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NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
CO I JAK?
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021)
rozpoczął się 1 kwietnia. Od tego dnia została udostępniona aplikacja
spisowa NSP 2021 – podstawowa i OBOWIĄZKOWA metoda spisu.
Do aplikacji zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji
Elektronicznej (profil zaufany, bankowość elektroniczna) lub podając
numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców
bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

I N F O R M A T O R S P O Ł E C Z N O - K U LT U R A L N Y G M I N Y P O L S K A C E R E K I E W

 www.polskacerekiew.pl

Nie masz lub nie potrafisz obsługiwać komputera?
Nie martw się pomogą Ci urzędnicy!

 polub nasz profil na facebook.com/GminaPolskaCerekiew

NABÓR WNIOSKÓW
USUWANIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Osoby, które nie mają komputera lub dostępu do Internetu albo nie
potrafią obsługiwać komputera mogą poprosić o pomoc najbliższych lub
udać się do Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi i zgłosić się do punktu
do samospisu. Na osobę, która chce się spisać będzie czekać specjalnie
przygotowany do tego celu komputer z dostępem do sieci internetowej.
W razie pytań lub problemów pomocą będą służyć wyznaczeni do tego
pracownicy Urzędu.
Ze względu na sytuację epidemiczną warto wcześniej sprawdzić
telefonicznie dostępność punktu spisowego i umówić się w Urzędzie
na konkretną godzinę.

Można również spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię
spisową pod nr 22 279 99 99.

Rachmistrze będą dzwonić!

Jeśli nie spisaliśmy się przez Internet – w domu lub w Urzędzie
Gminy w Polskiej Cerekwi – musimy spodziewać się telefonu
od rachmistrza spisowego z numeru 22 828 88 88.
WAŻNE – gdy skontaktuje się z nami rachmistrz spisowy,
nie możemy już odmówić udziału i musimy się spisać.
PAMIĘTAJ – jeżeli nie chcesz udzielać informacji przez telefon
– spisz się sam przez Internet w dogodnym dla Ciebie terminie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu
finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021,
w ramach którego Gmina Polska Cerekiew ma możliwość ubiegania się
o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów
nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.
W związku z tym, Gmina Polska Cerekiew planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Polska Cerekiew” w imieniu wszystkich zainteresowanych, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest
i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej Gminy Polska Cerekiew.
Wydatki związane zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie
właściciela nieruchomości.
W związku z powyższym, ogłaszamy nabór wniosków o wykonanie
usługi na przedsięwzięcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego
programu finansowania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
w Gminie Polska Cerekiew.
Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem
wyrobów azbestowych można składać w terminie od 01.06.2021 r.
do 18.06.2021 r. w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. Dokumenty można pobrać
na stronie www.polskacerekiew.pl lub w Urzędzie Gminy - pokój nr 21.
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♦ Zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy
♦ Nabór wniosków - usuwanie wyrobów
zawierających azbest
♦ Czas na produkt lokalny

www.spis.gov.pl

CZAS NA PRODUKT LOKALNY!
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Z dniem 01 czerwca 2021 r. następuje zmiana funkcjonowania Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi. Tym samym zostaje on całkowicie otwarty dla mieszkańców i nie
będzie już funkcjonować biuro podawcze przy wejściu
do budynku. Podczas bezpośredniej obsługi interesantów
przez pracowników Urzędu Gminy nadal będzie obowiązywać reżim sanitarny.
Dopuszczalna liczba interesantów przebywających
w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może
być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi.
Limit ten nie obowiązuje m.in. w sytuacji, gdy obsługa
dotyczy osoby, która z uwagi na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga opieki lub pomocy w załatwieniu
danej sprawy – dopuszcza się wówczas obecność 2 osób.
Aby w dalszym stopniu zminimalizować ryzyko
zakażenia koronawirusem, prosimy o stosowanie się do
zaleceń sanitarnych, a więc w szczególności:
• dezynfekcję rąk (bezpośrednio po wejściu do budynku),
• zakrywanie ust i nosa maseczką,
• zachowanie dystansu 2 m.
W dalszym ciągu zachęcamy do realizowania jak
największej liczby spraw za pomocą:
• e-maila: ug@polskacerekiew.pl
• telefonu: 77 480 14 60
• poprzez e-puap: /49wty33kb6/skrytka

W TYM NUMERZE:

Więcej informacji na stronie
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ZMIANA
FUNKCJONOWANIA URZĘDU

Jest nam niezmiernie miło Państwa poinformować, iż w dniu 11 maja br.
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu Stowarzyszenie „Euro-Country” podpisało razem z Nyskim Księstwem Jezior
i Gór umowę przyznania pomocy na nasz projekt współpracy pn.: Czas
na produkt lokalny!
Głównym celem projektu jest promocja naszych zasobów kulturowych,
przyrodniczych i historycznych oraz stworzenie atrakcyjnej oferty terenu
w oparciu o lokalne zasoby.
W ramach projektu planujemy m.in. zakup infokiosku do Pałacu w Polskiej
Cerekwi, zakup stacji naprawy rowerów na stanice rowerowe w Zakrzowie oraz
Sukowicach, a także organizację warsztatów kulinarnych we wrześniu tego roku.
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♦ Staw w Zakrzowie wypięknieje
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str. 3
♦ Najmłodsza grupa Biedroneczki w Przedszkolu
w Polskiej Cerekwi też kocha swoje mamy...
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♦ Dziękujemy Panie Janku
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STAW
W ZAKRZOWIE
WYPIĘKNIEJE

I RAJD ROWEROWY
„ŚLADAMI UTOPCA”
Nie od dzisiaj wiadomo, że „w zdrowym ciele
zdrowy duch”, dlatego 16 maja odbył się 1 rajd
„Śladami Utopca”. Pogoda nie rozpieszczała
uczestników, ale wszystkim udało się dojechać bezpiecznie na Święto kwitnącej jabłoni
w Grudyni. Grudyńskie pagórki prezentują się
kwitnąco, nawet w strugach deszczu.
Sołectwo Sukowice oraz Stowarzyszenie „Euro-Country” serdecznie dziękują za
współpracę i wspaniałe przyjęcie: członkom
Stowarzyszenia sympatyków Grudyni Wielkiej i okolic oraz firmie Matejka Sady. Dziękujemy również za sprawną i fachową obsługę
techniczno-medyczną: OSP Maciowakrze
i OSP Radoszowy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za
udział i gratulujemy
świetnej kondycji fizycznej. Więcej informacji
na stronie www.euro-country.pl oraz profilu
facebookowym. Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych rajdach
rowerowych, najbliższy już 4 lipca.

Sołectwo Sukowice oraz Stowarzyszenie „Euro-Country”

„TYDZIEŃ
DLA MAMY”
W PRZEDSZKOLU
W ZAKRZOWIE
Pomimo obecnej
sytuacji i niemożności zaproszenia mam
do przedszkola, ich
pociechy nie zapomniały o swoich kochanych mamusiach
i przygotowały dla
nich niespodziankę
on-line.
Wyjątkowość tej niespodzianki
polegała na tym, że nie był to jednorazowy występ lecz dzieci zaskakiwały mamy każdego dnia, począwszy
od poniedziałku, a skończywszy
w Dniu Mamy - 26 maja.
Pierwszego dnia, dzieci zaprezentowały taniec „Serduszko dla Mamy”.
We wtorek mamusie wysłuchały „Koncertu dla Mamy” czyli instrumentalizacji
utworu, a w tym najważniejszym dniu
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Przejeżdżając przez Zakrzów
można zauważyć duże zmiany,
mianowicie staw w Zakrzowie
wypiękniał, został oczyszczony,
umocniono brzegi, został zarybiony oraz przywrócono naturalne siedliska roślinności wodnej.
W ramach pozyskanego grantu
została również postawiona altana
oraz infrastruktura turystyczno-rekreacyjna. Miejmy nadzieję,
że nowo zagospodarowane miejsce będzie dla Was mieszkańców
Zakrzowa, ale także przyjezdnych
i turystów, wspaniałym miejscem
wypoczynku i spotkań, szanujcie
naszą wspólną własność i dbajcie
o nowo zagospodarowane miejsce.
Stowarzyszenie
„ E u ro -Country” w ramach projektu pn.: GŁOS MAJĄ RYBY,
w którym jesteśmy partnerem
razem z Muzeum Wsi Opolskiej,
Rybacką Lokalną Grupą Działania Opolszczyzna i Departamentem Ochrony Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego, realizuje projekt który jest skupiony
na ochronie dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności wód
Opolszczyzny. Wartość całościowa projektu to niemal 5 milionów
złotych, z czego dofinansowanie
unijne wyniesie ponad 3 miliony
654 tysiące złotych. Nasze działania skupiliśmy na renaturalizacji stawów w: Grodzisku,
Dziergowicach oraz Zakrzowie.
Zadanie inwestycyjne obejmowało oczyszczenie stawów, umocnienie brzegów, zarybienie oraz
przywrócenie naturalnych siedlisk
wodnych, postawiliśmy również
infrastrukturę turystyczną wokół
Akwenu Dębowa. Przeprowadzimy również warsztaty edukacyjne
dot. tradycji wikliniarskich oraz
wędkarskie dla dzieci i młodzieży
w szkołach z naszego terenu.
Stowarzyszenie „Euro-Country”

tygodnia mamy mogły wysłuchać wzruszającej piosenki „Kocham Cię”, przyjęły życzenia
w formie wierszyka oraz otrzymały prezent
w postaci laurki.
Gabriela Habrom, Halina Humeniuk

Najmłodsza grupa Biedroneczki
w Przedszkolu w Polskiej Cerekwi
też kocha swoje mamy i dla nich całusy przesyłamy!

DZIEŃ MAMY I TATY
W GRUPIE SÓWEK
„Mama, Tata” - dwa krótkie, ale jak wielkie słowa. Dla każdego dziecka będące synonimem miłości i rodzinnego ciepła.
Przedszkolaki z grupy średniaków uczciły Dzień Mamy
i Taty nagrywając występ i przekazując swoim rodzicom.
Dzieci wierszem, piosenką i tańcem wyraziły swoją miłość oraz
wdzięczność. Rodzice w podziękowaniu otrzymali również
własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki.
Martyna Bęben

DZIEŃ MAMY
W GRUPIE STARSZAKÓW „TROPICIELE”
W PRZEDSZKOLU W POLSKIEJ CEREKWI

DZIĘKUJEMY
PANIE JANKU!
Podczas majowej sesji Rady Gminy odbyło się uroczyste
podziękowanie panu Janowi Cieślakowi. Pod czujnym okiem
pana Janka na przestrzeni kilkudziesięciu lat dzieci oraz
młodzież miały możliwość rozwijania swoich sportowych
pasji oraz zainteresowań. Dziękujemy za wytrwałość w konsekwentnym realizowaniu planów, gotowość do działania,
a przede wszystkim pozytywną energię i chęć pomocy innym.
To dzięki Panu niejeden z naszych najmłodszych mieszkańców wybrał odpowiednią ścieżkę w życiu.
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