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Spokojne, pełne zieleni 
i uroku miejsce
INWESTYCJE

Ponad 30 tysięcy nasadzeń w tym 
drzewa, krzewy, byliny oraz ogród 
różany to część projektu rewitali-
zacji parku na osiedlu Dąbrowskie-
go. Przewidziano tam także, między 
innymi, rozbudowę ścieżek, inteli-
gentne oświetlenie, ławki, pergo-
le i toaletę. Ruszył pierwszy etap 
inwestycji – gospodarka drzewo-
stanem. 

Koszt pierwszego etapu rewitalizacji 
to około 20 tysięcy złotych. Natomiast 
cała inwestycja wyniesie blisko 2,5 
miliona złotych. Pieniądze zostały za-
bezpieczone w  wieloletniej prognozie 
finansowej gminy. Dodatkowo urząd 
będzie starał się pozyskać środki ze-
wnętrze na ten cel.
– Pracujemy nad wnioskiem do fundu-
szy norweskich o  środki na tak zwaną 
infrastrukturę zielono-błękitną. W ra-
mach tego wniosku będziemy ubiegać 
się między innymi o  dofinansowanie 
rewitalizacji tego parku – wyjaśnia 
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. 
– Wniosek obejmie również rewitaliza-
cję parku na osiedlu Polkowice Dolne, 
tworzenie ogrodów deszczowych oraz 
ścieżek rowerowych, a także wprowa-
dzanie elementów zielonych, oddziału-
jących na jakość powietrza, takich jak 
panele z  bluszczu czy krzewy pyło-
chłonne – dodaje.
W  przetargu na realizację pierwszego 
etapu rewitalizacji parku na osiedlu 
Dąbrowskiego, zakończył się termin 
składania wniosków. W  najbliższym 
czasie zostanie wyłoniony wykonawca 
zadania.
– Zieleń w mieście jest jednym z prio-
rytetów tej kadencji. Bardzo się cieszę, 

że modernizacja parku na osiedlu Dą-
browskiego rusza. Rozpoczynamy od 
pielęgnacji drzewostanu, a w kolejnych 
etapach będziemy modernizować cały 
park. Pojawi się bardzo dużo zieleni, 
będą ścieżki oraz oświetlenie – infor-
muje burmistrz Polkowic.
W pierwszym etapie inwestycji zosta-
ną usunięte suche gałęzie i  wykonane 
cięcia pielęgnacyjne drzew.
– Gospodarka drzewostanem to pod-
stawa do prowadzenia dalszych prac 
związanych z rewitalizacją – mówi Elż-
bieta Kaczorowska, gminny architekt 
zieleni. – Usunięte podczas prac gałę-
zie będą zrębkowane i użyte do celów 
pielęgnacyjnych w  mieście. Zrębki 
zostaną wysypane pod drzewa czy na 
rabatach. Zapobiega to przesuszaniu 
gleby i wzrostowi chwastów – dodaje.
W  parku ma powstać również ogród 
różany, który będzie liczył blisko pięć 
tysięcy kwiatów tego gatunku. W  jego 
sąsiedztwie, przy rondzie od strony 
ulicy Wojska Polskiego, zaplanowano 
pergolę obsadzoną pnączami, która 
dodatkowo będzie stanowiła barierę 
dźwiękochłonną od ruchliwej ulicy.
– W Polkowicach potrzebne jest więcej 
zieleni, to fakt niezaprzeczalny, ale nie 
zapominamy o  tej, która już jest. Park 
na ul. Dąbrowskiego jest usytuowany 
blisko dużych osiedli i dzięki temu może 
stać się miejscem, które wielu miesz-
kańców wybierze do spędzania wol-
nego czasu – mówi Piotr Ożóg, radny 
klubu Lepsze Polkowice. – Dlatego też 
uważam, że ta rewitalizacja jest bardzo 
potrzebna. Cieszę się, że powstanie 
spokojne, pełne zieleni miejsce idealne 
do wypoczynku polkowiczan.

Paula Piastowska

Oddają innym cząstkę siebie  
HDK

Jest ich wielu i potrzeba ich coraz 
więcej. Codziennie dobrowolnie 
ratują czyjeś życie i zdrowie, dzie-
ląc się najcenniejszym lekiem. 14 
czerwca obchodzony jest Świato-
wy Dzień Krwiodawcy.
 
O  dzielenie się tym bezcennym lekiem 
zabiegają nie tylko szpitale, ale także 
kluby honorowych dawców. To m.in. 
działający od listopada 1976 roku Klub 
HDK PCK im. „Miedzianej Kropli Krwi” 
przy ZG „Rudna” w Polkowicach. Obec-
nie liczy 380 krwiodawców. 
- Młodzi ludzie coraz częściej zaczy-
nają oddawać krew mając świadomość 
tego, że oddając cząstkę siebie ratują 
życie innych, co jest także moim głów-
nym przesłaniem skierowanym do 
potencjalnych dawców – mówi Piotr 
Marszałek, prezes zarządu klubu. 
Od wielu lat zbiórki krwi organizowane 
były z dużym odzewem w Polkowicach, 
np. w  przychodni, parku miejskim czy 
podczas kolejnych finałów Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy.    
– Cieszy to, że podczas naszych zbió-
rek coraz częściej zgłaszają się osoby 
oddające krew po raz pierwszy – do-
daje prezes miedzianego klubu, który 
w  czasie pandemii COVID-19 nadal or-
ganizuje zbiórki. 
Ostatnią akcję, zaplanowaną na 9 maja 
w  Polkowicach, przeniesiono do gło-
gowskiego oddziału Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 
w obowiązującym reżimie sanitarnym. 
- Logistycznie rozwiązaliśmy problem 
zgromadzenia krwiodawców w  jednym 
miejscu, umawiając ich na określoną 
godzinę – dodaje Piotr Marszałek. 
Światowy Dzień Krwiodawcy obcho-
dzony jest 14 czerwca w  rocznicę 
urodzin dr Karla Landsteinera, który 
odkrył układ grup krwi AB0. Otrzymał 
za to nagrodę Nobla. 

ULK 

Z sercem - do serca 
POMOC

Polkowiczanie po raz kolejny udo-
wodnili, że mają wielkie serca. 
Zbiórka zakrętek dla Gracjanka za-
kończyła się sukcesem. Łącznie ze-
brano ich 500 kg. Jednak to nie ko-
niec akcji, miedziany pojemnik znów 
zaczął się zapełniać tym razem dla 
Igusi, małej mieszkanki Sobina. 
 
Wszystko to dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców oraz miedzianej kon-
strukcji w  kształcie serca, która 
stanęła na polkowickim rynku. War-
to przypomnieć, że pojemnik został 
wykonany przez pracowników KGHM 
ZANAM, przy współpracy z  gminą 
Polkowice.
– Dziękujemy za tak ogromną mobiliza-
cję na rzecz potrzebujących i ochrony 

przyrody – mówi Bogusław Godlewski, 
dyrektor Centrum Kultury w  Polkowi-
cach, który wspólnie z  wolontariatem 
koordynuje całe przedsięwzięcie.
Czterolatka z  Sobina, która jest nową 
beneficjentką akcji, urodziła się z cięż-
kim zakażeniem wirusem cytomegalii. 
Wirus uszkodził jej układ nerwowy 
oraz słuch. Igusia pierwsze trzy mie-
siące życia spędziła w  szpitalu. Dziś 
jest wesołym i  radosnym dzieckiem, 
ale niestety niesamodzielnym. Ma 
opóźniony rozwój psychoruchowy 
oraz umysłowy, stwierdzone obniżone 
napięcie mięśniowe, małogłowie, zez 
zbieżny naprzemienny, niedożywienie 
oraz obustronny głęboki niedosłuch 
zmysłowo-nerwowy.
– Igusia jest właśnie po ósmym prze-
szczepie komórek macierzystych. 

Czuje się dobrze. Zaczęliśmy, po dwu-
miesięcznej przerwie spowodowanej 
pandemią w  naszym kraju, tak ważną 
dla nas rehabilitację i zajęcia indywidu-
alne. Małymi krokami brniemy do przo-
du – opowiada Kamila Sielicka, mama 
Igi. – Bardzo się ciesze, że takie akcje 
jak ta mają miejsce w  Polkowicach. 
Sam kosz w  kształcie serca zdecydo-
wanie zachęca do pomocy. To piękne 
– podkreśla.
Oprócz zbiórki nakrętek dziewczyn-
ce można pomóc dokonując wpłat na 
konto Fundacji: Fundacja Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, 
77-400 Złotów, Stawnica 33A. Numer 
rachunku bankowego: 89 8944 0003 
0000 2088 2000 0010 Tytuł wpłaty: 
IGA SIELICKA 849/S – darowizna.

PPi

Jest nowa pani wiceburmistrz 

RATUSZ
Wicedyrektor Zespołu Szkół  
w Polkowicach dr Ewa Kowalik jest 
nową zastępczynią burmistrza ds. 
społecznych. 27-letnie doświad-
czenie w  szkolnictwie zamierza 
wykorzystać kierując gminną 
oświatą, kulturą i zdrowiem.

Ewa Kowalik rozpoczęła pracę w  Ze-
spole Szkół im. Narodów Zjednoczo-
nej Europy w  Polkowicach w  1993 

roku. Była nauczycielem biologii oraz 
przedmiotów informatycznych. Od 
września 2018 roku pełniła funkcję wi-
cedyrektor placówki do spraw liceum 
ogólnokształcącego.
–27 lat pracy w  szkole to czas cią-
głych zmian, poszukiwań, nabywania 
nowych umiejętności i  wiedzy, podno-
szenia swoich kwalifikacji, poznawa-
nia i  współpracy z  wieloma osobami. 
To czas podejmowania różnorodnych 
działań, mających na celu rozwój 

szkoły i  młodzieży we współpracy ze 
środowiskiem lokalnym oraz licznymi 
organizacjami, fundacjami i  uczelniami 
– mówi Ewa Kowalik, wiceburmistrz 
Polkowic. – Rozwijane w  tym czasie 
kompetencje, współpraca, poszukiwa-
nie nowych rozwiązań, empatia oraz 
nabyte umiejętności, w  ratuszu przy-
datne mi będą w podejmowaniu działań 
służących szerszej społeczności i roz-
wojowi naszej gminy - dodaje.
Ewa Kowalik jako wiceburmistrz zaj-
mie się przede wszystkim polkowicką 
oświatą, zdrowiem i  kulturą.  Przez 
ostatnie miesiące sprawy społeczne 
należały do kompetencji burmistrza. 
Powołanie zastępcy było planowane 
jeszcze w  marcu, jednak wybuch pan-
demii odroczył decyzję w czasie. Dziś, 
w obliczu nowej rzeczywistości istnieje 
konieczność powrotu do modelu zarzą-
dzania, w  którym sprawy społeczne 
przyporządkowane są jednemu z  za-
stępców burmistrza.

DRM

–  A K T U A L N O Ś C I  –
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Zbiórka krwi, 
zaplanowana 
na 4 lipca przed 
marketem 
Intermarche 
w Polkowicach, 
została przeniesiona 
do Punktu 
Krwiodawstwa 
RCKiK w Lubinie przy 
ul. Bema. Odbędzie 
się 6 lipca, w godz. 
od 7 do 16 (godziny 
rejestracji będą 
wyznaczone). 

CODZIENNIE NOWE 
WIADOMOŚCI Z GMINY

OGLĄDAJ NAS NA KANALE 140 
TELEWIZJI KABLOWEJ I W INTERNECIE

WWW.POLKOWICE.EU
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Inwestycyjny boom na Dolnych

DROGI
Mieszkańcy mogą korzystać z nowo 
wybudowanej ulicy Jaskrowej. Bez-
pieczna, szeroka droga z dwustron-
nymi chodnikami i ścieżkami rowe-
rowymi to zapowiedź tego, jak Po-
lkowice Dolne będą wyglądać w naj-
bliższej przyszłości.

Oddany do użytku 116-metrowy od-
cinek to pierwszy etap budowy ulicy 
Jaskrowej, która będzie łącznikiem 
pomiędzy ulicą Chocianowską a  Aleją  
Jana Pawła II.
– Na tej drodze oprócz jezdni są rów-
nież dwustronne chodniki i  ścieżki dla 
rowerzystów. Mamy tu również PSZOK. 
Co istotne, jeszcze tej jesieni pojawią 
się tu nowe nasadzenia. Zaplanowanych 
jest jedenaście nowych drzew, które 
będą też dowodem na to, że inwestycje, 
które realizujemy w  Polkowicach, są 
inwestycjami zielonymi – mówi Łukasz 
Puźniecki, burmistrz Polkowic.

– Ulica Jaskrowa poprawi bezpieczeń-
stwo mieszkańców Dolnych Polkowic. 
Rodziny będą mogły spokojnie prze-
spacerować nie tylko ulicą Przemkow-
ską, ale też przejść do parku na naszym 
osiedlu – mówi Robert Drobina, radny 
Rady Miejskiej w Polkowicach.
Polkowice Dolne czeka drogowy boom. 
Do użytku oddana została ulica Ja-
skrowa, a  rozpoczęły się roboty na 
ulicach Poziomkowej i  Narcyzowej. 
Zostanie tam zbudowana nawierzchnia 
dróg wewnętrznych o łącznej długości 
ponad pół kilometra. 
To nie koniec inwestycyjnych planów 
drogowych na osiedlu Polkowice Dolne.
– Przed nami konsultacje społeczne, 
w  których zaprezentujemy mieszkań-
com efekt prac projektowych ulic Kak-
tusowej i Jemiołowej. Prowadzimy też 
zadania związane z  udrożnieniem Alei 
Jana Pawła II na tereny zlokalizowane 
wzdłuż tej drogi. Chodzi tutaj o udroż-
nienie komunikacji w  kierunku ulic: 

Fiołkowej, Astrowej i  Gorczycowej 
– mówi Tomasz Duszyński, kierownik 
Referatu Inwestycji UG Polkowice.
Inwestycje na osiedlu Polkowice Dolne 
to nie tylko drogi. W najbliższym czasie 
będą realizowane również projekty 
dotyczące między innymi oświetlenia 
drogowego.

– Aplikujemy do programów dofinanso-
wujących oświetlenie energooszczęd-
ne wzdłuż dróg publicznych. W  za-
kresie tego wniosku będziemy chcieli 
wymienić 157 punktów świetlnych na 
tym osiedlu. Jest również w przygoto-
waniu wniosek o dofinansowanie rewi-
talizacji parku. Tam też jest szansa na 
pozyskanie środków zewnętrznych, co 
znacząco może odciążyć budżet gminy 
– mówi Tomasz Duszyński.

Edyta Drzymała

–  A K T U A L N O Ś C I  –

Łukasz 
Puźniecki
burmistrz 
Polkowic

Nie zwalniamy 
tempa. Inwestycje są podstawą 
rozwoju każdej miejscowości. U nas, 
co wskazuje na dużą skuteczność, 
w większości przypadków są to 
inwestycje realizowane z pomocą 
środków zewnętrznych.

Równolegle z pracami na ulicach Poziomkowej i Narcyzowej rozpo-
częły się roboty na jednej z ulic w miejscowości Biedrzychowa. Na 
jej budowę mieszkańcy oczekiwali od szesnastu lat. Skomunikuje ona 
ponad dwadzieścia posesji i  zakład usługowy. Oprócz nawierzchni 
powstaną tam chodniki, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Gminie 
Polkowice udało się na tę inwestycję w  2020 roku pozyskać dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Będzie to 70 procent 
kwoty. Szacowany czas realizacji inwestycji to luty 2021 roku.
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Na Skalników 
ruszyły roboty
INWESTYCJE

Rozpoczęła się budowa wodocią-
gu na ulicy Skalników. Do końca 
czerwca mieszkańcy mogą spo-
dziewać się utrudnień w ruchu, jak 
i czasowych przerw w dostawie 
wody. Będzie im się to jednak opła-
cać. W zamian, niebawem w ich kra-
nach popłynie woda o dużo lepszej 
jakości.

Realizacja inwestycji potrwa od 2 do 
30 czerwca. Budowa sieci wodocią-
gowej wiąże się z  demontażem kostki 
brukowej oraz, w  niektórych etapach, 
ingerencją w  jezdnię. Mieszkańcy po-
winni zachować szczególną ostroż-
ność i zwracać uwagę na tymczasowe 

oznakowanie. W  trakcie prac, w  go-
dzinach 9-15 mogą następować cza-
sowe przerwy w dostawie wody.
– Wierzę w  wyrozumiałość miesz-
kańców ulicy Skalników. Jest to re-
mont konieczny, który potrwa zaled-
wie cztery tygodnie, a zdecydowanie 
pozytywnie wpłynie na jakość życia 
w  tej części Polkowic – mówi Sła-
womir Tarnowski, szef klubu radnych 
Lepsze Polkowice.
Sieć wodociągowa na ulicy Skalników 
powstała 40 lat temu. Najwyższa 
pora więc, by została wymieniona. 
Nowa sieć wraz z przyłączami będzie 
liczyła prawie pół kilometra. Koszt 
inwestycji to blisko 270 tys. zł.

DRM

To będzie prawdziwy dom!      
SKARBEK

Prawdopodobnie już w przyszłym 
roku podopieczni Placówki Socjali-
zacyjnej „Skarbek” w Polkowicach 
przeniosą się do nowo wybudowa-
nego domu przy ul. Makowej. Będą 
tam mieli prawdziwie domowe wa-
runki pobytu i znakomitą opiekę.
 

Działka pod budowę nowego „Skarbka” 
znajduje się na os. Polkowice Dolne. 
Gmina Polkowice przekazała ją Sta-
rostwu Powiatowemu, które właśnie 
rozpisało przetarg na tę inwestycję. 
W zamian Gmina stała się właścicielem 
terenu i budynku domu dziecka przy ul. 
Browarnej, do tej pory będącego wła-
snością powiatu. 
Jak informuje Magdalena Mikołajew-
ska, rzeczniczka starostwa polkowic-
kiego, firma która wygra przetarg bę-
dzie miała 14 miesięcy na zbudowanie 
domu dla czternaściorga wychowan-
ków, którzy obecnie zajmują budynek 
przy Browarnej. 
– Nowy „Skarbek” będzie w  pełni 

wyposażonym, nowoczesnym i  bez-
piecznym budynkiem dla swoich loka-
torów. Projekt przewiduje, że budynek 
niczym nie będzie się wyróżniał od oto-
czenia. Dla jego mieszkańców będzie 
miał ten ważny walor, że będą mogli 
poczuć się tam jak w prawdziwym, nor-
malnym domu. Ich opiekunowie dołożą 
wszelkich starań, aby warunki i  atmos-
fera były tam prawdziwie domowe. 
A  o  to jest trudno w  dotychczasowej 
siedzibie, która ma surowy i instytucjo-
nalny charakter, a duża liczba dzieci nie 
sprzyja dogodnemu wzrastaniu – zwra-
ca uwagę Magdalena Mikołajewska. 
Jak dodaje rzeczniczka, otoczenie 
przyszłego domu dziecka przy Ma-
kowej także będzie sprzyjało domo-
wej atmosferze. Wokół zaplanowa-
no mnóstwo nasadzeń. Pojawi się 
także mini boisko do koszykówki, plac 
zabaw oraz altana ogrodowa. Na par-
terze domu znajdzie się pomieszcze-
nie z  łazienką dostosowane dla osób 
z niepełnosprawnością.
Harmonogram prac przewiduje, że 
podopieczni placówki socjalizacyjnej 

przeniosą się do nowego, prawdziwego 
domu, najpóźniej do końca przyszłe-
go roku. Natomiast obecny budynek 
„Skarbka” ma zająć Centrum Kultury 
w  Polkowicach, które obecnie mieści 
się w  byłym ośrodku zdrowia przy ul. 
Skalników. 
Bogusław Godlewski, dyrektor CK 
w  Polkowicach jest przekonany, że na 
tych przenosinach zyskają nie tylko 
dzieci i młodzież ze „Skarbka”, ale tak-
że pracownicy Centrum Kultury oraz 
mieszkańcy miasta. 
– Teren wokół obecnego domu dziecka 
otwiera przed nami nowe możliwości. 
Jest blisko do rynku i  do parku, gdzie 
mamy Amfiteatr oraz Kino. Będziemy 
mogli poszerzyć swoją ofertę, wyko-
rzystując tereny zielone wokół budyn-
ku i  przyległe boisko. Pamiętajmy, że 
zachowały się tam piękne drzewa, któ-
re dają dużo cienia. Park miejski w Po-
lkowicach znowu będzie tętnił życiem 
– zapewnia dyrektor Godlewski.

Roman Tomczak

Laptopy dla Skarbka  
POWIAT

Dzieciom z polkowickiego ,,Skarb-
ka" polepszyły się warunki do zdal-
nej nauki. Wszystko to za sprawą 
Fundacji Veritas, która wyszła ze 
wspaniałą inicjatywą i przekazała 
przenośne komputery wychowan-
kom tej placówki. 

Nauka zdalna w dobie trwającej epide-
mii to wyzwanie dla niejednej rodziny. 
Tym trudniej zapewnić warunki do edu-
kacji dzieciom z placówek opiekuńczo-
-wychowawczych. Sprzęt komputero-
wy w tychże placówkach jest teraz na 
wagę złota. Wrocławska organizacja 
spośród wielu instytucji działających 
na Dolnym Śląsku postanowiła wybrać 
właśnie polkowicki PCPR i  przekazać 
tam pięć używanych laptopów. 
– Sprzęt będzie służył dzieciom z pla-
cówki ,,Skarbek" i  będzie pomocny 
w  codziennej pracy dydaktycznej. Ko-
ronawirus okazał się także wyzwaniem 
dla nas. Zorganizowanie nauki zdalnej 
tylu wychowankom nie byłoby możli-
we, gdyby nie wsparcie Domu Wcza-
sów Dziecięcych w  Przemkowie, gdzie 
dzieci miały do dyspozycji zarówno 
komputery jak i  nauczycieli, którzy 
wspierali naszych podopiecznych – 
mówi Krzysztof Nester, wicestarosta 

Polkowicki. 
Nikt nie jest w stanie dziś przewidzieć, 
jak sytuacja związana z  epidemią bę-
dzie wyglądała po wakacjach. Dlatego 
też taka darowizna to ogromna pomoc 
dla placówki i  przebywających w  niej 
dzieci, których niestety w  ostatnich 
miesiącach również przybyło. 
 – Wychodzimy naprzeciw ludz-
kim potrzebom, realizacji marzeń, 

potencjałów, poprawie jakości życia. 
Dla nas w  działaniach liczą się życz-
liwość, empatia, otwarte ludzkie ser-
ce na dobro tego świata, wzajemna 
współpraca – mówi prezes Fundacji 
Veritas Marek Urbaniak.

PPI

KGHM zadbał 
o maturzystów   
REGION

Ponad 420 litrów płynu biobójcze-
go i ponad 8,5 tysiąca saszetek po 
3 ml trafiło do szkół w naszym re-
jonie, objętych patronatem KGHM 
Polska Miedź. Wśród nich jest Ze-
spół Szkół w Polkowicach. 

- Tegorocznych maturzystów mamy 
około 110, a  najwięcej zdających było 
w drugim dniu podczas egzaminu z ma-
tematyki, ponad 140, w tym absolwenci 
z  lat ubiegłych – powiedziała Jolanta 
Rubiś-Kulczycka, dyrektor Zespołu 
Szkół im. Narodów Zjednoczonej Eu-
ropy w Polkowicach. – Ponadto, około 
70 uczniów zdawać 
będzie egzamin 
zawodowy.  
Polkowicki ZS jest 
jedną z  ośmiu pla-
cówek w  naszym 
rejonie objętych 
patronatem KGHM. 
Pozostałe znajdują 
się w  Chocianowie, 
Lubinie, Głogowie, 
Legnicy i  Bole-
sławcu. Z  wnio-
skami o  darowiznę 
w  formie płynu 
de z y n f ek uj ącego 
szkoły zgłosiły się 
do Fundacji KGHM 
w  ramach progra-
mu „Kompetentni 
w  branży”. Płyn 
produkowany jest 
przez spółkę KGHM 
NITROERG.

- Pomagamy nie tylko dlatego, że są 
to szkoły w  Zagłębiu, ale dlatego, 
że są to szkoły, które przygotowują 
naszych przyszłych pracowników 
- powiedział Marcin Chludziński, 
prezes zarządu KGHM Polska Miedź 
S.A. - Przed uczniami teraz zarówno 
egzaminy ósmoklasistów jak i matury. 
Życzę wszystkim pomyślności i  po-
łamania piór. A  przekazywany płyn 
biobójczy jest po to, by egzaminy doj-
rzałości przebiegły w jak najbardziej 
spokojnej i bezpiecznej atmosferze.
Za to wsparcie podziękował Kamil 
Ciupak, starosta polkowicki: - To ko-
lejny dowód na to, że patronat firmy 

KGHM wiąże się 
z  szerokim spek-
trum działań, 
a  nasze porozu-
mienie o  współ-
pracy przynosi 
wszystkim wy-
mierne korzyści 
– podkreślił. 
Przy okazji, KGHM 
Polska Miedź za-
chęca absolwen-
tów podstawówek 
do udziału w  re-
krutacji do klas 
w szkołach patro-
nackich. Szczegó-
ły można znaleźć 
na stronie interne-
towej spółki. 

ULK

–  A K T U A L N O Ś C I  –

Inwestycja dotyczy odcinka 
Skalników nr 36-60, od skrzy-

żowania przy boisku do za-
kończenia szeregówki na wy-
sokości marketu Delikatesy 

Centrum. Dodatkowo obejmie 
najbardziej wyeksploatowane 
przyłącza do bloków pomię-
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Wojtowicz: Zepniemy powiat polkowicki szlakami rowerowymi

KOMUNIKACJA

Samorządy mają duży wpływ na 
zachowania proekologiczne miesz-
kańców. Oprócz zwiększenia licz-
by połączeń komunikacji miejskiej, 
w grę wchodzi również budowanie 
ścieżek i szlaków rowerowych czy 
wreszcie doprowadzanie do Polko-
wic kolei. Na temat planów i pomy-
słów na proekologiczne skomuni-
kowanie Polkowic i powiatu polko-
wickiego Edyta Drzymała rozma-
wia z Janem Wojtowiczem – peł-
nomocnikiem burmistrza ds. gór-
nictwa i komunikacji oraz radnym 
powiatu polkowickiego. 

Polkowice stawiają na elektryki. 
Nie mówimy tylko o  autobusach 
z napędem elektrycznym, ale i o bu-
dowaniu komercyjnych stacji do ła-
dowania elektryków.  

Tak, jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z  planem, to jeszcze w  tym miesiącu 
zostanie oddana do użytku pierwsza 
stacja komercyjna do ładowania po-
jazdów elektrycznych. Jest to pierw-
sza taka stacja w naszym mieście, ale 
mam nadzieję, że nie ostatnia. Rozwa-
żamy kolejną lokalizację – w  pobliżu 
obiektów sportowych przy ulicy 11 
Lutego. Warto przypomnieć, że w  no-
wej zajezdni autobusowej takich stacji 
ładujących posiadamy jedenaście. Je-
steśmy przygotowani kompleksowo 

pod nowe autobusy, które mają do 
nas przyjechać z  początkiem nowego 
roku. Mowa tu o  dziewięciu pojazdach 
elektrycznych. Obecnie mamy flotę 
piętnastu autobusów, w  tym dwa są 
elektryczne. Jeżeli mówimy o elektro-
mobilności to wspomnę, że pracujemy 
nad tym, by do końca tej kadencji wy-
mieniać gminne samochody służbowe 
na takie z napędem elektrycznym. 

Wszystkie tego typu działania 
zmierzają do tego, by Polkowice 
były bardziej przyjazne ekologii. 
Wróćmy jeszcze do autobusów ko-
munikacji miejskiej. Przypomnijmy, 
jak to się stało, że polkowiczanie 
mogą nimi podróżować bezpłatnie 
nie tylko na terenie gminy, ale i są-
siednich samorządów.

Polkowicka komunikacja autobuso-
wa funkcjonowała w  gminie z  dużo 
mniejszą częstotliwością niż teraz. 
Na początku 2019 roku zmieniło się 
to diametralnie. Podpisaliśmy poro-
zumienia z  czterema gminami: Jerz-
manową, Grębocicami, Chocianowem 
i  gminą wiejską Lubin. W  ten sposób 
nasze miejskie autobusy wyjechały na 
ościenne gminy. Porozumienie z Grębo-
cicami dało nam bezpłatne połączenie 
autobusowe ze stacją PKP. Nie sposób 
nie wspomnieć o flagowym połączeniu 
Polkowice-Lubin, czyli linii 110. Jest to 
coś, co od lat nie funkcjonowało i na co 
narzekali mieszkańcy. Polkowiczanie 

skazani byli wcześniej tylko i  wyłącz-
nie na prywatnych przewoźników, 
którzy nie ma co ukrywać – jeżdżą jak 
chcą. Udało nam się to zmienić. Teraz 
mieszkańcy mają w  tygodniu cztery, 
a  w  weekendy dwie pary bezpłatnych 
połączeń z Lubinem. W tym przypadku 
w  negocjacjach uczestniczyłem jako 
radny powiatowy. Powiaty musiały 
przekazać między sobą obowiązek peł-
nienia funkcji organizatora publicznego 
transportu zbiorowego na danym od-
cinku. Potem już jako pełnomocnik ds. 
górnictwa i  komunikacji kontynuowa-
łem negocjacje na poziomie gmin, wraz 
z  burmistrzem Łukaszem Puźnieckim. 
Wypracowaliśmy model, w  którym 
Polkowice i  Lubin finansują te połą-
czenia wspólnie. W tej chwili w Polko-
wicach prowadzimy dużą komunikację 
międzygminną.

Zwiększanie połączeń bezpłatnej 
komunikacji ma nie tylko wpływ 
na poprawę komfortu życia miesz-
kańców, ale jest to też jeden z  ele-
mentów proekologicznych działań 
gminy.

Za każdym razem mówi o  tym bur-
mistrz Łukasz Puźniecki. Dobrze funk-
cjonująca komunikacja miejska to nie 
tylko dodatkowe połączenia autobuso-
we. Jeśli mieszkańcy decydują się na 
przejazdy autobusami to zmniejsza się 
w  mieście ruch samochodowy. A  jeśli 
doprowadzimy do tego, że mieszkaniec 
nie będzie potrzebował samochodu, 
to dodatkowo poprawi się jakość po-
wietrza, ale też zwiększy choćby ilość 
miejsc parkingowych. W tym wypadku 
autobusy to jeden z  elementów. Pa-
miętajmy też o  rowerze miejskim. To 
kolejny środek ekologicznej mobilności 
miejskiej w  naszym mieście. Projekt 
sprawdził się. Wyniki mówią same 
za siebie.  50 rowerów przejechało 
w sumie 48 tysięcy kilometrów, a sko-
rzystało z nich ponad 1700 zarejestro-
wanych użytkowników. Te liczby robią 
wrażenie. W  tym roku, niestety mu-
sieliśmy z tego projektu zrezygnować, 
ze względu na oszczędności związane 
z walką z koronawirusem. Mam jednak 
nadzieję, że w przyszłym roku uda się 
do tematu wrócić.

Następny element tej układanki to 
kolej.

Flagowy projekt burmistrza Polkowic. 
Połączenie kolejowe pomiędzy Polko-
wicami, Lubinem i  Głogowem, czyli 
tzw. Kolej Aglomeracyjna Zagłębia 
Miedziowego. Kilka kroków milowych 
w tej kwestii jest za nami. KAZM zosta-
ła z poziomu samorządowego wpisana 
jako jedna ze szprych Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, została też 
ujęta w ważnym dokumencie przez PKP 
PLK. Gmina Polkowice, jak i Urząd Mar-
szałkowski Dolnego Śląska wpisały tę 
inwestycję do swojego wieloletniego 
planu finansowego. Mówię tu o zabez-
pieczeniu pieniędzy na przygotowanie 
dokumentacji projektowej i sporządze-
nie decyzji środowiskowej. Czekamy na 
takie decyzje wszystkich zaangażowa-
nych samorządów. Każdy dorzuca się 
na ustalonych zasadach.

 
 

To jest bardzo duży projekt. Trze-
ba rozmawiać z  wieloma różnymi 
podmiotami.

Finansowo jest to nie do udźwignięcia 
przez samorządy. Nie ma się co oszu-
kiwać. Mówi się o  kwocie około 800 
mln zł. Jako samorządy nie jesteśmy 
w  stanie tego zrealizować. Jeżeli nie 
zostanie to sfinansowane z  central-
nych środków to mamy świadomość, 
że plan nie dojdzie do skutku. Pracuje-
my więc nad tym, na co mamy wpływ 
i pieniądze, a więc nad przygotowaniem 
dokumentacji projektowych. Chcemy 
mieć z  czym pojechać do Warszawy. 
Liczymy na to, że premier zgodzi się 
z  naszym planem. Wiemy, że to jest 
właściwy kierunek i że uda się nam do-
prowadzić kolej do Polkowic.

Mówimy o  dziedzinach, w  których 
prowadzi pan działania nie tylko 
z ramienia gminy i burmistrza - jako 
jego pełnomocnik, ale również ze 
strony powiatu polkowickiego, jako 
radny.  

Pierwszą dużą rzeczą, w której brałem 
udział jako radny powiatowy, to były 
negocjacje dotyczące połączenia au-
tobusowego Polkowice-Lubin. To było 
naprawdę duże wyzwanie i  włożyłem 
w  to dużo wysiłku. Bardzo się cie-
szę, że udało się nam to sfinalizować, 
a projekt jest realizowany z sukcesem. 
Wymagało to ode mnie podwójnej 
roli. Najpierw na poziomie powiato-
wym, następnie gminnym. Staram się 
łączyć te role, znając specyfikę obu 
samorządów. To niejedyne zadanie 
jakie realizuję łącząc ze sobą funkcje 
gminną i  powiatową. Jest sporo pro-
blemów, które wymagają komplekso-
wych działań. Teraz na przykład warto 
wspomnieć o drodze wojewódzkiej 331, 
biegnącej przez nasze gminne tereny, 
czyli takie miejscowości, jak Tarnówek, 
Dąbrowa, Pieszkowice, Żelazny Most. 
Od lat jest ona utrapieniem mieszkań-
ców. Wymaga generalnego remontu. 
Teraz, gdy przedłuża się budowa S3, 
często ten objazd rozbija się na dwa 
kierunki. Część kierowców podróżu-
je trasą: Sobin-Jędrzychów-Obora, 
a  część właśnie przez Żelazny Most. 
Poza wykorzystywaniem tego odcin-
ka jako drogi objazdowej, ze względu 
na budowę S3 czy przez sprzęt ciężki 
potrzebny do obsługi zbiornika odpa-
dów poflotacyjnych „Żelazny Most”, 
jest też ruch codzienny, czyli autobusy 
i  mieszkańcy. Ta droga jest po prostu 
zniszczona. Powiat czy gmina nie mogą 
jej naprawić, ponieważ nie jest to nasza 
droga. Właściciel, czyli województwo 
reaguje doraźnie. Nie robi gruntow-
nych inwestycji. Jako radny powiato-
wy postanowiłem starać się o  to, by 
powiat mógł tę drogę przejąć. Pozwoli 
nam to wspólnie z gminą Polkowice na 
podejmowanie działań, inwestycji, na-
praw, remontów, budowy chodników. 
Dla mieszkańców są to szalenie istotne 
sprawy, które przez lata nie mogły być 
realizowane tylko z  tego powodu, że 
nie mogliśmy inwestować na nieswojej 
drodze. Mam nadzieję, że uda mi się ten 
projekt doprowadzić do końca i  przej-
miemy tę drogę, a  co za tym idzie po-
prawi się komfort życia mieszkańców.

 

Co do samego powiatu tych po-
mysłów i  planów ma pan znacznie 
więcej. 

To, na czym chcę się skupić – jeżeli 
chodzi o  pracę w  powiecie – to połą-
czenie całego powiatu szlakami ro-
werowymi. Mam taką koncepcję, którą 
chciałbym wdrożyć w tej kadencji. Ma-
rzy mi się połączenie naszego powiatu 
pełnymi szlakami rowerowymi. Może 
nie ścieżkami, bo to jest dość drogie 
i  trudne w realizacji. Pomysł jest taki, 
by spiąć cały powiat szlakami rowero-
wymi. Obecnie nie funkcjonuje to w ta-
kim wymiarze jak powinno. Nastąpiły 
duże zmiany w związku z budową trasy 
S3. Chcielibyśmy to zinwentaryzować 
i  spiąć to od nowa. Myślę, że mogę 
zdradzić, że trwają już rozmowy z  La-
sami Państwowymi, od których chce-
my użyczenia traktów leśnych. Chce-
my w nie zainwestować na pewno jako 
poszczególne gminy i  na pewno jako 
powiat. Chcemy wspólnie zrobić fajny 
duży projekt rowerowy. To jest taki 
rąbek tajemnicy, który mogę uchylić, 
a nad którym pracuję jako radny powia-
towy i mam nadzieję, że zrealizuję go do 
końca kadencji. 

Godzenie kilku funkcji zawodowych, 
a dodatkowo, prywatnie połączenie 
tego z  opieką nad półtorarocznymi 
bliźniętami to nie lada wyzwanie.

To jest ciekawe wyzwanie. Nowe do-
świadczenie. Tak, od półtora roku je-
stem tatą dwóch synów. Nie mógłbym 
tu nie wspomnieć o  mojej żonie, która 
fantastycznie sobie radzi. Daje z siebie 
wszystko, by funkcjonowało to tak jak 
powinno. No cóż, każdy kto jest rodzi-
cem, a  tym bardziej rodzicem bliźniąt, 
ma wiedzę i świadomość tego, jak wy-
gląda codzienność. Nie zawsze jest ła-
two, ale po całym szalonym dniu obo-
wiązków i pracy, gdy wracam do domu 
i  widzę uśmiechniętych chłopaków to 
wszystko mi wynagradza.

Co było pierwsze? Czy to opieka 
nad bliźniakami przełożyła się 
na umiejętność organizacji pracy 
i  łączenia kilku funkcji naraz? Czy 
też odwrotnie najpierw był multi-
tasking zawodowy, który ułatwia 
rodzicielstwo?

Pierwsze zadanie domowe, które odro-
biłem po pojawieniu się na świecie mo-
ich synów to cierpliwość. Dzieci uczą 
cierpliwości. Ale umiejętności orga-
nizacyjne posiadałem wcześniej. Wy-
starczy wspomnieć, że przez dziesięć 
lat pracowałem w  Polkowickim Cen-
trum Animacji przy organizacji wyda-
rzeń kulturalnych. Ostatnie cztery lata 
pracy w  PCA zarządzałem Kinem. Na 
pewno wymagało to ode mnie umiejęt-
nego zarządzania czasem i  porozkła-
dania zadań. Nabyte tam umiejętności 
zdecydowanie pomagają mi w  tym, co 
robię dzisiaj. Co do opieki nad chłopca-
mi, to wspólnie z żoną staramy się ra-
dzić sobie z  tym wyzwaniem, jakim są 
bliźnięta, a ja dodatkowo z wyzwaniem, 
jakie mam w życiu zawodowym, a więc 
łączeniem funkcji radnego powiatu 
polkowickiego z  pełnomocnikiem bur-
mistrza Polkowic ds. górnictwa i komu-
nikacji. Myślę, że póki co, fajnie udaje mi 
się to godzić i spinać.
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Ważne przed wyborami prezydenckimi   
WYBORY

Do 12 czerwca przyjmowane będą 
w polkowickim ratuszu zgłosze-
nia kandydatów do komisji obwo-
dowych podczas wyborów prezy-
denckich, w niedzielę, 28 czerwca. 
Z kolei do 16 czerwca można zgło-
sić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego.
 
Zgłoszenia kandydatów do komisji 
wyborczych mogą dostarczyć peł-
nomocnicy lub osoby upoważnione 
oraz wyborcy - w  formie skanu, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, 
a podpis elektroniczny nie jest wyma-
gany. W  takim przypadku, oryginały 
zgłoszenia należy przesłać do urzędu 
pocztą tradycyjną albo dostarczyć do 
kancelarii urzędu. 
- W  przypadku wysłania zgłosze-
nia pocztą, dostarczania do siedziby 
urzędu lub wysyłania skanem za po-
średnictwem poczty elektronicznej 
dopuszczalne jest uwierzytelnienie 
kopii upoważnienia pełnomocnika wy-
borczego do zgłoszenia kandydatów 
przez osobę zgłaszającą kandydatów, 

a nie przez pełnomocnika wyborczego 
– wyjaśnia Małgorzata Konieczyńska, 
zastępca dyrektora wydziału organi-
zacyjno-administracyjnego w ratuszu. 
Dokumenty w  formie skanowanej na-
leży przesyłać na adres e-mail: mko-
nieczynska@ug.polkowice.pl lub nbo-
ron@ug.polkowice.pl
Zgodnie z  wyjaśnieniami PKW, dorę-
czenie do urzędu gminy zgłoszenia 
zostanie potwierdzone przez osobę 
przyjmującą za pośrednictwem poczty 
elektronicznej i  podpis elektroniczny 
też nie jest wymagany. Przypominamy 
termin: 12 czerwca, do godz. 14, pok. 
203 lub 208 w urzędzie gminy. Nie mu-
szą być ponawiane zgłoszenia kandy-
datów do komisji obwodowych dostar-
czone w związku z majowym terminem 
wyborów, w  których głosowanie się 
nie odbyło.  
Z  kolei, do 16 czerwca, do godz. 17 
można zgłaszać zamiar głosowania  
korespondencyjnego. Zainteresowani 
powinni to zgłosić komisarzowi wy-
borczemu za pośrednictwem urzędu 
gminy - w  gminie, w  której ujęci są 
w spisie wyborców. 

Zgłoszenia przyjmowane są ustnie 
lub pisemnie w  ratuszu. Można też 
to zrobić w  formie elektronicznej za 
pośrednictwem usługi udostępnionej 
na platformie e-PUAP. Należy podać: 
nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę 
urodzenia, numer ewidencyjny PESEL 
wyborcy, adres, na który ma być wy-
słany pakiet wyborczy lub oświad-
czenie o  odbiorze osobistym pakietu, 
a  także numeru telefonu lub adresu 
poczty elektronicznej (e-mail). Wzór 
zgłoszenia dostępny jest również na 
stronie BIP urzędu gminy w  zakładce 
Ogłoszenia Wyborcze. Osoby prze-
bywające w kwarantannie, izolacji lub 
izolacji w warunkach domowych mogą 
zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego najpóźniej do 23 czerwca. 

ULK

OGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w  Po-
lkowicach  ul. Kolejowa 24A 
ogłasza przetarg na ustanowienie prawa od-
rębnej własności  lokalu  mieszkalnego :
Polkowice  ul. Miedzianej  1/17. 
Mieszkanie o pow. użytkowej  32,70m2,  poło-
żone na V piętrze, składające  się  z: 
2 pokoi, kuchni, łazienki z  wc i  przedpokoju 
oraz przynależnej komórki gospodarczej (za-
budowa półpiętra) o pow. 1,28 m2 stanowią-
cymi udział w częściach wspólnych budynku 
i gruntu w wysokości 68/10000.
Cena wywoławcza  -  111 010,00 zł       tj. 3 
395/m2
Minimalne postąpienie wynosi 1000 zł
Przetarg odbędzie się w  dniu 29.06.2020 r. 
o godz. 1000 w siedzibie spółdzielni 

w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A.
Wadium w  wysokości 5 550,00 zł  należy 
wpłacić na konto spółdzielni w PKO BP  
Nr 46 1020 3017 0000 2902 0025 6164.
Dowód wpłaty stanowi dokument warunkują-
cy uczestnictwo w przetargu.
Mieszkanie można oglądać w   poniedziałki 
i środy w godz. 1000- 1200 po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu z  administracją 
spółdzielni  –  tel. 76 746 18 49, 
Szczegółowe informacje dotyczące przetar-
gu w godzinach 800 -1400pod nr telefonów:
-  dział mieszkaniowy         -        076 746 18 58
-  administracja        -    076 746 18 49 
-  sekretariat        -    076 746 18 40 

Regulamin przetargu do wglądu w  siedzibie 
spółdzielni (pokój nr 7).

OGŁOSZENIE 

Urząd Gminy Polkowice – Wydział Plano-
wania Przestrzennego, Geodezji i  Nierucho-
mości informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. 
Rynek 19 wywieszono wykaz dotyczący:

- dzierżawy działek o nr geod. 148, 149, 152, 
153 i 225 obręb 0004 Polkowice wraz 

z  posadowioną podczyszczalnią wód opado-
wych i  roztopowych, placem manewrowym 
oraz ogrodzeniem.

Informacje na temat wykazu można uzyskać 
w  Wydziale Planowania Przestrzennego, 
Geodezji i Nieruchomości – ul. Rynek 19 (pok. 
10-11) tel. 76/ 84 74 128

OGŁOSZENIE 

Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na ta-
blicy ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie 
internetowej urzędu pod adresem: www.po-
lkowice.pl, w  Biuletynie Informacji Publicz-
nej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. 
zamieszczono: 
Wykazy następującej nieruchomości prze-
znaczonej do zbycia: 
-  działki o nr geod.: 173/5 o pow. 20 m2 i 328/1 
o pow. 34 m2 , położone w obrębie 1 miasta 
Polkowice  /zbycie w drodze zamiany/. 
Wykazy następujących nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę: 
- lokal użytkowy o pow. 21 m2 przy ul. Ratow-
ników 2 w Polkowicach,
- lokal użytkowy o pow. 33,18 m2 przy ul. Hu-
bala 24 w Polkowicach,
- działka nr 206/18 o  pow. 86 m2 położona 
w obrębie 2 miasta Polkowice. 

Informacje na temat ogłoszenia można uzy-
skać w  Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, Geodezji                          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  –
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Wykaz dyżurów radnych 
rady miejskiej 

Radni pełnią dyżur we wtorki od godziny 16:00 do 
17:00 w pokoju nr 206 Ratusza, telefon (76)75 92 096

09.06.2020 | 1600-1700 | MAREK STAROŃ

16.06.2020 | 1600-1700 | TOMASZ SZULC

30.06.2020 | 1600-1700 | GRZEGORZ RYŁKO
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Koronawirus osłabia 
polkowicki budżet
FINANSE

 Z brakiem 35 mln zł w portfelu gmi-
ny nie będzie łatwo sobie poradzić, 
dlatego władze gminy pracują nad 
planem awaryjnym – Polkowicką 
Tarczą Samorządową. 

– Już wiemy, że będziemy liczyć gigan-
tyczne straty. Od wybuchu epidemii, 
od razu przyjęliśmy wariant negatyw-
ny i  rozpoczęliśmy przygotowania do 
uchronienia budżetu przed skutkami 
epidemii – mówi Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. – Gdy tylko zaczęły 
do nas docierać te niepokojące sygna-
ły, pracowaliśmy na zapleczu i przede 
wszystkim cięliśmy te wydatki, które 
nie wiążą się z  inwestycjami. Dbamy 
o  to, by rozwój gminy mimo wszystko 
został zachowany. Z  drugiej strony 
rezygnujemy z tych przedsięwzięć, bez 
których możemy się obejść. Chociaż-
by Dni Polkowic czy rower miejski. Od 
początku też zamroziliśmy etatyzację 
w  urzędzie czy znacznie ograniczy-
liśmy wydatki na promocję. Chociaż 
z  boleścią, ale również przesunęliśmy 
realizację budżetu obywatelskiego na 
terenie Polkowic na rok przyszły. Re-
agujemy cały czas. Znając ostateczną 
skalę skutków epidemii i jej wpływu na 
budżet, dokończymy przedstawienie 
tarczy samorządowej – podsumowuje 
szef polkowickiego samorządu.
Polkowice liczą w  tej kwestii również 
na wsparcie rządu.
– Liczymy na przesunięcie wpłaty „ja-
nosikowego” czy wprowadzenie takie-
go mechanizmu, który refinansowałby 
nam te wydatki, które ponieśliśmy 
na walkę z  koronawirusem, a  były to 
niebagatelne kwoty – mówi burmistrz 
Puźniecki.
– W  ciągu ponad dwóch miesięcy na 
walkę z  koronawirusem z  rezerwy na 
zarządzanie kryzysowe wydano 550 
tysięcy złotych. Przy czym w  budże-
cie 2020 na ten cel zarezerwowano 
885 tysięcy złotych – mówi gminna 
skarbnik. – Rachunek jest prosty. 

Zostało nam jeszcze 335 tysięcy zło-
tych, a  końca pandemii nie widać na 
horyzoncie. Kiedy skończą nam się 
środki z rezerwy kryzysowej będziemy 
zmuszeni sięgnąć po środki z budżetu – 
dodaje Katarzyna Gryś, skarbnik Gminy 
Polkowice.
Potrzeby są ogromne. Żłobek Miejski 
w  Polkowicach szacuje, że na same 
środki ochrony osobistej i dezynfekcję 
będzie potrzebować dodatkowo 18 tys. 
zł miesięcznie. Tego samego typu po-
trzeby przedszkoli szacuje się na 5 tys. 
zł miesięcznie. Podobnie szkoły, które 
niebawem będą przyjmować uczniów.
Od początku pandemii gmina Polkowi-
ce wspiera pierwszą linię frontu walki 
z  koronawirusem również z  dodatko-
wych środków.
Gminne wsparcie powędrowało m.in. 
do pogotowia ratunkowego.  Ratow-
nicy otrzymali najpierw 71 tys. zł  
(55 tys. zł na wydatki bieżące jak środki 
ochrony osobistej oraz 16 tys. zł na do-
posażenie karetki ratunkowej). Potem 
kolejne 18 tys. zł na sprawy bieżące 
i wreszcie 70 tys. zł na zakup specjal-
nego masażera LUCAS, który jest na-
zywany trzecim ratownikiem i trafił na 
wyposażenie jednej z karetek.
Polkowice wsparły również straż po-
żarną kwotą 20 tys. zł. Podobna kwota 
na środki ochrony osobistej wsparła 
komendę policji. Polkowickie Centrum 
Usług Zdrowotnych otrzymało 50 tys.
zł na program walki z koronawirusem.
Przypomnijmy też, że Polkowice sfina-
lizowały umowę na zakup łóżka z  re-
spiratorem dla szpitala w Bolesławcu. 
Samorządy Zagłębia Miedziowego 
wpłaciły  na ten cel wspólnie 250 tys. 
zł.
Ta pomoc jest konieczna i  potrzebna. 
Na pewno na tym się nie skończy. Tym-
czasem coraz częściej mówi się o tym, 
że sytuacja wszystkich samorządów 
w  Polsce nie jest najlepsza. Ekono-
miści mówią o  największym kryzysie 
od czasów II wojny światowej. Przed-
stawiciele miast, jak i  ośrodków zrze-
szających samorządy – jak Związek 

Miast Polskich – alarmują, że mamy do 
czynienia z  ogromnym rozchwianiem 
finansów samorządów.
– Rzeczywiście, zaczynamy to również 
obserwować – mówi Łukasz Puźniecki.
Jak podkreśla skarbnik gminy Kata-
rzyna Gryś, szacowana strata 35 mln 
zł nie jest najczarniejszym scenariu-
szem, jaki wzięto pod uwagę. Może być 
znacznie gorzej. Nikt nie jest w  stanie 
przewidzieć końca pandemii, czy osta-
tecznych kosztów, jakie z  tego tytułu 
poniosą samorządy.
– Budżety samorządów terytorial-
nych muszą odpowiadać wskaźnikom, 

wynikającym z ustawy o finansach pu-
blicznych – tłumaczy Katarzyna Gryś.
– Grozi nam gigantyczna dziura, której 
nie będziemy w  stanie załatać nawet 
gwałtownymi cięciami. Przypomnę, że 
nadal borykamy się z  bagażem 70 mln 
zł zadłużenia, jakie zastaliśmy obej-
mując władzę w  gminie – mówi bur-
mistrz Puźniecki. – Ostatnią rzeczą, 
jaką chciałbym zrobić to, aby miesz-
kańcy odczuli to na standardzie życia 
– dodaje.
W tej chwili gmina koncentruje się więc 
na pracy nad pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych czy cięciem wydatków 

niezwiązanych z  podstawowymi po-
trzebami gminy i jej mieszkańców.
– Jestem za to odpowiedzialny. To 
trudna misja, żeby te finanse prze-
prowadzić przez kryzys w  sposób jak 
najbardziej racjonalny i  bezpieczny – 
podsumowuje burmistrz Puźniecki. – 
Dbamy o to, by nasz mieszkaniec w tym 
minimalnym standardzie nadal czuł się 
przez gminę zaopiekowany.

Edyta Drzymała

Nagrody w loterii PIT wylosowane
PIT

Szesnaście nagród, w tym główną 
w wysokości 10 tys. zł wylosowa-
no w polkowickim ratuszu podczas 
pierwszego w naszym mieście fina-
łu loterii PIT. W sumie, wzięło w niej 
udział 850 osób.  

Szczęśliwcy otrzymają piętnaście na-
gród rzeczowych (po pięć: czytników, 
oczyszczaczy powietrza i  hulajnóg 
elektrycznych) oraz jedną finanso-
wą – 10 tys. zł, z  ekwiwalentem na 
podatek. Łączna pula nagród sięga 
prawie 30 tys. zł. Ponadto, wyloso-
wano rezerwową listę zwycięzców. 
Oficjalnie podane zostały tylko imio-
na, inicjały nazwisk oraz trzy ostatnie 
cyfry numerów telefonów komórko-
wych (lista ta znajdzie się na stronie:  
www.pitwpolkowicach.pl). 
- Kryją się za nimi konkretne zgłoszenia 
– powiedział Robert Kieszek, prezes 
zarządu Agencji Gratifica, organizatora 
loterii promocyjnej. – Jeśli nie uda się 

skontaktować z laureatami wylosowa-
nymi w pierwszej kolejności, wtedy po-
dejmiemy próbę kontaktu z  laureatami 
z listy rezerwowej. 
Loteria PIT została zorganizowana 
w Polkowicach po raz pierwszy. Trwała 
od 9 marca do 1 czerwca. W tym czasie 
wpłynęło 850 zgłoszeń. 
- Oceniamy to jako bardzo dobry wynik 
– dodał prezes agencji. – Trzeba brać 
po uwagę kilka wypadkowych. Jedną 
z nich jest ogólna liczba mieszkańców, 
a  drugą liczba uprawnionych do skła-
dania deklaracji PIT. Ważne jest też to, 
czy projekt  realizowany jest cyklicz-
nie, czy – jak w  Polkowicach - po raz 
pierwszy. 
Jak informowaliśmy, loteria miała 
zachęcić mieszkańców do rozliczania 
się w  Polkowicach, aby tutaj zostały 
pieniądze z  podatku PIT. Wystarczyło 
tylko podać adres zamieszkania na te-
renie gminy. 

ULK

W  polkowickim urzędzie skarbowym 
swój podatek rozlicza 77 proc. miesz-
kańców gminy. Zgodnie z  informacją 
nadesłaną z  Ministerstwa Finansów, 
zaplanowany w  budżecie państwa do-
chód naszej gminy z  tego tytułu sięga 
ponad 41 mln zł. 

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

gminy Polkowice

- Gdyby w swojej 
małej ojczyźnie podatek dochodowy 
rozliczali wszyscy mieszkańcy, to 
wpływy do budżetu wyniosłyby 
blisko 53,5 mln zł. Tym samym 
dochody gminy w roku 2020 
byłyby wyższe o ponad 12 mln zł, co 
w bardzo istotny sposób popra-
wiłoby naszą sytuację i chociażby 
możliwości inwestycyjne.
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Zarządy osiedli doradzą władzom gminy 
OSIEDLA

Od 1 lipca piętnastoosobowe rady 
osiedlowe w Polkowicach odcho-
dzą do lamusa. Będzie oszczędniej, 
ale mieszkańcy na tym nie stracą. 
O nową jakość zadbają pięciooso-
bowe zarządy osiedli koncentru-
jąc się na najważniejszych proble-
mach w poszczególnych rejonach.        

O  zmianach w  funkcjonowaniu rad 
osiedlowych mówiło się od dłuższego 
czasu. Temat ten był jednym z punktów 
ostatniej sesji rady miejskiej.
Dziesięć rad osiedlowych powstało 
w 2014 roku.
- W naszej opinii, a tak-
że wielu mieszkańców 
rady osiedlowe wy-
czerpały potencjał, 
jaki miały na początku 
swojej działalności – 
przekonuje Wojciech 
Żbikowski, zastępca 
dyrektora wydziału 
spraw obywatelskich 
w ratuszu. - Skupiły się 
głównie na organizacji 
imprez kulturalno-
-sportowych, a  nie na 
tym, na czym powinny 
się skupić, czyli na roli 
opiniodawczo-dorad-
czej dla organów gmi-
ny: burmistrza i  rady 
miejskiej. 
Przykładem wydarzeń 
organizowanych przez 
rady osiedlowe były 
m.in. zakupy biletów 
do kina albo na spek-
takle wyjazdowe lub 
podczas Dni Teatru, 
choć pomimo zapisów 

były wolne miejsca. Zdarzało się, że 
w  warsztatach i  zajęciach ogólnoro-
zwojowych (np. jogi) uczestniczyły 
dwie, trzy osoby, a  na bowling, co 
wiązało się z  rezerwacją torów, nie 
przychodził nikt albo było mało osób, 
np. jedenaście na trzech torach (poza 
mistrzostwami). Na rajdy rowerowe 
zgłaszano 60 uczestników, w  trasę 
ruszało od 16 do 25 , a  każda z  tych 
imprez kosztowała średnio 3,5 tys zł. 
Bardzo kosztowne były niektóre pikni-
ki, np. na os. Sienkiewicza za 45 tys. zł, 
na os. Staszica za ponad 10 tys. zł, na 
os. Polkowice Dolne za ponad 13 tys. zł, 
na os. Gwarków za prawie 38,5 tys. zł 

czy festyn kul-
turalny na os. 

Krupińskiego 
za ponad 49 
tys. zł. 

Jak już infor-
m o w a l i ś m y , 

według danych 
z  lat 2014-2019, 
na działalność 
rad osiedlowych 
wydano aż po-
nad 6,8 mln zł, 
z czego na same 
diety prawie 
950 tys. zł. Po-
zostałą część 
stanowiły wy-
datki na zadania 
związane ze 
zdrowiem, spor-
tem i kulturą. 
Inaczej będą 
f unk cjo n o w a ć 
pięcioosobowe 
zarządy osie-
dli, wybierane 
przez ogólne 

zebrania mieszkańców. 
- Nie będzie pieniędzy do dyspozycji 
tych jednostek na zadania z  zakresu 
zdrowia, kultury i  sportu – wyjaśnia 
Wojciech Żbikowski. – Te będą reali-
zować dla naszych mieszkańców ta-
kie jednostki jak Centrum Kultury czy 
PCUZ. Zarządy osiedli będą przede 
wszystkim współpracować z  burmi-
strzem i  radą miejską w  celu opinio-
wania tego, co dzieje się na danym 
osiedlu. Są one bowiem najbliżej miesz-
kańców. Wiedzą, jakie są ich potrzeby 
– podkreśla. 
Szacunkowy koszt diet na dwanaście 
miesięcy to 58 800 zł. Kadencja zarzą-
du osiedla potrwa tyle samo co kaden-
cja rady miejskiej.
Dalszego funkcjonowania rad osiedlo-
wych bronili radni klubu Porozumienie 
dla Mieszkańców Polkowic, choć nie 
ukrywali, że być może nie wszystko się 
udało. 
- Należy się doskonalić, ale czy trzeba 
od razu likwidować rady osiedlowe? 
Jeśli od 1 lipca ich nie będzie, to co 
z powołaniem zarządów osiedli w cza-
sie pandemii? - pytała m.in. radna 
Mariola Kośmider sugerując, by temat 
ten przesunąć w  czasie, skierować do 
komisji doraźnej. 
Po wybuchu pandemii rady osiedlowe 
praktycznie przestały działać i  - jak 
tłumaczył Wojciech Żbikowski – nic 

się nie stanie, jeśli w najbliższym 
czasie ta sytuacja się nie zmie-
ni, bo chodzi przede wszystkim 
o bezpieczeństwo.   
Z  kolei radni m.in. klubu Lepsze 
Polkowice przypomnieli, że po-
wołanie rad osiedlowych w  2014 
roku służyło budowaniu elekto-
ratu. I  czas na zmiany. W  nowej 
formule mieszkańcy nadal będą 
korzystać z wielu ciekawych pro-
pozycji, zmieni się tylko organi-
zator. O  tym zapewniał dyrektor 
Centrum Kultury w Polkowicach.
- W  2019 roku zrealizowaliśmy, 
w  sumie, 180 zadań dla rad osie-
dlowych – powiedział Bogu-
sław Godlewski, dyrektor CK. –  
W  tym roku oraz w  kolejnych 
latach zadania te będą kontynu-
owane. Współpraca będzie się 
układać – dodał. 
Punkt dotyczący zmiany statutu 
gminy, w kwestii rad osiedlowych, 
zakończył wniosek formalny rad-
nego Sławomira Tarnowskiego, 
szefa klubu Lepsze Polkowice 
o  zamknięcie dyskusji. Uchwałę 
podjęto większością głosów. 

Urszula Romaniuk

Wojciech 
Żbikowski
wicedyrektor 
wydziału spraw 
obywatelskich 

– Dotychczasowa formuła funk-
cjonowania rad osiedlowych wy-
czerpała się. Według propozycji, 
zostaną one zastąpione przez pię-
cioosobowe zarządy osiedli wybie-
rane przez ogólne zebranie miesz-
kańców. Chcielibyśmy, aby osiedla 
pełniły rolę opiniodawczo-doradczą 
dla burmistrza oraz rady miejskiej. 
Bliska współpraca z  magistratem 
zapewni odpowiedni przepływ infor-
macji w obu kierunkach, co w przy-
szłości pozwoli na efektywniejszą 
współpracę i  szybszą realizację 
projektów.

Sonda Gazety Polkowickiej

- Te składy były za duże. Uważam, że 
to zbędne było, bo na przykład, wśród 

rady kilka osób pracowało, a reszty 
się nawet nie znało. A widziałam, że 

w skład nawet dziesięć osób wchodzi-
ło. Długo dosyć pracowały i uważam, 
że może coś innego warto by wprowa-
dzić w mieście. Bardzo przyjemne były 
wyjazdy, nawet te jednodniowe, można 

było dużo zwiedzić.   

- Rady osiedlowe są zamknięte 
w swoim hermetycznym zamknięciu. 
Dla nas jako lokatorów, mieszkańców 
dzielnicy nic nie działa. Dlaczego tak 

mówię? Jakieś badania, ale refun-
dowane przez urząd miasta, to jest 

określona tylko jakaś ilość osób.  
Z chwilą kiedy my się o tym dowiemy 
i pójdziemy, już nie ma miejsc. Uwa-

żam, że to nie jest porządku. Raz tylko 
przez tyle lat udało mi skorzystać. To 
tylko darmowe rozdawanie pieniędzy. 
Lepiej by było, uważam, przy urzędzie 
miejskim utworzyć jakieś biuro, które 
funkcjonowałoby dla osiedla. A przy 

takiej radzie osiedlowej jest kilkanaście 
osób. Każdy skubie jakiś pieniądz. Takie 

jest moje zdanie. Jeżeli pisze, „nasze 
osiedle”, to niech będzie nasze osiedle. 

A to nie idzie w parze. Szkoda, bo to 
są dobre sprawy: jakieś wycieczki do 

teatru, jakieś wycieczki do Wrocławia 
do opery. Nigdy nie ma miejsca. Nasze 
osiedle jest duże, bo jesteśmy osiedle 

Gwarków. No co z tego, jak pewne 
ścisłe grono jeździ, a nikt poza tym.    
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58 000 PLN

0 PLN

diety: 
58 000 PLN/rocznie

5 lat

10 rad 
osiedlowych

1 539 587 PLN

4 lata

diety: 
223 000 PLN/rocznie

Kultura: 607 079 PLN
Zdrowie: 276 484 PLN
Sport: 433 024 PLN

trwa kadencja od dnia wyborów

Granice osiedli 
w nowej odsłonie
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Ze względu na pandemię koronowiursa. 
Oprócz matur, wszelkie zajęcia i wydarzenia 
w Zespole Szkół w Polkowicach odbywają się 
zdalnie. Uczniowie biorą udział tak w lekcjach 
on-line, jak i na przykład w konkursach. Szko-
ła wspiera również rozwój fizyczny uczniów, 
ponieważ zbyt długie przesiadywanie w do-
mach, nie wpływa najlepiej na zdrowie.         

ALEKSANDRA STEMPLEWSKA 
MISTRZYNIĄ SŁOWA

Aleksandra Stemplewska z  klasy 1aG Liceum 
Ogólnokształcącego zajęła I  miejsce w  VIII Po-
wiatowym Konkursie Poezji i Prozy Obcojęzycznej 
(w kategorii szkół średnich).

Konkurs odbył się zdalnie. Uczestnicy przesyłali 
swoje nagrania do oceny jury.

Gratulujemy Oli i  jej opiekunowi – pani Annie Ro-
sie. Congratulations!

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH
W czasie zdalnej nauki bardzo ważna jest dbałość 
o kondycję fizyczną. Z rozmów z uczniami wiemy, 
że zarówno w czasie obostrzeń, jak i po ich czę-
ściowym zniesieniu w rozmaity sposób radzą so-
bie utrzymaniem swojej formy i sprawności. 

Aleksandra Skrzypczak z  kl. 1bG Liceum Ogólno 
Kształcącego wykorzystała do ćwiczeń m.in. 
trampolinę. Dodatkowo – nakręciła film ze swoich 
akrobacji! Można go obejrzeć na szkolnym kanale 
na Youtube: TV ZSka.

Oferta edukacyjna 2020/2021
Proponujemy uczniom szkół podstawowych naukę w czterolet-
nim Liceum Ogólnokształcącym, pięcioletnim Technikum oraz 
trzyletniej Szkole Branżowej I Stopnia.
W  ofercie na rok szkolny 2020/2021 będą funkcjonowały takie profile 
kształcenia, które stanowią bardzo atrakcyjną, dostosowaną do ak-
tualnych potrzeb rynkowych i  bezkonkurencyjną wśród innych ofert 
propozycję.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
• www.zs.polkowice.pl (zakładka „Oferta edukacyjna”);
• Facebook: RekrutacjaZSPolkowice;
• Punkt informacyjny: 76 746 51 46, 76 746 51 08;
• E-mail: rekrutacja@zs.polkowice.pl

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ ZS POLKOWICE
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Choć kasztany już 
zakwitły… Matura 2020   
EDUKACJA

W  maseczkach i  z  zachowaniem 
wszelkich zaleceń, blisko 150 
uczniów polkowickiego zespo-
łu szkół przystąpiło do matury. 
O swoich przygotowaniach, oba-
wach i planach na przyszłość opo-
wiedzieli nam przed salą egzamina-
cyjną.   

Epidemia nie popsuła mi przygotowań. 
Jak się chce to wszystko można. We 
własnym zakresie pobierałem korepe-
tycje, uczyłem się w domu- Piotr.

Jestem bardzo ciekawa co będzie. 
Przygotowywałam się w  domu, były 
lekcje przez Internet, kontakt z  na-
uczycielami był cały czas. Bałam się, 
że egzamin w  ogóle się nie odbędzie. 
Teraz najbardziej boję się matematyki 
- Paulina.

Jestem przygotowana dobrze, ale się 
stresuję. To jest jedna wielka niewia-
doma, co może być na matematyce. 
Matma to królowa nauk, więc może być 
ciężko. Jeśli chodzi o moją przyszłość 
to chcę zostać pedagogiem - Sara.

Chodzę do klasy mundurowej.  Jeżeli 
uda mi się zdać maturę chciałabym 
studiować bezpieczeństwo wewnętrz-
ne - Weronika.

Nasza wychowawczyni uczy mate-
matyki i  ciągle wysyłała nam nowe 
zadania. Więc jesteśmy dobrze przygo-
towani  - Ala. - Mimo to, że już dawno 
skończyliśmy rok szkolny to nasza wy-
chowawczyni dbała o to żebyśmy mieli 
materiały, na których możemy praco-
wać - dodaje Patrycja.

PPi

Jolanta
Rubiś- Kulczycka
dyrektor  
ZS w Polkowicach

– Nie jest tak, że wszyscy 
uczniowie przychodzą na raz, ale 
grupami. Każda ma wyznaczoną 
godzinę. Poza tym, przygotowa-
liśmy dwa wejścia do szkoły, są 
tzw. strefy bezpieczne i  oczywiście 
posiadamy środki dezynfekcyjne. 
Uczniowie również są odpowiednio 
wyposażeni. Przyznam, że po moich 
dzisiejszych obserwacjach mogę 
stwierdzić, że młodzież dojrzale po-
deszła do tych zaleceń, jest bardzo 
zdyscyplinowana.
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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 

 � 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

 � Sprzedam piłę tarczową 
z wałkiem do heblowania 
dokładnego, możliwość 
transportu do 40 km  510 690 054

 � Sprzedam działkę budowlaną 
w Sobinie przy ul. Myśliwskiej 16 
arów  794 702 572

 � Sprzedam działkę letniskową 
w Radzyniu nad jeziorem Pluszne 
o pow. 7 arów.  505 131 442

 � Zbiornik plastikowy w koszu 
metalowym i na palecie 
metalowej (1000 l)  724 650 626

 � Sprzedam działkę na ROD 
Miedzianka pow. 296 m2, 
zagospodarowana, gotowa do 
korzystania. 691075133 (proszę 
dzwonić po godz. 14:00)

 � Kamień ogrodowy ozdobny. 
Ceny promocyjne od 150 zł, grysy 
granitowe, bazaltowe, kora 
kamienna 768 311 448

 � Bar przy szybie R-IX, cena 50 
tys. zł 531 602 514

 � camping metalowy, ocieplony 
(2 pomieszczenia), cena 3,5 tys. 
zł, do negocjacji 531 602 514

 � chłodnię 4,5m x 2,5m, wys. 1,8 
m, cena 1500 zł, do negocjacji  
531 602 514

 � Nowy serwis obiadowy, 
porcelana szwajcarska (Victoria), 
sześć kieliszków do wina  
666 685 283

 � Działkę 5-arową nad jeziorem 
Przemeckim w Perkowie (domek 
letniskowy ok. 30mkw., 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, prąd, szambo, 
woda), cena 55 tys. zł  
782 743 745
USŁUGI

 � 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

 � 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  
690 987 389

 � korepetycje z matematyki 
606 408 389

 � Wiercenie studni głębinowych 
537389002
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

 � Mieszkanie 3-pokojowe 
w nowym budownictwie 
w Polkowicach, do II piętra, 
najlepiej po remoncie  
725 133 523
PRACA 

 � Osoba niepełnosprawna poszu-
kuje pracy. Tylko poważne oferty.  
608 701 480

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

WYNAJMĘ

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

 � Garaż przy ul. Dąbrowskiego 
w Polkowicach 693 509 231

INNE 

 � Hotel dla psów przy lecznicy 
w Chocianowie 606 374 552

 � Odłowy żmij 606 374 552
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Początek czerwca w ogrodzie
ZIELEŃ

Zimny maj, ponoć najzimniejszy od 29 lat, do-
datkowo wyjątkowo suchy kwiecień, spowo-
dowały  zaburzenia w wegetacji roślin. Nie-
stety, w naszych ogródkach nie wykiełkowa-
ły wszystkie wysiane nasiona, w suchej gle-
bie nie spęczniały i nie rozwinęły się zarod-
ki. Już teraz musimy dokonać ponownych sie-
wów warzyw czy kwiatów. 

Zimne noce powodują, że rośliny ciepłolubne, jaki-
mi są m.in. pomidory czy ogórki, mają zahamowany 
wzrost. Ostatnio zasłyszałam taki zwrot, że pomi-
dory prawidłowo będą rozwijać się, gdy noce są 
tak ciepłe, że można je spędzić w piżamie. To taki 
obrazowy wyznacznik i warto się nim kierować sa-
dząc te rośliny za rok.

Na ciepłe dla pomidorów noce, chyba przyjdzie 
nam jeszcze trochę poczekać, więc może warto na 
noc okrywać roślinki białą agrowłókniną. W mię-
dzyczasie zadbajmy o podłoże w warzywniku sto-
sując nawozy organiczne. Dostarczą one zarówno 
składników pokarmowych, ale także poprawią 

strukturę gleby. W ogrodzie najbardziej pożądana 
dla roślin jest struktura gruzełkowata, która za-
pewnia roślinom najlepszy bilans ziemi, powietrza 
i wody. Starajmy się o to zadbać.

Przez cały czerwiec aż do połowy lipca, trawniki 
i rośliny ozdobne, możemy nawozić nawozami z do-
datkiem azotu. Proponuję stosowanie droższych, 
jednakże dużo skuteczniejszych otoczkowanych 
nawozów wolnodziałających. Są w  nich substan-
cje pokarmowe, które uwalniają się stopniowo do 
gleby przez cały okres wegetacji. Szybkość uwal-
niania składników pokarmowych jest uzależniona 
od temperatury i  wilgotności podłoża. Im gleba 
cieplejsza i bardziej mokra, tym więcej składników 
pokarmowych zostaje uwolnionych. Ma to związek 
z tempem wzrostu roślin – im cieplej, tym szybciej 
rosną, a więc wymagają więcej pożywienia.

Częstsze opady deszczu i  cieplejsze powietrze 
spowoduje, że wegetacja rozwinie się w pełni i już 
pod koniec czerwca przyroda odbuduje utraconą 
jesienią szatę roślinną. 

Elżbieta KaczorowskaFO
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Zmiany w śmieciach
ZGZM

 
W Związku Gmin Zagłębia Miedzio-
wego zmieniła się metoda nalicza-
nia opłaty za zagospodarowanie od-
padów komunalnych. Główny powód 
to wprowadzenie przez rząd nowej 
frakcji – odpadów BIO. 
 
Wydzielenie frakcji 
bioodpadów spowodo-
wało, że ZGZM musiał 
dwukrotnie zwiększyć 
ilość kursów śmiecia-
rek, a dodatkowo zwięk-
szyć zaangażowanie 
pracowników. 
 
Równie ważnym powo-
dem wzrostu kosztów 
jest powiększenie tzw. 
opłaty marszałkow-
skiej, wzrost cen energii 
oraz konieczność dosto-
sowania się do często 
zmieniających się wy-
magań prawnych. 
 
Jedna trzecia kosztów 
ponoszonych przez 

naszych mieszkańców w  zakresie opłat 
za śmieci, to koszty firm, które zajmują 
się zagospodarowaniem odpadów. 
 
Nie tylko Polkowice borykają się z  tymi 
trudnościami. Problem podwyżek za od-
biór i zagospodarowanie śmieci dotyczy 

wszystkich polskich 
samorządów. 

 
Na terenie ZGZM 
od 1 czerwca 
obowiązują dwie 

metody naliczania 
opłaty śmieciowej: 

od liczby mieszkań-
ców zamieszkują-
cych daną nierucho-
mość, w  wysokości 
32 zł za osobę oraz 
od gospodarstwa do-
mowego (trzy osoby 
i  więcej), w  wysoko-
ści 94 zł.  
 

DRM

Super Piątka na start
Poznajcie Super Piątkę segregacji odpa-
dów. Każdy surowiec wtórny powinien 
znaleźć swoje miejsce, a  właściwie… 
kontener. Pomóc w  tym mają nasi nowi 
bohaterowie: Plastika-Metalika, Papa 
Pier, WySzkłolony, El Bio oraz Zmieszko. 

W  kolejnych wydaniach Gazety Polko-
wickiej będą oni pomagać nam w prawi-
dłowej segregacji różnych produktów. 

Zdzisław 
Synowiec
przewodniczący 
zgromadzenia 
ZGZM,  radny 
gminy Polkowice

– Bardzo wiele osób mówi-
ło, że poprzedni system był 
niesprawiedliwy. Wcześniej 
była inna opłata za gospodar-
stwo jednoosobowe, a inna za 
wieloosobowe. Mamy wiele 
osób, które mieszkają w go-
spodarstwach dwuosobowych. 
Jest ich 14 454. Dotychczas 
takie osoby musiały płacić tyle, 
ile rodziny wielodzietne. Teraz 
to się zmieniło.  
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Atrakcji nie zabraknie 
KINO

Ponad 150 miejsc, mierzący 45 m2. 
ekran, Food Trucki z  popcornem, 
a przede wszystkim repertuar, w któ-
rym każdy znajdzie coś dla siebie. Cen-
trum Kultury w Polkowicach zaprasza 
do kina samochodowego „jak z amery-
kańskiego filmu”. 

Projekcje filmowe można będzie zobaczyć 
od 19 do 21 czerwca na terenach zielo-
nych KS Górnik Polkowice (wjazd od ul. 
Kopalnianej). 
- Wjazd jest oczywiście bezpłatny – za-
powiada Bogusław Godlewski, dyrektor 
Centrum Kultury w  Polkowicach. - Bramę 
otwieramy na godzinę przed seansem. 
Prosimy o wcześniejszy przyjazd.
Co zobaczymy w poszczególnych dniach?  
Piątek (19 czerwca): 
19.00-21.00 – „Zwyczajna przysługa”; 
2.00-24.00 – „Hellboy”. 
Sobota (20 czerwca): 
16.00-17.30 – „Corgi, psiak królowej”; 
9.00-21.00 – „Niedobrani”; 

22.00-24.00 – „Dziedzictwo”.
Niedziela (21 czerwca): 
18.00-19.45 – „Sekretny świat kotów”; 
21.00-22.45 – „Smak zemsty Peppermint”.
 
Jak zapewnia dyrektor CK, kino sa-
mochodowe zostanie zorganizowane 
z  zachowaniem obowiązujących zasad 
sanitarnych oraz wytycznych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego. 
Jeszcze jedna ważna informacja. Jak 
wiadomo, wydarzenia ostatnich miesię-
cy mocno uderzyły w  przedsiębiorców, 
szczególnie w  sektorze usług i  gastro-
nomii, dlatego przygotowano dla nich 
specjalną ofertę - bezpłatne wyświetla-
nie plansz reklamowych podczas przerw 
między seansami. Zainteresowani mogą 
skontaktować się z działem promocji CK 
pod nr tel. 76 746 88 17 lub mailowo na 
promocja@ckpolkowice.pl.

ULK

Nowa zagadka Chmielarza
LITERATURA

Pojechać na Mazury, by odkryć, 
że kompletnie nie znamy kobiety, 
z którą spędziliśmy ostatnie dwa-
naście lat życia. Tak właśnie czuje 
się Maciej, główny bohater nowe-
go kryminału Wojciecha Chmiela-
rza pt. „Wyrwa”.

„Wyrwa to opowieść o  mężczyznach, 
którzy kochali tę samą kobietę i  którzy 
będą musieli zmierzyć się z  tajemnicą 
jej śmierci. O  poczuciu straty i  głuchej 
rozpaczy zmieniającej się w gniew, któ-
ry szuka ujścia. To także historia  o splą-
tanych uczuciach, o  trudnej przyjaźni 
i o konsekwencjach życiowych błędów. 
I  o  tym, że można niewiele wiedzieć 
o  kimś, z  kim mieszka się pod jednym 
dachem.” 
Tak reklamuje nową książkę Wojciecha 
Chmielarza polkowicka biblioteka.                                         
W  samych superlatywach na temat 
„Wyrwy” wypowiadają się internauci. 
„No i  wyrwał mi autor kawałek duszy 
tą „Wyrwą”. Niesamowite jest to, że 
każda książka pana Chmielarza jest tak 
dobrym studium psychologicznym po-
staci. Bo za każdym razem nie wiesz czy 
ten dobry to jest na pewno dobry i na-
leży mu współczuć, czy jednak jest zły 

i powinniśmy go potępiać."
,,Przeczytane jednym tchem, na wiecz-
nym wdechu, bo historia rozwijająca się 
przed moimi oczami nie dawała głębiej 
odetchnąć…” - 
„Wciągająca i  dobrze napisana. Czego 
więcej chcieć od książki. Uwielbiam jak 
pisarz zwykłe życie przemienia w splot 
niesamowitych zdarzeń i  okoliczności. 
Na pozór wszystko jest normalnie, ko-
smici wcale nie lądują, a  jednocześnie 
wszystko staje się wręcz nierealne. 
Przynajmniej w odczuciu głównego bo-
hatera. Polecam na hamak, leżak czy 
kto, co woli.”

Autorem krzyżówki jest Zenon Rymarz 
Termin nadsyłania rozwiązania do 19 czerwca 2020 roku. 

Rozwiązania można nadsysłać na adres:  
mgbp_polkowice@mgbp.pl i wypozyczalnia@mgbp.pl

Poprzednią krzyżówkę wygrała Monika Szybalska.

Rozwiązanie poprzedniego anagramu: 

KPIĄ sobie z epidemii drzewa przydrożne, strzeliły 
w nich PĄKI zwiastując w tym wiosnę.

–  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 –
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Piłkarski falstart
PIŁKA NOŻNA

Wznowienie rozgrywek piłkar-
skich nie wyszło piłkarzom Gór-
nika Polkowice. Przegrali dwa me-
cze: z  Legionovią Legionowo 1:2 
oraz Garbarnią Kraków 4:0..

Po blisko trzech miesiącach przerwy, 
piłkarze II ligi powrócili na boiska. 
W  meczu otwierającym 23. kolejkę 
Górnik Polkowice podejmował zespół 
Legionovii Legionowo. Nie było to jed-
nak porywające widowisko. Stroną 
przeważającą byli gospodarze, którzy 
mieli więcej sytuacji strzeleckich, ale 
niestety, piłka omijała bramkę gości. 
Piłkarze Legionovii skutecznie bronili 
dostępu do własnej bramki, groźnie 
kontratakując. Po jednej z  takich akcji 
goście objęli prowadzenie, wygrywając 
pierwszą odsłonę meczu. Po zmianie 
stron piłkarze Górnika ponownie kil-
kakrotnie próbowali zagrozić bramce 
rywali. Najbliżej zdobycia bramki był 

Michał Bednarski, który minimalnie 
przestrzelił, posyłając piłkę nad po-
przeczką bramki gości. Wyrównanie 
padło po błędzie defensywy Legiono-
vii. Piłkę do własnej bramki skierował 
Rafał Zembrowski. Remis uskrzydlił 
piłkarzy Górnika, którzy za wszelką 
cenę dążyli do podwyższenia wyniku. 
Niestety, brak skuteczności i  błędy 
w  obronie spowodowały utratę kolej-
nej bramki. Po przeprowadzeniu szyb-
kiego kontrataku piłkarze gości zdo-
byli kolejną bramkę, zapewniając sobie 
zwycięstwo w tym spotkaniu.
Ostatecznie wynik meczu zakończył 
się porażką polkowiczan 1:2.    

Okazją do rehabilitacji miał być mecz 
wyjazdowy z  drużyną Garbarni Kra-
ków. O  tym spotkaniu lepiej jak naj-
szybciej zapomnieć. Gospodarze 
rozłożyli polkowiczan na przysło-
wiowe łopatki. Utrata dwóch bramek 
w  pierwszej połowie i  bramkarza 

Jakuba Kopanieckiego, który zobaczył 
czerwony kartonik za faul na piłkarzu 
Garbarni, nie zapowiadała nic dobre-
go. W drugiej połowie piłkarze Górnika 
próbowali odrobić straty, ale ich sku-
teczność pozostawiała wiele do życze-
nia. Goście kontrolowali przebieg gry 
na boisku i w końcówce meczu zdobyli 
jeszcze dwie bramki, wygrywając całe 
spotkanie 4:0.

Przerwa w  rozgrywkach nie wyszła 
najlepiej piłkarzom Górnika. Drużyna 
ma potencjał, ale póki co nie może się 
przebudzić. Do końca sezonu pozo-
stało jeszcze 10 spotkań, a  więc dużo 
punktów do zdobycia. Najbliższy mecz 
drużyna Górnika Polkowice rozegra 
13 czerwca. Jej przeciwnikiem będzie 
Lech II Poznań. Początek spotkania 
o godzinie 17.

Ryszard Flisiewicz

Jesteśmy pełni nadziei na przyszłość

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

„Jesteśmy w  pełnym treningu 
przed kluczowymi zawodami. Se-
zon ciągle trwa i chcemy go zakoń-
czyć sukcesem”. O bieżącej sytu-
acji w  klubie podnoszenia cięża-
rów Górnik Polkowice rozmawiam 
z prezesem Krzysztofem Michal-
skim.

Koronawirus pokrzyżował 
plany sportowcom, również 
i Wam. Jak sobie radziliście 
w tych trudnych czasach?

Było ciężko, ale trenowaliśmy w  wą-
skich grupach. Najmłodsi zawodnicy 
nie uczestniczyli w  zajęciach, tylko 
podstawowi sztangiści korzystali z si-
łowni i trenowali w miarę możliwości.

Co z tegorocznym sezonem ? 
Czy uda się go dokończyć? 

Od jesieni wznowione będę rozgryw-
ki ligowe. We wrześniu odbędzie się 
druga runda drużynowych Mistrzostw 
Polski, natomiast w październiku zapla-
nowana jest trzecia runda, czyli finał.

Oprócz startów drużyno-
wych macie zaplanowane 
zawody indywidualne?

Odbędą się Mistrzostwa Polski Senio-
rów, które pierwotnie miały być roze-
grane w czerwcu, ale zostały przesu-
nięte na listopad ze względu na zmianę 
terminu Mistrzostw Europy Seniorów. 
Mamy jeszcze imprezy rangi junior-
skiej, które również przeprowadzone 
zostaną jesienią.

Po rocznej przerwie wróciliście do 
rozgrywek I  ligi. Z  jakimi nadzieja-
mi? Czy macie realne szanse powal-
czyć w tym sezonie o medale?

Na razie jesteśmy na siódmym miejscu 
w lidze. Mamy niewielką stratę do trze-
ciego zespołu i właśnie o ten brązowy 
medal będziemy walczyć. Walka będzie 
zacięta, ponieważ w takiej samej sytu-
acji jest jeszcze pięć klubów.

Jakim obecnie skła-
dem dysponujecie?

Skład mamy stabilny. Naszymi pod-
stawowymi zawodnikami są: Jakub 
Michalski, Tomasz Rosoł, Bartosz Ko-
cyło, Tomasz Żelem oraz Paweł Głód, 
który po kilku latach przerwy wrócił 
do zespołu. Mamy jeszcze jedną panią, 

Oleksandrę Lykhobytską. Uważam, że 
stać tych zawodników na dobre wyniki 
i mam nadzieję, że zdobędą w tym roku 
kolejny medal dla klubu.

Czy myślicie w najbliższej przy-
szłości o wzmocnieniach? Czy 
raczej za wcześnie o tym mówić?

Obserwuję naszych zawodników i  wi-
dzę, że z roku na rok się rozwijają. Jest 
progres i  myślę, że na razie nie ma 
sensu myśleć o jakiś większych trans-
ferach. Uważam, że należy stawiać na 
swoich wychowanków, bo wtedy ma 
się większą satysfakcję z osiągniętego 
sukcesu.

Czy macie jakieś perełki w  klubie, 
które za kilka lat mogą być czoło-
wymi zawodnikami w kraju?

Stawiam bardzo mocno na Bartka Ko-
cyło. Od dwóch lat jest kadrowiczem 
i  jeździ na zgrupowania kadry naro-
dowej do lat 17-stu. W  ubiegłym roku 
startował w  Mistrzostwach Europy. 
Kolejnym utalentowanym zawodnikiem 
jest Tomasz Żelem, 15-latek. Myślę, że 
ta dwójka ma spore szanse zaistnieć 
i powalczyć w przyszłości z najlepszy-
mi sztangistami w  kraju. Czas pokaże, 
czy tak właśnie będzie. Oczywiście, 
należy pamiętać o  Jakubie Michal-
skim. Ma on za sobą sporo sukcesów 
krajowych i  międzynarodowych. Jako 
członek kadry narodowej będzie się 
przygotowywał do Igrzysk Olimpijskich 
w Paryżu.

Oprócz funkcji prezesa klubu, 
jesteś również osobistym trene-
rem swojego syna, Arka, który 
jesienią wystartuje w Mistrzo-
stwach Europy. Czy jest szansa na 
kolejny medal w jego karierze?

Arek od wielu lat jest w czołówce eu-
ropejskiej. Ciężko będzie w  tym roku 
zdobyć złoto, ponieważ zawodnicy 
z Europy należą do czołówki światowej 
w  jego kategorii wagowej. Żeby my-
śleć o  medalu, trzeba podnieść ponad 
400 kg w  dwuboju. To są już poważne 

ciężary. W  tej chwili Arek mocno tre-
nuje i pomału dochodzi do swojej opty-
malnej dyspozycji. Przede wszystkim 
jest zdrowy  i  to jest optymistyczne. 
Latem jedziemy razem na zgrupowanie 
kadry szlifować ostateczną formę na 
Mistrzostwa Europy. 

Ród Michalskich jest znany 
w kraju. To nie tylko Arek, ale 
również jego siostra Aleksandra 
i kuzyn Jakub. A wszystko się 
zaczęło od Ciebie i brata Tomasza. 
Jesteście rodziną znakomitych 
ciężarowców. Czy to przypa-
dek? Jakbyś to skomentował?

Właściwie to ja rozpoczynałem przy-
godę z ciężarami. W moje ślady poszedł 
brat Tomasz i tak właśnie ta dyscyplina 
sportu została w naszej rodzinie. Trze-
ba przyznać, że największe sukcesy 
osiągnął syn Arek, ale również Jakub 
- syn mojego brata - też jest utalen-
towanym zawodnikiem, który ma już 
w  swoim dorobku medal Mistrzostw 
Europy. Jestem dumny również z  cór-
ki Aleksandry, która także zajmowała 
wysokie miejsca w  zawodach rangi 
europejskiej. To wspaniałe, że  mam tak 
utalentowaną rodzinę sportowców.

Jaka przyszłość czeka klub Gór-
nika Polkowice? Czy można liczyć 
na sukcesy w kolejnych latach?

Na pewno. Jestem o  tym przekonany. 
Jeżeli nic się nie zmieni, i  dalej bę-
dziemy otrzymywać pomoc ze strony 
burmistrza Polkowic i  sponsorów, to 
o  sukcesy swoich zawodników mogę 
być spokojny. Nie ma co się oszukiwać. 
W  sporcie fundusze są bardzo ważne, 
żeby zrealizować plany sportowe. My-
ślę optymistycznie. Wśród zawodników 
jest widoczny progres, a więc wszyst-
ko idzie we właściwym kierunku.

Dziękuję za rozmowę 
Ryszard Flisiewicz  
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Kolejny krok ku normalności w czasie COVID-19 
MIESZKAŃCY

Stopniowo, zgodnie z odgórnymi 
zaleceniami w czasie epidemii CO-
VID-19, kolejne placówki i instytu-
cje w naszej gminie otwierają się 
na mieszkańców. 

PCUZ
Polkowickie Centrum Usług Zdrowot-
nych działa w  nowej rzeczywistości, 
dostosowując się do wymogów epi-
demicznych. Ograniczono do minimum 
działalność w  zakresie: planowanych 
wizyt, a także badań diagnostycznych. 
Zgodnie z  zaleceniami Krajowej Izby 
Fizjoterapeutów- rehabilitację leczni-
czą w PCUZ wznowiono 11 maja. Zabiegi 
odbywają się przy zachowaniu wszel-
kich zasad higieny i  dystansu między 
fizjoterapeutą a  pacjentem. Pacjenci 
są informowani telefonicznie o nowych 
terminach przyjęć i  zasadach obowią-
zujących w  związku z  podwyższonym 
reżimem sanitarnym. Dział rehabilita-
cji wprowadził dwuzmianowy system 
pracy w  godz. od 7 – 19. Rejestracja 
na zabiegi odbywa się drogą telefo-
niczną natomiast kwalifikacja poprzez 
teleporady.
Po ponad miesiącu kalendarz szcze-
pień został „odwieszony”. Priorytet 
stanowią dzieci do 24. miesiąca życia, 
jak i starsze, z uwzględnieniem indywi-
dualnych sytuacji, dla których istnieją 
szczególne wskazania zdrowotne. 
Szczepienia odbywają się codziennie, 
według grafików ustalonych przez po-
szczególnych lekarzy.
Poza pandemią nadal obecne są inne 
choroby, dlatego PCUZ zwiększyło do-
stępność dla pacjentów. Przychodnia 
została podzielona na 10 stref dostęp-
ności, aby zabezpieczyć pacjentów 
i pracowników przed infekcją. W każdej 
ze stref określono liczbę pacjentów 
mogących przebywać jednocześnie 
w danym korytarzu.
Punkt weryfikacyjny został przenie-
siony do wejścia głównego (od strony 
ul. Kard. B. Kominka). Wyniki badań 
są do odbioru w  laboratorium: od 

poniedziałku do piątku, po godz.14. E-
-recepty, skierowania do specjalistów, 
zaświadczenia lekarskie, wyniki badań 
obrazowych do odbioru są przy okien-
ku przeszklonym w holu rejestracji od 
poniedziałku do piątku, od godz. 6.30 – 
18.30. Ksero dokumentacji medycznej 
wykonywane jest w  punkcie ksero, od 
poniedziałku do piątku, od godz. 6.30 
do 18.30. Wywiad epidemiologiczny 
należy wypełnić przed wejściem do 
budynku. Pacjenci odbierający wyniki 
i  inną dokumentację zostawiają wy-
wiad w okienku rejestracji. W holu re-
jestracji może być jednocześnie 5 osób 
(maseczki, 2-metrowe odstępy). Po-
lkowickie Centrum Usług Zdrowotnych 
nadal podtrzymuje prośbę o niestawia-
nie się osobiście w placówce. Pacjenci, 
którym niezbędna jest pomoc, proszeni 
są najpierw o kontakt telefoniczny pod 
numerami: 76 746 08 10, 76 746 08 11, 76 
746 08 43, 530 002 581; w  godz. 6.30 
– 18.30; 600 387 708, 733 270 475, 690 
987 413; w godz. 7.00 – 14.35. Recepty 
na leki stałe w  POZ można zamówić 
za pośrednictwem wiadomości e-mail: 
erecepta@pcuz.eu  lub pod numerami: 
534 159 010, 690 987 395, 690 987 764; 
w godz. 7.00 – 18.

INSTYTUCJE, URZĄD
W  Przedsiębiorstwie Gospodarki 
Miejskiej w  Polkowicach interesan-
ci przyjmowani są w  godz. od 7 do 15. 
Przychodzący powinni korzystać z do-
mofonu znajdującego się przy wejściu 
do budynku (przyciski: obsługa klienta 
– sprawy ogólne; faktury, wodomie-
rze – sprawy rozliczeniowe, instalacja 
wodomierzy, w  tym ogrodowych oraz 
przycisk wodociągi, kanalizacja – spra-
wy związane z dostawą wody i odpro-
wadzaniem ścieków).
Do poprzednich godzin pracy powró-
ciło Polkowickie Przedsiębiorstwo 
Komunalne (sprawy można załatwiać 
od poniedziałku do piątku w  godz. od 
7.30 do 15.30). Podobnie jest w urzędzie 
gminy (czynny: w  poniedziałki, środy 
i  czwartki od godz. 7.30 do 15.30, we 

wtorki – do godz. 17, a  w  piątki – do 
godz. 14).

AQUAPARK
Do odwołania można korzystać z więk-
szości atrakcji w  polkowickim Aqu-
aparku, przy zachowaniu szczególnych 
zasad bezpieczeństwa. Wejście do 
obiektu jest równoznaczne z ich akcep-
tacją. Przed wejściem do parku wod-
nego trzeba zakryć usta i nos, a także 
zachować dwumetrowy dystans od po-
zostałych klientów oraz pracowników. 
Kolejne kroki to dezynfekcja rąk i  po-
miar temperatury ciała ( jeśli ta wynie-
sie 37,8°C, klient nie wejdzie do środka 
i zostanie poinformowany o tym, że po-
winien skontaktować się z sanepidem). 
Z  niższą temperaturą można będzie 
wejść do obiektu. 
Hala basenowa czynna jest od ponie-
działku do niedzieli w godz. od 12.30 do 
20. Nie trzeba mieć maseczki, a przed 
wejściem do szatni należy zmienić 
obuwie. W hali (basen sportowy i stre-
fa saun) może jednocześnie przeby-
wać 85 osób. Czasowo wyłączone 
są z  użytkowania dzika rzeka i  mokry 
bar. Nie ma możliwości wypożyczenia 
sprzętu wodnego.
 
Strefa saun czynna jest od ponie-
działku do niedzieli w  godz. od 12.30 
do 20. W  saunie  parowej małej mogą 
przebywać trzy osoby; w  parowej du-
żej – cztery, w  suchej małej – trzy, 
a w suchej dużej – cztery. Korzystając 
z  sauny trzeba mieć własny ręcznik. 
Z  użytkowania wyłączono czasowo 
saunę infrared oraz źródełko. W grocie 
lodowej może być jedna osoba. 

Solarium czynne jest od poniedział-
ku do niedzieli w godz. od 12.30 do 20. 
Jednocześnie może tam przebywać 
jedna osoba (bez maseczki). Z pryszni-
ców znajdujących się w szatni główniej 
może korzystać jednocześnie osiem 
osób (po cztery w  damskiej i  męskiej 
prysznicowni).

Basen sportowy czynny jest od ponie-
działku do niedzieli w godz. od 12.30 do 
20. Jednocześnie może tam przebywać 
12 osób – maksymalnie dwie osoby na 
jednym torze, za wyjątkiem zajęć aqua 
aerobik i ćwiczeń w wodzie. 
 
Kręgielnia czynna jest od poniedział-
ku do niedzieli w godz. od 12.30 do 20, 
ale wcześniej trzeba telefonicznie za-
rezerwować tor (nr tel. 76 746 27 33). 
Jednocześnie może tam przebywać 
osiem osób (po cztery na jeden tor) 
i tylko uczestnicy gry, w maseczkach. 

Sala bilardowa czynna jest od ponie-
działku do niedzieli w  godz. od 12.30 
do 20 – też po telefonicznej rezerwacji 
stołu (nr tel. 76 746 27 33). Jednocze-
śnie może tam  przebywać osiem osób 
(maksymalnie cztery przy jednym sto-
le) i  tylko uczestnicy gry, zakrywając 
usta i nos. 

Siłownia czynna jest od poniedziałku 
do niedzieli w godz. od 6 do 20 (od godz. 
11.30 do 12 oraz od 15.30 do 16 - dezyn-
fekcja sprzętu). Jednocześnie może 
tam przebywać osiem osób, bez mase-
czek. Zajęcia fitness odbywają się we-
dług wprowadzonego harmonogramu, 
a w sali może przebywać maksymalnie 
20 osób. Zaleca się, aby każdy uczest-
nik miał własną matę lub ręcznik. 
 
Jaskinia Solna czynna jest od ponie-
działku do piątku w  godz. od 7 do 14 
(ostatni seans o  godz. 13) – tylko po 
telefonicznej rezerwacji (nr tel. do re-
jestracji przychodni 76 746 27 11). 

Są jeszcze ogólne zalecenia. Przy 
złym samopoczuciu lub kontakcie 
z  osobami chorymi należy zadzwonić 
i  przełożyć rezerwację. Należy też 
zrezygnować z  używania suszarek do 
włosów. Ograniczony jest dostęp do 
poczekalni. Za usługi preferowana jest 
płatność bezgotówkowa. Zasady ko-
rzystania z  usług Aquaparku znajdują 
się także na terenie obiektu i na stronie 

internetowej spółki. 

CENTRUM KULTURY
Działalność wznowiło kino stacjo-
narne. Ponownie odbywają się też 
niektóre zajęcia w  ośrodku kultury 
i  świetlicach wiejskich, tylko do koń-
ca czerwca.  Program znajduje się na 
stronie internetowej Centrum Kultury. 
W placówce wprowadzone zostały 
nowe zasady. Rodzice nie mogą prze-
bywać wewnątrz budynków Centrum 
Kultury, a  dzieci odbierają pracownicy 
przed wejściem do poszczególnych 
pomieszczeń. Każdemu uczestnikowi 
zajęć zostanie zmierzona temperatura 
ciała. Nie wejdzie do środka ten kto 
będzie mieć niepokojące objawy (m.in. 
katar, kaszel, temperatura powyżej 37 
stopni C). W pomieszczeniach obowią-
zuje ograniczona liczba miejsc. Uczest-
nicy zajęć, a także instruktorzy muszą 
zachować dwumetrowy odstęp między 
sobą i  mieć maseczki (nie dotyczy to 
dzieci do 4. r.ż.). Pomieszczenia dezyn-
fekowane są co godzinę. 
Co ważne, warunkiem uczestnictwa 
w zajęciach jest zapoznanie się z „Pro-
cedurą zapewnienia bezpieczeństwa 
obowiązującą w  Centrum Kultury 
w  okresie pandemii COVID-19” oraz 
wypełnienie deklaracji, która znajduje 
się na stronie CK Polkowice. Skan lub 
zdjęcie wypełnionej deklaracji nale-
ży przesłać mailowo na: edukacja@
ckpolkowice.pl. Oryginał podpisanej 
deklaracji powinien być dostarczony 
pierwszego dnia zajęć. Szczegółowe 
informacje dostępne są pod nr tel. 76 
746 88 26.
 
Jeśli chodzi o  kolejne poluzowanie 
w  czasie epidemii, to dozwolone są 
m.in. zgromadzenia do 150 osób, co 
oznacza, że można organizować wese-
la czy koncerty plenerowe.

ULK

Seniorka ofiarą oszusta. Radni chcą edukować  
SENIORZY

Aż 70 tysięcy złotych oddała po-
lkowiczanka fałszywemu funkcjo-
nariuszowi. Kobieta dała się zma-
nipulować oszustowi działające-
mu metodą „na policjanta”. Radni 
Klubu Lepsze Polkowice proponu-
ją zorganizowanie akcji edukacyj-
nej skierowanej przede wszystkim 
do seniorów.  

Kilka dni temu dyżurny polkowickiej 
komendy policji odebrał zgłoszenia 
o  próbach oszustw na seniorach. Nie-
stety, w jednym przypadku udało im się 
osiągnąć cel. 
- Z  relacji kobiety wynikało, że około 
godziny 14 na jej telefon stacjonar-
ny zadzwonił nieznany mężczyzna, 
który przedstawił się jako kurier 
z  banku – informuje sierż. szt. Prze-
mysław Rybikowski, oficer prasowy 
KPP w  Polkowicach. - Chwilę potem 
seniorka odebrała kolejny telefon. 
Mężczyzna podający się za policjanta 

poinformował, że poprzednią rozmo-
wę prowadził oszust. „Fałszywy” po-
licjant zapewniał, że chce jej pomóc, 
ale ona musi współpracować. Kazał 
spakować pieniądze, które ma w domu 
i  wyrzucić je przez okno. Kobieta wy-
konała wszystkie instrukcje, przekazu-
jąc ostatecznie 70 tysięcy złotych. Tę 
historię, jako ostrzeżenie, dedykujemy 
osobom starszym, a  także ich rodzi-
nom – dodaje. 
Pomimo wielu akcji i apeli osoby star-
sze nadal padają ofiarami przestępców, 
którzy bez skrupułów wykorzystają 
ich dobre serce, a  często łatwowier-
ność. Radni Klubu Lepsze Polkowice 
zwrócili się do burmistrza gminy o zor-
ganizowanie szeroko zakrojonej akcji 
społecznej. „Obserwując kolejne przy-
padki oszustw w naszym mieście, gdzie 
przestępcy dopuszczają się wyłudzeń 
na seniorach, zwracam się z  prośbą 
o przeprowadzenie akcji informacyjnej 
– czytamy w  piśmie Mariusza Zyba-
czyńskiego, wiceprzewodniczącego 

rady miejskiej. – Powinniśmy sta-
le edukować naszych seniorów, 
którzy przy wypracowanych 
schematach nie dadzą się oszu-
kać oraz mogą przyczynić się do 
wyłapania przez służby mundu-
rowe takich przestępców”.  
Tymczasem przypominamy, że 
policjanci nigdy nie żądają wpła-
ty pieniędzy i nie informują o pro-
wadzonych działaniach. Oszuści 
wybierają na swoje ofiary oso-
by starsze, bo łatwiej jest nimi 
manipulować. W  podejrzanych 
sytuacjach seniorzy powinni po-
radzić się kogoś z  rodziny, zna-
jomych czy sąsiadów, a  przede 
wszystkim powiadomić policję 
dzwoniąc pod nr 112.
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