze,
 Wypadek w rolnictwie,
 Utratę bliskiej osoby
 Weryfikujemy i sprawdzamy wypłacone
odszkodowania.
 Podejmujemy się spraw do kilkunastu lat
wstecz.
 Nasze wynagrodzenie to wyłącznie prowizja
po wygranej sprawie.

Jeżeli:
 Wy lub najbliższe Wam osoby jesteście ofiarami
wypadku,
 Ponieśliście jakąkolwiek szkodę
(osobową lub majątkową),
 Nie wypłacono Wam należnego odszkodowania,
zadośćuczynienia lub renty,
 Uważacie, ze wypłacona kwota jest za niska,

Od razu zgłoście się do nas!
Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i profesjonalizmowi
od 5 lat uzyskujemy dla Was najwyższe odszkodowania!

+48 32 352 02 76
+48 606 106 276

www.kancelarialesta.pl

Nasze wynagrodzenie to wyłącznie prowizja od kwoty
uzyskanego świadczenia!
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Niedawno w pobliżu zakrzowskiego „Orlika” stanęła tablica informacyjna, sfinansowana ze środków europejskich przez Fundację „Euro-Country”,
na której odwiedzający tę wieś mogą zobaczyć herb
i mapkę sołectwa, dowiedzieć się o tym co ciekawego można zobaczyć w Zakrzowie oraz przeczytać
krótki rys historyczny miejscowości. W tym roku
w podobną tablicę wyposażona zostanie Polska Cerekiew- fundacja „Euro-Country” w ten sposób stara się pomóc w wypromowaniu aktywnych sołectw.

2 Florian Kwiecień/Maj 2012

Florian Kwiecień/Maj 2012 3

Zmarł Bolko von Haslingen

Wycieczka

22 maja zmarł w Niemczech, urodzony w zakrzowskim pałacu, graf Bolko von Haslingen. Z książki „Pałac z marzeń”
autorstwa mieszkańca naszej gminy Erwina Fandrycha dowiadujemy się, że graf Bolko urodził się 26 maja 1928
roku. Pan Fandrych barwnie opisuje dzieciństwo i lata młodzieńcze grafa i jego brata: „Hrabiowie Bolko i Harald
wychowani byli w skromności i duchu poszanowania ciężkiej pracy. Nauki pobierali w domu; ich <niżej urodzeni>
koledzy ze wsi szczególnie zapamiętali nauczycielkę Nofke, która była bardzo niechętna jakimkolwiek kontaktom
swoich wychowanków z rówieśnikami. Pomimo tego Bolko i Harald często uczestniczyli we wspólnych grach i zabawach z chłopcami ze wsi. Panna Nofke uważała, że hrabiom nie przystoi pieczenie kartofli w ognisku, czy bieganie
umorusanym po okolicy w indiańskim pióropuszu. Tenis, lektura, przejażdżki konne to rozrywko należne ich stanowi
i godne hrabiów- twierdziła sroga nauczycielka. Zabawy zabawami, ale do śmiechu nie było młodemu Bolko, który
za brak postępów w nauce w kozielskiej szkole realnej został w czasie wakacji zesłany do pracy w kuźni(…)
Bolko von Haslingen opuścił Zakrzów w styczniu 1945 roku i udał się na zachód Niemiec. Pierwszy raz po wojnie odwiedził miejsce swego urodzenia w dopiero w 1981 roku, ostatni raz przyjechał do krainy swojej młodości
w 2002 roku.

34 osoby z terenu gmin Polska Cerekiew, Cisek, Reńska Wieś i Pawłowiczki
uczestniczyło w tegorocznej wycieczce zorganizowanej przez zakrzowskie Stowarzyszenie Odnowy Wsi. W sobotę 12 maja wycieczkowicze dotarli do Krzeszowa. Tam mieści się bowiem okazały zespół klasztorny cystersów. Uczestnicy zwiedzili m.in.: kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
(sanktuarium Matki Bożej Łaskawej),
kościół pw. Świętego Józefa, Mauzoleum Piastów Świdnicko-Jaworskich oraz Kaplice Marii Magdaleny
i Grobu Bożego. Kościoły uchodzą za
perły barokowej architektury i sztuki. Kolejnym akcentem wycieczki
był nieopodal leżący Karpacz, gdzie
uczestnicy zwiedzili Świątynię Wang
oraz miejsce anomalii grawitacyjnej.
Jakież było zdumienie wszystkich,
kiedy stojąc autokarem na jezdni pojazd nagle sam zaczął wjeżdżać…pod
górkę! Atmosfera wśród uczestników
wycieczki po raz kolejny dowiodła o
potrzebie organizowania podobnych
podróży, które stają się elementem
rekreacji, poznania i integracji.		

Straż Gminna działa!
Wygląda na to, że dobrym pomysłem było powołanie Straży Gminnej w Polskiej Cerekwi. Komendant Piotr Bandurski zajmuje się nie tylko mierzeniem prędkości i wypisywaniem mandatów kierowcom-piratom, co zresztą znacznie
poprawiło bezpieczeństwo w naszej gminie, bo samochody jeżdżą krajówką w Polskiej Cerekwi znacznie wolniej
niż kiedyś, ale interweniuje w wielu innych sprawach, takich jak na przykład: spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach, wypuszczanie psów bez opieki, odprowadzenie wody
burzowej na posesje sąsiadów, wysypywanie ziemi z wapnem, parkowanie w obrębie skrzyżowania, czy pozostawienie nieodśnieżonego chodnika wzdłuż posesji. Jednym zdaniem, - powoli zostają uporządkowane sprawy, które
wielu mieszkańcom utrudniają, a nawet wręcz obrzydzają życie.
Tych , którzy jeszcze nie wiedzą informujemy, że siedziba Straży Gminnej znajduje się w budynku dawnego przedszkola w Polskiej Cerekwi przy ul. Ligonia.

Konkurs na dyrektorów szkół
Urząd Gminy ogłosił konkursy na dyrektorów obu naszych Zespołów Szkół- w Polskiej Cerekwi i we Wroninie,
upływa bowiem czas na jaki zostali powołani obecni włodarze naszych szkół - ostatni konkurs odbył się 5 lat temu.
Kandydaci na szefów naszych placówek oświatowych, którzy zechcą wystartować w konkursie mogą składać dokumenty do dnia 11 czerwca. Prawdopodobnie w czerwcu poznamy nowych dyrektorów, lub obecni dyrektorzy będą
dalej kontynuować swą pracę- jeśli wystartują w konkursie i ponownie obejmą stanowiska.

Prezydent Komorowski przyjedzie do Zakrzowa
To już jest prawie pewne - mamy oficjalne potwierdzenie z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej - w październiku
prezydent Bronisław Komorowski przyjedzie do Zakrzowa. Celem wizyty będzie odwiedzenie jednej z najważniejszych inwestycji realizowanych przez samorząd lokalny na Opolszczyźnie - Wielofunkcyjnego Ośrodka SportowoRekreacyjnego w Zakrzowie. Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy będą mogli zwiedzić ośrodek w towarzystwie głowy naszego państwa, pani Wójt zamierza jeszcze przed wizytą prezydenta Komorowskiego zorganizować Dzień
Otwarty, tak aby wszyscy którzy będą mieli ochotę mogli obejrzeć cały ośrodek.
Chociaż inwestycja jeszcze jest w budowie, kilkanaście dni temu z inicjatywy zakrzowskiego sołtysa pana Krzysztofa Kudeli pani Wójt Krystyna Helbin oprowadziła ponad setkę mieszkańców Zakrzowa po wszystkich obiektach w
nowym ośrodku, objaśniając funkcję poszczególnych pomieszczeń. ”Wycieczka” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wielu mieszkańców upatruje wielką szansę rozwoju gminy w tej inwestycji, inni cieszą się, że będą mogli
w miejscu swego zamieszkania korzystać z pięknych, nowoczesnych obiektów sportowych.

Nasi Jubilaci
12 maja 90 urodziny obchodziła Pani Jadwiga Widera z Zakrzowa. Tego samego dnia Złote Gody świętowali Państwo Irena i Jerzy Mateja z Ligoty Małej.
13 maja pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Krystyna i Waldemar Sikora
z Witosławic.
Wszystkim jubilatom serdecznie gratulujemy, życzymy dużo zdrowia oraz pomyślności.

P.K.

Uniwersytet III wieku w Zakrzowie
28 maja w Zakrzowie na zaproszenie Stowarzyszenia Odnowy Wsi
Zakrzów gościł kozielski Uniwersytet III Wieku. Kilkadziesiąt osób
pod przewodnictwem pań Marii Fandrych i Agnieszki Wieczorek
zwiedzało atrakcyjne miejsca w Zakrzowie. Wycieczka zakończyła się ogniskiem w „Lewadzie”. Tego samego dnia wieczorem
zakrzowskie Stowarzyszenie organizowało jeszcze Dzień Matki
i Ojca. Podziwiamy zapał i energię liderów Stowarzyszenia, które
może być przykładem na to, jak za pomocą wyobraźni i chęci
działania na rzecz innych, można uczynić codzienne życie przyjemniejszym.

Amazonki z naszej gminy
Jeździectwo staje się coraz popularniejszym sportem w naszej gminie. Na zdjęciach prezentujemy dwie „rodzime”
amazonki: Natalię Staisz z Polskiej Cerekwi w czasie zawodów pn.”Puchar Lewady” oraz Anię Artunę z Grzędzina
w konkursie elegancji w czasie zawodów towarzyskich – Mistrzostw Amazonek Opolszczyzny w Damskim Siodle.
Ania w stylowej, specjalnie przygotowanej kreacji, dosiada swego wierzchowca „po damsku”tak jeździły konno kobiety przez
kilkaset lat… . Na pewno nie jest
łatwo utrzymać się w siodle w tej
pozycji, a co dopiero wystartować
w konkursie. Obu zawodniczkom
gratulujemy wytrwałości i coraz
Anna Artuna na Karmazynie
Natalia Staisz na Rachmanie
lepszych wyników.

