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Szanowni mieszkańcy Gminy Polska Cerekiew!
Sytuacja, w której się wszyscy obecnie znajdujemy, jest trudna. Koronawirus, który dotarł do
Polski, rozprzestrzenia się wśród mieszkańców
w szybkim tempie i powoduje kolejne zarażenia.
Mając na uwadze dobro mieszkańców naszej
gminy w tym trudnym czasie, apeluję o pozostanie w domu oraz stosowanie się do zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa
rządowych przepisów oraz poleceń służb,
inspekcji i straży.
W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie
własne i swoich bliskich, jak również mając na
względzie nie narażanie na zagrożenie innych
osób, opuszczajmy swoje domy i mieszkania tylko
w związku z realizacją swoich obowiązków oraz
bieżących potrzeb życiowych.
Apeluję do młodzieży o rozsądek. Jest to sytuacja nadzwyczajna i wymaga zbiorowej odpowiedzialności za siebie i innych, głównie seniorów. Osoby starsze są najbardziej narażone na
zarażenie się. Zastanówmy się czy może samot-

nie mieszkający senior, nasz sąsiad, potrzebuje
naszej pomocy.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy,
którzy odpowiedzialnie podchodzą do aktualnej sytuacji, nie opuszczają domów i zachowują
dyscyplinę sanitarną.
Szanowni Państwo, nasze zdrowie i zdrowie naszych najbliższych zależy od tego, jak
rozsądnie, mądrze i odpowiedzialnie będziemy się zachowywać w odniesieniu do zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem
się wirusa. Potraktujmy ten trudny dla nas
wszystkich czas poważnie i zadbajmy o nasze
wspólne dobro. Jeżeli to możliwe to wszyscy
POZOSTAŃMY W SWOICH DOMACH.
Wójt Gminy Piotr Kanzy

JEŚLI MOŻESZ
#ZOSTAŃ W DOMU
W TYM NUMERZE
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Z NASZEJ WIOSKI
Wychodząc z inicjatywą jeszcze większej promocji naszej gminy, w grudniu zeszłego roku
Wójt Gminy zdecydował się na zainicjowanie cyklu nagrań „Z naszej wioski”. Na czym to
polega? Co miesiąc, począwszy od grudnia 2019
roku na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz
na profilu facebookowym Polska Cerekiew TV
emitowany jest jeden odcinek z serii, przedstawiający daną miejscowość z terenu naszej gminy. Redaktorzy Polska Cerekiew TV rozmawiają
z sołtysem wsi, jej mieszkańcami, przybliżając tym
samym historię miejscowości jak również ukazując najpiękniejsze i najciekawsze zakątki naszych
sołectw. Do tej pory powstały materiały z Polskiej
Cerekwi, Ligoty Małej,
Grzędzina i Witosławic.
Gorąco zachęcamy do śledzenia strony internetowej
gminy oraz profilu na Facebooku.

FUNKCJONOWANIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ
w czasie pandemii
koronawirusa
SARS-CoV-2
PRZYCHODNIA
W POLSKIEJ CEREKWI
Tel. 77 487 51 29
E-mail: przychodnia.pc@gmail.com

INFORMACJA
PRZYCHODNIA
WE WRONINIE
Tel. 77 487 52 07
E-mail: sarmed@poczta.fm

• Rejestracja pacjentów odbywa się tylko TELEFONICZNIE
• Pacjentom udzielane będą TELEPORADY w godzinach pracy przychodni
• W sytuacji, kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną
godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni
• Nie należy zgłaszać się po recepty – prośbę o przepisanie leków do kontynuacji
leczenia należy zgłosić TELEFONICZNIE
UWAGA!
Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną pełni
SZPITAL W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. Judyma 4
Tel. 77 406 27 52
APTEKA
W POLSKIEJ CEREKWI
Tel. 77 487 51 05

APTEKA
WE WRONINIE
Tel. 884 787 997

• Pacjentów prosi się o to, aby do apteki przychodzili tylko po leki
pierwszej potrzeby.
• Często apteki odwiedzają seniorzy, którzy nie powinni wychodzić z domu.
Zakup leków może być zrealizowany przez inne bliskie osoby.
• Pacjent może uzyskać kod dostępu do e-recepty telefonicznie,
nie wychodząc z domu.
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Informujemy wszystkich mieszkańców,
iż do odwołania
Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi

NIE PRZYJMUJE PETENTÓW.
W sprawach pilnych,
należy kontaktować się
tylko i wyłącznie telefonicznie,
by ustalić sposób załatwienia
danej sprawy.

Sekretariat – 77 480 14 60
Urząd Stanu Cywilnego – 77 480 14 61
Zakład Usług Komunalnych – 77 487 52 23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77 487 65 27
Wnioski i podania powinno się kierować
drogą mailową na adres:
ug@polskacerekiew.pl
Można również korzystać ze skrytki e-PUAP
Urzędu Polska Cerekiew:
/49wty33kb6/skrytka
Zachęcamy do śledzenia wpisów na
naszej stronie internetowej
www.polskacerekiew.pl,
gdzie w aktualnościach
znajdziecie Państwo
najświeższe informacje
dotyczące organizacji pracy
Urzędu Gminy.
Przepraszamy za utrudnienia
i prosimy o zrozumienie

GORĄCZKA
KASZEL
DUSZNOŚCI
BÓLE MIĘŚNI
ZMĘCZENIE

Ogranicz ryzyko zarażenia KORONAWIRUSEM!
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i bliskich.
Zdrowie jest najważniejsze!
Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Kędzierzynie-Koźlu

Grupa BPS

Szanowni Państwo,
mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu, zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczanie wizyt
w placówkach naszego Banku do niezbędnego minimum. Nasza
prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa COVID-19
i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.

wpisów na naszej stronie internetowej www.pbskkozle.pl, gdzie
w aktualnościach znajdziecie Państwo najświeższe informacje dotyczące organizacji pracy Banku i relacji z Klientami.
Aby chronić osoby starsze przyłączyliśmy się do akcji
#zapłaćzaseniora.

W zastępstwie osobistych wizyt w Banku, zalecamy korzystanie
z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:
 telefonicznego, pod numerami telefonów:
• 774061188 – sekretariat w Centrali Banku;
• 774725150; 774722455 – sala obsługi klienta
w Oddziale w Kędzierzynie-Koźlu;
• 774802607; 774802604 – sala obsługi klienta
Apelujemy!
w Oddziale w Polskiej Cerekwi;
Seniorzy, nie ryzykujcie swojego zdrowia i życia, by zrobić opłaty.
 mailowego, pod adresem: pbskkozle@pbskkozle.pl
Poproście najbliższych, którzy mają dostęp do płatności internetowych czy też mobilnych, aby opłacili w Waszym imieniu niezbędne
Ponadto rekomendujemy:
rachunki.
• realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty
Drodzy „mobilni” Klienci prosimy – zaproponujcie swoim
lub poprzez bankowość elektroniczną,
Rodzicom, Dziadkom, Wujkom, Ciociom lub nawet bliskim są• wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych
siadom w podeszłym wieku, że opłacicie w ich imieniu niezbędne
w domu z użyciem konta on-line.
rachunki wykorzystując swój komputer, tablet czy telefon, a Oni po
udanej transakcji zwrócą Wam pieniądze.
Na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do
wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitar- powyższych rekomendacji.
ne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi, mimo niedogodności,
Prosimy, jeżeli to tylko możliwe – zostańcie Państwo w domu!
z którymi mamy obecnie do czynienia.
Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego
Czas pracy placówek Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Kędzierzynie-Koźlu
w Kędzierzynie-Koźlu uległ zmianie. Zachęcamy do śledzenia
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