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SZANOWNI MIESZKAŃCY 
ORAZ UŻYTKOWNICY GRUNTÓW ROLNYCH 

GMINY POLSKA CEREKIEW

Zwracam się do Państwa w sprawie nasilającego się 
w ostatnim czasie problemu zaorywania dróg będących 
własnością Gminy Polska Cerekiew. Działania takie do-
prowadzają do utrudnień komunikacyjnych i szeregu 
kon� iktów społecznych, jak również narażają gminę na 
konsekwencje � nansowe związane z utratą dotacji na 
realizację inwestycji drogowych.

Zdarzają się sytuacje, że w trakcie przebudowy drogi, 
jeszcze przed odbiorem końcowym zostają zniszczone 
wykonane pobocza dróg, a nawet jezdnie. Postępowanie 
takie jest niezrozumiałe i naganne.

To są przecież drogi dojazdowe do pól, gospodarstw 
oraz posesji i mają służyć przede wszystkim Państwu- 
wszystkim mieszkańcom, oraz użytkownikom gruntów 
Gminy Polska Cerekiew.

Pragnę więc zaapelować do wszystkich rolników i wła-
ścicieli gruntów przylegających do dróg gminnych o pro-
wadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć 
nawierzchni dróg, nie zaśmiecać i nie zaorywać rowów 
i poboczy dróg. 

Jednocześnie przypominam, że wszyscy właściciele 
lub osoby władające nieruchomościami są zobowiązani 
do ochrony znaków granicznych. Znaki te nie mogą być 
niszczone, usuwane lub przesuwane, ponieważ sytuacja 
taka uniemożliwia ustalenie granic w terenie.

Informuję Państwa, że w przypadku stwierdzenia opi-
sanych powyżej sytuacji naruszenia pasa drogowego 
gmina będzie wnosić o dobrowolne przywrócenie stanu 
pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury. Je-
żeli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku 
stosowane będą przewidziane prawem sankcje wobec 
osób niszczących drogi gminne.

Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność Państwa 
i mam nadzieję, że mój apel spotka się ze zrozumieniem.

Wójt Gminy 
Polska Cerekiew

15 marca br. Zarząd Województwa Opol-
skiego zatwierdził Listę Wnioskodawców 
MIS - zawierająca listę zadań rekomendowa-
nych do udzielenia pomocy � nansowej z bu-
dżetu Województwa Opolskiego w formie 
dotacji celowej gminom województwa opol-
skiego w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy 
Sołeckiej na rok 2021. 

Na liście znalazły się kolejne cztery sołec-
twa z naszej Gminy: Ciężkowice, Połowa, 
Grzędzin i Witosławice. Gratulujemy i ży-
czymy powodzenia w realizacji zadań! 

MARSZAŁKOWSKA INICJATYWA SOŁECKA 
NA ROK 2021



MASECZKI 
dla mieszkańców gminy 

Polska Cerekiew
  Nasza gmina dostała nieod-
płatnie 15 600 szt. maseczek 
medycznych trójwarstwowych od 
Rządowej Agencji Rezerw Stra-
tegicznych.
 Maseczki przeznaczone są dla 
Was drodzy mieszkańcy.
Maseczki można odebrać w 
Urzędzie Gminy.

 sposób odbioru zaświadczenia,
 upoważnienie do odbioru zaświadczenia – w przypadku, gdy 
na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia. 
Upoważnienie do odbioru można złożyć wraz 
z wnioskiem o wydanie zaświadczenia  lub w chwili jego odbioru,
 nr telefonu lub adres e-mail (dodatkowo do kontaktu),
 czytelny podpis wnioskodawcy.

Zaświadczenie można odebrać:
 osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,
 przesyłką pocztową na adres wskazany we wniosku,
 przez pełnomocnika (po przedłożeniu pełnomocnictwa),
 za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektro-
niczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, 
niż w terminie 7 dni. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia 
wniosku o wydanie zaświadczenia. Przed wydaniem zaświadczenia 
KRUS może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie 
wyjaśniające.

Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania ad-

ministracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174, z późn. zm.) 
 
WAŻNE! 
Użytkownicy Portalu dla Rolników eKRUS mają możliwość wy-

generowania zaświadczenia zawierającego informację o okresach 
podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Informacja do-
stępna jest na stronie internetowej www.ekrus.gov.pl

Opracowała: 
Ewelina Elias

Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

ZAŚWIADCZENIA O PODLEGANIU 
UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Re-
gionalny w Opolu informuje, że osoby ubiegające się o wydanie 
zaświadczenia w sprawie podlegania ubezpieczeniu społecznemu 
rolników i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o niezaleganiu bądź 
stwierdzające zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie, a także 
o nie� gurowaniu w ewidencji KRUS winny złożyć wniosek w jed-
nostce organizacyjnej KRUS w ewidencji, w której wnioskodawca 
� guruje. 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia dostępny jest 
na stronie internetowej KRUS pod adresem www.krus.gov.pl 
w zakładce ubezpieczenia społeczne oraz w siedzibie OR KRUS 
w Opolu lub w Placówkach Terenowych  KRUS w Brzegu, Głubczy-
cach, Kluczborku,Nysie, Oleśnie i Strzelcach Opolskich.

Wniosek może zostać złożony:
 osobiście w jednostce organizacyjnej KRUS,
 za pośrednictwem operatora pocztowego,
 za pośrednictwem ePUAP 
(wniosek wniesiony w formie dokumentu elektronicznego powi-

nien być opatrzony kwali� kowanym podpisem elektronicznym, pod-
pisem zaufanym albo podpisem osobistym). Informacje dotyczące 
przekazywania wniosków, podań i innych dokumentów do KRUS 
drogą elektroniczną dostępne są na stronie internetowej KRUS 
https://www.krus.gov.pl/bip/epuap/.

Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: 
 dane  wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres, numer PESEL, 
UNO tj. Unikalny Numer Osoby – jeśli został nadany przez jed-
nostkę organizacyjną KRUS),
 dane osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie (imię, nazwisko, 
adres, PESEL, UNO) - w sytuacji gdy zaświadczenie ma dotyczyć 
osoby innej niż Wnioskodawca, np. dziecka zgłoszonego do ubez-
pieczenia zdrowotnego jako członek rodziny Wnioskodawcy),
 cel wydania zaświadczenia,
 przedział czasowy lub datę, jeśli zaświadczenie ma potwierdzić 
ubezpieczenie w minionym okresie lub we wskazanej dacie,
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To niezwykle budujące, że wśród nas są osoby które z własnej inicjatywy
dbają o lokalne środowisko. Pan Dariusz z Polskiej Cerekwi z pomocą
dwóch kolegów posprzątał zaśmieconą okolicę od drogi krajowej 45 
do Zakrzowa. Takie zachowanie to dobry przykład dla innych - jako 
Wójt Gminy wyrażam serdeczne podziękowania za obywatelską postawę 
i zachęcam wszystkich do jej naśladowania. 

Urząd Gminy jak najbardziej wspiera takie działania, w tym przypadku 
z pomocą Zakładu Usług Komunalnych zagwarantował wywóz śmieci. 

Zachęcamy mieszkańców do dbania o naszą okolicę!

TAKA POSTAWA 
JEST GODNA NAŚLADOWANIA! 

W dniu 11.11.2020 r. na obiekcie sportowym „Orlik” w Zakrzowie 
Jan Cieślak zorganizował Otwarty Turniej Piłkarski z okazji Święta 
Niepodległości. W zawodach wzięły udział trzy drużyny. I Miejsce 
zajęła drużyna z Maciowakrze II, II Miejsce zajęła drużyna z Sukowic, 
a III Miejsce przypadło drużynie z Maciowakrze I. Wszystkie zespoły 
otrzymały puchary.

Kilka dni później 28.11.2020 r. zakończono sezon piłkarski na 
„Orliku” zawodami, w których I Miejsce zdobyła drużyna Jarka Stelmacha
 Polska Cerekiew, 
II Miejsce zdobył 
Mateusz Piotrow-
ski Sukowice, a kró-
lem strzelców został 
Patryk Koszela z Pol-
skiej Cerekwi.

Organizator 
i sędzia zawodów 

Jan Cieślak

 

WSPOMNIENIE Z PIŁKARSKIEGO BOISKA

Panie ze Związku Śląskich Kobiet Wiejskich z koła 
w Polskiej Cerekwi, nie zapomniały o kultywowaniu pięk-
nej tradycji Wystawie stołów wielkanocnych. Mimo 
tak trudnego, pandemicznego czasu, panie Urszula Ko-
choń, Zofia Kochoń, Brygida Piegza, Edeltrauda Harz 
i Janina Bienia spotkały się w dniu 13.03.2021 r. zacho-
wując obowiązujące obostrzenia i przygotowały tradycyjne 
potrawy na domową Wystawę stołów wielkanocnych. Stół 
Wielkanocny był co prawda jeden, ale jaki wystawny. 

Przygotowania do Wielkanocy 
w grupie SÓWKI 

z Przedszkola 
w Polskiej Cerekwi

Bo jego wyniki pozwalają 
odpowiadać na nasze po-
trzeby na poziomie lokal-
nym i globalnym. Stanowią 
wyznacznik dla tworzenia 
budżetów przez samorządy 
oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwo-
wych czy dotacji dla gmin i województw.
Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane 
są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie 
oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, fi nansów, 
zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkanio-
wych czy gospodarki wodno- ściekowej. 

DLACZEGO 
SPIS 
POWSZECHNY 
JEST WAŻNY DLA 
NAS WSZYSTKICH? 

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, ko-
nieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wyko-
nalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzy-
stują przedsiębiorcy oraz benefi cjenci funduszy europejskich 
w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). 
Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie 
Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej 
wynikami ostatniego spisu. 
Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia. 
To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich! 

TRADYCJI STAŁO SIĘ ZADOŚĆ

Wejdź na spis.gov.pl 
i spisz się przez internet! 


