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7 PCUZ z nowym prezesem

Kolej na Polkowice
Do 2027 roku ma powstać Kolej Zagłębia Miedziowego. Projekt, zgodnie z którym  
pociągi mają wrócić do Polkowic, został wpisany na rządową listę kolejowych inwestycji.
Więcej na stronie 11.
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KGHM wspiera szkoły w programie 
„Kompetentni w branży górniczo-hutniczej”
KGHM

Darowizny, w wysokości ponad 
200 tysięcy złotych, przekazał na 
rzecz ośmiu szkół patronackich na 

Dolnym Śląsku KGHM Polska Miedź 
S.A. Placówki uczestniczą w pro-
gramie KGHM Kompetentni w bran-
ży, który wspiera kształcenie w za-
wodach związanych z przemysłem 
miedziowym. Pieniądze przezna-
czą na pomoce dydaktyczne, dopo-
sażenie warsztatów i pracowni za-
wodowych.

Wsparcie edukacji w kierunkach 
związanych z wydobyciem 
i przetwórstwem miedzi to 

nasz wkład w rozwój Dolnego Ślą-
ska. Uczniowie świadomie wybierają 
przyszły zawód i będą doskonale 
przygotowani do podjęcia obowiąz-

ków. To obopólna korzyść, zwłaszcza, 
że przygotowujemy firmę na kolejne 
dziesięciolecia i nie zwalniamy tempa 
rozwoju – powiedział Adam Bugajczuk, 

Wiceprezes Zarządu KGHM Polska 
Miedź S.A. ds. Rozwoju.
W Zagłębiu Miedziowym działa 8 ze-
społów szkół z klasami pod patrona-
tem miedziowej spółki. W programie 
promującym kompetencje zawodowe 
tylko w tym roku szkolnym uczestniczy 
ponad 1600 uczniów.
Darowizny przekazane poszczególnym 
szkołom są proporcjonalne do liczby 
uczniów w klasach o profilach zawo-
dowych. Legnicki Zespół Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących prze-
znaczył pulę na zakup pieca tyglowego 
do wytapiania złota. Zespół Szkół Po-
litechnicznych w Głogowie doposażył 
pracownie zawodowe. Głogowska 

placówka im. Wyżykowskiego wzbo-
gaciła stanowiska w zawodzie hutnika 
i górnika o nowoczesne projektory, ka-
merę-mikroskop oraz tygiel do topienia 
różnych stopów metali.
Celem programu „Kompetentni w bran-
ży górniczo-hutniczej. KGHM – klu-
czowy partner w kształceniu zawodo-
wym” jest dostosowanie programów 
szkół do rzeczywistych wymagań pra-
codawcy. Najlepsi uczniowie otrzymują 
stypendia finansowe. Biorą też udział w 
praktykach zawodowych w oddziałach 
spółki. Wspierani są też pedagodzy, 
m.in. poprzez udział w seminariach i 
konferencjach.
– Klasy patronackie KGHM cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem, po-
dobnie jak praktyki oferowane przez 
spółkę. Po pozytywnym zakończeniu 
często oferujemy pracę – podkreśliła 
Arleta Chorąży, Dyrektor Departamen-
tu Efektywności Zawodowej Pracowni-
ków KGHM.
Dzięki projektowi, KGHM ma realny 
wpływ na programy nauczania, roz-
szerzanie zakresu i form nauki zawodu. 
Spółka skutecznie wpływa na tworze-
nie klas o nowych specjalizacjach po-
żądanych w oddziałach firmy. Przykła-
dem jest planowany w roku szkolnym 
2020/2021 nabór na nowy zawód ope-
rator zespołu maszyn i urządzeń prze-
róbczych. Osoby z takim wykształce-
niem mają szanse na zatrudnienie w 
Zakładach Wzbogacania Rud w KGHM.
KGHM to jeden z największych praco-
dawców na Dolnym Śląsku. Spółka za-
trudnia 18,5 tysiąca pracowników, a w 
całej grupie kapitałowej pracuje około 
34 tysiące osób.

KGHM 
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Jak lokomotywa
Nie wiem jak innym, ale mnie ciągle 
brakuje na wszystko czasu. Pewnie 
wielu przytaknie, dodając, że jeszcze 
pieniędzy. No, i tutaj problem robi 
się nie indywidualny, ale zbiorowy, 
rzekłbym – ogólnoświatowy. 
Pieniędzy brakuje firmom, kor-
poracjom, samorządom, a nawet 
całym państwom. Polskie samorządy 
zwłaszcza w tym roku narzekają na 
brak funduszy w swoich budżetach, 
bo rząd nakłada na nie coraz to nowe 
obowiązki, które zaspokajać muszą 
z własnych funduszy. Polkowice nie 
są tu wyjątkiem. Cóż robić? Można 
opuścić ręce i zaciskać pasa. Można 
jednak inaczej. Tylko w ubiegłym 
roku Gmina pozyskała z funduszy 
zewnętrznych na inwestycje ponad 
40 mln zł. W tym przygotowuje 
kolejne projekty. A to tylko jeden ze 
sposobów walki z permanentnym 
uczuciem niedofinansowania. 
Innym jest przekonanie mieszkań-
ców gminy Polkowice do składania 
corocznych PIT-ów w naszym 
urzędzie skarbowym. Pozornie 
błahostka. Cóż to może zmienić 

w kilkusetmilionowym budżecie? A 
właśnie, że może. Okazuje się bowiem, 
że gdyby wszyscy zameldowani w 
naszej gminie rozliczyli swoje podatki 
przy  zachodniej, do budżetu wpłynęło 
by 12 mln złotych więcej! Mały gest, 
a jakie skutki! Co można by za te pie-
niądze zrobić w gminie? Na to pytanie 
odpowiedź daje sugestywna info-
grafika na str. 5. Można też odwrócić 
pytanie: co straciliśmy, lekkomyślnie 
oddając PIT-y nie tam, gdzie trzeba? 
Ale nie ma co popadać w skrajny pesy-
mizm, bo doświadczenie uczy mnie, że 
społeczeństwo mamy świadome i na 
pewno uda się choć część z pienię-
dzy które nam uciekają, ulokować w 
gminie. Najważniejszy jest początek, 
a później wejdzie nam to w nawyk i 
popędzi przed siebie jak lokomotywa. 
A to porównanie jest jak najbardziej 
à propos, bo wizja lokomotywy 
odwiedzającej Polkowice regularnie to, 

zdaje się, już tylko kwestia 
czasu. Więcej na ten 

temat na str. 11.

Zarząd Rejonowy PZERiI w Polkowicach uprzejmie informuje, że biuro 

Związku czynne jest w każdy wtorek i czwartek od 9:00 do 12:00

Roman Tomczak

Redaktor Naczelny
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Bądź na bieżąco

Odbieraj sms-y i powiadomienia o 
tym co dzieje się w naszej gminie. 
Zarejestruj się na stronie www.

sisms.pl i dołącz do bezpłatnego 
systemu informacji lokalnej. SISMS to 
system powiadamiania o zagrożeniach  

i utrudnieniach w Gminie oraz informo-
wania o najważniejszych wydarzeniach 
kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych i innych. Informacje te wysyłane 
są bezpośrednio na ekran smartfona.

Szansa dla bezrobotnych 

MIESZKAŃCY

Bezrobotni mieszkańcy, bez prawa 
do zasiłku, mają szansę poprawić 
swoją sytuację finansową i zapre-
zentować się na rynku pracy. Gmi-
na w porozumieniu z powiatem or-
ganizuje dla nich prace społecznie 
użyteczne.

Prace społecznie użyteczne skie-
rowane są do osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, 

nieposiadających prawa do zasiłku dla 

bezrobotnych. Zazwyczaj są to osoby 
długotrwale bezrobotne, które dzięki 
udziałowi w programie mają szansę na 
aktywizację zawodową i powrót na ry-
nek pracy – tłumaczy Diana Chylińska, 
inspektor ds. aktywizacji zawodowej 
UG Polkowice.

Osoby, które zdecydują się podjąć taką 
formę pracy otrzymają wynagrodzenie 
w wysokości 8,50 zł za przepracowaną 
godzinę. Wymiar czasu pracy to czter-
dzieści godzin w miesiącu. Warto pod-
kreślić, że jest to dodatkowe wsparcie 

finansowe dla bezrobotnego oprócz 
świadczeń otrzymywanych z ośrodka 
pomocy społecznej. 

– Niewymierną korzyścią jest więk-
sza szansa na podjęcie zatrudnienia w 
miejscu, gdzie bezrobotny wykonuje 
pracę. Ma on możliwość zaprezen-
towania się pracodawcy, wykonując 
swoje obowiązki w ramach prac spo-
łecznie użytecznych – mówi inspektor 
Chylińska.

W ramach programu bezrobotni będą 
mogli podjąć pracę w jednostkach or-
ganizacyjnych pomocy społecznej, a 
także w organizacjach lub instytucjach 
zajmujących się pomocą charytatywną 
lub działających na rzecz społeczno-
ści lokalnej. 

Paula Piastowska
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Remont na Topolowej. 
Utrudnienia w ruchu  
INWESTYCJE

Trwa ostatni etap przebudowy sie-
ci kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej w rejonie polkowickiej „Polan-
ki”. Na czas prowadzonych robót 
kierowcy muszą liczyć się z utrud-
nieniami na drogach wokół tego 
osiedla. Prace budowlane powin-
ny zakończyć się w drugiej poło-
wie lutego.
 

Prowadzone prace związane są z ko-
niecznością naprawy jednej z głównych 
rur kanalizacji sanitarnej w mieście. W 
wyniku wieloletniej eksploatacji oraz 
występowania szkód górniczych, w 
kilku miejscach rurociąg stracił swoje 
właściwe nachylenie przez co wyma-
gał natychmiastowej naprawy.
Przywrócenie pierwotnej organiza-
cji ruchu planowane w drugiej poło-
wie lutego i uzależnione jest przede 

wszystkim od warunków grunto-
wych i atmosferycznych – informuje 
Adam Trybka, pełnomocnik zarządu 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Miej-
skiej. Przepraszamy za niedogodno-
ści związane z realizacją inwestycji. 
Prosimy o zachowanie szczególnej 
ostrożności w rejonie prowadzonych 
robót i zwracanie uwagi na bieżące 
oznakowanie – dodaje.

Małgorzata Wasilewska

Kierującym pojazdami z osiedla Polanka zaleca się objazd, zgodnie z poglądową 
mapką (poniżej). Prowadzone prace nie będą miały wpływu na ruch pieszych.

Wraz z prowadzonymi robotami drogowymi nastąpiły również zmiany w komunikacji 
miejskiej. Autobusy linii nr 1 i 2 zatrzymują się przy ul. Dąbrowskiego, a do pętli przy 

ul. Topolowej dojeżdżają ulicami Modrzewiową i Wierzbową. Zmieniła się również 
lokalizacja przystanku dla wysiadających w kierunku osiedla Polanka.

Autonomia to coś 
bardzo cennego
SOŁECTWA

O funduszu sołeckim, pozwalają-
cym sołectwom na większą samo-
dzielność finansową, rozmawia-
no we wtorek (04.02) w ratuszu. 
Oprócz sołtysów na spotkanie za-
proszono także samorządowców 
z Gaworzyc, gdzie ten projekt z po-
wodzeniem działa już od 16 lat.

O funduszu sołeckim pisaliśmy już 
w osobnym artykule na stronie 
internetowej Polkowic. O tym, jak 

ten projekt działa w praktyce życia so-
łeckiego, mówili podczas spotkania w 
polkowickim ratuszu Jacek Szwagrzyk, 
wójt gminy Gaworzyce, oraz Sławomir 
Mamzer, sołtys Kłobuczyna. 
– Ta idea znakomicie się u nas spraw-
dziła. Dzięki pieniądzom pozyskanym 
z funduszu sołeckiego każdego roku 
realizujemy najpotrzebniejsze, choć 
na ogół bardzo drobne,  inwestycje 
wiejskie. Chodzi np. o utrzymanie tere-
nów zielonych, opłacenie warsztatów 
edukacyjnych dla naszych dzieci czy 
zwykłe utwardzanie nawierzchni na 
drogach wewnętrznych. Dzięki temu 
nie musimy za każdym razem pukać 
do gminnych drzwi, a poza tym sami 
decydujemy co do kolejności załatwia-
nia naszych inwestycji – przekonywał 
naszych sołtysów Sławomir Mamzer z 
Kłobuczyna.
O istocie działania funduszu soleckie-
go mówili także wójt Gaworzyc oraz 
burmistrz Polkowic. Łukasz Puźniecki 
tematowi temu poświęcił także cześć 
kilku ostatnich konsultacji wiejskich, 
przeprowadzonych w Kaźmierzowie, 
Komornikach i Suchej Górnej. Wszędzie 
tam wskazywano na drobne, od dawna 
oczekiwane inwestycje, jak np. remon-
ty na świetlicach, ogrodzenie placu 
zabaw czy utwardzenie bocznych dróg. 
Receptą na takie inwestycje, realizo-
wane wg harmonogramu przyjętego 
przez mieszkańców wsi, miałby być 
właśnie fundusz sołecki.
– Autonomia w wydatkowaniu wcale 
niemałych środków w ramach fundu-
szu sołeckiego, to coś bardzo cennego. 
Wreszcie mieszkańcy poszczególnych 
sołectw będą mogli sami decydować o 
drobnych inwestycjach na swoim tere-
nie – podkreślał burmistrz Puźniecki. 
Dodał, że rozdysponowanie fundu-
szem przez rady sołeckie nie będzie 

oznaczało braku inwestycji gminnych. 
– Chodzi o to, aby za przekazane w 
ramach funduszu środki mieszkańcy 
sołectw załatwiali te najpilniejsze po-
trzeby inwestycyjne, które na ogół są 
niewielkie – kilka ławek, lamp ulicz-
nych, plac zabaw czy chodnik. Duże 
inwestycje na ich terenie nadal będzie 
prowadziła gmina Polkowice, zgodnie 
z zaplanowanym na ten rok budżetem, 
który na inwestycje w całej gminie 
przewiduje aż 80 mln zł – zaznacza 
Mariusz Zybaczyński, wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej. 
Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 
środki dla poszczególnych wsi obli-
czane będą za pomocą specjalnego 
algorytmu – im więcej mieszkańców, 
tym więcej pieniędzy. I tak wg symulacji 
przygotowanej na spotkanie z sołty-
sami, Jędrzychów mógłby otrzymać z 
funduszu sołeckiego prawie 75 tys. zł, 
Komorniki ponad 53 tys. zł a Sobin – 95 
tys. zł. Ważne jest przy tym to, że do 
dyspozycji każdego z sołectw pozosta-
je jeszcze dodatkowo kwota 40 tys. zł z 
budżetu obywatelskiego.
Podczas spotkania sołtysi wypytywali 
o szczegóły dotyczące funduszu, zga-
dzając się, że jest on dobrym rozwią-
zaniem dla wiejskich społeczności. Ich 
obawy dotyczyły jedynie kwestii zwią-
zanej z formalnościami, jakie spadną na 
sołtysów i rady sołeckie w związku z 
realizowaniem inwestycji. Burmistrz 
Puźniecki zapewnił, że gmina Polkowi-
ce zapewni im w takich przypadkach 
merytoryczne wsparcie na etapach 
przygotowywania, realizacji i rozlicza-
nia takich inwestycji. 
Decyzja, czy poszczególne sołectwa 
przystąpią do funduszu sołeckiego, 
zostanie teraz podjęta na zebraniach 
wiejskich. Musi ona jednak zapaść do 
końca lipca, tak, aby można było w 
przyszłorocznym budżecie zaplano-
wać środki na ten cel. Równolegle bur-
mistrz Polkowic zapowiedział złożenie 
pod obrady Rady Miejskiej w Polkowi-
cach projektu uchwały wprowadzają-
cej w naszej gminie budżet sołecki.

Red.
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OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania Przestrzen-
nego, Geodezji 
i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogłoszeń w tut. 
Urzędzie – ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej www.
polkowice.pl  (w zakładce nieruchomości) oraz w BIP-ie – za-
mieszczono wykazy dotyczące:
sprzedaży lokalu mieszkalnego – ul. Hubala 38/9 *
sprzedaży lokalu mieszkalnego – ul. Paderewskiego 19/4 *

sprzedaży lokalu mieszkalnego – ul. Ratowników 4/33 *
* Uwaga: pierwszeństwo w nabyciu mieszkania przysługuje 
najemcy lokalu    mieszkalnego, który ma zawartą umowę na 
czas nieoznaczony. 
Informacje na temat wykazów można uzyskać w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości – Ry-
nek 19 (pok. 10), tel. (76)  72-46-782, (76) 72-46-781. 

OGŁOSZENIE
Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego Spółka z o.o. 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż lokalu położonego w Polkowicach przy ul. Rynek 
2.
Nieruchomość położona przy ul. Rynek 2 w Polkowicach na 
działce nr 187/11, obręb 1 miasta Polkowice objętej KW Nr LE1 
U/00024618/3. Lokal wybudowany w roku 2001 
o powierzchni użytkowej 274,60 m² oraz przynależnej piwni-
cy o powierzchni 198,20 m².
- cena wywoławcza:     865.340,00 zł  
(słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czter-
dzieści złotych)
- wadium:         86.534,00 zł 
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści 
cztery złote)

W przetargu będzie licytowana cena netto do której bę-
dzie doliczony podatek VAT określony przepisami prawa 
podatkowego.

Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 472,80 m² skła-
da się z następujących pomieszczeń:
9 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 171,70 m²;
Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 8,90 m²;
Toalety o łącznej powierzchni 6,60 m²;
Korytarz o powierzchni 43,60 m²;
Klatka schodowa znajdująca się na dwóch kondygnacjach o 
powierzchni 43,8 m²;
Piwnica o powierzchni 198,20 m².
Ściany pokryte gładzią i pomalowane farbą emulsyjną, w to-
alecie położona glazura. Na podłogach panele, terakota, la-
stryko. Stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa wewnętrzna 
typowa płytowa pełna, zewnętrzna stolarka drzwiowa pcv. 
Z piwnicy na poddasze prowadzą schody żelbetowe wykoń-
czone terakotą.
W nieruchomości znajdują się instalacje wodna, kanalizacyj-
na, elektryczna oraz centralnego ogrzewania z miasta.
Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. 
Działka zagospodarowana: z tyłu budynku wykonane podej-
ście, nasadzenia roślin, brak możliwości bezpośredniego za-
parkowania przy budynku – zakaz poruszania się pojazdów po 

deptaku (nie dotyczy dostaw i pojazdów uprzywilejowanych). 
Działka posiada  dostęp do drogi publicznej poprzez działki 
gminne. Dojazd – kostka polbruk od tyłu lokalu.
Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla miasta Polkowice 
i obrębu Polkowice Dolne (uchwała RM Nr XI/83/99 z dnia 
16.09.1999 r.) działka, na której stoi nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1U/M (Stare Miasto) – Staromiejski zespół ist-
niejącej i projektowanej zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i praw 
osób trzecich. 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej 
wysokości najpóźniej do dnia 17.02.2020 r. na konto Polkowic-
kiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr 21 
1090 2109 0000 0005 5002 9044 w Santander Bank Polska 
S.A. O/Polkowice.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed przystą-
pieniem do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godz. 10:00 w 
pok. 12 Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Rynek 6.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny kupna. Osoba, 
która wygra przetarg zobowiązana jest wpłacić resztę na-
leżności na konto Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. nr 21 1090 2109 0000 0005 5002 9044 
w Santander Bank Polska S.A. O/Polkowice przed terminem 
zawarcia aktu notarialnego (liczy się data wpływu środków 
na konto PTBS). Koszty umowy ponosi nabywca. W razie 
uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi. Szczegółowych informacji zasię-
gnąć można w PTBS ul. Rynek 6, pok. Nr 1 lub pod numerem 
telefonu 76 749 33 88. Informacje dostępne również na stro-
nie internetowej www.ptbs.com.pl . 

OGŁOSZENIE
Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego Spółka z o.o. 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż lokalu położonego w Polkowicach przy ul. Rynek 
2.
Nieruchomość położona przy ul. Rynek 2 w Polkowicach na 
działce nr 187/11, obręb 1 miasta Polkowice objętej KW Nr LE1 
U/00024618/3. Lokal wybudowany w roku 2001 
o powierzchni użytkowej 274,60 m² oraz przynależnej piwni-
cy o powierzchni 198,20 m².
- cena wywoławcza:     865.340,00 zł  
(słownie: osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czter-
dzieści złotych)
- wadium:         86.534,00 zł 
(słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści 
cztery złote)

W przetargu będzie licytowana cena netto do której bę-
dzie doliczony podatek VAT określony przepisami prawa 
podatkowego.

Przedmiotowa nieruchomość o powierzchni 472,80 m² skła-
da się z następujących pomieszczeń:
9 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 171,70 m²;
Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 8,90 m²;
Toalety o łącznej powierzchni 6,60 m²;
Korytarz o powierzchni 43,60 m²;
Klatka schodowa znajdująca się na dwóch kondygnacjach o 
powierzchni 43,8 m²;
Piwnica o powierzchni 198,20 m².
Ściany pokryte gładzią i pomalowane farbą emulsyjną, w to-
alecie położona glazura. Na podłogach panele, terakota, la-
stryko. Stolarka okienna pcv, stolarka drzwiowa wewnętrzna 
typowa płytowa pełna, zewnętrzna stolarka drzwiowa pcv. 
Z piwnicy na poddasze prowadzą schody żelbetowe wykoń-
czone terakotą.
W nieruchomości znajdują się instalacje wodna, kanalizacyj-
na, elektryczna oraz centralnego ogrzewania z miasta.
Nieruchomość położona jest w centralnej części mia-
sta. Działka zagospodarowana: z tyłu budynku wykonane 

podejście, nasadzenia roślin, brak możliwości bezpośrednie-
go zaparkowania przy budynku – zakaz poruszania się pojaz-
dów po deptaku (nie dotyczy dostaw i pojazdów uprzywilejo-
wanych). Działka posiada  dostęp do drogi publicznej poprzez 
działki gminne. Dojazd – kostka polbruk od tyłu lokalu.
Wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
dla miasta Polkowice 
i obrębu Polkowice Dolne (uchwała RM Nr XI/83/99 z dnia 
16.09.1999 r.) działka, na której stoi nieruchomość oznaczona 
jest symbolem 1U/M (Stare Miasto) – Staromiejski zespół ist-
niejącej i projektowanej zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Nieruchomość jest wolna od jakichkolwiek obciążeń i praw 
osób trzecich. 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w podanej 
wysokości najpóźniej do dnia 17.02.2020 r. na konto Polkowic-
kiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nr 21 
1090 2109 0000 0005 5002 9044 w Santander Bank Polska 
S.A. O/Polkowice.
Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przed przystą-
pieniem do przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.02.2020 r. o godz. 10:00 w 
pok. 12 Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Rynek 6.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny kupna. Osoba, 
która wygra przetarg zobowiązana jest wpłacić resztę na-
leżności na konto Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. nr 21 1090 2109 0000 0005 5002 9044 
w Santander Bank Polska S.A. O/Polkowice przed terminem 
zawarcia aktu notarialnego (liczy się data wpływu środków 
na konto PTBS). Koszty umowy ponosi nabywca. W razie 
uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy, wpłacone wa-
dium ulega przepadkowi. Szczegółowych informacji zasię-
gnąć można w PTBS ul. Rynek 6, pok. Nr 1 lub pod numerem 
telefonu 76 749 33 88. Informacje dostępne również na stro-
nie internetowej www.ptbs.com.pl . 

OGŁOSZENIE
Burmistrz Polkowic 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na dzierżawę kiosków nr 8 i 45 na Targowisku Miejskim w 
Polkowicach 

Przedmiot przetargu : kiosk nr 8, adres (ulica), nr działki; 
(obręb), KW: Targowisko Miejskie w Polkowicach, nr działki 
328 (obręb nr 1), KW  LE1U/00042184/3, powierzchnia 14,40 
m2 ,  przeznaczenie:  kiosk przeznaczony na  działalność han-
dlowo-usługową, wywoławcza cena czynszu dzierżawnego 
350,00 zł netto miesięcznie, wadium minimalne postąpienie 
350,00 zł
/wadium/, 4,00 zł /minimalne postąpienie/. 

Przedmiot przetargu : kiosk nr 48, adres (ulica),  nr działki; 
(obręb),  KW: Targowisko Miejskie w Polkowicach, nr działki 
308/2 (obręb nr 1), KW  LE1U/00042184/3, powierzchnia 16,50 
m2 ,  przeznaczenie:  kiosk przeznaczony na  działalność han-
dlowo-usługową, wywoławcza cena czynszu dzierżawnego 
350,00 zł netto miesięcznie, wadium minimalne postąpienie 
350,00 zł
/wadium/, 4,00 zł /minimalne postąpienie/. 

Przetarg odbędzie się w dnia 11.03.2020 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Polkowice 
ul. Rynek 18 (budynek kamienicy -  sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w określonym terminie oraz przedłożą Komisji przetargowej: 
• dowód wpłaty wadium,
• dowód tożsamości,  
• w odniesieniu do podmiotów gospodarczych – 
aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświad-
czenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej oraz 
właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób repre-
zentujących podmiot. 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Polkowice w 
Banku PKO BP S.A.  O/Polkowice 
nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288
Termin wniesienia wadium – do dnia 06.03.2020 r.  

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, je-
żeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacają-
ca wadium nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie 

wskazane konto bankowe,
• ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra 
przetarg nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w wy-
znaczonym terminie.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, je-
żeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia 
ponad cenę wywoławczą czynszu.

Uwagi: 
• do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doli-
czony zostanie podatek VAT w wysokości 23%, 
• umowa dzierżawy zawarta będzie na czas 
nieokreślony, 
• miesięczny okres wypowiedzenia umowy 
dzierżawy,
• czynsz dzierżawy podlegał będzie corocznej 
waloryzacji o wskaźnik inflacji podawany przez Prezesa GUS,  
• czynsz płatny będzie w terminie do 25 dnia każ-
dego miesiąca,
• dzierżawca ponosił będzie wszelkie koszty 
utrzymania nieruchomości, w tym m.in. opłaty za media, 
opłaty publiczno-prawne,
• dzierżawca nie będzie miał prawa domagania 
się od wydzierżawiającego jakiegokolwiek zwrotu nakładów 
poniesionych na nieruchomości oraz na jej utrzymanie,
• dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia 
kaucji zabezpieczającej w wysokości trzykrotnego czynszu 
dzierżawy brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzier-
żawy – na konto wskazane przez zarządcę  nieruchomości – 
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą: 59-100 
Polkowice, ul. 3-go Maja 51. 

Szczegółowe warunki dzierżawy kiosku określone są w 
projekcie umowy dzierżawy, z którym można zapoznać się 
u zarządcy nieruchomości - kontakt: Polkowickie Przedsię-
biorstwo  Komunalne - Dział Zarządzania Nieruchomościami, 
tel. /76/ 746-90-36, 746-90-35  

Umowa dzierżawy zawarta zostanie z zarządcą nierucho-
mości – w terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu z 
przetargu. 
W sprawie dokonania oględzin nieruchomości należy kontak-
tować się z jej zarządcą.  

Dodatkowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Urzędu 
Gminy Polkowice  ul. Rynek 19, pok. 10, tel. /76/ 72-46-785.

OGŁOSZENIE
Urząd gminy w Polkowicach ogłasza nabór na wolne
stanowiska urzędnicze: - SPECJALISTA DS. PROJEKTU 
GRANTOWEGO RG 11, WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – 
DS. WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZY-
YCH RG 6 SPECJALISTA DS. PROJEKTU GRANTOWEGO RG 8
. Informacje o warunkach
pracy na stanowiskach wraz z listą niezbędnych wymagań
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.polkowice.eu) w zakładce "Rekrutacja". Wymagane
dokumenty należy złożyć do dnia 10.02.2020 r.
do godz.15:30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice,

pod adresem: 59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem

„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora

ds. inwestycji” wraz z symbolem danego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE
Urząd gminy w Polkowicach ogłasza nabór na wolne
stanowiska urzędnicze: - PECJALISTA DS. PROJEKTU GRAN-
TOWEGO RG 11, WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – DS. 
WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZYYCH 
RG 6 SPECJALISTA DS. PROJEKTU GRANTOWEGO RG 8
. Informacje o warunkach
pracy na stanowiskach wraz z listą niezbędnych wymagań

znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

(bip.polkowice.eu) w zakładce "Rekrutacja". Wymagane

dokumenty należy złożyć do dnia 10.02.2020 r.

do godz.15:30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice,

pod adresem: 59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem

„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora

ds. inwestycji” wraz z symbolem danego ogłoszenia.
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–  Z  P O R T F E L A  M I E S Z K A Ń C A  –

Rozlicz się z głową
PIT. 

Sześćdziesiąt placów zabaw lub 
piętnaście kilometrów ścieżek ro-
werowych czy na przykład dzie-
sięć autobusów komunikacji miej-
skiej – tyle mieszkańcy Polkowic 
mogliby dodatkowo zyskać, gdyby 
wszyscy rozliczali się w miejsco-
wej skarbówce. Niestety nie każ-
dy przywiązuje do tego wagę i za-
miast tu, gdzie mieszka, rozlicza się 
w miejscu stałego zameldowania, 
przez co rocznie gminie „ucieka” 
około dwunastu milionów złotych.  

Pieniądze z naszych rocznych roz-
liczeń podatkowych nie trafiają w 
całości do Skarbu Państwa. Warto 

pamiętać, że spora ich część zasila 
budżety samorządów, w których za-
mieszkanie deklarują podatnicy. 
Nasza redakcyjna koleżanka, Pau-
la Piastowska pytała polkowiczan o 
to, w jakim mieście rozliczają swoje  
PIT-y i dlaczego akurat tam. Odpowie-
dzi można przeczytać w ramce obok. 
Nie wszystkie osoby, które mieszkają 
w Polkowicach, w swoich rozliczeniach 
rocznych wpisują swoje polkowickie 
adresy. Pokutuje opinia, że rozliczamy 
się w miejscowości, w której mamy 
swoje zameldowanie. Tymczasem war-
to wiedzieć, że od kiedy zniesiony zo-
stał obowiązek posiadania meldunku, 
miejsce naszego rozliczenia może być 
dowolne. 
- Moim zdaniem rzeczywiście ludzie 
nadal o tym nie wiedzą, bo w momencie, 
kiedy zatrudniali się w pracy często po-
dawali miejsce zameldowania i albo go 
nie skorygowali albo nie zwrócili uwagi, 

że w formularzu PIT nie mamy miejsca 
zameldowania tylko miejsce zamiesz-
kania – mówi Katarzyna Gryś, skarbnik 
gminy Polkowice.
Nasza decyzja w sprawie wskazania 
odpowiedniego adresu zamieszkania 
w rozliczeniu rocznym powinna być 
świadoma. Dzięki temu możemy mieć 
wpływ na budżet gminy, w której fak-
tycznie mieszkamy i funkcjonujemy. 
- Podatek PIT jest na drugim miejscu 
gminnych dochodów – dodaje polko-
wicka skarbnik. - Na podstawie danych, 
o które wystąpiliśmy do polkowickiego 
urzędu skarbowego wiemy, że należny 
nam podatek dochodowy od osób fi-
zycznych za 2018 rok wyniósł 43 mln 
zł – dodaje.
Stanowi to blisko 15 proc. dochodów 
gminy ogółem, które wynoszą 296 
mln zł. Kwota ta mogłaby sięgnąć jed-
nak prawie 20 proc., a więc 55 mln zł, 
gdyby wszyscy rozliczali się zgodnie 
z miejscem zamieszkania, a nie zamel-
dowania. Oznacza to, że ze względu na 
decyzję lub nieświadomość niektórych 
osób, gminie „ucieka” minimum 12 mln 
zł w skali roku.
- Dane, którymi dysponujemy doty-
czą 2018 roku, a biorąc pod uwagę 
przyrost średniego wynagrodzenia w 
ostatnim czasie, kwota ta może być 
jeszcze większa – wyjaśnia polkowicka 
skarbnik.
Pieniądze te mogłyby na pewno wpły-
nąć na poprawę jakości życia miesz-
kańców, nie trafiają one jednak do bu-
dżetu gminy. 
- Za te 12 mln zł możnaby zwiększyć 
ofertę zdrowotną, kulturalną czy 
sportową naszej gminy – mówi Łukasz 

Puźniecki, burmistrz Polkowic. 
Na zamieszczonej poniżej infografice 
podaliśmy przykłady tego, co za te 12 
mln zł gmina mogłaby kupić. Przykłady 
można mnożyć. Dużo czy mało? Każdy 
może odpowiedzieć sobie sam. Z punk-
tu widzenia gminy te 4 proc. ma ogrom-
ne znaczenie. 
- Moje ulubione powiedzenie jest takie, 
że kto nie szanuje drobnych, nie ma 
grubych. Uważam, że po każdą złotów-
kę warto jest się schylić – mówi skarb-
nik Katarzyna Gryś. –Mieszkańców 
to nic nie kosztuje. Jedyne, co trzeba 
zrobić to wpisać w formularzu swój po-
lkowicki adres. Warto zapamietać, że 

dla celów podatkowych znaczenie ma 
wyłącznie nasz adres zamieszkania. 
- Zachęcam do tego, żeby być lokal-
nym patriotą i płacić podatki w Po-
lkowicach, a tym samym wpływać na 
rozwój naszej gminy – mówi burmistrz 
Puźniecki. 
Nie trzeba nawet zawiadamiać o zmia-
nie miejsca zamieszkania  poprzedniej 
skarbówki. Urzędy skarbowe zaktu-
alizują te dane za nas. Niby proste, a 
jednak te 23 proc. pieniędzy z PIT-ów 
wciąż “ucieka” z Polkowic do innych 
miejscowości. 

Edyta Drzymała

A co na to 
mieszkańcy?

SONDA GAZETY 
POLKOWICKIEJ

„W jakim mieście rozlicza 
Pan/Pani rozlicza swój PIT 
i dlaczego akurat tam?” - 

pyta Paula Piastowska

„Rozliczam się w Polkowicach. A 
gdzie indziej mam się rozliczać? Tu 

jest urząd skarbowy przecież.”
„Powinno się rozliczać 

chyba w Lubinie?”
„Mieszkam w powiecie polkowickim, 
więc rozliczam się w Polkowicach.”

„Ja nie jestem stąd. Z Żagania 
jestem, w Polkowicach przelo-
tem. Rozlicza mnie księgowa w 

Żaganiu. A to mogę gdzie indziej, 
skoro jestem żaganianką?”
„Rozliczamy PIT w Polkowi-
cach, bo tutaj mieszkamy.”

„Koleżanka mnie rozlicza. W 
Urzędzie Skarbowym w Polko-
wicach, bo tutat mieszkamy.”

„Rozliczam się w Legnicy, bo stamtąd 
pochodzę i mam tam zameldowa-

nie. Pracuję w Polkowicach, ale 
mąż w Legnicy. Mamy tam swoją 

księgową i od lat rozlicza nam PIT 
wspólnie na adresie legnickim.”

10
AUTOBUSÓW

MIEJSKICH 12 mln złotych
można 

przeznaczyć
na:
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Babciu nie daj 
się oszustom
BEZPIECZEŃSTWO

Jak ochronić się przed wyłudze-
niem kredytu i nie dać się okraść - 
tłumaczyli seniorom polkowiccy 
strażnicy miejscy. Wszystko w ra-
mach warsztatów „RODO dla Senio-
rów”. 

Podczas szkolenia seniorzy mogli do-
wiedzieć się m.in. jak dbać o swoje dane 
osobowe zarówno w życiu realnym, jak 
i w sieci. Strażnicy wyjaśniali, w jaki 
sposób zabezpieczyć się przed wyłu-
dzeniem kredytu na ich nazwisko oraz 
jak umiejętnie rozróżniać tzw. naciąga-
czy od legalnych przedstawicieli firm 
handlowych.

– Najmłodsi oraz seniorzy są najczę-
ściej narażeni na działania różnego 
rodzaju oszustów i naciągaczy, którzy 
żerują na ich zaufaniu – mówi Artur 
Gałuszka, komendant Straży Miejskiej 
w Polkowicach. 
Zajęcia pod hasłem „RODO dla Senio-
rów” przeprowadzili funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w Polkowicach wraz 
z inspektorem ochrony danych tej jed-
nostki. Warsztaty skierowane były do 
uczestników Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Paula Piastowska

Zmiana rozkładu jazdy linii 110 Polkowice-Lubin 
KOMUNIKACJA MIEJSKA

Od początku lutego obowiązuje no-
wy rozkład jazdy bezpłatnej komu-
nikacji miejskiej na linii nr 110 relacji 
Polkowice – Lubin. Dodatkowo au-
tobus zatrzymuje się na przystan-
ku w Biedrzychowej.

Godzina porannego kursu pozosta-
je bez zmian. Pierwszy autobus 
z Polkowic do Lubina  wyjeżdża 

z dworca autobusowego  o  godzinie 
05:36. Kilkuminutowe różnice pojawiły 
się w pozostałych kursach.
– Reorganizacja rozkładów jazdy 
linii nr 110 podyktowana jest ostat-
nimi zmianami wprowadzonymi w 

rozkładach jazdy kolei – informuje Jan 
Wojtowicz, pełnomocnik burmistrza 
ds. górnictwa i komunikacji. Jednym z 
priorytetów przy tworzeniu bezpłat-
nego połączenia Polkowic z Lubinem 
było jego skorelowanie z odjazdami 
pociągów z dworca kolejowego w Lu-
binie. Ostatecznie, zmiany w rozkładzie 
linii są niewielkie, ale dzięki temu bez 

problemu zdążymy przesiąść się w 
Lubinie do pociągu i wyruszyć w dalszą 
podróż – dodaje.
Godziny odjazdu zmieniły się również w 
weekendy. Szczegółowy rozkład jazdy 
znajduje się poniżej. 
Na trasie autobusu linii 110 pojawił 
się nowy przystanek. W odpowiedzi 
na zgłaszane potrzeby mieszkańców, 

popołudniowy autobus wyjeżdżający z 
Polkowic o godz. 15:41 dodatkowo za-
trzymuje się w Biedrzychowej. Miesz-
kańcy tej wsi mogą wrócić z Lubina o 
godz. 16:57.
Aktualne rozkłady jazdy komunikacji 
miejskiej dostępne są na stronie: www.
zkmp.pl.

Małgorzata Wasilewska
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Nowa energia w polkowickiej służbie zdrowia!
PCUZ

Rezonans magnetyczny, rozbudo-
wa Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go czy rozwój medycyny sportowej 
– to tylko niektóre z planów nowe-
go prezesa Polkowickiego Centrum 
Usług Zdrowotnych. Waldemar Su-
łek wszedł w rolę szefa polkowic-
kiej przychodni z nową energią i 
głową pełną pomysłów. Pierwsze-
go dnia swojej pracy znalazł czas i 
udzielił obszernego wywiadu spe-
cjalnie dla naszej gazety.

Edyta Drzymała: Jak pan ocenia stan 
polkowickiej służby zdrowia? Czy 
jest za co pochwalić poprzedników?

Waldemar Sułek: Służba zdrowia to 
ciężki kawałek chleba. Pacjenci to 
najczęściej osoby chore, a kiedy ktoś 
jest chory to jest rozdrażniony. Nasi 
klienci są, można powiedzieć, bardzo 
roszczeniowi i zdecydowanie trudniej 
sprostać ich oczekiwaniom. Szpital 
czy przychodnia to żywe organizmy, 
zarządza się nimi zupełnie inaczej niż 
zwykłą instytucją czy przedsiębior-
stwem. Poprzedników oceniać mi nie 
wypada, ani nawet nie zamierzam tego 
robić. Na pewno mam wiele pomysłów 
na usprawnienie i ulepszenie polkowic-
kiej placówki. 

E.D.: Przemawia za panem talent i 
ogromne doświadczenie w zarządza-
niu placówkami medycznymi. 

W.S.: W mojej karierze zawodowej mam 
epizod ze Szpitalem Powiatowym w 
Wołowie. Placówka była bardzo za-
dłużona. Nikt nie dawał jej już szans na 
przetrwanie. Nieskromnie przyznam, 
że udało mi się wyprowadzić ją na do-
brą drogę w zaledwie trzy miesiące. 
Kosztowało mnie to na pewno wiele 
pracy. Między innymi doprowadziłem 
do około 90 ugód z wierzycielami. Wią-
załem wówczas przyszłość z moją ro-
dzimą placówką, bo pochodzę właśnie 
z Wołowa, ale los chciał inaczej. 

E.D.: W 2016 roku w pańskiej karierze 
zawodowej pojawiło się Miedziowe 
Centrum Zdrowia w Lubinie, które 
pozostawił pan w bardzo dobrej kon-
dycji finansowej. Co ciekawe, miesz-
kańcom Zagłębia Miedziowego dał 
się pan poznać również z zupełnie 
innej strony. Funkcja wiceprezesa 
ds. finansowych lubińskiego MCZ 
nie przeszkodziła panu w różnych 
projektach, jak choćby program 
kompleksowego badania dzieci pod 
kątem cukrzycy „Słodka Julka”. 

W.S.: Mam głowę pełną pomysłów 
i większość z nich zazwyczaj udaje 
mi się zrealizować. Podczas pracy w 
MCZ w Lubinie zainteresowałem się 
na przykład Odnawialnymi Źródłami 
Energii. Udało mi się stworzyć pro-
jekt, który zakładał całkowite unie-
zależnienie szpitala od zewnętrznych 
źródeł energii. Na dachu miały zostać 
zamontowane panele słoneczne, a 
wewnątrz budynków miał powstać 
nowoczesny system ogrzewania i kli-
matyzacji pomieszczeń. Na ten projekt 
udało się nawet pozyskać fundusze 
unijne. Ostatecznie jednak nie doszło 
do podpisania umowy. Mimo wszystko 
jeszcze bardziej zainteresowałem się 
tematyką ODE (Odnawialnych Źródeł 

Energii – przyp. red.). Do momentu 
objęcia funkcji prezesa PCUZ, mimo 
wcześniejszych propozycji zarządza-
nia placówkami medycznymi, współ-
pracowałem w tym zakresie z innymi 
gminami Zagłębia Miedziowego. Za-
proponowałem też współpracę burmi-
strzowi Polkowic, Łukaszowi Puźniec-
kiemu. Skutkiem tego będzie powstanie 
klastra energii odnawialnej Zagłębia 
Miedziowego z siedzibą w Polkowicach. 

E.D.: Jest pan kopalnią pomysłów 
i nigdy nie jest to słomiany zapał. 
Większość dużych projektów reali-
zuje pan od A do Z. Proszę zdradzić, 
czego możemy się spodziewać w 
polkowickiej przychodni i w jakim 
czasie? 

W.S.: Wiele spraw i pomysłów na pew-
no jeszcze się narodzi, kiedy nieco le-
piej poznam PCUZ. Nie przyszedłem 
tu jednak nieprzygotowany. Uważam, 
że bardzo ważna jest kwestia rozbu-
dowy Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go. Społeczeństwo nam się starzeje, 
więc trzeba się na to dobrze przygo-
tować. Należy zwiększyć ilość łóżek 
oraz zatrudnić więcej personelu. Po-
jawią się oczywiście zarzuty, skąd ten 
personel wziąć, bo przecież brak jest 
wykwalifikowanych opiekunek do osób 
starszych. Spieszę z odpowiedzią. 
Proszę się zastanowić, jak wielu z nas 
ma w rodzinie osobę, która jeździ za 
granicę, np. do Niemiec, by tam opie-
kować się seniorami. Takim osobom 
należy zapewnić przede wszystkim 
odpowiednią płacę, by zatrzymać tę 
opiekę u siebie. Myślę, że tu - w Sercu 
Zagłębia Miedziowego - jesteśmy w 
stanie to zrobić. Drugim, ważnym dla 
mnie projektem jest zakup rezonansu 
magnetycznego i przystosowanie do 
tego celu odpowiedniej części budynku 
naszej przychodni. Badanie rezonan-
sem uważam za absolutnie konieczne 
w wielu schorzeniach i licząca się pla-
cówka medyczna powinna zapewniać 
je swoim pacjentom. Szczególnie w 
sytuacji, kiedy posiada się wysoko roz-
winiętą rehabilitację. Kolejną kwestią, 
którą zamierzam rozszerzyć w PCUZ 
jest projekt rozwoju medycyny sporto-
wej. Mamy w Polkowicach wiele drużyn 
zawodowych w różnych dyscyplinach, 
ale też coraz większa część społe-
czeństwa uprawia sport. Taki projekt 
ma im zapewnić odpowiednią diagno-
stykę. Czego potrzebujemy? Głównie 
specjalistów w tej dziedzinie, o których 
zatrudnienie będę zabiegał. Następna 
rzecz to zapewnienie mieszkańcom 
dostępu do okolicznych szpitali po-
przez podpisanie umów i nawiązanie 
współpracy z najlepszymi placówkami 
szpitalnymi w regionie, w tym z naj-
lepszym szpitalem na Dolnym Śląsku, 
jakim zgodnie z konkursem „Bezpiecz-
ny Szpital”, przeprowadzonym w 2018 
roku przez „Rzeczpospolitą” jest MCZ 
w Lubinie. Pomysłów mam wiele, a czas 
na realizację większości z nich daję so-
bie do końca roku. 

E.D.: Cele, które pan przed sobą sta-
wia są faktycznie ambitne i na pewno 
zaplanował je pan na długo wcze-
śniej. Dziś jest pan pierwszy dzień w 
pracy i chciałam spytać o pana wra-
żenia. Dużo jest do poprawy?

 

W.S.: Gruntownego remontu wymagają 
wszystkie pomieszczenia, z których na 
co dzień korzystają pacjenci, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem laboratorium. 
Kiedy zapoznawałem się z placówką, 
na dłuższą chwilę zatrzymałem się 
właśnie w tym miejscu. Ad hoc pojawił 
się w mojej głowie pomysł przebudo-
wy tych pomieszczeń. Zaadaptowania 
kolejnych do tego, by było więcej sta-
nowisk do pobierania próbek do badań. 
Mam nadzieję, że takie rozwiązanie 
znacznie skróci kolejki do laboratorium. 

E. D.: Zdaję sobie sprawę, że może 
być jeszcze zbyt wcześnie, jednak 
muszę spytać czy planuje pan jakieś 
zmiany personalne w polkowickiej 
przychodni?

W.S.: Nie przyszedłem tu z założeniem, 
że będę kogoś zwalniał. Na pewno mu-
szę zrobić rozeznanie, sprawdzić, jak 
pracuje personel, jaki zakres zadań i 
obowiązków mają poszczególne osoby. 
Na pewno nic nie stanie się bez wiedzy 
i rozmowy z załogą. Jestem nastawio-
ny na współpracę, a nie na rządy silnej 
ręki. 

E. D.: Nie byłabym sobą, gdybym nie 
spytała pana o pomysły rozwiązania 
problemów, o których najczęściej 
mówią polkowiczanie. Jednym z nich 
są kolejki do specjalistów. Do endo-
krynologów na przykład czeka się 
ponad trzy lata. Czy jest pan w stanie 
jakoś temu zaradzić?

W.S.: Niestety, sprawa braku miejsc do 
endokrynologów jest powszechna. Nie 
jest to problem wyłącznie polkowic-
kiej przychodni. Specjalizację tę ukoń-
czył niewielki odsetek lekarzy, przez 
co specjalistów w tym zakresie jest w 
kraju niewielu. Powoduje to sytuację, w 
której po prostu takich lekarzy brakuje 
wszędzie i żądają oni bardzo wysokiej 
płacy za swoją pracę. My jesteśmy 
oczywiście otwarci na współpracę z 
każdym. Jeśli będę w stanie ściągnąć 
do Polkowic i zatrudnić nowych endo-
krynologów to oczywiście to zrobię. 

E.D.: Kolejną kwestią jest ilość pe-
diatrów w polkowickiej placówce. Tu 
również trudno o miejsce. Na przy-
kład pod koniec stycznia do poradni 
dzieci zdrowych można było zareje-
strować się na marzec. Pani doktor 
ratując sytuację zaprosiła pacjentkę 
do zwykłej rejestracji, a więc do po-
radni dzieci chorych. Inny pediatra 
nie przyjmuje nowych pacjentów, 
gdyż ponoć wybiera się niebawem na 
emeryturę. Pozostanie więc wkrót-
ce jak dobrze liczę trzech lub czte-
rech pediatrów. 

W.S.: Nie jestem jeszcze zorientowa-
ny w tej kwestii. Miałem co prawda 
dziś spotkanie z dyrektorem ds. me-
dycznych, który de facto jest również 
pediatrą, ale nie sygnalizował mi tego 
problemu. Na pewno przyjrzę się tej 
kwestii i jeśli jest tak, jak pani mówi, 
to we współpracy z panem dyrekto-
rem będziemy musieli zaradzić tym 
problemom. 

E.D.: Przygotowując się do rozmo-
wy z panem, zajrzałam również do 
komentarzy internautów na temat 
polkowickiej placówki. Pozwoliłam 

sobie wybrać dwa, które traktują o 
problemach poruszanych w Interne-
cie najczęściej. Czy zechce pan się do 
nich odnieść?

W.S.: Oczywiście. Bardzo proszę. Sam 
jestem ciekaw. 

E.D.: Pierwszy z nich: „Prezes wpro-
wadź kulturę i normalność przy 
rejestracji, zlikwiduj też (…) ploty 
o chorobach pacjentów w dziale 
rozliczeń.”

W.S.: Jeżeli faktycznie jest tak, że pra-
cownicy PCUZ bezmyślnie przekazują 
sobie informacje o chorobach naszych 
pacjentów bez jakiejkolwiek potrzeby, 
będę musiał podjąć stosowne dzia-
łania. Być może będę musiał zmienić 
zdanie na temat zmian personalnych. 
Pracowników placówek medycznych 
obowiązuje tajemnica, dotycząca 
przede wszystkim historii choroby 
naszych pacjentów. Jest to na pewno 
karygodne i sprawie będę musiał się 
przyjrzeć. W kwestii kolejek do re-
jestracji muszę niestety wszystkich 
rozczarować. Nie chcę nikomu mydlić 
oczu. Kolejki były, są i będą. My oczy-
wiście możemy próbować usprawniać 
system rejestracji tak, by więcej miesz-
kańcy mogli zrobić przez Internet. 
Możemy rozdzielić rejestrację do po-
radni dziecięcej od tej do pozostałych 
lekarzy. Czego nie możemy zrobić? Nie 
możemy w jakikolwiek sposób narzucić 

lekarzom, ilu pacjentów mogą przyjąć 
czy ile czasu potrzebują na każdego z 
nich. To jest indywidualna kwestia. Na 
pewno będę się starał współpracować 
z całą załogą, by kolejki ograniczyć do 
minimum. 

E.D.: Drugi z komentarzy dotyczy 
bardzo burzliwej w ostatnim czasie 
kwestii. Internauci dopytują: „Co z 
apteką? Czy może pan coś zrobić, by 
była ponownie otwarta?”

W.S.: Przypomnę, że ze względu na 
zmianę prawa przychodnia nie mogła 
dłużej być właścicielem apteki. PCUZ 
sprzedał ją prywatnemu przedsiębior-
cy. Z tego, co się zdążyłem zorientować 
przedsiębiorca ten nie może uzyskać 
koncesji od państwa na prowadzenie 
apteki. Sprawa jest w toku, niestety 
nasza placówka nie może kompletnie 
nic z tym zrobić. Mogę zapewnić, że 
nie będziemy stwarzać problemów, 
ale biorąc pod uwagę aspekty prawne, 
nie możemy ingerować w proces uzy-
skania przez nowego właściciela nie-
zbędnych zezwoleń. Na chwilę obecną 
czynsz płacony jest w terminie i spółka 
nie ponosi z tego tytułu żadnych strat.  

E.D.: Dziękuję za rozmowę i życzę po-
wodzenia na nowym stanowisku. 

W.S.: Dziękuję bardzo. 
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Budowa ulicy Jana Pawła nabiera rozpędu
INWESTYCJE

Na ukończeniu są główne prace 
związane z budową nowego odcin-
ka ulicy Liliowej, który połączy os. 
Polkowice Dolne z Aleją Jana Paw-
ła.  Jak zapewnia kierownik robót, 
wszystkie prace idą zgodnie z har-
monogramem i zawartą umową.

Dobiegają końca prace związane z 
budową infrastruktury podziem-
nej. Na całej długości, prawie 

dwukilometrowego odcinka, wykonano 
kanalizację deszczową, linie zasilające 
pod budowę oświetlenia drogowego 
oraz kanały teletechniczne, które w 
przyszłości mają posłużyć do loka-
lizacji światłowodów. Dopiero po za-
kończeniu budowy sieci podziemnych 
można rozpocząć roboty związane 
z budową warstw konstrukcyjnych, 
przygotowujących do ułożenia asfaltu. 
Najbardziej zaawansowany stan robót 
można zaobserwować na ulicy Liliowej. 
– Zakończyły się tam prace związa-
ne z budową konstrukcji podbudowy. 
Korzystając z dobrych warunków at-
mosferycznych, ułożono dolną war-
stwę  nawierzchni bitumicznej na tym 
odcinku. Na ukończeniu jest też budowa 
nawierzchni z kostki granitowej trzech 

zatok autobusowych – informuje To-
masz Duszyński, kierownik Referatu 
Inwestycji UG Polkowice.  – Obecnie na 
tym odcinku zadania drogowcy pracują 
również przy budowie chodnika oraz 
przygotowują się do budowy ścieżek 
rowerowych  – dodaje. 
Zgodnie z planem chodniki i ścieżki 
rowerowe oddzielone będą od jezdni 
pasem zieleni, co ma zapewnić bez-
pieczny i komfortowy ciąg spacerowy. 
Wokół nowej drogi zasadzony będzie 
szpaler prawie 600 drzew i około 7 tys. 
krzewów.  
– Na odcinku ulicy Jana Pawła od ronda 
z ulicą Liliową, w kierunku DK 3, wyko-
nywana jest obecnie konstrukcja pod-
budowy  pod nawierzchnię  bitumiczną, 
na trasie przebiegu drogi układane są 
krawężniki i obrzeża chodników i ście-
żek rowerowych – podsumowuje To-
masz Duszyński. 
Zgodnie z umową zakończenie budo-
wy Alei Jana Pawła planowane jest na 
czerwiec 2021 roku. 

Małgorzata Wasilewska

KGHM i samorządy dla rodziny

KGHM

W siedzibie KGHM Polska Miedź SA 
przedstawiciele 29 samorządów 
Zagłębia miedziowego podpisa-
li „Deklarację na Rzecz Rodziny w 
Zagłębiu Miedziowym”.

W dokumencie czytamy, że jej 
sygnatariusze zobowiązują się 
m. in. do wspólnych działań 

skierowanych do młodzieży, rodziców 
i pedagogów, wzmacniania takich war-
tości jak rodzina i rodzicielstwo i więzi 
społeczne oraz wypracowanie mecha-
nizmów przeciwdziałających kryzy-
sowi demograficznemu. Proponowane 
działania na rzecz rodziny obejmują 
m.in. programy zdrowotne, profilak-
tyczne i szkoleniowe.
Wśród samorządów, które podpisały 
deklarację znaleźli się m. in. starosta 
Powiatu polkowickiego Kamil Ciu-
pak oraz burmistrz Polkowic Łukasz 
Puźniecki.
– Cieszę się, że KGHM chce pomagać 

samorządom w zakresie wspierania 
rodziny. Dzisiejsze spotkanie dotyczy-
ło bowiem m. in. oceny i diagnozy nie-
korzystnych zjawisk występujących 
na terenie Zagłębia Miedziowego, z 
którymi na co dzień borykają się samo-
rządy i rodziny. Chodzi np. o przemoc w 
szkołach czy coraz częstsze zjawisko 
stosowania przez uczniów niebez-
piecznych używek.
Ale co najważniejsze, zakończyło 
się przedstawieniem instrumentów 
wsparcia dla samorządów w rozwią-
zywaniu tych problemów, a dla dy-
rektorów szkół deklaracją pomocy w 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
w ramach „Akademii przywództwa li-
derów oświaty” – podkreśla Łukasz 
Puźniecki, burmistrz Polkowic.
Inicjatorem podpisania „Deklaracji na 
Rzecz Rodziny w Zagłębiu Miedzio-
wym” był KGHM. Ta globalna firma nie 
traci z pola widzenia problemów, które 
dotyczą jej matecznika. Stąd obecność 
na uroczystości Marcina Chludzińskie-
go, prezesa zarządu KGHM.

– Naszym obowiązkiem nie tylko jest 
dostrzeganie dynamicznie rozwijają-
cych się zmian społecznych i techno-
logicznych, ale także inwestowanie w 
rodzinę w poczuciu odpowiedzialności 
za społeczność lokalną i stawianie 
człowieka w centrum naszych aktyw-
ności. Udało nam się zbudować rzecz 
unikalną, czyli dobrą współpracę 
pracodawców i samorządów na tere-
nie na którym działamy w kontekście 
młodzieży, w kontekście rodziny i całej 
sfery społecznej  – powiedział prezes 
Chludziński.
„Deklaracja na Rzecz Rodziny w Zagłę-
biu Miedziowym” jest ukoronowaniem 
badań prowadzonych przez KGHM 
wśród młodzieży. Skupione one były 
wokół roli rodziny w ówczesnym świe-
cie. Młodych ludzi zamieszkujących 
teren Zagłębia Miedziowego pytano 
także m. in. o ich plany zawodowe oraz 
oczekiwania wobec lokalnego rynku 
pracy.

Roman Tomczak

Najpiękniejsze 
dekoracje nagrodzone

KONKURS

O cenne nagrody pieniężne walczy-
li polkowiczanie, którzy w wyjątko-
wy sposób udekorowali i oświetlili 
swoje posesje lub balkony. Komisja 
konkursowa wyłoniła zwycięzców 
w trzech kategoriach. 

Właścicielom najpiękniejszych 
dekoracji wręczono cenne na-
grody, ufundowane przez gmi-

nę Polkowice. Ich łączna pula wyniosła 
14 tys. zł. 
W kategorii „duża dekoracja posesji” 
pierwsze miejsce zajęli Władysława i 
Stanisław Dzikowie oraz Dariusz Pie-
lech. Zwycięzcami w drugiej z kategorii 
„mała dekoracja posesji” okazali się 
Krystyna i Marian Klarzyńscy oraz Iza-
bela i Michał Bilowie. Jurorzy oceniali 
także najładniej przystrojone balkony. 
Zwyciężył balkon Agnieszki i Jerzego 
Pólkowiskich.

W konkursie zorganizowanym przez 
gminę wzięło udział piętnaście rodzin. 
Polkowiczanie ozdobili swoje posesje 
i balkony tysiącami kolorowych świa-
tełek oraz różnorodnymi świątecz-
nymi dekoracjami. Wśród kompozycji 
królowały aniołki, renifery, bałwanki, 
oświetlone choinki i szopki. 
– Podczas oceny czteroosobowe jury 
brało pod uwagę wiele elementów m.in. 
pomysłowość i oryginalność dekoracji,  
pracochłonność danej kompozycji czy 
wykorzystanie energooszczędnych 
źródeł światła – tłumaczy Małgorzata 
Kalus-Chiżyńska, przewodnicząca ko-
misji konkursowej. 
To już dwudziesta edycja konkursu na 
najpiękniejsze świąteczne dekoracje w 
gminie Polkowice. Przez ostatnie dwa-
dzieścia lat wzięło w nim udział ponad 
sześćdziesiąt rodzin.

Paula Piastowska

–  W Y D A R Z E N I A  –
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Dziecięcy uniwersytet 
zakończył kolejny rok
UJW

Prawie setka uczniów klas III-
-IV szkół podstawowych z terenu 
gminy Polkowice odebrała dyplo-
my ukończenia roku na Uniwersy-
tecie Dziecięcym przy UJW.

To jedyny w całym regionie Uni-
wersytet Dziecięcy który jest 
całkowicie bezpłatny dla swoich 

„studentów”, bowiem koszty prowa-
dzenia weekendowych zajęć w całości 
pokrywa Urząd Gminy. Dlatego z co-
rocznym naborem nie ma tu nigdy pro-
blemu. A że odbywa się on internetowo, 
wystarczy kilkadziesiąt minut, aby listy 
były pełne.
W piątek, 31 stycznia, w Auli Uniwer-
sytetu Jana Wyżykowskiego, odbyło 
się uroczyste wręczenie dyplomów 

ukończenia roku na Uniwersytecie 
Dziecięcym. Atrakcją spotkania były 
pokazowe zajęcia z chemii. Polegały 
głównie na efektownych doświadcze-
niach prezentowanych przez uczest-
ników Uniwersytetu Dziecięcego, pod 
nadzorem prowadzącego zajęcia.
Oprócz dzieci w uroczystości wzięli 
udział rodzice, oraz władze uczelni. 
Obecny był także burmistrz Polkowic 

Łukasz Puźniecki.
– Bardzo się cieszę, że ci młodzi od-
krywcy mogą swoje zainteresowania 
pogłębiać w Uniwersytecie Dziecię-
cym. Podobni są w swojej pasji do wiel-
kiego odkrywcy polskiej miedzi, dok-
tora Jana Wyżykowskiego, patrona tej 
uczelni –  uważa burmistrz Polkowic.
W tym roku dyplomy ukończenia 
roku na Uniwersytecie Dziecięcym 

działającym przy Uczelni Jana Wyży-
kowskiego w Polkowicach odebrała 
prawie setka młodych uczniów. Uni-
wersytet dziecięcy w Polkowicach 
działa od 2017 r. Zajęcia odbywają się 
raz w miesiącu w soboty. Obejmują 
wykłady, warsztaty oraz wycieczki 
edukacyjne.

Roman Tomczak

–  F O T O R E L A C J A  –
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Kabaret K2 w Polkowicach
Zapamiętajcie dobrze datę 10 lutego, bo tego dnia do Polko-
wic zawita ponownie zielonogórski Kabaret K2 w odświeżo-
nym składzie i świeżutkim programem!
Świat się zmienia, więc i K2 się zmieniło. Z nowymi skeczami 
i z nową energią ruszają starym busem w nową drogę i za-
praszają na program „Jedziemy dalej!”. Jeszcze śmieszniej i 
wciąż „o czymś”. Dobra zmiana.
W Kinie Polkowice wystąpią 10 lutego o godz. 18.00.
Idealna propozycja dla tych, którzy walentynki świętują 
przez cały tydzień albo na spędzenie wolnego czasu – bo 
nie tylko dzieci zasługują na dobrą zabawę w czasie ferii.
Bilety w cenie 30 zł i 40 zł w dniu występu dostępne są w ka-
sach Centrum Kultury (ul. Skalników 4, Kino, Galeria „Rynek 
26”) oraz na stronach biletynakabarety.pl, kabaretowebilet.
pl oraz na kupbilecik.pl. 

Projekt „Zaczytani” działa 
już w Żelaznym Moście

Od stycznia w świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście moż-
na znaleźć kosz z książkami z projektu ,,Zaczytani", który 
promuje czytelnictwo oraz polkowicką bibliotekę wśród 
lokalnej społeczności. Zasady korzystania z niego są proste 
– weź książkę, przeczytaj i podaj dalej!
- To propozycja spędzenia wolnego czasu w domu oraz na 
naszej świetlicy – mówi Patrycja Rudnik, opiekunka świe-
tlicy wiejskiej w Żelaznym Moście. – To również sposób 
przybliżenia nas do kultury. Książka to „przyjaciel”, które-
go chcemy mieć blisko, dlatego zdecydowaliśmy się, jako 
druga wieś w gminie Polkowice, dołączyć do programu 
„Zaczytani”.
Jako pierwsza do projektu przystąpiła wieś Dąbrowa na 
wniosek Rady Sołeckiej w kwietniu 2019 roku.

Książki wykorzystane w projekcie „Zaczytani” podarowali 
czytelnicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowi-
cach, a znaleźć je można m.in. w Urzędzie Gminy Polkowice, 
w Starostwie Powiatowym, w Centrum Kultury czy Polko-
wickim Centrum Usług Zdrowotnych. 
Książki oznakowane logo projektu zyskują coraz większą 
sympatię wśród mieszkańców gminy, z którymi podróżu-
ją nawet poza granice województwa. Idea nieodpłatnego 
przekazywania książek, poprzez pozostawianie ich w miej-
scach publicznych lub specjalnie do tego wyznaczonych 
gablotach lub skrzynkach, cieszy się dużą popularnością na 
całym świecie. W Polsce pomysł ten działa od 2003 roku

–  K U L T U R A  –

Kultura języka 
W ostatnim czasie zostałam po-
proszona przez zaprzyjaźnioną 
studentkę o udzielenie krótkiego 
wywiadu na temat kultury języka. 
Na pierwszy rzut oka przygoto-
wane pytania nie wydawały się 
trudne czy skomplikowane, jednak 
po chwili namysłu uznałam, że 
odpowiedź na większość z nich nie 
jest taka prosta. Tym bardziej, że, 
niestety, kultura słowa wokół nas, 
mam wrażenie, powoli zamiera. 
Czy jest to związane ze zmianami 
językowymi? Nie do końca. Nie bez 
powodu używamy w tym określe-
niu słowa „kultura”, gdyż chodzi 
nie tylko o piękne i poprawne wy-
sławianie, ale przede wszystkim 
o szacunek do rozmówcy. I choć 
używanie poprawnej polszczyzny 
oraz bogatego słownictwa nie 
nastręcza większych problemów, 
tak już szanowane drugiej osoby 
najwyraźniej tak.
Oglądając lub czytając różnego 
rodzaju wywiady coraz wyraźniej 
widzę, że w rozmowie nie chodzi 
najczęściej o wysłuchanie dru-
giego człowieka, ale udowodnienie 
swojej racji lub wręcz poniżenie 
rozmówcy. Media popularne, na-
stawione głównie na szukanie 
sensacji i kontrowersyjnych te-
matów, przodują w tym zakresie, 
czego przykładem niedawny wy-
wiad z aktorką z „365 dni”, któ-
rej redaktor zadawał naprawdę 
skandaliczne pytania, w tym m.in. 
o to czy na casting do filmu zało-
żyła koronkową bieliznę. Przed 
publikacją wywiad ten przeszedł 
zapewne przez ręce kilku osób, 
które również nie widziały w nim 
najwyraźniej nic złego… 
Coraz rzadziej mam okazję usły-
szeć lub uczestniczyć w konstruk-
tywnej rozmowie, której celem nie 
jest przeforsowanie swojej racji 
lub wytykanie odmiennych poglą-
dów, ale wypracowanie kompro-
misu na podstawie przedstawio-
nych argumentów lub dyskusja 
mogąca skonfrontować nasze wy-
obrażenia z opiniami lub doświad-
czeniami innych osób. 
Co zatem najczęściej robię? 
Staram się odwoływać do au-
torytetów, które moim zdaniem 
kulturę słowa i szacunek do roz-
mówcy cenią bardziej niż sensa-
cję. Na szczęście takich osób nie 
brakuje w dyskursie publicznym.

Karolina Tolasz

Instruktor w Dziale 
Literackim PCA

Wojciech Chmielarz „Rana”
 Rana to bezlitosne studium zła uśpio-
nego w zaciszu domowego ogniska. 
Niepokojące i mroczne, odsłania 
najgłębiej skrywane tajemnice, o 
których nikt nie chce mówić. Nowa 
powieść jednego z najwyżej ocenia-
nych                     i najchętniej czyta-
nych współczesnych pisarzy odziera 
z wszelkich złudzeń. 
Autor będzie gościł w naszej bibliote-
ce 20 lutego (czwartek) o godz. 17.00. 
Zapraszamy na spotkanie.

„Piłsudski” – DVD
Jest rok 1901. Józef Piłsudski "Ziuk" po 
brawurowej ucieczce ze szpitala psy-
chiatrycznego ponownie staje na czele 
polskiego podziemia niepodległościo-
wego. Nieugięty na polu walki, w życiu 
prywatnym poddaje się namiętności, 
rozdarty między dwiema kobietami jego 
życia – żoną                 i kochanką. Przez 
zachowawczych członków Polskiej 
Partii Socjalistycznej uważany za ter-

rorystę, Piłsudski wraz z najbliższymi współpracownikami 
nie cofnie się przed niczym.

Cafe Bar
Ośrodek Kultury (ul. Skalników 4) 
poniedziałek-piątek, 11.00-21.00 
oferuje szeroki wybór kaw i herbat, to-
stów, kanapek i gofrów.

Siłownia
Przy Basenach Zewnętrznych,  
ul. 3 Maja 50 
Godz. otwarcia:  
Pn-Pt od 8.00 do 22.00
Sobota od 10.00 do 22.00
Niedziela – nieczynne 

Galeria „Rynek 26”
PN-PT: 10.00-18.00 

Warsztaty
Warsztaty dla dzieci: 
Grupa teatralna „Antrakcik”, Szkółka 
szachowa, Hip-hop, Szkółka baletowa, 
Dziecięca pracownia plastyczna, Ce-
ramika, Warsztaty perkusyjne, Warsz-
taty wokalne, Zajęcia taneczne, Malar-
stwo sztalugowe, Warsztaty rysunku, 
Druk 3D, Robotyka 

Warsztaty dla młodzieży: 
Grupa teatralna „Antrakt”, Pracownia 
szkła artystycznego, Ceramika, Szkół-
ka szachowa, Warsztaty wokalne, Ma-
larstwo sztalugowe, Warsztaty rysun-
ku, Hip-hop, Zajęcia taneczne

Warsztaty dla dorosłych: 
Ceramika, Warsztaty wokalne, Malar-
stwo sztalugowe, Warsztaty rysunku, 
Pracownia szkła artystycznego, Warsz-
taty fotograficzne

Zapisy na zajęcia oraz szczegółowe in-
formacje w Dziale Merytorycznym PCA 
oraz pod nr tel: 76 746 88 26. 

FO
T. 
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Urwis
6-9 II godz. 16:00 
Boże Ciało
6-9 II godz. 17:45
Ptaki Nocy
7-9  II godz. 20:00
Gang zwierzaków
13-16 II godz. 16:00 
27 II – 1 III godz. 16:00
365 dni
13-16 II godz. 17:45, 20:00
20-23 II godz. 20:00
Bayala i ostatni smok
20-23 II godz. 16:00
Ptaki Nocy
20-23 II godz. 17:45
Oficer i szpieg
27 II godz. 18:00 1917
28 II – 1 III godz. 18:00
Swingersi
28 II – 1 III godz. 20:15 premiera

Polkowicki 

Klub Filmowy

Dubbing

Dubbing
Dubbing

Dubbing

Dubbing
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Potrzebujący będą mieli pomocników 
WSPARCIE

W siedzibie Fundacji „Eudajmonia” 
w Polkowicach odbyło się spotka-
nie inaugurujące pierwszy w histo-
rii gminy Polkowice projekt asy-
stenta osobistego dla osób z nie-
pełnosprawnościami. 

W grudniu ub. r. Rada Miejska w 
Polkowicach przyjęła uchwałę 
o przystąpieniu Polkowic do 

rządowego programu „Asystent osoby 
niepełnosprawnej” edycji 2020, przy-
gotowanego przez Ministerstwo Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej.
W wyniku konkursu ofert dla organi-
zacji pozarządowych na realizację za-
dania publicznego pn. „Asystent osoby 
niepełnosprawnej” na terenie gminy 
Polkowice, jego realizację powierzono 
Fundacji „Eudajmonia” z siedzibą w Po-
lkowicach. Umowa przewiduje realiza-
cję zadania w okresie od 20 stycznia do 
końca tego roku.
Oficjalne rozpoczęcie realizacji pro-
gramu odbyło się w siedzibie „Eudajmo-
nii” w Polkowicach. Udział w spotkaniu 
wzięli m. in. burmistrz Polkowic Łukasz 
Puźniecki, prezes Fundacji Eudajmonia 
Grzegorz Jucewicz, Filip Rodzik peł-
nomocnik burmistrza ds. osób z nie-
pełnosprawnością, kierownik projektu 
z ramienia „Eudajmonii” Marzena Szew-
czyk, oraz przedstawiciele wydziałów 
UG Polkowice sprawujących nadzór 
nad realizacją projektu.
W całej gminie wsparciem asysten-
ta osoby niepełnosprawnej objętych 
będzie miesięcznie ok. 60 osób. Po-
lkowiczanie na pomoc asystenta będą 
mogli liczyć każdego dnia tygodnia 
w godzinach od 7-22. Korzystanie z 
usług asystentów osobistych będzie 
bezpłatne. Należy jednak pamiętać, że 
asystenci nie będą świadczyć usług 

opiekuńczych, ani specjalistycznych 
usług medycznych.
Podczas spotkania obecny był także 
Filip Rodzik, pełnomocnik burmistrza 
Polkowic ds. osób z niepełnosprawno-
ścią, który na co dzień jest także au-
dytorem dostępności budynków uży-
teczności publicznej pod kątem osób z 
niepełnosprawnościami.
– Ten projekt jest niezwykle ważny 
dla mnie, nie tylko jako dla osoby po-
ruszającej się na wózku, ale także jako 
mieszkańca gminy Polkowice. Zdarzało 

się wielokrotnie, że nie mogłem wyko-
nywać swoich czynności audytora, bo 
do budynku po prostu nie miałem się 
jak dostać. Teraz z pomocą osoby asy-
stenta będzie to możliwe. To wielki krok 
naprzód w dziedzinie pomocy osobom 
z niepełnosprawnościami – uważa F. 
Rodzik.
Szacuje się, że na terenie gminy Polko-
wice zamieszkuje ok. 17 proc. osób z 
niepełnosprawnościami. To więcej niż 
średnia krajowa wynosząca nieco po-
nad 12 proc.

Źródłem finansowania Programu będą 
środki z Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
w wysokości prawie 690 tys. zł, oraz 
z budżetu Gminy Polkowice w kwocie 
około 65 tys. zł.
Program „Asystent osoby niepełno-
sprawnej” skierowany jest do pełno-
letnich osób posiadających orzeczenie 
o znacznym lub umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności. Zapewnia 
im usługę asystenta, mającego po-
magać w wykonywaniu codziennych 

czynności oraz funkcjonowanie w życiu 
społecznym.
 
Asystent będzie mógł pomóc w wyko-
naniu czynności takich jak:  transport 
środkami komunikacji publicznej, to-
warzyszenie podczas zakupów. Będzie 
także pomocny przy wyjściu/powrocie 
i dojazdach w wybrane przez uczestni-
ka programu miejsce (np. dom, praca, 
placówki oświatowe, świątynie, pla-
cówki służby zdrowia).

red

Kamień milowy dla 
polkowickiej kolei 
TRANSPORT

Kolej Zagłębia Miedziowego Lubin-
-Polkowice-Głogów została wpi-
sana do Krajowego Programu Ko-
lejowego. To kolejny krok w proce-
sie przywracania pociągów do Po-
lkowic. 

Samorządowcy Zagłębia Miedzio-
wego spotkali się, aby omówić 
przyszłość kolei w naszym regio-

nie. Do trzech połączonych już kolejo-
wo powiatów lubińskiego, legnickiego i 
głogowskiego, dołączyć mają również 
Polkowice.

– Kolejowa inwestycja 
Zagłębia Miedziowego 
została ujęta w Krajowym 
Programie Kolejowym. To jest 
jeden z dwóch dokumentów 
rządowych, który pozwala 
podejmować  kolejne działania 
dotyczące budowy tej linii. 
Wpis ten daje nam gwarancję 
dofinansowania inwestycji ze 
środków rządowych i unijnych. 
Drugi to rozporządzenie o 

utworzeniu Centralnego Parku 
Komunikacyjnego – wyjaśnia 
Jan Wojtowicz, pełnomocnik 
burmistrza ds. górnictwa i 
komunikacji.   
– Mamy wybraną koncepcję 
przebiegu trasy Legnica-
Lubin-Polkowice-Głogów. 
Przed nami kolejny krok, 
opracowanie studium 
wykonalności z decyzją 
środowiskową - dodaje.  

Jest to kamień milowy dla tej inwe-
stycji. Szacowany czas przygotowania 
dokumentacji na budowę linii to około 
trzy lata. Od tego już prosta droga, by 
perspektywie kilku lat odjechać pocią-
giem z Polkowic do innych miast Polski 
i Europy. 
Wsparcie finansowe w stworzeniu po-
trzebnej dokumentacji zadeklarował 
burmistrz Polkowic i władze Głogowa. 

Małgorzata Wasilewska

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku (KPK) jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach ko-
lejowych, które dofinansowane są przez ministra właściwego do spraw transportu. Dokument ten realizuje strategie 
przyjęte przez Radę Ministrów, w tym „Strategię Rozwoju Kraju 2020" oraz „Strategię Rozwoju Transportu do 2020 z 

perspektywą do 2030 roku".
Krajowy Program Kolejowy obowiązuje do roku 2023, czyli do momentu, w którym kończy się możliwość dofinanso-
wania projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Dokument określa wielkość i 
źródła finansowania (w tym środki z UE oraz środki krajowe), a także stanowi podstawę dla zapewnienia finansowania 
inwestycji zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Krajowy Program Kolejowy zastąpił Wieloletni Program Inwe-

stycji Kolejowych.
gov.pl
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Nieszczęśliwa miłość w cieniu drzew
ZIELEŃ MIEJSKA

Często zdarza się, że drzewa są 
świadkami wielu zdarzeń histo-
rycznych, czasami tragedii ludz-
kich. Taka sytuacja miała miejsce 
w znajdującym się nieopodal Po-
lkowic Trzebczu. 
 
Był rok 1940 młody polski jeniec wo-
jenny w stopniu kaprala Ludwik Tasiem-
ski, po rezygnacji z praw jenieckich, 
pracował jako cywilny robotnik rolny w 
majątku ziemskim w miejscowości Tre-
bitsch (obecnie Trzebcz). Tam poznał 
Niemkę, robotnicę rolną, której mąż 
służył w niemieckim wojsku. 

Nie zważając na wszystko zakochali 
się w sobie, może zdając sobie sprawę, 
może nie, z konsekwencji jakie mogą ich 
spotkać. Nie chodziło tu tylko o aspekt 
moralny, ale i o prawa nadane przez 
reżim okupacyjny. Po wybuchu II wojny 
światowej, zarządzenia policyjne za-
braniały osobistych kontaktów kobiet 
niemieckich z obcokrajowcami, w tym 
szczególnie Polakami uznawanymi za 
nieczystych rasowo. Za obcowanie z 
obcokrajowcem, kobieta niemiecka 
karana była więzieniem, a jej ukochany 
otrzymywał wyrok śmierci. W rzeczy-
wistości kary te były o wiele surowsze.
W jaki sposób informacja o tym związku 

wyszła na światło dzienne, możemy 
tylko domniemywać. Kiedyś usłysza-
łam taką wersję, że Ludwik był przy-
stojnym młodzieńcem i inne pracow-
nice z zazdrości doniosły na nich do 
władz. A może nienawiść do narodu 
polskiego była tak ogromna wśród 
społeczności niemieckiej, że to mogło 
być powodem. W każdym razie Ludwik 
mimo ostrzeżeń o zagrożeniu, zbagate-
lizował je.
Nie chcę tego dociekać bo w obliczu 
tragedii jaka się odegrała na oczach 
ludzi, nie ma to dziś sensu. 
Egzekucja Ludwika nastąpiła 4 grud-
nia 1940 r. prawdopodobnie przez 

powieszenie. Źródła podają, że pierw-
sza próba nie powiodła się, gdyż 
pod ciężarem ciała gałąź od drzewa 
oderwała się. Ostatecznie egzekucja 
trwała długo i była na tyle okrutna, 
że nawet niektórzy Niemcy zmuszeni 
do uczestnictwa w niej, odchodzili nie 
chcąc być tego świadkami. 
Co dziwne, ówczesne władze niemiec-
kie pozwoliły pochować młodego Pola-
ka (Ludwik Tasiemski w chwili śmierci 
miał 21 lat), a mogiła przez lata wojny 
zachowała się. Mało tego, w okresie 
powojennym kilku mieszkańców Trzeb-
cza dbało o nią tak pieczołowicie, że 
w bardzo dobrym stanie zachowała 

się do współczesności. Gdy pierwszy 
raz odwiedziłam to miejsce, a był to 
rok 2007, w miejscu stracenia Ludwi-
ka Tasiemskiego stał krzyż, a do niego 
przywieszona tabliczka z epitafium. 
Grób otoczony betonowym obrzeżem, 
ustrojony był kwiatami i zniczami. 
Tu chciałabym bardzo podziękować w 
imieniu narodu polskiego, potomkom 
tych, którzy dbali o to miejsce zbrodni 
niemieckiej. Obecnie grób ujęty jest w 
wojewódzkiej ewidencji Miejsc Pamięci 
Narodu Polskiego, a utrzymywany jest 
przez gminę Polkowice w ramach środ-
ków przekazywanych corocznie przez 
Wojewodę Dolnośląskiego. 
Ludwik Tasiemski spoczywa w cieniu 
drzew, wchodzących w skład zało-
żenia parkowo – dworskiego. Piękny, 
ponad wiekowy drzewostan, śpiew 
ptaków, zapach ziół, szum wody, nic nie 
wskazuje na tragedię jaka się tu roze-
grała. Drzewa to widziały, nawet stały 
się swoistym szafotem, wzbraniały się 
przed tym… ale cóż zdesperowany i 
pozbawiony człowieczeństwa okupant 
dopiął swego. 
Przechadzając się po parku, podziwia-
jąc jego urodę, wspomnijmy młodego 
chłopaka, który dla miłości oddał ży-
cie. Może był nierozsądny, może trochę 
szalony, ale był młody, chciał kochać i 
być kochanym. 
Za kilka dni Święto Zakochanych… a Lu-
dwik był zakochany… 
A nasze piękne stare drzewa… one o 
tym wiedzą, bo tam były i to widziały. 
Chrońmy je! To też nasze dziedzictwo 
narodowe!

Zamieszczane informacje historycz-
ne pochodzą z Gazety Polkowickiej nr 
4/1995 z dnia 17.11.1995r. autorstwa 
J.Biliński

Elektryki coraz bliżej
EKOLOGIA

Ruszył przetarg na dziewięć auto-
busów elektrycznych, na których 
zakup gmina pozyskała w ubiegłym 
roku ponad 14 mln zł. Nowe pojaz-
dy komunikacji miejskiej wyjadą na 
ulice Polkowic w lutym przyszłe-
go roku.
– O wyborze oferty zdecydują cztery 
kryteria. Najwyżej punktowane będzie 
kryterium cenowe. Duże znaczenie ma 
również zużycie energii oraz kryteria 
techniczne. Wśród nich będzie brana 
pod uwagę m.in. pojemność autobusu, 
układ drzwi oraz niska podłoga. Czwar-
tym kryterium wyboru ofert jest okres 
udzielonej gwarancji na baterie – tłu-
maczy Jan Wojtowicz, pełnomocnik ds. 
górnictwa i komunikacji UG Polkowice. 

Wykonawcy mogą składać oferty do 
6 marca. Natomiast wybrany w prze-
targu producent zobowiązany jest 

dostarczyć autobusy do 24 lutego 
przyszłego roku.  

Przypomnijmy, że wniosek o dofinanso-
wanie projektu pn.: „Zakup autobusów 
o napędzie elektrycznym dla połączeń 
miejskich i podmiejskich w gminie Po-
lkowice”, w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020, złożono 
w marcu ubiegłego roku. Zyskał on 
aprobatę Urzędu Marszałkowskie-
go i w konsekwencji gmina Polkowice 
pozyskała 14 mln 344 tys. zł na zakup 
dziewięciu autobusów, napędzanych 
wyłącznie silnikiem elektrycznym.

Obecnie komunikację miejską w Po-
lkowicach obsługuje 15 autobusów, w 
tym dwa z napędem w stu procentach 
elektrycznym.

Paula Piastowska

Elżbieta 
Kaczorowska

Wydział IRZ  
– Referat Inwestycji  

Gminny Architekt Zieleni
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SPRZEDAM 

 � Domek letniskowy, całoroczny, 
70 m2, w Tarnowie Jeziernym, 8 
km od Sławy. 784 877 
988

 � Mieszkanie ul. Skalników, IV 
piętro, w bloku IV piętrowym, 
pow. 72 m2 (cztery pokoje, 
kuchnia, łazienka, balkon, 
piwnica).   698 929 773

 � Działkę ogrodową przy 
Miedziance, 3 arowa, altanka 
murowana, prąd, woda. Cena 
8.000 zł 601 848 299

 � Działkę rolną o powierzchni 1 
hektar 174 ary częściowo 
zalesioną. Nr działki 765, 
Polkowice Dolne obręb 4.  
665 992 312

 � Mieszkanie, przy ul. Lipowej, 44 
m2, 2 pokoje, balkon 601 848 
299

 � Mieszkanie ul. Sztygarska, VIII 
piętro, pow. 54 m2. Do remontu. 
Cena 160.000 zł. 504 672 
090

 � Mieszkanie 2 pokojowe, ok. 30 
m2, do remontu, na III piętrze 
509 158 415

 � Sprzedam pół bliźniaka w 
Sobinie na ul. Orlej. Stan surowy 
zamknięty z 
elewacją,balustradami i 
kominami z klinkieru.Działka 6 
arów. Media doprowadzone 
692533405

 � Sprzedam tanio nowy, 
nieużywany więcierz do połowu 
ryb. 664 886 823

 � Działkę nr 223 na Miedziance. 
Altana zadbana, działka bez 
zarośli i dużych drzew. Cena 20 
tys. zł. 668 678 423

 � Agregat prądotwórczy 2 kw, 
wojskowy - cena 800 zł, ława 
stylowa w bardzo dobrym stanie 
- cena 600 zł, stojak na płyty CD - 
cena 120 zł.  605 368 
790

 � Działkę ogrodowa na 
Miedziance 663 257 271 

USŁUGI

 � Wypożyczalnia przyczep. Nowe 
Polkowice, ul. Zawilcowa 4. 
600 642 019

 � Prace ziemne. Wykonywanie 
przyłączy oraz sieci wod-kan, 
koparko - ładowarka, 
minikoparka, samochód 
ciężarowy. 782 276 181

 � Adaptacja projektów typowych, 
projekty indywidualne budynków 
mieszkalnych oraz usługowych. 
66 98 34 755

 � Zapraszamy na wycieczki 
jednodniowe do Pragi, Drezna, 
Wiednia, Budapesztu, Krakowa, 
Sandomierza. Odjazdy z parkingu 
Kaufland w Lubinie, www.
zawisza-travel.pl. 667 291 334

 � Meble na wymiar, kuchenne, 
garderoby, szafy, meble 
łazienkowe. Jakość, 
doświadczenie, dobra cena 
603 960 340

 � Psychoterapia indywidualna lub 
par - zapraszam: mgr Łucja 
Fitchman. 513 143 368

 � Czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerki 

samochodowej i meblowej z 
dojazdem do klienta 605 956 053

 � Czyszczenie, sprzątanie, opieka 
nad grobami. 605 956 053

 � Wywiozę gruz, podstawię 
samochód do wywozu, 
pozostałości po remoncie. 
609 249 127

 � Usługi minikoparką. 
881 643 588

 � Gabinet Stomatologiczny z 
Pracownią Protetyczną zaprasza 
do korzystania z szerokiego 
zakresu usług stomatologicznych 
w Kaźmierzowie (koło Polkowic) 
rejestracja telefoniczna. 
603 137 505

 � Ogrodzenia ,balustrady, bramy, 
konstrukcje, metaloplastyka. 
Polkowice, ul. Polna 1A. 
668 453 297

 � Naprawa komputerów. 
534 621 047

 � Badania techniczne wszystkich 
rodzajów pojazdów. Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów, ul. 
Krzywa 3 (przy Urzędzie Celnym). 
Szybko, sprawnie i bez kolejek. 
Dla każdego klienta prezent! 
76 847 42 63

 � Wywiozę stare meble i 
niepotrzebne rzeczy po 
remoncie. 609 249 127

 � Serwisowanie komputerów, 
usuwanie wirusów, dojazd 
Polkowice i okolice. 600 467 
156

 � Projektowanie sieci i przyłączy 
gaz, co, wod-kan, wlz. 
Indywidualne projekty domów 
jednorodzinnych, adaptacja 
projektów typowych, usługi 
ogólnobudowlane. 500 326 696

 � Izolacje poddaszy i stropów 
piana poliuretanową. Pomiar i 
wycena gratis. 500 326 696

 � Korepetycje z chemii dla 
uczniów gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Przygotowanie do matury, 
poziom rozszerzony i 
podstawowy. 502 615 766

 � Kopiowanie taśm VHS (wesela, 
komunie, itp.) na płyty DVD, 
pendrive. Cena 30 zł/sztuka. 
600 467 156

 � Montaż instalacji co, cw, 
układów solarnych, pomp ciepła, 
odnawialnych źródeł energii, 
fotowoltanika, w pełnym 
zakresie, z pełnym serwisem. 
Serwis wszystkich pieców 
grzewczych. 532 025 190

 � Szybko, tanio, komfortowo. 
Przejazdy z Bolesławca do 
Mannheim i okolic z Polski. 
Wyjazd w niedzielę z Niemiec do 
Polski w piątek za jedyne 40 euro. 
511 112 408

 � Sprzedaż kotłów gazowych i 
grzejników. 506 290 
250

 � Usługi ogólnobudowlane, 
kompleksowe wykańczanie 
domów oraz mieszkań. 
506 306 232

 � Przeprowadzki z możliwością 
wnoszenia i znoszenia. Busem, 
teren miasta i okolic. 609 249 127

 � Sala bankietowa, 
klimatyzowana, na 100 osób, w 

centrum Polkowic. Organizujemy 
wesela, stypy, komunie, 
pożegnania emerytów i in. P-ce 
ul. Dąbrowskiego 1b. 506 050 724

 � Bezpłatna weryfikacja szkód 
komunikacyjnych, zweryfikuję 
twoją szkodę, pod względem 
faktycznej jej wysokości. 
505 997 131

 � Odszkodowania 
komunikacyjne, bez opłat 
wstępnych. 505 997 131

 � Lombard, natychmiastowe 
pożyczki pod zastaw. Złoto, 
srebro, elektronika, auto-moto 
skup, sprzedaż, zamiana, ul. 
Skalników 56. 508 621 
848, 76 847 61 10

 � Transport, przeprowadzki, 
busem do 3,5 tony i przewozy 
osobowe na lotniska. 693 172 652

 � Renowacja i polerowanie lamp, 
polerowanie + zabezpieczanie 
lakieru, woskowanie, likwidacja 
drobnych zarysowan i szkód 
parkingowych, przygotowanie 
samochodu do sprzedaży, pranie 
tapicerki. 693 172 652

 � Usługi pogrzebowe, zadbamy o 
wszystko. Polkowice ul. 
Głogowska 19B, najniższe ceny. 
Całodobowo. 76 845 34 
24, 601 722 333

 � Klimatyzacje samochodowe. 
Odgrzybianie, nabijanie. 
Konkurencyjne ceny. 607 377 338

 � Gabinet biorezonansu, terapie 
aparatem Bicom: terapia 
antynikotynowa, bezbolesne 
testy alergiczne, terapia 
odczulająca, zwalczanie otyłości i 
inne. 508 200 623

 � Masaż leczniczy, sportowy i 
wyszczuplający, w domu u 
klienta. 780 078 006

 � Korepetycje z angielskiego, 
poziom szkoły podstawowej i 
gimnazjum. 534 621 047

 � Urzędowa kasacja pojazdów. 
731 700 003

 � Skup i kasacja aut ciężarowych. 
731 500 006

 � Spawanie plastiku, polerowanie 
lamp, usuwanie rys i wgnieceń w 
karoserii. 502 128 214

 � Komputerowa geometria kół, 
ustawianie zbieżności, naprawa 
zawieszeń. 607 377 338

 � Nauka gry na gitarze klasycznej, 
akustycznej i elektrycznej. 
669 634 594

 � Świnoujście, pokoje do 
wynajęcia. 2-4 osobowe. cena do 
35 zł/dobę od osoby. 502 181 
502, (91) 322 34 58

 � Mechanika samochodowa. 
Polna 1c. 607 377 338

 � Sezonowa wymiana opon - 
najtaniej w Polkowicach, ul. Polna 
1c. 607 377 338

 � Problem z zakupem 
komputera? Profesjonalne 
doradztwo. Solidny serwis 
komputerów, sieci, systemów 
operacyjnych i oprogramowania. 
601 055 842

 � Montaż instalacji CO, wod-kan, 
układów solarnych, klimatyzacji 
domowej, pomp ciepła. Montaż 
pieców i instalacji gazowych. 
506 290 250

 � Pranie dywanów, tapicerki 
Pranie dywanów, tapicerki 
meblowej, samochodowej, 
czyszczenie aut, polerowanie 
lakieru. Dojazd do klienta gratis. 
507 944 895

 � Usługi pogrzebowe + kremacja 
w kwocie zasiłku pogrzebowego 
4.000 zł. Polkowice, ul. Gdańska 
2. 76 84 00 614

 � Sesje coachingowe rozwoju 
osobistego dla kobiet, meżczyzn, 
młodzieży i par. Naucz się 
porozumieć z samym sobą i 
zrozumiec innych. Osiągnij spokój 
umysłu.  660 204 445

 � Zapraszam na profesjonalny 
makijaż permamentny brwi, oczu 
oraz ust. Usuwanie niechcianych 
makijaży, a także tatuaże 
ozdobne.  601 094 772

 � Remonty mieszkań, 
szpachlowanie, gruntowanie, 
malowanie, układanie kafelek 
podłogowych i ściennych, płyt 
regipsowych, wykopy ręczne oraz 
sprzątanie pomieszczeń itp. 
693 138 757

 � Archiwizacja, kopiowanie 
wszystkich rodzajów kaset wideo 
na pendrive, CD, DVD i dysk. 
Zgrywanie klisz foto i slajdów na 
DVD. Nagrywanie filmów z 
życzeniami na wesela, 18-tki. 
664 687 458

 � Skup aut zarejestrowanych w 
kraju. Dojazd do klienta. 
693 466 561

 � AWTrade -dezynsekcja, 
derytatyzacja, preparaty do 
zwalczania pluskiew mrówek, 
karaluchów, mszyc, myszy, 
nornic, kretów itp.Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa (własne 
produkty) 514 47 51 51

 � Wynajem rusztowań, 
malowanie wewnatrz, zewnątrz, 
domów, biur, hal, podbitka, 
faktura VAT 514 47 51 
51

 � Pluskwy to nie problem 
BOMBA i po problemie 
514 47 51 51

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz 604 993 
012

 � Firma ogólnobudowlana 
wykona usługi budowlane w 
zakresie budownictwa, solidnie i 
tanio.   517 425 681

 � Protezy zębowe nowe i 
reperacje. P-ce, ul. Małkowskiego 
10. Pn-Pt, dyżury sobotnio, 
niedzielne. 503 654 005

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz. 604 993 
012

 � Zdjęcia do dokumentów 10 min 
(DO, paszport, wiza, legitymacja). 
Konkurencyjne ceny. P-ce, 
Kominka 4 885 92 92 92

 � Reklama Twojej firmy. 
Wizytówki, ulotki, banery, szyldy, 
reklama na oknach, drzwiach, 
samochodach. Projekty graficzne. 
P-ce, Kominka 4 885 92 92 
92

 � Kserowanie, drukowanie, 
skanowanie, laminowanie. Różne 
grubości papierów A4, A3. P-ce, 
Kominka 4 885 92 92 92

 � Fotograf proponuje reportaż 
ślubny ze ślubu cywilnego. 
Atrakcyjna cena, album 10 zdjęć, 
pełny reportaż na pendrive. P-ce, 
Kominka 4 885 92 92 92

 � Usługi elektryczne, odbiory, 
pomiary. Awarie. Usterki.  
577634777 

 � Tradycyjne, tanie gotowanie, 
wesela, komunie, chrzciny i inne 
imprezy okolicznościowe.  
607 185 479
KUPIĘ

 � Skup aut zarejestrowanych w 
kraju. Dojazd do klienta. 
693 466 561

 � Stare akumulatory, felgi 
aluminiowe, mogą być 
uszkodzone, wycena na miejscu. 
604 477 221

 � Garaż w Polkowicach. 
604 477 221

 � Mieszkanie do II piętra. Pilnie. 
604 477 221

 � Motor WSK, SHL, WFM i inny 
oraz motorowery Romet, Ogar, 
Komar, Simson. 604 477 221

 � Kupię lub wynajmę garaż. 
664 010 650

 � Auto osobowe do 25 tysięcy 
prywatnie. 604 477 221

 � Busa po wypadku, do remontu 
lub w całości, wersja odkryta lub 
zakryta, do 10 tys. zł. 609 249 127

 � Lawetę lub przyczepę 
samochodową w różnych 
gabarytach, może być do 
remontu, z polską dokumentacją. 
609 249 127

 � Auto stare, powypadkowe do 
remontu lub całe sprawne do 10 
tys. zł. Gotówka od ręki. 
609 249 127

 � Ziemię rolną lub gospodarstwo 
rolne w okolicach Polkowic 
604 477 221

 � Ciągnik rolniczy do 10 tys. zł. 
604 477 221

 � Auta stare, używane lub 
powypadkowe, do 5 tys. złotych. 
604 477 221

 � Odkupię każdą rozliczoną 
szkodę komunikacyjną/
odszkodowanie komunikacyjne. 
505 997 131

 � Działkę budowlaną na osiedlu 
Polkowice Dolne 533173753

 � Odkupię szklane bomboniery w 
kształcie kury, produkowane w 
polskiej hucie szkła do 2002 roku. 
663 042 560

 � Kupię używaną komodę 
793 242 728

 � Kupię mieszkanie do remontu, 
może być zadłużone. 530 222 
904

PRACA 

 � Osoba niepełnosprawna 
poszukuje pracy do ochrony 
608 701 480

 � Potrzebna Pani do opieki przy 
starszej osobie w Niemczech. 
Znajomość języka niemieckiego. 4 
968 419 936 942

WYNAJMĘ 

 � Mieszkanie własnościowo 
-spółdzielcze. Osiedle 
Krupińskiego, ul. Sztygarska, 53,1 
m2, IV piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
balkon, piwnica. 606 935 827

 � Poszukuję do wynajęcia w 
Polkowicach mieszkania 2 
pokojowego, do I piętra, 
umeblowane, mile widziane 
ciekawe oferty. 519816942, 
573 969 017

 � Wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe 883 400 269

 � Wynajmę mieszkanie 3 
pokojowe, IV piętro, ul. Hubala. 
604 539 836

 � Wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe,34 m2-4 piętro w 
wieżowcu ,ul.Sztygarska ,z 
windą,centrum miasta,duży 
parking. Mieszkanie całe 
umeblowane i wyposażone  
692533405

 � Posiadam do wynajęcia pokój. 
723 507 041

 � Wynajmę mieszkanie w 
Polkowicach na ul. Sztygarskiej, 2 
pokojowe, na parterze, częściowo 
umeblowane i odnowione. Cena 
za wynajęcie 1000 zł plus czynsz 
oraz media.  784 972 170

 � Mieszkanie do wynajęcia 2 
pokojowe przy ul. Moniuszki. 
Mieszkanie na I piętrze, o pow. 
46,14 m2. Cena 1200 zł plus 
opłaty ok. 500 zł (czynsz, woda, 
gaz, energia). Wymagana kaucja 
zwrotna 1200 zł.  517 405 813

 � Mieszkanie 3 pokojowe przy ul. 
Miedzianej 603433850

 � Mieszkanie przy ul. 
Skrzetsukiego 604669469

inne 

 � Hotel dla psów przy lecznicy w 
Chocianowie 606 374 552

 � Odłowy żmij 606 374 552
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Bohater po godzinach
WANDAL

Pijany i agresywny 24-latek zdewa-
stował trzy samochody. Mogło ich 
być znacznie więcej, gdyby nie na-
tychmiastowa reakcja polkowic-
kiego policjanta. Funkcjonariusz 
był co prawda po pracy, jednak to w 
żaden sposób nie wpłynęło na jego 
decyzję o natychmiastowym dzia-
łaniu. - Policjantem jest się nie tyl-
ko w trakcie służby, ale również po-
za nią - deklaruje Przemysław Ry-
bikowski, oficer prasowy polkowic-
kiej policji.
Postawa mundurowego, dla którego 
także w czasie wolnym najważniej-
sze jest bezpieczeństwo innych oraz 
ich mienie, jest na to doskonałym 
przykładem. 
- Będąc po służbie, policjant zwrócił 
uwagę na agresywne zachowanie męż-
czyzny, który postanowił wyżyć się na 
zaparkowanych nieopodal samocho-
dach - relacjonuje oficer Rybikowski. - 
Wezwał on na miejsce policjantów peł-
niących tej nocy służbę. Okazało się, że 
mężczyzna był pod wpływem alkoholu, 
a alkomat po badaniu stanu trzeźwości 
wykazał blisko 1,8 promila alkoholu w 
wydychanym powietrzu - dodaje.
Zatrzymany usłyszał trzy zarzuty 
zniszczenia mienia. Za to przestępstwo 
grozi kara nawet pięciu lat więzienia.

DRM

Odpowie za włamanie 
KRADZIEŻ

Polkowiccy policjanci zatrzymali 
31-latka, który włamał się do piw-
nicy jednego z bloków mieszkal-
nych w centrum Polkowic. Jak się 
później okazało, mężczyzna był 
poszukiwany za jeszcze inne prze-
stępstwo.
Jak informują mundurowi, zatrzymany 
kradł wszystko co stanowiło dla niego 
jakąkolwiek wartość. Zaledwie po kilku 
godzinach udało się ustalić dane męż-
czyzny i dokonać jego zatrzymania. W 
trakcie prowadzonego postępowa-
nia policjanci odzyskali pochodzące 

z kradzieży mienie o wartości blisko 
tysiąca złotych. Teraz Polkowiczanin 
musi się liczyć z prawnymi konsekwen-
cjami swojego zachowania.
W trakcie postępowania okazało się, że 
jest on już poszukiwany do odbycia kary 
pozbawienia wolności za niezapłaconą 
grzywnę i najbliższe dni spędzi w Za-
kładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. 
Polkowiczanin ostatecznie usłyszał 
zarzut kradzieży z włamaniem. Za 
przestępstwo podejrzany odpowie te-
raz przed sądem. Grozi mu kara do 10 
lat pozbawienia wolności.

KPP Polkowice

Policja 
sprawdza 
jakość spalin z 
samochodów
DROGÓWKA

Policjanci polkowickiej drogów-
ki w ramach akcji „Smog” zwraca-
ją uwagę na nieprawidłową emisję 
spalin w kontrolowanych pojaz-
dach. Funkcjonariusze dokładnie 
sprawdzają również stan technicz-
ny samochodów, poruszających się 
po drogach powiatu polkowickiego.

Celem policyjnych działań jest ujaw-
nianie nieprawidłowości związanych 
ze złym stanem technicznym pojaz-
dów, a w szczególności eliminowanie 
z ruchu samochodów, których stan 
techniczny w oczywisty sposób wska-
zuje na nieprawidłowe działanie silnika 
lub uszkodzenie układu wydechowe-
go. Taka usterka znacząco wpływa na 
zwiększoną emisję spalin do atmosfery. 
Kierujący, których pojazdy nie spełnią 
wymogów określonych przepisami 
prawa, muszą się liczyć z utratą do-
wodu rejestracyjnego, który zostanie 
zwrócony dopiero po usunięciu uster-
ki. Zły stan techniczny pojazdu, może 
skutkować również mandatem karnym. 

KPP Polkowice

–  R E P O R T E R  1 1 2  –

Licealiści na komendzie
SZKOLENIE

Na szczęście nie w sprawie prze-
stępstwa czy wykroczenia na po-
lkowicką komendę trafili ucznio-
wie tutejszego liceum. Klasa mun-
durowa Zespołu Szkół w Polkowi-
cach uczestniczyła w praktycznej 
lekcji, która odbyła się w budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Po-
lkowicach.  
Podczas ostatnich zajęć przyszli funk-
cjonariusze mogli zapoznać się z poli-
cyjnym sprzętem, wykorzystywanym 
na wypadek konieczności działania 
podczas zbiorowego zakłócenia ładu 
i porządku - podaje Przemysław Ry-
bikowski, oficer prasowy polkowickiej 
policji. 

W trakcie spotkania nie zabrakło rów-
nież informacji odnośnie procedury 
rekrutacyjnej, obowiązującej podczas 
przyjęcia do służby. Licealiści dowie-
dzieli się, gdzie i jakie dokumenty na-
leży złożyć, jak przebiega rekrutacja 
oraz jakie kryteria powinien spełniać 
kandydat na policjanta.

Zajęcia z udziałem licealistów odby-
wają się w siedzibie polkowickiej policji 
cyklicznie. 

- To doskonała okazja do zapoznania się 
ze specyfiką pracy funkcjonariuszy – 
dodaje Rybikowski.

DRM
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Górnik jedzie do stolicy

LEKKOATLETYKA

Młodzi piłkarze Górnika Polko-
wice awansowali do turnieju fina-
łowego Mistrzostw Polski U-18 w 
futsalu. Zielono-czarni zajęli dru-
gie miejsce w turnieju eliminacyj-
nym w Pniewach, co dało im upra-
gniony awans do finału.
Jadąc do Pniew podopieczni trenera 
Marcina Jeziornego liczyli na awans 
do turnieju finałowego w Warszawie. 
Warunkiem było zajęcie co najmniej 2. 

miejsca w tabeli turnieju eliminacyj-
nego. Pierwotnie w Pniewach miały 
zagrać cztery ekipy. Niestety na turniej 
nie dojechał zespół AZS Wrocław. Fa-
worytem turnieju był gospodarz, który 
w pierwszym meczu pokonał  SPN Sza-
motuły 5:0. W drugim pojedynku Górnik 
Polkowice zmierzył się z Szamotułami. 
Niestety, pomimo trafień Morawskiego 
i Zajączkowskiego nasi piłkarze ulegli 
rywalom 2:4. O wszystkim zadecydo-
wał zatem ostatni pojedynek z Red Dra-
gons Pniewy. Po dramatycznej walce, 

Górnik, po golu Zajączkowskiego, poko-
nał rywala 1:0 . Zwycięstwo dało ekipie 
zielono-czarnych 2. miejsce premio-
wane awansem do turnieju finałowego 
Mistrzostw Polski, który rozegrany 
zostanie 21-23 lutego w Warszawie.
Górnik Polkowice: Mateusz Szwaj, Pa-
tryk Morawski, Adrian Januszko, Dawid 
Wolan, Adam Tomaszewski
Grali również: Szymon Korzepa, Filip 
Marciniak, Karol Zajączkowski, Michał 
Mielczarek, Szymon Figas

EuroCup Women: awans CCC!

KOSZYKÓWKA
W Moskwie mecz zakończył się re-
misem 82:82, ale dzięki aż 23-punk-
towej przewadze Polkowic nie by-
ło potrzeby dogrywki. Mistrzynie 
Polski pokonały w dwumeczu MBA 
i awansowały do grona ośmiu naj-
lepszych zespołów EuroCup Wo-
men.

Rosjanki wyciągnęły wnioski z 
przegranego pierwszego meczu w 
Sercu Zagłębia Miedziowego. Na 

odrobienie tak dużej straty, nie miały 
większych szans, ale grając przed 
własną publicznością, nie poddały 
się. Mecz rewanżowy był bardzo wy-
równany. Żadnej z drużyn nie udało się 
osiągnąć bezpiecznej przewagi, która 
pozwalałaby wygrać. Polkowiczanki 
miały szansę wyjść zwycięsko z tej 

konfrontacji, ale niestety w ostatniej 
akcji spotkania nie trafiły do kosza 
rywalek i ostatecznie starcie w stolicy 
Rosji zakończyło się remisem. Nie było 
potrzeby dogrywki. Kolejny raz najle-
piej punktującą zawodniczką na par-
kiecie była Maria Conde. Hiszpańska 
skrzydłowa zdobyła dla CCC Polkowi-
ce 21 punktów.  
CCC Polkowice pewnie awansowało 
do kolejnego etapu rozgrywek, gdzie 

w systemie mecz-rewanż rywalizować 
będzie osiem najlepszych drużyn do-
tychczasowej fazy rozgrywek EuroCup 
Women. Rywalem Pomarańczowych w 
walce o wejście do ćwierćfinału będzie 
francuskie Carolo Basket. Pierwsze 
starcie w Round of 8 zostanie rozegra-
ne 20 lutego.
Punkty dla CCC Polkowice: Maria Con-
de 21, Denesha Stallworth 16, Ana Ma-
ria Filip 14, Weronika Gajda 13, Artemis 

Spanou 13, Danielle Robinson 5.
Punkty dla MBA Moskwa: Varvara Psa-
reva 19, Anna Leshkovtseva 15, Mariia 
Kaitukova 12, Anastasia Logunova 10, 
Liudmila Sapova 10, Ekaterina Fedoren-
kova 7, Alexandra Stolyar 6, Elizaveta 
Komarova 3.  
.

Ryszard Flisiewicz 

–  S P O R T  –

Testy sprawnościowe 
na piątkę!
KOLARSTWO

Kolarze MKS Polkowice bardzo do-
brze wypadli na Międzynarodo-
wych Testach Sprawności Fizycz-
nej (MTSF ) i zostali powołani na 
zgrupowanie zimowe Dolnośląskie-
go Związku Kolarskiego.

Ośmioosobowa reprezentacja mło-
dzików i młodziczek przebywała w 
Wałbrzychu, gdzie wzięła udział 

w (MTSF). Testy przeprowadzone przez 
Dolnośląski Związek Kolarski były oka-
zją do przeglądu ogólnej sprawności fi-
zycznej młodzieży z terenu wojewódz-
twa dolnośląskiego. Ponadto, wyniki 
uzyskane przez młodzież w tym teście, 
były pomocną informacją dla trenerów 
do przeprowadzenia naboru do kadry 
wojewódzkiej młodzików w dyscyplinie 
kolarstwo.

Test MTSF składa się z ośmiu prób, 
oceniających zdolności motoryczne tj.:  
szybkość, skoczność, wytrzymałość, 
siła dłoni, siła rąk i barków, zwinność, 
siła mięśni brzucha i gibkość. Spośród 
70 osób biorących udział w testach 
bardzo dobrze zaprezentowali się  za-
wodnicy MKS Polkowice, uzyskując 
w gronie dziewcząt i chłopców, naj-
wyższe wyniki: Natalia Pielech  492 
pkt. i Szymon Bęben 478 pkt. Oprócz 
wyżej wymienionej dwójki, do kadry 
wojewódzkiej młodzików z wysokimi 
wynikami w teście zakwalifikowali się: 
Nikola Teodoridis, Jakub Kielin i Kacper 
Grudzień. DZKol powołał wymienio-
nych zawodników na zgrupowanie zi-
mowe, które odbędzie się w dniach 9-19 
lutego w Sobótce.

MKS Polkowice
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Informujemy, że zwycięzcą ostatniej łamigłówki jest Edyta Kocaj.
Prawidłowe hasła to: 

METAGRAM: Zaperzył się widząc zdziwienie Agaty, że kawę zaparzył jej zamiast herbaty.
WIRÓWKA SZYFR: Jaka zima takie lato.

 
Organizatorem krzyżówki jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. Prawidłowe rozwiązanie należy do-

starczyć do Wypożyczalni Głównej Biblioteki w Polkowicach, przy ul. Skalników 6, w terminie do 14 lutego 2020 r. 
Zwycięzca krzyżówki zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy dostarczą prawi-

dłowe rozwiązanie i otrzyma upominek ufundowany przez Organizatora.
Regulamin i zgoda na udział w krzyżówce oraz klauzula informacyjna dostępne są w siedzibie Organizatora oraz 

na stronie mgbp.pl. Łamigłówkę opracował Klub Szaradzisty, działający przy MGBP w Polkowicach. 

 


