
FLORIAN
Informator społeczno-kulturalny Gminy Polska Cerekiew

08/2019

4
FLORIAN 08/2019

W TYM NUMERZE:

str. 1
♦ Silberhochzeit z niemiecką gminą Rieste
♦ Informacja GOPS w Polskiej Cerekwi

str. 2

♦ Masz pomysł? Zbierz chętnych i działaj!

str. 3
♦ To już 20 lat! 
♦ Regionalna wystawa
zwierząt hodowlanych
str. 4
♦ Ukryte talenty
♦ Informacja dla osób pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 
zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

www.polskacerekiew.pl

Wydawca: info@euro-country.pl; Redaktor naczelny: Aleksandra Szlagowska
Redakcja: Stowarzyszenie Euro-Country, ul. Karola Miarki 2, 47-260 Polska Cerekiew, tel. 77 8873 027
Opracowanie gra� czne, skład, druk: Wydawnictwo Alia-Media, tel. 609 547 182, aliamedia.wydawnictwo@gmail.com, www.aliamedia.pl

Od dnia 1 października 2015 r, na mocy 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmia-
nie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych (Dz.U. poz.1506) 
rolnik, małżonek rolnika lub domownik, 
który prowadził gospodarstwo rolne lub 
w nim pracowali i z tego tytułu podlegał 
ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
a następnie miał przyznane świadczenie 
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opie-
kuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu 
opieki nad niepełnosprawnym członkiem 
rodziny, może dokonać wyboru, gdzie 
będą odprowadzane za niego składki na 
ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Przyznanie wyżej wymienionego za-
siłku lub świadczenia uwarunkowane jest 
zaprzestaniem prowadzenia gospodar-
stwa rolnego lub pracy w gospodarstwie 
rolnym przez rolnika lub domownika 
(w przypadku małżonka również pracy 
w gospodarstwie domowym bezpośred-
nio związanym z tym gospodarstwem 
rolnym), dlatego taka osoba nie spełnia 
warunków do podlegania ubezpiecze-
niu społecznemu rolników jako rol-
nik lub domownik i zostaje wyłączona 
z ubezpieczenia społecznego rolników 
i ubezpieczenia zdrowotnego (wraz
z członkami rodziny).

Wyłączenie z ubezpieczenia może 
nastąpić z okresem wstecznym, a niena-
leżnie opłacone składki zostają zwróco-
ne zgodnie z art. 41 b ust. 10-15 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Rolnik, małżonek rolnika lub domow-
nik, któremu ustało ubezpieczenie spo-
łeczne rolników, a który pobiera świad-
czenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna 
może, w ciągu 30 dni od wydania decy-
zji przyznającej odpowiedni zasiłek lub 
świadczenie, złożyć w dotychczasowej 
jednostce organizacyjnej KRUS wniosek 
o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-
-rentowym w KRUS. Ww. druki dostęp-
ne są na stronie internetowej (www.krus.
gov.pl w zakładce „wnioski do pobrania”).

W sytuacji, gdy wniosek został złożony 
w ciągu 30 dni od dnia wydania decyzji 
przyznającej prawo do ww. świadczenia 

Seniorzy z Dziennego Domu Senior + chętnie 
tworzą różnego rodzaju przedmioty. Tym razem 
powstały doniczki i świeczniki z betonu oraz gipsu. 
Nasi Seniorzy mają jeszcze wiele ukrytych talentów, 
o czym nie bawem się Państwo przekonają.

Rok 2019 zapisze się w kartach 
historii naszej gminy jako 
szczególny - dokładnie 
25 lat temu rozpo-
częliśmy partnerską 
współpracę z nie-
miecką gminą Rieste. 
Z tej okazji gościliśmy
w naszej gminie 
przyjaciół z Niemiec 
podczas trzydniowe-
go pobytu. Współpra-
ca naszych gmin roz-
poczęła się i trwa do dziś 
m.in. dzięki chórom Cacilia 
Bieste z Rieste oraz Bel Canto
z Polskiej Cerekwi. 25-lecie partner-
stwa to przed wszystkim czas podsumo-
wań, radości oraz wspólnych wspomnień. 

 INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE,
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
LUB ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

lub zasiłku- osobę taką obejmuje się 
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym 
na wniosek od dnia przyznania prawa do 
tego świadczenia. Składki za osoby pod-
legające ubezpieczeniu w KRUS opłaca 
Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta 
do czasu uzyskania 25-letniego okresu 
ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Osoby pobierające świadczenie pielę-
gnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy 
lub zasiłek dla opiekuna mają tytuł do 
obowiązkowego ubezpieczenia zdro-
wotnego. Obowiązek zgłoszenia tych 
osób do ubezpieczenia zdrowotnego 
oraz obowiązek opłacania składek na to 
ubezpieczenie ciąży na Wójcie, Burmi-
strzu lub Prezydencie miasta o ile oso-
by te, nie podlegają obowiązkowi ubez-
pieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 
Z obowiązku zgłoszenia tych osób do 
ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu 
przyznania im prawa do specjalnego za-
siłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna 
lub świadczenia pielęgnacyjnego zwalnia 
jedynie status członka rodziny rolnika lub 
domownika. Niemniej to obowiązkiem 
rolnika lub domownika jest zgłoszenie 
do ubezpieczenia swojego małżonka jako 
członka rodziny, o ile nie został on zgło-
szony do tego ubezpieczenia przez organ 
wypłacający świadczenie lub zasiłek.

WAŻNE!
Wybór ubezpieczenia w ZUS lub 

w KRUS jest jednorazowy!
Niezłożenie wniosku o objęcie ubez-

pieczeniem emerytalno-rentowym 
w KRUS skutkuje objęciem ubezpiecze-
niem: emerytalnym i rentowym w ZUS 
i brakiem możliwości powrotu do KRUS 
, w okresie pobierania świadczenia lub 
zasiłku.

W przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości prosimy o kontakt osobowy 
z Oddziałem Regionalnym lub Placów-
kami Terytorialnymi zgodnie z właściwo-
ścią miejsca zamieszkania,  lub kontakt 
telefoniczny pod numerem 77 4544-777.

Opracowała:
Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS 
w Opolu

UKRYTE TALENTY …

SILBERHOCHZEIT
Z NIEMIECKĄ GMINĄ
RIESTE!

Z tej okazji nasi przy-
jaciele uczestniczyli 

w Festynie Partnerskim, 
podczas którego m.in. odnowio-

no deklarację partnerstwa oraz wręczono 
podziękowania i okolicznościowe upo-

minki za dotychczasową współpracę. 
Bazując na dobrych doświadcze-
niach z przeszłości jesteśmy pewni 
iż, będziemy budować równie do-
brą przyszłość.

Wyrażamy serdeczne podzięko-
wania wszystkim mieszkańcom, 
którzy sprawili iż nasi niemieccy 
przyjaciele czuli się u nas jak u sie-
bie w domu. 

 GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
W POLSKIEJ CEREKWI

INFORMUJE
Od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.

można składać wnioski o przyznanie
stypendium szkolnego
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Drodzy mieszkańcy, zachęcamy Was do skorzystania z do� -
nansowania na projekty grantowe. Już w październiku 2019 roku 
Stowarzyszenie „Euro-Country” planuje kolejny nabór. Dlatego 
jeżeli masz pomysł na jakąś ciekawą inicjatywę, zbierz grupę osób 
chętnych do jej realizacji i uzyskaj do� nansowanie na pokrycie 
niezbędnych kosztów. Możliwości jest mnóstwo, wystarczy odro-
bina kreatywności. Wasza inicjatywa może mieć bardzo różną 
formę, np.: postawienie altany, zakup urządzeń na plac zabaw lub 
do siłowni zewnętrznej, wytyczenie ścieżki rowerowej, wykonanie 
prac porządkowych w nieestetycznych punktach wsi, organizację 
festynu, rajdu rowerowego, warsztatów, zawodów sportowych, ple-
neru malarskiego, sadzenie drzewek, wydanie folderu, organizację 
konkursu fotogra� cznego itd. Paleta pomysłów jest w zasadzie 
nieograniczona!

Przygotowując projekt grantowy pozwólcie sobie na marzenia, 
mierzcie wysoko, miejcie odwagę wysuwać pomysły, nawet te sza-
lone. Analizujcie potrzeby społeczności. Zastanówcie się, jakie są 
jej braki. Szukajcie inspiracji w innych miejscowościach, społecz-
nościach.

MASZ POMYSŁ ?
ZBIERZ CHĘTNYCH I DZIAŁAJ !!!

W dniach 16-18 sierpnia przebywała w na-
szej gminie grupa czeska z partnerskiej gminy 
Svetla Hora. Spotkanie zorganizowane zostało 
z okazji jubileuszu 20-lecia partnerstwa po-
między naszymi gminami. Głównym punktem 
trzydniowego pobytu był Festyn Partnerski 
podczas którego m.in. odnowiono podpisanie 
deklaracji partnerstwa. Spotkanie było znako-
mitą formą świętowania oraz okazją do omó-
wienia wspólnych nowych inicjatyw mających 
na celu wzmocnienie dotychczasowej więzi 
partnerskiej. Przez 20 lat partnerstwa gmin 
nawiązało się wiele przyjaźni. Można było to 
dostrzec w niedzielę podczas pożegnania – 
uściski, serdeczne uśmiechy, życzenia i wyra-
żana nadzieja na kolejne spotkania w Polskiej 
Cerekwi czy w Svetlej Horze.

Spotkanie integracyjne zorganizowane zo-
stało w ramach mikroprojektu pn. „Razem dla 
europejskiego dialogu – 20-lecie partnerstwa 
gmin Polska Cerekiew i Svetla Hora” oraz 
współ� nansowane jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach programu INTERREG V-A Republika 
Czeska-Polska oraz ze środków budżetu pań-
stwa. Przekraczamy granice. 

TO JUŻ 20 LAT!Projekty grantowe miały i mają służyć dobru ogólnemu, czyli 
wszystkim mieszkańcom terenu Euro-Country. Korzystanie z zaku-
pionych sprzętów, infrastruktury jest i będzie bezpłatne.

Regulamin, wniosek oraz niezbędne załączniki znajdziecie na naszej 
stronie: www.euro-country.pl. Jeżeli masz pytania to po prostu przyjdź 
siedziba Stowarzyszenia: Zamek w Polskiej Cerekwi ul. K. Miarki 2 
bądź zadzwoń do nas tel. 77/ 88 73 027

Poniżej prezentujemy Państwu kilka inicjatyw zrealizowanych w ra-
mach projektów grantowych pn.: „Euro-Country wspiera aktywnych 
na terenie” oraz „Najważniejsze to co niewidoczne”.

Mamy nadzieję, że inicjatywy te będą dla Was wzorem i przykładem 
oraz że zachęcą Was do działania na rzecz dobra wspólnego na rzecz 
mieszkańców Waszej miejscowości i gminy. Serdecznie zapraszamy. 

Lokalna Grupa Działania „Stowarzyszenie Euro-Country”

  Budowa siłowni zewnętrznej - 
wspieranie aktywności mieszkanców Polskiej Cerekwi

 Kajaki 
dla aktywnych 
na terenie 
Euro-Country

 Uchwycone na fotografi i - ochrona zasobów
przyrodniczych, historycznych i kulturowych 
terenu Euro-Country

  Country w Zakrzowie

  Koncepcja powstania inkubatora przetwórczego 
na terenie Euro-Country

  Rowerowa przygoda dookoła Zakrzowa


