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Stan zagrożenia epidemicznego – co to takiego?
12 marca 2020 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Jest to związane z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.  Co to oznacza? 
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Urząd ogranicza bezpośrednią obsługę 

Z uwagi na kolejne stwierdzone w 
Polsce przypadki koronawirusa, w 
trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
pracowników oraz mieszkańców 
Urząd Gminy Polkowice pracuje w 
trybie wewnętrznym do odwołania 

– informuje Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. – Sprawy będzie 
można załatwiać w formie telefo-
nicznej, elektronicznej oraz pocz-
towej – dodaje. 
 

Zamknięcie urzędu dla interesantów 
nie oznacza, że nie będzie on funkcjo-
nował. Urzędnicy pracują normalnie. 
Będą pomagali Państwu załatwić 
sprawy za pośrednictwem Internetu 
lub telefonicznie. 
Dodatkowo, wewnątrz budynku, przy 
głównym wejściu do urzędu, została 
umieszczona skrzynka, w której mogą 
Państwo zostawiać korespondencję. 
Należy ją składać w godzinach pracy 
urzędu tj.: 

poniedziałek, środa, czwartek 
7.30 – 15.30, wtorek 7.30-
17.00 oraz piątek 7.30 – 14.00.

W wyjątkowych, ściśle określonych i 
ograniczonych do niezbędnego mini-
mum sytuacjach, kontakt osobisty z 
pracownikami urzędu będzie możliwy 
po uprzednim telefonicznym umówie-
niu spotkania pod wskazanym nume-
rem telefonu: 76 847 41 07.

ZAŁATW SPRAWĘ 
ELEKTRONICZNIE 

Przygotowaliśmy dla Państwa sys-
tem wyszukiwarki kart usług elek-
tronicznych, dzięki której możliwe 
jest załatwienie sprawy w urzędzie 
nie wychodząc z domu. Sporządzili-
śmy również listę usług, jakie można 
załatwić za pomocą systemu ePUAP.  
Wszystkie informacje znajdują się na 
naszej stronie internetowej www.po-
lkowice.eu w zakładce „załatw sprawę 
elektronicznie”. 

PPI

SEKRETARIAT
(76) 749 60 00

PEŁNOMOCNIK DS. KOMUNIKACJI 

Z MIESZKAŃCAMI   
Wojciech Żbikowski (76) 84 74 164

PEŁNOMOCNIK DS. GÓRNICTWA I 
KOMUNIKACJI 
Jan Wojtowicz (76) 742 85 98

PEŁNOMOCNIK DS. OSÓB Z 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
Filip Rodzik (76) 724 97 16

PEŁNOMOCNIK DS. NADZORU 
WŁAŚCICIELSKIEGO I POMOCY 
PUBLICZNEJ 
Mariola Kurant (76) 84 74 199

RZECZNIK PRASOWY
Roman Tomczak (76) 84 74 134

GMINNY ARCHITEKT ZIELENI 
Elżbieta Kaczorowska (76) 72 49 715

WYDZIAŁ INWESTYCJI, 
ROZWOJU GMINY I ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
Renata Napieralska (76) 84 74 192

WYDZIAŁ KOMUNALNY
Marzena Olejnik (76) 84 74 187

REFERAT INWESTYCJI
Tomasz Duszyński (76) 72 49 711

WYDZIAŁ OCHRONY 
ŚRODOWISKA I OBSZARÓW 
WIEJSKICH 
Małgorzata Kalus-Chiżynska 
(76) 84 74 195

WYDZIAŁ PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO GEODEZJI  
I NIERUCHOMOŚCI 
Jolanta Brzózka (76) 72 46 786

WYDZIAŁ OŚWIATY I KULTURY 
Alicja Kamecka 76) 84 74 142

WYDZIAŁ PROMOCJI I 
WSPIERANIA INICJATYW 
LOKALNYCH 
Krzysztof Kaczanowski (76) 84 74 151

WYDZIAŁ ZDROWIA, 
SPRAW SPOŁECZNYCHI 
MIESZKANIOWYCH 
Bożena Maciejowska (76) 84 74 122

REFERAT ROZWOJU GMINY
Elżbieta Gałek-Kapusta (76) 84 74 167

BIURO RADY MIEJSKIEJ I 
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 
Anna Pełechaty (76) 84 74 133

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO-
ADMINISTRACYJNY 
Lilla Żelem (76) 84 74 189

WYDZIAŁ SPRAW 
OBYWATELSKICH 
Grażyna Greń (76) 84 74 127

URZĄD STANU CYWILNEGO
Mariola Adamczyk-Felkel (76) 84 74 191

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 
Grzegorz Kardyś (76) 84 74 160

WYDZIAŁ FINANSOWO-
KSIĘGOWY 
Magdalena Andrejczyn (76) 84 74 136

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT 
LOKALNYCH 
Anna Zając (76) 84 74 111

REFERAT ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
Anna Romańska (76) 84 74 126

 KANCELARIA OGÓLNA
(76) 84 74 168 i 84 74 107

Gazeta Polkowicka 
dwutygodnik gminy Polkowice, 
59-100 Polkowice, Rynek 1, II p. (pokój 213),  
e-mail: redakcja@ug.polkowice.pl,
wersja elektroniczna Gazety: www.polkowice.eu, Facebook: fb.com/polkowice 

Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania,  
skracania i omawiania nadesłanych komunikatów, apeli, wystąpień, oświadczeń, listów itp. 
Za treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

Wydawca: Urząd Gminy Polkowice, www.polkowice.eu
Druk: Drukarnia PolskaPresse Sp. z o.o., 41–203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25e.

FO
T. 

KA
RO

L P
IK

OR

Jedzenie na wynos. Zgłoś lokal  
#PolkowiceNaWynos to akcja 
władz gminy skierowana do wła-
ścicieli lokali gastronomicznych, 
którzy oferują odbiór osobisty je-
dzenia albo jego dostawę do domu 
 
W związku ze stanem zagrożenia epi-
demicznego działalność restauracji, 
pubów i barów została zawieszona, 
ale lokale gastronomiczne nadal mogą 
świadczyć swoje usługi – w dwojaki 
sposób: na wynos albo z dowozem. 
Taka baza obecnie powstaje na stronie 
gminy Polkowice. 

– Dbamy przede wszystkim o bez-
pieczeństwo mieszkańców, dlatego 
zachęcamy do zamawiania jedzenia 
– mówi burmistrz Łukasz Puźniecki i 
dodaje: – Dziękuję wszystkim przedsię-
biorcom za gotowość do współpracy.
Zgłoszenia do bazy przyjmowane są 
za pośrednictwem strony interneto-
wej: www.polkowice.eu w zakładce:  
#PolkowiceNaWynos – Ankieta.

ULK

Mniej autobusów na drogach  

Częstotliwość kursów komunika-
cji miejskiej zmniejsza ZKM w Po-
lkowicach. Komunikacja międzyg-
minna zostanie zawieszona. 
 
Zmiany zaczną obowiązywać od po-
niedziałku 23 marca i potrwają do 
odwołania. Wszystko po to, by zmini-
malizować zagrożenie koronawirusem, 

w trosce o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, jak i kierowców. 
- W związku z zaistniałą sytuacją, za-
uważamy faktyczne zmniejszenie zapo-
trzebowania na komunikację miejską. 
Nie ma uczniów, studentów, a osoby 
starsze mają zalecenie, żeby zostawać 
w domu. Zamkniętych jest wiele placó-
wek, galeria, kino i restauracje, dlatego 

zdecydowaliśmy się na te ograniczenia 
- mówi Jan Wojtowicz, pełnomocnik 
burmistrza ds. górnictwa i transportu.
Decyzją wójtów i burmistrzów zawie-
szona zostaje komunikacja międzyg-
minna na liniach nr 20, 24 i 25. O kolej-
nych zmianach będziemy informować 
na stronie polkowice.eu

DRM 



Gazeta Polkowicka4 www.polkowice.eu • fb.com/polkowice

Teleporady zamiast wizyt  
Ograniczenie dotyczy w szczególności pro-
wadzenia rehabilitacji leczniczej, stomato-
logii, ambulatoryjnej opieki specjalistycz-
nej, szczepień ochronnych, badań diagno-
stycznych wykonywanych ambulatoryjnie, 
takich jak USG oraz badań profilaktycznych.

– W związku z najnowszymi zaleceniami NFZ, w 
trosce o zdrowie pacjentów, wszystkie osoby 
umówione w najbliższych dniach na wizyty pro-
simy o niestawianie się osobiście w naszej pla-
cówce. Pacjentów, którym pomoc w tym zakresie 
będzie niezbędna, prosimy najpierw o kontakt te-
lefoniczny, gdzie zostanie ustalony termin telepo-
rady. Jeżeli lekarz uzna za konieczną konsultację 
w przychodni, zostanie wyznaczony termin wizyty 
– informuje Waldemar Sułek, prezes PCUZ.

TELEPORADY
w godz. 6.30 – 18.30 – rejestracja
76 746 08 10, 76 746 08 11, 76 746 08 43, 530 002 
581

w godz. 7.00 – 14.35 – (numery wspomagające)
600 387 708, 733 270 475, 690 987 413

RECEPTY
Recepty na leki stałe można zamówić za pośred-
nictwem poczty elektronicznej: erecepta@pcuz.
eu  lub dzwoniąc pod numery telefonów: 534 159 
010, 690 987 395 lub 690 987 764. Więcej infor-
macji na ten temat na str. 15.

PUNKT WERYFIKACYJNY
Obecnie wejście do przychodni jest możliwe tylko 
drzwiami otwieranymi automatycznie od strony 
parkingu. Tam, dla zwiększenia bezpieczeństwa 
pacjentów oraz pracowników, PCUZ wspólnie ze 
strażą miejską stworzyły punkt weryfikacyjny. 
W punkcie mierzona jest temperatura i podejmo-
wane są decyzje, co do zasadności skorzystania 
z porad lekarskich na terenie przychodni. Na-
stępnie pacjenci wypełniają ankietę dotyczącą 

ewentualnego przebywania w ostatnim czasie 
poza granicami kraju i kontaktowania się z oso-
bami zarażonymi. Dodatkowo po wejściu i wyjściu 
z przychodni pacjent zobowiązany jest do dezyn-
fekcji rąk. Wszystkie inne wejścia są zamknięte.

– Liczymy na państwa wyrozumiałość w tej wy-
jątkowej dla nas wszystkich sytuacji. Prosimy 

o zachowanie wszelkich zalecanych środków 
ostrożności. O wszystkich zmianach będziemy 
informować na bieżąco za pośrednictwem naszej 
strony internetowej oraz mediów społecznościo-
wych – mówi prezes PCUZ.

PPi 
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Kasa na front  

Blisko 80 tysięcy złotych na bieżą-
ce potrzeby pogotowia ratunkowe-
go z budżetu gminy przekazał bur-
mistrz Polkowic, Łukasz Puźniecki. 
Wsparcie otrzymały także lokalne 
służby mundurowe oraz polkowic-
ka przychodnia. 
 

– Podjąłem decyzje o przekazaniu 
środków na bieżące wydatki pogotowia 
ratunkowego. Jest to wyraz solidar-
ności z ratownikami medycznymi. Są 
oni na pierwszym froncie walki z koro-
nawirusem – mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic. – Mam nadzieję, 
że te środki pomogą chronić zdrowie 

ratowników medycznych. Ich służ-
ba i poświęcenie jest godne podziwu 
– zaznacza. 

Pod opieką ratowników medycznych 
z legnickiego pogotowia ratunkowego 
znajduje się ponad pół miliona ludzi, 
z terenu sześciu powiatów, w tym 

polkowickiego. W obecnej sytuacji 
epidemiologicznej każda pomoc dla 
nich jest na wagę złota, ponieważ są 
oni bezpośrednio narażeni na kontakt z 
osobami zarażonymi.

– Jest to dla nas ogromna pomoc. Kupi-
my artykuły pierwszej potrzeby, które 
w tej chwili musimy posiadać. Będą to 
kombinezony ochronne, środki dezyn-
fekujące i maski – tłumaczy Jarosław 
Luboński, zastępca dyrektora ds. me-
dycznych Pogotowia Ratunkowego w 
Legnicy. 
– Tak hojnego wsparcia ze strony sa-
morządów, jak od gminy Polkowice, 
jeszcze nie otrzymaliśmy – podkreśla. 

Pogotowie ratunkowe to niejedy-
na instytucja, która może liczyć na 
pomoc ze strony gminy Polkowice. 
Wsparcie otrzymały również lokalne 
służby mundurowe oraz polkowicka 
przychodnia. 

– Stan jest szczególny, wszyscy stara-
my się wspierać osoby, które na pierw-
szym froncie walczą z koronawirusem, 
czyli służby mundurowe, ratownictwo, 
policję, straż miejską, ale również in-
stytucje, takie jak PCUZ. Przekazujemy 
im środki dezynfekujące, rękawice, ma-
ski ochronne, fartuchy – wyjaśnia bur-
mistrz Puźniecki – Pierwsza transza 
pomocy  już do nich dotarła. Sukcesyw-
nie będziemy dostarczać kolejne partie 
materiałów ochronnych – dodaje. 

Wsparcie od gminy otrzymał także 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Polko-
wicach. Obecnie przebywa w nim dwu-
dziestu pacjentów, którzy wymagają 
stałej opieki. W ramach udzielonej po-
mocy polkowicki ZOL został wyposażo-
ny w dodatkowe środki dezynfekujące, 
1500 rękawic, 300 masek ochronnych, 
45 kombinezonów, myjki i podkłady.

Paula Piastowska

Wszystkie ręce na pokład, czyli wspólne bezpieczeństwo  
Zagrożenie koronawirusem wy-
wróciło nasze życie do góry noga-
mi. Sytuacja jest bardzo dynamicz-
na, a informacje szybko się dezak-
tualizują. Najważniejsze – to prze-
strzeganie zaleceń, aby zminima-
lizować zagrożenie epidemiczne. 
Nad tym czuwają w naszej gminie 
służby ratownicze, sanepid, poli-
cja i włodarze. 

Polkowickie ulice i chodniki nie są tak 
zatłoczone, jak jeszcze kilkanaście 
dni temu. To akurat bardzo dobra wia-
domość. Można się też spodziewać 
pewnego spowolnienia w sprawach 
gospodarczych, ale nie wszystko da się 
odłożyć w czasie. 
- Rozpoczęte inwestycje są kontynu-
owane – mówi Wojciech Marciniak, 
zastępca burmistrza gminy ds. go-
spodarczych. – Ogłaszamy przetargi 
związane z funkcjonowaniem miasta i 
gminy. Chodzi, na przykład, o sprząta-
nie, usługi komunalne czy utrzymanie 
terenów zielonych i placów zabaw. 
Póki co, nie planuje się zamknięcia po-
lkowickiego targowiska: jest tam mało 
handlujących i kupujących.  
Jak zapewnia Marek Zalewski, 

koordynator ds. zagrożenia epidemicz-

nego, sytuacja w gminie Polkowice sta-
bilizuje się. 
- Od początku prowadzimy kampanię 
informacyjną poprzez stronę inter-
netową urzędu gminy, gdzie także w 
zakładce: tablica ogłoszeń znajdują 
się aktualne komunikaty i ostrzeżenia 
związane ze stanem epidemicznym – 
przypomina Marek Zalewski. - Kampa-
nię informacyjną prowadzimy również 
w mediach społecznościowych. 
Jak dodaje, wszystkie służby odpowie-
dzialne za bezpieczeństwo na terenie 
naszej gminy są w pełnej gotowości i 
na bieżąco doposażane, między innymi, 
w środki ochrony indywidualnej (takie 
przekazane zostały pracownikom Po-
lkowickiego Centrum Usług Zdrowot-
nych) oraz środki dezynfekujące, choć 
tu ze względu na rosnące zapotrzebo-
wanie, trudno przewidzieć, jak długo 

trzeba będzie na nie czekać. Dlatego 
trwają poszukiwania alternatywnych 
źródeł dostaw. Być może okres cze-
kających nas ograniczeń będzie dłuż-
szy. Mogą też pojawić się nieoczeki-
wane zdarzenia. W gminnym sztabie 
zarządzania kryzysowego są do tego 
przygotowani.  
- Na prośbę komendy Państwowej 
Straży Pożarnej i Zespołu Ratownic-
twa Medycznego przygotowaliśmy 
dla tych służb dwa miejsca dyslokacji, 
gdyby zaistniała konieczność dezyn-
fekcji pomieszczeń – dodaje koordyna-
tor ds. zagrożenia epidemicznego.
Kiedy zamykaliśmy wydanie „Gazety”, 
na terenie powiatu polkowickiego nie 
było potwierdzonego przypadku zaka-
żenia wirusem SARS-CoV-2. Taką infor-
mację otrzymaliśmy z sanepidu. 

Nadzór nad osobami, które mają kwa-
rantannę, to oczywiście „kryzysowe” 
zadanie polkowickich policjantów. Ich 
codziennością są interwencje, a tych 
od pierwszego zarejestrowanego w 
Polsce przypadku choroby zakaźnej 
COVID-19, było ponad 300. 
- W tym trudnym dla wszystkich okre-
sie funkcjonariusze wykonują swoje 

wszystkie ustawowe obowiązki, prze-
strzegając równocześnie procedur 
bezpieczeństwa – podkreśla Przemy-
sław Rybikowski. - Sprawdzają czy 
osoby objęte kwarantanną nie potrze-
bują pomocy, zatrzymują sprawców 
przestępstw i reagują na niepokojące 
zgłoszenia od mieszkańców. W razie 
jakiegokolwiek kontaktu z osobą objętą 
kwarantanną lub z osobą, co do której 
istnieje prawdopodobieństwo, że jest 
nosicielem wirusa, policjanci prze-
kazują taką informację odpowiednim 
służbom i postępują zgodnie z zalece-
niami inspektorów sanitarnych, gdyż 
każda interwencja i towarzyszące jej 
okoliczności są inne. 
Przypominamy, że w obecnej sytuacji, 
aby złożyć zawiadomienie o  zdarze-
niu nie trzeba osobiście pojawiać się 
w komendzie. Wystarczy zadzwonić. 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
obu stron. 

ULK 
 
 
 

JESTEŚMY NA POSTERUNKU 

Z Łukaszem Puźnieckim, burmistrzem 
gminy Polkowice rozmawia Urszula 
Romaniuk. 
Jak funkcjonuje urząd gminy w 
związku ze stanem zagrożenia 
epidemicznego? 
Podjąłem decyzję o pracy Urzędu 
Gminy Polkowice w trybie wewnętrz-
nym. To wynika przede wszystkim z 
zapewnienia bezpiecznej obsługi przez 
urząd mieszkańców gminy. Urzędnicy 
przychodzą do pracy. Są w gotowości. 
Ja sam, jako szef Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Polkowicach, przez 
całą dobę jestem w stałym kontakcie 
ze służbami i innymi instytucjami, jak 
na przykład, starostwo. 
Lepiej jednak ograniczyć bezpo-
średnie wizyty w ratuszu.  
Oczywiście. Apeluję do mieszkańców, 
aby ograniczyli do minimum kontakt 
bezpośredni. Wynika to - powtórzę - z 
troski o zdrowie naszych mieszkań-
ców. Zachęcamy do kontaktu tele-
fonicznego, a przy głównym wejściu 
jest specjalna skrzynka podawcza, do 
której można złożyć wniosek lub inne 
dokumenty. Apeluję też o cierpliwość 
w tym szczególnym czasie, abyśmy 
byli solidarni, pomagali sobie, a przede 
wszystkim przekazywali sobie praw-
dziwe informacje. Zachęcam do odwie-
dzania portalu internetowego gminy 
Polkowice. Tam znajdują się, na bieżą-
co, wszystkie informacje dotyczące 
stanu epidemicznego na terenie naszej 
gminy- www.polkowice.eu.
Wspomniał Pan o służbach ratow-
niczych. Dla nich obecna sytuacja to 
też sprawdzian, a przede wszyst-
kim ogromna odpowiedzialność.  
Staramy się wspomagać służby ratow-
nicze: policję, straż pożarną, ratowni-
ków medycznych, straż miejską. One 
są na pierwszym froncie walki z koro-
nawirusem. Wszystkim chciałbym ser-
decznie podziękować. Do mieszkańców 
apeluję o to, by stosowali się do komu-
nikatów i zaleceń wydawanych przez te 
służby. A przede wszystkim, by zosta-
wali w domach, jeśli nie ma potrzeby 
wyjścia. My jesteśmy na posterunku. 

Wojciech 
Marciniak
Wiceburmistrz 
Polkowic
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Grypa, koronawirus, a może przeziębienie?
To pytanie zadaje sobie w tej chwili wiele osób. Nie tak łatwo rozpoznać, że ma-
my do czynienia z koronawirusem, choć niektóre objawy są wskazaniem do pod-
dania się kwarantannie i wykonania specjalistycznego testu. Poniżej przed-
stawiamy tabelkę z najczęstszymi objawami tych trzech chorób. Przede  

wszystkim jednak nie panikujmy, bo nadal trwa sezon grypy i przeziębienia. Pamiętaj-
my też, że dostępne są teleporady lekarskie. W żadnym wypadku nie wybierajmy się 
po diagnozę do przychodni. 
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Sąsiedzi nas 
potrzebują 
Osób cierpiących na CO-
VID-19, a więc chorobę 
wywoływaną przez koro-
nawirusa, niestety przy-
bywa. Przypomnijmy, że 
choroba ta jest szczegól-
nie niebezpieczna dla osób 
starszych. Warto więc za-
interesować się losem na-
szych sąsiadów. Być może 
ktoś zza ściany potrzebuje 
naszej pomocy.

 
SENIORZY – GRUPA 
NAJWIĘKSZEGO RYZYKA

Najbardziej narażone na roz-
winięcie ciężkiej postaci cho-
roby i zgon są osoby starsze, 
z obniżoną odpornością, któ-
rym towarzyszą inne choro-
by, w szczególności przewle-
kłe. Zaleca się, by seniorzy 
pozostawali w domach i zre-
zygnowali z uczestniczenia w 
różnego typu wydarzeniach 
oraz ograniczyli korzysta-
nie z przestrzeni publicznej. 
Oznacza to, że czynność tak 
prozaiczna, jak wyjście do 
piekarni po bułki, dla takich 
osób może okazać się śmier-
telnie niebezpieczna. 

MŁODZI MAJĄ WOLNE

„Pamiętajmy, że najbardziej 
narażoną grupą na zarażenie 
są osoby starsze, a młodzi 
mają wolne" - czytamy na 
profilu jednej z inicjatyw pod 
nazwą 

"Pomóż swojemu 
sąsiadowi, nie bądź 
obojętny!". Chodzi o 
to, aby zainteresować 
się losem najbliższego 
sąsiada.
Obecnie zamknięte zostały 
instytucje publiczne, miejsca 
rozrywki, wiele osób pracuje 
zdalnie z domu. Wystarczy 
więc poświęcić chwilę i ro-
zejrzeć się po najbliższym 
sąsiedztwie. Może ktoś za 
ścianą pilnie potrzebuje spra-
wunków czy leków. 

POTNIJ POLKOWICKĄ
W tym wydaniu Gazety Po-
lkowickiej umieszczamy dla 
państwa wzór kartki, na któ-
rej móżna wyrazić chęć do 
pomocy w zrobieniu zakupów 
czy załatwieniu ważnych 
spraw. Kartkę wystarczy 
wyciąć z gazety lub wydruko-
wać z wersji elektronicznej i 
umieścić na tablicy ogłoszeń 

w naszej klatce lub innym 
miejscu, znajdującym się w 
zasięgu najbliższego sąsiedz-
twa. Należy podać na takiej 
kartce swoje dane i czekać na 
odzew. To będzie oznaczało, 
że jesteście gotowi, aby po-
móc. Dla nas to drobny gest, 
a dla sąsiada może oznaczać 
bardzo wiele. No i pomóc mu 
w przetrwaniu epidemii. 

POMOC OSOBOM W 
TRUDNEJ SYTUACJI

Burmistrz Polkowic wydał 
specjalne zarządzenie gwa-
rantujące pomoc osobom, 
które są w trudnej sytuacji 
materialnej i finansowej, ze 
względu na kwarantannę, 
wiek czy stan zdrowia. Chodzi 
o pomoc tzw. niepienieżną w 
okresie pandemii koronawiru-
sa. Chodzi o dostarczenie po-
siłków, żywności, leków czy 
środków czystości osobom, 
które nie mogą ich odebrać 
osobiście.

DRM
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Pytania i odpowiedzi 
dotyczące 
koronawirusa 
Koronawirusy to duża rodzi-
na wirusów, które mogą po-
wodować choroby u zwie-
rząt, a także u ludzi. Ostatnio 
odkryty koronawirus SARS-
-CoV-2 powoduje chorobę  
COVID-19. 

JAK ROZPRZESTRZENIA 
SIĘ KORONAWIRUS 
SARS-COV-2?

Bezpośrednio, drogą kropelko-
wą. Zawierające wirusa drob-
ne kropelki powstają w trakcie 
kaszlu, kichania, mówienia i 
mogą być bezpośrednią przy-
czyną zakażenia.
Odległość 1-1,5 m od drugiej 
osoby, z którą się rozmawia, 
traktowana jest jako bezpiecz-
na pod warunkiem, że osoba ta 
nie kaszle i nie kicha w naszym 
kierunku.
Pośrednio – poprzez przed-
mioty skażone podczas kicha-
nia czy kaszlu. Wirus nie ma 
zdolności przetrwania poza 
organizmem człowieka, ale za-
nim ulegnie dezaktywacji może 
upłynąć nawet kilkanaście go-
dzin i w tym czasie może on być 
zakaźny.

CZY MOŻNA ZARAZIĆ 
SIĘ OD OSOBY, KTÓRA 
NIE MA OBJAWÓW?

Ryzyko zakażenia koronawiru-
sem od osoby bez objawów jest 
bardzo niskie. Ale wiele osób 
z potwierdzonym zakażeniem 
doświadcza jedynie łagodnych 
objawów. Dotyczy to szcze-
gólnie wczesnych stadiów 
choroby.

CZY MOŻNA ZARAZIĆ 
SIĘ DROGĄ FEKALNO-
ORALNĄ?

Ryzyko zakażenia koronawi-
rusem przez kontakt z kałem 
zarażonej osoby wydaje się 
niskie, choć wstępne badania 
sugerują, że w niektórych przy-
padkach wirus może być obec-
ny w kale. Dlatego tak ważne 
jest regularne mycie rąk po 
skorzystaniu z łazienki i przed 
jedzeniem.

ILE WYNOSI OKRES 
INKUBACJI?

Okres inkubacji to czas między 
złapaniem wirusa a wystąpie-
niem objawów choroby. Wynosi 
on od 1 do 14 dni, najczęściej 
około 5 dni.
Jakie są objawy koronawirusa?
Najczęstsze objawy to: gorącz-
ka, kaszel, duszność. Niektórzy 
pacjenci mogą mieć katar, bie-
gunkę, ból gardła. Objawy te są 
zwykle łagodne i zaczynają się 
stopniowo. Ciężką postać cho-
roby obserwuje się głównie u 

osób starszych, z niedoborami odpor-
ności i chorobami przewlekłymi, np.: 
nadciśnieniem czy cukrzycą.

JAK DŁUGO WIRUS PRZETRWA 
NA POWIERZCHNIACH?

Badania sugerują, że koronawirusy 
mogą utrzymywać się na powierzch-
niach nawet kilkanaście godzin. Jeśli 
uważasz, że powierzchnia mogła zo-
stać skażona, wyczyść ją środkiem 
dezynfekującym. Umyj ręce mydłem i 
wodą lub zdezynfekuj środkiem na ba-
zie alkoholu (min. 60 proc.). Unikaj do-
tykania dłońmi oczu, ust lub nosa.

JAK PRAWDOPODOBNE JEST 
ZARAŻENIE KORONAWIRUSEM?

Dla większości ludzi ryzyko zakażenia 
koronawirusem jest wciąż niskie. Są 
jednak miejsca na świecie, w których 
on się rozprzestrzenia. Dlatego trze-
ba stosować się do rekomendacji GIS 
i ograniczeń dotyczących podróży, 
przemieszczania się i przebywania w 
dużych skupiskach ludzkich. Ważne 
jest, aby zdawać sobie sprawę z sy-
tuacji epidemiologicznej, na obszarze, 
w którym się znajdujesz. GIS publikuje 
aktualizacje na temat sytuacji epide-
miologicznej na całym świecie.

CZY MOŻNA ZARAZIĆ SIĘ 
KORONAWIRUSEM OD 
ZWIERZĄT DOMOWYCH?

Obecnie nie ma dowodów na to, że 
zwierzęta domowe, takie jak koty i psy, 
zostały zainfekowane lub mogłyby 
rozprzestrzeniać wirusa wywołujące-
go COVID-19.

CZY BEZPIECZNIE JEST 
OTRZYMAĆ PACZKĘ Z 
DOWOLNEGO OBSZARU, 
W KTÓRYM ZGŁOSZONO 
KORONAWIRUSA? 

Tak. Prawdopodobieństwo zarażenia 
poprzez produkty handlowe jest niskie. 
Ryzyko zarażenia wirusem, który po-
woduje COVID-19 poprzez paczkę jest 
również niskie. Obecnie brak jest do-
wodów naukowych na zakażenie koro-
nawirusem przez paczkę nadaną z Chin 
lub Europy.

CZY POWINIENEM NOSIĆ 
MASKĘ, ABY SIĘ CHRONIĆ?

Światowa Organizacja Zdrowia nie 
zaleca noszenia maseczek ochron-
nych przez osoby zdrowe. Maseczki 
ochronne powinny nosić osoby cho-
re, opiekujące się chorymi i personel 
medyczny pracujący z pacjentami 
podejrzewanymi o zakażenie korona-
wirusem. Szczegółowe informacje do-
tyczące bezpieczeństwa w poszcze-
gólnych państwach i regionach, w tym 
potrzebne dane kontaktowe, znajdują 
się na stronie Ministerstwa Spraw Za-
granicznych w zakładce Informacje dla 
podróżujących.
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CZY ISTNIEJE SZCZEPIONKA 
PRZECIW KORONAWIRUSOWI? 
Obecnie nie ma szczepionki ani konkret-
nego leku przeciwwirusowego, który 
zapobiegałby zakażeniu SARS-CoV-2 
lub leczył COVID-2019. Prowadzone 
są badania kliniczne nad szczepionką 
przeciw koronawirusowi SARS-CoV-2.

CZY ANTYBIOTYKI SĄ 
SKUTECZNE W ZAPOBIEGANIU 
LUB LECZENIU COVID-19?

Nie. Antybiotyki nie działają przeciw-
ko wirusom, działają tylko na infekcje 
bakteryjne. Dlatego nie powinny być 
stosowane jako środek zapobiegania 
lub leczenia koronawirusa.

JEŚLI MIESZKAM W OBSZARZE, W 
KTÓRYM WYSTĄPIŁY PRZYPADKI 
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM, 
CZY JESTEM NARAŻONY NA 
DODATKOWE RYZYKO?

Osoba z koronawirusem nie naraża in-
nych, jeżeli pozostaje w izolacji i zba-
dano, z kim miała bliski kontakt. Nadzór 
sanitarno-epidemiologiczny i śledzenie 

kontaktów to podstawowy element 
pracy służb sanitarnych.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ 
INFORMACJĘ NA TEMAT 
KORONAWIRUSA?

Działa infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzy-
skać informacje dotyczące postępo-
wania w sytuacji podejrzenia zakażenia 
nowym koronawirusem.
Na stronach internetowych: Główny 
Inspektorat Sanitarny, Kancelaria Pre-
zesa Rady Ministrów, Europejskie Cen-
trum Zapobiegania i Kontroli Chorób.

CO ZROBIĆ, JEŚLI 
PODEJRZEWASZ, ŻE KTOŚ MOŻE 
MIEĆ OSTRĄ CHOROBĘ UKŁADU 
ODDECHOWEGO NA SKUTEK 
ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM?

Natychmiast trzeba telefonicznie po-
wiadomić stację sanitarno-epidemio-
logiczną lub zgłosić się bezpośrednio 
do oddziału zakaźnego, gdzie określo-
ny zostanie dalszy tryb postępowania 
medycznego.

CO TO ZNACZY, ŻE KTOŚ MIAŁ 
BLISKI KONTAKT Z OSOBĄ 
ZAKAŻONĄ KORONAWIRUSEM?

Pozostawał w bezpośrednim kontakcie 
z osobą chorą lub w odległości mniej-
szej niż 2 metry, 
przez ponad 15 minut prowadził rozmo-
wę z osobą z objawami choroby – twa-
rzą w twarz przez dłuższy czas,
osoba zakażona należy do grupy naj-
bliższych przyjaciół lub kolegów,
osoba mieszkająca w tym samym go-
spodarstwie domowym, co osoba cho-
ra lub w tym samym pokoju, np. hotelo-
wym, w akademiku.

CO OZNACZA IZOLACJA 
DLA OSÓB, KTÓRE NIE 
MAJĄ OBJAWÓW?

Pozostanie w domu przez 14 dni od 
ostatniego kontaktu z osobą chorą lub 
po powrocie z obszaru zagrożonego 
i prowadzenie samoobserwacji – co-
dzienny pomiar temperatury i świadome 
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia, 
poddanie się monitoringowi epidemio-
logicznemu – w szczególności podanie 

numeru telefonu do codziennego kon-
taktu i przeprowadzenia wywiadu od-
nośnie stanu zdrowia przez pracownika 
stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji 
wystąpią następujące objawy: go-
rączka, kaszel, duszność, problemy z 
oddychaniem – należy niezwłocznie, 
telefonicznie powiadomić stację sani-
tarno-epidemiologiczną lub zgłosić się 
bezpośrednio do oddziału zakaźnego 
lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, 
gdzie określony zostanie dalszy tryb 
postępowania medycznego.
Kwarantannę można skrócić, gdy wy-
niki testów na obecność wirusa SARS-
-CoV-2  u osoby podejrzanej wyszły 
negatywne. Decyzję o skróceniu kwa-
rantanny podejmuje tylko właściwy 
Państwowy Inspektor Sanitarny.

JESTEM PODDANY 
KWARANTANNIE DOMOWEJ. 
CZY MOGĘ WYJŚĆ DO SKLEPU 
PO JEDZENIE? MUSZĘ 
ODEBRAĆ LEK Z APTEKI, CO 
POWINIENEM ZROBIĆ?
Osoby, na które nałożono kwarantannę 

absolutnie nie powinny opuszczać 
miejsca zamieszkania, czyli nie wycho-
dzić do sklepu czy z psem na spacer. 
Powinny zaś informować Państwową 
Inspekcję Sanitarną o stanie zdrowia, 
często myć ręce, unikać dotykania 
oczu i ust, dezynfekować powierzchnie 
dotykowe, zakrywać usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką podczas kaszlu 
i kichania.

CZY KOBIETY W CIĄŻY SĄ 
SZCZEGÓLNIE NARAŻONE?

Według WHO, kobiety w ciąży nie wy-
dają się mieć zwiększonego ryzyka 
zakażenia koronawirusem. Nie ma wy-
starczających danych na temat wpły-
wu zakażenia na płód.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI 
DLA PODRÓŻNYCH?

Na stronie GIS znajdują się aktualne ko-
munikaty dla podróżnych.

Zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego
CZĘSTO MYJ RĘCE.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk 
wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej 
możliwości dezynfekować je płynami/
żelami na bazie alkoholu (min. 60 proc.). 
Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa 
z zanieczyszczonych powierzchni na 
ręce, a częste mycie rąk zmniejsza ry-
zyko zakażenia. Powstrzymaj się też od 
uścisków, całowania i podawania dłoni 
na powitanie.

UNIKAJ PŁATNOŚCI 
GOTÓWKĄ, KORZYSTAJ Z 
KART PŁATNICZYCH.

Na powierzchni banknotów i monet 
mogą znajdować się wirusy i bakterie. 
W miarę możliwości unikaj płatności 
gotówką. Korzystaj z kart płatniczych 
i bankowości elektronicznej.

UNIKAJ DOTYKANIA 
OCZU, NOSA I UST.

Dotknięcie oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami może 
spowodować przeniesienie 
wirusa z powierzchni na siebie.

REGULARNIE MYJ LUB 
DEZYNFEKUJ POWIERZCHNIE 
DOTYKOWE.

Biurka, lady i stoły, klamki, włączniki 
światła, poręcze muszą być 
regularnie przecierane z użyciem 
wody z detergentu lub środka 
dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, 
z których często korzystają ludzie 
powinny być starannie dezynfekowane.

REGULARNIE DEZYNFEKUJ SWÓJ 
TELEFON I NIE KORZYSTAJ Z 

NIEGO PODCZAS SPOŻYWANIA 
POSIŁKÓW. 
 
Na powierzchni telefonów 
komórkowych bardzo łatwo gromadzą 
się chorobotwórcze drobnoustroje. 
Regularnie przecieraj lub dezynfekuj 
swój telefon komórkowy (np.: 
wilgotnymi chusteczkami nasączonymi 
środkiem dezynfekującym). Nie kładź 
telefonu na stole i nie korzystaj z 
niego podczas spożywania posiłków.

ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ 
ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY. 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 
metra odległości z osobą, z którą 
rozmawiamy, twarzą w twarz, która 
kaszle, kicha lub ma gorączkę.

STOSUJ ZASADY OCHRONY 
PODCZAS KICHANIA I KASZLU.

Podczas kaszlu i kichania należy 
zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę do 
zamkniętego kosza i umyj ręce.

ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO I 
PAMIĘTAJ O NAWODNIENIU 
ORGANIZMU.

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wy-
soko przetworzonej żywności. Pamiętaj 
o codziennym jedzeniu minimum pięciu 
porcji warzyw i owoców. Odpowiednio 
nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj 
około dwóch litrów płynów, najlepiej 
wody. Nie ma potrzeby robienia zapa-
sów żywności na wypadek rozprze-
strzeniania się koronawirusa.

UNIKAJ PALENIA TYTONIU I 
SPOŻYWANIA ALKOHOLU.

Wszelkie używki osłabiają odporność 
organizmu. Osoby palące papierosy lub 
pijące alkohol są bardziej podatne na 
zachorowanie.

KORZYSTAJ ZE SPRAWDZONYCH 
ŹRÓDEŁ WIEDZY O 
KORONAWIRUSIE.

Niepokój to naturalny odruch w przy-
padku występowania nowego za-
grożenia zdrowotnego. Korzystaj ze 
sprawdzonych źródeł wiedzy opartych 
na dowodach naukowych, które publi-
kowane są na stronach internetowych 
GIS.
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Załatw wszystko zdalnie 
Instytucje, spółki i organizacje na terenie gminy Polkowice przeszły w wewnętrzny tryb 
pracy. Co to oznacza? 

Wszelkie sprawy na przykład urzędowe czy podatkowe należy załatwiać zdalnie, a więc drogą telefo-
niczną, mailową, listownie oraz przez platformę ePUAP. Wyjątkiem w każdej instytucji są sprawy pilne. 
Należy wszystko najpierw uzgodnić telefonicznie, a jeśli zajdzie taka potrzeba, stawiać się w danym 
miejscu osobiście, bez osób towarzyszących. 

STAROSTWO POWIATOWE

KONTAKT DLA INTERESANTÓW:
76 746-15-00 (KANCELARIA)
76 746-15-03 ( SEKRETARIAT)
email: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

NR KONT BANKOWYCH:
95 1240 3464 1111 0010 4690 9179 - rachunek bankowy powiatu polkowickiego
dotacje, subwencje
54 1240 3464 1111 0010 4690 9238 - rachunek bankowy starostwa powiatowego
tablice rejestracyjne, prawa jazdy, karty pojazdów, opłaty ewidencyjne, opłaty komunikacyjne, dzienni-
ki budowy, obwody łowieckie, opłaty ZUD, opłaty za wyrysy, wypisy, mapy geodezyjne
25 1240 3464 1111 0010 4690 9469 - rachunek depozytowy
kaucje, gwarancje, wadia
63 1240 3464 1111 0010 4690 9270 - rachunek bankowy dochodów Skarbu Państwa
opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłaty z tytułu trwałego zarządu, przekształcenie 
prawa użytkowania gruntów, spłata ciężaru realnego, zakup nieruchomości, karty parkingowe

URZĄD GMINY POLKOWICE

Wszelkie informacje, jak załatwiać sprawy zdalnie w urzędzie gminy, znajdują się na stronie 3 naszej 
gazety.

URZĄD SKARBOWY W POLKOWICACH

Podatki należy rozliczać drogą elektroniczną poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje oraz e-PUAP. Wersję 
papierową można natomiast wrzucić do wystawionej w siedzibie urzędu urny.
Kontakt telefoniczny:
PIT – nr telefonu 76 7461313, 76 7461331, 76 7461353
VAT – nr telefonu 76 7461322, 76 7461325, 76 7461354
CIT – nr telefonu 76 7461326
spadki/darowizny – nr telefonu 76 7461315, 76 7461351
podatek od czynności cywilnoprawnych – nr telefonu 76 7461333, 76 7461352
rejestracja podatników – nr telefonu 76 7461327, 76 7461324
egzekucja administracyjna – nr telefonu 76 7461118
rachunkowość podatkowa – nr telefonu 76 7461312,  76 7461316, 76 7461329
komórka wierzycielska – nr telefonu 76 7461311, 76 7461357

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W POLKOWICACH

Nr alarmowe: 112 i 997
tel. 47-874-72-00 (dyżurny jednostki - całodobowy)
fax 47-874-72-05 
e-mail: kpp@polkowice.wr.policja.gov.p 
Kierownictwo KPP w Polkowicach
tel. 47-874-72-10
Oficer Prasowy
sierż.szt. Przemysław Rybikowski - tel. 47-874-72-46, 600-229-096
Wydział Prewencji
Naczelnik - tel. 47-874-72-41
Zastępca Naczelnika - tel. 47-874-72-31
fax 47-874-72-15
Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego - tel. 47-874-72-32
Zespół ds. Wykroczeń - tel. 47-874-72-43; 47-874-72-44; 47-874-72-26
Dzielnicowi:
mł.asp. Rafał Tański - tel. 47-874-72-39, 797-306-530
asp. Radosław Konarski - tel. 47-874-72-36, 797-306-532
st.sierż. Marcin Szumański - tel. 47-874-72-85, 797 306 533
sierż.szt. Alan Karpowicz - tel. 47-874-72-37, 797-306-531
st.sierż. Aleksandra Czajkowska - tel. 47-874-72-26, 797-306-468
mł.asp. Adam Cwojdziński - tel. 47-874-72-85, 512-693-811
Możliwe jest również przesłanie zgłoszenia pisemnie (nie dotyczy sytuacji nagłych) oraz kontakt z jed-
nostkami policji i dzielnicowym za pomocą aplikacji mobilnej "Moja Komenda".

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W POLKOWICACH

Nr alarmowy 112 i 998
e-mail: kppolkowice@kwpsp.wroc.pl, 
FAX – 76 724 99 14 
WYDZIAŁ OPERACYJNY: 76 724 99 05
SAMODZIELNE STANOWISKO KONTROLNO- ROZPOZNAWCZE: 76 724 99 06
SEKCJA KWATERMISTRZOWSKA –  KADROWA: 76 724 99 05, 76 724 99 04
SEKCJA FINANSOWA: 76 724 99 03
SEKRETARIAT KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP: 76 724 99 00
POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY FILIA W POLKOWICACH

Nr alarmowy: 112 i 999

ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLKOWICACH

Dane kontaktowe Pogotowia Ratunkowego w Legnicy
tel. +48 76 819 78 30
fax. +48 76 876 32 10

pogotowie.legnica@pertus.pl
statystyka@pogotowie-legnica.pl
kadry@pogotowie-legnica.pl
ksiegowosc@pogotowie-legnica.pl
zamowienia@pogotowie-legnica.pl

POLKOWICKIE CENTRUM USŁUG ZDROWOTNYCH

Wszelkie informacje dotyczące kontaktu do polkowickiej przychodni znajdziecie państwo na stronach 
4 oraz 16 naszej gazety. 

STRAŻ MIEJSKA W POLKOWICACH

Nr alarmowy 986 lub 76 746 40 24, (76) 746-40-26
Tel/fax(76) 746-40-25
e-mail: ksm@ksm.polkowice.pl
-księgowość (76) 746-40-23
-administracja, kadry i płace (76) 746-40-25
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POLKOWICACH
Sekretariat: 76 724 67 00
FAX 76 724 67 03

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLKOWICACH

Tel. 76/729-92-33 
e-mail: pcpr@pcpr.polkowice.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W POLKOWICACH

Sprawy pilne wymagające bezpośredniego kontaktu będą załatwiane tylko po wcześniejszym uzgod-
nieniu  telefonicznym.
Obsługa klienta indywidualnego
pok. 113 (nazwiska na literę: A,C,D,E,F,G,H,M,P,S) -  76 746-52-56, 
pok. 112 (nazwiska na literę: B,K,L,Ł,Ś,T,U,W,Y,Z,Ź,Ż) -   76 746-52-78
pok. 111 (nazwiska na literę: O,R) -  76 746-52-89, 
Poradnictwo zawodowe
pok. 103 (nazwiska na literę: N,SZ) -  76 746-52-87
pok. 102 (nazwiska na literę: I,J) -  76 746-52-58
Rejestracja
pok. 1 - 76 746-52-65, 76 746-52-66
Rejestracji osób bezrobotnych można dokonać drogą elektroniczną (należy się podpisać) lub drogą 
pocztową. Wszelkie formularze dostępne są na stronie internetowej urzędu. 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

Dział Obsługi Klienta 76 846 29 11 
fax 76 846 29 60 
Kasa 76 846 29 30
e-mail : pgm@pgm-polkowice.com.pl 
eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) 
Prosimy również o dokonywanie wpłat za wodę i ścieki oraz za pozostałą sprzedaż bezpośrednio na 
konto bankowe. 
Pisma i korespondencję można wrzucać w zamkniętych kopertach do postawionej urny podawczej w 
korytarzu przy wejściu.
 
POLKOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W POLKOWICACH

Sekretariat 76 746 90 00
e-mail : sekretariat@ppk.polkowice.pl
eBOK (elektroniczne Biuro Obsługi Klienta) 
.
ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

Biuro Obsługi Klienta: +48 76 506 56 11
Sekretariat: +48 76 506 56 00 
Fax: +48 76 506 56 10
Email: sekretariat@zkmp.pl
sekretariat@komunikacja.miejska
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Uwaga na #FakeNews! 
O rozsądek, odpowie-
dzialność i niepowie-

lanie kłamstw – #Fa-
keNews! – w związ-
ku „z nieuzasadnio-
ną paniką wywo-

łaną w trakcie pandemii 
koronawirusa” - apeluje policja.

 
– Kilka dni temu pojawili się oszuści 
próbujący wykorzystać obecną sy-
tuację – informuje Mariusz Ciarka, 
rzecznik prasowy Komendanta Głów-
nego Policji. – Obecnie dostrzegamy 
kolejne „haniebne zachowania”. Głów-
nie w mediach społecznościowych 

oraz za pomocą komunikatorów prze-
kazywane są nieprawdziwe informa-
cje dotyczące rzekomych zagrożeń, 
działań służb państwowych, które 
nie mają miejsca czy nawołujące 
wprost do paniki. Są to niedopusz-
czalne i nieodpowiedzialne zachowa-
nia – dodaje.

Przypominamy, że jedynymi i praw-
dziwymi źródłami informacji są 
komunikaty przekazywane przez 
służby, zamieszczane na oficjalnych 
stronach internetowy. 

Źródło: KPP Polkowice

FAKTY I MITY
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W domu nie musi być nudno!  
"Nie popełniajmy błędu Włochów, 
to nie są ferie" – mówi minister 
zdrowia, Łukasz Szumowski. To nie 
są żarty! To, że placówki oświato-
we są zamknięte nie oznacza, że 
dzieci i młodzież powinny spędzać 
ten czas na spotkaniach z kolegami, 
wycieczkach do galerii hadlowych, 
a nawet na placach zabaw. Jak zor-
ganizować potomstwu czas, by 
okres kwarantanny nie był nudny i 
aby rodzice nie odchodzili od zdro-
wych zmysłów?

Od nas zależy, czy podejdziemy do 
sprawy odpowiedzialnie jak na przy-
kład Japonia, czy też lekceważąco jak 
Włochy. Efekty tych dwóch podejść 
można porównać, sprawdzając staty-
styki zachorowań na COVID-19 w obu 
tych krajach. Dane są aktualizowane 

na bieżąco na stronie internetowej: 
https://coronavirus.app/ 

TO NIE FERIE
Przed nami sporo wolnego czasu od 
szkół i przedszkoli. Co to oznacza dla 
rodziców i ich dzieci? Przede wszyst-
kim czas spędzony wspólnie w domu. 
Należy pamiętać i przestrzegać pod-
stawowych zasad. Chodzi o to, by mak-
symalnie ograniczyć kontakt z innymi 
osobami. Najlepiej zostać wyłącznie 
w gronie domowników. Ten czas to nie 
koronaferie!
- Straż Miejska w Polkowicach dostaje 
informacje o chodzącej w większych 
grupkach młodzieży – informuje ko-
mendant Artur Gałuszka. 
Podobnie spotkać można dzieci na 
placach zabaw. Tymczasem, by za-
czerpnąć nieco świeżego powietrza, 

lepiej w gronie rodzinnym, wybrać się 
na spacer do lasu lub na rower. Unikać 
innych ludzi. Takie czasy. Najlepiej jak 
najwięcej czasu spędzać w domu. I też 
wyłącznie w towarzystwie domowni-
ków. Nie odwiedzajmy znajomych, nie 
zapraszajmy nikogo do siebie. "Tylko 
jeśli pozostaną przez ten czas w do-
mach, odwołanie zajęć szkolnych bę-
dzie miało sens" – podkreśla portal 
parentingowy Mjakmama24.pl.

ZACIEŚNIANIE WIĘZI
Część portali internetowych poświę-
conych opiece nad dziećmi doradza, 
aby czas przymusowej przerwy wy-
korzystać na bycie razem z dzieckiem i 
rozmowę. Zalecane są szczere rozmo-
wy z dziećmi, które też mogą reagować 
na kolejne doniesienia medialne o koro-
nawirusie lękiem i niepokojem. Trzeba 

zadbać o to, by dzieci czuły się w tym 
wyjątkowym okresie mimo wszystko 
bezpiecznie. Najprostsze rozwiązania 
są najlepsze. Można wreszcie zatrzy-
mać się w tym życiowym pędzie i 
- pobawić się, poprzytulać, poczytać, 
pooglądać, pogadać o tym, co się dzie-
je i jak każdy z nas się w związku z tym 
czuje, posnuć plany wakacyjne, jeść 
wspólne śniadania, obiady, kolacje, 
wyspać się, zadzwonić do przyjaciół, 
rodziny, która mieszka daleko. Zwolnić. 
Zwolnić. Zwolnić... - radzi Aga Nuckow-
ska, redaktor naczelna "NATULI Dzieci 
są ważne".

DOMOWE PRZEDSZKOLE
W naszych czterech kątach jest mnó-
stwo możliwości do ciekawego spędza-
nia wspólnego czasu. Gry planszowe, 
klocki, farbki, wycinanki. Czas można 

też spędzać przy wspólnym oglądaniu 
filmów, tańcach przy ulubionej muzyce 
czy w kuchni, przyrządzając pyszne i 
zdrowe posiłki. Nikt nie będzie się nu-
dził, a wręcz przeciwnie. Podpowiada-
my, co ciekawego można robić w domu. 

KULTURA W KWARANTANNIE
Pytanie, co zrobić, by nie zwariować w 
czterech ścianach? W związku z tym, 
że pozamykane są wszystkie instytucje 
kulturalne i rekreacyjne, a uczestnic-
two w jakichkolwiek wydarzeniach jest 
w tej chwili zakazane, powstała grupa 
na Facebooku pod nazwą „Kultura w 
kwarantannie”. Członkowie tej grupy 
sami dodają ciekawe inicjatywy kultu-
ralne, w których można wziąć udział 
siedząc wygodnie w domowym fotelu, 
z herbatką i pod kocykiem. Otóż ofer-
ta z godziny na godzinę staje się coraz 
bogatsza. 
Można na przykład obejrzeć koncerty, 
które są udostępniane bezpłatnie w 
sieci. Można odwiedzić jedno z dwu-
nastu słynnych muzeów, które zapra-
szają na wirtualne spacery. Wreszcie 
można pobrać kolorowanki dla dzieci, 
które udostępniło ponad sto instytu-
cji na świecie. Można też wypożyczyć 
książki z Biblioteki Narodowej bez wy-
chodzenia z salonu i wiele, wiele innych. 
Nieco, wirtualnej kultury można zna-
leźć również na naszym lokalnym po-
dwórku. Wystarczy zajrzeć na fanpage 
Centrum Kultury w Polkowicach. 

EDUKACJA W DOMU
Ministerstwo Edukacji Narodowej 
uruchomiło stronę https://www.
gov.pl/web/zdalnelekcje. Znajdu-
ją się tam propozycje materiałów i 
narzędzi dydaktycznych. Jak uczyć 
zdalnie - Ministerstwo Cyfryza-
cji podpowiada nauczycielom tu: 
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/
nauczycielu-poprowadz-lekcje-online 
Również rodzice mogą się zaangażo-
wać w zorganizowanie swoim dzieciom 
ciekawych zajęć edukacyjnych. Stron 
internetowych z gotowymi materiała-
mi w sieci jest mnóstwo. 

ZADBAJMY O NASZYCH 
DZIADKÓW

W najbliższym czasie dzieci i młodzież 
powinny pozostać w domach pod opie-
ką jednego z rodziców, a nie np. dziad-
ków. To bardzo ważne, by możliwie 
ograniczyć kontakt z seniorami. Mło-
dzież i dzieci mogą przenieść wirusa, 
który im nie wyrządzi większej krzyw-
dy. Mogą jednak zarazić tym wirusem 
swoich dziadków, dla których może 
okazać się on śmiertelny. Nie oznacza 
to, że nie powinniśmy dbać o osoby 
starsze. Warto zadzwonić i dopytać 
jak się czują, a zakupy najlepiej zosta-
wiać im  zgodnie z grafiką ze strony 7 
naszej gazety. W trosce o ich zdrowie 
nie wchodźmy jednak do ich domów. 

CZAS DLA RODZINY
To czas wyłącznie dla rodziny. Dbajmy 
o siebie nawzajem. Jedzmy zdrowo, 
dbajmy o higienę, ale też nie dajmy się 
zwariować. Bawmy się i nie dajmy się 
nudzie!  

DRM
.

Pokoloruj Polkowice
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Pomysły z polkowickiej biblioteki
Polecamy strony internetowe, na których można znaleźć wiele 
ciekawych informacji związanych z książkami, jak i pomysły na 
różne gry, zabawy oraz kolorowanki i to nie tylko dla dzieci.
www.dzieciakiwdomu.pl - propozycje zabaw (ma-
tematyczne, przyrodnicze, wiedza o świecie), kar-
ty pracy do wykorzystania w zabawach
z dziećmi.
www.matematykadladzieci.pl  
program wspomagający naukę matematyki dla dzieci,
gry matematyczne.
www.miniminiplus.pl – propozycje gier i za-
baw dla dzieci, w tym plastycznych.
www.archeodzieciaki.pl  - Klub Młodego Arche-
ologa – krzyżówki, łamigłówki, puzzle oraz kolo-
rowanki – celem jest pokazanie dzieciom,
czym jest archeologia.
www.tajemniczakuchnia.pl  - wiedza kuli-
narna oraz przepisy dla dzieci.
www.planetaenergii.pl – gra, wszystko o ener-
gii: co to jest, skąd się bierze, jak ją odzyskać. Dziec-
ko wciela się w kapitana kosmicznej misji
i pomaga kosmitom odzyskać utraconą energię.
www.czasdzieci.pl , www.miastodzieci.pl , www.dladzieci.pl  
- zagadnienia teoretyczne – artykuły dla rodziców, jak i pomy-
sły na różne zabawy z dziećmi - gry i zabawy, kolorowanki. 
www.kulturalnyplaczabaw.pl - gry i zabawy, książ-
ki, film i teatr, muzyka i piosenki, kolorowanki.
www.kula.gov.pl - kultura w sieci dla dzieci.
www.calapolskaczytadzieciom.pl - promocja war-
tościowej literatury dla dzieci i młodzieży.  Pro-
gramy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli
i uczniów.

Zwycięzca poprzedniej krzyżówki: Henryk Mundry
 

Hasło z poprzedniej krzyżówki: Krzyżówka panora-
miczna: Ładnemu we wszystkim ładnie

Anagram i skrótka: CZARNY widzę scenariusz rzekł NARCYZ do RÓŻY
Niebawem Dzień Kobiet co nam dobrze nie WRÓŻY

 
Termin dostarczania rozwiązań: do 27 marca. W związku z panującą epidemią 

prosimy tym razem o przesyłanie rozwiązań na  
adres mailowy biblioteki, tj. mgbp_polkowice@mgbp.pl . Oświadcze-
nie związane z ochroną danych osobowych będzie dostępne na stro-

nie internetowej biblioteki www.mgbp.pl oraz na fb biblioteki.
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ZASADY GRY PLANSZOW
EJ

Gra przeznaczona jest dla dzieci i m
łodzieży w

 w
ieku szkolnym

. W
 grze m

oże uczestniczyć m
inim

um
 dw

óch graczy. 
Do gry potrzebna jest kostka oraz pionki (dla każdego gracza jeden). Jeżeli nie posiadasz pionków

 zrób je z rzeczy, które 
m

asz pod ręką np. guziki.
Cel gry: 
- Gra polega na przedostaniu się do sam

ego końca kopalni od num
er 1 do 40

- W
yrzucenie cyfry 6 przez gracza pozw

ala na rozpoczęcie gry.
- Każdy z graczy rzuca kostką. Ten, który pierw

szy w
yrzuci cyfrę 6, rozpoczyna grę i rzuca ponow

nie w celu przeskoczenia na dalsze 
pole.
–W

 grze obow
iązuje kolejka w

edług w
skazów

ek zegara. 
- Zielona i czerw

ona strzałka m
iędzy polam

i to inform
acja dla gracza, że przeskakuje na w

skazane pole, np. z pola 6 na pole 3. 
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Jak 
uzyskać 
receptę?  
Nie wychodź z domu, aby 
dostać receptę na leki sta-
łe. Wystarczy, że zadzwo-
nisz lub wyślesz e-maila do 
przychodni.

Dzięki temu rozwiązaniu, le-
karz po konsultacji telefonicz-
nej, może wystawić zdalnie 
receptę. Dotyczy to w szcze-
gólności osób cierpiących na 
choroby przewlekłe i regu-
larnie zażywających te same 
lekarstwa. Gdy lekarz zade-
cyduje o zdalnym wystawieniu 
recepty, pacjent telefonicznie
otrzyma czterocyfrowy kod. 
Po podaniu w aptece kodu oraz 
numeru PESEL, farmaceuta 
wyda przepisane leki. Aby 
zamówić receptę należy za-
dzwonić pod jeden z numerów 
telefonu:

534 159 010,  
690 987 395  
lub 690 987 764.  

Telefony są czynne od 
poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7-18.

Receptę na stałe leki można 
uzyskać również wysyłając 
wiadomość za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres 
e-mail: recepta@pcuz.eu.

  
W e-mailu należy  podać 
swoje imię i nazwisko, 
numer pesel, oraz 
numer telefonu. Należy 
również zawrzeć w 
nim listę potrzebnych 
leków oraz zgodę na 
przetwarzanie danych 
osobowych o treści: 

„Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich 
danych osobowych 
celem realizacji 
eRecepty”.

Kolejną opcją umożliwiającą 
uzyskanie recepty na sta-
łe leki, jest zainstalowanie 
na swoim telefonie aplikacji 
mobilnej VisiMed. Instrukcja 
dotycząca instalacji aplikacji 
znajduje się na stronie www.
pcuz.pl/erecepta. 
 

PPI
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