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Po raz kolejny wystawcy prezentowali swój 
dorobek w dniach 12-13 października 2019 r.
w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 
w Zakrzowie. W tym roku można było 
podziwiać wszelakie zwierzęta hodowlane, 
liczne stoiska wystawiennicze, sprzęt rolni-
czy, a także perełki starej motoryzacji. Im-
preza organizowana przez Gminę Polska 
Cerekiew we współpracy z samorządem 
województwa opolskiego po raz kolejny od-
niosła sukces. W trakcie dwóch dni wysta-
wie towarzyszyły liczne atrakcje, w tym min. 
pokaz kulinarny z udziałem Kevina Aistona, 
występy taneczne grupy Orian SHOW, po-
kazy psów rasowych, występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Opole oraz występ kabaretowy Jo-
anny Bartel. Podczas wydarzenia odbyło się 
również uroczyste otwarcie drogi dojazdowej 
do Ośrodka w Zakrzowie, której budowa w 

W rozegranym w Gdańsku w dniach 5-6 paździer-
nika I Grand Prix Polski osób Niepełnosprawnych 
w tenisie stołowym Adrian Kochoń z Zakrzowa wy-
walczył brąz.

W Grand Prix w Gdańsku uczestniczyło około 150 
zawodników i zawodniczek z całego kraju. W 7. kla-

sie mężczyzn, w której 
gra Adrian Kochoń, było 
22 zawodników. Rozlo-
sowano ich do sześciu 
grup: A, B, C, D, E i F. 
Kochoń tra� ł do grupy E 
z numerem 1, gdyż miał 
bardzo dobry ranking 
po mistrzostwach Polski 
w Wiśle.

Serdecznie gratulujemy!

100% została s� nansowana ze środków sa-
morządu województwa opolskiego. Program 
imprezy wzbogacony został Europejskim 
Panelem Dyskusyjnym, � nałem plebiscy-
tu NTO „Mistrzowie AGRO” oraz trady-
cyjnym Oktoberfestem. Partnerami przy 
organizacji wydarzenia byli min. Ludowy 
Klub Jeździecki „Lewada”, Stowarzyszenie 
„Euro-Country” oraz Gminny Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. Tegorocz-
na edycja wystawy została objęta patronatem 
honorowym przez Marszałka Województwa 
Opolskiego, Starosty Powiatu Kędzierzyńsko
-Kozielskiego  oraz Przedstawicielstwa Re-
gionalnego Komisji Europejskiej w Polsce.

Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowla-
nych – Agrofestiwal została wspó� nansowa-
na ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Schematu II Pomocy Technicznej „Kra-
jowa Sieć Obszarów Wiejskich” Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020 Instytucja Zarządzająca Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi.

PAŹDZIERNIKOWA TRADYCJA
CZYLI KOLEJNY AGROFESTIWAL ZA NAMI!

ADRIAN KOCHOŃ
WYWALCZYŁ BRĄZ

Pod koniec września 2019 roku Stowarzyszenie 
Odnowy Wsi Zakrzów zorganizowało wyjazd 
na  koncert inauguracyjny 68 sezon artystycz-
ny  w Filharmonii Opolskiej. Koncert orkie-
stry symfonicznej Filharmonii Opolskiej pod 
batutą  Przemysława Naumanna, okazał się 
wspaniałym widowiskiem, a połączony z wy-
stępem  światowej sławy pianistą Krzysztofem 
Jabłońskim dostarczył słuchaczom wspaniałych 
wrażeń, które z całą pewnością zapadły na długo 
w pamięci.

Zarząd Stowarzyszenia za jeden z celów swojej 
działalności wskazuje krzewienie kultury wśród 
mieszkańców, co jest realizowane m.in. poprzez 
takie wyjazdy.

W wyjeździe uczestniczyło tylko 20 osób, 
ze względu na ograniczoną ilość biletów, jed-
nak Stowarzyszenie planuje zorganizować ko-
lejny taki wyjazd w najbliższym czasie.

Agnieszka Wieczorek-Griner
 Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zakrzów

STOWARZYSZENIE
ODNOWY WSI ZAKRZÓW
W FILHARMONII OPOLSKIEJ

JESIENNE PRACE SENIORÓW Z DZIENNEGO 
DOMU SENIORA W POLSKIEJ CEREKWI

W dniach 24-27.10  w Gminnym 
Ośrodku Sportu I Rekreacji w Zakrzo-
wie odbyły się największe w historii 
zawodów halowych  Międzynarodo-
we zawody konne w Ujeżdżaniu CDI, 
w których brali udział uczestnicy z 13  
państw w tym z Japonii.

 Międzynarodowe zawody 
konne w Ujeżdżaniu CDI

W dniach 5, 6 10 oraz 19,20.10 w Gminnym 
Ośrodku Sportu I Rekreacji w Zakrzowie odbyły się 
- Halowe zawody regionalne i towarzyskie w skokach 
przez przeszkody.

 

 GOSIR ZAKRZÓW

Halowe zawody regionalne 
i towarzyskie w skokach 
przez przeszkody
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W dniu 25.10. 2019 najmłodsza grupa w przed-
szkolu w Polskiej Cerekwi spotkała się z rodzica-
mi na zajęciach integracyjnych podczas, których 
odbyło się pasowanie w grupie Biedronek. Był 
teatrzyk kamishbaj i mnóstwo zadań do wyko-
nania. Jestem bardzo dumna z moich przed-
szkolaków, były naprawdę dzielne. Dziękuję 
wszystkim za pomoc i wsparcie.

Wiesława Podgórska

Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowni-
ków, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin , sposób i tryb 
ich ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej � nansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
• rolnicy i ich domownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, spełniający warunki do obję-
cia ubezpieczeniem społecznym rolników,

• rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy ( obowiązkowo ) i nie podlegają ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z innego tytułu,

• osoby pobierające emeryturę rolniczą lub rentę rolniczą,
• członkowie rodzin rolników, domowników, emerytów i rencistów, którzy 

zostali przez nich zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego,
• pomocnicy rolnika.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego należy dokonywać w jednostce 
organizacyjnej Kasy właściwej ze względu na miejsce położenia gospodarstwa 
rolnego na druku KRUS UD-27 dostępny na stronie: www.krus.gov.pl/bip/
formularze i-wnioski/ubezpieczenia/)

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności:
• w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych 

składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 
1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest � nanso-
wana przez budżet państwa,

• w gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hek-
tarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników 
i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użyt-
ków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak 
przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia 
pierwszego miesiąca danego kwartału,

• rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w ro-
zumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobo-
wiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15 dnia 
następnego miesiąca od zdeklarowanej podstawy wymiaru składki,

• podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rol-
ników prowadzących wyłącznie samoistny działa specjalny produkcji rol-
nej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wpła-
tami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w „Monitorze Polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od dnia 
1 kwietnia danego roku,

• za emerytów i rencistów składka zdrowotna wynosi 9% podstawy jej 
wymiaru.

Ważne! 
Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców 

lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich 
obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest 
w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym 
gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą dzia-
łalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu 
wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na 
ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna jest miesięczna i niepodzielna.
Ewelia Elias

Kierownik Wydział Ubezpieczeń

Opolski KRUS wspólnie z Państwową 
Inspekcją Pracy w Opolu przeprowadziły 
wizytacje żniwne, których celem było zdia-
gnozowanie wybranych obszarów ryzyka 
szkodliwości pyłu azbestowego na organizm 
ludzki, bezpiecznych metod pracy w celu 
propagowania rolnikom wiedzy m.in. w za-
kresie szkodliwości pyłu azbestowego na or-
ganizm ludzki, bezpiecznych metod pracy 
oraz w celu propagowania Wykazu czynno-
ści szczególnie niebezpiecznych, których nie 
wolno powierzać dzieciom do 16 roku życia.

Oddział Regionalny Kasy w ramach prac 
w Wojewódzkiej Komisji d/s Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy 
Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu 
odwiedził 52 gospodarstwa indywidualne. 
Skontrolowano sprzęt rolniczy wykorzysty-
wany podczas żniw pod kątem wyposażenia 
m.in. w odpowiednie osłony, zapewniające 
bezpieczeństwo przy pracy. Sprawdzono 
również stan instalacji i urządzeń elektrycz-
nych oraz wykorzystywanie materiałów nie-
bezpiecznych w tym płyt eternitowych.

Przeprowadzona kontrola potwierdziła, iż 
w większości zwizytowanych gospodarstw 
rolnych odnotowano występowanie owych 
osłon wałów odbioru mocy i zabezpieczeń 
przy ciągnikach i maszynach rolniczych. Po-
twierdzono również, iż większość wykorzy-
stywanego podczas żniw sprzętu rolniczego 

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
tryb dokonywania zgłoszeń

ŻNIWA 2019 R. 
W OCENIE KRUS

PASOWANIE 
NA PRZEDSZKOLAKAW Zespole Szkolno–Przedszkolnym we Wroninie 14 paździer-

nika 2019 r. ob� tował w wiele wydarzeń. Klasa I złożyła ślubo-
wanie i dzieci zostały pasowane na uczniów Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika. Wcześniej przedstawiły 
one program artystyczny, w którym mogły się pochwalić swoimi 
umiejętnościami. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli wszystkim pracownikom 
szkoły życzenia z okazji ich święta. Rada Rodziców obdarowała 
pracowników szkoły pysznym tortem, za który bardzo serdecznie 
dziękujemy. W tym dniu otwarte zostało również boisko wielo-
funkcyjne, które uatrakcyjnia nam lekcje wychowania � zycznego 
i przerwy śródlekcyjne.  

J.M.

 ALE SIĘ DZIAŁO …

jest w dobrym stanie technicznym, a kontro-
lowane obiekty budowlane spełniają wymogi 
bezpieczeństwa.

W prawidłowym stanie utrzymane są 
również instalacje i urządzenia elektryczne. 
Jeżeli zachodzi konieczność, wówczas są suk-
cesywnie wymieniane na nowe – świadczyć
to może o rosnącej świadomości rolników na 
temat zagrożeń (m.in. porażeniach prądem, 
pożarów etc.).

Wizytacje żniwne stanowią jedynie wy-
cinek wszystkich działań prewencyjnych 
podejmowanych przez KRUS. Potwier-
dzają jednak wagę, znaczenie oraz stałą 
potrzebę podnoszenia świadomości w za-
kresie przestrzegania zasad BHP. Działa-
nia te dowodzą również, iż edukacja na 
temat przestrzegania bezpieczeństwa 
prowadzona wśród dzieci rolników roku-
je na przyszłość spadkiem wypadkowości. 
W gospodarstwach, które zostały objęte 
wizytacją nie stwierdzono obecności 
materiałów zawierających azbest. Mimo
to sporadycznie widnieją jeszcze płyty 
eternitowe.

Analizując uzyskane informacje 
można stwierdzić rosnącą świadomość 
rolników wyrażająca się w coraz lepszej 
dbałości o wykorzystywany w pracach 
sprzęt rolniczy, a także stan budynków 
gospodarczych. O wzroście świado-
mości rolników z naszego regionu 
stanowi też fakt, jakim jest spadek wy-
padków o 22% porównując III kwartał 

2018 r. do III kwartału 2019 r. i dlatego też 
w dalszym ciągu będą prowadzone działania 
prewencyjne, które co prawda nie eliminują 
wypadków w 100%, ale powodują znaczny 
ich spadek.

Krystyna Horiszna – Starszy Inspektor

Małgorzata Malinowska – Starszy Referent

Samodzielny Referat Prewencji, 

Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu


