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Kolejna dotacja z Ministerstwa Sportu
Mirosław Andrejczuk ponownie wygrał z „Laufrem”
Czwarte złoto dla „Lewady”
Fundusz alimentacyjny
Lotna Premia Tour de Pologne w Polskiej Cerekwi
Szejkowie odwiedzili Zakrzów
Czcze obietnice
„Mieć ciastko i zjeść ciastko”?
Wyróżnienie
Nasi Jubilaci

Kolejna dotacja z Ministerstwa Sportu

25 lipca do Urzędu Gminy wpłynęło pismo o przyznaniu na bu-
dowę ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Zakrzowie kolejnej do-
tacji w wysokości 2.400.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Pieniądze mają być wydatkowane do końca 2012 roku. 
Cieszy fakt, że nasza inwestycja została doceniona nie tylko przez 
władze naszego regionu, ale również przez urzędników ministe-
rialnych. Pani Wójt gratulujemy skuteczności i konsekwencji w 
realizacji inwestycji.

Mirosław Andrejczuk ponownie wygrał z 
„Laufrem”
Były szef Rewiru Dzielnicowych w Polskiej Cerekwi Mirosław 
Andrejczuk wygrał kolejną sprawę sądową przeciwko Broni-
sławowi Pirógowi - redaktorowi naczelnemu dwutygodnika 
„Laufer”. B. Piróg w wyniku przegranej sprawy sądowej 
został zobowiązany przez Sąd do przeproszenia na łamach 
„Laufra” byłego komendanta oraz do zapłaty kwoty 1000 zł 
na rzecz LKJ „Lewada” w Zakrzowie. O szczegółach sprawy 
poinformujemy Państwa w następnym numerze „Floriana”.

Nowi „starzy” dyrektorzy.

Jak wspominaliśmy w poprzednim „Florianie” - w czerwcu odbyły się konkursy na dyrektorów zespołów szkół             
w Polskiej Cerekwi i we Wroninie. Na swoich stanowiskach przez kolejne lata pozostaną dyrektorzy: pani Jolanta 
Marzec i pan Dariusz Freitag.
Obserwując liczne „burze” związane z przekształcaniem lub likwidacją placówek oświatowych na terenie naszego 
powiatu, województwa czy kraju, związane między innymi z niżem demograficznym, możemy być zadowoleni,         
że sieć szkół i przedszkoli w naszej gminie została tak zaplanowana i zorganizowana, że póki co – uczniowie, rodzice 
i nauczyciele mogą mieć…. święty spokój.

Fundusz alimentacyjny

Od 1–go sierpnia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej            
w Polskiej Cerekwi można składać wnioski na świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego. Wszelkie informacji i wyjaśnienia doty-
czące wniosków można uzyskać osobiście w GOPS, który mieści 
się na parterze Urzędu Gminy w pokoju nr 4, lub dzwoniąc pod 
numery:  774876527, 774801477.

Czcze obietnice

Od jakiegoś czasu usiłujemy wydobyć od redaktora naczelnego dwutygodnika „Laufer”, a jednocześnie radnego         
i lidera naszej gminnej opozycji prostą i konkretną odpowiedź na pytanie jak i za co zamierzali budować basen i sieć 
gazową w naszej gminie panowie startujący z ramienia PSL - bo takie inwestycje obiecali mieszkańcom w czasie 
ostatnich wyborów samorządowych. Wypowiedzi pana radnego na zadany temat są zawiłe niczym rzeka Ganges    
u podnóża Himalajów: „Co do gazu to też myślę, że każdy mieszkaniec chciałby mieć gaz na stałe w domu”. Albo: 
”Gdyby nasza opcja doszła do władzy, to z pewnością udałoby nam się znaleźć partnerów i namówić samorządy 
do takiej proekologicznej inwestycji”…
Nie trzeba być geniuszem, aby po przeczytaniu takich wypowiedzi domyślić się, że panowie nie mieli zielonego 
pojęcia o budowie gazociągu, nie mieli żadnego planu, ani wizji, że obiecywali ludziom budowę basenu - chociaż 
basen na terenie gminy był już w budowie - o czym wyżej wymienieni nie wiedzieli.
Ostatnio przeczytaliśmy nowy argument: „Nikt z opozycji nie może nic zrobić, bo nie ma władzy a co za tym idzie 
nie ma pieniędzy na realizację swojego programu wyborczego. Pieniądze ma ten, kto wygrał wybory”. Mówią, 
że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze…..
Panu radnemu przypominamy, że przez 8 lat pełnił funkcję radnego powiatowego, zatem był „ u władzy”. Przez te 
wszystkie lata nie zrobił na rzecz naszej naszej gminy zupełnie nic, łącznie z tym, że ani razu nie pojawił się na sesji 
Rady Gminy ani zebraniu wiejskim. A przecież mógł się wykazać, zamiast zmarnować mandat wyborczy.

„Mieć ciastko i zjeść ciastko”?

Radny Bronisław Piróg w „Laufrze” z 3 lipca napisał, że jest niemal pewien, że gdyby pani wójt w swoim programie 
wyborczym zapisała, że chce powołać straż gminną, to wynik wyborów byłby inny, co widać szczególnie poprzez 
pryzmat ilości mandatów wysyłanych do naszych mieszkańców.
Takie myślenie wydaje się być kompletnie niezrozumiałe. Najpierw przez kilka posiedzeń Rady Gminy pan Karliński 
mówił o programie: „Bezpieczna droga ucznia do szkoły”, inni radni wspominali o budowie w Polskiej Cerekwi pro-
gów zwalniających, radny Piróg pisał, że w Cerekwi na Karola Miarki powinien powstać tzw. „czarny punkt”, ktoś 
jeszcze mówił, o tym jak niebezpiecznie jest przechodzić przez krajówkę, czy to na ulicy Kozielskiej, czy w Ciężko-
wicach…
Aby tym i innym problemom zaradzić, Rada Gminy na wniosek Wójta powołała Straż Gminną. Mamy Komendanta 
Straży Gminnej, który stara się czuwać nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców, czego konsekwencją są 
między innymi mandaty dla kierowców przekraczających dozwoloną prędkość.  Nie dostał i nie dostanie mandatu 
nikt jeżdżący przepisowo.
Dobrze by było gdyby zwolennicy bezpiecznych dróg zdecydowali się o co im właściwie chodzi. Nie da się jednocze-
śnie „mieć ciastka i zjeść ciastka”. Jeżeli ma być bezpiecznie, trzeba egzekwować przestrzegania prawa. Ci, którzy 
nie łamią przepisów, nie mają się czego obawiać, a Straż Gminna im pomaga, a nie przeszkadza.

Czwarte złoto dla „Lewady”

Zawodniczka LKJ „Lewada” Zakrzów, piętnastoletnia Nikola Mar-
czak wywalczyła w dyscyplinie ujeżdżenia złoty medal podczas 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Jest to niewątpliwie bar-
dzo duże osiągnięcie tej młodej zawodniczki - ale również wielki 
sukces klubu, który czwarty rok z rzędu ma swojego zawodnika 
na najwyższym stopniu podium tej prestiżowej imprezy.                                                   









































      

Nasi Jubilaci

2 czerwca Złote Gody obchodzili Państwo Krystyna i Jan Pyka z Mierzęcina, a także Państwo Elżbieta i Józef Król        
z Dzielaw. 
12 czerwca 85-te urodziny świętowała Stefania Cichoń z Polskiej Cerekwi.
Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i przeżycia długich lat w zdrowiu.

Nikola Marczak na Don Roko
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Lotna Premia Tour de Pologne w Polskiej Cerekwi

12 lipca mieszkańcy Polskiej Cerekwi byli świadkami 69 wyści-
gu kolarskiego Tour de Pologne. Przez naszą gminę przebiegała 
trasa III etapu wyścigu: Kędzierzyn-Koźle - Cieszyn. O godzinie 
13.00 zamknięto ruch na krajówce, którą zabezpieczały między 
innymi gminne jednostki naszej OSP. Około godziny 14.00 pele-
ton kolarzy przemknął obok Zakrzowa witany owacyjnie przez 
licznie zgromadzonych w pobliżu drogi krajowej mieszkańców, 
po to aby punktualnie o 14.07 pojawić się na „Premii Lotnej”      
w Polskiej Cerekwi, którą wygrał Japończyk Fumiyuki Beppu. 
Mimo dnia powszedniego i wczesnych godzin popołudniowych 
wyścig przyciągnął liczną grupę mieszkańców-obserwatorów, 
dla której sponsorzy imprezy przygotowali gadżety upamięt-

niające imprezę.
Dodatkową atrakcją był zorganizowany przez Urząd 
Gminy i prowadzony w tym dniu przez Artura Szczę-
snego z Radia Park festyn dla najmłodszych, promują-
cy sport i zdrowy tryb życia.   
Idea zorganizowania tegorocznego wyścigu tak, aby 
jego trasa przebiegała również przez naszą gminę, 
narodziła się w ubiegłym roku podczas Jeździeckich 
Mistrzostw Gwiazd w Zakrzowie, których gościem był 
Czesław Lang- srebrny mistrz olimpijski w kolarstwie, 
twórca i główny organizator Tour de Pologne.
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Szejkowie odwiedzili Zakrzów

W połowie lipca zakrzowski klub „Lewada” po raz pierwszy w swojej historii podjął się or-
ganizacji międzynarodowych zawodów w konnych rajdach długodystansowych. Przygoto-
wanie imprezy nie było łatwe, ponieważ wiązało się z opracowaniem projektu 160 kilome-
trowej odpowiednio zabezpieczonej trasy, którą konie mogłyby przebyć w ciągu jednego 
dnia oraz zaangażowaniu znacznej ilości sędziów, lekarzy weterynarii, wolontariuszy, itd. 
Delegat techniczny zawodów przyjechał aż ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W za-
wodach udział wzięło 62 zawodników z Polski, Czech, Niemiec, Austrii, Finlandii, Słowacji, 
Węgier i…. Bahrajnu.
To właśnie ekipa królewska z Bahrajnu, która zgłosiła się w ostatniej chwili spowodowała, 
że Zakrzów podczas owego weekendu odwiedziły nie tylko tłumy mieszkańców z naszego 
regionu, nie zważając na fakt ze zawody zaczynały się o 6 rano, ale liczne ekipy telewizyj-
ne, z Teleekspresem włącznie. Zawodnikiem, który przyciągał najwięcej uwagi i niejako 
„ukradł” show pozostałym startującym, był następca króla Bahrajnu Jego Wysokość Szejk 

Nasser bin Hamad al. Khalifa. Jego Wy-
sokości towarzyszyło jeszcze czterech 
szejków, 9 koni oraz siedemdziesię-
cioosobowa drużyna,                                                
w skład, której wchodzi-
ła również ekipa telewi-
zji królewskiej z Bah-
rajnu. Na zakrzowskich 
polach rozbity został na-
miot, który przyjechał  z 
Niemiec w czterech ti-
rach, a gospodarze im-
prezy zostali poproszeni 
o załatwienie w ciągu 
kilku dni 50 pokoi hote-
lowych, firmy cateringo-
wej, która przygotuje posiłki typowe dla kuchni Bliskiego Wschodu oraz o 
zapewnienie 1500 kg lodu  w kostkach, potrzebnego do chłodzenia koni….
Impreza - pomimo debiutu - udała się znakomicie nie tylko dzięki zaanga-
żowaniu organizatorów, ale dzięki ogromnej pomocy władz i mieszkańców 
gmin Polska Cerekiew i Cisek, którzy pomogli w zabezpieczeniu trasy i nie-
zwykle życzliwie przyjęli niecodziennych gości.

Jego Wysokość Szejk Nasser bin 
Hamad al Khalifa

Jnformacja o zawodach w Polsce na oficjalnej stronie Bahrajnu


