
                                                                  Protokół 
obrad XXIV Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew 

w dniu 26.06.2013 roku 
 

 
Otwarcia obrad sesji w dniu 26 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady 
Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę „otwieram obrady dwudziestej czwartej Sesji Rady 
Gminy w Polskiej Cerekwi”, który również przewodniczył całemu posiedzeniu. 
 
W obradach sesji udział wzięli: radni,  sołtysi, Wójt Gminy Krystyna Helbin oraz Sekretarz 
Gminy Urszula Golisz. 
Listy obecności są załącznikiem do protokołu. 
 
W sesji Rady Gminy udział wzięło 13 radnych na statutową liczbę 15 radnych, co stanowi 
qworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować prawomocne uchwały. 
Nieobecni byli Sabina Chłapek  i Zygfryd Adam. 
Przewodniczący stwierdził prawomocność obrad. Następnie przywitał wszystkich zebranych  
i przystąpił do realizacji zaplanowanego porządku obrad. 
 
Zaproponował, by na sekretarza obrad wybrać Lucję Kuehnhardt, której kandydatura została 
przyjęta jednogłośnie.    
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
1. Debata nad Ośrodkiem Sportowo Rekreacyjnym w Zakrzowie 

 
Ad.1  
Przedstawicielka firmy Stajlnet przestawiła obecnym założenia projektu pn. „Sieć 
światłowodowa FTTH Stajlnet w województwie opolskim” oraz „Dalsza rozbudowa sieci 
światłowodowej FTTH Stajlnet w województwie opolskim”. /informacja jest załącznikiem do 
protokołu/. 
Następnie Pan Marek Setkiewicz przedstawił obecnym  prezentację dot. wybudowania boiska 
do gry w polo. 
Radna Maria Wawrzynek – jak Pan będzie to komuś wynajmował to jaka będzie opłata 
Pan Marek Setkiewicz – wynajmowanie na festyny, wystawy nie bierzemy pieniędzy 
Radny Hubert Kudela – czy będą tam dreny 
Pan Marek Setkiewicz – teren jest w tej chwili wyrównany 
Pan Andrzej Sałacki – przedstawił prezentację filmu z 2006 roku. Mamy pomysł, aby co 
tydzień coś się tutaj działo.  We wrześniu Izba Rolnicza w Opolu  robi wystawę, Będzie 
również wystawa zwierząt przeniesiona z Opola i wiele innych imprez. To miejsce jest 
magnesem. Pomysłów do realizacji mamy dużo. Jesienią będzie sułtan Omanu , bo będą 
zawody. Tym Ośrodkiem dogoniliśmy Europę.  
Przewodniczący Rady Miasta Raciborza Tadeusz Wojnar – to co zrobiliście budzi zachwyt 
wręcz zazdrość. Przy tym całym przedsięwzięciu jest to jedno z historycznych wydarzeń. 
Czuję się zaszczycony, że zostałem tutaj zaproszony. 
Przewodniczący Rady – spotkaliśmy się tutaj po to, aby wywołać burzę mózgów 
Wójt Gminy – od przyszłego tygodnia przez okres wakacyjny dzieci będą mogły się kąpać za 
darmo, a od września będzie już opłata za korzystanie z basenu.. Powinniśmy zwrócić uwagę 
na ogrom przedsięwzięcia. Pod salą na której siedzimy były półtora metrowe kanały, trzeba 
było wypompować gnojowicę. Były wypełnione kośćmi po padłych zwierzętach . To trzeba 



było wszystko uporządkować. Chcemy zrobić otwarcie dla naszych mieszkańców. Jedynym 
mankamentem jest brak pokoi. Te pokoje co mamy nie wystarczą, bo potrzeba nam około 100 
miejsc do spania. Będą tutaj organizowane studniówki, bale maturalne, konferencje. Mamy 
ogromny potencjał. Tutaj może powstać wiele innych obiektów. Powinna być dobra energia. 
Jak to się mówi „Dobro zawsze wraca”. Wielu pracowników pracowało, aby powstał ten 
obiekt 
Sołtys Bernard Pawlik – zrobić trochę więcej imprez dla młodzieży , bo młodzież rozniesie to 
w świecie, zrobić mały Aqua Park 
Sołtys Krzysztof Kudela – zrobić drogę dojazdową od strony wioski 
Wójt Gminy – ale rolnicy rozjeżdżą nam tą drogę 
Radny Joachim Zemełka – obiekt jest super 
Radna Maria Wawrzynek – obiekt bardzo ładny, ale działać tak, aby wydatki się 
zrekompensowały 
Radna Rozwita  Łopatta – obiekt bardzo fajny, ale odpowiedzieć ludziom, że będą dochody 
Radny Krystian Harz – nie zarządzać jako gmina a wydzierżawić 
Radny Daniel Teister – zrobić coś, aby ci co są przeciw nie pisali nieprawdy w gazetach 
Radny Włodzimierz Karliński – na ośrodku jest basen i ja bym widział, aby od września była 
szkółka nauki pływania.  
Radny Bronisław Piróg – są różne pomysły, mówicie, że to i tamto będzie, a na razie nic 
konkretnego nie ma. 
Radny Tadeusz Smykała – pogratulować obiektu, ale bardzo trudne będzie utrzymanie. 
Mimo, że wiodące jest jeździectwo to równie można robić inne imprezy. Plus to 
wielofunkcyjność tego obiektu . Bardzo szybko zrobić teren za stodołą tak jak to się mówi. 
Jest to obIle ludzi tyle pomysłów. Dlatego uważam, że powinien powstać konkretny zespół 
ludzi, jak to ma wyglądać. Bo jak od razu nie rozpoczniemy to nie będzie dochodu 
Radna Aleksandra Nierychło Werner – ja bym postawiła na sporty konne dla dzieci, nording 
walking, zielona szkoła, dla dzieci z gór i znad morza, koncerty dla młodzieży, ale nie 
dyskoteki tylko coś ambitniejszego 
Radny Edward Kurzela – skupić się na młodzieży, zrobić kręgle, zjeżdżalnie i inne zabawy a 
wtedy to się będzie kręciło. Muszą być atrakcje dla młodzieży 
Pan Andrzej Sałacki – obiekt jest otwarty dla wielu konkurencji jeździeckich. Ci co 
przyjeżdżają płacą za boksy, ogrzewanie. Powoli nie mamy miejsca, aby przyjmować. Będzie 
u nas  ministerstwo z Czech. Podpisane mamy umowy z Ukrainą, Saksonią. Jesteśmy mała 
gminą, a tak dużo się u nas dzieje. Będziemy sprawować wiele imprez. Będą wpływy za 
energię, sprzątanie ogrzewanie i to musi nam dać 0+. Część w której jesteśmy to SPA, hotel, 
restauracja, kawiarnia  plus teren zielony. Tu są miejsca dla biegów, ścieżek rowerowych, dla 
wypoczynku rodzin. Za niedługo ZAK w K-koźlu będzie robił  tutaj piknik dla swoich 
pracowników. Uważam, że musi powstać Rada Nadzorcza 
Najpierw musi być ośrodek uruchomiony, potem rozruch, a ocena działalności po trzech 
latach. Jesteśmy sprawdzonym organizatorem, a sportowo jesteśmy potęgą.13 lipca odbędzie 
się Piknik Country gdzie przyjadą dwa zespoły, potem będzie ART Cup. Następnie wystawa 
Rolnicza (Chiny, Ukraina, Czechy), rajd długodystansowy, piknik Azoty, targi jeździecki, 
szkolenia, co tydzień coś będzie się działo. Nam zależy, żeby zachwycić Europę 
Wójt Gminy – Koszt utrzymania ogrzewania i elektryki są wysokie i zastanawiamy się nad 
fotowoltaniką. Dyskoteki, siłownie , zjeżdżalnie to inwestycje na przyszłość, ale musimy 
najpierw uruchomić i umeblować. 
Pan Andrzej Sałacki Przez fotowoltanikę sprawa energii rozwiązana. Trzy lata trzeba, aby 
rozwinąć skrzydła. Na dzisiaj 0+. 
Radny Tadeusz Smykała – rola gminy to tylko rada nadzorcza 
Radny Bronisław Piróg –na tej imprezie 13 lipca jaki będzie dochód. 



Wójt Gminy – nie będzie dochodu bo to jest wstęp wolny 
Pan Andrzej Sałacki – Piknik Country nie przyniesie strat gminie. My jeszcze wykorzystując 
sponsora państwo będziecie mogli pozyskać mieszkańców. 
W tym roku Art Cup będzie wstęp wolny. Gmina do tego nie dopłaci  
Radny Kudela Hubert – kiedy będzie otwarcie 
Przewodniczący Rady – będą dwa otwarcia tego obiektu. Przed oficjalnym otwarciem 
chcemy zrobić dla mieszkańców 
Radna Aleksandra Nierychło – zrobić wszystko, aby kolejna rada dalej to podtrzymywała., 
tak zmienić stanowisko do Pana Andrzeja Sałackiego, aby dalej to kontynuował. To jest nasza 
rola. Zróbmy tak, nie komentujmy bo będzie wtedy problem, a będzie dobrze.   
    
Ad.2 
Przewodniczący Rady zamknął obrady dwudziestej czwartej  sesji Rady Gminy. 
 
 
 
Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady Gminy 
 
Lucja Kuehnhardt                                                                      Jerzy Kołeczko 


