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Zaległości czynszowe można odpracować
MIESZKAŃCY

Zadłużeni mieszkańcy lokali znaj-
dujących się w  zasobach gmi-
ny Polkowice znów mogą odpra-
cować zaległości czynszowe. 
Przerwę spowodowały obostrze-
nia związane z epidemią korona-
wirusa. 

Możliwość odpracowania zaległości 
czynszowych jest dużym wsparciem 

dla tych, którzy z  różnych powodów 
znaleźli się w  trudnej sytuacji, ale 
jednocześnie starają się uregulować 
kwestie finansowe, by stopniowo 
zmniejszać zadłużenie. 
- Zapraszamy wszystkie osoby, któ-
re mają zadłużenie o  zgłaszanie 
się do urzędu gminy – mówi Boże-
na Maciejowska, dyrektor wydzia-
łu zdrowia, spraw społecznych 
i mieszkaniowych. 

Ci, którzy się zgłoszą będą wyko-
nywać prace na mieniu gminnym: 
porządkowe, konserwatorskie, utrzy-
manie i pielęgnacja zieleni. 
Co ważne, rodzaj prac, a  także ich 
harmonogram dostosowany jest do 
osób pracujących zawodowo. Stawka 
za godzinę wynosi 11 złotych. 
Kontakt w  urzędzie gminy: Dorota 
Czerniawska, nr tel. 607 495 234. 

ULK

Plany nowego prezesa SM „Cuprum”  

SPÓŁDZIELNIA
Kontynuacja programu odno-
wy elewacji i docieplenia budyn-
ków oraz poszerzenie komunikacji 
z mieszkańcami – to główne cele, 
jakie w najbliższym czasie wyzna-
czył sobie Krzysztof Nester, nowy 
prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cuprum” w Polkowicach. 
  
Pierwsze dni pracy nowego prezesa 
SM „Cuprum” upłynęły głównie na 
zapoznawaniu się z  dokumentami do-
tyczącymi funkcjonowania spółdzielni. 
Ale jak zapewnia, program odnowy ele-
wacji i docieplenia budynków wieloro-
dzinnych, realizowany wspólnie z gmi-
ną Polkowice, będzie kontynuowany. 
Wszystko zależy jednak od możliwości 
finansowych obu stron. 
– Obecnie pracujemy razem z  panem 

burmistrzem i radą miejską nad współ-
finansowaniem programu, czego efek-
tem będzie opracowanie harmonogra-
mu remontów - mówi Krzysztof Nester, 
prezes SM “Cuprum” w  Polkowicach. 
- O  kolejności budynków, w  przypad-
ku ocieplenia, przyjęliśmy kryterium: 
rok budowy, a  w  przypadku odnowie-
nia elewacji: rok ostatniego remontu. 
W  pierwszej kolejności zauważymy 
więc zmiany na tych najstarszych bu-
dynkach. Ale pamiętajmy, że burmistrz 
musi uwzględnić sprawiedliwy podział 
środków, z których będą mogli skorzy-
stać mieszkańcy na zasobach spół-
dzielni, wspólnot mieszkaniowych czy 
lokali komunalnych – dodaje. 
Kolejną sprawą jest komunikacja 
z mieszkańcami. Jak wiadomo, elektro-
niczna obsługa jest szybsza, oszczę-
dzając przy tym czas i pieniądze. 
- Chcę rozwinąć funkcjonalność 

e-BOK, z  którego już teraz korzysta 
ponad 600 osób – wyjaśnia Krzysztof 
Nester. - Myślę o  aplikacji mobilnej 
połączonej z  naszym systemem roz-
liczeniowym, by można było podać 
stan licznika wody, sprawdzić swoje 
płatności, dowiedzieć się o  awariach 
czy planowanych pracach. Chcę, by 
spółdzielnia była obecna w  życiu 
mieszkańców, więc stworzę profil 
w  mediach społecznościowych, ko-
munikację on-line. Dużo ogłoszeń, in-
formacji ważnych bądź ciekawych dla 
naszych mieszkańców będzie pojawiać 
się w sieci – zapewnia. 
Spółdzielcy będą więc wiedzieć, kie-
dy planowane są poszczególne prace 
i  zobaczą ich efekty. Osobiście mogą 
zgłaszać się do pracowników SM w bu-
dynku administracji przy ulicy Kolejo-
wej 24 A. 
- W  najbliższym czasie przeanalizuje-
my ekonomiczne szanse, jakie niesie za 
sobą fotowoltaika, a  także możliwość 
skorzystania z  przystąpienia do nowo 
utworzonego Klastra Energii Zagłębia 
Miedziowego – dopowiada prezes SM, 
a  jak dodaje, zamierza też korzystać 
z  wiedzy i  doświadczeń innych spół-
dzielni w  kraju, które „mają już wdro-
żone innowacyjne projekty” uspraw-
niające funkcjonowanie. 
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Reforma osiedli zgodna z prawem 
RADA  MIEJSKA

Uchwała Rady Miejskiej w Polkowicach 
z 2 czerwca w sprawie statutów osie-
dli została opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. To kładzie kres wątpliwościom 
niektórych radnych, którzy przeko-
nywali, że nadzór wojewody uchyli 
uchwałę. 
- W  sprawie 
uchwały nie zosta-
ło wszczęte postę-
powanie nadzorcze 
– mówi Anna Pe-
łechaty, dyrektor 
biura rady miejskiej 
i  jednostek pomoc-
niczych w  ratu-
szu.  - Tym samym 
mamy jednoznacz-
ną odpowiedź na 
wątpliwości części 
radnych miejskich, 
którzy podczas se-
sji bronili dalszego 
f un k c j o n o w a n i a 
1 5 - o s o b o w y c h 
rad osiedlowych 
- dodaje.  Statuty 
osiedli wprowa-
dzono po zmianach 
Statutu Gminy 
Polkowice. W  ich 
wyniku, 15-oso-
bowe rady osiedli 
zostały zastąpio-
ne przez ogólne 
zebrania (organ 
uchwałodawczy) 
i  wybierane w  bez-
pośrednich wybo-
rach pięcioosobo-
we zarządy (organ 
wykonawczy).  Po-
nadto, połączono 

osiedla: Centrum i Stare Miasto oraz Hu-
bala i Dąbrowskiego, a podzielono osiedle 
Staszica.  
Uchwała w  sprawie statutów osiedli 
została opublikowana w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego 16 
czerwca (poz. 3791).  
Przypomnijmy, że 15-osobowe rady osie-

dlowe nie działają 
od 1 lipca. W  czte-
rech ostatnich 
latach ich działal-
ność kosztowała 
gminę około 1,3 
miliona złotych 
rocznie (diety oraz 
wydatki na zadania 
związane ze zdro-
wiem, sportem 
i kulturą). 
Wybory do zarzą-
dów osiedli odbę-
dą się jesienią. Na 
diety zaplanowano 
prawie 60 tysięcy 
złotych rocznie 
(wymienione po-
wyżej zadania będą 
realizowane przez 
gminne instytucje). 
Na początku lipca 
do wojewódzkiego 
sądu administra-
cyjnego wpłynęła 
skarga podpisana 
przez czterech 
pr z e d s t a w ic ie l i 
byłych rad osie-
dlowych. Obecnie 
przygotowywana 
jest odpowiedź do 
WSA.
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Coraz więcej laptopów dla szkół
ZDALNA  SZKOŁA

Siedemdziesiąt mobilnych kompu-
terów kupiła gmina w ramach mini-
sterialnych programów. Polkowice 
pozyskały w sumie 175 tysięcy zło-
tych z funduszy zewnętrznych. 

Wszystko w ramach programów „Zdal-
na Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”, współfi-
nansowanych ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
Są one realizowane przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020.
Czterdzieści laptopów trafiło do szkół 
w maju. Polkowice pozyskały wówczas 
na ten cel 100 tysięcy złotych, a wyda-
ły nieco ponad 94 tysiące złotych. 36 
laptopów trafiło wtedy do uczniów, 
pozostałe cztery do nauczycieli. 
W  ramach drugiej odsłony programu 
ratusz kupił trzydzieści sztuk, które 

kosztowały niewiele ponad 66 tysięcy 
złotych. Komputery przekazała przed-
stawicielom szkół podstawowych 
wiceburmistrz ds. społecznych Ewa 
Kowalik. 
– Mam nadzieję, że sprzęt będzie do-
brze służył naszym uczniom i nauczy-
cielom – mówi burmistrz Ewa Kowa-
lik. - Choć zakupiono go na potrzeby 
zdalnego nauczania w  czasie epidemii, 
to życzę wszystkim, aby od września 
obostrzenia sanitarne w  oświacie już 

nie obowiązywały, a  sprzęt mógł być 
nadal wykorzystywany na potrzeby 
szkół –  dodaje. 
Komputery trafiły do wszystkich 
gminnych szkół podstawowych. Dzięki 
rozsądnym zakupom i spowodowanym 
nimi oszczędnościom. Dzięki temu gmi-
na planuje zakup kolejnych laptopów.

DRM
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Krzysztof Nester
PREZES SM CUPRUM

dr Ewa Kowalik
WICEBURMISTRZ DS. SPOŁECZNYCH

- Praca rad osiedlowych 
powinna być społeczna 

– mówi Krzysztof Nester, 
radny powiatowy z klubu 

Lepsze Polkowice. – 
Nawet w dużych miastach 

takie rady pracują bez 
pobierania diet, także na 

osiedlach liczących po 100 
tysięcy mieszkańców. Inną 
sprawą są zarządy osiedli, 

bo one rzeczywiście 
pracują i angażują się na 
rzecz mieszkańców. Ktoś 
kto walczy o to, żeby 150 
osób zasiadało w radach 
osiedlowych w Polkowi-
cach i brało diety, to wal-
czy o kasę, którą można 

przeznaczyć na inne cele.
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Do Aquaparku 
za złotówkę
REKREACJA

,,Letnie szaleństwa w  Aqu-
aparku"  to wakacyjna propo-
zycja dla polkowiczan w  cza-
s i e  r e m o n t u  , , G r z y b k a ". 

– Aby zrekompensować dzieciom 
i  młodzieży brak „Grzybka” w  cza-
sie wakacji, nasz klub wnioskował 
do burmistrza Łukasza Puźnieckiego 
o  promocyjne korzystanie z  atrakcji 
w parku wodnym – mówi Mariusz Zy-
baczyński, szef klubu radnych Lepsze 
Polkowice.
– Bardzo mi zależy na tym, by zapew-
nić polkowiczanom usługi jak najwyż-
szej jakości – podkreśla burmistrz 
Polkowic, Łukasz Puźniecki. – Zawsze 
próbuję znaleźć rozwiązania nawet 
najtrudniejszych problemów. Mam 
nadzieję, że akcja promocyjna w Aqu-
aparku choć w części zrekompensuje 
mieszkańcom brak możliwości sko-
rzystania w  Polkowicach z  basenów 
zewnętrznych, które nie przechodziły 
generalnego remontu przez ostatnie 
22 lata – dodaje.
Jak informują organizatorzy, akcja 
skierowana jest przede wszystkim do 

dzieci od 
szóstego roku życia, 
opiekunów dzieci do dwuna-
stego roku życia, uczniów szkół pod-
stawowych i średnich oraz studentów, 
którzy mogą nabyć bilet na półtora go-
dziny basenowych zabaw za złotówkę.
Przypomnijmy, że dzieci do piątego 
roku życia wstęp do Aquaparku mają 
bezpłatny.
Bilety można zakupić w kasach: Gale-
rii „Rynek 26” (poniedziałek-wtorek 
w godz. 10-18, środa-niedziela w godz. 
10-20), Centrum Kultury przy ul. Skal-
ników 4 (poniedziałek-piątek w  godz. 
7-15), Kina przy ul. Dąbrowskiego 1 
(przed seansami filmowymi) oraz 
w świetlicy wiejskiej w Sobinie (ponie-
działek-piątek w godz. 7- 15).
Promocja trwa do 31 sierpnia.

ULK

Polkowice naMIEDZI
KGHM

Wiatrak holenderski, kościół św. 
Michała Archanioła czy też wa-
gonik górniczy – reklamują Polko-
wice w  aplika-
cji turystycz-
nej „naMIEDZI”. 
Pomysłodawcą 
jest KGHM Pol-
ska Miedź S.A., 
który zaprosił 
do współpracy 
samorządy Dol-
nego Śląska. 

- Zagłębie Mie-
dziowe to wy-
jątkowy region, a  KGHM jest jego 
fundamentem. Naszym celem jest 
przekazanie wiedzy i  wzbudzenie 
dumy u  mieszkańców naszego regio-
nu – mówi Marcin Chludziński, prezes 
KGHM. 
Aplikacja „naMIEDZI” jest bezpłatna 

i przeznaczona na smartfony. Za jej po-
mocą samorządy mogą promować cie-
kawe miejsca na mapie turystycznej. Na 
początek można dzięki niej prześledzić 

ponad 20 tras 
między Legnicą 
a  Głogowem. 
Znajdziemy w niej 
w  tej chwili 250 
punktów związa-
nych z lokalną hi-
storią, zabytkami 
i  ciekawostkami 
z regionu opisano 
krótkimi tekstami 
oraz zilustrowa-
no zdjęciami i ma-

teriałami filmowymi.
 - Aplikacja w  nowatorski sposób po-
może mieszkańcom i  turystom odkryć 
ten piękny i  ciekawy region – dodaje 
prezes Chludziński. - Zachęcamy do 
rodzinnego wyjścia z  czterech ścian 
i  spacerów w  najbliższej okolicy, aby 

odkrywać nieznane miejsca – dodaje. 
W  miedziowym informatorze tury-
stycznym nie mogło zabraknąć Serca 
Zagłębia Miedziowego. Miejsca, które 
już znajdują się w aplikacji to te związa-
ne z  górniczym charakterem naszego 
miasta, jak pomnik „Górnikom Polskiej 
Miedzi”, makieta szybu górniczego oraz 
wagonik górniczy, ale także te związa-
ne z historią miasta: wiatrak holender-
ski czy kościół św. Michała Archanioła 
oraz św. Barbary  
– Całe Zagłębie Miedziowe to praw-
dziwa kopalnia atrakcji turystycznych. 
Warto to pokazywać, żeby nasz region 
nie kojarzył się tylko z  przemysłem, 
ale także z  walorami naszej przyrody 
i  pamiątkami historii – uważa bur-
mistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.
Aplikacja naMIEDZI jest dostępna na 
adnroida oraz iOS. Razem z  aplikacją 
ruszyła strona internetowa www. na-
miedzi.com 

DRM

Chcesz mieszkanie od gminy? Wyremontuj je
MIESZKAŃCY

Polkowiczanie mają jeszcze jedną 
możliwość otrzymania mieszka-
nia od gminy. Najpierw jednak mu-
szą je wyremontować. Koszty po-
niesione na remont będą mogły 
zostać odliczone od czynszu. Roz-
wiązanie to przyniesie korzyści za-
równo polkowiczanom, jak i gminie. 
Jak podkreśla burmistrz Polkowic, 
od symbolicznej „ryby” woli dać 
mieszkańcom „wędkę”.

– To rozwiązanie gwarantuje, że osoba, 

która otrzyma takie mieszkanie będzie 
je szanowała – mówi Łukasz Puźniec-
ki, burmistrz Polkowic. – Wielokrotnie 
spotykamy się z  aktami wandalizmu 
związanymi z  korzystaniem z  zasobu 
komunalnego gminy. Ta metoda może 
okazać się skuteczna, aby temu zapo-
biec. Pamiętajmy, że każda złotówka, 
którą gmina musiałaby wydać na od-
remontowanie tych lokali, to złotówka 
z kieszeni mieszkańców – zaznacza. 

ZWROT KOSZTÓW REMONTU

– Najemcy w  zamian za remont po-
zyskaliby nie tylko tytuł prawny do 
lokalu, ale  również mogliby być zwol-
nieni z  czynszu do wysokości udoku-
mentowanej sumy poniesionych i  wy-
kazanych kosztów remontu – wyjaśnia 
Anna Mikołajun, główny specjalista ds. 
mieszkaniowych w  UG Polkowice. – 
W  przypadku wykupienia niniejszego 
lokalu, mogliby również ubiegać się 
o bonifikatę – dodaje.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ? 

Informacje o  „lokalach do remontu” 
będą podawane do publicznej wiado-
mości w  Urzędzie Gminy Polkowice 
oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń 
przez zarządzającego mieszkaniowym 
zasobem gminy. Będzie można tam zna-
leźć również szczegółowe informacje 
na temat mieszkania oraz termin i miej-
sce złożenia wniosku. W  przypadku, 
gdy na jeden lokal wpłynie więcej niż 
jeden wniosek lokal będzie przyznawa-
ny zgodnie z kryteriami punktowymi.

KRYTERIA PUNKTOWE

Wyróżniono cztery kryteria punktowe, 
które będą brane pod uwagę podczas 
przyznawania mieszkania. Jednym 
z  nich jest zamieszkiwanie na terenie 
gminy Polkowice powyżej pięciu lat 
przed datą złożenia wniosku. Pod uwa-
gę brany jest również okres oczeki-
wania na mieszkanie. Kolejnym kryte-
rium jest stan rodziny wnioskodawcy. 
Dodatkowe punkty otrzymają również 
osoby niepełnosprawne lub zamiesz-
kujące z osobami niepełnosprawnymi.

 
REMONT LOKALU

Zakres prac remontowych lokalu 

będzie określała umowa o  remont lo-

kalu. Zostaną w  niej zawarte prawa 
i  obowiązki stron oraz warunki roz-
liczenia. Po zakończeniu i  dokonaniu 
odbioru prac remontowych zosta-
nie zawarta umowa najmu na czas 
nieoznaczony. 

Więcej informacji można 
uzyskać w wydziale 
zdrowia spraw społecznych 
i mieszkaniowych urzędu 
Gminy Polkowice, ul. Rynek 
30-31 lub pod numerem 
telefonu 76 84 74 123.

Paula Piastowska
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 
PUNKTOWE, DOTYCZĄCE NAJMU 
MIESZKANIA DO REMONTU WE 
WŁASNYM ZAKRESIE, MOŻNA 
ZNALEŹĆ NA STRONIE 6.

Uczestnicy projektu "naMIEDZI".
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Będzie nowy plan dla Polkowic Dolnych 

POLKOWICE DOLNE

Osiedle Polkowice Dolne rozwija się 
dynamicznie od wielu lat i nadal wie-
le osób chce tam zamieszkać, szu-
kając odpowiednich działek. Nie-
stety, od wielu lat panuje tam też 
urbanistyczny nieład. Teraz samo-
rządowcy chcą to zmienić.   

Patrząc na zabudowę osiedla Polkowice 

Dolne można stwierdzić, że jest ona 
bardzo urozmaicona, na przykład, kil-
kupiętrowe bloki stoją blisko domów 
jednorodzinnych. Wygląda to tak, jak-
by nikt nie panował nad tym, co tam 
powstaje. Pozwolenia na budowę wy-
dawane są w  oparciu o  plan zagospo-
darowania przestrzennego, a  ten dla 
Dolnych Polkowic nie był zmieniany od 
1999 roku. 
- W  wielu miejscach pozwala to na 

swobodę inwestycyjną, stąd wynika-
ją konflikty pomiędzy deweloperami 
a  mieszkańcami - mówi Kamil Ciupak, 
starosta polkowicki. - Powiat nie może 
wstrzymywać inwestycji, nawet jeśli 
widzimy, że są nieracjonalne. Prawo 
stoi po stronie inwestorów – podkreśla.  
Jeśli więc ktoś nabył działkę budow-
laną, może postawić na niej budynek 
zgodnie z planem. Tego zaś, mimo czę-
sto powtarzanych informacji, że miasto 
będzie się rozwijać w kierunku Dolnych 
Polkowic, ówczesna władza nie zmieni-
ła. I nie uporządkowała panującego tam 
chaosu. Rozwiązaniem tego problemu 
zajęli się starosta powiatu i  burmistrz 
Polkowic, z  inicjatywy radnych klubu 
Lepsze Polkowice.   
- Chcemy jak najszybciej uchwalić nowy 
plan zagospodarowania dla Dolnych 
Polkowic – mówi burmistrz Łukasz Puź-
niecki. – Intensywnie pracujemy nad 
tym, aby nie dochodziło do sytuacji, że 
wysokie budynki powstają blisko jedno-
rodzinnych – dodaje. 
Burmistrz Polkowic powoła zespół, 
który zajmie się wdrożeniem planu  
i osobiście będzie śledzić przebieg prac. 

 
ULK

Dlaczego apteka w PCUZ jest zamknięta?
PRAWO

Apteka w  Polkowickim Centrum 
Usług Zdrowotnych nie działa od 
ponad roku.  Wszystko przez zmia-
ny w prawie. 

Apteka w przychodni działała przez kil-
kanaście lat, a problemy zaczęły się 
w  2018 roku wraz ze zmianą ustawy 
o działalności leczniczej oraz prawie 
farmaceutycznym. 

Zgodnie z tymi zmianami 
Polkowickie Centrum Usług 

Zdrowotnych nie mogło dłużej 
prowadzić apteki, ponieważ 
świadczy usługi lecznicze. 
Aby zachować aptekę w  przychodni 
potrzebne były inne rozwiązania, wo-
bec tego władze PCUZ podjęły decyzję 
o sprzedaży apteki o nazwie „Centrum” 
w  drodze publicznego przetargu. 
W jego wyniku aptekę prowadzić mia-
ła prywatna firma z  Gdyni. Wszystko 
miało więc być zgodne z  nowym pra-
wem, a  jednak - apteka w  przychodni 
nadal nie może otworzyć swoich drzwi 
dla pacjentów. 

Tym razem na drodze stanął Woje-
wódzki Dolnośląski Inspektor Farma-
ceutyczny, który odmówił możliwości 
jej prowadzenia nowemu właścicielo-
wi, a Główny Inspektor Farmaceutycz-
ny podtrzymał jego decyzję. 

Nowi właściciele apteki odwołali 
się teraz do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie.

RITAeS

Liczą na uwagi mieszkańcówKONSULTACJE

OZE
O tym, czy w Kaźmierzowie powsta-
nie farma fotowoltaiczna zadecy-
dują mieszkańcy. Burmistrz Po-
lkowic zachęca do wzięcia udzia-
łu w konsultacjach społecznych. 

Do 31 lipca można zgłaszać wszelkie 
uwagi oraz pytania dotyczące projektu 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego 
na jednej z działek w obrębie sołectwa 
Kaźmierzów.
Konsultacje umożliwią mieszkańcom 
wsi Kaźmierzów czynny udział w  pro-
cesie planowania przestrzennego 

od początkowych etapów procedury 
planistycznej, zebrania informacji na 
temat planowej inwestycji oraz przeka-
zania własnych sugestii i zapytań.
W Kaźmierzowie ma powstać pierwsza 
w  gminie Polkowice farma fotowolta-
iczna do wytwarzania energii z  odna-
wialnych źródeł energii (OZE) o  mocy 
przekraczającej 100 kW.
Dzięki pozyskiwaniu energii z  farmy 
fotowoltaicznej w  skali roku unikamy 
emisji ponad 40 tysięcy ton dwutlenku 
węgla. Produkujemy 50 milionów kWh 
energii w  skali roku, co odpowiada 
średniemu zapotrzebowaniu dla 10 ty-
sięcy d omów rocznie. Unikamy spale-
nia 9 tysięcy ton węgla, którego ilość 

byłaby potrzebna do uzyskania energii 
elektrycznej odpowiadającej podobne-
mu zapotrzebowaniu.
Pytania i  uwagi można kierować na 
adres Urzędu Gminy Polkowice, oso-
biście w  wydziale planowania prze-
strzennego, geodezji i  nieruchomości 
polkowickiego ratusza, za pośrednic-
twem strony internetowej www.kon-
sultacje.polkowice.eu oraz u  sołtys 
Kaźmierzowa.
– Serdecznie zachęcam mieszkańców 
Kaźmierzowa do wzięcia udziału w kon-
sultacjach – mówi sołtyska Katarzyna 
Kazimierczak.

DRM

Jest kasa na piecePOWIAT

GRANTY

Mieszkańcy gminy Polkowice mogą 
składać wnioski o wypłatę gran-
tów w ramach programu dotyczą-
cego wymiany źródeł ciepła w bu-
dynkach mieszkal-
nych z terenów wy-
branych gmin legnic-
ko–g ł ogowsk iego 
obszaru. 

- Do udziału w  projek-
cie zapraszamy oso-
by fizyczne, które są 
właścicielami domów 
jednorodzinnych lub 
mieszkań w  domach 
jednorodzinnych i  wie-
lorodzinnych - infor-
muje Elżbieta Gałek-
-Kapusta, kierownik 
referatu rozwoju gminy.   
- Zapraszamy również 
wspólnoty mieszkanio-
we, w  zakresie miesz-
kań, których właścicie-
lami są osoby fizyczne 
– dodaje. 
Uwaga, z naboru wyłą-
czone są wnioski doty-
czące zasobów komunalnych, a  także 
tych należących do TBS-ów czy spół-
dzielni mieszkaniowej. 
Granty można przeznaczyć na wymia-
nę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, 
na podłączenie do sieci ciepłowniczej/
chłodniczej lub instalację np. pomp 
ciepła albo kotłów spalających bioma-
sę czy ewentualnie paliwa gazowe.
- Wymianie nie podlegają użytkowane 
kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę 
– dodaje Elżbieta Gałek-Kapusta. 
Wspierane urządzenia do ogrzewania 
muszą charakteryzować się obowiązu-
jącym od końca 2020 roku minimalnym 

poziomem efektywności energe-
tycznej i  normami emisji zanieczysz-
czeń. Wszystkie kotły wymienione 
w  ramach projektu muszą być wy-
posażone w  automatyczny podajnik 

paliwa (nie dotyczy 
to kotłów zgazowu-
jących) i  nie mogą 
mieć rusztu awaryj-
nego ani elementów 
umożliwiających jego 
zamontowanie. 
Maksymalne wspar-
cie sięga 85 procent 
wydatków kwalifi-
kowalnych, ale nie 
więcej niż 35 tysięcy 
złotych. Nabór trwa 
od 1 lipca do 30 wrze-
śnia tego roku.  
Celem projektu jest 
ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń po-
wietrza powstałych 
podczas spalania pa-
liw stałych w indywi-
dualnych instalacjach 
grzewczych na tere-
nie wybranych gmin 
Legnicko - Głogow-

skiego Obszaru Interwencji. Projekt 
realizuje wspólnie osiem gmin: Po-
lkowice, Głogów (miejska i  wiejska), 
Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Ra-
dwanice, Żukowice. W  sumie, planuje 
się zmodernizować co najmniej 269 
źródeł ciepła.     
W  Polkowicach punkt kontaktowy 
znajduje się w  urzędzie gminy (ka-
mienica przy ul. Górnej 2). Informacje 
na temat naboru oraz dokumenty do-
stępne są na stronie: www.projekty.
nowe.polkowice.eu

 
ULK

W stronę elektromobilnościPOWIAT

KGHM

Prototyp nowego wozu transpor-
towego z napędem elektrycznym 
zaprezentował KGHM ZANAM S.A. 
To pierwszy krok w kierunku dzia-
łań związanych z niskoemisyjną 
gospodarką energetyczną.

ZANPER, czyli pierwszy pojazd z  na-
pędem elektrycznym wyprodukowany 
przez KGHM ZANAM, przeznaczony 
jest do transportu osób pod ziemią. Po-
jazd ten ma być wykorzystywany rów-
nież do przewozu osób poszkodowa-
nych w wypadkach, a także transportu 
materiałów. Wóz spełnia wszelkie 
normy związane z ergonomią i bezpie-
czeństwem pracy. Jego konstrukcja, 
jak i zastosowanie w nim najnowocze-
śniejszych rozwiązań mają sprzyjać 

pracy w  niezwykle wymagającym 
środowisku podziemnym.  
– Wprowadzenie napędu elektrycz-
nego do pojazdu ZANPER było głów-
nym założeniem tego projektu – mówi 
Krzysztof Okrent, dyrektor działu 
rozwoju maszyn i  urządzeń w  KGHM 
ZANAM S.A. - Dla nas to pewnego ro-
dzaju początek ofensywy w dziedzinie 
niskoemisyjnych maszyn górniczych. 
Chcemy w  przyszłości uzupełniać 
ofertę o  kolejne modele elektryczne, 
które zminimalizują emisję szkodli-
wych substancji w  środowisku pod-
ziemnym – dodaje.
Obecnie wóz jest w  trakcie testów 
poligonowych.

Na podstawie materiałów KGHM ZANAM S.A.

–  A K T U A L N O Ś C I  –
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W 2019 roku 
gmina pozy-

skała ze źródeł 
zewnętrznych 
ponad 10 mi-

lionów złotych 
na wymianę 

pieców. Było to 
prawie 85 proc. 
wartości całego 

projektu. 
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Zybaczyński: Doba jest za krótka
RADA MIEJSKA

Od początku kadencji aktywność 
radnych klubu Lepsze Polkowice 
jest widoczna w różnych sferach 
życia naszej gminy. Z przewodni-
czącym klubu, a jednocześnie wi-
ceszefem rady miejskiej Mariu-
szem Zybaczyńskim rozmawia Ur-
szula Romaniuk.

Patrząc na dotychczasową działal-
ność w  samorządzie można powie-
dzieć, że radni klubu Lepsze Polko-
wice, jak z  rękawa, sypią nowymi 
pomysłami. 

Nasza aktywność związana jest przede 
wszystkim z  realizacją postulatów 
i potrzeb głoszonych podczas kampanii 
wyborczej. Szliśmy do wyborów z  ha-
słem „Radny i Burmistrz Blisko Miesz-
kańców”, które staramy się realizować,  
a  liczne podziękowania i  skuteczność 
realizacji tematów potwierdzają, że 
radny z przeszłości, widoczny na se-
sji i  dyżurze, odszedł w  zapomnienie.
Mieszkańcy na bieżąco mogą zgłaszać 
swoje problemy, wykorzystując też do 
tego media społecznościowe. 

To też oznacza, że radny powinien 
być dostępny czy reagować niemal 
w każdej chwili. Z czym najczęściej 
zgłaszają się mieszkańcy? 

Są to przede wszystkim sprawy do-
tyczące ich najbliższego otoczenia. 
Dla jednego ważne jest wykoszenie 
trawy czy postawienie śmietnika, dla 
drugiego - wyrównanie drogi, a  dla 
innego - modernizacja Aquaparku. Ale 
są też pytania związane, na przykład, 
z oświatą. Zapewniam, że każdy radny 
klubu Lepsze Polkowice chciałby od 
razu zaspokoić potrzeby mieszkań-
ców, ale nie wszystkie da się od razu 
zrealizować. Staramy się określić 
sprawy najważniejsze, wymagające 
natychmiastowego działania, a  inne 
planujemy w czasie. W klubie staramy 
się pracować zespołowo, co przynosi 
zdecydowanie lepsze rezultaty.

Ostatnio wasz klub zwrócił się do 
burmistrza z  prośbą o  przeprowa-
dzenie akcji informacyjnej wśród 
mieszkańców. Chodzi szczególnie 
o  seniorów, którzy padają ofiarami 
oszustów. 

Stale powinniśmy edukować naszych 
seniorów, którzy przy wypracowanych 
schematach nie dadzą się oszukać, 
a  mogą przyczynić się do wyłapa-
nia przez służby mundurowe takich 
przestępców. 

Od niedawna jest pan szefem klubu 
radnych Lepsze Polkowice. Będą 
zmiany?  

Od początku lipca objąłem funkcję 
przewodniczącego klubu radnych. 
Wynikało to z  potrzeby wprowadze-
nia zmian w  pewnych obszarach, aby 
drużyna pracowała jeszcze wydajniej 
i  skuteczniej, gdyż jak mówią: „Co nie 
jest użyteczne dla roju, nie jest też 
z  pożytkiem dla pszczoły”. Ze Sławo-
mirem Tarnowskim, dotychczasowym 
szefem klubu, cały czas współpracuje-
my i będziemy wypracowywać najlep-
sze rozwiązania, co musi się przełożyć 

na skuteczność działania. Jako wice-
przewodniczącemu rady miejskiej do-
chodzą mi kolejne obowiązki, którym 
trzeba stawić czoła.

Co dla pana, jako radnego, było 
w minionym czasie priorytetem?

 Od początku kadencji prowadzę bardzo 
wiele spraw, samodzielnie i z członka-
mi klubu. Niektóre z  nich zostały zre-
alizowane, inne są na ostatniej prostej, 
a dają mega satysfakcję i radość miesz-
kańców, jak przywrócenie mieszkań-
com cegielni, Paulinowa, uruchomienie 
terenowego biura paszportowego 
w  powiecie - po chyba najważniejsze, 
czyli budowa ronda na skrzyżowaniu 
ulic Działkowej i Kopalnianej. O tę inwe-
stycję zabiegałem od lat, ponieważ jest 
to miejsce uważane za najniebezpiecz-
niejsze w  mieście, jeśli chodzi o  ruch 
drogowy. I jak mantrę będę powtarzał, 
że bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
Listę spraw długo można wymieniać, 
o czym świadczy ponad 120 wniosków 
złożonych w urzędzie gminy. 

W imieniu klubu radnych wniosko-
wał pan też do burmistrza o utwo-
rzenie zespołu, który wypracuje 
kompleksową modernizację obiek-
tów przy ulicy 3 Maja.

Ten obiekt był budowany bez pomysłu. 
Na przykład, budynek lodowiska jest 
wciśnięty pomiędzy inne obiekty. Base-
ny są rozrzucone, a osoby ćwiczące na 
kortach nie mają godnych warunków, 

aby przygotować się do sportu czy 
przebrać po treningu. Dlatego, jako 
klub Lepsze Polkowice, zaproponowali-
śmy, aby powstał zespół, który wypra-
cuje koncepcję zagospodarowania tego 
terenu w całości. Nie tylko będzie ona 
obejmowała baseny, lecz również miej-
sca rekreacji dla mieszkańców. Aby 
zrekompensować dzieciom i młodzieży 
brak "grzybka" w czasie wakacji, nasz 
klub wnioskował też do burmistrza o 
promocyjne korzystanie z atrakcji w 
parku wodnym.  

Jak ocenia pan dwa lata służby 
mieszkańcom? 

Czas ten był wyjątkowo pracowi-
ty i  mogę stwierdzić, że gdyby doba 
była dłuższa, to z  pewnością byłaby 
wypełniona po brzegi. Od pierwszych 
miesięcy określiliśmy z  burmistrzem 
priorytety, aby zmienić na lepsze na-
szą gminę, spełniając oczekiwania 
mieszkańców. Wymienić można roz-
budowę komunikacji miejskiej, która 
obecnie stała się operatorem mię-
dzygminnym. To też podniesienie rangi 
sołtysa, a  przypomnę, że wnioskowa-
łem o  podniesienie diet sołtysów czy 
uruchomienie funduszu sołeckiego. 
To rowery miejskie, bijące rekordy po-
pularności i  pokonanych kilometrów. 
To także przywrócenie tożsamości 
górniczej poprzez centralne obchody 
barbórkowe KGHM, jakie odbyły się 
w  pierwszym roku naszej pracy, przy 
otwarciu makiety szybu Rudna R-9 

na rondzie i  odrestaurowaniu zapo-
mnianego wagonika górniczego. Dla 
poprzedników był on kawałkiem po-
niszczonej blachy, a  teraz jest pięknie 
wyeksponowanym wagonikiem, przy-
wracającym wspomnienia. Nasze mia-
sto jako Serce Zagłębia Miedziowego 
na to zasługuje.

Z pana inicjatywy w centrum Polko-
wic stanęło też wyjątkowe, mie-
dziane serce.

  
Odbyło się to przy zaangażowaniu ów-
czesnego pełnomocnika burmistrza ds. 
górnictwa i komunikacji. I jest to najlep-
szy przykład na to, jak można budować 
tożsamość, niosąc pomoc potrzebują-
cym i  jednocześnie pobudzić rynek do 
życia. Jak widać, serce zapełnia się 
błyskawicznie plastikowymi nakrętka-
mi. Ale należy pamiętać o  tym, że aby 
iść do przodu trzeba wyprostować za-
ległości czy te obszary, których zmian 
oczekują mieszkańcy. Naprawić base-
ny, drogi, przychodnię. Jestem prze-
konany, że do końca kadencji, widząc 
skuteczność  burmistrza w pozyskiwa-
niu środków zewnętrznych, będziemy 
spełnieni.

Rzeczywiście, efekty są imponują-
ce, szczególnie w  czasie epidemii. 
Wszystkim Covid-19 daje się we 
znaki.
 
Sytuacja odcisnęła piętno nie tylko 
na samorządach, ale i  pozostałych 
obszarach gospodarczych państwa. 
Od pierwszych dni staraliśmy się być 
wsparciem dla mieszkańców. Jako klub 
braliśmy czynny udział w kampanii in-
formacyjnej w  zakładach polkowickiej 
podstrefy ekonomicznej, uspokajając 
pracowników co do podjętych przez 
przedsiębiorstwa działań minimalizu-
jących zagrożenia związane z Covid-19. 
Przekazaliśmy polkowickim służbom 
profesjonalne maseczki, zakupiliśmy 
do żłobka miejskiego oczyszczacz 
powietrza, dzięki któremu najmłodsi 
mogą bezpiecznie przebywać w  pla-
cówce. Byliśmy też drużyną  Miko-
łaja u  chłopca czy ekipą remontową 
u mieszkanki, przy uprzątnięciu piwni-
cy. Jesteśmy blisko mieszkańców. I tak 
pozostanie.

Choć doba ma tylko 24 godziny. 

Pracę społeczną trzeba godzić z  ży-
ciem zawodowym, nie zapominając 
przede wszystkim o  rodzinie. Bez 
wsparcia i wyrozumiałości rodziny nie 
byłoby paliwa do pracy na takich obro-
tach, za co dziękuję.

– G O Ś Ć  W Y D A N I A –
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PRZEDSTAWICIELE WŁADZ GMINY PODJĘLI 

WYZWANIE KLUBU RADNYCH LEPSZE POLKOWICE 

BIORĄC UDZIAŁ W GASZYN CHALLENGE. PRZYSIADY 

I POMPKI ROBILI DLA SZEŚCIOMIESIĘCZNEJ 

ZOSI, KTÓRA CHORUJE NA SMA.

Mariusz Zybaczyński
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH
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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: 
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do od-
dania w użyczenie: 
-  nieruchomość zabudowana budynkiem – 
Placówką Socjalizacyjną „Skarbek”, położo-
na w granicach działki nr 174/4 o pow. 4.859 
m2 w obrębie 1 miasta Polkowice (cel przeka-
zania w użyczenie:  prowadzenie działalności 
statutowej przez Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie).  

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę: 
- część lokalu użytkowego o pow. 7,57 m2 po-
łożonego w budynku przy ul. K.B.Kominka 5w 

Polkowicach (przeznaczenie dzierżawy: pro-
wadzenie działalności handlowo-usługowej),
- pomieszczenie gospodarcze nr 2 o  pow. 
7,17 m2 zlokalizowane w  budynku gospodar-
czym, położonym w  granicach działki nr 
123/9 w obrębie Tarnówek (dzierżawa na cele 
magazynowe), 
- nieruchomość gruntowa położna w  gra-
nicach części działki nr 20/13 o  pow. 1 m2 
w obrębie 1 miasta Polkowice (przeznaczenie 
dzierżawy: lokalizacja zniczomatu),
- nieruchomość gruntowa położona w  gra-
nicach działki nr 93/2 o pow. 3500 m2 w ob-
rębie Moskorzyn (przeznaczenie dzierżawy: 
ogródek przydomowy). 

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  –

Wykaz dyżurów radnych 
rady miejskiej 

Radni pełnią dyżur we wtorki od godziny 1600 do 
1700 w pokoju nr 206 ratusza, telefon 76 75 92 096

28.07.2020 | 1600-1700 | ZDZISŁAW SYNOWIEC 

04.08.2020 | 1600-1700 | JÓZEFA WOŁOSZCZUK

Sprostowanie 
W poprzednim wydaniu „Gazety Polko-

wickiej”  w wywiadzie z cyklu „Gość Wy-
dania” mylnie podane zostało nazwisko 

Piotra Walkiewicza. Bohatera tekstu oraz 
zainteresowanych przepraszamy. 

 
Redakcja Gazety Polkowickiej

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE USTALENIA ZASAD WYNAJMOWANIA LOKALI 
WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY POLKOWICE
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Lipiec to pełnia lata 
Niestety, większość roślin już 
przekwitła, ale nie ma się co 
martwić, gdyż przyszedł czas 
na rośliny letnie. Jedne z mo-
ich ulubionych to liliowce. Li-
piec to ich czas, teraz one kró-
lują na rabatach naszego mia-
sta, naszych ogrodów. 

Na ogół znamy te liliowce o kwia-
tach pomarańczowych. Ale gama 
kolorystyczna tych kwiatów jest 

ogromna: od białych, poprzez 
różowe, żółte, czerwone, aż do 
ciemnobordowych. Rośliny te są 
długowieczne, na jednym miejscu 
żyją nawet 30 lat. Na rabatach na-
szego miasta jest mnóstwo liliow-
ców. Już parę osób pytało mnie 
o  nazwę karłowej odmiany o  żół-
tych kwiatach, zdobiących roślinę 
całe lato. To liliowiec Stella d’Oro. 
Tegoroczny lipiec nie jest upalny 
i  dzięki temu nasze organizmy są 

w  stanie komfortu cieplnego. Co 
to znaczy? A  właśnie to, że nie 
odczuwamy ani uczucia ciepła, 
ani zimna. Czy to samo odczuwają 
rośliny? Im stanowczo potrzeba 
więcej opadów. Dlatego pamię-
tajmy o rozsądnym podlewaniu, i 
o  spulchnianiu gleby w  rabatach. 
Pozwoli to na dotarcie powietrza 
do korzeni, a  zarazem też dłużej 
utrzymywać się będzie wilgoć po 
podlewaniu lub opadach deszczu. 

Na rabatach bylinowych i  pod 
krzewami ozdobnymi ściółkuj-
my grunt. Ściółka zapobiega 
nadmiernemu wyparowywaniu 
wody z  gleby oraz ogranicza 
rozwój chwastów, a  ta składają-
ca się ze zrębków, mielonej kory 
czy słomy jeszcze nasze rośliny 
dokarmia wzbogacając podłoże 
w próchnicę. 

–  U  P A N I  E L I  W  O G R O D Z I E  –
Elżbieta Kaczorowska 
gminny architekt zieleni

Witam państwa w nowej odsło-
nie, którą nazwaliśmy „U pani Eli 

w  ogrodzie”. Jest to nieco zmienio-
na forma, w której umieszczać będę wskazówki, porady, 
zalecenia dotyczące m.in. uprawy roślin, ich ochrony, 
doboru gatunkowego. Ale także dzielić się będę z  pań-
stwem moją wiedzą, doświadczeniem, ciekawostkami 
zasłyszanymi od fachowców, czy informacjami zdobytymi 
podczas szkoleń, konferencji i z prasy ogrodniczej. Liczę 
też, że czasami uda mi się odwiedzić jakiś piękny ogród 
naszych czytelników i  zamieścić relację z  tego, co mnie 
zaciekawiło, czego się dowiedziałam. 

DRZEWA
Przypomnijmy, że w zeszłym roku nasadzono ponad 150 drzew. W tym roku będzie 
ich rekordowo dużo, bo ponad 700, w tym prawie 600 przy alei Jana Pawła II i na 
osiedlu Polkowice Dolne. 
Przy placu Wolności posadzono cztery dęby kolumnowe i nasadzona zostanie lipa 
drobnolistna, przy ul. Jaskrowej na Polkowicach Dolnych stanie jedenaście am-
browców amerykańskich (drzewa liściaste, które dekoracyjnie przebarwiają się 
na jesień), a przy ul. Lipowej – pięć lip. Natomiast na placu Piastów powstanie zie-
lona alejka platanów. To tylko kilka przykładów planowanych nasadzeń. 

RABATY I DONICE 
– Jesienią na polkowickich rabatach i w donicach pojawi się ponad dwa tysiące nasadzeń. Będą to wieloletnie krzewy i by-
liny. Przez panującą epidemię nasadzenia, które były zaplanowane na wiosnę nie mogły zostać zrealizowane, jednak puste 
klomby i donice już niedługo znów się zazielenią – informuje Marzena Olejnik, dyrektor wydziału komunalnego w UG Polko-
wice. – Rośliny będą objęte dwuletnią pielęgnacją realizowaną przez wykonawcę nasadzeń – dodaje. 

ŁĄKI KWIETNE
Kolejną zieloną, gminną inicjatywą są łąki kwietne. W naszej gminie zastoso-
wano już trzy takie rozwiązania. Pierwszą taką łąkę, z okazji Polkowickiego 
Festiwalu Ziemi, w ubiegłym roku założyli mieszkańcy wraz z burmistrzem 
Łukaszem Puźnieckim. Powstała ona na terenach zielonych przy os. Polanka. 
Dziś możemy podziwiać tam piękne różnokolorowe kwiaty. W tym roku pra-
cownicy urzędu gminy kontynuowali tę inicjatywę, w wyniku czego powstał 
szeroki pas łąki kwietnej wzdłuż ul. Dąbrowskiego. Łąki kwietne to ekolo-
giczne i ekonomiczne rozwiązanie. Są odporne na suszę, pomagają w walce ze 
smogiem i poprawiają mikroklimat. Dodatkowo, w przeciwieństwie do trawni-
ków, nie wymagają tak częstego koszenia.

REWITALIZACJE PARKÓW
Rozpoczął się pierwszy etap rewitalizacji parku przy ul. Dąbrowskiego – gospo-
darka drzewostanem. Projekt w kolejnych etapach przewiduje ponad 30 tysięcy 
nasadzeń w tym drzewa, krzewy, byliny oraz ogród różany. Zaplanowano tam tak-
że rozbudowę ścieżek, inteligentne oświetlenie, ławki, pergole i toaletę. 
Gmina podjęła również pierwsze działania w kierunku zrewitalizowania zabytko-
wego parku na osiedlu Polkowice Dolne. 

PARKI KIESZONKOWE
Taka forma zorganizowanej zieleni w przestrzeni miejskiej planowana jest po-
czątkowo w dwóch lokalizacjach. Są to tereny przy skrzyżowaniu ul. Głogow-
skiej i Targowej oraz pomiędzy ulicami Dąbrowskiego i Miłosną. Obecnie trwają 
prace projektowe.
– 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 miesz-
kańców i wyposażenie w elementy małej architektury do odpoczynku, do rekre-
acji i zabaw, ma zachęcić do integracji społecznej – dodaje.
Będzie to pilotażowy projekt powstawania mini parków w Polkowicach. Jeżeli 
spotka się z akceptacją mieszkańców, proces ten będzie kontynuowany w  la-
tach kolejnych. 

Paula Piastowska

ZESPÓŁ DS. ZAZIELENIENIA GMINY

W  ubiegłym roku burmistrz Po-
lkowic powołał zespół ds. zazie-
leniania gminy. Jego zadaniem jest 
m. in. analiza stanu zieleni oraz 
przygotowanie spójnej, planowej 
i  długoterminowej polityki roz-
woju i ochrony terenów zieleni na 
terenie gminy na lata 2021-2030. 

Zielona rewolucja w gminie  
Ponad dwa tysiące nasadzeń planowanych jest jesienią na gminnych rabatach i w donicach. Ale to 
niejedyne zielone akcenty, które powstają w Polkowicach. Do końca roku ma zostać posadzonych 
700 drzew. To dopiero początek zielonej rewolucji, która opanowała Serca Zagłębia Miedziowego. 

– Zieleń w mieście jest jednym z priorytetów tej kadencji. Zależy mi na tym, aby mieszkańcy odczuli to, że gmina Polkowice 
staje się zielonymi płucami Zagłębia Miedziowego – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. 

MIEJSCA DO WYPOCZYNKU 
• Kwestią czasu jest podpisanie porozumienia między gminą Polkowice 

a  Nadleśnictwem Lubin w  sprawie dzierżawy popularnych glinianek. 
W  planach ich zagospodarowania są m.in. ławeczki, kosze na śmieci, 
miejsca do grillowania, a  także wiaty. Prace ruszą jak tylko zostanie 
podpisane porozumienie.  

• Wędkarze wokół stawu, obok pole biwakowe, ławeczki no i  ścieżka 
rowerowa, którą można spokojnie tam dojechać – to z kolei wizja Pauli-
nowa w przyszłości. Obecnie sprawdzane są prawne możliwości zago-
spodarowania tego terenu.

MIESZKAŃCY WŁĄCZAJĄ SIĘ W PROCES ZAZIELENIANIA 

W Dzień Polskiej Niezapominajki mieszkańcy wraz z pracownikami wydziału ochrony środowiska i obszarów wiejskich 
sadzili takie rośliny jak niezapominajki, konwalie, liliowce czy szałwię ogrodową na polkowickim rynku. 
– Chcemy wprowadzić nowy sposób zagospodarowania małych klombów i gazonów, z udziałem mieszkańców, a tym 
samym zapoczątkować proekologiczny ruch społeczny w naszym mieście –  mówi Małgorzata Kalus-Chiżyńska, dy-

rektor tego wydziału.

EKO
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Polkowice w dobrych rękach

SESJA  ABSOLUTORYJNA

Rada miejska udzieliła Łukaszo-
wi Puźnieckiemu wotum zaufania 
oraz przyznała mu absolutorium 
za wykonanie budżetu w 2019 ro-
ku. Oznacza to, że według rad-
nych, Serce Zagłębia Miedziowe-
go jest w dobrych rękach. 

Polkowiccy radni większością głosów 
zadecydowali o  przyznaniu burmi-
strzowi Puźnieckiemu absolutorium za 
wykonanie budżetu 2019.  15 radnych 
było za, nikt nie był przeciw, natomiast 
sześcioro radnych wstrzymało się od 
głosu.

– Bardzo dziękuję radnym. 
Mam nadzieję, że równie 
wysoką akceptacją moja 
praca cieszy się wśród 
mieszkańców – mówi 
burmistrz Polkowic 
Łukasz Puźniecki.

Przed głosowaniem radni mogli 
zapoznać się ze sprawozdaniem 

z  wykonania budżetu, sprawozdaniem 
finansowym, opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która była pozytyw-
na, informacją o  stanie mienia gminy 
oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej, 
która również była pozytywna.
W  2019 roku dochody budżetu wy-
niosły blisko 278 milionów złotych. 
Znaczną ich częścią były udziały 
w podatkach PIT i CIT, które wyniosły 
łącznie ponad 62,5 miliona złotych.
Wydatki gminy zamknęły się w kwocie 
nieco ponad 306 milionów złotych. Na 
wydatki majątkowe przeznaczono po-
nad 72,3 miliona złotych. Najwięcej, bo 
blisko 10 milionów złotych pochłonęła 
budowa Alei Jana Pawła II, a  blisko 8 
milionów budowa mieszkań socjalnych. 
W  sumie na realizację trzydziestu in-
westycji wydano w 2019 roku około 72 
milionów złotych.
– To był bardzo dobry rok pod wielo-
ma względami. Po pierwsze spójrzmy 
na ilość pozyskanych środków ze-
wnętrznych. To 42 miliony złotych, 
które przeznaczyliśmy między innymi 
na inwestycje drogowe – mówi Łukasz 
Puźniecki. 

– Przypomnijmy też, że 
w spadku po poprzednikach 
otrzymałem blisko 70 
milionów zadłużenia, 
z którym rozpoczynałem 
swoją kadencję - dodaje.

Umiejętne pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych chwalili radni opozycyjni: 
Wiesław Wabik z  Porozumienia dla 
Mieszkańców Polkowic oraz niezrze-
szony radny Paweł Kowalski.
– Taka polityka pozyskiwania środków 
zewnętrznych zasługuje na uznanie – 
mówi radny Paweł Kowalski.

RAPORT O STANIE GMINY

Podczas sesji przedstawiono też „Ra-
port o  stanie gminy”, który zawiera 
najważniejsze dane o Polkowicach, ich 
strukturze, demografii i  najważniej-
szych działaniach. Raport podsumo-
wuje działalność burmistrza w  roku 
2019. Jest to tym ważniejsze dla obec-
nego włodarza Polkowic, że 2019 to 
pierwszy pełny rok zarządzania gminą 

w jego kadencji. Po rozpatrzeniu rapor-
tu rada miasta udzieliła burmistrzowi 
wotum zaufania większością głosów. 
14 radnych było za, nikt nie był prze-
ciw, a  siedmioro radnych wstrzymało 
się od głosu.
– Dziękuję wszystkim moim współpra-
cownikom, ponieważ to nasz wspólny 
sukces. Bardzo się cieszę, że w rozwój 
gminy angażują się również mieszkań-
cy, choćby w głosowaniu na Polkowicki 
Budżet Obywatelski udział wzięło po-
nad 2600 mieszkańców – mówi Łukasz 
Puźniecki. – Wyszedłem do wyborów 
z  hasłem „Bliżej mieszkańców” i  już 
dziś widzimy jak prężnie funkcjonują 
takie struktury jak choćby Młodzie-
żowa Rada Gminy czy Rada Seniorów 
Gminy Polkowice – dodaje.
Burmistrz podkreśla, że udział miesz-
kańców w  zarządzeniu samorządem 
jest bardzo ważny.
Radni zwrócili również uwagę na ofer-
tę społeczną, która była na wysokim 
poziomie. Mówiono o  poprawie dostę-
pu do żłobków, przedszkoli i szkół.
– Były kolejki do żłobka, a teraz ich nie 
ma – skwitował Mariusz Zybaczyński, 
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Polkowicach.
Burmistrz Polkowic podkreślał rów-
nież, że sukcesem pierwszego pełnego 
roku jego kadencji było wprowadzenie 
zasad transparentności i jawności.
– Od zeszłego roku mamy jawny re-
jestr umów w  urzędzie gminy. Każdy 
mieszkaniec może śledzić działania 
burmistrza za pomocą umieszczonego 
na stronie gminy kalendarza – mówi 
Łukasz Puźniecki. – Każda decyzja 
podejmowana w  ratuszu była trans-
parentna i  nie budziła wątpliwości. 
Z  sukcesem też wprowadziliśmy kon-
kursy na członków rad nadzorczych 
i konkursy w przypadku wyborów pre-
zesów spółek i  osób zarządzających 

spółkami gminnymi – dodaje.
Ważnym punktem raportu o  stanie 
gminy z  2019 roku była komunikacja. 
Burmistrz przypomniał o  nawiązaniu 
połączeń międzygminnych i  o  tym, 
że polkowicki Zakład Komunikacji 
Miejskiej zarządza połączeniami bez-
płatnej komunikacji do sąsiednich 
powiatów.
– Naszym priorytetem w  tej kadencji 
jest budowa Kolei Aglomeracyjnej Za-
głębia Miedziowego. Współpracujemy 
w  tym zakresie z  wieloma podmiota-
mi. Naszym celem jest przywrócenie 
kolei do Polkowic – mówi burmistrz 
Polkowic.
W  swoim wystąpieniu burmistrz 
oprócz realizowanych inwestycji, 
środków zewnętrznych czy komuni-
kacji i  działań w  kierunku elektromo-
bilności, wspomniał także o  kulturze 
i sporcie.
Do najważniejszych wydarzeń 2019 
roku należy zaliczyć Centralne Obcho-
dy Barbórkowe, co wpisuje się w budo-
wanie tożsamości górniczej Polkowic. 
Kolejnym wydarzeniem, które miało 
swój debiut w  2019 roku był Jarmark 
św. Sebastiana – patrona Polkowic. Do 
wydarzeń sportowych należy zaliczyć 
trzecie mistrzostwo Polski koszykarek 
CCC Polkowice oraz awans KS Górnik 
Polkowice.

– Nic tak jak sport nie 
buduje więzi z miastem, 
jak i nie promuje gminy – 
mówi Łukasz Puźniecki.

Burmistrz Puźniecki zapowiedział 
podczas ostatniej sesji nowy program 
"Mieszkanie za remont", o  którym pi-
szemy na str. 3. 

Edyta Drzymała

Usiądą do „Grzybka”
REKREACJA

Park linowy, sala do squasha czy 
o b i e k t  s o c j a l -
ny, który posłu-
ży również jako 
zaplecze dla ar-
t y s t ó w w y s t ę -
pujących w  cen-
trum piknikowym 
– to tylko niektó-
re z pomysłów na 
zagospodarowa-
nie terenów re-
kreacyjno-spor-
towych przy uli-
cy 3 Maja. Wła-
dze gminy zade-
cydowały, że ge-
neralna moder -
nizacja czeka nie 
tylko „Grzybka”, 
lecz również te-
ren wokół obiek-
tu. Ma się tym za-
jąć specjalny ze-
spół.

O  zwołanie zespołu 
zwanego na robo-
czo „zespołem ds. 
Grzybka” do burmi-
strza wnioskował 

Mariusz Zybaczyński, szef klubu rad-
nych Lepsze Polkowice.

- W  skład „zespołu 
ds. Grzybka” wejdą 
osoby merytorycz-
nie odpowiedzialne 
za zarządzanie tym 
terenem, a  także 
pracownicy urzędu 
gminy oraz radni, 
którzy będą również 
reprezentować po-
mysły mieszkańców, 
a  także projektanci 
– wymienia Mariusz 
Zybaczyński.  
Przypomnijmy, że 
baseny zewnętrzne 
są w  tym sezonie 
zamknięte. Obiekt 
od 22 lat nie prze-
szedł gruntownego 
remontu. Nadszedł 
moment, że udo-
stępnienie go miesz-
kańcom zagrażało 
ich bezpieczeństwu, 
zdrowiu i życiu.

DRM

Zdzisław Synowiec
szef klubu radnych  

Prawo i Sprawiedliwość

Skoncentrujemy się również 
na samych basenach, które 

zdecydowanie wymagają 
unowocześnienia. Wszyscy 

zapewne pamiętamy, że 
woda w brodzikach była zbyt 

zimna. Zadbamy więc o to, 
by zasilić ją dużo cieplejszą 

wodą. Zadbamy również 
o ciekawe i nowoczesne 

atrakcje wodne dla najmłod-
szych. Upewnimy się, aby na 
naszym obiekcie znalazły się 

strefy zacienione.

FO
T. 

T. 
PR

AS
KIŁukasz Puźniecki

BURMISTRZ POLKOWIC

Będzie przebudowa bloków na osiedlu Hubala
INWESTYCJE

W planach jest przebudowa czte-
rech wieżowców przy ulicy Huba-
la oraz dwóch bloków przy ulicy Le-
gnickiej. 

- Inwestycja ma być realizowana w for-
mule partnerstwa publiczno-prywat-
nego i obecnie trwają poszukiwania fir-
my doradczej, która w imieniu i na rzecz 
gminy przeprowadzi wybór partnera 
– mówi Katarzyna Gryś, skarbnik 
gminy. 
W  ramach modernizacji czterech 
wieżowców przy ulicy Hubala 
oraz bloków przy ulicy Legnic-
kiej 7 i  15 (po przeniesieniu ko-
mendy policji do nowej siedziby) 
powstaną pełnostandar-
dowe mieszkania, wy-
mienione zostaną in-
stalacje i  wykonana 
termomodernizacja. 
- Przystępując do 
planowania 
inwestycji 

zaczynaliśmy od budynków wysokich 
na ulicy Hubala – dodaje Katarzyna 
Gryś. - W  trakcie prac przygotowaw-
czych i  analitycznych uznaliśmy, że 
w odpowiednio skonstruowanej formu-
le PPP możemy zrobić znacznie więcej, 
dlatego do projektu dołączyliśmy bu-
dynki przy ulicy Legnickiej 7 i 15.
Całe przedsięwzięcie zaplanowane 

jest na co najmniej pięć lat. 
W  sumie, musi po-

wstać minimum 
350 mieszkań 
k o m u n a l n y c h 
oraz 15 loka-
li socjalnych 
i  specjalnych 
(chronionych). 

ULK
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Kilkadziesiąt samorządów postanowiło się zrzeszyć, by 
jeszcze skuteczniej ubiegać się o  środki zewnętrzne. 
Wspólnie będą oni opracowywać strategię Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Będzie to gwarantowało skuteczność ubiegania się 
o środki o znaczeniu co najmniej subregionalnym i prze-

znaczenia ich chociażby na rozwój turystyki, budowę ścieżek rowerowych 
czy promowanie dziedzictwa kulturowego – mówi burmistrz Polkowic Łu-
kasz Puźniecki. W  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027 do pozyskania jest ok. 240 mln 
zł. 

Ujednolicono zasady dla stypendystów. 
- Zmiany dostosowują termin składania wniosków 
o  stypendium dla uczniów szkół średnich i  zawo-
dowych, którzy z  powodu epidemii nie otrzymali 
świadectw do 26 czerwca – mówi Alicja Kamecka, 

dyrektor wydziału oświaty i kultury. 
Zmiany dotyczą również szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i  pozbawiania oraz rodzajów i  wysokości stypendiów 
sportowych, nagród i  wyróżnień. Dotychczasowe zasady wykluczały 
osoby z  niepełnosprawnościami, uczestniczące we współzawodnic-
twie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich.

W telegraficznym skrócie 
SESJA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

Oprócz udzielenia absolutorium i przyznania wotum zaufania burmistrzowi, polkowiccy radni pochylili się nad szeregiem 
projektów. Opisywaliśmy na stronie 3 program ,,Mieszkanie za remont", który wszedł w życie dzięki pozytywnej decyzji 
radnych, a także na stronie 8 zmiany w budżecie dotyczące remontu budynków na osiedlu Hubala czy powstanie zespołu 
ds. „Grzybka”. Zadecydowano również o innych ważnych dla mieszkańców sprawach. Poniżej umieszczamy najważniej-
sze z nich. 

200 złotych miesięcznie wyniesie opłata stała za pobyt 
dziecka w Żłobku Miejskim nr 1 KRASNAL. 
 Obecnie rodzice płacą za każdą godzinę pobytu dziec-
ka w placówce 1,30 złotego. Przy założeniu, że dziecko 
spędza tam średnio dziewięć godzin, daje to 245 zło-

tych. Zmiany oznaczają, że dla wielu mieszkańców będzie 
dużo taniej.

– Odnośnie absencji chorobowej zmiany nie będzie. Jeśli dziecko przebywa dwa 
lub trzy tygodnie na zwolnieniu lekarskim, rodzic wnioskuje wtedy o zwolnienie 
z opłaty częściowo, a nawet całkowicie. Dołożymy wszelkich starań, by zwol-
nić rodziców z opłat za czas absencji z przyczyn losowych – dodała Agnieszka 
Tomczak, dyrektor placówki. 
– Jestem zwolennikiem ryczałtu, bo każde takie rozliczenia, o których mówimy 
budują niepotrzebne koszty administracji, która mogłaby się zająć innymi spra-
wami – mówił Emilian Stańczyszyn, radny PdMP.  
Wszelkie dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian. 

O  pół miliona złotych zwiększyła się kwota przezna-
czona na budowę dróg i chodników w Suchej Górnej 
(obecnie na tę inwestycję jest 1,7 mln zł). Przetarg 
zostanie ogłoszony na przełomie lipca i  sierpnia.  
- W pierwszej kolejności zaplanowano budowę dróg 

z kostki betonowej na ulicach: Południowej, Wiśniowej, 
Słowikowej, Kanarkowej i Myśliwskiej, na odcinkach ob-

sługujących zasiedlone posesje, o co postulowali mieszkańcy – mówi To-
masz Duszyński, kierownik referatu inwestycji w urzędzie gminy. Powstaną 
też jednostronne chodniki i  tzw. wyniesione skrzyżowania, jako elementy 
poprawiające bezpieczeństwo.

200 tysięcy złotych na zakup karetki medycznej na 
potrzeby Głogowskiego Szpitala Powiatowego za-
bezpieczyli w  budżecie polkowiccy radni. Obecnie 
głogowski szpital posiada mocno wyeksploatowaną 

karetkę, która służy też mieszkańcom Polkowic. Karet-
ka typu T, która obecnie jest na stanie głogowskiego szpi-

tala została wydzierżawiona od Pogotowia Ratunkowego w Legnicy. W 2019 
roku wyjeżdżała ona do powiatu polkowickiego oraz powiatu głogowskiego 
blisko 1500 razy.
– Wymiana na nową, niezawodną i profesjonalnie wyposażoną karetkę sta-
je się obecnie pilną potrzebą szpitala – mówi Ewa Todorov, rzecznik praso-
wy Głogowskiego Szpitala Powiatowego. – Wierzymy, że dzięki wspólnym 
działaniom, uda się ją zakupić i  zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów – 
podkreśla. Zakup nowej karetki to koszt ok. 500 tysięcy złotych.

Powstała nowa sieć przedszkoli i punktów przedszkolnych.
– Dzieci powinny mieć zapewnioną możliwość korzysta-
nia z wychowania przedszkolnego, a dodatkowo zapew-
nioną drogę z domu do przedszkola nie dłuższą niż trzy 
kilometry. Obecna sieć spełnia te warunki – mówi Alicja 

Kamecka, dyrektor wydziału oświaty i  kultury. Zmiany 
były spowodowane decyzją o  likwidacji sześciu punktów, 

które z braku chętnych nie prowadziły naboru  nawet od 2014. Tam, gdzie zlikwi-
dowano punkty przedszkolne, działają oddziały przedszkolne, organizacyjnie 
podporządkowane przedszkolom miejskim lub szkole podstawowej i ujęte w ich 
arkuszach organizacyjnych.

„Rondo Pracowników LSSE” - taką nazwę nosi skrzy-
żowanie o ruchu okrężnym u zbiegu ulic Chocianow-
skiej, Liliowej i Fabrycznej na osiedlu Polkowice Dol-
ne. – Petycję popierającą ten wniosek podpisały 183 

osoby – mówi Robert Drobina, radny klubu Lepsze Po-
lkowice, inicjator przedsięwzięcia. Uchwałę w sprawie 

nadania rondu nazwy honorującej pracowników Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej rada miejska podjęła większością głosów.  

Z prawie 80 do 150 tysięcy złotych zwiększona została 
kwota na remont nawierzchni stadionu lekkoatletycz-
nego przy ulicy 11 Lutego w Polkowicach. - Przepro-
wadzenie remontu jest konieczne w celu przedłuże-
nia kategorii dla tego stadionu na następne dziesięć 

lat – mówi Grzegorz Kowalski, dyrektor Polkowickie-
go Przedsiębiorstwa Komunalnego. Naprawy mają być 

wykonywane od sierpnia do października, przy sprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 



Dobrymi projektami 
nowoczesna szkoła stoi!
Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczo-
nej Europy w Polkowicach to nowo-
czesna placówka, w której od lat re-
alizujemy różnorodne przedsięwzięcia 
i projekty edukacyjne – zarówno kra-
jowe, jak i zagraniczne. Dzięki środkom 
własnym i funduszom zewnętrznym 
nasza młodzież może efektywnie (i 
efektownie!) rozwijać swoją wiedzę i 
umiejętności, poszerzać zaintereso-
wania oraz aktywnie spędzać czas.

Od listopada 2018 do czerwca 2020 
wdrażaliśmy projekt Code for Green, 
finansowany ze środków fundacji Terre 
des hommes oraz Volkswagen Beleg-
schaftsstiftung. W naszej nowoczesnej 
pracowni koncentrowaliśmy się na te-
matyce związanej z bioróżnorodnością 
i wodą. Podczas zajęć młodzież prowa-
dziła badania naukowe, rozwijała wie-
dzę i umiejętności związane z ochroną 
środowiska i klimatu, ochroną przy-
rody, zrównoważonym środowiskowo 
rolnictwem i turystyką, myśleniem i 
działaniem projektowym, wykorzystu-
jąc do tego technologię, a zwłaszcza 
programowanie (monitoring i przetwa-
rzanie danych, aplikacje edukacyjne). 
W październiku ubiegłego roku odbyły 
się 3-dniowe, przyrodnicze warsztaty 
terenowe w Parku Narodowym „Ujście 
Warty”, a w lutym, na Politechnice Po-
znańskiej, warsztaty robotów mobil-
nych i przemysłowych oraz warsztaty 
techniki pomiarowej i internetowej. Od 
marca w formule on-line miało miejsce 
12 spotkań z ludźmi nauki, pasjonata-
mi i społecznikami, którym tematyka 
ochrony środowiska jest bardzo bliska.

Projekt „Zagraniczne staże szansą 
na sukces zawodowy” (2019-2021 r., 
finansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej) ma na celu poprawę poziomu 

kompetencji zawodowych, językowych 
i społecznych naszych uczniów, a tym 
samym – zwiększenie ich konkurencyj-
ności na rynku pracy. Projekt zakłada 
udział 24 uczniów, kształcących się w 
zawodach technik elektryk, technik in-
formatyk, technik organizacji reklamy, 
technik spedytor, technik hotelarstwa, 
technik ekonomista, elektromechanik 
i sprzedawca. Odbędą oni dwutygo-
dniowy staż w Sewilli w Hiszpanii, co 
pozwoli im na uzyskanie dokumentu Eu-
ropass. który odnotowuje europejską 
ścieżkę kształcenia, a także potwier-
dza i przedstawia nabyte umiejętności 
zawodowe. 

„Akademia zawodowców w Powiecie 
Polkowickim” (również finansowa-
na ze środków Unii Europejskiej) jest 
skierowana do uczniów Technikum i 
Branżowej Szkoły I Stopnia. Jej reali-
zację rozpoczęliśmy w roku szkolnym 
2019/2020, obejmie ona także rok 
szkolny 2020/2021. W ramach projektu 
oferujemy różnorodne formy wsparcia 
dla uczniów, między innymi: dodat-
kowe zajęcia specjalistyczne (koła 
naukowe, spotkania z pracodawcami, 
płatne staże i praktyki zawodowe), 
kursy specjalistyczne, stypendia dla 
młodzieży osiągającej wysokie wyniki 
dydaktyczne w zakresie przedmiotów 
zawodowych. Ponadto w projekcie 
uwzględniliśmy doposażenie pracowni 
zawodowych i wsparcie dla nauczycieli 
(w postaci kursów specjalistycznych).

Od września będziemy kontynuować 
rozpoczęte projekty i – co jest wy-
różnikiem naszej szkoły – niezmiennie 
wdrażać kolejne. Liczymy na udział w 
nich ósmoklasistów, którzy wybiorą 
naszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 
2020/2021. Zapraszamy!  

Mamy przyjaciół w całej Europie

W roku szkolnym 2018/2019 w Ze-
spole Szkół im. Narodów Zjedno-
czonej Europy w Polkowicach roz-
poczęliśmy realizację nowego pro-
jektu pt. „Past, present and future 
– memories and dreams”, dofinan-
sowanego ze środków UE w ramach 
programu Erasmus+.

Tym razem współpracujemy ze szkoła-
mi z Portugalii, Turcji, Bułgarii i Rumu-
nii. To kolejny projekt oparty o współ-
pracę międzynarodową, w którym 
uczestniczymy. Przez te lata poznali-
śmy wielu wspaniałych ludzi, przeżyli-
śmy niezapomniane przygody, pokona-
liśmy mnóstwo kilometrów i sporo się 
nauczyliśmy. Zwiedziliśmy wspaniałe 
miejsca, wspólnie śmialiśmy się i tań-
czyliśmy. Jedno pozostaje niezmienne 
– ze łzami w oczach żegnamy naszych 
przyjaciół, zostawiając cząstkę siebie 
w każdym miejscu, które odwiedzamy.

Dwa lata wspólnej pracy już za nami, 
powoli zbliżamy się do końca. Czas 

więc na krótkie podsumowanie. Głów-
nym celem naszego projektu jest 
kształtowanie nawyków kultury eko-
logicznej i odpowiedzialności za przy-
szłość naszej planety oraz rozwijanie 
zainteresowań młodzieży i jej aspiracji 
edukacyjnych. Zachęcamy uczniów do 
wspólnej pracy i nauki, poznawania 
się, nawiązywania nowych przyjaźni i 
relacji z rówieśnikami, opartych na ak-
ceptowaniu indywidualności, integracji 
bez zatracania własnych korzeni oraz 
rozumieniu różnic, co pomaga w prze-
łamywaniu stereotypów i uprzedzeń.

Praca w projekcie zwiększa motywa-
cję młodzieży i nauczycieli do samo-
kształcenia, szczególnie w zakresie 
języków obcych i nowoczesnych me-
tod nauczania, oraz zwraca uwagę na 
konieczność dbania o środowisko i po-
dejmowania działań zmierzających do 
jego ochrony.
Uczniowie uczestniczą w projekcie, 
ponieważ „chcą zaspokoić ciekawość, 
przeżyć przygodę, poznać nowych 
ludzi i ich zwyczaje, sprawdzić się 

językowo, zwiedzić inne kraje”. Chętnie 
angażują się w różnorodne działania i 
dzielnie znoszą trudy nawet kilkudzie-
sięciogodzinnych podróży.

Za nami cztery spotkania: w Bułgarii, 
Portugalii, Turcji i Rumunii. Z niecierpli-
wością czekamy na wizytę naszych go-
ści w Polkowicach. Będzie to okazja do 
podsumowania dwuletniej współpracy 
i zaprezentowania jej wyników. Uro-
czyste zakończenie projektu w formie 
Międzynarodowej Konferencji Ekolo-
gicznej planujemy na jesień 2020 r.

Włochy, Portugalia, Czechy, Niemcy, 
Rumunia, Francja, Grecja, Turcja a tak-
że Litwa, Ukraina – tam już mamy przy-
jaciół. A skąd pochodzić będą kolejni? 
Czas pokaże.

Ewa Kowalik

MATERIAŁ NADESŁANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ W POLKOWICACH
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Lokalni artyści ożywili rynek   
KULTURA

Michał Stępień i  Jakub Chomiak wystąpili w  polkowickim ryn-
ku w  ramach cyklu „Letnie Granie”. Jednocześnie w  pobliskim 
Atelier 4A odbywały się warsztaty malarskie pod okiem Renaty 
Brzozowskiej. 

W  ramach „Letniego grania”, promującego lokalnych artystów oraz 
kameralne spotkania przy muzyce, utwory własne, a także m.in. Erica 
Claptona czy zespołu Dżem wykonali Michał Stępień i Jakub Chomiak, 
laureaci nagród publiczności i wyróżnień za wykonania utworów Ta-
deusza Nalepy na muzycznych festiwalach. Słuchali ich nie tylko ci, 
którzy siedzieli przed Galerią „Rynek 26”, ale i spacerujący po rynku 
mieszkańcy. Przyciągały rockowo-funkowe dźwięki okraszone blu-
esem i  jazzem. Po miesiącach, związanych z  ograniczeniami w  or-
ganizowaniu imprez plenerowych, była to miła odmiana, no i pogoda 
dopisała.
Niemal w  tym samym czasie w  pobliskim Atelier 4A odbywały się 
warsztaty malarskie pod okiem Renaty Brzozowskiej, poświęcone 

portretowi. Artystka zapytana o to, co jest najważniejsze dla amato-
rów tej sztuki, odpowiedziała, że jest to „pozbycie się chęci osiągnięcia 
konkretnego efektu”. Słowem, to ma być zabawa pędzlem. W zajęciach 
swoich sił próbowało wielu uczestników warsztatów malarskich pro-
wadzonych przez Agatę Baran w Centrum Kultury. Wśród nich, polko-
wiczanka Daniela Żmuda. 
– Najczęściej maluję pejzaże, portretu nadal się uczę, a  ten namalo-
wałam „z głowy” – mówi pani Daniela dodając, że w tym roku za swo-
ją twórczość otrzymała artystyczne stypendium burmistrza gminy, 
a w zeszłym roku – list gratulacyjny od marszałka województwa.
Podobnym stypendium artystycznym burmistrza gminy może też po-
chwalić się 9-letni Jacek Bobeła. Najczęściej tematem jego obrazów 
jest martwa natura, ale – jak dodaje – próbował też kilka razy namalo-
wać portret. Malarstwo to z pewnością jego hobby, bo też pociąga go 
kariera naukowca.
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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 

 � 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

 � 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

 � Działkę budowlaną w 
Pieszkowicach, 34 ary, cena 50 
tys. zł  884 354 463

 � Kajak 1-osobowy, z włókna, 4 
m, waga 37 kg, stan dobry. Cena 
450 zł do negocjacji.   699 840 113

 � Słupki ogrodzeniowe, 25 sztuk, 
wys. 135 cm, z wlewką 
betonową, gotowe do wkopania. 
Cena 25 zł/sztuka.  699 840 113

 � Sprzedam lub zamienię na dwa 
mniejsze (kawalerka/2 pokoje) 
mieszkanie przy ul. Skalników, 
pow. 72,60 mkw., 3. piętro, 4 
pokoje, kuchnia, łazienka i WC 
oddzielne, balkon 798 535 086

 � Działkę budowlaną w Suchej 
Górnej, pow. 0,0943 ha, media 
przy działce. Cena 49 tys. zł  
886 290 538

 � Działkę rolną (łąka) w Suchej 
Górnej (Paulinów), kl. IV, pow. 
0,98 ha. Cena 22 tys. zł.  
886 290 538

 � Działkę na ROD "Miedzianka", 
pow. 296 mkw., 
zagospodarowana, gotowa do 
użytkowania.  691 075 133

 � Działkę usługową w Sobinie, 33 
ary, ul. Myśliwska, cena do 
uzgodnienia.  605 260 591

 � Garaż przy ul. Kolejowej w 
Polkowicach.  603 469 676

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

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 
w Polkowicach, za gotówkę, 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

 � Działkę na ROD Miedzianka, do 
6 tys. zł.  726 885 552

 � Działkę na ROD Relax lub 
Marysieńka, może być 
zaniedbana, z altaną 
w obojętnym stanie. Cena do 10 
tys. zł.   793 106 081

 � Kupię działkę budowlaną w Po-
lkowicach, Sobinie lub Suchej Gór-
nej  785 937 083

 � Kupię telewizor używany 32 ca-
le 666 685 283

 � Mieszkanie 3-pokojowe w no-
wym budownictwie w Polkowi-
cach, do II piętra, najlepiej po re-
moncie  725 133 523

 � Działkę na ROD Miedzianka, do 6 
tys. zł.  726 885 552

 � Działkę na ROD Relax lub Mary-
sieńka, może być zaniedbana, z al-
taną w obojętnym stanie. Cena do 
10 tys. zł.   793 106 081

WYNAJMĘ

 � Posiadam do wynajęcia pokój. 
723 507 041

 � 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 17

 � 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

 � Mieszkanie w Polkowicach, 2 
pokoje, 40 mkw.  796 654 852

 � 3-pokojowe mieszkanie, ul. 
Kmicica 667 405 622

 � Mieszkanie przy ul. 
Skrzetuskiego w Polkowicach, 4 
pokoje, 64 mkw., częściowo 
umeblowane. Odstępne 1100 zł 
plus opłaty.  669 949 636

 � Ładny lokal o pow. 25 mkw. Na 
biuro, sklep lub inną działalność, 
ul. 3 Maja w Polkowicach   
608 478 501

 � Pokoje: 1-osobowy i 2-osobowy 
w Polkowicach  723 507 041

 � Mieszkanie 2-pokojowe 
w Polkowicach, 40 mkw., od 
zaraz. 792 640 028

 � 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

 � Mieszkanie w Polkowicach, 2 
pokoje, 40 mkw.  796 654 852

 � 3-pokojowe mieszkanie, ul. 
Kmicica 667 405 622

 � Mieszkanie przy ul. 
Skrzetuskiego w Polkowicach, 4 
pokoje, 64 mkw., częściowo 
umeblowane. Odstępne 1100 zł 
plus opłaty.  669 949 636

 � Ładny lokal o pow. 25 mkw. Na 
biuro, sklep lub inną działalność, 
ul. 3 Maja w Polkowicach   
608 478 501

 � Pokoje: 1-osobowy i 2-osobowy 
w Polkowicach  723 507 041

 � Mieszkanie 2-pokojowe w 
Polkowicach, 40 mkw., od zaraz. 
792 640 028

 � Umeblowane mieszkanie z 
balkonem w Głogowie, 2. piętro, 
kuchnia, łazienka, klimatyzacja, 
rolety wew.  731 998 351

INNE 

 � Odłowy żmij 606 374 552

 � Polkowickie Towarzystwo 
Muzyczne ogłasza zapisy na naukę 
gry na: fortepianie, skrzypcach, 
gitarze i keyboardzie. 668 392 683

 � Fotowoltaika - darmowy prąd ze 
słońa 574 135 538

OGŁOSZENIA POLKOWICKIEGO CENTRUM USŁUG ZDROWTONYCH ZOZ S.A.

PORADNIA DIAGNOZY I LECZENIA ZMIAN SKÓRNYCH.
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. poszerza swoją działalność. W lipcu zosta-
nie uruchomiona Poradnia Diagnozy i Leczenia Zmian Skórnych. 

Poradnia funkcjonować będzie od 25 lipca , w godzinach przedpołudniowych. 
W ramach wizyty przyjmować będzie specjalista chirurg oraz chirurg – onkolog. 
Z konsultacji będą mogły skorzystać osoby w wieku od 20 do 70 roku życia, po uzyskaniu wcze-
śniej skierowania od lekarza POZ, bądź onkologa dedykowanego tej poradni. 

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY
Od 13 lipca 2020 r. mieszkańcy gminy Polkowice mogą skorzystać z  zadania z  zakresu 
ochrony zdrowia pn. „Profilaktyka chorób tarczycy dla mieszkańców gminy Polkowice”.
Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 76 746 08 07, 76 746 08 74.
Zadanie finansowane z budżetu Gminy Polkowice.

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
Pobranie materiału do badania odbywa się  w godz. 6.30 – 11.00.
Rejestracja z wyprzedzeniem (i określeniem terminu badania) odbywa się  w godz. 11.00 – 15.00.
Pobranie materiału do badania od pacjentów z uzgodnionym wcześniej terminem od godz. 6.00.
Wydawanie wyników badań – 6.30 – 15.00.

PRACA
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. poszukuje do pracy na pełen etat 
pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.
Więcej informacji pod numerem telefonu: (76) 746 08 02 – kierownik wydziału zarządzania za-
sobami ludzkimi.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA 
Od lipca w poradni kardiologicznej przyjmuje nowy lekarz – specjalista chorób wewnętrz-
nych i kardiologii lek. Kamila Stembalska - Miąsik. 
Pani Kamila Stembalska – Miąsik to wieloletni, doświadczony lekarz, były ordynator Oddziału 
Rehabilitacji Kardiologicznej Regionalnego Ośrodka Kardiologicznego w „Miedziowym Centrum 
Zdrowia” w Lubinie. W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. lek. Kamila Stem-
balska – Miąsik przyjmuje  w poniedziałki w gab. 127. 
Rejestracja telefoniczna pod numerami: 76 746 08 10 / 76 746 08 11 / 76 746 08 43. 



Gazeta Polkowickawww.polkowice.eu • fb.com/polkowice 13

BATERIE I SPRZĘT ELEKTRONICZNY

–  A K C J A  S E G R E G A C J A  –

Tych śmieci nie wyrzucaj do kosza!

LEKARSTWA, OPAKOWANIA PO LEKACH

GRUZ, MATERIAŁY BUDOWLANE

CENTRALNY PSZOK

ŻARÓWKI, ZWŁASZCZA ENERGOOSZCZĘDNE

Kafelki, gruz, stare meble i inne pozostałości po remoncie nie powinny być porzu-
cane na śmietniku. Odpady budowlane można zawieźć do Centralnego PSZOKu 
albo wynająć specjalny kontener.

W CENTRALNYM PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH MOŻNA BEZPŁATNIE ODDAĆ 
NIEMAL WSZYSTKIE ODPADY, KTÓRE POWSTAŁY 
W GOSPODARSTWIE DOMOWYM.  
PUNKT JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
W GODZ. 12.00 – 19.00, W SOBOTY W GODZ. 10.00 – 15.00.

Lekarstwa, które przyjmujemy na różne schorzenia mogą być 
bardzo szkodliwe dla środowiska. Dlatego nie powinny trafiać na 
wysypisko razem z innymi odpadami. Specjalne pojemniki na takie 
odpady są np. w niektórych aptekach.

Żarówki zawierają substancje toskyczne takie jak rtęć. Substancje te dostając się 
do powietrza, wód lub gleby powodują skażenie środowiska. To ogromne szkody dla 

świata ludzi i zwierząt. Tego typu odpady najlepiej wywieźć na centralny PSZOK.

Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie wy-
rzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wrzucaj do specjalnego 

pojemnika w sklepie. Sprzęty elektroniczne takie jak: telefony komórkowe, ładowarki, 
odtwarzacze itd. są elektrośmieciami, które należy oddać do specjalnego punktu.

Centralny Pszok 
Działkowa 18
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Przez żołądek do serca, czyli gmina 
Polkowice od kulinarnej strony

KULINARIA

Szukasz ciekawego przepisu na 
obiad lub deser? Interesujesz się 
kulinariami? Chcesz poznać no-
we miejsca? Na każde z tych pytań 
znajdziesz odpowiedź w projekcie 
„Kulturalni od kuchni. Szczypta 
smaku w trudnych czasach, czyli 
osobno ale razem”.

Co tydzień na stronie www.kultu-
ralniodkuchni.pl oraz na fanpage-
’u  Centrum Kultury w  Polkowicach na 
portalu Facebook zabieramy widzów 
w bardziej lub mniej znane miejsca na 
mapie kulinarnej gminy. Odwiedzamy 
lokalnych restauratorów, kucharzy 
amatorów oraz lokalne Koła Gospodyń 
Wiejskich, którzy zdradzają nam szcze-
góły swojej pracy oraz przepisy na 
wyjątkowe dania. Robiliśmy już pyszny 
chleb w Moskorzynie, słodziutką bezę 

w Klubokawiarni Magiel, pizzę w piecu 
chlebowym pizzerii Portofino, a nawet 
soczystą kaczkę z szagówkami i żeber-
ka po polkowicku. 
Jednym słowem – pychota! Koniecz-
nie wypróbujcie te przepisy w  domu, 
na pewno zrobią wrażenie na Waszej 
rodzinie i  gościach. A  przy okazji po-
znacie może dotąd nieznane miejsca, 
do których warto się wybrać na małe 
co nieco. 
W  każdy piątek o  godz. 12:00 zapra-
szamy na nowy odcinek! Operatorem 
Programu jest Dolnośląska Federacja 
Organizacji Pozarządowych. Dolnoślą-
skie Małe Granty są dofinansowane ze 
środków budżetu Województwa Dol-
nośląskiego. Projekt stworzony przy 
współpracy z Fundacją Kulturolubni.

„Balladyna” narodowo
W tegoroczną edycję Narodowe-
go Czytania włącza się polkowic-
ka biblioteka. Tym razem cała Pol-
ska czytać będzie „Balladynę” Ju-
liusza Słowackiego. 

- Miłośników słowa pisanego za-
praszamy do udziału  w  tegorocznej 
edycji Narodowego Czytania – mówi 
Maria Grzegorek, Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w  Polkowicach. 
- Spotkanie odbędzie się 5 września 
2020 roku w Galerii „Rynek 26” przy 
zachowaniu wszystkich zalecanych 
środków ostrożności – dodaje. 
Aby wziąć udział w Narodowym Czy-
taniu należy się zgłosić do biblioteki 

telefonicznie do 14 sierpnia. 
 
Akcja „Narodowe Czytanie” organizo-
wana jest przez prezydenta Polski od 
2012 roku („Pan Tadeusz” A. Mickie-
wicza). W  2013 roku w  całej Polsce 
czytano dzieła A. Fredry, następnie  
„Trylogię” H. Sienkiewicza (2014), 
„Lalkę” B. Prusa (2015), „Quo vadis” H. 
Sienkiewicza (2016), „Wesele” S. Wy-
spiańskiego (2017), „Przedwiośnie” 
S. Żeromskiego (2018), zbiór 8 nowel 
E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej, B. 
Prusa, B. Schulza, W. Reymonta, S. 
Żeromskiego, H. Sienkiewicza i  H. 
Rzewuskiego (2019). 

DRM

– W  C E N T R U M  K U L T U R Y –

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

TEKST ORAZ ZDJĘCIA NADESŁANE  
PRZEZ CK POLKOWICE
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Pierzchała: Jesteśmy najlepsiPIŁKA NOŻNA

SPORT
Szkolny Związek Sportowy Dolny 
Śląsk ogłosił wyniki współzawod-
nictwa szkół w regionie. W katego-
rii Mistrzostw Młodzieży Szkol-
nej (kl. VII-VIII) zwyciężyła Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Polkowicach. 
Współtwórcą sukcesu od wielu 
lat jest trener Robert Pierzchała, 
z którym rozmawia Ryszard Flisie-
wicz.
 
Szkoła Podstawowa nr 3 w  Polko-
wicach wygrała w tym roku współ-
zawodnictwo sportowe na Dolnym 
Śląsku. Co o tym zadecydowało?

O zwycięstwie Szkoły Podstawowej nr 
3 zadecydowały następujące czynniki: 
ilość zdobytych punktów w  dyscypli-
nach objętych współzawodnictwem 
sportowym szkół (lekkoatletyka, ko-
szykówka, siatkówka, szachy) i wysoki 
poziom szkolonych zawodników.

Szkoła Podstawowa nr 3 przejęła 
schedę po Gimnazjum nr 1, które 
15- krotnie stawało na podium. Jaka 
jest recepta na sukces?

Na sukces szkoły składa się wiele 
elementów: właściwa koordynacja 
sportem szkolnym, systematyczna 

i prawidłowa praca z młodzieżą, życz-
liwa atmosfera wokół sportu tworzo-
na przez lata, duże zaangażowanie 
nauczycieli wychowania fizycznego 
i uczniów biorących udział  w zajęciach 
i  zawodach sportowych, właściwe 
szkolenie w  klubach sportowych, wy-
soka dyspozycja zawodników na szcze-
blu wojewódzkim i krajowym.

Jak się zaczęła historia współza-
wodnictwa sportowego na Dolnym 
Śląsku?
 
Współzawodnictwo sportowe na Dol-
nym Śląsku rozpoczęło się po reformie 
administracyjnej, gdy z 49 województw 
powstało 16. Wcześniej nasza szkoła 
wychodziła zwycięsko z  rywalizacji 
w  dawnym województwie legnickim. 
Obecnie województwo dolnośląskie 
obejmuje swoim zasięgiem cztery 
dawne województwa, a  co za tym 
idzie rywalizacja sportowa obejmuje 
większą ilość szkół (obecnie 747 szkół 
podstawowych).

Jest pan trenerem lekkoatletyki od 
dawna, dlaczego mówi się o niej kró-
lowa sportu?

Lekkoatletyka jest nazywana królową 
sportu, bo to dyscyplina kształtująca 

wszystkie cechy motoryczne niezbęd-
ne w  każdej dyscyplinie sportowej. 
W  procesie szkolenia sportowego na-
leży zachować właściwą kolejność : 
kształtowanie motoryki, doskonalenie 
techniki i opracowanie taktyki.
W Polkowicach od 10 lat mamy stadion 
lekkoatletyczny, ale dopiero w  tym 
roku odbyły się na nim zawody lekko-
atletyczne dla młodzieży, o  zasięgu 
regionalnym.  

Jakie rangi zawodów, pana zdaniem, 
powinny się na tym stadionie regu-
larnie odbywać?

Od początku istnienia stadionu odby-
wały się zawody lekkoatletyczne or-
ganizowane przez Polkowicki Szkolny 
Związek Sportowy na szczeblu powiatu 
i strefy legnickiej.
W tym roku pierwszy raz zorganizowa-
no zawody klubowe, które spotkały się 
z  dużą aprobatą uczestników. Zawody 
miały zasięg regionalny. Chciałbym, 
żeby w  Polkowicach odbywały się za-
wody rangi wojewódzkiej i  ogólnopol-
skiej, ale do tego potrzebne jest speł-
nienie wymogów technicznych PZLA.

Szkoła Podstawowa nr 3, a poprzed-
nio Gimnazjum nr 1, osiąga regular-
nie sukcesy we współzawodnictwie 
sportowym na Dolnym Śląsku. Nie-
stety, pozostałe polkowickie szko-
ły odstają od was. Dlaczego? 

Rolą prezesa Polkowickiego Szkolne-
go Związku Sportowego nie jest ocena 
pracy  polkowickich szkół, lecz właści-
we koordynowanie działań związanych 
ze sportem szkolnym. Nie ukrywam, 
że sukcesy szkoły, w  której pracowa-
łem przez wiele lat, sprawiają mi dużą 
satysfakcję. 

 
Czy pana zdaniem polkowicką mło-
dzież stać na sukcesy sportowe?

Wśród polkowickiej młodzieży jest 
bardzo dużo zdolnych ludzi, którzy przy 
właściwym szkoleniu mogą osiągać 
wyniki na poziomie krajowym, europej-
skim i  światowym. Dowodem tego są 
wysokie osiągnięcia zawodników i dru-
żyn w wielu dyscyplinach sportowych, 
takich jak: kolarstwo, lekkoatletyka, 
podnoszenie ciężarów, tenis stołowy, 
koszykówka, sporty walki.

Często bywa, że zdolna młodzież 
w  wieku juniorskim osiąga znako-
mite wyniki. Niestety później mają 
problemy, żeby zaistnieć jako senio-
rzy i rezygnują z uprawiania sportu, 
wybierając inną ścieżkę życia.  Co 
jest tego powodem?

Uzdolniona sportowo młodzież czę-
sto kończy karierę na wcześniejszym 
etapie z  wielu powodów. Pierwszym 
jest zmiana szkoły, zmiana miejsca 
zamieszkania, chęć podjęcia studiów, 
brak większych środków do dalszego 
rozwoju.

Trudno wychować mistrza sportu?

Wychowanie mistrza sportu jest 
procesem bardzo złożonym i  długo-
trwałym. Ma na to wpływ kilka czyn-
ników. Należy zacząć od odpowiedniej 
diagnozy poszczególnych dyscyplin, 
zabezpieczenia fachowej kadry tre-
nerskiej, bazy treningowej, właściwej 
opieki medycznej, odnowy biologicznej, 
prawidłowej polityki startowej, kon-
frontacji z najlepszymi zawodnikami do 
optymalnego zabezpieczenia środków 
finansowych w procesie szkolenia.

W sporcie bardzo ważne jest wspar-
cie finansowe. Czy Polkowice zdają 
egzamin?

Ilość klubów działających na terenie 
miasta świadczy o tym, że sport w Po-
lkowicach traktowany jest prioryte-
towo i  determinuje osiągane przez za-
wodników wyniki sportowe. 

Jakie są największe osiągnięcia 
sportowe w  ramach współzawod-
nictwa szkół?

Tych osiągnięć było dużo, ale do naj-
ważniejszych należą: awans do Mi-
strzostw Świata w  lekkoatletycznym 
pucharze J. Humberta, ustanowienie 
rekordów Polski: sztafeta 4x100m, bieg 
na 100 m, 4 drużynowe tytuły Mistrza 
Polski (liga la, dwukrotnie sztafeta 
4x100 m, koszykówka ), po dwa srebr-
ne i brązowe medale Mistrzostw Polski 
w lidze la oraz 17 razy zdobyte miejsce 
na podium przez polkowickie szkoły 
we współzawodnictwie sportowym na 
Dolnym Śląsku.

Na koniec naszej rozmowy chciał-
bym zapytać pana o  marzenia 
trenerskie. Czy czuje się pan 
spełniony? Czy myśli pan jesz-
cze o  wychowaniu, np. mistrza 
olimpijskiego? 

Marzeniem każdego trenera jest wy-
chowanie zawodnika do finału Igrzysk 
Olimpijskich. Dziękuję bardzo wszyst-
kim, którzy przez 20 lat mojej dzia-
łalności jako prezesa Polkowickiego 
Szkolnego Związku Sportowego poma-
gali mi w  realizacji wszystkich przed-
sięwzięć, które promowały nasze mia-
sto na niwie sportowej. 

Całą dobę dla Gracjanka

POMOC
Bieg, wspinaczka na Mount Eve-
rest, kino pod chmurką, anima-
cje i gry sportowe – tak w skrócie 
zapowiada się 24-godzinna, cha-
rytatywna sztafeta dla Gracjan-
ka. 5-letni polkowiczanin choruje 
na dziecięce porażenie mózgowe. 
Zebrane podczas akcji pieniądze 
zostaną przeznaczone na jego le-
czenie.

– 

Jest to impreza skiero-
wana do aktywnych osób. Przez całą 
dobę biegacze będą mogli pobiec lub 
przejść dowolny dystans oraz wziąć 
udział w  dodatkowych wydarzeniach 
– animacjach dla dzieci, koncercie 
plenerowym, nocnej projekcji filmowej 
i  zawodach sportowych – mówi Bo-
gusław Godlewski, dyrektor Centrum 
Kultury w  Polkowicach. – Serdecznie 

zapraszamy wszystkich do udziału 
i wsparcia Gracjanka – dodaje. 
Sztafeta rozpocznie się 8 sierpnia 
o  godzinie 16 na stadionie lekkoatle-
tycznym i  będzie trwała nieustannie 
przez 24 godziny. Uczestnicy będą mo-
gli dołączać do niej w dowolnych mo-
mentach. Opłata startowa to minimum 
30 zł wrzucone do puszki. W  ramach 
wpisowego każdy zawodnik otrzyma 
pamiątkowy medal i  numer startowy. 
Zapisy na stronie www.euforiabiega-
cza-sport.pl w zakładce „zapisy”. 

Podczas akcji polkowiczanie 
będą mogli również 
sprawdzić swoje siły 
na ruchomej ściance 
wspinaczkowej i wspólnie 
zdobyć najwyższy szczyt 
świata - Mount Everest. 

Wspinaczka odbędzie się w  ramach 
międzymiastowego turnieju organi-
zowanego przez Jerzego Górskiego, 
bohatera filmu "Najlepszy", realiza-
tora wielu imprez sportowych, mi. in. 
Crossu Straceńców (wspólnie z KGHM) 
i Triathlonu w Sławie.
Zebrane w  trakcie akcji pieniądze 

przeznaczone zostaną na leczenie i re-
habilitację Gracjanka.
Gracjanek urodził się w  28 tygodniu 
ciąży. Pierwsze pół roku życia spędził 
w  szpitalu. Chłopczyk choruje na mó-
zgowe porażenie dziecięce ze wzmo-
żonym napięciem mięśniowym lewej 
strony ciała. Przeszedł również krwa-
wienie dokomorowe do ośrodkowego 
układu nerwowego, co spowodowało 
u niego wodogłowie. Gracjanek ma za-
łożoną zastawkę komorowo-otrzew-
nową, która była już dwa razy wy-
mieniana z  powodu infekcji. Zmaga się 
również z dysplazją oskrzelowo-płuc-
ną, ma oczopląs i asymetrię ciała.
– Serdecznie dziękujemy Komitetowi 
Społecznemu w Polkowicach za zorga-
nizowanie charytatywnej sztafety dla 
naszego synka Gracjanka oraz wszyst-
kim osobom, które zaangażowały się 
w tę akcję. Dziękujemy również wszyst-
kim darczyńcom – mówią rodzice 
Gracjanka. – Zapraszamy wszystkich 
polkowiczan oraz inne miejscowości 
na stadion lekkoatletyczny. Nie tylko 
będzie można pomóc synkowi, ale bę-
dzie także świetna zabawa i  mnóstwo 
atrakcji – zachęcają. 

Paula Piastowska

–  S P O R T  –

–  A K C J A  C H A R Y T A T Y W N A  –

Jerzy Górski
8 i 9 sierpnia widzimy 

się w Polkowicach. 
Podczas bloku filmo-

wego zostanie wyświe-
tlony m.in. film „Naj-
lepszy”, który został 

zrealizowany na kanwie 
mojego życia. Będę do 

państwa dyspozycji.  
Działamy dla Gra-

cjanka, bohatera tego 
przedsięwzięcia.
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PAMIĘĆ NARODOWA
Wspomnienia są tak żywe, jakby 
wszystko działo się wczoraj, a nie 
40 lat temu. Takie emocje towarzy-
szą wystawie Instytutu Pamięci 
Narodowej „Tu rodziła się Solidar-
ność”, otwartej uroczyście w po-
lkowickim rynku. 

Jest to opowieść o narodzinach „Soli-
darności”, pokojowym proteście tysię-
cy strajkujących pracowników, którzy 
upominali się o  godne życie, w  wolnej 
Polsce. 
- Pamiętam strajk solidarnościowy, 
choć wtedy jeszcze nie istniało w obie-
gu słowo „solidarność”, czyli ostatnie 
dni sierpnia w  80. roku – wspomina 
Franciszek Kamiński, były pracownik 
ZG „Rudna”. – To był strajk okupacyj-
ny, który trwał ponad dwie doby na 

„Rudnej Głównej”. Jakie wtedy były na-
stroje? To był wybuch nadziei, przynaj-
mniej u mnie, że coś się wreszcie kroi, 
że się zmieni. Tak to czułem - dodaje. 

- To był niesłychany 
entuzjazm, który dotyczył 
również Zagłębia 
Miedziowego – tak z kolei 
początki „Solidarności” 
wspomina Juliusz 
Mateńko, były pracownik 
ZG „Polkowice”. 

– Wybuchały tu strajki w poszczegól-
nych ogniskach kopalnianych, które 
były strajkami solidarnościowymi 
z  tym, co wydarzyło się na ,,Wybrze-
żu". Jesteśmy wdzięczni Instytutowi 
Pamięci Narodowej, że tę pamięć o so-
lidarności tamtych lat kultywuje. 

Świadkowie wydarzeń z  lata 1980 
roku byli honorowymi gośćmi podczas 
otwarcia rocznicowej wystawy w  po-
lkowickim rynku. 

- To jest wystawa o was i dla 
was, jako podziękowanie za 
to, że daliście nadzieję na 
życie w prawdzie, w wolnym 
kraju. Wcześniej były to tylko 
marzenia – mówił m.in. dr 
Jarosław Szarek, prezes 
Instytutu Pamięci Narodowej. 

– Zagłębie Miedziowe, patrząc na 
Dolny Śląsk, było jednym z  najważ-
niejszych ośrodków, było pięścią tego 
regionu. Pierwsze strajki w  Polkowi-
cach to był trzeci tydzień lipca 1980 
roku i miesiąc później, na tej fali końca 
sierpnia 1980 roku. Region Zagłębia 
Miedziowego był jednym z  najsilniej-
szych. Co ważne, po szesnastu miesią-
cach legalnej działalności przyszedł 
czas próby dla tych ludzi, czas stanu 
wojennego. I  ci ludzie pozostali wierni 
ideom solidarności – zaznaczył prezes 
IPN. - Zapoczątkowaliście nową Pol-
skę, o  której przypominamy młodym 
pokoleniom. 
- W  roku 81. , w  grudniu, podczas pa-
cyfikacji Zakładów Górniczych „Rud-
na”, jako pierwsi w  Zagłębiu Miedzio-
wym walczyliście nie tylko o  sprawy 
pracownicze, ale i  wolną, solidarną 
Polskę – podkreśla Łukasz Puźniecki, 

burmistrz Polkowic. – Jestem dumny 
z  tego, że jesteśmy jednym z  trzech 
miast na Dolnym Śląsku, gdzie ta wy-
stawa się odbywa. I dumny, że wkrótce 
ta wystawa o  Polkowicach i  Zagłębiu 
Miedziowym trafi na plac Piłsudskiego 
w  Warszawie, gdzie będzie oglądana 
przez mieszkańców całego kraju. To 
szczególne wyróżnienie. Zaszczytem 
dla nas jest obecność świadków wyda-
rzeń sprzed czterdziestu lat.- dodaje.
Przypomnijmy, że strajki rozpoczęły 
się 1 lipca 1980 roku po tym, jak ogło-
szono podwyżki cen żywności. Trwały 

około dwóch miesięcy. W  tym czasie 
w Gdańsku powstał międzyzakładowy 
komitet strajkowy. Protesty skończyły 
się podpisaniem porozumień sierpnio-
wych i  zgodą na powstanie wolnych, 
niezależnych, samorządnych związków 
zawodowych. 
W  Polkowicach wystawę „Tu rodziła 
się „Solidarność” można oglądać do 12 
sierpnia.

Urszula Romaniuk

Polkowice to ważny punkt na mapie
POLITYKA

Marszałek Sejmu, Elżbieta Wi-
tek oraz prezes Instytutu Pa-
mięci Narodowej, Jarosław 
Szarek w ostatnim czasie od-
wiedzili Serce Zagłębia Mie-
dziowego. Podkreślali przy 
tym, jak ważne jest to miejsce 
na Dolnym Śląsku.  
 
Druga osoba w  państwie – mar-
szałek Sejmu, Elżbieta Witek od-
wiedziła ostatnio Polkowice w ra-
mach cyklu „Łączy nas Polska”. 
– Nareszcie jestem w  domu! 
W  swoim okręgu wyborczym. Za-
wsze chętnie wracam na Dolny 
Śląsk, a  szczególnie do miast Za-
głębia Miedziowego. Tutaj ludzie, 
mimo względnego dobrobytu, 
nie zapomnieli o  najważniejszych 
wartościach – powiedziała w  po-
lkowickim amfiteatrze marszałek 
Witek. 
Po spotkaniu z  polkowiczanami 

polityk udała się również do ratu-
sza, gdzie spotkała się z włodarza-
mi Polkowic, Łukaszem Puźniec-
kim i  Wojciechem Marciniakiem, 
a  także ze starostą  polkowickim 
Kamilem Ciupakiem oraz radnym 
sejmiku dolnoślskiego Piotrem 
Karwanem. 
- Jest to dla nas niezwykłe wy-
różnienie, że możemy gościć tak 
ważną osobę w  państwie – mówi 
Wojciech Marciniak, zastępca bur-
mistrza ds. gospodarczych.
Gościem szefów polkowickiego 
samorządu był ostatnio również 
prezes IPN, Jarosław Szarek, któ-
ry w sercu Zagłębia Miedziowego 
zainaugurował wystawę „Tu rodzi-
ła się Solidarność”. 
- Na szlaku solidarnościowym nie 
może zabraknąć Polkowic, gdzie 
latem osiemdziesiątego roku świat 
pracy zastrajkował – mówił pre-
zes Szarek. 

DRM

–  W Y D A R Z E N I A  –

- Jesteśmy 
zaszczyceni, że 

tak ważne osoby 
odwiedzają Polkowice 

- mówi Wojciech 
Marciniak, zastępca 

burmistrza ds. 
gospodarczych. – 

Jest to jednocześnie 
znakomitą promocją 

naszego miasta.  
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