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Urzad Gminy Pvls1ill Cer€-kie~N

ul. Raciborska 4, 47 - 260 Polska Cerekiew

tel. ! faK. {OTi) 487' 51 50, {OT;} 487 82 27

Przemoc domowa

Przemoc domowa jest dzialaniem zamierzonym
i wykorzystujacym przewage sil, skierowanym przeciw
czlonkom rodziny, naruszajacym prawa i dobra
osobiste i pówodujacym cierpienie i szkody.

Niebieskie karty to procedura interwencji wobec
przemocy domowej której celem jest zatrzymanie
()viska przemocy i wszechstronna pomoc rodzinie w
ktorej wystepuje przemoc.

Niebieska karta
Procedura niebieskiej karty sklada sie z kilku
etapów:
Meldunek - przyjecie zgloszenia o przemocy przez
radiooperatora od ofiary przemocy lub jej swiadka.
Zagloszenie moze byc bezposrednie na Policje lub
telefoniczne - nr telefonu 997.

Interwencja - przeprowadzona przez funkcjonariusza
policji oraz notatka sporzadzona na miejscu
zdarzenia .
Informacja -która interweniujacy zostawiaja w
miejscu zdarzenia dla ofiary przemocy. Jest to
informacja o przyslugujacych jej prawach i
mozliwosciach szukania pomocy ,w róznego rodzaju
instytucjach .
Prosba o pomoc - która ofiara moze wypelnic na

0jscu i przekazac policjantowi. jest to prosba o
uCJzielenie dalszej pomocy lub wszczecie
postepowania przygotowawczego w sprawie o
znecanie sie nad rodzina.

Sporzadzona w czasie interwencji
dokumentacja zostaje przekazana dzielnicowemu,
który od tej pory bedzie opiekowal sie rodzina W
podejmowanych dzialaniach dzielnicowy wspólpracuje
z pracownikiem pomocy spolecznej, przedstawicielem
samorzadu lokalnego lub innego rodzaju instytucjami
i organizacjami wspomagajacymi rodzine.

Nr 7 ! 06 z dni~ 22,02.2006

Gminna Komisia ds. Rozwiazvwania
Problemów Alkoholowvch

Prowadzi dzialania w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o
wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu
alkoholizmowi polegajace na:

- profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i
edukacyjnej w zakresie rozwiazywania
problemów alkoholowych w szczególnosci wsród
dzieci i mlodziezy oraz propagowaniu zdrowego
stylu zycia,
- udzielaniu rodzinom, w których wystepuja
problemy alkoholowe, pomocy
psychospolecznej i prawnej, a w szczególnosci
ochrony przed przemoca w
rodzinie,
-zwiekszeniu dostepnosci pomocy

terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzaleznionych od alkoholu,
-ustalaniu zasad wydawania i cofania

zezwolen na prowadzenie sprzedazy
i podawania napojów alkoholowych oraz
kontrolowaniu przestrzegania tych zasad.

Pomocy w sprawach zwiazanych z problemami
alkoholowymi mozna uzyskac:
-w Urzedzie Gminy w Polskiej Cerekwi, pok. nr 14,
u pelnomocnika ds. rozwiazywania problemów
alkoholowych tel. 077 4875150 wew. 25 w
godzinach pracy urzedu:
. poniedzialek od godz. 730 do 1600
. od wtorku do czwartku od godz. 730do 1530
. piatek od 730 do 1500
-w Poradni Leczenia Uzaleznien "ISMED" ul.
Harcerska 14 , Kedzierzyn-Kozle
tel. (077) 4723935
- w Osrodku Leczenia Odwykowego Woskownice
Male, tel. (077) 4196555

L

UWAGA -Ptasia grypa!!!

W zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 pazdziernika 2005 roku w sprawie
zarzadzania srodków zwiazanych z zagrozeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu przypomina
sie o zakazie:

utrz wania drobiu na otwarte' rzestrzeni



INFORMACJA
dla mieszkancówGminv Poiska Cerekiew.

Po~d%y Gmina Polska Cerekiew a SPZOZ -~dzierzyn -Kozle zostala podpisana umowa na podstawie,
której mieszkancy GmlDy,zameldowani wDiej aa Stale.do koJica 2006 roku mOR skorzystacZD8Btepujacych
bezplamych badan lekarskich:

Ln.

L

..-

"6.

!RODZAJ :BADANIA

Wczesne wykrywuUe raka pie.'"5i
"'

dla kobiet urodzonych w latach
1944>. 1966

Wczesne ~lu-~'waDie
ralm szyjki macicy

3. Wczesne wykrywanie
nowotworów jelita grubep

MIEJSCE BADANIA I REJESTRACJA
l.Badanie obejmuje: wypelnienie m:Ildmyt~ ~Ji
piersi, %dj~:iemammogran.."2&
2.M'Jejace badan : Praco'W%liaMammosmfic:z:nawPrzychadni p%zy
111.24K"9rlemia7 'W'X-Koz1uw dnirobo:=w god:. S.3o-14.30.
3Jhjesiracja : osobiscielub tfoJl'ri'nn;I'-'J\;e0774824114

l.Badanie obejmuje: badlmiecytolog]~!!.
2.Miejscabadali: P~ Ginekologiczlu:przy:

" - ul Roosevelta:2- teL0774062538.
. ul Barccrs1dejH-teL 0774E34613lub0774835417
. ul LeS7ka Bial=go 5 - tel.0774833390.

3.Rejestracja : osobiscie lubmle:mm=n;f:.

1.Mp:zymi powyzej 45 rob zycia-zaJaoes badan. ;
. . badmD=per re:mm.
. badmie 1aboramrY,jnePSA.

2.Mpczymi i Imbiety powyzej 50 rokU zycia -zaJaes badan:
- badJmie 1rnhmoBkopowe
- badanie kalu na.mw ungona

:;.Miejsce badan: Poradnia Chin.Irgic:zcaw PIzychodni ~r ul.
241.'WiMnia7 w K - KoZlu.
4.Rejesiracja : osobiscie lub '!elefimicznie 0774062428
l.Badanie obejmuje: ~ badanie perr~Ct1DJ1,omaczenicPSA.
2.Miejsce badan: Poradnia Urologiczlm w PIzychodni pay ul 24
kwimDiB. 7 w X - Xozln.
3.Re.,estracja :osobiBei81ub telerf'nn;t'!'m;!'I- 077 4062510
l.Dotyczy: 1U:2I1iówkW I -VI szkól podstawowych. "

l.Mielsce hadaDia :.S2kolL
3.Termln baclaula : 2Dstauie ustalony w porn7.nm'i!!1);"z rodzit:ami
i dyrokcje.szkoly (~dns. pis=maa zgoda.rodziców lub
~ów 1DWJIYch).
l.Obejmuje badaDie: hoImtmu tyreatropowego!'SH. tyroksyny
wo1nejF!'4 .....
:.Miejsce badaJi : Pracow:nia USG ViS2pimln Zespolonym pr2yul
Roosove1m:2 "\IVK -Kotlu.
3.ReJestrac,la : osobiscie lub te1efm:JicztJhl - 077406Z4ó2

I LObejmuje zabuJ'2eD lospodarki lipidowej: cbo1esimol
calkowity. chc1esteTolBDL. cholest::ro1LDL, 1rigIi=ydy
2..Miejlcebadan - ZakladDiagnostykiLabora:tm:Yjnej w Szpitalu
Zllspokmym p::zyul Roosevm 2 w K -Kozlu '!IV:zasie pracy
1aboratcr.imn.

l.Badanie jaskry : b~dziewyiamywrm wporadniach
a1cillstycznych.SPZOZ'p!Z}iul. 24 kwietnia7 i~ 11
wK-Koz1n.
2Jlejestracja : osobiscie]ubte1efcmicznie;Poradniao1ailis1;yoma:
PrzycbOdniaul.H2rc=i:m 11 teL 0774833151 .
Pr:zvcbodniaul. 24 kwietnia7 tsL 0774829560
LDadaDieobejm1lje: Bemoglob~ gliimwauaHbAlc
:. :Badanie:odbywac~ b~dziew z,.lr~ij~e DiagnoBtyki
LabcramryjnejwK -:Kozlu ~' ul Roosevelta2.
3.B.ejem'ac.ta: osobis=ie.lubtelefo~ -0'77406~2

Zachecamy do skDrzysauia z badai. gd312:sa one nieodplatne tylko do kolicn 2006 :'.

4.
Wczesue wykrywanie raka
gruczolu krokoweao
dla mezczyzn powyzej 45 roku
zvcia

Badanie gruczolu tarczowego u
kobiet

7. :Badanie chorób serca l ukladu

krawda

8. Badaale profilaktyczne 'W
kienmktr Jastry

9. Badanie cukrzycy

Wójt Gmin)'
Krystyn:. Helbin


