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Oświadczenie Bronisława Piróga
 W informacji, jaką podałem w periodyku „LAUFER” 
nr 16(177) z dnia 4 września 2010 r. w moim artykule pod 
tytułem „Cerekiew na wytrucie” umieszczonym również na 
stronie internetowej www.laufer.cerekiew.net zamieściłem 
nieprawdziwe i zniesławiające zarzuty wobec Gminy Polska 
Cerekiew, jakoby gminne wysypisko śmieci w Ciężkowicach, 
podlegające pod Gminę Polska Cerekiew, miało emitować 
trujące gazy, które powodować mają u mieszkańców gminy 
raka oraz astmę. Przyznając, że zarzuty te nie miały oparcia 
w  faktach i naruszały dobre imię Gminy, przepraszam Gmi-
nę Polska Cerekiew za rozpowszechnianie tych nieprawdzi-
wych informacji. Oświadczenie niniejsze składam w wyniku 
przegranego procesu sądowego.
     Bronisław Piróg

Chętni do uczestnictwa w projekcie poszukiwani
 Na początku marca kilka gmin z województwa opolskiego (w tym również gmina Polska Cerekiew) złożyło wspól-
ny wniosek o dofinansowanie do projektu, którego celem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego osobom                 
z pokolenia 50+. Obecnie ruszył nabór do projektu „Cyfrowy debiut 50+”. Projekt realizowany będzie w ramach działania 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Uczestnikami pro-
jektu mogą zostać osoby z pokolenia 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 
najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych przez Prezesa ZUS. Obecnie jest to kwota 831,15 
zł Każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu otrzyma bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym 
i edukacyjnym i zostanie mu zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto w kilku świetlicach na terenie gminy utwo-
rzone zostaną tzw. „Wiejskie Centra Integracji Cyfrowej”, gdzie organizowane będą szkolenia dla osób z pokolenia 50+. Osobą 
uprawnioną do udzielania wszelkich informacji i odpowiedzi w sprawie rekrutacji, jak i całego projektu jest p. Piotr Kanzy          
z Urzędu Gminy, tel. 77 480 14 76. Zapraszamy osoby po 50 roku życia posiadające dochód mniejszy niż 831,15 zł do wzięcia 
udziału w projekcie. Uwaga…ilość miejsc jest ograniczona.

Znamy laureatów „Złotego Floriana”
 Do końca lutego mieszkańcy i instytucje naszej gminy mogły zgła-
szać swoich kandydatów do honorowego wyróżnienia  Gminy Polska Cere-
kiew „Złoty Florian”. Wpłynęło 5 szczegółowo uzasadnionych  kandydatur 
osób zasłużonych dla naszej społeczności, które zostały pozytywnie  zaopi-
niowane  przez  kapitułę przyznającą „Floriany” oraz przegłosowane przez  
Radę Gminy. I tak oto, w czasie tegorocznego Koncertu Floriańskiego „Złote 
Floriany” otrzymają:
- pan Andrzej Lewczak - działacz sportowy, nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Zespole Szkół w Polskiej Cerekwi, prezes LUKS „Atena” - zgłoszony 
przez Gminne Zrzeszenie LZS
- pani Małgorzata Sobota - sołtys  wsi Ciężkowice, pełniąca swą funkcję od 
1987 roku - zgłoszona przez TSKN
- pani Anna Wieczorek - emerytowana nauczycielka z Zakrzowa, członek 
zarządu TSKN, w latach 1990-1994 sołtys Zakrzowa- zgłoszona przez TSKN
- państwo Łucja i Jerzy Wieczorek - właściciele „Piekarni Ł.J.Wieczorek”           
w Polskiej Cerekwi-zgłoszeni  przez Fundację Euro-Country – partnerstwo 
dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
- pani Maria Sobek z Polskiej Cerekwi - emerytowana działaczka społeczna 
– zgłoszona przez TSKN

Cyfryzacja naziemnego sygnału telewizyjnego

 Od jesieni ubiegłego roku trwa w Polsce proces cyfryzacji naziemnego sygnału telewizyjnego. Pozwoli on na dostęp do 
szerokiej oferty programowej, emitowanej przez stacje telewizji publicznej i komercyjnej, przy lepszej jakości obrazu i dźwięku.              
Na większości terenu województwa opolskiego cyfryzacja telewizyjnego sygnału analogowego nastąpi w dniu 22 kwietnia bieżące-
go roku. 
Najpóźniej, bo 20 maja cyfryzacja obejmie część terenów gminy Polska Cerekiew, na których analogowy sygnał jest odbierany 
jedynie ze stacji nadawczej w Katowicach. 
Do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej potrzebny jest:
• nowoczesny telewizor cyfrowy (obsługujący kodowanie MPEG-4), lub
• zewnętrzny dekoder DVB-T MPEG-4 w formie przystawki podłączony do telewizora (koszt zakupu dekodera to wydatek około 
100-250 zł), oraz
• tak jak dotychczas antena naziemna.
 Pomimo szerokiej akcji informacyjnej prowadzonej przez media, mogą zdarzyć się osoby, dla których przygotowanie się do 
powyższej zmiany będzie stanowić poważny problem i nie poradzą sobie bez pomocy z zewnątrz. Może to być szczególnie trudne 
dla osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych. Mając powyższe na uwadze, liczymy na włączenie się mieszkańców gminy w 
działania informacyjne i pomoc dla ww. grup mieszkańców, w szczególności dla osób po 70 roku życia. W razie jakichkolwiek pytań 
prosimy o kontakt z p. Piotrem Kanzy z Urzędu Gminy pod numerem tel. 77 480 14 76.

Stare gazety

 Redaktor „Laufra” B. Piróg  w ostatnim numerze pisze, że przeglądał stare gazety w których ukazywały się wywiady z Pa-
nią Wójt, z których wynikało, że ośrodek w Zakrzowie powinien być już  dawno oddany do użytku a nie jest.  Redaktor twierdzi,                 
że ośrodek nie pracuje, nie zatrudnia i nie przynosi  dochodu.
 Proponujemy aby pan redaktor i radny w  jednej osobie, zamiast przeglądać stare gazety, przejrzał sobie nie tak stare 
uchwały Rady Gminy, w  których  podejmowaniu   osobiście   uczestniczył, a  w  których  wyczytać  można, że  Gminie udało się 
pozyskać  prawie
5 dodatkowych milionów złotych  na budowę ośrodka, które nie były wcześniej planowane. Nawet dziecko może się domyślić, że  
aby wydać 5 milionów na cele budowlane, musi upłynąć więcej czasu, zwłaszcza gdy trzeba opracować dokumentację i ogłosić prze-
targi. Trudno również zgodzić się z opinią, że ośrodek nie zatrudnia- na dzień dzisiejszy jest to jedna z większych, o ile nie największa 
inwestycja w naszym powiecie i  przy jej budowie do tej pory pracowało co najmniej kilkadziesiąt osób, do których można zaliczyć 
także mieszkańców naszej gminy. 
 A jeśli jesteśmy już przy przeglądaniu starych gazet, to warto przypomnieć tekst pana Piróga, który mówił: „Pracowałem 
w kombinacie PGR w Zakrzowie. Wiem jak wyglądają budynki hodowlane na zakrzowskiej fermie. Życzę powodzenia każdemu, kto 
chce je przebudować na obiekty sportowe.(…) Rozumiem(…) że rewitalizacja terenów w popegeerowskiej wsi Zakrzów dobrze brzmi, 
ale nawet absurd ma swoje granice”. Cóż widocznie są tacy, którzy mają odwagę  przekraczać granice. 
 Stare gazety, a konkretnie „Gazeta Lokalna” przypominają również o tym jak pan Piróg organizował spływ i ”promował” 
naszą   gminę: „Pierwsze flaszki pękają już przy nadbrzeżu w Raciborzu, a potem leci. Przykład idzie od radnego, pomysłodawcy 
tego, skądinąd chwalebnego przedsięwzięcia. Pamiętam, jak raz podczas uroczystości przekraczania przez pływadła granicy między 
województwami ów lokalny lider, nabombiony jak meserszmit , zsunął się ze swego pływadełka do wody i mimo swej dawnej pły-
wackiej chwały nie mógł z niej wyjść. Cała rzecz działa się na oczach parlamentarzystów, starostów i prezydentów z naszych zaprzy-
jaźnionych powiatów, albowiem miała to być promocja turystycznej odrzańskiej drogi wodnej. (…) Chłop w stroju św. Mikołaja stał 
się zagrożeniem dla siebie i osób spieszących mu (ewentualnie) z pomocą. (…) Może nikt mu nie powiedział, więc mówię ja: źle pan 
czyni, panie radny! Pomijając żeglarską zasadę bezwzględnej trzeźwości na wodzie, pańska postawa jest antypromocją dla naszego 
powiatu! Będąc podczas takiej imprezy pod wyraźnym wpływem alkoholu, a co tam pod wpływem… Będąc zwyczajnie pijanym, 
kompromituje pan siebie i nas”. Nic dodać nic ująć.
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Fundacja Euro-Country Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich zaprasza na: 

 

Bezpłatne szkolenie dot. możliwości rozwoju 
produktów lokalnych na obszarze LGD Euro-Country 

 
w dniach od 9-11.04.2013 zajęcia odbędą się kolejno: 

 
09.04.2013 

 Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy o godzinie 14:30 
 Farska Stodoła w Biedrzychowicach o godzinie 17:00 

10.04.2013 
 Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi o godzinie 13:00 
 Dom Strażaka w Pawłowiczkach o godzinie 15:30 

 Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi o godzinie 18:00 
11.04.2013 

 Gminny Ośrodek Kultury w Cisku o godzinie 13:00 
 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie o godzinie 15:30 
 Centrum Kultury w Polskiej Cerekwi o godzinie 18.00 – Spotkanie 

podsumowujące szkolenie 
 

W programie m.in. prezentacja definicji produktu lokalnego, jak można go 
wykorzystać do rozwoju i promocji regionu oraz  wykonanie ankiet i 

fotografia materiałów przyniesionych na spotkanie 
 

Uczestnikami szkolenia mogą być dorośli mieszkańcy gmin: Bierawa, Cisek, 
Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz  Reńska Wieś. 

 
Zgłoszenia prosimy kierować do biura Fundacji: 
Tel/fax. 77 487 54 22, mail info@euro-country.pl 

 

Rak wyborczy

 Sąd Okręgowy w Opolu wyrokiem z dnia 25 lutego 2013 r. nakazał panu Bronisławowi Pirógowi, redaktorowi naczelnemu 
periodyka „Laufer” przeprosić tym razem Gminę Polska Cerekiew za zamieszczanie nieprawdziwych informacji dotyczących naszego 
wysypiska śmieci. Tuż przed wyborami samorządowymi w 2010 roku ówczesny kandydat na radnego B.Piróg straszył, ze wysypisko 
w Ciężkowicach emituje trujące gazy, co w przyszłości spowoduje, że wielu z nas zachoruje na raka albo astmę. „ To woła o pomstę 
do nieba, albo przy wyborach”- grzmiał „Laufer”. Hm, „oryginalne” posunięcie kampanii wyborczej. 
Analogiczna sytuacja miała miejsce również przed wyborami w 2002 roku, kiedy za sprawą pana B.Piróga w nieistniejącym już 
dzisiaj tygodniku „Echo gmin” ukazał się artykuł pt. „Igranie z rakiem”. Wówczas chodziło panu Pirógowi o trujące gazy rzeko-
mo wydobywające się spod podłogi sali gimnastycznej, które miały powodować raka i nie wiadomo, jakie jeszcze choroby u na-
szych dzieci. Dzięki panu Pirógowi sala gimnastyczna była czasowo zamknięta, dzieci mimo zimna ćwiczyły na zewnątrz albo wcale,                              
a z budżetu  gminy  wydawano  pieniądze na badania i ekspertyzy. Rzekomy rak zniknął tak samo jak się pojawił.
W 2014 roku znów czekają nas wybory do samorządu, zatem nie dajmy się po raz kolejny nabrać na „raka wyborczego”.
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Szkoła we Wroninie przyjazna sześciolatkom

 Ministerstwo Edukacji  Narodowej  w ramach promocji akcji posyłania do szkół sześcio-
latków zorganizowało konkurs  literacki  pn. „Mam 6 lat” adresowany m.in. do rad rodziców szkół 
i przedszkoli, którzy zdecydowali się na wcześniejsze rozpoczęcie edukacji przez swoje pociechy. 
III miejsce w kategorii rad rodziców uzyskała praca zatytułowana „Obawy a rzeczywistość” autor-
stwa pani Jadwigi Marcinek-  Freitag z  Wronina, pisana w imieniu grupy rodziców, dzięki  czemu 
Szkoła Podstawowa we Wroninie otrzymała tytuł „Szkoły przyjaznej dla sześciolatka”. Warto przy 
okazji  wspomnieć, że w poprzednim roku szkolnym cała I klasa została utworzona z sześciolatków. 
Serdeczne gratulacje z rąk Ministra Edukacji Narodowej pani Krystyny Szumilas  oraz Opolskiego 
Kuratora Oświaty pani Haliny Bilik odebrały podczas uroczystej gali, która odbyła się 15 marca w 
Opolu, panie Jolanta Marzec- dyrektor szkoły we Wroninie, pani Karina Biniasz – przewodnicząca Rady Rodziców oraz 
Jadwiga Marcinek-Freitag - autorka nagrodzonej pracy i  nauczycielka PSP we Wroninie.
Na zdjęciu zwyciężczyni konkursu na Maxi Jajo. Została nią Martyna Czerner z klasy IV z PSP we Wroninie.
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Ogłoszenie Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu i opon.

 13 kwietnia, w sobotę, od 7 rano odbierane  będą odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny       
i elektroniczny spod bram mieszkańców, którzy maja podpisane umowy na wywóz odpadów z firmą „Remondis”. Będzie 
można  pozbyć się  zużytych mebli, wykładzin, armatury sanitarnej.
W ramach wywozu  sprzętu elektrycznego i elektronicznego zabierane będą wszystkie kategorie odpadów wymienione 
w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a w szczególności stare lodówki, zamrażarki, sprzęt AGD, 
monitory i telewizory, narzędzia elektryczne i elektroniczny, sprzęt komputerowy.
Nie będą odbierane przedmioty zdemontowane! Prosi się o wystawienie odpadów przed posesje i przygotowanie ich do 
wywozu  z zachowaniem ogólnych warunków sanitarnych i bezpieczeństwa. Uprasza się, aby wystawione odpady zgro-
madzone były w taki sposób, żeby nie zagrażały ruchowi drogowemu. Bezpłatna zbiórka zużytych opon  prowadzona 
będzie od  2 do 8 kwietnia na Gminnym Składowisku Stałych Odpadów Komunalnych w Ciężkowicach. Zużyte opony      
z samochodów dostawczych, osobowych, ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych, a także dętki możne będzie do-
starczać w godzinach od 8.00 do 15.00. Opony powinny być czyste i bez felg.

Wspaniałe Stoły Wielkanocne

 W niedzielne popołudnie 17 marca w Zespole Gimnazjal-
no - Szkolno - Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi odbyła się Wy-
stawa Stołów Wielkanocnych, którą zorganizowało cerekwickie 
Koło Związku Śląskich  Kobiet Wiejskich. Impreza ta odbywa się 
cyklicznie, a  jej pierwsze edycja miała miejsce 19 lat temu, rów-
nież w Polskiej Cerekwi. Zainteresowanie tegoroczną wystawą                        
z pewnością przekroczyło najśmielsze oczekiwania organizatorek- 
ci którzy przyszli podziwiać pięknie zaaranżowane  stoły uginające 
się pod ciężarem jaj, różnorodnych  ciast, pasztetów, mięs, a także 
ozdób świątecznych musieli przeciskać się  w tłumie – chociaż sala 
gimnastyczna ZGSP w której odbywała się impreza do małych się 
raczej nie zalicza. W tym roku stoły wielkanocne przygotowało  aż 20 kół Związku Śląskich Kobiet Wiejskich  z  województwa  
opolskiego  i  śląskiego.  Zdecydowana   większość  pań  prezentujących  stoły  ubrana  była w piękne tradycyjne stroje. Naszą 
gminę reprezentowały „drużyny” z Zakrzowa i Polskiej Cerekwi. Oprócz licznie przybyłych mieszkańców na wystawę przyje-
chali także m.in. dyrektor Izby Rolniczej w Opolu Herbert Czaja, wicedyrektor Departamentu Rozwoju Wsi Urzędu Marszał-
kowskiego w Opolu Mariola Szachowicz i Leonard Malcharczyk z Konsulatu Niemiec w Opolu.    W organizacje tego przedsię-
wzięcia bardzo mocno  zaangażowali się pracownicy, rodzice i dzieci z  cerekwickiego przedszkola, którzy przygotowali własny 
stół wielkanocny z tradycyjnymi ozdobami, a także bogaty program artystyczny w językach polskim i niemieckim.  Dodatkową 
atrakcją był występ grupy tanecznej Piotra Oriana. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy bezpośrednio  pracowali przy 
organizacji imprezy oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli to przedsięwzięcie.

Ciekawostki z naszej historii (3)

 Pocztówka wydana około 1920 roku, przed-
stawia panoramę Polskiej Cerekwi. Z lewej strony wi-
doczny jest herb Grafów (hrabiów) von Matuschka, do 
których w latach 1884 – 1945 należały dobra w Polskiej 
Cerekwi. Przygotował Erwin Fandrych z Zakrzowa.

Nie wypalajmy traw!

 OSP w  Polskiej Cerekwi apeluje o nie wypalanie 
traw. Wypalania m.in. łąk, pastwisk, rowów, nieużytków, 
pasów przydrożnych zabrania Ustawa o ochronie przy-
rody.Strażacy na swojej stronie internetowej  informują, 
iż   tuz po zimie  trawy palą się bardzo szybko, bowiem są wysuszone – ogień błyskawicznie ogarnia coraz większe połacie 
powodując zagrożenie dla lasów, okolicznych zabudowań itp. Celowe podpalanie traw stanowi około 70% wszystkich 
pożarów  w tej kategorii. Najczęściej słyszy się, iż to zły nawyk osób dorosłych, czego dowodem są coroczne  statystyki,
z których dowiadujemy się o przedziale wiekowym osób, które zginęły podczas czynności wypalania. Są to głównie star-
sze osoby, które po podpaleniu trawy nie zdążyły oddalić się na bezpieczną odległość i zginęły w pożarze.

Zmiany w ustawie „śmieciowej”

 Związek  Międzygminny  „Czysty Region” podjął uchwałę o nowym terminie składania deklaracji, który upłynie 15 
maja 2013 r. Deklaracje można będzie  pobierać od 1  kwietnia :
- ze strony internetowej Urzędu Gminy: www.polskacerekiew.pl
- ze strony internetowej Związku: www.czystyregion.pl
- w Urzędzie Gminy 
- w siedzibie Związku przy ul. Portowej 47 w Kędzierzynie-Koźlu 
Podjęto ponadto uchwałę  określającą nowe miesięczne stawki za odbiór odpadów w gospodarstwach wieloosobowych. 
Opłata, przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów, za pierwsze 4 osoby zamieszkałe w gospodarstwie domowym będzie 
wynosiła 12,50 zł miesięcznie od osoby, opłata za piątą osobę w gospodarstwie wyniesie 7 zł miesięcznie, a za każdą następną 
1 zł. Jednak w gospodarstwach w których nie będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów opłata wynosić będzie 20 zł 
od osoby - niezależnie od ilości osób zamieszkujących w gospodarstwie.
Właścicielom domków jednorodzinnych, zarządcom wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, firmom i instytucjom przypomi-
namy o konieczności wypowiedzenia dotychczas zawartych umów na odbiór odpadów. Od 1-go lipca opłaty za wywóz odpa-
dów będą kierowane bezpośrednio do Związku Międzygminnego „Czysty Region” na indywidualne konta przyporządkowane 
do każdej nieruchomości.


