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Wyprodukują elektryki 
dla Polkowic
TRANSPORT

Przetarg na dziewięć autobusów 
elektrycznych, na których zakup 
gmina pozyskała ponad 14 mln zł, 
został rozstrzygnięty. Najkorzyst-
niejszą ofertę złożyło konsorcjum 
firm: Busnex Poland oraz Yutong, 
będą to pierwsze autobusy elek-
tryczne tego typu w Polsce. Nowe 
pojazdy komunikacji miejskiej wyja-
dą na ulice Polkowic w lutym przy-
szłego roku.

O wyborze oferty zdecydowały cztery 
kryteria. Najwyżej punktowane było 
kryterium cenowe. Duże znaczenie 
miało również zużycie energii oraz 
kryteria techniczne. Cena, którą zapro-
ponowało konsorcjum to niespełna 19 
mln zł. W zwycięskiej ofercie znalazło 
się m.in. pięć lat gwarancji na trwa-
łość baterii trakcyjnych oraz zużycie 
energii na poziomie średnio 0,76 kWh/
km – informuje Jan Wojtowicz, pełno-
mocnik ds. górnictwa i  komunikacji UG 
Polkowice.
Wybrany w przetargu producent zobo-
wiązany jest dostarczyć autobusy do 
24 lutego przyszłego roku. Przy czym 
trafią one do Polkowic w  trzech tran-
szach, po trzy autobusy.

Obecnie, elektryczne autobusy Yutong 
są sprzedawane m.in. we Francji, Wiel-
kiej Brytanii, Bułgarii, Islandii, Finlandii, 
Danii, Chile, Meksyku i w Chinach. Gru-
pa Yutong posiada cztery zakłady pro-
dukcyjne, które zapewniają imponującą 
maksymalną dzienną zdolność produk-
cyjną – 445 autobusów.

Przypomnijmy, że wniosek 
o dofinansowanie projektu 
na zakup autobusów 
elektrycznych gmina złożyła 
w marcu ubiegłego roku. 

Zyskał on aprobatę Urzędu Marszał-
kowskiego i  w  konsekwencji Polko-
wice pozyskały 14 mln 344 tys. zł na 
zakup dziewięciu autobusów, napę-
dzanych w  100 procentach silnikiem 
elektrycznym.
Informacje o  wyborze najkorzystniej-
szej oferty znajdziecie w Biuletynie In-
formacji Publicznej UG Polkowice. 

PPi

Krótsza droga dla petenta
ZUS

Składanie wniosków o zasiłek ma-
cierzyński i pogrzebowy podczas 
epidemii jest ułatwione. Odpis ak-
tu stanu cywilnego, potrzebny do 
wypłaty świadczenia, ZUS pozy-
ska we własnym zakresie. Dotych-
czas leżało to w gestii osoby wnio-
skującej.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
wystąpi do nas, za pośrednictwem 
platformy ePUAP, z wnioskiem o prze-
słanie właściwego odpisu aktu stanu 
cywilnego niezbędnego do wypłaty za-
siłku macierzyńskiego czy pogrzebo-
wego. Do chwili obecnej dostarczenie 
takich dokumentów było obowiązkiem 
osoby ubiegającej się o wypłatę świad-
czenia – informuje Mariola Adam-
czyk-Felkel, kierownik urzędu stanu 
cywilnego. – Podczas przyjmowania 
zgłoszenia urodzenia oraz zgonu bę-
dziemy informować na bieżąco naszych 
mieszkańców 
o  wprowadzonej zmianie, aby ułatwić 
im ten proces – zaznacza.  
Rozwiązanie zostało wprowadzone 

tymczasowo, w  związku z  panującą 
epidemią. Jego celem jest ograniczenie 
kontaktu fizycznego pomiędzy osobami 
załatwiającymi sprawy urzędowe.

Aby ZUS mógł uzyskać 
potrzebny odpis aktu stanu 
cywilnego, musi otrzymać 
od osoby wnioskującej 
o zasiłek dane, które 
umożliwią urzędowi stanu 
cywilnego identyfikację 
osoby, której odpis dotyczy. 

Z  wnioskiem o  zasiłek macierzyński 
należy przekazać do ZUS dane dziecka: 
imię i nazwisko, datę urodzenia,  numer 
PESEL, a  jeśli takiego nie posiadamy, 
należy dodatkowo podać miejsce uro-
dzenia. Natomiast we wniosku o  zasi-
łek pogrzebowy na formularzu należy 
wpisać dane identyfikacyjne osoby 
zmarłej: imię i nazwisko, numer PESEL, 
datę zgonu.

PPi

Przysięga w czasach epidemii
USC

Zdecydowali się na ślub mimo, że 
czasy nie sprzyjają ceremoniom. 
Dwie pary młode stanęły przed 
burmistrzem Polkowic w Urzędzie 
Stanu Cywilnego, by powiedzieć 
sobie „tak”. Przysięgę małżeń-
ską wypowiadali w… maseczkach 
ochronnych.

Pandemia koronawirusa i  związane 
z  nią ograniczenia utrudniają życie 
nowożeńcom. Mimo to w ubiegłym ty-
godniu Urząd Stanu Cywilnego w  Po-
lkowicach odwiedzili Agnieszka i  Se-
bastian Mielke oraz Anita Rekis-Pikor 
i  Karol Pikor. Ci ostatni ślub planowali 
od dawna. Nie przewidzieli jednak pan-
demii koronawirusa. To spowodowało, 
że przełożyli pierwotną datę ślubu. 
– Z  wielu rzeczy trzeba było zrezy-
gnować, wiele innych wziąć pod uwa-
gę. Największa strata to brak naszych 
rodziców podczas ceremonii. Z drugiej 

strony, taki ślub w  czasie epidemii na 
pewno pamięta się dłużej. Do wyboru 
sukni i  garnituru doszedł jeszcze wy-
bór maseczek – śmieją się nowożeńcy. 

Agnieszka i  Sebastian Mielke pokona-
li ponad 500 kilometrów, aby złożyć 
przysięgę małżeńską w  Polkowicach. 
Ślub, zgodnie z  wcześniej podjętą de-
cyzją, miał się odbyć w  miejscowości, 
z  której pochodzi panna młoda. Nie 
przełożyli daty ślubu ze względu na 
epidemię.
– Czekałam na ten dzień. Cieszę się, że 
już ten moment mam za sobą, bo oboje 
bardzo się stresowaliśmy – zdradziła 
po ślubie pani Agnieszka. – Widzia-
łem, że moja małżonka wzruszyła się 
przy słowach przysięgi – dodawał jej 
mąż, pan Sebastian. Oboje żałowali, że 
w uroczystości nie mogli uczestniczyć 
ich najbliżsi, w szczególności rodzice.

Roman Tomczak

KGHM patronem górnictwa i geologii UJW
UJW

Światowy koncern miedziowy ob-
jął patronatem kierunek górnic-
two i geologia. Zawarte porozumie-
nie pomiędzy UJW a KGHM otwiera 
nowe możliwości rozwoju uczelni 
i studentów.

W  ramach podpisanego porozumienia 
KGHM Polska Miedź S.A. objął patro-
natem kierunek górnictwo i  geologia. 
Treść umowy określa także szereg 
innych płaszczyzn możliwej współpra-
cy. Studenci będą mogli m.in. odbywać 
praktyki zawodowe i staże w zakładach 
należących do holdingu miedziowego. 
Co ważne, porozumienie przewiduje 
także realizowanie programów sty-
pendialnych dla najlepszych studen-
tów i  absolwentów uczelni, traktując 
to jako inwestycję na rzecz tworzenia 

zaplecza dla kompetentnej kadry przy-
szłych pracowników KGHM.  
- Uczelnia w ramach współpracy zadba 
o tworzenie jak najlepszych warunków 
kształcenia kadry inżynierskiej oraz 
doskonalenie zawodowe pracowników 
KGHM – mówi dr Tadeusz Kierzyk, 
rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego. 
–  Rozwój kompetencji najlepszych stu-
dentów, którzy za naszym pośrednic-
twem w przyszłości mogą zasilić sze-
regi spółki, to najcenniejsza inwestycja 
w  kapitał i  inicjatywa z  korzyścią dla 
obu stron – podkreśla rektor. 
Polkowicka uczelnia zamierza rozwijać 
kształcenie na tym kierunku w  formie 
praktycznej, dlatego wykładowcami 
będą w  większości pracownicy KGHM. 
W  tej sprawie strony zadeklarowa-
ły wspólne opracowanie nowych lub 

zmodyfikowanie istniejących progra-
mów studiów. KGHM zaoferował także 
doradztwo i  pomoc na rzecz uczelni 
przy wyposażaniu laboratoriów dy-
daktycznych i  naukowych. Planowane 
są wspólne konferencje tematyczne 
i szerokorozumiane działania na rzecz 
regionu. 
Porozumienie partnerskie podpisali 
dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW, Mar-
cin Chludziński, prezes KGHM Polska 
Miedź S.A. oraz Magdalena Wróbel, 
dyrektor naczelny ds. zarządzania za-
sobami ludzkimi w KGHM. 
Wkrótce na stronach UJW pojawi się 
logo KGHM, które swoją marką obejmie 
patronat nad kształceniem o  profilu 
praktycznym na kierunku górnictwo 
i geologia, w ramach którego studenci 
mogą kształcić się w specjalnościach: 
techniki eksploatacji złóż, maszyny 
i urządzenia górnicze oraz tegoroczna 
nowość - poszukiwanie i  rozpoznawa-
nie złóż. 
Przypominamy, że w  lutym tego roku 
polkowicka uczelnia podpisała poro-
zumienie partnerskie z  firmą Bosch 
Rexroth, która objęła patronat nad 
kierunkami zarządzanie i  inżynieria 
produkcji oraz mechatronika. 

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców
WYBORY

Do Urzędu Gminy w Polkowicach 
dotarło pismo od Poczty Polskiej 
z  żądaniem przekazania danych 
osobowych ze spisu wyborców – 
mieszkańców gminy Polkowice. 
Burmistrz Polkowic Łukasz Puź-
niecki, jako administrator tych da-
nych, nie wyraził zgody na ich prze-
kazanie. Opinie i analizy, którymi 
dysponuje nie pozostawiły wątpli-
wości, że brak jest do tego podstaw 
prawnych.

– Obejmując urząd burmistrza Po-
lkowic ślubowałem, że dochowam 
wierności prawu, a  powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra  
publicznego i  pomyślności 

mieszkańców gminy. Zgodnie z  obo-
wiązującym prawem samorządy mogą 
udostępniać dane osobowe wyłącznie 
na podstawie obowiązującej ustawy. 
Takiej ustawy obecnie nie ma – wyja-
śnia burmistrz Polkowic.
– W trakcie trwającej obecnie epidemii 
skupiam się przed wszystkim na za-
pewnieniu bezpieczeństwa mieszkań-
com gminy Polkowice. Dlatego przy-
łączam się do apelu samorządowców 
skierowanego do Prezydenta RP, rządu 
i  wszystkich ugrupowań politycz-
nych w  Parlamencie, o  wypracowanie 
wspólnych decyzji, umożliwiających 
przeprowadzenie wyborów zgodnie 
z  obowiązującymi przepisami prawa 
i  gwarantujących bezpieczeństwo ich 
uczestników – dodaje burmistrz. 

Ta deklaracja oraz jego decyzja  
o  niewyrażeniu zgody na przekazanie 
danych Poczcie Polskiej, spotkały się 
z  ogromnym poparciem mieszkańców 
gminy Polkowice. W  ciągu kilkunastu 
godzin na profilu facebookowym bur-
mistrza Polkowic na informację o  tej 
decyzji zareagowało ponad sześciuset 
internautów, pozostawiając ponad sto 
pozytywnych komentarzy. Burmistrz 
Polkowic zapewnia, że jeśli sytuacja 
prawna w  tym kontekście się zmie-
ni, ponownie podda analizie żądanie  
Poczty Polskiej.

Roman Tomczak

–  A K T U A L N O Ś C I  –
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Trzeci ratownik 
rozpoczął służbę 

POMOC
Urządzenie do mechanicznej kom-
presji klatki piersiowej, tzw. Lu-
cas wzbogaciło wyposażenie Ze-
społu Ratownictwa Medycznego 
w Polkowicach. Zostało zakupione 
z budżetu gminy, z puli przeznaczo-
nej na promocję. 
 
O przekazaniu Zespołowi Ratownictwa 
Medycznego około 70 tysięcy złotych 
z  budżetu gminy na zakup masażera, 
czyli urządzenia do mechanicznej kom-
presji klatki piersiowej, burmistrz Po-
lkowic mówił podczas obchodów Dnia 
Pracownika Służby Zdrowia. Lepszego 
prezentu ratownicy medyczni nie mogli 
się spodziewać. 
– Jest to urządzenie typowo bateryjne 
zapewniające odwzorowanie ucisku 
klatki piersiowej przez ratownika – 
mówi Jakub Adamiak, zastępca kie-
rownika ZRM Polkowice. – Nazywamy 
je naszym trzecim ratownikiem w  ze-
spole podstawowym, ponieważ używa-
jąc tego urządzenia, mamy wolne ręce 
i  możemy wykonywać inne medyczne 
czynności ratunkowe.
Jak podkreśla burmistrz Polkowic 

Łukasz Puźniecki, służba zdrowia wy-
maga i  zawsze będzie wymagać dofi-
nansowania i  wyposażenia w  nowo-
czesny sprzęt, niezależnie od sytuacji. 
Stąd decyzja o zmniejszeniu wydatków 
na promocję gminy, by wspomóc ra-
towników medycznych, co jest o  tyle 
ważne, że obecnie na stanie ZRM są 
trzy karetki.
– Zakupiono też dodatkowe wyposa-
żenie – dodaje burmistrz Polkowic. – 
Wiem, że nie zamyka to wszystkich po-
trzeb zespołu ratowniczego, ale każdy 
musi mieć świadomość, że im lepiej ten 
zespół będzie wyposażony, tym więk-
sza gwarancja tego, że w  przypadku 
interwencji, zagrożenia zdrowia i życia 
mieszkańców naszej gminy, ten zespół 
będzie mógł zabezpieczyć nasze zdro-
wie na najwyższym poziomie.
Nowy masażer jest trzecim tego typu 
urządzeniem w polkowickim ZRM, któ-
re zastąpi niemal 10-letni sprzęt. Na-
pęd bateryjny wystarcza maksymalnie 
na 1 godz. 20 minut pracy. W razie po-
trzeby, urządzenie może być zasilane 
prądem.

Urszula Romaniuk

Stawiają na nowatorskie rozwiązania 

PCUZ

Jako pierwsza przychodnia w Pol-
sce, Polkowickie Centrum Usług 
Zdrowotnych, wykorzystuje mul-
timedialny system pomiaru tem-
peratury ciała. Kamery i ekrany 
znajdują się w tzw. „śluzie”, a więc 
jedynym aktualnie otwartym wej-
ściu do budynku. Dzięki temu polko-
wiczanie mogą bezpieczniej korzy-
stać z lokalnej służby zdrowia. 
 
Wychwycenie podwyższonej tem-
peratury u  pacjentów polkowickiej 
przychodni to istotny element w walce 
z pandemią koronawirusa. Przypomnij-
my, że gorączka jest jednym z  głów-
nych, dotąd znanych, objawów choroby 
COVID-19.
– System umożliwia nam wykrycie 
ognisk zapalnych, które podlegają 
następnie weryfikacji poprzez szcze-
gółowe badanie lekarskie – mówi 
Mariusz Piskórz, dyrektor medyczny 
PCUZ. – Nie dajmy się zwariować. Pa-
miętajmy, że podwyższona tempera-
tura może być objawem wielu innych 
chorób i dolegliwości – dodaje.
Dostosowaniem urządzeń technicz-
nych do potrzeb polkowickiej przy-
chodni zajęła się lokalna firma Projekt 
Multimedia, która jest dystrybutorem 
tego rozwiązania. Za pracę całego 

systemu odpowiadają dwie kamery, 
urządzenie wzorcowe tzw. „black body” 
oraz oprogramowanie interpretujące.
Kamery rejestrują obraz w  dwóch 
trybach: wideo oraz termicznym. Są 
one ze sobą skoordynowane i działają 
równolegle. Na ekranach pacjenci, jak 
i personel przychodni mogą zobaczyć, 
jaką dana osoba ma temperaturę ciała 
z  dokładnością do 0,5 stopnia Celsju-
sza, a  w  80 procentach nawet do 0,1 
stopnia Celsjusza.
– W  większości tego typu systemów 
granica błędu jest znacznie większa – 
mówi Paweł Gambal, dyrektor opera-
cyjny PCUZ.
Zamontowany w  polkowickiej przy-
chodni system pozwala na bardzo 
szybkie skanowanie wielu osób jedno-
cześnie. W  ciągu jednej sekundy jest 
on w  stanie sprawdzić temperaturę 
u dwunastu osób.
– Co najważniejsze wszystko odbywa 
się w  odległości do pięciu metrów od 
personelu. Dzięki temu chronimy na-
szych pracowników. Unikamy sytuacji, 
w której chory będzie w niebezpiecznej 
odległości– mówi Waldemar Sułek, 
prezes PCUZ.
Dzięki nowatorskim rozwiązaniom 
chroniony jest nie tylko personel, ale 
i pacjenci. Pomiar nie wymaga, by oso-
by zdejmowały maski czy nakrycia 

głowy.
– System dodatkowo jest wyposażony 
w  alarm dźwiękowy, który uruchomi 
się, gdy temperatura badanej osoby 
będzie wyższa od 38 stopni Celsjusza 
– mówi Paweł Gambal, dyrektor ope-
racyjny PCUZ.
Osoby z  taką temperaturą nie zostaną 
wpuszczone na teren przychodni, ale 
też nie zostaną odesłane z kwitkiem.
– Po pierwsze zachęcamy wszystkich 
pacjentów naszej przychodni do korzy-
stania z  teleporad lekarskich – mówi 
prezes Waldemar Sułek. – Jeśli oczy-
wiście pojawi się osoba z podwyższoną 
temperaturą, nasz personel odpowied-
nio zakwalifikuje ją do dalszego postę-
powania – dodaje.
System ten jest jednym z  najnowo-
cześniejszych. PCUZ jest pierwszą 
przychodnią zdrowia w kraju, w której 
zastosowano takie rozwiązanie.
– Bardzo się cieszę, że Polkowice po 
raz kolejny mogą pokazać całej Polsce 
przykład dobrych i nowoczesnych roz-
wiązań. Bezpieczeństwo i  zdrowie na-
szych mieszkańców, jak i pracowników 
służby zdrowia jest dla nas najważniej-
sze – mówi burmistrz Polkowic, Łukasz 
Puźniecki.
System został sfinansowany z  budże-
tu gminy Polkowice. Jak zapowiada 
prezes Sułek – znajdzie on swoje za-
stosowanie w polkowickiej przychodni 
również po zakończeniu pandemii. Po-
zwala on bowiem na rozbudowę o  ko-
lejne funkcje, takie jak kontrola dostępu 
czy przyśpieszenie rejestracji pacjen-
tów. Jest to zapowiedź nowatorskich 
rozwiązań, jakich zgodnie z planem ma 
być znacznie więcej w  Polkowickim 
Centrum Usług Zdrowotnych.

Edyta Drzymała

Sukces akcji „maseczki dla polkowiczan” 

MASECZKI

20 tysięcy maseczek ochronnych, 
wielorazowego użytku trafiło do 
mieszkańców Polkowic, zgodnie 
z decyzją burmistrza. W akcję dys-
trybucji włączyło się wielu polko-
wiczan, którzy zakasali rękawy 
i dostarczyli maseczki do wszyst-
kich gospodarstw domowych 
w gminie. Całą akcję koordynowa-
ło Centrum Kultury w Polkowicach. 
 
 

Maseczki ochronne w  obliczu panują-
cej epidemii, bez wątpienia, są towa-
rem deficytowym. 

– W  trosce o  bezpieczeństwo i  zdro-
wie mieszkańców zdecydowaliśmy 
o ich zakupie – mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic. – Dziękuję zaan-
gażowanym w  tę akcje mieszkańcom, 
którzy dwoili się i troili, żeby maski jak 
najszybciej dotarły pod wszystkie ad-
resy – dodaje. 

Maseczki zostały uszyte przez polko-
wicką szwalnię Estella. W  ten sposób 
pieniądze przeznaczone na ich pro-
dukcję trafiły do pracowników lokalnej 
firmy. 

– Maseczki były produkowane przez 
ponad czterdzieści osób. Dziennie 
schodziło do 1000 pakietów. Każdy 
pakiet to są dwie sztuki, zapakowane 
i oklejone – mówi Maciej Wesołowski, 
prezes firmy Estella spółka z o.o.

W  dystrybucję maseczek oprócz wo-
lontariuszy zaangażowali się m.in. 
radni miejscy, członkowie młodzieżo-
wej rady gminy i rad osiedlowych, któ-
rzy codziennie roznosili maseczki do 
skrzynek pocztowych mieszkańców. 
Łącznie w akcję włączyło się około 45 
osób. 

– Załoga centrum kultury odpowiada 
za koordynację, plan pracy oraz logi-
stykę całej akcji. Mimo różnego rodza-
ju przeszkód udało się dopiąć wszyst-
kie szczegóły – mówi Bogusław 
Godlewski, dyrektor Centrum Kultury 
w  Polkowicach. – Na największe sło-
wa uznania i  podziękowania zasługują 
jednak wolontariusze, którzy codzien-
nie roznosili maseczki przeznaczone 
dla mieszkańców. Ogromnie dziękuję 
im oraz wszystkim zaangażowanym za 
pomoc w tej akcji – podkreśla. 

Maseczki były dostarczane sukcesyw-
nie, zgodnie z  otrzymaną dostawą, do 
skrzynek pocztowych mieszkańców. 

– Wolontariusze otrzymywali każde-
go dnia nową mapkę z poszczególnych 
obszarów Polkowic, z  zaznaczonymi 
dokładnie adresami, pod które należy 
dostarczyć pakiety maseczek. Dzięki 
takiemu przejrzystemu systemowi, 
wolontariusze szybko potrafili zloka-
lizować przypisany im teren i  dystry-
bucja maseczek przebiegała bardzo 
sprawnie – opowiada Sylwia Czarnik, 
koordynatorka Polkowickiego Centrum 
Wolontariatu. – Ilość rozniesionych 
maseczek zależała od wielkości dosta-
wy w danym dniu – zaznacza.  

Akcja dystrybucji maseczek na terenie 
gminy rozeszła się szerokim echem 
i  wielu mieszkańców postanowiło 
przyłączyć się do pomocy.

– Razem z radnymi naszego klubu bez 
wahania zgłosiliśmy się do pomocy 
– mówi Mariusz Zybaczyński, radny 
z  klubu Lepsze Polkowice. – Służba 
mieszkańcom jest naszym obowiąz-
kiem, a  w  tych trudnych czasach 
także formą podnoszenia na duchu, 
zwłaszcza seniorów. Powiedzeniem 
im: nie jesteście sami, ktoś o  was dba 
– podkreśla.

Maseczki, które otrzymali mieszkańcy 
są wykonane z  najwyższej jakości ba-
wełny. Można je prać i  prasować bez 
utraty ich właściwości ochronnych. 
Zawierają kieszonkę umożliwiającą 
włożenie filtra np. z  flizeliny lub zwy-
kłej chusteczki higienicznej. 

Reporterka z Telewizji Master zapytała 
mieszkańców Polkowic czy są zadowo-
leni z otrzymanych maseczek i czy ich 
używają. Opinie polkowiczan możecie 
przeczytać w ramce obok. 

Paula Piastowska

–  A K T U A L N O Ś C I  –

SONDA 
Dostaliśmy! Na osiedlu 
Gwarków były rozno-
szone. Zatem jestem 

zabezpieczona. 

Dobrze, że dwie. Można 
nosić na zmianę. Trzeba 
mieć więcej tych mase-

czek.  
Teraz wyszłam do 

miasta, to żeby potem 
pójść na działkę będę 
musiała użyć drugiej.

Maseczki są ok! Proszę 
pani, jeżeli to ma słu-
żyć dobru społeczeń-

stwa to czemu nie.

Bardzo dobra inicjatywa. 
Wiele osób wcześniej nie  
kupowało maseczek. Ja 
akurat kupiłam dla całej 

rodziny. A te z gminy mam 
dodatkowo. Także jestem 

z tego bardzo zadowolona.
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Marszałek bliżej Polkowic       
HISTORIA

Pomnik Marszałka Jó-
zefa Piłsudskiego ma 
stanąć w Polkowicach 
w  sierpniu, w  setną 
rocznicę Bitwy War-
szawskiej. Prace są 
bardzo zaawansowa-
ne. To inicjatywa spo-
łeczna. Zbiórka pie-
niędzy nadal trwa.
Jak informują przedsta-
wiciele Społecznego 
Komitetu Budowy Po-
mnika Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, gotowy 
jest model w  skali 1:1, 
wykonany ze specjal-
nych żywic, który posłuży do odlania 
właściwego monumentu z brązu.
Nadal trwa zbiórka pieniędzy na re-
alizację tego przedsięwzięcia, bo nie 
jest ono finansowane z  budżetu gminy  
Polkowice. Do tej pory udało się zgro-
madzić około 2/3 potrzebnej kwoty. Są 
to datki od osób prywatnych oraz in-
stytucji, a także wpływy z licytacji róż-
nych artefaktów podczas aukcji chary-
tatywnej zorganizowanej w lutym. 
- Naszą ideą jest, aby pomnik został 
sfinansowany ze składek społeczeń-
stwa – podkreśla Roman Rozmysłow-
ski, przedstawiciel komitetu budowy 
pomnika. – Zbieraliśmy pieniądze do 
puszek, założyliśmy konto bankowe, 
na które można dokonywać wpłat na 

budowę pomnika. Inną możliwością 
jest zakup cegiełek 
na ten cel. Zdecydo-
waliśmy, że każdy, 
kto wpłaci lub wyku-
pi cegiełkę za 1000 
złotych będzie mógł 
być „uwieczniony” na 
cokole pomnika jako 
fundator, do czego 
gorąco namawiam. 
Idea upamiętnienia 
Pierwszego Marszał-
ka Polski powstała 
niemal dwa lata temu, 
z  okazji obchodów 
stulecia odzyskania 
przez Polskę nie-

podległości. Komitet budowy pomnika 
powołali Jan Zarzycki, Roman Rozmy-
słowski i Wojciech Marciniak, a potem 
zainteresowali tym pomysłem inne 
środowiska w  naszym mieście. We 
wrześniu ubiegłego roku rada miejska 
wyraziła zgodę na budowę pomnika, 
a w głosowaniu internetowym polkowi-
czanie wybrali lokalizację – skwer przy 
ul. Browarnej, nieopodal hali targowej.
Na dwumetrowym trapezowym cokole 
wykonanym z granitu stanie 2,2 metro-
wa, odlana z  brązu figura Marszałka 
w  mundurze galowym, z  zachowaniem 
ważnych elementów, czyli maciejówką, 
buławą, szablą i orderami. 
Szacuje się, że całość będzie koszto-
wać 150-170 tysięcy złotych. Brakującą 

część tej kwoty, tj. około 1/3, członko-
wie Komitetu chcą zebrać w  najbliż-
szym czasie. Dlatego wspólnie z  sym-
patykami budowy pomnika zachęcają 
do wsparcia tej inicjatywy poprzez na-
bycie cegiełki lub wpłatę na konto. 
Cegiełki o nominałach: 20, 50, 100, 500 

i  1000 złotych można nabyć u  człon-
ków Komitetu kontaktując się z nimi pod 
numerami telefonów: 887 821 578, 533 
992 466 , 781 244 558. Wpłaty przyj-
mowane są na konto bankowe: 40 8669 
0001 2014 0145 2709 0001 z dopiskiem: 
„Darowizna na budowę pomnika MJP”.

Pomnik ma być odsłonięty około 15 
sierpnia, w  setną rocznicę „Cudu nad 
Wisłą”, jak określa się w literaturze hi-
storycznej Bitwę Warszawską podczas 
wojny polsko-bolszewickiej w  1920 
roku.

ULK/RT

Ukwiecają Polkowice

ZIELEŃ
Tysiące różnych, wielokolorowych 
kwiatów niebawem będzie można 
dojrzeć na kolejnym z  polkowic-
kich skwerów. Pracownicy urzędu 
gminy założyli sześcioarową łą-
kę kwietną. To popularne w ostat-
nim czasie rozwiązanie niesie za 
sobą korzyści ekologiczne oraz 
oszczędności. 

– Co roku w  kwietniu obchodzimy Po-
lkowicki Festiwal Ziemi. W  tym dniu 
czynimy coś dobrego zarówno dla  
planety, jak i  naszych mieszkańców. 
W  tym roku zakupiliśmy nasiona i  za-
kładamy sześć arów łąki kwietnej – 
wyjaśnia Małgorzata Kalus-Chiżyńska, 
dyrektor Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Obszarów Wiejskich.
To trzecia łąka kwietna w naszym mie-
ście. Takie rozwiązanie ma bardzo wiele 
zalet. Z pewnością posiada duże walory 
estetyczne, co pozytywnie wpływa na 
krajobraz. Jednak jest to tylko jeden 
z wielu atutów.

– Łąki kwietne są odporne na susze, 
pomagają w  walce ze smogiem, po-
prawiają mikroklimat. Dodatkowo, 
w  przeciwieństwie do trawników, nie 
wymagają tak częstego koszenia, co 
daje oszczędności finansowe i  korzy-
ści ekologiczne – wyjaśnia Elżbieta 
Kaczorowska, Gminny Architekt Zie-
leni UG Polkowice. – Nasza łąka bę-
dzie składała się głównie z rodzimych 
roślin zielnych. Będą to m.in. rumiany, 
bodziszki, babki lancetowate, kąkole 
i wiele innych zielnych gatunków, z nie-
wielką domieszką traw – dodaje.
Do tej pory Polkowicki Festiwal Ziemi 
obchodzony był wspólnie z  miesz-
kańcami. W  ubiegłym roku z  tej okazji 
odbyło się wiele atrakcji, m.in. kon-
kursy, warsztaty zakładania hoteli 
dla owadów, zakładanie łąki kwietnej 
oraz warsztaty edukacyjne na temat 
ptaków. Niestety, w  tym roku z  powo-
du epidemii wspólne obchody nie były 
możliwe.

PPi 

Zazieleni się w mieście 
ZIELEŃ

Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią koronawi-
rusa gmina Polkowice nie zaprzestaje działań w zakre-
sie zazieleniania miasta. 
Powołany w ubiegłym roku Zespół ds. Zazielenienia Gminy 
Polkowice na lata 2020-2030 wskazał miejsca na trzy tzw. 
parki kieszonkowe. Pierwszy przy skrzyżowaniu ul. Głogow-
skiej i Targowej. Drugi pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Mi-
łosną. Trzeci to pas drogowy skrzyżowania ul. K.B. Kominka 
z ul. Lipową do ul. Kolejowej.
– Parki kieszonkowe to niewielkich rozmiarów obszary, 
stanowiące nowatorski sposób tworzenia nowych terenów 
zielonych w  przestrzeni miejskiej. Często jest to związane 
z przywracaniem zieleni miastu – tłumaczy Elżbieta Kaczo-
rowska, gminny architekt zieleni. – Ich ogólna dostępność, 
bliskość dla mieszkańców i wyposażenie w elementy małej 
architektury do odpoczynku, rekreacji i zabaw, ma zachęcić 
do integracji społecznej – dodaje.
Będzie to pilotażowy projekt powstawania mini parków 

w  Polkowicach. Jeżeli spotka się z  akceptacją mieszkań-
ców, proces ten będzie kontynuowany w  latach kolejnych. 
Dla dwóch pierwszych lokalizacji zaproponowanych przez 
członków zespołu prowadzona jest obecnie procedura wy-
łonienia wykonawcy dokumentacji technicznej. Projekt tech-
niczny zagospodarowania zieleni w obrębie pasa drogowego 
ul. K.B. Kominka wykonany zostanie przez gminnego archi-
tekta zieleni, w ramach obowiązków zawodowych.
Zespół prowadzi także inwentaryzację drzew na terenie 
gminy. Chodzi o opracowanie ilościowego planu nasadzeń je-
siennych. O tym, gdzie będą sadzone drzewa na jesień, będą 
współdecydowali mieszkańcy, m. in. poprzez Rady Osiedlo-
we. Warto przypomnieć, że w ub. r. na terenie gminy Polko-
wice zasadzono (łącznie z nasadzeniami zastępczymi) ponad 
150 drzew, a do końca 2020 roku planowane jest nasadzenie 
ok. pół tysiąca kolejnych.

Roman Tomczak

Spotkanie historii z nowoczesnością
ZABYTKI

Ma bryłę pochodzącą z XIX w., a wnętrze naszpikowa-
ne elektroniką. Polkowicki wiatrak przeszedł niezwy-
kłą metamorfozę.

Ku końcowi ma się wielka przebudowa najbardziej charakte-
rystycznego zabytku Polkowic. Holenderski wiatrak, wizy-
tówka i duma miasta, od półtora roku jest przywracany do 
życia po blisko 80 latach dewastacji.
Na jesieni 2018 r. do jego renowacji przystąpiło wyłonione 
w przetargu konsorcjum firm, które nie tylko wyremontowa-
ło historyczny budynek, ale także wyposażyło w nowocze-
sny sprzęt audiowizualny. Miejsce to będzie bowiem służyło 
m. in. edukacji historyczno-regionalnej.
Wewnątrz zainstalowano stanowiska z  ekranami doty-
kowymi, wirtualne wyobrażenia postaci i  budynków oraz 

elektroniczne gry planszowe opowiadające dzieje Polkowic. 
Osią łączącą te atrakcje i tematem wiodącym instalacji mul-
timedialnych we wnętrzu zabytkowego wiatraka, jest etos 
górniczej pracy i elementy przypominające miedź.
Zadaniem firmy remontującej wiatrak była także budowa 
i wyposażenie punktu gastronomicznego, przylegającego do 
bryły wiatraka. Także i  tu można znaleźć wiele elementów 
wystroju nawiązujących do miedzi.
Zaplanowany termin oddania całości do użytku nie jest 
zagrożony. Wszystko wskazuje więc na to, że w  czerwcu 
pierwsi goście będą mogli zachwycać się nowoczesnymi 
atrakcjami wewnątrz zabytkowego wiatraka.

Roman Tomczak

–  A K T U A L N O Ś C I  –
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Kochman: Pamięć historyczna buduje więź i tworzy świadomość narodową  

1-3 MAJA

Pierwsze dni maja kojarzą nam się 
z czasem wolnym od pracy, grillo-
waniem, ogólnie – z labą. Pamięta-
my o wywieszeniu flagi, bo tak wy-
pada, to tradycja. Rzadziej myślimy 
o tym, co właśnie wtedy świętuje-
my. A to jest ważne i trzeba o tym 
przypominać. Dlaczego? O  tym 
rozmawiamy z Grzegorzem Koch-
manem, historykiem, nauczycielem 
w Zespole Szkół im. Narodów Zjed-
noczonej Europy w Polkowicach.

Przed nami majówka. Z powodu epi-
demii koronawirusa będzie z  pew-
nością inna niż do tej pory. 
 
Rzeczywiście, po raz pierwszy przyj-
dzie nam świętować tzw. majówkę 
w tak odmienny sposób. W tym roku nie 
mamy raczej co liczyć na rozbudowaną 
celebrę święta, w połączeniu z  trady-
cyjnymi festynami czy kiermaszami 
jak to bywało w poprzednich latach, co 
jednak nie oznacza, że świętować nie 
będziemy. 
 
Porozmawiajmy zatem i  przypo-
mnijmy o  tym, co najważniejsze. 
Dlaczego te pierwsze dni maja 
świętujemy. 1 maja to Święto Pracy. 
 
Dzień 1 maja formalnie nazywany jest 
Międzynarodowym Dniem Solidarno-
ści Ludzi Pracy, a potocznie określany 
jest jako Święto Pracy. Data ta odnosi 
się do wydarzeń, które miały miej-
sce w  pierwszych dniach maja 1886 
w  Chicago, kiedy to amerykańska po-
licja, prawdopodobnie sprowokowana 
przez prowokatorów ze środowisk 
komunistyczno-socjalistycznych, bru-
talnie spacyfikowała zgromadzenie 
robotników domagających się popra-
wy warunków pracy, płac i  wymiaru 
godzinowego pracy (głównie chodzi-
ło o  zmniejszenie czasu tzw. dniówki 
z 12 do 8 godzin). Święto to w USA i na 
świecie upowszechniła w  1889 roku 
komunistyczna organizacja tzw. II Mię-
dzynarodówki. Święto 1-majowe na 
przełomie XIX i  XX wieku obchodzono 
w  wielu krajach, przy czym jego cele-
bra wiązała się głównie z  funkcjono-
waniem środowisk lewicowych. Status 
święta państwowego uzyskało ono 
w  ZSRR w  czasach reżimu stalinow-
skiego. W  Polsce obchody dnia pracy 
kultywowano w czasach zaborów oraz 
w  okresie II RP (świętowały głównie 
środowiska komunistyczno – socja-
listyczne). Oficjalny status święta 

państwowego wprowadzono w  1950 
roku, pod presją rosyjską. 
 
Jego obchody wiele osób do dziś 
wspomina. Nawet z  pewnym 
sentymentem.  
 
W  czasach PRL 1 maja uzyskał status 
jednego z  najważniejszych wydarzeń 
państwowych i celebrowany był z nie-
zwykłą pompą przez komunistycz-
ne władze. Organizowano wtedy na 
ogromną skalę uroczyste pochody. 
Przed trybunami, na których zasiadali 
głównie przedstawiciele władz par-
tyjnych, dumnie defilowali tzw. przo-
downicy pracy, pracownicy instytucji, 
zakładów usługowych, firm produk-
cyjnych oraz uczniowie różnych typów 
szkół. Po zakończonych przemarszach 
ich uczestnicy udawali się na festyny 
i  kiermasze. Tam za otrzymane w  za-
kładach pracy talony dostawali napoje 
chłodzące i piwo, kiełbaski na gorąco, 
krupnioki lub kaszankę. Imprezom tym 
towarzyszyły występy artystyczne 
i zawody sportowe, a na rozstawionych 
stoiskach można było nabyć produk-
ty przeznaczone do sprzedaży. Były 
to często towary deficytowe, rzadko 
zalegające na sklepowych półkach. 
Pomijając nachalny kontekst propa-
gandowy ówczesnych władz było to 
święto raczej lubiane przez obywateli 
i pozytywnie kojarzone. 
 
Z czasem to się zmieniło.  
 
Wydźwięk i  charakter celebry tego 
święta zmienił się w  wyniku zmian 
ustrojowo – gospodarczych w naszym 
kraju na przełomie lat 80. i  90. ubie-
głego stulecia. Zdecydowanie straci-
ło ono na rozmachu organizacyjnym 
i w kategoriach przekazu propagando-
wego. Współcześnie utożsamiane jest 
z dniem wolnym od pracy, z wyjazdami 
weekendowymi i  festiwalem radosne-
go grillowania w towarzystwie rodziny, 
przyjaciół i znajomych. 
 
W  tym roku obchodzimy 229. rocz-
nicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Powszechnie uznaje się, że była to 
pierwsza w Europie i druga na świe-
cie nowoczesna konstytucja. 

Tu zdecydowanie mamy się czym po-
chwalić, a  wydarzenie z  1791 roku 
powinno napawać nasze serca dumą. 
Republikańska konstytucja uchwalona 
przeszło 200 lat temu przez naszych 
przodków świadczy o  ich wielkości 
i  ponadprzeciętności. Niewątpliwie 

stanowi wielki wkład w  rozwój idei 
humanitaryzmu, praw człowieka, 
swobód obywatelskich i  demokra-
tycznych zasad funkcjonowania 
państwa. W  schyłkowym okresie 
oświecenia było to wydarzenie bez-
precedensowe. Świadczyło o  wyso-
kim poziomie świadomości obywatel-
skiej i republikańskiej części naszych 
ówczesnych elit. Konstytucja wpro-
wadziła w  Polsce radykalne zmiany 
ustrojowe. Warto podkreślić, iż mimo 
napięć i konfliktów zmiany polityczne 
wprowadzono z uniknięciem represji, 
co także pozytywnie świadczy o  na-
szych przodkach. Dla porównania po-
patrzmy na Francję. Tam, także w 1791 
roku, we wrześniu, wprowadzono 
republikańską konstytucję zmienia-
jącą ustrój państwa, ale nie udało 

się uniknąć represji i terroru (masowe 
egzekucje, gilotyna, rzeź mieszkańców 
Wandei, egzekucja króla). Przy tym po-
równaniu Polska jawi się oazą spokoju.

Jakie były główne zapisy w ustawie 
z  1791 roku, i  które z  nich możemy 
odnaleźć w obecnej konstytucji?

Konstytucję 3-majową zapisano w  11 
artykułach, pełnię władzy przyznając 
narodowi i  po raz pierwszy definiując 
„naród” jako suwerena. Tu dodam, że 
pojęcia „naród” nie ujmowano wtedy 
w  kategoriach etnicznych tylko po-
litycznych. Rzeczypospolita w  XVIII 
wieku była państwem wielonarodowo-
ściowym, wieloetnicznym, wieloreli-
gijnym i  wielokulturowym. Zamieszki-
wali ją, między innymi, Rusini, Litwini, 
Żmudzini, Łotysze, Niemcy, Żydzi, Ta-
tarzy, Ormianie. Polacy nie dominowali 
liczebnie, a  chłop czy mieszczanin 
używający języka polskiego jako ,,oj-
czystego” niekoniecznie uważał sie-
bie za Polaka. Nowożytność polskiej 
konstytucji z  1791 roku zawierała się 
w dwóch kategoriach: równouprawnie-
nia obywatelskiego i w trójpodziale or-
ganizacji władzy państwowej. Właśnie 
w  tych obszarach Konstytucji 3-majo-
wej występują analogie z  konstytucją 
nam współczesną. Ustawa z 1791 roku 
wprowadziła klasyczny trójpodział 
władzy, eksponując władzę ustawo-
dawczą sprawowaną przez dwuizbowy 
parlament (sejm i senat), wykonawczą 
(król) i  niezależną od dwóch pierw-
szych, tzw. trzecią władzę – sądow-
niczą. Wprowadziła też częściowe 
równouprawnienie w kategoriach praw 
osobistych szlachty, mieszczan a także 
chłopów. W schyłkowym okresie XVIII 
wieku takie regulacje prawne były 
w Europie wyjątkowe. 
Nadal jednak trzeba o tym przypominać. 
Niewątpliwie, celebrując dzień 3 maja 
mamy powód do dumy i chluby. Niestety, 
wiedza na temat rangi i znaczenia  tego 
wydarzenia, z  różnych przyczyn i  po-
wodów, nie jest powszechnie znana ani 
w Europie, ani tym bardziej na świecie. 
Na koniec ciekawostka, podczas wojny 
w  obronie dzieła konstytucji majowej, 
którą stoczyliśmy z Rosją w 1792 roku, 
naszymi sojusznikami byli Prusacy. Nie 
kwapili się jednak do wypełnienia so-
juszniczych zobowiązań wobec Polski. 
W  Berlinie jeden z  naszych dyploma-
tów zapytał tamtejszego notabla, kiedy 
wreszcie Niemcy ruszą nam z pomocą. 
Ten odpowiedział: ,,Mielibyśmy wam 
pomóc w  obronie waszej konstytucji 
po to, abyście dzięki niej za 10 lat byli 

potężniejsi niż my jesteśmy dzisiaj?”. 
Te słowa najlepiej potwierdzają war-
tość praw uchwalonych przez naszych 
przodków w maju 1791 roku. 
 
Między obchodami Święta Pracy 
i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja, przypada Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 2 maja. To jedno 
z  najmłodszych świąt w  naszym 
kraju, ustanowione w 2004 roku. 
 
Dzień flagi to stosunkowo nowe świę-
to propagowane przez prezydentów 
RP, którzy noszą w  tym dniu biało-
-czerwone kotyliony oraz przez lo-
kalne władze, które z  tej okazji przy 
współpracy z  różnorodnymi środo-
wiskami organizują akcje plenerowe 
i wydarzenia patriotyczne. Barwy bieli 
i czerwieni po raz pierwszy uznano za 
narodowe w  dniu pierwszej rocznicy 
obchodów uchwalenia konstytucji, 
czyli 3 maja 1792 roku. Na tę okazję 
panie ubrały białe suknie przepasane 
czerwonymi wstęgami, a  panowie na-
łożyli biało-czerwone szarfy. Formal-
nie biel i  czerwień uznano za polskie 
barwy narodowe uchwałą sejmu Kró-
lestwa Polskiego z  7 lutego 1831 roku. 
Od tego czasu na stałe biel i czerwień 
funkcjonują w  naszej świadomości 
w  kategoriach barw narodowych: biel 
symbolizuje czystość ducha i szlachet-
ność charakteru, a czerwień - odwagę 
i waleczność. 
 
2 maja obchodzony jest także Dzień 
Polonii i Polaków za Granicą. 
 
To także stosunkowo nowe święto, ob-
chodzone od 2 maja 2002 roku. Ma być 
dowodem uznania dla wkładu Polaków 
mieszkających za granicą w  odzyska-
nie przez Polskę niepodległości, ich 
wierności i  przywiązania do polskości 
oraz okazywania przez nich pomocy 
rodakom w  kraju w  najtrudniejszych 
momentach naszej najnowszej historii. 
Święto to dotyczy ponad 20-milionowej 
społeczności środowisk polonijnych 
z  całego świata. Mało kto z  nas zdaje 
sobie sprawę z tego, że co trzeci Polak 
to nie mieszkaniec Polski, a  emigrant 
żyjący poza jej granicami. Jesteśmy 
w ścisłej czołówce narodów z najwięk-
szą ilością emigrantów, obok Ormian 
i Irlandczyków. 
 
W  tej kwestii mamy też długie 
tradycje. 
 
Historia emigracji polskiej ma bardzo 
długą tradycję związaną w XVIII wieku 
z  przymusowymi zsyłkami na Syberię 
i emigracją osób okazujących postawę 
patriotyczną, w  obawie przed rosyj-
skimi prześladowaniami i  represjami. 
W XIX wieku utrwalą tę tendencję woj-
ny napoleońskie i powstania narodowe, 
a u schyłku XIX stulecia i w początkach 
XX - trudności ekonomiczne i związana 
z nimi emigracja ,,za chlebem”, głównie 
do USA, Argentyny i  Brazylii. Potem 
były skutki II wojny światowej: zmiana 
granic, dominacja rosyjska, wprowa-
dzenie w  Polsce komunizmu, represje 
stanu wojennego. Wreszcie kolejna fala 
emigracji zarobkowej z  lat 80. i 90. XX 
wieku i z początków XXI. W efekcie, na 
ponad 60-milionową rzeszę Polaków, 
przypada ponad 20 milionów emigran-
tów. Na kraje europejskie przypada od 
3 do 4 milionów polskich emigrantów. 

Najwięcej Polaków żyje w  USA, po-
nad 10 milionów. Kolejna ciekawostka, 
w  samym Chicago mieszka więcej Po-
laków niż w stołecznej Warszawie. Nie 
możemy też zapomnieć o Polakach ży-
jących na dawnych kresach II RP, czyli 
dzisiejszej Ukrainie, Białorusi, Litwie 
czy Łotwie, oraz o  potomkach milio-
nów zesłańców żyjących dziś w  Rosji 
i  w  Kazachstanie. Wielu z  nich, szcze-
gólnie z kolejnych pokoleń, nie zna języ-
ka swoich przodków, ale mają świado-
mość swoich korzeni i pochodzenia. 
 
Mówiąc o majowych świętach odby-
liśmy ciekawą lekcję historii. Każde 
z  nich choć tak odmienne, jest czę-
ścią naszej narodowej tożsamości, 
odwołując się choćby do naszego 
patriotyzmu. Jest to szczególnie 
ważne dla młodego pokolenia, któ-
re za jakiś czas „przejmie stery”. 
Jak dziś wytłumaczyć młodym lu-
dziom, że pamięć historyczna jest 
ważna? 
 
Pamięć historyczna buduje więź i two-
rzy świadomość narodową. Spaja i ce-
mentuje emocjonalnie, uczy odpowie-
dzialności za siebie i  innych. Stanowi 
o wielkości i o poczuciu dumy narodo-
wej. Wymienione czynniki są niezbędne 
do tego, by zbudować sprawnie funk-
cjonujące państwo. Państwo, którego 
władze i elity mają świadomość, iż ich 
powinnością jest służyć społeczeń-
stwu, a  jego obywateli cechuje troska 
o  wspólne dobro. „Historia magistre 
vitae est” (historia jest nauczycielką 
życia) głosi rzymska maksyma. Z  hi-
storii musimy umieć wyciągać wnioski, 
by nauczyć się wielkości. Przykładów 
sukcesów osiągniętych dzięki patrio-
tyzmowi, pamięci historycznej, świa-
domości narodowej i  obywatelskiej 
dostarcza nam nasza własna historia. 
Przykładem niech będzie dzieło re-
form Sejmu Wielkiego z  lat 1788-1792 
i konstytucja z 3 maja 1791 roku. Było to 
zwieńczenie trwającego około 200 lat 
procesu. Czy nasi przodkowie z  prze-
łomu lat 80. i  90. XVIII wieku znali hi-
storię? Czy pracując nad reformami 
państwa i konstytucją kierowali się pa-
triotyzmem? Oczywiście, że tak. Pod-
jęli próbę reform i właśnie to świadczy 
o ich wielkości. Problem tylko w tym, że 
patriotyzmem, poczuciem tożsamości 
narodowej pokierowali się też przed-
stawiciele ościennych mocarstw. Oni 
także znali historię i mieli świadomość, 
czym dla ich interesów skutkować bę-
dzie powodzenie reform planowanych 
przez naszych przodków. Bezwzględ-
nie stanęli mam na drodze doprowa-
dzając do wymazania Rzeczypospolitej 
z  mapy Europy. To jedna z  najważniej-
szych lekcji historii, która doskonale 
wyjaśnia nam powyższe zależności.

 
Rozmawiała: Urszula Romaniuk

 
Grzegorz Kochman, doradca metodyczny, 
nauczyciel historii i Wiedzy o Społeczeń-

stwie w Zespole Szkół w Polkowicach. 
Publicysta – ma na koncie publikacje 

metodyczne. Autor cyklu „Trylogia Pia-
stowska”, z którego do tej pory ukazały 

się dwa tytuły: „Łowcy niewolników”  
i „Bramy Kijowa”, a także autor książek na 

temat historii środkowego Nadodrza.

–  P O L K O W I C E  N A  W Y N O S  –
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OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy 
ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie interne-
towej urzędu pod adresem: www.polkowice.pl, 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono wykazy 
następujących nieruchomości przeznaczonych 
do oddania w dzierżawę:  
1) nieruchomość w granicach część działki o nr 
geod. 37/3 o pow. 6 m2, położona w obrębie Ję-
drzychów – dzierżawa z przeznaczeniem na 

 
poprawę warunków zagospodarowania nierucho-
mości przyległej, 
2) nieruchomość w granicach części działki o nr 
geod. 6/4 o pow. 1400 m2, położona w obrębie 2 
miasta Polkowice  – dzierżawa z przeznaczeniem 
na tereny zielone wokół „Zajazdu”. 

Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać 
w  Wydziale Planowania Przestrzennego, Geo-
dezji i  Nieruchomości, ul. Rynek 19, pok. 10,  tel. 
(076) 72 46 785;  72 46 782; 

– O G Ł O S Z E N I A  U R Z Ę D O W E  –



Gazeta Polkowicka 7www.polkowice.eu • fb.com/polkowice

Gmina pomaga przedsiębiorcom 
PPG

To konkretna pomoc polkowickiego 
samorządu, na jaką mogą liczyć lo-
kalni przedsiębiorcy w czasie epi-
demii koronawirusa. Mając takie 
wsparcie mogą przetrwać trud-

ny dla wszystkich czas. Czy korzy-
stają z Polkowickiego Pakietu Go-
spodarczego? 
 
 
Polkowicki Pakiet Gospodarczy skiero-
wany jest do mikro i małych przedsię-
biorstw działających na terenie naszej 
gminy. Po wprowadzeniu ograniczeń 
związanych z  epidemią koronawirusa 
jednym z najważniejszych pytań przed-
siębiorców było: „jak przetrwać”? 
W  takiej sytuacji znalazł się Jerzy 
Kwiatkowski, który prowadzi Drogerię 
„Renata” w  Polkowicach. Trzeba było 
dostosować się do nowej rzeczywisto-
ści, w  której najważniejsze stały się 
maseczki, żele, rękawiczki, kremy do 
rąk, płyny do dezynfekcji, ale problemy 
i niepewność pozostały.
– W  miarę szybko udało nam się te 
produkty sprowadzić i  postawić na 
półki – mówi Jerzy Kwiatkowski.– 
Obecnie sytuacja jest opanowana, lu-
dzie są w  zasadzie zaopatrzeni i  tylko 

dobierają towar. Jako przedsiębiorcy 
prowadzący drogerie jesteśmy w nieco 
innej sytuacji, ponieważ nasze sklepy 
są otwarte. Niemniej jednak pomoc jest 
potrzebna, bo nasze obroty są niestety 
zmniejszone. To, co zaproponował rząd 
mniej nas interesuje. Interesuje nas to, 
co zaproponowała gmina, czyli przede 
wszystkim zwolnienie z  podatku od 
nieruchomości, co akurat bardzo nam 
się przydaje. To jednak jest kwartalnie 
tysiąc złotych z budżetu – dodaje.
Z  oferowanej przez gminę pomocy, 
w  ramach Polkowickiego Pakietu Go-
spodarczego, przedsiębiorcy mogą 
korzystać od kilku tygodni.
– Ten pakiet ma przede wszystkim na 
celu zagwarantowanie ochrony każ-
dego polkowickiego miejsca pracy 
i  każdej polkowickiej firmy, bo na tym 
mi najbardziej zależy – podkreśla  bur-
mistrz Łukasz Puźniecki i  przypomina: 
– Pomoc dla przedsiębiorców składa 
się z  dwóch części: pierwsza to rzą-
dowa, a druga – nasza, samorządowa, 

w postaci chociażby zwolnienia z opłat 
za czynsz za lokale bądź z opłat dzier-
żawnych za grunty, gdzie prowadzona 
jest działalność gospodarcza, a  które 
należą do gminy Polkowice. Część zło-
żonych wniosków wymaga załączni-
ków. Wielu przedsiębiorców pyta mnie, 
czy są one obowiązkowe. Są one obo-
wiązkowe, ale zostały wprowadzone 
nie przez samorząd tylko przez rząd. 
Aby zagwarantować lepszą obsługę, 
uruchomiona została teleporada dla 
przedsiębiorców.
Mogą też oni liczyć na pomoc pracow-
ników ratusza w  uzupełnianiu wnio-
sków i załączników.
– Zachęcam do tego, aby być w kontak-
cie z urzędem gminy – dodaje burmistrz 
Puźniecki.
Przypomnijmy: Polkowicki Pakiet Go-
spodarczy to samorządowa pomoc 
skierowana do mikro i  małych przed-
siębiorstw działających na terenie na-
szej gminy po ogłoszeniu stanu epide-
mii. Formy pomocy to m.in.: zwolnienie 

z  czynszu dzierżawnego za lokal sta-
nowiący własność gminy za marzec, 
kwiecień i  maj 2020 r. czy zwolnienie 
z  czynszu dzierżawnego za grunty 
od osób prowadzących działalność 
gospodarczą w  tych miesiącach (ulgi 
w  opłatach czynszowych nie dotyczą 
zobowiązań przedsiębiorców z  tytułu 
mediów – woda, ścieki, energia elek-
tryczna, cieplna i  inne), a  także odro-
czenie i  rozłożenie na raty podatków 
od nieruchomości za kwiecień i  maj 
z  ostatecznym terminem spłaty do 15 
grudnia 2020 r., z  możliwością umo-
rzenia opłaty prolongacyjnej (odsetki 
z tytułu odroczenia terminów zapłaty).
Teleporada dla przedsiębiorcy – de-
dykowana linia telefoniczna w  UG Po-
lkowice do obsługi polkowickich firm 
– tel. 76 847 41 11 (e-mail: pakietgospo-
darczy@gmina.polkowice.pl).

 ULK

Loteria PIT trwa
PIT

Polkowice chcą wydłużyć czas 
przyjmowania zgłoszeń do loterii 
PIT. Ze względu na epidemię koro-
nawirusa rząd przesunął termin 
zeznań rocznych do 31 maja. Po-
dobnie ma być z polkowicką loterią.
 
 
- Gmina podjęła starania, aby wprowa-
dzić w regulaminie loterii zmiany, które 
pozwolą na wydłużenie czasu przyjmo-
wania zgłoszeń. Tym samym wszystkie 
osoby, które w  sposób zgodny z  pra-
wem złożą deklarację PIT za rok 2019 
w Urzędzie Skarbowym w Polkowicach 
będą mogły wziąć udział w  loterii 
– mówi burmistrz Polkowic, Łukasz 
Puźniecki. - Stosowny wniosek został 
złożony do dyrektora Izby Administra-
cji Skarbowej - dodaje.
Do tej pory na stronie internetowej 
loterii zarejestrowało się blisko 500 
osób. Nie wiadomo jeszcze, ile for-
mularzy rejestracyjnych znajduje się 
w urnach.
Polkowiczanie, którzy rozliczą się 
w miejscu zamieszkania i wezmą udział 

w  loterii, powalczą o  atrakcyjne na-
grody o  łącznej wartości 30 tysięcy 
złotych. 
- Wszystko po to, aby zachęcić miesz-
kańców, by rozliczali się w  Polkowi-
cach – dodaje burmistrz Puźniecki. 
W  rozliczeniu rocznym nie trzeba po-
dawać adresu zameldowania, lecz 
wystarczy adres zamieszkania. Pie-
niądze z  podatku PIT w  dużej części 
zasilają właśnie budżet miejscowo-
ści, w której się rozliczamy. 
Rocznie budżet gminy Polkowice jest 
szczuplejszy o  12 mln zł tylko dlate-
go, że mieszkańcy wpisują w PIT-ach 
swoje adresy zameldowania, bądź 
z  różnych powodów rozliczają się 
w  innych miastach, mimo że miesz-
kają w  Polkowicach. Przykłady tego, 
co samorząd może kupić za 12 mln zł 
pokazujemy na infografice obok. 
Co trzeba zrobić, by wziąć udział 
w  loterii? Wystarczy wpisać Polko-
wice lub nazwę miejscowości, wcho-
dzącej w skład gminy Polkowice, jako 
miejsce zamieszkania i  zarejestrować 
się on-line na stronie: pitwpolkowi-
cach.pl.

DRM

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

Zostań w domu! Wypełnij formularz elektroniczny  
na stronie: www.pitwpolkowicach.pl

60
PLACÓW  

ZABAW

15 KM
CHODNIKÓW

400
PRZYSTANKÓW

15KM
ŚCIEŻEK

ROWEROWYCH

4 KM
DRÓG

10
AUTOBUSÓW

MIEJSKICH 12 mln złotych
można 

przeznaczyć
na:
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Radni obradowali zdalnie
SESJA

Dwudziesta sesja Rady Miejskiej 
w  Polkowicach przejdzie do sa-
morządowej historii jako ta, która 
po raz pierwszy odbyła się zdal-
nie. I w takiej formule mieszkań-
cy mogli ją obejrzeć w internecie.  

Podyktowane to było względami 
bezpieczeństwa w  czasie epidemii 
koronawirusa. Zamiast przy stole 
w  sali konferencyjnej, burmistrz, rad-
ni i  urzędnicy zasiedli przy biurkach, 
z tabletami i  laptopami, przez co sesja 
wyglądała bardziej jak wideokonferen-
cja. Na ekranach można było zobaczyć 
maksymalnie sześć okienek z uczestni-
kami obrad. Na to wirtualne posiedze-
nie stawili się wszyscy radni. Nie oby-
ło się bez „złośliwości urządzeń”, jak 
stwierdził jeden z  nich, ale wszystkie 
projekty uchwał zostały przyjęte. Za 
każdym razem przewodniczący rady 
Roman Rozmysłowski wywoływał al-
fabetycznie radnych, którzy po kolei 
oddawali swoje głosy.
Jednym z  ważniejszych punktów były 
zmiany w budżecie gminy (poniżej).

Dyskusję radnych wywołały też zmia-
ny dotyczące realizacji projektów 
w ramach Polkowickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Jak wiadomo, nie wszyst-
kie zostaną zrealizowane. Obecnie, jak 
podkreślił burmistrz Łukasz Puźniecki, 

priorytetem są te inicjatywy mieszkań-
ców, które służą poprawie ich bezpie-
czeństwa, np. chodniki czy drogi.
- Zoptymalizowano plan dla zadań, któ-
re miały być zrealizowane w tym roku 
w ramach Polkowickiego Budżetu Oby-
watelskiego – dodaje Katarzyna Gryś, 
skarbnik gminy.   
W  Wieloletnią Prognozę Finansową 
gminy wpisano zadanie związane z bu-
dową Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia 
Miedziowego. To 1 milion 200 tys. zł na 
opracowanie dokumentacji połączenia 
kolejowego Lubin-Polkowice-Głogów, 
z  wydatkowaniem w  latach 2021-23 
(więcej na stronie 9). Radni dopytywali 
o  to przedsięwzięcie, a  także o zasad-
ność modernizacji Aquaparku w czasie 
epidemii koronawirusa.
– Będę walczył o  ten projekt, bo jeśli 
tego połączenia nie utworzymy, to 
straty Polkowic będą nieodwracalne – 
podkreślił burmistrz Łukasz Puźniecki, 
mówiąc o kolei, a odnośnie moderniza-
cji parku wodnego dodał: – Ta inwesty-
cja jest potrzebna. Nie możemy zabrać 
mieszkańcom możliwości rekreacji, re-
habilitacji i wypoczynku. Jeśli nie roz-
poczniemy teraz modernizacji, to temu 
obiektowi grozić będzie zamknięcie.
Do WPF wprowadzono też dochody 
i  wydatki przyjęte wcześniej zarzą-
dzeniem burmistrza na dofinansowanie 
zakupu stanowiska do intensywnej te-
rapii medycznej dla szpitala zakaźnego 
w Bolesławcu.   
Ponadto, radni podjęli uchwałę w spra-
wie przedłużenia do 30 września 
terminu zapłaty rat podatku od nieru-
chomości przez przedsiębiorców, w ra-
mach pomocy publicznej, w  związku 
z epidemią koronawirusa. Kolejne gło-
sowanie dotyczyło pomocy rzeczowej 
dla gminy Gaworzyce, a chodzi o 42 m 
kw. kostki betonowej, wartości około 
tysiąca złotych.

Mimo niewielkich kłopotów technicz-
nych sesja przebiegła bez większych 
zakłóceń. Polkowice dołączyły do 
grona samorządów, które mają za sobą 
pierwszą, zdalną sesję rady miejskiej.
Dodajmy, że na zdalne procedowanie 
posiedzeń rad samorządowych ze-
zwala ustawa o  szczególnych rozwią-
zaniach związanych z  zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i  zwalczaniem CO-
VID-19. Pośród licznych zmian regulu-
jących stosunki publiczne i  gospodar-
cze w okresie stanu epidemii, znalazły 
się tam również przepisy pozwalające 
na zwołanie i odbycie sesji rady gminy 
(powiatu, sejmiku województwa) w try-
bie zdalnym.

Urszula Romaniuk

PO STRONIE DOCHODÓW 
ZAPISANO M.IN.: OBNIŻENIE 
SUBWENCJI OŚWIATOWEJ 
Z BUDŻETU PAŃSTWA 
O OKOŁO 132 TYS. ZŁ., 
100 TYS. ZŁ NA LAPTOPY 
W RAMACH PROGRAMU 
„ZDALNA SZKOŁA”, PONAD 
124 TYS. ZŁ NA UTRZYMANIE 
74 MIEJSC W ŻŁOBKU 
MIEJSKIM ORAZ 154 TYS. 
ZŁ DOFINANSOWANIA 
NA UTWORZENIE KLUBU 
SENIORA W JĘDRZYCHOWIE 

PO STRONIE WYDATKÓW SĄ TO 
M.IN. ZWIĘKSZENIE O 500 TYS. 
ZŁ NA BUDOWĘ MONITORINGU 
WIZYJNEGO MIASTA, 100 
TYS. ZŁ NA LAPTOPY, 
PONAD 52 TYS. ZŁ NA 
WYKONANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ BUDOWY 
NOWEJ KOMENDY 
POLICJI W POLKOWICACH, 
PONAD 500 TYS. ZŁ NA 
UTRZYMANIE SEKTORÓW 
NA TERENIE MIASTA (ZIELEŃ 
I OCZYSZCZANIE), 100 TYS. 
ZŁ NA OŚWIETLENIE ULICY 
CHOCIANOWSKIEJ, 60 
TYS. ZŁ NA REMONT PLACU 
ZABAW MIĘDZY ULICAMI 
RATOWNIKÓW I KOLEJOWĄ, 
PONAD 265 TYS. ZŁ NA 
UTWORZENIE KLUBU SENIORA 
W JĘDRZYCHOWIE ORAZ 650 
TYS. ZŁ NA BUDOWĘ CENTRUM 
REKREACYJNO-SPORTOWEGO 
W KAŹMIERZOWIE
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4 STYCZNIA 2019 R.

Spotkanie z dr. Maciejem Zathey-
em, dyrektorem Instytutu Roz-
woju Terytorialnego. Omówiono 
tematy rozwoju infrastruktury 
miejskiej, w  tym utworzenie po-
łączeń kolejowych łączących 
Zagłębie Miedziowe.

18 CZERWCA 2019 R.

Wniosek do Mikołaja Wilda, 
pełnomocnika rządu do spraw 
Centralnego Portu Komunika-
cyjnego, o  wpisanie rozbudowy 
infrastruktury kolejowej w  Le-
gnicko-Głogowskim Obszarze 
Funkcjonalnym do rozporządze-
nia o  inwestycjach towarzyszą-
cych CPK.

4 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Prezentacja czterech wariantów 
przebiegu linii kolejowej na trasie 
Lubin–Polkowice–Głogów (przy-
gotowanych na zlecenie DSDiK). 
Spotkanie w Polkowicach. 

13 LUTEGO 2020 R.

Przedstawiciele samorządów Za-
głębia Miedziowego spotkali się 
w lubińskim ratuszu, aby omówić 
model finansowania dokumentacji 
KAZM.

28 KWIETNIA 2020 R.

Pieniądze na przygotowanie 
dokumentacji projektowej oraz 
decyzji środowiskowej zostają 
zarezerwowane w  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej gminy Po-
lkowice.  Radni Rady Miejskiej 
w Polkowicach głosują jednogło-
śnie za przyjęciem zaproponowa-
nych przez burmistrza zmian.

15 KWIETNIA 2019 R.

Spotkanie w  Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa  
Dolnośląskiego w  sprawie prac 
nad budową Kolei Aglomeracyjnej 
Zagłębia Miedziowego.

11 WRZEŚNIA 2019 R.

Informacja z  Ministerstwa Infra-
struktury o  pozytywnym rozpa-
trzeniu wniosku.

4LUTEGO 2020 R.

Wpisanie przez PKP S.A. rozbu-
dowy sieci kolejowej na obszarze 
(LGOM) na listę projektów do re-
alizacji. Projekt zakłada budowę 
nowej, dwutorowej linii kolejo-
wej na odcinku Lubin–Polkowi-
ce–Głogów wraz z  rozbudową 
linii kolejowej nr 289 na odcinku  
Legnica-Rudna Gwizdanów.
Wizyta u  marszałka Cezarego 
Przybylskiego. Omówienie pro-
jektu Kolei Aglomeracyjnej Zagłę-
bia Miedziowego (KAZM).

20 KWIETNIA 2020 R.

Korespondencyjne podpisanie listu 
intencyjnego w  sprawie wstępnej 
deklaracji zaangażowania finanso-
wego Gminy Polkowice w  przygo-
towanie i  realizację dokumentacji 
„ Studium wykonalności z uwarun-
kowaniami środowiskowymi dla 
zadania pn. Budowa linii kolejowej 
Lubin-Polkowice-Głogów wraz 
z  rozbudową linii kolejowej nr 289 
na odcinku Legnica-Lubin-Rudna 
Gwizdanów”.

Pierwsi w KOLEJce  
TRANSPORT

Polkowice ani na chwilę nie zatrzy-
mują się w dążeniu do włączenia 
miasta w system kolejowy Dolne-
go Śląska. Następny krok władze 
gminy podjęły na ostatniej sesji ra-
dy miejskiej. Radni jednogłośnie za-
decydowali o wpisaniu zadań zwią-
zanych z budową Kolei Aglomera-
cyjnej Zagłębia Miedziowego do 
budżetu na kolejne lata i tym sa-
mym polkowicki samorząd zare-
zerwował na ten cel pieniądze ja-
ko pierwszy.
 
– Moment historyczny. Cieszę się, bo 
jesteśmy pierwszym samorządem, 

który pochylił się nad taką uchwałą. 
To też pokazuje, jak bardzo zdetermino-
wani jesteśmy, by to połączenie kolejo-
we, w myśl hasła „Kolej na Polkowice” 
powstało – mówi burmistrz Polkowic  
Łukasz Puźniecki.
Radni obradowali nad sprawą zdalnie, 
o  czym więcej piszemy na stronie 8. 
Nie przeszkodziło to w  analizie kosz-
tów, związanych z  tym zadaniem. Na 
sporządzenie dokumentacji projekto-
wej oraz przygotowanie decyzji śro-
dowiskowej Polkowice zarezerwowały 
w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 
1 milion 200 tysięcy złotych. Kwota ta 
jest rozłożona na lata 2021-2023. 
Radni mimo wielu pytań, byli zgodni, co 

do tego, że należy wykorzystać nada-
rzającą się okazję, by doprowadzić ko-
lej do Polkowic. Określali ten moment 
jako kamień milowy. Niektórzy właśnie 
ze względu na dopisanie zadań związa-
nych z  budową kolei zdecydowali się 
głosować za przyjęciem zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej. Rada 
Miejska w Polkowicach była w tej spra-
wie jednogłośna. 
To kolejny ważny etap prac nad pro-
jektem budowy kolei, który osiągnięto 
zdalnie. Wszystko ze względu na epide-
mię koronawirusa. Wcześniej władze, 
zaangażowanych w  projekt KAZM sa-
morządów, omówiły sprawę podczas 
wideokonferencji.

„Drogą elektroniczną zdecydowa-
liśmy (…) o  wpisaniu Kolei Aglome-
racyjnej Zagłębia Miedziowego do 
budżetów oraz Wieloletnich Prognoz 
Finansowych Gminy Polkowice i Woje-
wództwa Dolnośląskiego.” – poinfor-
mował na oficjalnym profilu Cezary 
Przybylski, marszałek województwa 
dolnośląskiego.
Samorządowcy nie zaprzestają działań 
pomimo stanu epidemii w Polsce i jesz-
cze raz pokazują, że w dzisiejszych cza-
sach nie trzeba organizować wielkich 
zjazdów, by załatwić sprawy sprawnie 
i skutecznie.
– Przed świętami Wielkiej Nocy pod-
pisaliśmy zdalnie porozumienie, które 

określało zaangażowanie finansowe 
poszczególnych gmin Zagłębia Mie-
dziowego oraz województwa dolno-
śląskiego – mówi burmistrz Łukasz 
Puźniecki.
Każdy z samorządów, zaangażowanych 
w  budowę Kolei Aglomeracyjnej Za-
głębia Miedziowego musi podjąć taką 
uchwałę. Polkowice zrobiły ten milowy 
krok jako pierwsze.
Na najbliższej sesji Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego radni pochylą się 
nad dodaniem połączenia Lubin-Polko-
wice-Głogów do Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego. 

Edyta Drzymała
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Oferta Liceum Kształcącego

PROFIL HUMANISTYCZNY
Propozycja dla uczniów, którzy interesują się li-
teraturą, sztuką i historią. Są aktywni i  twórczy, 
lubią czytać i pisać, chcą rozwijać uzdolnienia hu-
manistyczne na warsztatach literackich i dzienni-
karskich, kołach recytatorskich i teatralnych. 
Przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego 
z  języka polskiego i  historii na poziomie rozsze-
rzonym i do podjęcia studiów wyższych na takich 
kierunkach, jak m.in. filologia polska, dziennikar-
stwo, psychologia, filozofia, pedagogika i kierunki 
artystyczne.

PROFIL MENADŻERSKI
Profil stworzony jest z myślą o tych, którzy chcą 
odnaleźć się wśród wyzwań nowoczesnego świa-
ta, dla osób ciekawych świata, otwartych i goto-
wych do realizowania własnych pomysłów samo-
dzielnie lub w grupie. 
Absolwent zdobędzie podstawy do podjęcia stu-
diów m.in. na kierunkach ekonomiczno-społecz-
nych. Ponadto będzie posiadał podstawową wie-
dzę, jak można założyć własną, prywatną firmę 
i w niej realizować własny pomysł na życie.

PROFIL MUNDUROWY
Powstał z myślą o uczniach, którzy chcą zdobyć 
wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw funkcjo-
nowania służby wojskowej, policyjnej i  pożarni-
czej. Nauczyć się działania w zespole oraz dyscy-
pliny i kontroli własnych zachowań.
Przygotowuje do studiów wyższych w  szkołach 
cywilnych oraz uczelniach MON i MSWiA. 

PROFIL MATEMATYCZNY
Przeznaczony jest dla uczniów zainteresowa-
nych naukami matematycznymi, którzy marzą 
o  zawodzie: inżyniera/architekta/konstruktora/

informatyka/ekonomisty itp.
Przygotowuje do studiów: uniwersyteckich (nauki 
ścisłe – matematyka, fizyka, kierunki inżynier-
skie), politechnicznych (np. budownictwo, elek-
tronika, mechanika elektromechanika, energety-
ka, automatyka i robotyka, transport i  logistyka), 
ekonomicznych (np. finanse i rachunkowość, ban-
kowość, handel zagraniczny)

PROFIL PRZYRODNICZY (MEDYCZNY)
Propozycja dla uczniów, których interesuje ota-
czający świat i  życie. Lubią wyzwania, odkrywać 
tajemnice przyrody, eksperymentować i działać.
To najlepszy wybór dla przyszłych lekarzy, wete-
rynarzy, farmaceutów, stomatologów, fizjotera-
peutów, dietetyków. Realizując biologię i  chemię 
w  zakresie rozszerzonym uczeń może kontynu-
ować naukę także na takich kierunkach jak: bio-
technologia, bioinżynieria, leśnictwo, ochrona 
środowiska, technologia żywności i  żywienia, 
kosmetologia, medycyna sądowa, analityka me-
dyczna i wielu innych.

Oferta Technikum
TECHNIK ELEKTRYK
Wykonuje prace związane z montowaniem insta-
lacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, 
badania i kontrole urządzeń w procesie produkcji 
i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsłu-
giwanie urządzeń energoelektronicznych oraz 
aparatury sterującej i  pomiarowej, jak również 
lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy 
urządzeń i maszyn elektrycznych. 
Patronat: firma Leadec Sp. z o.o. 

TECHNIK EKONOMISTA 
Planuje i prowadzi działalność gospodarczą, ob-
licza podatki, prowadzi sprawy kadrowo-płaco-
we, prowadzi rachunkowość, wykonuje analizy 
i  sporządza sprawozdania z  działalności pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą, 
korzysta z  użytkowych programów finansowo-
-księgowych, kadrowo płacowych, zarządzania 
magazynem.

TECHNIK HOTELARSTWA
Nabywa umiejętności do prowadzenia działal-
ności promocyjnej oraz sprzedaży usług ho-
telarskich, rezerwowania usług hotelarskich, 
wykonywania prac związanych z  obsługą gości 
w  recepcji, przygotowania i  podawania śniadań 
w  obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, 
przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie 
usługi dodatkowe, 

TECHNIK INFORMATYK

Zdobywa kwalifikacje z zakresu  administracji 
i eksploatacji systemów komputerowych, 
urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci 
oraz tworzenia i administrowania stronami 
i aplikacjami internetowymi oraz bazami 
danych. To ciekawy, twórczy, prestiżowy 
i bardzo dobrze opłacany zawód poszukiwany 
na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. 

TECHNIK SPEDYTOR
Nabywa umiejętności organizowania transportu 
oraz obsługa klientów i kontrahentów. Jego praca 
polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów 
dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za 
usługę oraz rozliczaniu usługi. Doradza w  spra-
wach wyboru środka transportu i drogi przewozu, 
przygotowania ładunku do przewozu. 

TECHNIK REKLAMY

Przeprowadza analizy marketingowe, zajmuje się 
zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy 
i jego oczekiwań, opracowuje informacje 
niezbędne do realizacji zadań reklamowych, 
przygotowuje wnioski z programów badań 
rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy 
z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, 
prezentuje usługi reklamowe, uczestniczy 
w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Oferta Szkoły Branżowej
ELEKTROMECHANIK 
To specjalista, który zajmuje się wykonaniem, 
obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń 
elektrycznych stosowanych w różnych 
gałęziach gospodarki np. transformatorów, 
silników elektrycznych, urządzeń 
sygnalizacyjnych czy sprzętu AGD – pralek, 
żelazek odkurzaczy itp. Ponadto wykonuje 
instalacje przyłączające te urządzenia pod 
napięcie i montuje układy sterujące ich pracą.

Kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się 
w szkole, natomiast zajęcia praktyczne odbywają 
się w szkole oraz u pracodawców Polkowickiej 
Strefy Ekonomicznej, z którymi szkoła 
współpracuje i którzy deklarują w przyszłości 
zatrudnienie najlepszych absolwentów.

KLASY WIELOZAWODOWE 
Kandydat może się kształcić w dowolnie 
wybranym przez siebie zawodzie po 

podpisaniu umowy o pracę z wybranym 
pracodawcą. W wyborze zawodu 
i znalezieniu pracodawcy Szkoła udziela 
pomocy poprzez Szkolny Bank Praktyk.

Kształcenie zawodowe odbywa się na 
poziomie robotniczym bądź czeladniczym. 
Absolwent uzyskuje świadectwo 
potwierdzające posiadanie wykształcenia 
ogólnego na poziomie zasadniczym.

Materiały nadesłane przez Zespół Szkół  im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach.

Szukasz szkoły, w której króluje różnorodność? 
Miejsca, w którym to, co masz w głowie, liczy się 
bardziej niż to, jak wyglądasz? 
Ludzi, którzy żyją swoimi pasjami i  mają odwagę 
je realizować? 
Jeśli tak, to Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczo-
nej Europy w Polkowicach jest dla Ciebie.
Przyjdź i poznaj szkołę, w której:
Znajdziesz profil kształcenia zgodny z  Twoimi 
zainteresowaniami,
Przygotujesz się do matury i  egzaminu zawodo-
wego pod okiem dobrych nauczycieli,
Weźmiesz udział w śródrocznych obozach nauko-
wych, projektach unijnych i wyjazdach zagranicz-
nych (Akademia Zawodowców, Staże zagraniczne 
w Hiszpanii),
Odbędziesz praktyki i staże zawodowe w renomo-
wanych zakładach pracy (KGHM Polska Miedź SA, 
Leadec Sp. z o.o., CCC S.A., Sitech, Sanden Manu-
facturing Poland, Volkswagen Motor Polska – 
podstrefa Polkowice, Mercus Logistyka Sp. z o.o., 
Black Horse, Zanam 
i innych),
Będziesz mógł realizować się społecznie (wolon-
tariat) i  artystycznie (szkolny teatr Anty-dotum, 
realizacja projektów akustyczno-wizualnych 
w Auli Forum),
Zdobędziesz doświadczenie w  tworzeniu i  re-
alizacji własnych i  grupowych projektów 
przedmiotowych,
Przeżyjesz niezapomniane chwile i  odnajdziesz 
przyjaźnie na całe życie. 

Zapraszam. Przyjdź lub zadzwoń, porozmawiaj. 
Sprawdź sam.
Z  życzeniami dobrych i  satysfakcjonujących 
wyborów, 

dyrektor szkoły, dr Jolanta Rubiś-Kulczycka

KANDYDACIE! - ZAPRASZAMY 
EDUKACJA

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie Szkół 
Podstawowych!
Proponujemy uczniom szkół podstawowych na-
ukę w: czteroletnim liceum ogólnokształcącym, 
pięcioletnim technikum oraz trzyletniej szkole 
branżowej I stopnia.
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy 
w Polkowicach to nowoczesna i stale rozwijająca 
się placówka edukacyjna. Od wielu lat przygoto-
wuje dla młodzieży bogatą ofertę edukacyjną.
W ofercie na rok szkolny 2020/2021 będą funkcjo-
nowały takie profile kształcenia, które stanowią 
bardzo atrakcyjną, dostosowaną do aktualnych 
potrzeb rynkowych i  bezkonkurencyjną wśród 
innych ofert propozycję.
Nasi uczniowie osiągają znakomite wyniki egza-
minu maturalnego i zawodowego.
Mamy też coś wyjątkowego, czego nie mają 
wszyscy:
- nowoczesną bazę dydaktyczną
- wyjątkową atmosfer i wspierającą kadrę
- staże zagraniczne i wymiany międzynarodowe
- rozwijamy uzdolnienia, pasje i zainteresowania
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#challengepolkowicki  
MIESZKAŃCY

Chcąc dodać otuchy polkowiczanom podczas epidemii koronawirusa wyzwa-
nie #bedziedobrze rozpoczęli mieszkańcy klatki nr 3 przy ul. Paderewskiego 
-Agnieszka i Artur Opalach i 7-letnia Zosia oraz Monika i Remigiusz Sikora. Dołą-
czyli do niego również inni mieszkańcy.



Gazeta Polkowicka12 www.polkowice.eu • fb.com/polkowice–  O G Ł O S Z E N I A  –

SPRZEDAJ, KUP, WYNAJMIJ
PO PRZERWIE SPOWODOWANEJ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA DO 

GAZETY POLKOWICKIEJ POWRACAJĄ OGŁOSZENIA DROBNE. 

W CZASOPIŚMIE BĘDĄ DRUKOWANE WYŁĄCZNIE 
OGŁOSZENIA PRZESŁANE NA ADRES: 

OGLOSZENIA@UG.POLKOWICE.PL. 

Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM 

 � Domek 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

 � Rower miejski i górski 
606 124 637

 � Kule inwalidzkie 606 124 637

 � Działkę budowlaną 
w Rynarcicach, 65 arów, ładna 
okolica i działka. Cena 1800 
zł/1ar. 76 746 20 85

 � Mieszkanie 3 pokojowe + 
garderoba i duża kuchnia, 64 m2, 
IV piętro, ul. Skrzetuskiego, po 
generalnym remoncie. Cena 229 
000 zł.  506 611 760

 � Działkę ogrodową ROD 
Barbarka, altana murowana 
z piwnicą, prąd, woda, wc, 
drzewka i krzewy owocowe. 
Działka 4,k5 ara. Cena 7000 zł do 
negocjacji.  664 002 116

 � Motocykl - Chopper Yamaha 
Virago 700, stan bardzo dobry, 
bez wkładu finansowego, 
serwisowany w Yamaha Lubin. 
Zarejestrowany, ubezpieczony. 
Wersja amerykańska.  
697 612 387

 � Sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 58,6 m2, III piętro, 
ul. Ociosowa lub zamienię na 
mniejsze za dopłatą  607 524 225

 � Sprzdam wózek inwalidzki 
z poduszką ortopedyczną 
607 524 225

 � Sprzedam lub wynajmę firmie 
mieszkanie 3 pok. 51 m w IV 
piętrowym bloku 604 539 836

 � Sprzedam mieszkanie 62 m2, 
ul. Skalników, 7 piętro, 3 pokoje, 
balkon, winda, piwnica.  
697 145 944

 � Działki usługowo - 
przemysłowe, 20 arów, 30 arów, 
60 arów, 1 hektar. Sobin, ul. 
Kryształowa - tanio. 699 279 432

 � Sprzedam mieszkanie na IV 
piętrze, 51 m., na ul. Hubala  
604 539 836

 � Sprzedam samochód. 
Mercedes 124, 2000 cm3. disel 
783 695 708

 � Płyty drogowe typ jumbo, szer. 
70 cm, dł 1 m, gr. 12 cm, zbrojone 
po 20 zł/szt.  699 840 113

 � Opony do maszyn rolniczych 
i budowlanych, różne rozmiary 
1400 R24, 1200 R20, 1200 R18, 
23, 5 R25 i inne, od 150 zł/szt. do 
samochodów osobowych 
i busów, zimowe, letnie, nowe 
i używane. Różne rozmiary -  
Cena 25 zł/szt. 699 840 113

 � Opony używane do różnych 
samochodów, rozmiar: R13, R14, 
R15, R17, różne typy. Cena 25 zł/
szt. 699 840 113

 � Kontener na śmieci,  
poj. 7,5 m3, z pokrywą i wsypami 
do samochodu hakowca  lub 
bramowca w cenie złomu 
użytkowego 1,50 zł/kg 
699 840 113

 � Sprzedam nowy telefon LG K4  
666 685 283

 � Sprzedam nowe skóry koloru 
białego  666 685 283

 � Sprzedam garniutur 
666 685 283

 � Rower miejski i górski 
606 124 637

 � Sprzedam garaż z kanałam przy 
ul. Polnej  602 705 519

 � Sprzedam torbę na zakupy ze 
składanym krzesłem, z dużymi 
kółkami Cena 40 zł 792 515 895

 � Sprzedam samochód Fiat Pallo 
Weekend 178 poj. 1242 cm2, rok 
2002, przebieg 157.760 km, Cena 
2.200 zł 603 469 676

 � Sprzedam działki budowlano 
usługowe o pow. 23 arów 
w Polkowicach przy ul. 
Truskawkowej cena do 
uzgodnienia 609 649 229

 � Działkę w Sobinie 
o powierzchni 9,6 ara. Cicha 
okolica, blisko las, atrakcyjna 
cena.  505 895 542

 � Sprzedam mieszkanie po 
remoncie, 3 pok, 50 m 
w Polkowicach 723 905 323
USŁUGI

 � 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 BOMB
A 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

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

 � Dobry DJ na Twoją imprezę. 
Zadbam o wsyztsko co ma wpływ 
na udaną zabawę. Sprzęt, 
nagłośnienie, oświetlenie, 
a przede wszystkim o dobrą 
muzykę. Dzięki temu każdy 
będzie mógł liczyć na wspaniałą 
zabawę. Dobre ceny  790 590 702

 � Firma ogólnobudowlana 
wykonuje usługi budowlane 
w zakresie budownictwa 
666 685 283

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

 � Transport, przewozy, 
przeprowadzki Bus - paka 3,5 m, 
wys. 2 m.  607 882 969

 � Usługi kurierskie - Punkt 
nadawania paczek w Polkowicach  
690 987 389KUPIĘ

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

 � Kupię używaną komodę 793 
242 728

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

 � Kupię działkę budowlaną na os. 
Polkowice Dolne. 533 173 753

 � Pilnie kupię mieszkanie 
dwupkopokojowe z balkonem 
w Polkowicach do II piętra 887 
898 889

 � Kupię działkę budowlaną 
w Polkowicach 785 937 083
KUPIĘ

 � 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

 � Kupię  nową lub używaną 
pralkę automatyczną  
666 685 283

 � Pilnie kupię mieszkanie 
dwupkopokojowe z balkonem 
w Polkowicach do II piętra 
887 898 889

 � Kupię działkę budowlaną 
w Polkowicach, Sobinie lub 
Suchej Górnej  785 937 083

 � Kupię telewizor używany 32 
cale   666 685 283
PRACA 

 � Osoba niepełnosprawna 
poszukuje pracy. Tylko poważne 
oferty.  608 701 480

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

 � Mieszkanie własnościowo 
-spółdzielcze. Osiedle 
Krupińskiego, ul. Sztygarska,  
53,1 m2, IV piętro, 3 pokoje, 
kuchnia, balkon. 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 3 
pokojowe przy ul. Kmicica, 3 
piętro, balkon, umeblowane 
883 400 269

 � Wynajmę mieszkanie 3 
pokojowe, dla firm,  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  
692 533 405

 � 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

 � Posiadam do wynajęcia 
mieszkanie. 
Częściowoumeblowane, z pralką, 
lodówką itp. 698 640 981

 � Wynajmę mieszkanie 
3-pokojowe na ul. Miedzianej 
603 433 850

 � Posiadam do wynajęcie 
mieszkanie w Polkowicach. 
Dwupokojowe, III piętro 
665 421 176

 � Wynajmę lokal usługowo-
handlowy 38 m2. ul. 3 maja 
15A(pawilon przy rondzie) 
504836811

 � Mieszkanie do wynajęcia 2 
pokojowe przy ul. Skalników. 
Mieszkanie na 3 piętrze, o pow.m 
48,4 m2. Cena 1000 zł + opłaty. 
Wymagana kaucja zwrotna 1200 
zł.  601 797 659

 � Wynajmę lokal przy ul.
Skalników 80 m2 cena 2000 zł do 
negocjacji 692283745

INNE 

 � Hotel dla psów przy lecznicy 
w Chocianowie

 � Odłowy żmij 606 374 552
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Zmiany w odpadach
GOSPODARKA ODPADAMI

Rodziny dwuosobowe będą miały 
osobną stawkę za odbiór śmieci. To 
nowość, ponieważ dotychczas inną 
kwotę płaciły wyłącznie osoby sa-
motne. Pozostałych obowiązywa-
ła ta sama cena, niezależnie od ilo-
ści osób w gospodarstwie domo-
wym. To niejedyna zmiana, którą 
od 1 czerwca czeka system gospo-
darki odpadami w Związku Gmin Za-
głębia Miedziowego. 

Wprowadzono dwie nowe metody na-
liczania opłat: od liczby mieszkańców 
(dla jednej lub dwóch osób) lub od go-
spodarstwa domowego. Zgodnie z  no-
wym systemem, jedna osoba zapłaci 
32 zł (dotychczas 33 zł). Gospodarstwo 
dwuosobowe zapłaci 64 zł (dotychczas 
66 zł). Natomiast w gospodarstwie do-
mowym, w  którym zamieszkują trzy 
i więcej osób będzie to opłata w wyso-
kości 94 zł. 

- W ostatnich latach mamy do czynie-
nia ze znacznym wzrostem konsumpcji, 
a jakość kupowanych produktów pozo-
stawia wiele do życzenia. Niewątpliwie 
wpływa to na ilość wytwarzanych 
odpadów. Im więcej ich produkujemy, 
tym większe koszty musimy ponosić 
– mówi Zdzisław Synowiec, przewod-
niczący Zgromadzenia ZGZM. - Każda 
tona odpadów to dodatkowe kursy 
śmieciarek, większe koszty osobowe, 
większe opłaty środowiskowe, więcej 
energii elektrycznej czy wyższe opła-
ty dla firm, które docelowo zagospo-
darują wytworzone przez nas odpady 
– dodaje.  

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
system gospodarki odpadami komunal-
nymi ma być systemem samofinansują-
cym się. Oznacza to, że samorządy nie 
mogą do niego dopłacać. ZGZM szuka 
więc zgodnych z prawem rozwiązań, by 
nieco ulżyć domowym budżetom. 

Związek przewiduje na przykład ulgi 
dla osób posiadających kompostowniki. 
W  przypadku gospodarstw jedno- lub 
dwuosobowych będzie to maksymalnie 
dwa złote, natomiast dla wieloosobo-
wych gospodarstw domowych kwota 
zwolnienia wyniesie cztery złote.

Ważne zmiany dotyczą przedsiębior-
ców prowadzących działalność w tzw. 
zabudowie mieszanej. Chodzi o obiekty, 
w  których znajdują się mieszkania, jak 
i na przykład lokale usługowe. Budynki 
takie od 1 czerwca będą objęte syste-
mem gospodarowania odpadami ZGZM. 

Dotychczas przedsiębiorcy 
prowadzący działalność 
w tego typu obiektach musieli 
zadbać o umowę na wywóz 
odpadów we własnym 
zakresie – mówi burmistrz 
Polkowic Łukasz Puźniecki. 

Wychodząc naprzeciw prośbom przed-
siębiorców, borykających się z  trud-
nościami w  znalezieniu odpowiednich 
firm, które mogłyby odbierać od nich 
odpady, podjęliśmy decyzję, która po-
zwoli na odbiór odpadów przez Polko-
wicką Dolinę Recyklingu – dodaje. 

W ZWIĄZKU Z NADCHODZĄCYMI 
ZMIANAMI, WSZYSCY 
MIESZKAŃCY, JAK I WŁAŚCICIELE 
NIERUCHOMOŚCI BĘDĄ MUSIELI 
ZŁOŻYĆ NOWE DEKLARACJE. 

DRM
 

Miasto kwitnącej wiśni

ZIELEŃ

W  kwietniu nasze miasto zdobią 
barwne fuksjowe wiśnie piłkowa-
ne. Ten gatunek właśnie uprawiany 
jest ze względu na obfite i niezwy-
kle dekoracyjne kwitnienie. Wiśnia 
piłkowana zaliczana jest do tzw. 
wiśni japońskich. Naturalne siedli-
ska tych drzewiastych roślin, wy-
stępują w Japonii, Korei oraz Chi-
nach..

Największą dekoracją wiśni piłkowa-
nych są ich kwiaty, najczęściej pełne 
w barwie od białej, przez jasny róż po 
bardziej purpurową. Kwiaty zebrane są 
po kilka w  pęczki. Kwitnie od kwietnia 

do maja.
Ten gatunek wiśni coraz bardziej mod-
ny jest też w ogrodach przydomowych 
i  działkowych. W  naszym mieście wi-
śnie piłkowane sprowadzone zostały 
jeszcze pod koniec XX w. Dzięki temu 
ich urodę możemy podziwiać w pełnej 
krasie. 
Przy placu Honorowych Dawców Krwi 
właśnie kwitnie odmiana Kanzan, której 
uroda kwiatów nie ma sobie równych. 
Na skwerze przy ul. Dąbrowskiego 
kwitnie odmiana Kiku-Shidare-Zakura. 
To mniejsza odmiana o parasolowatym 
kształcie. Natomiast przy ul. Sztygar-
skiej zobaczymy wąskie kolumny wi-
śni z  odmiany Amanogawa. W  różnych 
częściach naszego miasta możemy 
spotkać pojedyncze egzemplarze tych 
drzew. 
Powiększająca się grupa kwitnących 
wiosną wiśni japońskich staje się barw-
ną wizytówką naszego miasta. 

Elżbieta Kaczorowska

Dlaczego rosną koszty gospodarki komunalnej?
- wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli opłaty 

za korzystanie ze środowiska od 2018 roku o 93 proc. 

- wzrost cen energii od 2018 roku o około 25 proc. 

- wzrost kosztów osobowych na przykładzie 
płacy minimalnej od 2018 roku o 500 zł 

- trudności ze zbytem surowców wtórnych  
(tworzyw sztucznych, papieru) i drastyczny spadek ich cen

- wzrost kosztów zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych. Cena 
za ich zagospodarowanie z roku na rok wzrosła o ok 300 zł za tonę. 

- wzrost kosztów zagospodarowania tzw. frakcji energetycznej 
(kalorycznej) odpadów. Od maja 2019 roku wzrost o 100 proc. 

OSTATNIE ZMIANY OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W REGIONIE

NA PRZYKŁADIE CZTEROOSOBOWEJ RODZINY 

GMINA WIEJSKA LUBIN – 108 ZŁ

ZŁOTORYJA – 101 ZŁ

POLKOWICE – 94 ZŁ
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Mistrz Promocji 
Czytelnictwa 
2019
CZYTELNIA

Polkowicka Biblioteka Publiczna 
zdobyła wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich "Mistrz Pro-
mocji Czytelnictwa 2019"
- Przyznane wyróżnienie jest wyrazem 
uznania za nasze oryginalne pomysły 
i  nieustające zaangażowanie na rzecz 
popularyzacji kultury czytania – mówi 
Beata Zalewska, dyrektor Miejsko-
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polko-
wicach. - Jest nam niezmiernie miło, 
że polkowicka biblioteka znalazła się 
w  tak szacownym gronie laureatów 
konkursu. Wyróżnienie to jest dla nas 
jak promyczek, że nasza praca jest do-
strzegana – dodaje.
Oferta polkowickiej biblioteki jest 
bogata, różnorodna i  skierowana do 
wszystkich grup wiekowych. Wśród 
wydarzeń promujących czytelnictwo 
w  sposób tradycyjny należy wymie-
nić: konkurs czytelniczy „ Uśmiech na 
co dzień od Marcina Kozioła”, konkurs 
literacki „ W kilku strofach o sobie sa-
mym”, konkurs plastyczny „ Artystycz-
na biblioteka- artystyczny portret 
Czytelnika”, głośne czytanie wśród 
najmłodszych mieszkańców gminy 
Polkowice czy też spotkania autorskie 
i kluby zainteresowań.
DRM

DRM

Majówka online
E-KULTURA

Oficjalne, z udziałem mieszkańców, 
obchody majowych świąt zostały 
ograniczone ze względu na epide-
mię koronawirusa, ale nie znaczy 
to, że nie będziemy tych uroczysto-
ści celebrować.  
W sobotę, 2 maja, o godzinie 20 zapra-
szamy na premierę internetową wido-
wiska plenerowego „Kotylion z  biało-
-czerwoną wstążeczką", nakręconego 
w  celu upamiętnienia setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości przez pań-
stwo polskie 

- zapowiada Karolina Tolasz z Centrum 
Kultury w  Polkowicach. - Spektakl po-
wstał w Suchej Górnej i jest luźną inter-
pretacją przedstawioną przez scena-
rzystę, reżysera oraz aktorów. Kanwą 
widowiska była chęć zintegrowania 
społeczności zamieszkującej tereny 
wiejskie i  miejskie naszej gminy. Przy-
pomnijmy, że w spektaklu, który napisał 
i wyreżyserował Piotr Mosoń, wystąpi-
li mieszkańcy gminy Polkowice. 
W  niedzielę, 3 maja, o  godz. 15 roz-
pocznie się wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. 

Koncert wykonany zostanie przez 
dwóch artystów występujących ze 
sobą w  wielu projektach. Tym razem 
usłyszymy pieśni patriotyczne. Bardzo 
kameralnie i  klimatycznie. Przemy-
sław Szczotko - vocal. Darek Cetner 
- fortepian. 

Między utworami, na ekranie wyświe-
tlane będą treści historyczne, które 
wprowadzą słuchacza w klimat utworu. 

Oba wydarzenia odbędą się 
w formie online na profilu 
Centrum Kultury na portalu 
Facebook  https://www.
facebook.com/ckpolkowice/.

–  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 –

Prawidłowe rozwiązanie  
poprzedniej krzyżówki: 

 Kto ma mniej ma 
bezpieczniej.

Termin przesyłania  
rozwiązań: 7 maja

Rozwiązania prosimy przesyłać 
drogą mailową na adres mgbp_

polkowice@mgbp.pl. Oświad-
czenie związane z ochroną 

danych osobowych dostępne na 
stronie Biblioteki www.mgbp.pl 

oraz na Facebook'u 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,  
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. 

Zapraszamy do udziału  
w licytacjach na grupie "Licyta-
cje dla Gosi Bryłki" na portalu 
Facebook. Małgorzata Bryłka 
kilka lat temu przeszła udaną 

operację usunięcia guza mózgu, 
niestety nowotwór powrócił 
i walka o zdrowie rozpoczęła 
się na nowo. Pomóc można 
w prosty sposób – poprzez 
licytację ciekawych przed-

miotów, w tym także obrazów 
uczestników warsztatów 

malarskich Pracowni Malarstwa 
Sztalugowego i Rysunku Centrum 
Kultury w Polkowicach. Dochód 
z licytacji zostanie w pełni prze-
znaczony na zakup niezbędnych 
środków i leczenie Małgorzaty. 
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Wraca 
liga
PIŁKA NOŻNA

Na tą informację kibice w Polsce 
czekali od dawna. Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN poin-
formował, że wznowienie rozgry-
wek Fortuna I Ligi oraz II ligi nastą-
pi w okresie pomiędzy 30 maja a 6 
czerwca 2020 roku.

1. Wznowienie rozgrywek Fortuna I Ligi 
oraz II ligi nastąpi w okresie pomiędzy 
30 maja a  6 czerwca 2020 roku i  pla-
nowane jest rozegranie wszystkich 
zaległych kolejek, tj. 23 – 34 i meczów 
barażowych, z  uwzględnieniem możli-
wości zakończenia sezonu 2019/2020 
po 30 czerwca 2020.
2. Zaległe mecze 1/4 finału Totolotek 
Pucharu Polski na szczeblu centralnym 
w sezonie 2019/2020 zostaną rozegra-
ne 27 maja 2020 roku. Po ich rozegraniu 
zostaną ustalone terminy meczów 1/2 
finału i Finału.

Sport kontra wirus

LEKKOATLETYKA
Koronawirus rozłożył sport na 
łopatki. Jaka czeka nas  sporto-
wa przyszłość? O tym rozmawia  
Ryszard Flisiewicz z  wielolet-
nim trenerem lekkoatletyki –  
Robertem Pierzchałą.

Jest Pan trenerem od kilkudziesię-
ciu lat. Czy w  swojej pracy pamię-
ta Pan taką sytuację, jaką mamy 
obecnie?

Ze sportem jestem związany od cza-
sów młodości, dokładnie od 1965 r. 
Uprawiałem podnoszenie ciężarów 
w  klubie WKS Zawisza Bydgoszcz do 
1969 r. W  latach 1969-71 odbywałem 
służbę wojskową, podczas której 

kontynuowałem karierę zawodniczą 
w WKS Flota Gdynia.  Po odbyciu służ-
by wojskowej związałem się z  polko-
wickim sportem, reprezentując barwy 
Górnika Polkowice. Karierę zawodniczą 
kontynuowałem do 1977 r. Rok 1980 był 
początkiem mojej przygody trenerskiej 
z  lekkoatletyką. W  latach 1996-97 by-
łem trenerem kadry narodowej w rzu-
cie oszczepem. Rozpocząłem pracę  
w  SP 2 Polkowice  i  w  ramach sportu 
szkolnego przygotowywałem mło-
dzież do zawodów lekkoatletycznych 
na wszystkich szczeblach. W  1984 r. 
podjąłem pracę trenera lekkiej atletyki 
w Zagłębiu Lubin. Po latach pracy w Lu-
binie wróciłem do Górnika Polkowice 
wraz z najlepszymi moimi zawodnikami, 
liczącymi się w  świecie. W  roku 2000 

założyłem Lekkoatletyczny Klub Spor-
towy, który działa do dzisiaj. Pierw-
szym i aktualnym prezesem klubu jest 
Witold Krzemiński, a  wiceprezesem 
Bolesław Czarnik. 
Efektem mojej pracy trenerskiej są :
- 69 medali Mistrzostw Polski (w  tym 
18 złotych) we wszystkich kategoriach 
wiekowych
- 5 finałów Mistrzostw Świata
- 2 zwycięstwa w Pucharze Europy
-  brązowy medal Mistrzostw Europy
- 18 rekordów Polski
- kilkanaście medali Mistrzostw Polski 
w ramach rozgrywek szkolnych 
Sukcesy odniesione przez moich za-
wodników nie byłyby możliwe bez 
znakomitej współpracy z  władzami 
Polkowic oraz  dyrektorem szkoły (P. 

Elżbietą Kich- Wiśniewską), z  którą 
pracowałem.
Sytuacji, jaką obecnie mamy, nie pamię-
tam ani ja, ani nikt z moich znajomych.

Jest Pan trenerem lekkoatletyki. 
Czy królowa sportu podniesie się 
z kolan?

Moim zdaniem lekkoatletyka - królo-
wa sportu nigdy nie była na kolanach, 
a  zjawisko epidemii zaskoczyło ją 
w momencie największych osiągnięć.
 Mam nadzieję, że zawodnicy uprawia-
jący lekkoatletykę szybko powrócą do 
swojej optymalnej  formy i  dostarczą 
Polakom dużo radości i  pozytywnych 
przeżyć.

 Z  początkiem maja piłkarze wzna-
wiają treningi, co z Pana zawodnika-
mi? Też będą normalnie trenować?

 Zawodnicy LKS Polkowice cały czas 
przygotowują się do swoich imprez 
w ramach możliwości i obowiązujących 
przepisów. Po otwarciu obiektów spor-
towych nastąpi modyfikacja i intensyfi-
kacja treningu. 

Czy w tym roku macie zaplanowane 
zawody? Czy dojdą one do skutku?

W  tym roku mieliśmy zaplanowanych 
dużo startów w  sezonie letnim, który 
z wiadomych względów jeszcze się nie 
rozpoczął. Z  nieoficjalnych informacji 
podanych przez PZLA wynika, że zawo-
dy rangi Mistrzostw Polski mają się od-
być we wrześniu. Wcześniej muszą być 
rozegrane zawody niższych szczebli. 

Co dla sportowca oznacza kilkumie-
sięczna przerwa w treningach? Czy 
można to odbudować?

 Kilkumiesięczna przerwa w treningach 
dla każdego sportowca oznacza obni-
żenie dyspozycji startowych, ale nie 

eliminuje go z  dalszej kariery sporto-
wej. Wysoką formę można odbudować 
właściwym doborem środków trenin-
gowych oraz determinacją zawodnika. 
Znanych jest wiele przykładów po-
wrotu na szczyt po długiej przerwie 
spowodowanej, np. kontuzją (Anita 
Włodarczyk, Tomasz Majewski, Paweł 
Januszewski).

Jak Pana zdaniem sport powinien 
zareagować na koronawirusa? Czy 
te wszystkie zakazy były dobrym 
posunięciem?

 Sport jest jedną z wielu dziedzin życia. 
Największą wartością jest zdrowie 
i  życie człowieka, i  każda decyzja, na-
wet niepopularna, która zmniejsza ry-
zyko utraty zdrowia lub życia, powinna 
być oceniana pozytywnie.

Jaki scenariusz zakłada Pan na naj-
bliższe miesiące? Czy jest Pan do-
brej myśli?

Zakładam scenariusz optymistyczny, 
a  właściwy scenariusz napisze nam 
życie.
Trener, który nie patrzy optymistycznie 
w przyszłość i nie zaszczepia optymi-
zmu swoim zawodnikom, powinien jak 
najszybciej zmienić zawód (uśmiech).

Co jest Pana największym marze-
niem jako trenera? 

Moim największym marzeniem, jak 
każdego trenera, jest medal olimpij-
ski. A  w  najbliższej przyszłości udane 
starty moich podopiecznych,  zarówno 
młodzieży jak i  weteranów (zdobycie 
drużynowego Mistrza Świata).

                                                                                           
Dziękuję za rozmowę

–  S P O R T  –
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Kolejne uderzenie w koronawirusa   

DEZYNFEKCJA

Po raz drugi strażacy-ochotnicy z Sobina i Suchej Górnej 
zdezynfekowali miejsca użyteczności publicznej w Polko-
wicach, w ramach walki z koronawirusem.  

Druhowie z OSP Sobin i Sucha Górna przeprowadzili akcję w po-
łowie zeszłego tygodnia. Wcześniej mieszkańcy otrzymali odpo-
wiednie komunikaty. 
 
- Zdezynfekowaliśmy tereny przy PCUZ, PKS, OPS, ośrodku kultury, 
kamienicy urzędu gminy oraz przy komendach: policji, straży miej-
skiej i straży pożarnej, a także ławki w parku miejskim – wymienia 
Marek Zalewski z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
 
Jak dodaje, cała akcja przebiegła sprawnie, a  ogra-
niczony ruch mieszkańców sprzyjał przepro-
wadzeniu dezynfekcji w  godzinach wieczornych.  

 
Tak samo jak pogoda.   
 
- Po około pięciu minutach zdezynfekowana przestrzeń jest bez-
pieczna dla ludzi i zwierząt – zapewnia Marek Zalewski. 
 
Przypomnijmy, że pryskanie specjalnym środkiem miejsc użytecz-
ności publicznej w mieście odbyło się po raz drugi. Przed pierwszą 
akcją, na wniosek burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego, ko-
mendant PSP przeszkolił i wyposażył strażaków-ochotników z So-
bina i Suchej Górnej w odpowiedni sprzęt. Wysiłek służb w walce 
z  koronawirusem to jedno, ale jeśli chodzi o  czystość i  higienę 
wiele zależy od samych mieszkańców. To np. zachowanie porządku 
przy osiedlowych PSZOK-ach czy wrzucanie zużytych rękawiczek 
jednorazowych do kosza, by nie „fruwały” po osiedlach. 

ULK

COVID-19 omija 
powiat polkowicki  
EPIDEMIA

Do tej pory w powiecie polkowickim potwier-
dzone zostały cztery przypadki zakażenia 
COVID-19. To najmniejsza liczba zachorowań 
na Dolnym Śląsku, obok powiatu kamienno-
górskiego. Oby ta sytuacja się nie zmieniła. 

Stan na 29 kwietnia w powiecie polkowickim był 
następujący: cztery pozytywne wyniki badań 
w gminach Chocianów (1), Grębocice (2) i Polkowi-
ce (1). Dwie osoby przebywają w izolacji, jedna jest 
hospitalizowana. Jedna osoba niestety zmarła. 
Liczba osób w  kwarantannie w  poszczególnych 
gminach: Chocianów – 20, Polkowice – 69, Grę-
bocice – 4, Przemków – 39, Radwanice – 6, Ga-
worzyce – 10. W sumie, było ich 148. Jedenaście 
osób objętych było nadzorem epidemiologicznym. 
Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o testy? Powia-
towa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w  Po-
lkowicach zleciła wykonanie 81 testów wyłącznie 
u  osób objętych kwarantanną, które miały kon-
takt z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie 
(nie robi się testów przesiewowych).  

- DO TEJ PORY WYKONANYCH 
ZOSTAŁO 67 TESTÓW, SIEDEM 
ANULOWANO PO ZAKOŃCZENIU 
KWARANTANNY, A SIEDEM KOLEJNYCH 
JEST W TRAKCIE WYKONYWANIA 
I CZEKAMY NA WYNIKI – MÓWI ZENONA 
JASIURKOWSKA, DYREKTOR 

 

 
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNEJ W POLKOWICACH. 

Wymazy pobierają przeszkoleni pracownicy 
służby zdrowia, którzy przyjeżdżają specjalną 
karetką pogotowia tzw. "koronabusem". Badania 
wykonywane są w  Laboratorium Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocła-
wiu i w laboratorium w Dreźnie. 
 
W  Polkowicach, jak i  w  pozostałych gminach, 
podejmowane są różne działania, aby zminima-
lizować skutki epidemii. Wiele zależy jednak od 
samych mieszkańców. 
 

- W dalszym ciągu apeluję 
o zachowanie spokoju, o stosowanie 
się do wszystkich wytycznych 
mających zagwarantować Państwu 
bezpieczeństwo i oczywiście, 
co najważniejsze, o pozostanie 
w domach – mówi Łukasz 
Puźniecki, burmistrz Polkowic. 

 
 ULK

– K O R O N A W I R U S  –


