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Przypominamy,  że od dnia 25 maja 
2020 r. została przywrócona możli-
wość wejścia do Urzędu Gminy Polska 
Cerekiew interesantów załatwiających 
sprawy urzędowe. Obsługa obywateli 
odbywa się z zachowaniem odpowiednich 
rygorów sanitarnych. Dopuszczalna liczba
interesantów przebywających w tym 
samym czasie w jednym pomieszcze-
niu nie może być większa niż jedna 
osoba. Mieszkańcy, którzy przyjdą do nas 

FUNKCJONOWANIE URZĘDU
W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

załatwiać swoje sprawy, zobowiązani są nosić
maseczki ochronne oraz zdezynfekować 
dłonie.

Jednocześnie nadal – dla bezpieczeństwa 
mieszkańców – rekomendujemy rezygnację 
z wizyt w urzędzie i kontakt z urzędnikami 
przez telefon:

• Sekretariat – 77 480 14 60
• Urząd Stanu Cywilnego – 77 480 14 61
• Zakład Usług Komunalnych – 77 487 52 23

KONKURS PLASTYCZNY
ROZSTRZYGNIĘTY!

Kat. 4-8 lat / I miejsce / Patryk Pieczonka

Kat. 9-12 lat  / I miejsce / Ewelina Kancner

Kat. 9-12 lat / III miejsce / Zuzanna Szady Kat. 9-12 lat / III miejsce / Olivia Kamuzela

Kat. 9-12 lat / II miejsce / Kamila Urbanska

Kat. 4-8 lat  / II miejsce / Nicole Ponsen

 polub nasz profil na facebook.com/GminaPolskaCerekiew

Całość ścieżki obejmuje odcinek nieczynnej
 linii kolejowej relacji Kędzierzyn-Koźle
 - Baborów o łącznej długości 16 km, 

komunikujący gminy Reńska Wieś, Cisek i Polska 
Cerekiew. Ścieżka, która biegnie przez naszą gminę, 
rozpoczyna się na granicy gminy Cisek, a kończy 

przy udynku byłego dworca w Polskiej Cerekwi.
Jednocześnie informujemy, iż trwają konsultacje z PKP dotyczące przeję-

cia przez Gminę fragmentu ścieżki od strony Polskiej Cerekwi, co pozwoli 
nam na ostateczną � nalizację inwestycji. Zapraszamy również do śledzenia 
pro� lu „Szlakiem kolejowym” na Facebooku promującego ścieżkę. 

KOLEJ NA ROWERY!

ZAPRASZAMY
NA ŚCIEŻKĘ ROWEROWĄ!

W ramach obchodów 30-lecia samorządu terytorial-
nego w Polsce, Wójt Gminy ogłosił konkurs pn. „Piękno 
naszej gminy oczami dzieci i młodzieży”. Konkurs był 
okazją do przedstawienia miejsc z terenu gminy, które 
uczestnicy darzą szczególną sympatią. Uroczyste wręcze-
nie nagród rzeczowych przez 
Wójta Gminy oraz Prze-
wodniczącego Rady odbyło 
się podczas wrześniowej ko-
misji Rady Gminy. Twórczość 
artystów można do koń-
ca października podziwiać 
w siedzibie Urzędu. Serdecznie 
dziękujemy dzieciom oraz ich 
rodzicom za wzięcie udziału 
w konkursie.

We Wroninie od kilku miesięcy trwa budowa
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do 
budynków oraz przepompowniami ścieków wraz 
z przyłączami energetycznymi. W związku z realizacją 
tej inwestycji trwają utrudnienia w przemieszczaniu 
się drogą DW 421 przebiegającą przez miejsco-
wość Wronin z uwagi na prowadzone prace w pasie 
drogowym. Droga jest przejezdna -  obowiązuje ruch 
wahadłowy.

BUDOWA KANALIZACJI 
WE WRONINIE

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej    
- 77 487 65 27

Wnioski i podania można kierować 
drogą mailową na adres: ug@polskacere-
kiew.pl lub skorzystać ze skrytki e-PUAP 
Urzędu Polska Cerekiew: /49wty33kb6/
skrytka

Kasa w Urzędzie Gminy 
czynna do godz. 14:00
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Dla użytkowników gospodarstw rolnych objętych Powszech-
nym Spisem Rolnym 2020, którzy dokonali samospisu w aplikacji 
spisowej przeprowadzona zostanie ogólnopolska loteria. Osoby, 
które poprzez aplikację wyrażą zainteresowanie loterią, otrzymują
na wskazany przez siebie adres e-mail unikalny kod upoważniający 
do udziału w loterii. Ten  kod trzeba będzie zarejestrować na stronie 
internetowej loterii od 1 października br. do 22 listopada br.

#liczysięrolnictwo

Rolniku
nawet je�li nie otrzymałe� listu

od Prezesa GUS w sprawie PSR 2020

WYWIĄŻ SIĘ
Z OBOWIĄZKU SPISOWEGO

1. Zadzwo� pod numer
Infolinii Spisowej 22 279 99 99 

podaj numer PESEL i:

• uzyskaj sw�j unikalny numer
gospodarstwa rolnego

lub
• popro� o nadanie numeru

zastępczego Twojego 
gospodarstwa rolnego

albo:
2. Zadzwo� do Urzędu

Statystycznego w Opolu
pod numer

510 993 215 lub 510 993 222

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

1. 1 ha i więcej użytk�w rolnych,

2. Mniejszej niż 1 ha użytk�w rolnych, 
ale prowadzące produkcję ro�linną 
o znaczącej skali, okre�lonej 
następującymi progami:
• 0,5 ha dla: drzew owocowych, 

krzew�w owocowych, warzyw 
gruntowych, truskawek gruntowych 
oraz chmielu,

• 0,3 ha dla szk�łek sadowniczych 
i szk�łek ozdobnych,

• 0,1 ha dla tytoniu.

3. Mniejszej niż 1 ha użytk�w rolnych 
(w tym nieposiadające użytk�w 
rolnych), ale prowadzące produkcję 
zwierzęcą o znaczącej skali, okre�lonej 
następującymi progami:
• 5 sztuk dla bydła og�łem,
• 20 sztuk dla �wi� og�łem,
• 5 sztuk dla loch,
• 20 sztuk dla owiec og�łem i k�z 

og�łem,
• 100 sztuk dla drobiu og�łem,
• 10 sztuk dla zwierząt dzikich 

utrzymywanych w systemie 
fermowym,

• 20 pni dla pszcz�ł.

4. Mniejszej niż 1 ha użytk�w rolnych, ale 
prowadzące działy specjalne produkcji 
rolnej.

Obowiązkiem spisu objęte 
jest każde gospodarstwo 

rolne o powierzchni:

Gminne Biuro Spisowe w Polskiej Cerekwi informuje,
że od dnia 1 września 2020 roku w Urzędzie Gminy
w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4, pokój nr 16, 
w godzinach od 8.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku
można dokonać samospisu.

Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy będą chcieli 
skorzystać z tej możliwości proszeni są o wcześniejszy kon-
takt pod numerem telefonu 77 4801460 lub 77 4801470.
Osoby udzielające wsparcia przy samospisie:
Urszula Golisz, Lucja Kuehnhardt.

S A M O S P I S

Loteria będzie trwać od 1 października do 23 listopada 2020 r.
tj. do ostatniego losowania. W loterii przewidziane są nagrody
rzeczowe: 20 laptopów (nagroda główna), 88 tabletów oraz 
400 przenośnych dysków twardych.

W ramach loterii zostaną przeprowadzone 3 losowania
w terminach:

20.10.2020 r
03.11.2020 r.
23.11.2020 r.

OGÓLNOPOLSKA LOTERIA Poniedziałki, godz. 15:15
Centrum Kultury Polska Cerekiew

UWAGA !
Mile widziane dziewczynki - chłopców mamy...

SZCZEGÓŁY/INFORMACJE
Piotr Orian 604 589 483

Anna Orian 602 534 780

ZESPÓŁ TAŃCA „CUXY”
ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA!

W dniu 1 września 2020 r. rozpoczął się spis 
rolny, który potrwa do 31 listopada 2020 r. Stoi przed 
nami bardzo ważne zadanie – realizacja Powszech-
nego Spisu Rolnego, który odbywa się raz na 10 lat. 
Dane zebrane w spisie są niezbędne do racjonalne-
go planowania programów rozwojowych polskiego 
rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej, 
czyli na terenie naszej gminy. Dostarczą informa-
cji na temat sytuacji demograficznej, społecznej 
i gospodarczej rolników, a także prowadzonej pro-
dukcji rolnej. Udział w spisie jest obowiązkowy. 
W spisie muszą zostać spisane wszystkie gospo-
darstwa rolne. Można zrealizować ten obowiązek 
trzema metodami, tj. poprzez samospis interneto-
wy, wywiad telefoniczny i wywiad z rachmistrzem 
terenowym. Metodą zalecaną jest samospis, który
polega na samodzielnym wprowadzeniu infor-
macji do formularza ankiety spisowej dostępnej 
na stronie internetowej GUS. W siedzibie Urzędu 
Gminy w Polskiej Cerekwi przy ul. Raciborskiej 4 
zostało udostępnione stanowisko komputerowe 

do dokonania samospisu. Użytkownicy gospo-
darstw rolnych, którzy będą chcieli skorzystać 
z tej możliwości proszeni są o wcześniejszy kon-
takt z Gminnym Biurem Spisowym pod numerem 
telefonu 77 4801460 lub 77 4801470.

Dane zebrane od rolników w ramach PSR będą 
objęte tajemnicą statystyczną (art. 10 ustawy z dnia 
29 czerwca 1995 o statystyce publicznej), a za ich 
ujawnienie grozi kara pozbawienia wolności.

Szanowni Państwo,
Bardzo proszę o zrozumienie potrzeby Waszego 

udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, udzielanie 
rzetelnych i dokładnych informacji, które będą 
wiarygodnym materiałem informacyjnym niezbęd-
nym do efektywnego zarządzania gospodarką 
rolną. Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia strony 
spisrolny.gov.pl na której znajdziecie więcej
 informacji o spisie.

Z poważaniem
Piotr Kanzy

Wójt Gminy Polska Cerekiew

Szanowni Państwo,
W związku z aktualną sytuacją spowodowaną pandemią koronowirusa, otrzymali-

śmy do� nansowanie na realizację projektu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +”. 
W ramach dwóch projektów zakupiliśmy 24 laptopy wraz z niezbędnym oprogramo-
waniem i akcesoriami do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych 
on-line. Sprzęt jest własnością szkół - korzystać  z niego mogą uczniowie i nauczyciele, 
którzy mają problem z dostępem do sprzętu podczas zdalnej edukacji. Naszej gminie 
przyznano na ten cel łącznie 80 tyś. zł, kwota ta jest uzależniona od liczby wszystkich 
uczniów w szkołach. 

Po 18 latach sołtysowania z pełnienia funkcji sołtysa wsi Zakrzów zrezygno-
wał Pan Krzysztof Kudela. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi 
Kudeli za wykonywaną przez te wszystkie lata pracę na rzecz mieszkańców. Dzięki 
jego zaangażowaniu, dążeniu do wyznaczonych celów, a także gotowości do roz-
wiązywania problemów wieś zmieniała swoje oblicze. W związku z tą rezygnacją, 
w dniu 30 września br. odbyły się w Zakrzowie wybory sołtysa wsi. Z trzech 
zgłoszonych kandydatów na sołtysa wsi wybrano Pana Marka Klimka. Nowo wybra-
nemu sołtysowi życzymy wielu sukcesów w wykonywanej pracy na rzecz sołectwa.

ZMIANY W ZAKRZOWIE

MAMY TO 
- DOFINANSOWANIE W RAMACH ZDALNEJ SZKOŁY


