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Stan epidemii: nowe, rządowe obostrzenia.
Zostańmy w domu.

Święta Wielkanocne będą inne niż do tej pory 
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Wszystkie ręce na pokład!  
POMOC

Blisko 1200 sztuk maseczek 
ochronnych, uszyli mieszkańcy 
gminy Polkowice. W akcję włączyło 
się około 50 osób. Teraz maseczki 
trafią do szpitali oraz KGHM.

W obecnej sytuacji maseczki ochronne 
są towarem na wagę złota. Mieszkańcy 
Polkowic dbają o to by ich nie zabrakło. 
W akcję włączył się Wolontariat KGHM 
i Centrum Kultury w Polkowicach, któ-
re skoordynowało całość działań. 

– Szycie rozpoczęto w piątek w sie-
dzibie KGHM ZANAM. Pięć osób z 
Centrum Kultury zostało odpowiednio 

przeszkolonych, przygotowano rów-
nież film instruktażowy, 
który został umieszczony na portalu 
społecznościowym – mówi Bogusław 
Godlewski, dyrektor Centrum Kultury 
w Polkowicach. 
– Zanim maseczki dotrą do potrzebu-
jących, zostaną poddane procesowi 
sterylizacji. Następnie zostaną prze-
kazane KGHM i szpitalom – dodaje. 

Mieszkańcy szyli maseczki w swoich 
domach, na własnych maszynach do 
szycia. Niezbędne materiały do ich 
produkcji, osobom które zadeklarowa-
ły chęć pomocy, zostały dostarczone 
przez KGHM Zanam. Organizatorzy 
akcji zapowiadają, że to jeszcze nie 
koniec i szycie maseczek ochronnych 
będzie nadal kontynuowane.  

Z podobną inicjatywą w ostatnim czasie 
wyszła jedna z mieszkanek Polkowic.

– Z uwagi na trudną sytuację w kraju, 

postanowiłam wspomóc w miarę swo-
ich możliwości kilka placówek, które 
są w trudnych sytuacjach. 
W związku z tym umieściłam informa-
cję na portalu społecznosćiowym Fac-
cebook w poszukiwaniu osób do szycia  
– mówi Agnieszka Targoni.

Polkowiczanki paczkę z maseczkami 
planują wysłać do Dąbrowy Górniczej 
dla personelu medycznego oraz Fun-
dacji Onkologicznej AntyRak. 

– Szukamy sponsorów oraz osób pry-
watnych do wsparcia Naszej Akcji Szy-
cia Maseczek. Potrzebne są również 
Panie do szycia - dodaje Agnieszka.

PPi

Apel zza okna – Zostań w domu!  
STRAŻ MIEJSKA

„Bądźcie odpowiedzialni. Zostańcie 
w domach. Nie narażajcie siebie i in-
nych” – taki komunikat 
rozbrzmiewa na polkowickich uli-
cach, przypominając mieszkańcom 
jedną z najważniejszych zasad, obo-
wiązujących podczas epidemii.

Komunikat ogłaszany jest podczas 
codziennego patrolu funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej. 

– Rozpoczęliśmy ogłaszanie, za pomo-
cą systemów nagłaśniających w radio-
wozach służbowych, na terenie gminy 
informacji i zaleceń dla mieszkańców 
odnośnie pozostawania w miejscu za-
mieszkania, unikania zgromadzeń poza 
wykonywaniem czynności określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

– informuje Artur Gałuszka, komendant 
Straży Miejskiej w Polkowicach.  

Zgodnie z wprowadzanymi przez rząd 
RP zasadami bezpieczeństwa. Do 11 
kwietnia włącznie nie będzie można się 
swobodnie przemieszczać. 

Obwiązek pozostania w domu nie doty-
czy dojazdu do pracy czy załatwiania 
niezbędnych codziennych potrzeb ta-
kich jak zakup jedzenia, lekarstw czy 
opieki nad bliskimi.  

PPi
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Gmina wspiera mundurowych 
SŁUŻBY

50 tysięcy złotych dla służb mun-
durowych z budżetu Polkowic 
przekazał burmistrz Łukasz Puź-
niecki. – Oprócz samej wdzięczno-
ści, polkowiczanie chcą wyróżnić 
cichych bohaterów tego trudnego 
czasu w sposób materialny – mó-
wi szef polkowickiego samorządu. 

Tym razem wsparcie otrzymają polko-
wicka policja, straż pożarna oraz straż 
miejska.

– Te pieniądze służby mundurowe będą 
mogły przeznaczyć na zakup środków 
dezynfekujących oraz innych materia-
łów, które są teraz niezbędne do walki 
z koronawirusem – mówi burmistrz Łu-
kasz Puźniecki.

 

– My oczywiście mamy środki z ko-
mendy wojewódzkiej, jednak każde 
dodatkowe wsparcie jest dla mnie 
bardzo cenne – mówi Waldemar Ci-
chocki, Komendant Powiatowy Policji w 
Polkowicach. – Chodzi przecież o bez-
pieczeństwo naszych funkcjonariuszy, 
ale i mieszkańców, którzy mają z nimi 
kontakt – dodaje.
To niejedyna pomoc, jakiej w ostatnich 
dniach służbom udzieliła gmina Polko-
wice. W ubiegłym tygodniu burmistrz 
Puźniecki przekazał blisko 80 tysięcy 
złotych dla polkowickich zespołów 
ratownictwa medycznego. Oprócz 
tego  gmina przekazała wszystkim 
służbom dotychczas – 1900 par rę-
kawic jednorazowych, 700 maseczek 
ochronnych oraz 40 litrów płynów 
dezynfekujących.
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Mniej zajętych miejsc, 
więcej autobusów 
KOMUNIKACJA

W autobusach tylko połowa 
miejsc siedzących może być za-
jęta – to jedna z nowych zasad 
bezpieczeństwa, wprowadzo-
nych przez polski rząd.
 W celu uniknięcia zbyt dużej 
liczby pasażerów, w pojazdach 
komunikacji miejskiej, decyzją 
burmistrza Polkowic, na tra-
sach, z których korzysta najwię-
cej osób, będą jeździły po dwa 
autobusy.

– Na trasach, w których stały 
przepływ potoków pasażerskich 
jest większy niż ok. 20 osób, a są 
to poranne autobusy dowożą-
ce do miejsc pracy na liniach 2 
oraz 2a oraz powrotny 2, dbając 
o bezpieczeństwo mieszkańców 
zostaje dołożony kolejny auto-
bus – informuje Jan Wojtowicz, 
pełnomocnik burmistrza ds. 

górnictwa i komunikacji. 

 Przedstawiciele gminy ape-
lują również o przestrzega-
nie wprowadzonych zasad 
bezpieczeństwa.  

– W związku z wprowadzonym 
ograniczeniem, apelujemy o sto-
sowanie się do przedstawionych 
wytycznych oraz poleceń pra-
cowników Zakładu Komunikacji 
Miejskiej – mówi Jan Wojtowicz. 
– Kierowcy autobusów są zobo-
wiązani do nadzorowania wpro-
wadzonych zasad bezpieczeń-
stwa – dodaje. 

Przypomnijmy, że wprowadzone 
przez rząd zasady dotyczą m.in. 
ograniczenia w przemieszcza-
niu się. Obowiązek pozostania w 
domu nie dotyczy dojazdu
do pracy czy załatwiania 

niezbędnych codziennych po-
trzeb takich jak zakup jedzenia, 
lekarstw czy opieki nad bliskimi.  

PPi
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Lokomotywa sunie mimo wszystko

KOLEJ
Polkowice podpisały list inten-
cyjny w sprawie współpracy przy 
przygotowaniu i realizacji doku-
mentacji dotyczącej budowy li-
nii kolejowej. Jest to kolejny real-
ny krok w kierunku przywrócenia 
kolei do Polkowic. Ze względu na 
epidemię koronawirusa w Polsce 
wszystkie procedury odbywają się 
drogą korespondencyjną. 
 
Uroczyste podpisanie listu intencyjne-
go w sprawie współpracy przy przy-
gotowaniu i realizacji dokumentacji 
dotyczącej budowy linii kolejowej Lu-
bin-Polkowice-Głogów wraz z rozbu-
dową linii kolejowej nr 289 na odcinku 
Legnica-Lubin-Rudna Gwizdanów mia-
ło się odbyć w Polkowicach, 13 marca 
tego roku.
– Zaproszeni byli wszyscy sygnatariu-
sze oraz przedstawiciele m.in. PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A., Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei oraz Kolei Dolno-
śląskich. Ze względu jednak na kolejne 
informacje na temat rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa zapadła decyzja 

o odwołaniu spotkania – mówi Jan 
Wojtowicz, pełnomocnik burmistrza 
Polkowic ds. górnictwa i komunikacji.
Aby nie opóźniać prac nad projektem 
rozbudowy KAZM (Kolei Aglomeracyj-
nej Zagłębia Miedziowego), postano-
wiono, że wszelkie formalności będą 
załatwiane korespondencyjnie. W ten 
sposób Polkowice przypieczętowały 
swój udział.
– Podpisanie listu intencyjnego to dla 
Polkowic i polkowiczan ważny krok do 
tego, by w przeciągu kilku najbliższych 
lat pociągi znów zaczęły dojeżdżać 
do Serca Zagłębia Miedziowego. Mam 
nadzieję, że mimo korespondencyjne-
go trybu pracy, uda nam się wszystkie 
formalności bez problemu doprowa-
dzić do końca – mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic.
Teraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego oczekuje 
na listy intencyjne podpisane przez 
wszystkich zainteresowanych. W su-
mie w projekt ma zaangażować się 
osiem samorządów.

Edyta Drzymała

–  A K T U A L N O Ś C I  –

Coraz więcej pytań o majowe wybory 
MIESZKAŃCY

– Nie interesuje mnie polityka, in-
teresuje mnie bezpieczeństwo mo-
ich mieszkańców – mówi burmistrz 
Łukasz Puźniecki. Chodzi o organi-
zację wyborów prezydenckich w 
maju. Według włodarza Polkowic 
ich organizacja w obecnej sytuacji 
jest niemożliwa do zrealizowania 
w sposób bezpieczny dla polkowi-
czan.
Szef polkowickiego samorządu wy-
stąpił do Komisarza Wyborczego w 
Legnicy, poddając w wątpliwość wiele 
kwestii związanych z organizacją wy-
borów prezydenckich w czasie trwania 
epidemii w Polsce.
– Nie znajduję możliwości realizacji 
podmiotowych zadań w sposób bez-
pieczny dla mieszkańców – zarówno 
wyborców, jak i członków obwodo-
wych komisji wyborczych, operato-
rów komisji oraz pracowników urzędu 

zaangażowanych w organizację wybo-
rów – pisze do komisarza burmistrz 
Puźniecki.
W liście Łukasz Puźniecki prosi o szcze-
gółowe wytyczne, dotyczące takich 
spraw, jak na przykład przyjmowanie 
zgłoszeń kandydatów do obwodowych 
komisji wyborczych. Dotychczas takich 
zgłoszeń należało dokonać osobiście 
w urzędzie gminy. Teraz ratusz pracuje 
w trybie wewnętrznym, ograniczając 
do minimum bezpośredni kontakt.
– W zakresie zgłoszeń, które przyjęto 
dotychczas, otrzymuję od mieszkań-
ców pierwsze sygnały o wycofaniu 
swojego akcesu do pracy w komisjach 
– kontynuuje burmistrz Polkowic.
Inne problemy, które zauważa włodarz 
gminy Polkowice to przeprowadzenie 
spotkań organizacyjnych komisji oraz 
szkoleń dla ich członków. Niezbędne 
minimum w zakresie liczby członków 
15 obwodowych komisji z terenu gminy 

Polkowice wynosi 75. Przy obecnym 
zakazie gromadzenia się w jednym 
miejscu grup większych niż 50 osób nie 
jest to więc możliwe.
Burmistrz Puźniecki zastanawia się 
też, gdzie miałyby swoje siedziby ob-
wodowe komisje wyborcze w sytuacji, 
gdy szkoły są zamknięte, a polkowicka 
przychodnia jest teraz jednym ze stra-
tegicznych punktów walki z epidemią 
na terenie gminy Polkowice.
– W obecnym stanie epidemii oczeku-
ję szczegółowych wytycznych, które 
mógłbym uznać za wystarczające, by 
nie narażać zdrowia i życia mieszkań-
ców gminy Polkowice – kwituje Łukasz 
Puźniecki.

Edyta Drzymała



Gazeta Polkowicka4 www.polkowice.eu • fb.com/polkowice–  O G Ł O S Z E N I A  –



Gazeta Polkowicka 5www.polkowice.eu • fb.com/polkowice

Gmina pomaga przedsiębiorcom 
POMOC

Zwolnienie z czynszu za lokal oraz grunty dzierżawione od gminy, odroczenie lub rozłoże-
nie na raty podatków od nieruchomości, a nawet umorzenie podatków lokalnych – to tyl-
ko niektóre z form pomocy, jakie burmistrz Polkowic przygotował drobnym, polkowickim 
 przedsiębiorców.
 
– Aby ograniczyć wpływ kryzysu, z jakim mamy do czynienia, na funkcjonowanie polkowickich przed-
siębiorców i zapobiec utracie pracy przez mieszkańców naszej gminy, postanowiłem wprowadzić Po-
lkowicki Pakiet Gospodarczy dla przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa – mówi Łukasz 
Puźniecki.

KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O POMOC?

Pomoc jest kierowana do mikro i małych przedsiębiorstw, działających na terenie gminy Polkowi-
ce. Wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wpłynęło na ograniczenie prowadzonej działalności lub 
wręcz konieczność zaniechania jej prowadzenia. Dotyczy to szczególnie działalności handlowej i 
gastronomicznej.

FORMY POMOCY W RAMACH POLKOWICKIEGO PAKIETU GOSPODARCZEGO
– Dokonaliśmy wnikliwej analizy możliwości i kompetencji do udzielania pomocy – mówi Wojciech Mar-
ciniak, zastępca burmistrza ds. gospodarczych. – Na tej podstawie wybraliśmy kilka płaszczyzn, na 
których pomoc gminy jest możliwa – dodaje.
JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
Aby starać się o pomoc w ramach Polkowickiego Pakietu Gospodarczego przedsiębiorcy muszą złożyć 
wnioski do Urzędu Gminy Polkowice. Ważne, by zrobić to zdalnie. Ze względu na stan epidemii nie zaleca 
się wniosków przynosić osobiście do ratusza.
W celu otrzymania pomocy należy przygotować następujące dokumenty i formularze, które można zna-
leźć na stronie internetowej gminy Polkowice – www.polkowice.eu. 
W prawidłowym przygotowaniu dokumentów, wymaganych przepisami prawa, pomogą pracownicy 
Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych UG Polkowice. W ramach pakietu uruchomiono teleporadę. Moż-
na z niej skorzystać dzwoniąc pod numer: 76 847 41 11 lub wysyłając e-mail na adres: pakietgospodar-
czy@gmina.polkowice.pl. 
– Mam nadzieję, że dzięki takiej pomocy, polkowickim przedsiębiorcom uda się przetrwać ten trudny dla 
nas wszystkich czas – kwituje burmistrz Puźniecki.

Edyta Drzymała

–  Z  P O R T F E L A  M I E S Z K A Ń C A  –
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Polkowiczanie żegnają proboszcza Kośmidka

POŻEGNANIE

Był symbolem tego miasta, jego ho-
norowym obywatelem. W pamięci 
wielu pokoleń polkowiczan zapisał 
się jako ciepły i życzliwy kapłan, 
człowiek skromny, pracowity i po-
bożny. Ks. dr. Ludwik Kośmidek od-
szedł w wieku 87 lat.

Ks. Ludwik Kośmidek urodził się 27 lip-
ca1933 roku w Brzyskach koło Jasła. 
W 1945 roku przyjechał z rodzicami 

na Dolny Śląsk. W Radkowie ukończył 
szkołę podstawową, następnie pry-
watne gimnazjum jezuitów w Ścinawce 
Średniej. Po ukończeniu szkoły poligra-
ficznej w Nowej Rudzie rozpoczął pra-
cę w drukarni we Wrocławiu. W 1954 
roku wstąpił do wrocławskiego Wyż-
szego Seminarium Duchownego. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 
1959 roku z rąk arcybiskupa Bolesława 
Kominka.
Pracował w parafiach w Oleśnicy (do 

1963), w Miliczu (1963-64), Wrocławiu 
(1964-66), Gostkowie (1966-79) i Lubo-
mierzu (do 1984). Tam obchodził 25-le-
cie swoich święceń kapłańskich. W tym 
samym roku został przeniesiony do Po-
lkowic, gdzie pracował jako proboszcz 
i dziekan dekanatu Polkowice do 2006 
roku, kiedy przeszedł na emeryturę. 
Do końca życia pozostał w tej samej 
parafii. Na ile pozwalał mu na to wiek 
oraz stan zdrowia, brał udział w świę-
tach kościelnych i nabożeństwach. Do 

śmierci był bardzo sprawny intelek-
tualnie, niedomagał prawie wyłącznie 
w sensie fizycznych możliwości ciała. 
Przez lata bardzo związał się z Polko-
wicami, wielu mieszkańców nie wy-
obrażało sobie parafii św. Michała bez 
tego duszpasterza.
- Dla wielu pokoleń polkowiczan ksiądz 
Ludwik był przykładem pokory, cier-
pliwości i pobożności. Był symbolem 
tego miasta, honorowym obywatelem 
Polkowic, przyjacielem i wychowawcą 

młodzieży - mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic.
Uroczystości pogrzebowe zaplanowa-
no na 1 i 2 kwietnia. Część z nich trans-
mitowano w Internecie. 
„ Informujemy jednocześnie, że po 
ustaniu epidemii, będzie odprawiona 
uroczysta Msza św. w intencji Księdza 
Ludwika przy udziale wszystkich pa-
rafian.” - poinformowała Parafia św. 
Michała w Polkowicach. 

RT/DRM

W duchu patriotyzmu
STOWARZYSZENIE

Propagowanie idei wolnego i soli-
darnego społeczeństwa oraz pie-
lęgnowanie historii ruchów anty-
komunistycznych na naszym te-
renie – to tylko niektóre z celów 
programowych nowo powstałe-
go Stowarzyszenia Opozycji Anty-
komunistycznej Zagłębia Miedzio-
wego (SOAZM). W planach organi-
zacji jest także m. in. włączenie się 
w przyszłoroczne obchody 40-le-
cia pacyfikacji kopalni „Rudna”.

Stowarzyszenie będzie także m. in. 
reprezentować podczas uroczystości 
rocznicowych środowisko działaczy 
antykomunistycznych z czasów stanu 
wojennego. A takich rocznic będzie w 
przyszłym roku sporo.
– Przygotowujemy się do obchodów 
sierpnia’80, rejestracji „Solidarno-
ści”, wprowadzenia stanu wojennego 
oraz pacyfikacji kopalni „Rudna” – wy-
mienia Jan Tabor, jeden z inicjatorów 
powstania stowarzyszenia, a obecnie 
jego prezes, w przeszłości aktywny 
działacz podziemnych struktur NSZZ 
„Solidarność” w Zagłębiu Miedziowym, 
uczestnik pacyfikacji „Rudnej”. – W tym 
celu rada programowa naszego stowa-
rzyszenia opracuje szczegółowy har-
monogram działań. Niestety, ze wzglę-
du na panującą epidemię, możliwości 

kontaktu mamy ograniczone i jest to na 
razie trudne – przyznaje.
Wśród innych celów stowarzyszenia 
wymienionych w statucie SOAZM jest 
także m. in. wspieranie finansowe, 
rzeczowe, prawne i duchowe wete-
ranów opozycji antykomunistycznej i 
ich rodzin, gromadzenie dokumentów, 
wspomnień i świadectw oraz dokumen-
towanie dokonań ludzi i organizacji w 
ruchu opozycji antykomunistycznej i 
niepodległościowej z lat 1944-1989.
Stowarzyszenie zrzesza na razie naj-
więcej członków z terenu Lubina. Orga-
nizacja ma także wśród swoich człon-
ków także osoby z Głogowa i okolic. 
Teraz przyszedł czas na Polkowice.
– Zwracam się apelem i prośbą do 
mieszkańców gminy Polkowice, 
zwłaszcza byłych działaczy opozycji 
komunistycznej, aby przystępowali do 
naszego stowarzyszenia. Wspólnie bę-
dziemy pracowali nad przekazywaniem 
młodszym pokoleniom historii i legen-
dy ruchów antykomunistycznych, jako 
przyczynku wychowywania młodego 
pokolenia w duchu patriotyzmu – za-
chęca Jan Tabor.

Kontakt ze stowarzyszeniem pod nr. 
tel. 604 645 177 oraz mailowo: jasitek@
wp.pl.

Roman Tomczak

Pod postem, informującym o 
śmierci ks. dr. Ludwika  

Kośmidka pojawiło się wiele 
komentarzy od polkowiczan. 

Publikujemy kilka z nich. 

Kacper Gankiewicz 
„Wspaniały człowiek i ksiądz 

Pokój Jego Duszy”

Monika Si 
„Wspaniały człowiek i kapłan o 
wielkim sercu...Anielski orszak 

niech Twą duszę przyjmie."

Alicja Bartczak 
„Wspanialy czlowiek kaplan i nasz 

probosz. Spoczywaj w pokoju.”

Anna Leśniak 
„Odszedł wielki człowiek”
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Puźniecki: Niech zwycięży rozum, który mówi #zostańwdomu

WYWIAD

Święta Wielkanocne w stanie epi-
demii to niełatwy czas dla miesz-
kańców Polkowic. O tym, jak gmi-
na zapewnia bezpieczeństwo po-
lkowiczanom w sytuacji zagroże-
nia koronawirusem – rozmawiamy 
z burmistrzem Polkowic Łukaszem 
Puźnieckim.

Jak burmistrz ocenia sytuację w 
Polkowicach na tle całej Polski w 
kontekście wypowiedzi ministra 
zdrowia, że jeśli Polacy nie wezmą 
sprawy na poważnie to podzielimy 
los Włoch i Hiszpanii?

Mieszkańcy gminy Polkowice stoją 
przed wielkim sprawdzaniem odpowie-
dzialności i solidarności. Pozostanie w 
domach i stosowanie się do zaleceń jest 
dziś warunkiem ochrony nie tylko swo-
jego zdrowia i życia, ale i osób, z który-
mi potencjalnie możemy mieć kontakt. 
Z drugiej strony w tym arcytrudnym 
czasie powinniśmy dbać o siebie, oka-
zywać sobie życzliwość i cierpliwość. 
To zagrożenie jest naprawdę obok nas. 
Lubin, Głogów, Grębocice to miejsco-
wości, gdzie potwierdzono już zara-
żenia koronawirusem (stan na dzień 
oddania gazety do druku 01.04.2020 – 
przyp. red.).

Jakie działania gmina podejmuje, 
aby mieszkańcy dostosowali się do 
zasady #zostańwdomu?

Polkowicki samorząd, który w tym roku 
świętuje 30-lecie swojego odrodzenia, 
nie miał nigdy do czynienia z takim 
wyzwaniem i zagrożeniem jednocze-
śnie. Rolą burmistrza jest zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom. Stąd w 
pierwszej kolejności skoordynowali-
śmy działania ze służbami ratowniczy-
mi, policją, strażą pożarną i miejską. 

Następnie zabezpieczyliśmy naszą 
przychodnię zdrowia. Śluza ustawiona 
w wejściu wydaje się mało komfor-
towym rozwiązaniem dla pacjentów, 
jednak gwarantuje to, że przychodnia 
cały czas funkcjonuje. Czasy są szcze-
gólne, stąd szczególne rozwiązania. 
Spotykamy się jednocześnie z wielkim 
odruchem serca samych polkowiczan. 
Szycie maseczek, dostarczanie posił-
ków dla ratowników, udział w wolonta-
riacie, to dowody na siłę naszej lokalnej 
wspólnoty.

Jak gmina pomaga seniorom oraz 
pozostałym osobom, które znajdują 
się w grupie największego ryzyka?

Ogromna w tym rola pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Polko-
wicach, którzy dbają zarówno o wy-
płatę bieżących świadczeń, ale przede 
wszystkim o seniorów i najbardziej po-
trzebujących opieki. Otrzymałem kilka 
dni temu telefon od mieszkanki Wro-
cławia, której ponad 70-letni rodzice 
mieszkają w Polkowicach, z prośbą o 
pomoc w opiece nad nimi. Dzięki polko-
wickiemu wolontariatowi jesteśmy w 
stanie dostarczać im zakupy i posiłki. Z 
kolei w ramach akcji #polkowicenawy-
nos zbudowaliśmy bazę lokali gastro-
nomicznych, które przygotowują posił-
ki „na wynos” i „na dówóz”. To również 
znaczące ułatwienie, ale i wsparcie dla 
lokalnych przedsiębiorców.
Dlaczego zdecydował się pan na 
wprowadzenie Polkowickiego Pa-
kietu Gospodarczego?

Z całą determinacją będę walczył o 
każdego polkowickiego przedsiębiorcę 
i o każde miejsce pracy mieszkańca 
naszej gminy. Polkowicki Pakiet Gospo-
darczy wychodzi na przeciw oczekiwa-
niom lokalnych firm oferując zwolnie-
nia z czynszów, odroczenia, a nawet 
umorzenia podatków lokalnych. Szewc, 

kosmetyczka, właściciel warzywniaka 
czy restauracji, jako pierwsi odczują 
negatywne skutki panującej epidemii. 
A to przecież nasi sąsiedzi, znajomi, to 
osoby, które tworzą miejsca pracy. Im 
pomoc należy się bezwzględnie.

Na gminę mogą liczyć też służby, 
prawda?

Cisi bohaterzy tych dni, to przede 
wszystkim ratownicy medyczni. Je-
stem pełen podziwu dla ich poświęce-
nia. Podobnie funkcjonariusze policji, 
straży pożarnej i miejskiej. Jeden z 
ratowników przyznał mi, że nie boi się 
tak bardzo zagrożeń wynikających ze 
służby, ale potencjalnego niebezpie-
czeństwa, jakie może sprowadzić na 
swoją żonę i dwuletniego synka, wraca-
jąc codziennie po pracy do domu. Dlate-
go podjąłem decyzję o wsparciu dla na-
szych służb. Blisko 80 tysięcy złotych 
dla pogotowia ratunkowego i 50 tysię-
cy złotych dla pozostałych służb mun-
durowych, to pierwszy mocny zastrzyk 
finansowy, który ma pozwolić na zakup 
najlepszych środków ochrony przed 
śmiercionośnym koronawirusem.

A czy panu, jako szefowi Gminnego 
Centrum Zarzadzania Kryzysowe-
go w Polkowicach, nasuwają się już 
jakieś wnioski dotyczące przygo-
towania naszej gminy na tak eks-
tremalne sytuacje jak obecny stan 
epidemii?

Mamy do czynienia z czasem wielkiej 
próby i bezwzględnie musimy wycią-
gnąć z tego wnioski. Podstawowy dziś 
problem to lokalizacja pogotowia ra-
tunkowego i straży pożarnej w jednym 
budynku. W stanie epidemii narażamy 
na wyłączenie z działania dwie pod-
stawowe służby ratownicze, które 
korzystają z tego samego wejścia do 
budynku czy centrali telefonicznej. 

Nie wspomnę już o tym, że narażamy 
zdrowie osób tam pracujących. Dru-
gi podstawowy element wymagający 
naprawy, to stan przychodni zdrowia, 
która jest niedoinwestowana, niedo-
sprzętowiona i wymagająca komplek-
sowej modernizacji. Na szczęście jest 
tam dzielny personel, który opiekuje 
się mieszkańcami w tych trudnych 
dniach bardzo dobrze. Za to im bardzo 
dziękuję. Muszę to podsumować tak: 
wiele lat mamy niestety straconych, 
trzeba dziś jak najszybciej to nadrobić. 
Polkowiczanie zasługują na opiekę me-
dyczną na najwyższym poziomie.

Jest pan zawsze na posterunku. Nie 
obawia się pan o własne zdrowie?

Najważniejsze jest bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy. Tym kieruję 
się na co dzień i ta zasada była powo-
dem mojego wystąpienia do Komisarza 
Wyborczego w Legnicy w związku z za-
planowanymi na 10 maja wyborami pre-
zydenckimi, z pismem dotyczącym ich 
organizacji. Najważniejsze jest dla mnie 
bezpieczeństwo zarówno wyborców, 
jak i członków obwodowych komisji 
wyborczych, operatorów komisji oraz 
pracowników urzędu, zaangażowanych 
w organizację wyborów. W obecnym 
stanie epidemii oczekuję od komisarza 
wyborczego szczegółowych wytycz-
nych, które mógłbym uznać za wystar-
czające, by nie narażać zdrowia i życia 
polkowiczan.

Walka z epidemią koronawirusa to 
jedno. Gmina nie zaprzestała jednak 
innych działań. Znaleźliście sposób 
między innymi na to, by zrobić kolej-
ny krok w kierunku przywrócenia 
pociągów do Polkowic.

Całą uwagę skupiam na walce z koro-
nawirusem, ale muszę też dbać o to, 
żeby kluczowe kwestie dla przyszłości 

Polkowic posuwały się do przodu. 
Dlatego, aby nie opóźniać prac zwią-
zanych z przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji dla budowy linii kolejowej 
Legnica-Lubin-Polkowice-Głogów, w 
związku ze stanem epidemii, wszelkie 
formalności (dotyczące zaakcepto-
wania dokumentów) przeprowadzili-
śmy korespondencyjnie. W urzędzie 
pracujemy w trybie wewnętrznym, 
trwają procedury przetargowe np. na 
budowę monitoringu, zakup autobusów 
elektrycznych czy wybór firm, które 
będą utrzymywać czystość na terenie 
gminy. Reagujemy na najpilniejsze zgło-
szenia mieszkańców dotyczące uszko-
dzonego mienia oraz koordynujemy 
działania związane z pracami placówek 
oświatowych.

Czy w związku z obecną sytuacją 
Polkowice czeka zastój np. inwesty-
cyjny? Czy możemy się spodziewać, 
że na przykład budowa Alei Jana 
Pawła II lub renowacja wiatraka 
przedłużą się?

Eksperci gospodarczy zapowiadają 
globalną recesję. Przełoży się to na 
dochody gminy i już dziś pracujemy nad 
racjonalizacją wydatków budżetowych. 
Zasada jest jedna: na pewno realizowa-
ne będą inwestycje z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców,  takie 
jak budowa dróg, chodników, oświe-
tlenia. Ważne jest również utrzymanie 
czystości na terenie gminy oraz - co 
będzie priorytetem - zbudowanie mo-
delowego systemu ochrony zdrowia.
Wielkanoc za pasem. 

Obawia się pan, że polkowiczanie 
mogą w związku z tym łamać obec-
ne zasady choćby przemieszczania 
się?

Serce każdego z nas podpowiada, 
aby po tygodniach odosobnienia spę-
dzić ten świąteczny czas w dużym, 
rodzinnym gronie czy z przyjaciółmi. 
Niech zwycięży jednak rozum, który 
mówi: #zostańwdomu. Każdy powinien 
uświadomić sobie, że aby móc kolejne 
Boże Narodzenie czy Wielkanoc spę-
dzić z babcią, kolegą czy dziewczyną, 
dziś musimy być odpowiedzialni i pozo-
stać w domach. Oczywiście, zadbajmy 
zwłaszcza o seniorów i osoby samotne. 
Korzystajmy z telefonów i innych form 
komunikacji na odległość.  Aby zapew-
nić wiernym udział w uroczystościach 
Triduum Paschalnego poleciłem przy-
gotować specjalne świąteczne audycje 
w TV Masters oraz retransmisje mszy z 
polkowickich kościołów. 

Czego życzyć polkowiczanom przy 
okazji świąt wielkanocnych?

Za mało oryginalne uważane były do 
tej pory życzenia zdrowia. Dziś to się 
zmieniło i właśnie one będą zapew-
ne najczęściej wypowiadane podczas 
Świąt Wielkanocnych. Z całego serca 
życzę zatem zdrowia wszystkim Miesz-
kańcom Gminy Polkowice i Zagłębia 
Miedziowego oraz odrodzenia po tych 
trudnych dniach dla naszej lokalnej 
Ojczyzny.

Edyta Drzymała
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Święta Wielkanocne będą 
inne niż do tej pory   

WIELKANOC
Wielkanoc to najważniejsze świę-
to chrześcijańskie celebrujące Tri-
duum Paschalne: mękę, śmierć i 
zmartwychwstanie Jezusa Chry-
stusa. W tym roku Wielką Nie-
dzielę obchodzimy 12 kwietnia. Ze 
względu na epidemię koronawiru-
sa będzie to jednak inne niż do tej 
pory świętowanie. Inne, ale tak sa-
mo ważne. 

Rozmowa z ks. Markiem Pluskotą, Pro-
boszczem parafii Matki Bożej Królowej 
Polski, Dziekanem Dekanatu Polkowice 
 
Wielkanoc to najważniejsze święto 
chrześcijańskie. 
Proszę przypomnieć, dlaczego ten 
okres jest tak szczególny dla ludzi 
wierzących? 
 
Czym jest Wielkanoc dla człowie-
ka wierzącego? To pytanie może się 
zrodzić w nas w tym właśnie czasie. 
Czasie, w którym przygotowujemy się 
do obchodów świąt Wielkanocnych. 
Odpowiedzi mogą paść różne. Ale dla 
katolika, osoby wierzącej, odpowiedź 
prawdziwa jest tylko jedna. Wielkanoc 
to spotkanie... To moment, w którym 
spotykamy się z Tajemnicą! Nie jest to 
tylko przeżycie jakiegoś wydarzenia, 
które miało miejsce, i które chce-
my przeżyć ponownie. Wielkanoc to 
przede wszystkim spotkanie z Osobą 
Jezusa Chrystusa, który umarł i zmar-
twychwstał dla naszego zbawienia. Tu, 
w spotkaniu z Nim, rodzi się prawdziwa 
wiara! Wiara daje nadzieję, a nadzieja 
rodzi miłość. Dzięki tej miłości mo-
żemy zrozumieć i odczytać na czym 
polega nasza tożsamość. Tym co wy-
odrębnia nas jako ludzi wiary jest to, 
że naszą nadzieję pokładamy w Bogu. 
Od czasu zmartwychwstania Pana 
Jezusa, nadzieja chrześcijańska jest 
pewnością...Chrystus żyje! Bo w Nim 
jest prawdziwe życie. Każdy kto w Nim 
pokłada nadzieję, staje się najlepszym 
świadkiem tego wydarzenia. Tak jak św. 
Paweł, który poucza nas w słowach li-
stu do Rzymian: A nadzieja zawieść nie 
może... (Rz 5, 5)

Na czym powinniśmy się przede 

wszystkim skupić przygotowując 
się do świąt, a potem w czasie ich 
przeżywania?
 
Każde święta Wielkanocne, to tak na-
prawdę wejście w spotkanie z Jezusem 
Chrystusem, który dla nas i z miłości 
do nas najpierw zostawia Swoją Obec-
ność w Eucharystii, dla nas bierze swój 
krzyż i dla nas umiera, abyśmy i my 
mogli umrzeć dla naszych  grzechów i 
słabości. I wreszcie nasz Pan dla nas 
zmartwychwstaje, aby pokazać, co 
jest celem naszego życia, że jesteśmy 
stworzeni do bycia dla Boga i dla dru-
giego człowieka. To odkrycie osobiste-
go wymiaru Świąt Wielkanocnych jest 
przede wszystkim tym, na czym mo-
żemy się skupić w najbliższych dniach. 
Zwykle pomocą ku temu są inicjatywy 
podejmowane w parafii, takie jak re-
kolekcje, spowiedzi świąteczne, nabo-
żeństwa pasyjne. W dzisiejszej sytuacji 

możemy wykorzystać wiele materia-
łów, które pojawiają się w przestrzeni 
Internetu, także tych z naszego lokal-
nego środowiska. Jednak obecny czas 
pomaga nam jeszcze dogłębniej odczuć 
z jednej strony słabość i kruchość na-
tury ludzkiej, ale z drugiej strony dziś 
widzimy potężną siłę jaka tkwi w naszej 
relacji w rodzinie, pośród najbliższych, 
a przede wszystkim z Panem Bogiem. 
W drugim liście do Koryntian św. Paweł 
również pośród wielu utrapień odkrył 
dogłębną prawdę o świecie, w którym 
żyjemy. Otóż Pan Bóg powiedział mu: 
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bo-
wiem w słabości się doskonali».(2Kor 
12,9). Ten czas w którym przeżywamy 
tak wiele ograniczeń w każdej sferze 
naszego życia, może nam przynieść 
doświadczenie mocy Bożej, jeśli tylko 
zauważymy Jego obecność w codzien-
nym życiu: nie tylko w modlitwie, ale i w 
rozmowie z najbliższymi, w codziennej 
pracy, zmaganiu się z trudnościami, a 
także w odpoczynku. Wejście w świat 
Bożej tajemnicy, to właśnie do tego za-
chęcają nas tegoroczne święta. 

Jak w tym roku, ze względu na epi-
demię koronawirusa, wierni będą 
przeżywać święta Wielkanocne, je-
śli chodzi o uroczystości kościelne? 
Pójdą z koszyczkami, by poświęcić 
pokarmy?  
 
Tegoroczne święta ze względu na epi-
demię koranowirusa będą miały inny 
charakter. W życiu wielu ludzi, także 
naszych parafian, nie będą się one 
koncentrować na celebracjach prze-
żywanych w świątyniach, ponieważ 
większość z nas nie będzie miała moż-
liwości bezpośrednio uczestniczyć w 
tych obrzędach. Zapraszamy do ducho-
wej łączności podczas celebracji Mszy 
Świętej w Wielki Czwartek o godzinie 

18, celebracji Liturgii Męki Pańskiej w 
Wielki Piątek o godzinie 18 i Wigilii Pas-
chalnej w sobotę, 11 kwietnia, o godzinie 
20. Nie wiemy jeszcze, jakie przepisy 
będą obowiązywały w Niedzielę Zmar-
twychwstania Pańskiego, a plan liturgii 
na ten czas podamy w późniejszym ter-
minie. Poświęcenie pokarmów na stół 
wielkanocny w tym roku będzie miało 
charakter liturgii domowej. Przed śnia-
daniem wielkanocnym słowa błogo-
sławieństwa może wypowiedzieć oj-
ciec, matka lub inna dorosła, wierząca 
osoba. Tekst błogosławieństwa będzie 
dostępny na naszej stronie parafialnej. 
W Wielkim Tygodniu zachęcamy do ko-
rzystania z transmisji Mszy Świętych 
i nabożeństw zarówno tych ogólno-
polskich jak i lokalnych – wybór tych 
propozycji jest duży. Pomocą mogą 
być dla nas opracowania przeżywania 
poszczególnych dni Triduum Paschal-
nego w rodzinnym gronie, pozycją god-
ną polecenia są „Teksty liturgiczne do 
modlitwy rodzinnej w domach na czas 
Triduum Paschalnego” opracowane 
przez ks. Piotra Kruczyka z Bolesławca 
– będą one w okolicach Niedzieli Pal-
mowej udostępnione na naszej stronie 
parafialnej, już teraz można się z nimi 
zapoznać na stronie diecezji legnickiej.

Ma ksiądz dziekan przedświąteczne 
przesłanie dla polkowiczan? 

Drodzy mieszkańcy Polkowic. Od dłu-
giego czasu nie przeżywaliśmy w Pol-
sce tak wielkiego zagrożenia jak dziś. W 
świecie panuje epidemia wirusa, która 
paraliżuje wszystkich ludzi. Ucichły 
kłótnie i inaczej patrzymy na nasze 
życie. Wielu ludzi się boi. Oprócz porad 
medycznych potrzebne jest zastano-
wienie duchowe. Jako chrześcijanie 
nie możemy tego czasu przeżywać w 

strachu, ale powinniśmy się zastano-
wić nad tym znakiem czasu. Arcybi-
skup Paryża Michel Aupetit zauważa, 
że dzięki tej epidemii ludzie lepiej sobie 
uświadamiają własną kruchość. Wy-
dawało się nam, że jesteśmy wszech-
mocni dzięki technice, przez którą 
mamy pełne panowanie. Ona jednak nie 
potrafi pokonać tego małego wirusa. 
Dzięki temu będziemy mniej aroganccy 
i bardziej pokorni. Będziemy pamiętać, 
kim jesteśmy, zamiast bawić się w cza-
rodziejów. W każdej katastrofie jest też 
część odpowiedzialności człowieka. To 
zbyt łatwe zrzucać całą winę na natu-
rę. Wszyscy ludzie dostają dziś szan-
sę, aby zacząć żyć w Bożej prawdzie. 
Zaraza pozwala zobaczyć to, co waż-
ne, a więc zawierzenie Bogu swojego 
życia. Nadzieja i pokój serca rodzą się 
z przekonania, że Pan Bóg zawsze nad 
nami czuwa. Można to osiągnąć przez 
modlitwę, post i jałmużnę. Przebywa-
nie z Bogiem jest czymś więcej niż tylko 
środki dezynfekujące. Dla wierzących 
chrześcijan potężne znaczenie ma 
Kościół ze swoim nauczaniem, sakra-
mentami, szczególnie z Eucharystią, 
jako uobecnienie męki, śmierci i zmar-
twychwstania Chrystusa przynoszą-
cego zbawienie. Obecny czas prowadzi 
nas do świąt Zmartwychwstania, które 
są wezwaniem abyśmy rozpoczę-
li swoje życie od nowa, z szansą na 
wieczność. Chociaż czujemy się zagu-
bieni, możemy odkryć Boga na nowo i 
umocnić z Nim więź. Życzę, troszczmy 
się o siebie wzajemnie, w mieście, w 
parafiach, w sąsiedztwie. Wiemy komu 
jest teraz trudniej niż zwykle. Bóg o 
tym wie i pragnie nas umacniać. Z tym 
życzeniem na Święta Wielkanocne po-
zdrawiam i błogosławię. 

Rozmawiała: Urszula Romaniuk
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Wielka noc Słowian

JARE GODY

Po ostrej i surowej zimie. Po okresie wege-
tacji, konsumowania zapasów zrobionych 
jesienią. Po czasie długiego snu następuje  
odrodzenie przyrody.

Nasi praprzodkowie doskonale rozumieli, w jakiej 
sytuacji się znajdują, więc przez całą zimę wycze-
kiwali pierwszej wiosennej pełni księżyca. Zwiasto-
wała ona odrodzenie natury. Było to przełomowe 
wydarzenie po zimie, podczas której musieli żyć 
skromnie. Aby więc godnie przywitać nowy rok 
świętowali Jare Gody. Słowo „jare” nawiązywało 
do witania Jaryły i żegnania Marzanny. Aczkolwiek 
samo słowo ,,jary" do tej pory oznacza siłę, krzepę 
czy surowość. Słowo „gody” oznacza w tym wy-
padku „rok.  Jarym Godom blisko więc do nowego 
roku, ale tego wegetacyjnego, ponieważ do roku 
słonecznego odwołują się Szczodre Gody. W ten 
sposób pradziadowie dwukrotnie świętowali przej-
ście starego roku w nowy.
 
Jare Gody rozpoczynały się od rytuałów poświę-
conych Marzannie, którą dobrze kojarzymy z pierw-
szym dniem wiosny. Po jej pożegnaniu męska część 
społeczeństwa rozpalała ogromne ogniska przy-
wołując ciepło do swojej wioski.

W trakcie obchodów jarego święta zbierano rów-
nież wierzbowe i leszczynowe witki, z których ro-
biono tzw. wiechy. Były to pęki gałęzi i kwiatów. 
Używano ich do umieszczenia na dachach nowych 
budynków w celu zapewnienia wszelkiego dobra. 
Wierzba w naszej prakulturze kojarzona była z 
płodnością. Ludzie wierzyli więc, że smaganie się 
nawzajem gałązkami zapewni pannom i kawalerom 
płodność w nowym roku wegetacyjnym. Co więcej 
podobną praktykę stosowano też na zwierzętach 
hodowlanych, które dzięki temu mogły na świat da-
wać liczny miot potomstwa. Do tej pory w Czechach 
w poniedziałek wielkanocny ludzie nie polewają się 
wodą, lecz właśnie smagają się gałązkami.

Obrzędom Jarych Godów towarzyszyło 
również wielkie sprzątanie całego 
gospodarstwa. Na tę okazję 
ludzie opierali swoje odzienia, by 
były czyste i świeże. Wszystkie 
domostwa były przewietrzane. 
Żaden kąt, najmniejsza szczelina nie były pomija-
ne podczas okadzania dymem ze spalanych ziół. 
Służyło to do pozbycia się wszystkiego, co złe z 
poprzedniego roku. Zerwaniu ze wszystkimi przy-
krymi wydarzeniami i wypędzeniu zła, które zasie-
działo się w gospodarstwach.

Kulminacyjnym elementem święta była wykwint-
na i huczna uczta, gdzie zabawom nie było końca. 
Tanecznym krokiem przy muzyce obchodzono jare 

święto. Kiedy zachodziło słońce i niebo rozświetlał 
wiosenny księżyc, Słowianie udawali się na groby 
swoich przodków. Wówczas wspominali ich wyczy-
ny, dzielili się z nimi jadłem i napojami.

Nieodłączną częścią słowiańskiego życia była 
symbolika. Witaniu Jaryły towarzyszyły elementy 
nowego życia. Dlatego symbolizując nowe życie 
nasi pradziadowie malowali jajka, wymieniając się 
nimi podczas obchodów Jarych Godów. Stanowić to 
miało radość z życia, energię, odnowę i urodzaj w 
nowym roku wegetacyjnym.

Kolejną rzeczą, która dyktowała życie Słowianom 
były żywioły. Podczas Jarych Godów dominowały 
woda i ogień, które mają oczyszczające właściwo-
ści. Ich udział i znaczenie widzieć można było już 
przy topieniu lub podpaleniu Marzanny, rozpalaniu 
ognisk oraz czyszczeniu mieszkań (dym). Woda we-
dług wierzeń naszych słowiańskich ojców i matek 
zapewniała człowiekowi płodność i witalność, a 
rytuał oblewania się nią podczas nowego roku we-
getacyjnego przynosi czystość i zdrowie.

Obchodom Jarych Godów towarzyszyły liczne 
migracje ludzi po domostwach w celu odwiedzin 
innych gospodarzy. Ludzi takich nazywamy włó-
czebnikami, a zwyczaj włóczebnym. Gospodarz zo-
bowiązany był częstować gości sowitą strawą oraz 
przednim trunkiem. W darach dawano wcześniej 
przygotowane i ozdobione jajka. Słowianie wie-
rzyli, że jeżeli gospodarz przyjmie włóczebników 
niegodnie to czekały go bezpłodność, nieurodzaj w 
polu oraz choroby. Z kolei odwiedzenie wszystkich 
domostw kosztowało wędrowców wiele wysiłków i 
to od gospodarzy zależało czy dadzą radę.

Nieprzypadkowym elementem tych świąt był zając. 
Jego symbolika wiążę się z jego rozrodczą aktyw-
nością, która szczególnie wzrasta na wiosnę. Ten 
symbol definiuje boginię płodności w wielu wie-
rzeniach m.in. anglosaską boginię Eostre, od której 
pochodzi angielska nazwa Easter.

Jak widać Jare Gody były przygotowaniem pod 
nowy rok wegetacji, nastawiając optymistycznie 
społeczeństwo do pracy. Ludzie w tamtych cza-
sach doskonale zdawali sobie sprawę, że ile zrobią 
do jesieni tyle spokoju czekać ich będzie na zimę. 
Święta były dla nich formą motywacji i dodania 
pewności siebie w celu realizacji społecznych pla-
nów. Obchody miały uzasadnienie gospodarcze i 
społeczne, ponieważ definiowały pomyślność roku 
i pozwalały bez patrzenia na poprzedni rok skupić 
się na nowych wyzwaniach. Jest to podejście god-
ne zauważenia, ponieważ w dzisiejszych czasach 
nie możemy przestać patrzeć za siebie co sprawia, 
że nigdy nie żyjemy teraz, co dodaje nam zwątpie-
nie w nasze działania na przyszłość. A przecież o 
rozwój i przetrwanie chodzi, a do tego potrzebne są  
motywacja i siła.

Karol Pikor
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Richard Buchelt, były mieszkaniec Polkowic uzupełnił kronikę z lat 1914-1933 
Stowarzyszenie miłośników Karkonoszy
Po wojnie utworzyło się także nowe stowarzyszenie w Polkowicach, Związek 
Karkonoski. Założycielem i przewodniczącym stowarzyszenia był lekarz dr 
med. Hans Müller. Niestety w 1936 opuścił Polkowice. Pod jego energiczną i 
umiejętną ręką klub rozwinął się i szybko stał się jednym z wiodących klubów 
w mieście. Jego program obejmował wędrówki w najbliższe okolice regionu, 
przejażdżki autobusem do wszystkich pięknych miejsc na Śląsku, a zimą cieka-
we ilustrowane zdjęciami referaty z bliska i daleka, w większości prowadzone 
przez podróżującego nawet do Indii, przewodniczącego Karkonoskiego Stowa-
rzyszenia w Głogowie, gimnazjalnego nauczyciela Gustava Krause. Stowarzy-
szenie założyło w swoim lokalu klubowym, w hotelu "Następca tronu", regio-
nalną izbę śląską, jej „szumne” zimowe festyny były punktem kulminacyjnym 
zimowych wydarzeń w Polkowicach.

Życie społeczne 
Z najlepszą wolą, nie można twierdzić, jakoby w Polkowicach brakowało sto-
warzyszeń, a tym samym towarzyskich przyjemności. 
Poza wspomnianymi już stowarzyszeniami, były jeszcze: Gildia strzelców 
(bractwo kurkowe), Związek śpiewaczy, Klub gimnastyczny, Ochotnicza Straż 
Pożarna, Stowarzyszenie Nauczycieli, Zrzeszenie Rolników, Stowarzyszenie 
byłych Wojowników, Związek Inwalidów Wojennych, Zrzeszenie na rzecz ger-
manizmu (niemieckiego usposobienia, sposobu życia) za granicą, Stowarzysze-
nie Kobiet i Dziewcząt, Stowarzyszenie ewangelickich i katolickich mężczyzn, 
Zrzeszenie hodowców małych zwierząt, dwa kluby kręglowe, 
a ponadto różne kluby karcianei żeńskie koła regularnych spotkań przy kawie. 
To już wystarczy dla 1700 mieszkańców. 
Można to nazwać przesadną liczbą zrzeszeń, ale jest to część wizerunku ma-
łego miasteczka i tworzy pogodne, wesołe życie towarzyskie. Kiedy po 1933 
wszystkie zrzeszenia stały się równorzędne i kontrolowane, a wszystko musiało 
być zabarwione na brązowo, ta beztroska towarzyskość umarła, gdyż jej wła-
śnie nie można wymuszać i rozkazywać.

Niezwykłe zjawiska naturalne
Wyjątkowe naturalne zjawiska z tych czasów to bardzo śnieżna zima 1921/22 
roku, wyjątkowo surowa zima 1928/29 i bardzo silna trąba powietrzna w lecie. 
W 1921 roku krótko przed świętami Bożego Narodzenia spadło bardzo dużo 
śniegu, po Nowym Roku opady śniegu były tak silne, że na wielu szlakach na 
Dolnym Śląsku ruch kolejowy był sparaliżowany przez wiele dni, również na 
naszej Małej kolei. 
W 1928 roku śnieg napadał w niedzielę przed adwentem, i ten śnieg leżał długo 
jeszcze w marcu. Po krótkiej odwilży w drugi dzień Bożego Narodzenia, roz-
począł się bardzo ostry mróz, który osiągnął swój szczyt w lutym po lodowatej 
burzy wschodniej minus 32 stopnie. Długotrwały silny mróz spowodował wiele 
szkód, zwłaszcza w drzewach owocowych, on zamrażał głęboko piwnice, wiele 
pomp zamarzło, podobnie jak rurociąg wodny kolei od studni koło Schröter'a 
na ulicy Schlageter do stacji kolejowej. Pewnego popołudnia w lecie tamtego 
roku, szalał okropny huragan nad miastem. Różne kasztanowce przy dolnym 
stawie zostały wywrócone z korzeniami, na początku ulicy Guzickiej na dłu-
gości 100 metrów wyłożyło drzewa wiśniowe w szeregu przy drodze, a ciężki 
drewniany dach stodoły domu wychowawczego został podniesiony przez na-
wałnicę i zaniesiony kilkaset metrów daleko w las dąbrowski .
Richard Buchelt Polkwitz von 1914-1933 9-10/2001 Neuer Glogauer Anzeiger

Redaktor informatora, jako regionalista jest już w posiadaniu kolejnej kroniki 
z Polkowic, tym razem „Kroniki Domu Strzelca” wydanej w 1927 roku.

(Poszukiwany jest tłumacz dla tej publikacji)

Polkowice na starej pocztówce
Pocztówki z lat 1901-1940 wieloobrazkowe

W związku z pracami nad książką o historii szkoły 
w Jędrzychowie poszukujemy zdjęć klasowych z wymienionych roczników:

Z rocznika 1942 (okres w szkole 1949-1956) 

Z rocznika 1946 (okres w szkole 1953-1960)
oraz informacji kto był wychowawcą w klasie 2

Z rocznika 1959 (okres w szkole 1966-1974)
oraz informacji kto był wychowawcą w klasie 

Ponadto poszukuję zbiorowych zdjęć z pierwszej Komunii w Szklarach Górnych z roczników 

1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944 dziewcząt i chłopców

1946 dziewcząt i chłopców

1948-1949 dziewcząt 

1950 dziewcząt i chłopców

1951 dziewcząt i chłopców

1955 dziewcząt 

Ponadto poszukuję zbiorowych zdjęć z pierwszej Komunii w Jędrzychowie 

z roczników 1959, 1960, 1961, 1963, 1978, 1981, 1985, 

 

Towarzystwo Ziemi Polkowickiej (TZP) prezentuje wspomnienia, informacje i zdjęcia związane z historią miasta i gminy.
Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa 234, 59-100 Polkowice email: tzp2@poczta.onet.pl Redaktor informatora Grzegorz Kardyś (tel. kom. 606 100 343)
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Stan epidemii: nowe, rządowe obostrzenia  
WAŻNE

Szereg nowych obostrzeń wprowadził rząd w celach walki z epidemią koronawirusa. – Chcemy wypłaszczać krzywą zakażeń, aby nie było takich sytuacji, jakie mają miejsce we Wło-
szech czy Hiszpanii, gdzie dochodzi do selekcji chorych, gdzie trzeba wybierać – mówi  premier Mateusz Morawiecki. 
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Ogród w kwietniu

ZIELEŃ

W tym trudnym okresie oprócz 
dbania o siebie, o bliskich, war-
to też zatroszczyć się o nasze ro-
śliny. Oczywiście, podczas prac w 
naszych ogródkach, pamiętajmy o 
zachowaniu odpowiedniej odległo-
ści od naszych sąsiadów. 

 

TRAWNIKI
Mam nadzieję, że większość ze 
szczęśliwych posiadaczy ogródka 
(działkowego czy przydomowego) 
przygotowała już trawniki do rozpo-
częcia wegetacji. Jeżeli nie, to jest 
teraz ostatnia chwila na zrobienie wer-
tykulacji czy zwyczajnie dokładnego 
wygrabienia murawy. Musimy usunąć 
stare fragmenty roślin, zalegające 
wewnątrz darni (w tym mech), które 
ją filcują i utrudniają dostęp powietrza 

do korzeni traw. Teraz nie wapnujemy 
trawników, to zrobiliśmy kilka tygodni 
temu. Jeżeli nie zdążyliśmy, zrobimy to 
dopiero późną jesienią. 

WARZYWNIKI

Warto w ogrodach mieć część prze-
znaczoną na warzywa tzw. warzywnik. 
Bardzo polecam takie działania, gdyż 
warzywa czy owoce własnej hodow-
li to nie tylko satysfakcja, ale i samo 
zdrowie. 
Kwiecień to czas na przygotowywanie 
gruntu w warzywnikach i pierwsze sie-
wy. Ważne jest stosowanie płodozmia-
nu. Warto gatunki rozmieścić w taki 
sposób, aby w danym roku i w przecią-
gu przynajmniej dwóch kolejnych lat, 
na danym zagonie nie uprawiało się 
warzyw należących do tej samej rodzi-
ny (np. kapusta i brokuł) oraz grupy (np. 
warzyw korzeniowych). 
Co roku warto przeznaczyć część 
obszaru (np. 1/4) na tzw. poprawienie 
gleby poprzez dodanie obornika lub 
uprawę nawozu zielonego. W pierwszej 
połowie kwietnia siejemy cebulę, pie-
truszkę, sadzimy groch, bób. Dopiero 
w drugiej połowie kwietnia buraczki 
ćwikłowe, por, marchew.

 

DRZEWA I KRZEWY

Kwiecień to też czas na sadzenie 
drzew i krzewów z gołym korzeniem. 
Większość roślin sadowniczych jest 
w ten sposób produkowana. Zaletą 
takich roślin jest to, że są tańsze 
niż produkowane w pojemnikach. 
Jeżeli teraz nie dostaniemy 
takich roślin, to kolejny okres 
wykopywania drzew i krzewów w 
szkółkach, będzie późną jesienią.  
A co robimy na rabatach …. warto 
spulchnić glebę, uzupełnić ściółkę i 
czekać na rozwój wegetacji…

MINI - OGRODY

Osoby nie posiadające ogrodów, mogą 
ich namiastki przygotowywać na 
swoich balkonach. W sklepach ogrod-
niczych stacjonarnych i e-sklepach, 
można zakupić mini rozsadniki, w któ-
rych możemy sami wyhodować róż-
nego rodzaju zioła, warzywa naciowe, 
pomidory koktajlowe czy kwiaty jedno-
roczne. Po tzw. „zimnej Zośce”, rośliny 
wrażliwe przeniesiemy na balkon, aby 
mogły prawidłowo rozwijać się. 

Elżbieta Kaczorowska

Przepis na szybką babkę wielkanocną 
PRZEPIS

SKŁADNIKI:

200 g masła roślinnego lub margaryny

1 szklanka mąki

1 szklanka cukru

4 jajka

2 łyżki kakao (gorzkie)

1/2 tabliczki czekolady mlecznej

dodatkowo:

masło do nasmarowania formy

kasza manna lub tarta bułka do posypania formy

polewa czekoladowa i płatki migdałowe do dekoracji 

PRZYGOTOWANIE:

1. Masło rozpuszczamy w garnku.

2. Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy je na sztywną pianę.

3. Żółtka kręcimy z cukrem na kogel-mogel, dodajemy mąkę, rozpuszczone masło, proszek do pie-
czenia i miksujemy.

4. Dodajemy ubitą pianę i mieszamy delikatnie.

5. Dodajemy kakao i pokrojoną drobno czekoladę. Mieszamy. 

6. Foremkę smarujemy masłem i wysypujemy kaszą manną lub tartą bułką. Wlewamy masę. Wsta-
wiamy do nagrzanego do 200 C piekarnika i pieczemy około 40-45 minut, aż patyczek wbity w cia-
sto będzie suchy.

7. Upieczone ciasto odstawiamy i dopiero jak przestygnie wyjmujemy z foremki, żeby się nie 
rozwaliło.

8. Ciasto dekorujemy polewą czekoladową i płatkami migdałowymi. 
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Spokojnie, kar nie będzie 
CZYTELNIA

Pocztą, kurierem, a może osobi-
ście – użykownicy polkowickiej bi-
blioteki nie muszą dłużej zachodzić 
w głowę, w jaki sposób oddać wy-
pożyczone pozycje.  

- Drodzy czytelnicy prosimy nie mar-
twić się. Terminy zwrotów wypoży-
czonych zbiorów bibliotecznych są au-
tomatycznie przedłużane – zapewnia 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Polkowicach.
Dotyczy to wypożyczonych książek, 
płyt CD, DVD oraz audiobooków. 

Biblioteka informuje również mieszkań-
ców Polkowic, że mimo iż działalność 
kulturalno-edukacyjna jest zawieszona 
do odwołania, to pracownicy on-line 
wyszukują dla czytelników ciekawych 
ofert. Warto obserwować fanpage po-
lkowickiej bilioteki. 
Bibliotekarki dyżurują też na miejscu, 
jednak w ograniczonym zakresie. W 
sprawach pilnych można dzwonić pod 
numer: 76 723 96 66 lub pisać na adres: 
mgbp.polkowice@mgbp.pl. 

DRM

Z kulturą online 
TEATR

Do świata wirtualnego przeniosło się Cen-
trum Kultury w Polkowicach. Udział w wybit-
nych spektaklach, różnorodnych warszta-
tach oraz zajęciach mieszkańcy mogą wziąć 
za pośrednictwem swoich telefonów, kompu-
terów czy telewizorów.  

– Na naszym profilu facebookowym oraz na stro-
nie internetowej znajdują się nowe, wirtualne 
propozycje jak miło spędzić czas. Są prowadzone 
różnorodne zajęcia, przygotowujemy bardzo sze-
roką ofertę – mówi Bogusław Godlewski, dyrektor 
Centrum Kultury w Polkowicach. – Czekamy rów-
nież na propozycje mieszkańców. Mile widziane są 
pomysły, które pomogą uatrakcyjnić nasze życie 
kulturalne w tym trudnym czasie – dodaje.  
Instruktorzy Centrum Kultury w Polkowicach zdra-
dzają m.in., jak przygotować swój dom na Wielka-
noc i stworzyć oryginalne świąteczne ozdoby. Na 
facebookowym profilu przygotowali warsztaty 
wielkanocne online, które z pewnością przypadną 

do gustu miłośnikom rękodzielnictwa. 
Pierwsze filmy instruktażowe są już dostępne. 
Dowiecie się z nich jak zrobić oryginalne zajączki 
wielkanocne ze styropianowych jajek, wyjątkową 
poduszkę kurkę czy wielkanocną kompozycję, w 
stylu “las w słoiku”.  Wydarzenie na facebooko-
wym profilu Centrum Kultury potrwa do 10 kwiet-
nia. Przez ten czas codziennie dodawane tam będą 
nowe filmiki oraz zdjęcia z pomysłami na ozdoby 
wielkanocne. Dzięki warsztatom nie tylko można 
nauczyć się wykonywać oryginalne dekoracje, 
ale przede wszystkim kreatywnie spędzić czas z 
rodziną. Ale to niejedyne atrakcje jakie przygoto-
wało Centrum Kultury dla naszych mieszkańców. 
Spektakle teatralne online, różnorodne zajęcia i 
warsztaty oraz wiele więcej ciekawych pomysłów 
na spędzenie wolnego czasu z kulturą znajdziecie 
na stronie internetowej – www.ckpolkowice.pl 
oraz facebookowym profilu – Centrum Kultury w 
Polkowicach.   

PPi 

–  R O Z R Y W K A  –

–  K Ą C I K  B I B L I O T E C Z N Y  –

– W  C E N T R U M  K U L T U R Y –

Do 13 kwietnia  odwołane 
zostały dyżury radnych.
Mieszkańcy z radnymi 
mogą się kontaktować 

drogą mailową:  
rm@ug.polkowice.pl.

Prawidłowe hasło z poprzedniej 
krzyżówki: Wiosna ach to ty

Imię i nazwisko  
zwycięzcy: Elżbieta Piórkowska

Rozwiązania krzyżówki 
prosimy dostarczać na ad-

res mailowy biblioteki: 
mgbp_polkowice@mgbp.

pl do dnia 10 kwietnia. 
Oświadczenie związane 

z ochroną danych osobowych 
będzie dostępne na stronie 

internetowej Biblioteki www.
mgbp.pl oraz na FB Biblioteki.

Organizatorem krzyżówki jest Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. 

Prawidłowe rozwiązanie należy dostar-
czyć 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 

prawidłowe 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 Szara-
dzisty, działający przy MGBP w Polkowicach. 
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Nie żyje Andrzej Kot
POŻEGNANIE

W wieku 67 lat zmarł Andrzej Kot. 
Były radny, społecznik, piłkarz i 
trener Górnika Polkowice. Na za-
wsze zostanie w pamięci polkowi-
czan.

Łukasz Puźniecki (burmistrz Polkowic): 
– Z głębokim żalem przyjąłem wiado-
mość o śmierci Pana Andrzeja Kota. 
To osoba, która dała się poznać jako 
wielki społecznik i człowiek oddany 
całym sercem Polkowicom. Przekazuję 
rodzinie i bliskim kondolencje i wyrazy 
współczucia.

Andrzej Kot był mocno związany z Po-
lkowicami. Jego pasją był sport, a w 
szczególności piłka nożna, z którą był 
związany przez całe życie. Jego uko-
chaną drużyną był Górnik Polkowice. 
To właśnie w tym klubie grał jako pił-
karz, potem był trenerem. Pod jego wo-
dzą drużyna Górnika po raz pierwszy w 
historii wywalczyła awans do III ligi. 
Był jednym z nielicznych kibiców, który 
nie opuścił meczu Górnika.

Waldemar Jedynak: (prezes KS Górnik 
Polkowice) –Andrzej był sympatykiem 
klubu i piłki nożnej. W latach 2010-2018 

jako polkowicki radny mocno wspierał 
działalność klubu. Często spotykali-
śmy się przy okazji treningów pierw-
szego zespołu, na które lubił przy-
chodzić. Wszyscy, którzy Go znali na 
pewno pamiętać będą Jego optymizm 
i poczucie humoru. Niech spoczywa w 
pokoju.
Andrzej Kot był bardzo komunikatywny. 
Lubił ludzi i często z nimi żartował. Był 
bardzo mocno związany z górniczymi 
emerytami. Miał wielu znajomych i 
przyjaciół.
Piotr Nowak: (przyjaciel) – Andrzej był 
dla mnie nie tylko kolegą, ale przede 

wszystkim przyjacielem. Do końca 
wierzyłem, że wyjdzie z tego, a jednak 
się nie udało. Jak to w sporcie bywa, 
raz się wygrywa, a raz przegrywa. Na 
boisku dużo razy wygrał, a przegrał 
raz. Właśnie teraz. Będzie mi go bardzo 
brakowało. Łączę się w bólu z rodziną.
Andrzej Kot w roku 2010 został radnym 
Rady Miejskiej w Polkowicach. Pełnił 
tę funkcję przez dwie kadencje. Bliskie 
mu były problemy mieszkańców, które 
starał się rozwiązywać.
Cześć jego pamięci.

Ryszard Flisiewicz

Nadzieja umiera ostatnia

KOSZYKÓWKA
 Rozmowa z Sebastianem Rudnic-
kim trenerem koszykówki MKS Po-
lkowice- na temat zawirowań w 
sporcie związanych z epidemią ko-
ronawirusa.

Ryszard Flisiewicz – Jak się odnaj-
dujesz Ty i Twoje zawodniczki w tej 
nowej rzeczywistości?

Sebastian Rudnicki – Ja osobiście 
ciężko. Na początku sądziłem, że jest 
to okres przejściowy, po dwóch ty-
godniach wrócimy do treningów i nic 
wielkiego się nie wydarzy. Tymczasem 
rzeczywistość okazała się inna i musi-
my sobie z nią radzić. Ja akurat jestem 
w takiej sytuacji, że mam swój ogród 
pod domem i częściej przebywam na 
powietrzu i w ruchu. Gorzej mają te 
osoby, które mieszkają w blokach. Jest 
im z pewnością trudniej psychicznie i 
fizycznie funkcjonować.

R.F: Masz kontakt ze swoimi 
zawodniczkami?

S.R: Oczywiście, że mam. Korespon-
dujemy ze sobą. Zaraz po ogłosze-
niu przerwy w nauce i zawieszeniu 
treningów wysłałem każdej swojej 
zawodniczce indywidualny plan tre-
ningowy, czyli biegi, jazdę na rowerze 
oraz ćwiczenia sprawnościowe. My-
ślałem, że to wszystko szybko minie 
i wrócimy do normalności. Niestety. 
Dziewczyny trenują na tyle, ile jest to 
możliwe. Utrzymują sprawność fizycz-
ną w warunkach domowych, natomiast 
nie wszystkie mogą to robić z piłką 
do koszykówki. Nie wyobrażam sobie, 
żeby dziewczyny, mieszkające w blo-
ku, odbijały piłkę nad głową sąsiada 
i go jeszcze w ten sposób męczyły. W 
grę wchodzi raczej sprawność ogólna. 
Zawodniczki przysyłają mi na bieżąco 
informacje, co zrobiły i nad czym pra-
cują w warunkach, w jakich się znajdują.    

R.F: Czy Twoim zdaniem istnieje 
szansa, żeby rozgrywki koszyków-
ki zostały wznowione? Czy to ra-
czej jest już koniec sezonu?

S.R: Ja myślę, że rozgrywki w tym roku 
nie dojdą do skutku. Szkoda, bo szło 
nam naprawdę bardzo dobrze. Oprócz 
tego, że w lidze dolnośląskiej czeka-
liśmy na rozstrzygnięcia, dziewczyny 
awansowały w rozgrywkach szkol-
nych: Mistrzostwa Polski 3x3 i finały 
wojewódzkie w koszykówce 5x5. Nie-
stety, rok, który uważaliśmy za prze-
łomowy, skończy się tym, że nie będzie 
rozstrzygnięć i nie dowiemy się, w ja-
kim miejscu jesteśmy w porównaniu z 
innymi  drużynami  w kraju.  Taką mamy 
sytuację i nic na to nie poradzimy.

R.F: Najważniejsze jest oczywiście 
zdrowie. Mieliście realne szan-
sę powalczyć w tym roku o tytuł 
Mistrza Polski i niestety plany 

runęły?

S.R: Nie wiem, czy medal wchodził w 
grę, ale planem był awans do ścisłe-
go finału, czyli do ósemki Mistrzostw 
Polski. Niestety, obecnie nie jesteśmy 
w stanie tego zweryfikować. W podob-
nej sytuacji są też inne zespoły i kluby. 
Osoby, które profesjonalnie uprawiają 
sport, są jeszcze w gorszym położeniu. 
Odwołanie Igrzysk Olimpijskich to dla 
nich katastrofa. Lata poświęceń i wy-
rzeczeń nagle runęły w przepaść. Na-
sze rozgrywki, które odbywają się na 
poziomie pukania do drzwi koszykówki 
profesjonalnej są dużą stratą dla mnie 
jak i zawodniczek, ale nie aż tak dużą, 
jak dla,  którzy podporządkowali swoje 
życie sportowi. 

R.F: Sezon krótszy, wiadomo dla-
czego, ale jakbyś ocenił ten okres?

S.R: Ciężko ocenić tegoroczny se-
zon. Mam duży niedosyt. Zostaliśmy 

brutalnie z niego wyrwani. Do tej pory 
w lidze wygrywaliśmy wszystko, poza 
jednym przegranym meczem w Gorzo-
wie. Liczyliśmy na rewanż, ale się nie 
doczekaliśmy. Kilka dobrze zagranych 
turniejów.  Sześć moich zawodniczek 
reprezentowało kadrę województwa 
dolnośląskiego a Dobrochna Bogus 
została powołana do szerokiej kadry 
Polski w kategorii U-14.  Patrząc indy-
widualnie na rozwój moich dziewcząt, 
wiedziałem, że idzie to w dobrym 
kierunku. Chcieliśmy to wszystko w 
tym sezonie zweryfikować, ale się nie 
udała. 

R.F: Czy Twoim zdaniem sport po 
koronawirusie będzie taki sam jak 
przed?

S.R: Wydaje się, że może być różnie. 
Taki długi okres przerwy działa na za-
wodników i trenerów demobilizująco. 
Mam jednak nadzieję, że skończy się to 
jak najszybciej. Należy planować przy-
szłość tę treningową, ale czasami , jak 
widać, życie ją weryfikuje. Do sportu 
profesjonalnego ludzie też będą pod-
chodzić inaczej.  Zawsze mnie dziwiło, 
a wręcz denerwowało, że w niektórych 
dyscyplinach kluby i sportowcy obra-
cają niewyobrażalnymi kwotami. Przyj-
mują korzyści z tego, że są „gwiazdami” 
sportu. W obecnej sytuacji okazuje 
się, że ich zajęcie jest kompletnie nie-
przydatne, bo sportu wyczynowego 
na świecie właściwie nie ma. Można 
bez niego żyć. Pytanie tylko, jak długo i 
czy zmieni się ich mentalność? Jestem 
związany ze sportem młodzieżowym 
i mam nadzieję, że już niebawem  bę-
dziemy normalnie funkcjonowali na 
poziomie lekcji wychowania fizycznego 
i treningów z dziećmi.

R.F: To czego Ci życzyć i Twoim ko-
szykarkom w tym trudnym czasie 
dla nas wszystkich?

S.R: Wszystkim możemy życzyć tego 
samego. Żeby jak najszybciej wrócić do 
takich normalnych rzeczy,  jak: spacer 
z rodziną, wyjazdy, wspólne spotkania 
ze znajomymi i rówieśnikami, bo tego 
wszystkiego chyba najbardziej   zaczy-
na brakować. Tego kontaktu ludzkiego, 
zabawy i rywalizacji sportowej. Tego 
sobie i wszystkim życzę.

 Dziękuję za rozmowę 

–  S P O R T  –
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#NieKłamMedyka 
ZDROWIE

„Nie kłam medyka! Jeśli zabraknie 
nas, to kto Wam pomoże?” – apelu-
ją medycy z całej Polski. Apel jest 
odpowiedzią na sytuacje, w któ-
rych kłamstwa pacjentów spowo-
dowały objęcie kwarantanną zało-
gi karetki pogotowia czy oddziału 
szpitalnego, a nawet całego szpi-
tala.

Należy pamiętać o przekazywaniu peł-
nych i prawdziwych informacji o swoim 
stanie zdrowia i nie zatajać informacji 
o takich objawach, jak gorączka, ka-
szel, ból głowy, osłabienie, duszność. 
Ratownicy muszą też wiedzieć, czy 
pacjent w ostatnim czasie przebywał 
za granicą lub miał kontakt z osobą 
zakażoną. Wszystkie te informacje po-
winnybyć przekazane już podczas roz-
mowy z dyspozytorem numeru alar-
mowego – wyjaśnia na swojej stronie 
Narodowy Fundusz Zdrowia.  
Jeśli ratownik medyczny, lekarz, pie-
lęgniarka lub inny pracownik służby 
zdrowia miał kontakt z osobą zakażoną 
lub z podejrzeniem koronawiursa, musi 
poddać się obowiązkowej kwarantannie 
na okres 14 dni. Dodatkowo wraz z nim 
kwarantannę muszą przejść wszystkie 
osoby, które miały z nim kontakt, czy-
li najczęściej inni pracownicy służby 
zdrowia. 
Może się zdarzyć tak, że kwarantannie 
będzie musiał zostać poddany cały od-
dział szpitalny, na który zgłosił się za-
każony pacjent. Co w takim przypadku? 
Osoby, które na co dzień ratują życie in-
nych ludzi, przez dwa tygodnie nie będą 
mogły udzielać pomocy. Odpowiedź 
na to pytanie powinna dać każdemu do 
myślenia, bo jeśli właśnie wtedy okaże 
się, że Ty lub ktoś z Twoich bliskich po-
trzebuje pomocy, kto wam jej udzieli?

PPi

Sprawy zdrowia traktujemy z głową 

ZDROWIE

Polkowiczanie wzorowo dostoso-
wali się do nowych zasad, które 
obowiązują w polkowickiej przy-
chodni. Jak wygląda codzienność w 
PCUZ w dobie epidemii koronawiru-
sa rozmawiamy z szefem przychod-
ni - Waldemarem Sułkiem.

Do polkowickiej przychodni można 
wejść tylko przez jedno wejście, 
tzw. śluzę. Po co ona jest?

Ze względu na dużą zachorowalność, 
wejście przez śluzę stanowi swego 
rodzaju zabezpieczenie pracowników 
i personelu medycznego przed bezpo-
średnim narażeniem na zakażenie.
W śluzie mierzona jest temperatura i 
podejmowane są decyzje, co do zasad-
ności skorzystania przez pacjentów z 

porad lekarskich i specjalistycznych.

Niektórzy mieszkańcy denerwują 
się, że nie mogą wejść normalnie 
do przychodni. Dlaczego trzeba 
przejść przez śluzę?

W obecnej sytuacji stres towarzyszy 
nam wszędzie w domu, w sklepie, jak 
również w przychodni. Nasi pracowni-
cy również się denerwują, jednak stres 
i nerwy nie powinny mieć wpływu na 
bezpieczeństwo nas wszystkich. Przej-
ście przez śluzę służy przede wszyst-
kim do weryfikacji potrzeb pacjentów, 
a także stanowi zabezpieczenie nas 
wszystkich przed bezpośrednim zara-
żeniem wirusem.

Kto pracuje w śluzie?

W śluzie pracują pracownicy 

zatrudnieni w Polkowickim Centrum 
Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. według 
ustalonego grafiku wspomagani pra-
cownikami Straży Miejskiej w Polkowi-
cach. W imieniu własnym i wszystkich 
pracowników przychodni serdecznie 
dziękuję komendantowi i wszystkim 
pracownikom polkowickiej straży miej-
skiej za pomoc, zaangażowanie i wspar-
cie w tym trudnym dla nas wszystkich 
czasie.

Jak zabezpieczeni są pracownicy w 
tym miejscu i dlaczego?

Pracownicy, pełniący dyżur w śluzie 
zabezpieczeni są w dostępną na rynku, 
jednorazową odzież ochronną. Celem 
takiego zabezpieczenia jest ochrona 
pracownika przed zakażeniem.
Czy uważa pan, że teleporady lekarskie 
spełniają swoją funkcje?

Jak najbardziej, teleporady stały się 
podstawową formą kontaktu lekarza z 
pacjentem bez konieczności osobistej 
wizyty w gabinecie. Obecna sytuacja 
pokazuje, że wiele spraw możemy za-
łatwić bez konieczności wychodzenia 
z domu, nie narażając przy tym siebie i 
innych na utratę zdrowia.

Czy mimo wszystko mieszkańcy 
nadal przychodzą do budynku PCUZ 
zamiast załatwić sprawy zdalnie?

Owszem, zdarzają się sytuacje, w któ-
rych bezpośredni kontakt pracownika 
medycznego z pacjentem jest nieunik-
niony. Dotyczy to przede wszystkim 
seniorów nieposiadających telefonu, 
osób wymagających natychmiasto-
wej interwencji chirurgicznej, a także 
najmłodszych naszych pacjentów, po 
wcześniejszej konsultacji telefonicznej 
z lekarzem pediatrą.
Do przychodni zgłaszają się również 
kobiety ciężarne, w celu monitoro-
wania prawidłowego przebiegu cią-
ży. Pacjentki te przyjmowane są poza 
kolejnością.
Czyli polkowiczanie dostosowali 
się do nowych zasad korzystania z 
przychodni?
Dziękuję wszystkim mieszkańcom gmi-
ny Polkowice, którzy korzystają z tele-
porad za zrozumienie obecnej sytuacji. 
Puste poczekalnie w przychodni, w któ-
rych na co dzień można było spotkać 
wielu pacjentów z infekcjami, pokazują, 
że społeczeństwo bardzo świadomie i 
odpowiedzialnie zareagowało na nasze 
apele, wybierając konsultacje telefo-
niczne i e-receptę.

Będą jeździć trzy karetki
ZDROWIE

O pół tzw. dobokaretki zwiększył 
się zakres działania Zespołu Ra-
townictwa Medycznego w Polkowi-
cach. Oznacza to, że teren powiatu 
polkowickiego będzie teraz przez 
24 godziny obsługiwany przez trzy 
zespoły ratunkowe. To ewenement 
w skali całego regionu.

Starania o poszerzenie zakresu pracy 
trzech karetek polkowickiego pogo-
towia trwały od dawna. Pismo do wo-
jewody dolnośląskiego w tej sprawie 
burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki 
wysłał jeszcze w kwietniu ubiegłego 
roku.
- W rozmowach z wojewodą dolnoślą-
skim przekonywałem, że w związku z 
rozległością powiatu i obecnością na 
terenie gminy KGHM Polska Miedź S.A. 
musimy zabezpieczyć ratownictwo 
medyczne na najwyższym z możliwych 
poziomie – mówi burmistrz Łukasz 
Puźniecki. 
Determinacja w działaniu dała efekty. 
Pozytywna odpowiedź nadeszła z dy-
rekcji Pogotowia Ratunkowego w Legni-
cy. Na podstawie informacji z Legnicy, 
Zespół Ratownictwa Medycznego w 
Polkowicach otrzymał dodatkowe pół 
„dobokaretki” do posiadanych do tej 
pory dwóch i pół.
– Dotychczas dwie nasze karetki ( jedna 

specjalistyczna „S” z lekarzem oraz 
jedna podstawowa „P”, obsadzona 
przez ratowników medycznych) pra-
cowały w systemie całodobowym. Ale 
trzecia karetka, również podstawowa, 
pracowała tylko od godz. 7-19. Teraz 
będzie do dyspozycji przez całą dobę – 
informuje Alicja Tramś, kierownik ZRM 
w Polkowicach.
Trzy karetki z pełnym, 24-godzinnym 
obłożeniem, to ewenement w skali ca-
łego regionu.
– Oznacza to większą dostępność, a za-
tem i szybszą pomoc, co zdecydowanie 
wpływa pozytywnie na bezpieczeń-
stwo mieszkańców. Jest to na pewno 
ważne w tym trudnym dla nas cza-
sie – dodaje wiceburmistrz Wojciech 
Marciniak.
W sytuacji, kiedy w Głogowie i Chojno-
wie likwidowane są kolejne „dobokaret-
ki”, u nas sytuacja się poprawia.
– Te dodatkowe pół „dobokaretki” ma 
dla nas i dla mieszkańców powiatu po-
lkowickiego ogromne znaczenie. Daje 
nam większe możliwości opieki, a przy-
pomnę, że nasz teren operacyjny, czyli 
powiat polkowicki, jest terenem bardzo 
rozległym – podkreśla Alicja Tramś.
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