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50 milionów skuteczności
BUDŻET

Od początku kadencji burmistrza 
Łukasza Puźnieckiego, a więc od 
listopada 2018 roku, gmina Polko-
wice pozyskała ponad 50 milio-
nów złotych. – To wynik sprawne-
go zarządzania samorządem – mó-
wi Krzysztof Kubów, szef gabinetu 
politycznego premiera. 

Przedsięwzięcie, na które gmina  Polko-
wice pozyskała dotychczas rekordowe 
dofinansowanie, to budowa Alei Jana 
Pawła II. Inwestycję, która opiewa na 
kwotę blisko 33 milionów złotych, roz-
poczęły poprzednie władze Polkowic, 
z założeniem sfinansowania całości z 
budżetu gminy, nie pozyskując środ-
ków zewnętrznych. Po objęciu fotela 
burmistrza przez Łukasza Puźnieckie-
go, okazało się, że gminy zwyczajnie 
na to nie stać. Nowe władze Polkowic 
zakasały jednak rękawy i postarały 
się o dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych w wysokości ponad  
16 milionów 300 tysięcy złotych. 
– Ta inwestycja była ogromnym obcią-
żeniem dla budżetu gminy, ale z chwi-
lą kiedy otrzymaliśmy wsparcie na 
poziomie prawie połowy jej kosztów, 
stało się to dużo lżejsze do uniesienia 
– podsumowuje Wojciech Marciniak 
zastępca burmistrza ds. gospodar-
czych. – Dzięki temu mogliśmy zająć 
się nowymi projektami - dodaje. 
Następna spektakularna kwota z ze-
wnątrz w 2019 roku to ponad 14,5 
miliona złotych na zakup dziewięciu 
elektrycznych autobusów na potrze-
by komunikacji miejskiej. Podkreślmy, 
wartość całego projektu opiewa na 
kwotę około 19,5 miliona złotych. Gmi-
na pozyskała środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Z nowych 
autobusów mieszkańcy będą mogli ko-
rzystać najprawdopodobniej w pierw-
szej połowie przyszłego roku. 
W 2019 roku pozyskano także ponad 
10 milionów złotych na wymianę 
pieców. Kwota dofinansowania w tym 
wypadku stanowi blisko 85 procent 
wartości całego projektu. Oprócz 
tego polkowicki samorząd pozyskał 

mniejsze kwoty, jak choćby dofinan-
sowanie inwestycji na budowę dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych w 
Guzicach czy wymianę stolarki okien-
nej w pałacu w Suchej Górnej. 
W sumie w 2019 roku gmina Polko-
wice pozyskała 42 miliony złotych 
środków zewnętrznych. Władze Po-
lkowic, jak i pracownicy merytoryczni 
nie osiedli jednak na laurach. Mamy 
połowę 2020 roku, a na koncie kolejne 
miliony środków zewnętrznych. Można 
mówić o 4,8 miliona złotych promesy 

z Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych, blisko 600 tysiącach złotych 
z Funduszu Dróg Samorządowych na 
budowę drogi w Biedrzychowej, po-
nad 300 tysiącach złotych na dopo-
sażenie Przedszkola Miejskiego nr 6  
w Polkowicach oraz działania w 
ramach zadania „Podróż do świa-
ta zmysłów”, 175 tysięcy zło-
tych na laptopy w ramach pro-
jektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna 
Szkoła+”. W sumie w pierwszym 
półroczu 2020 roku pozyskano ponad  
7 milionów złotych. 
Od początku kadencji burmistrza 
Łukasza Puźnieckiego daje to kwo-
tę ponad 50 milionów złotych. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że w latach 2015-18, obejmujących 
poprzednią kadencję, również realizo-
wano i planowano wiele inwestycji na 
terenie gminy. Korzystanie przy ich fi-
nansowaniu ze środków zewnętrznych 
przedstawiało się następująco. 
W roku 2015 pozyskano 2,5 mln zł, w 
2016 – 2,5 mln zł, w 2017 – 19,5 mln 
zł i w 2018 – 5,4 mln zł. W sumie w 
ciągu czterech lat niecałe 30 mln.
– Obalamy mit, że bogatym gminom ta-
kie środki jest dużo trudniej pozyskać. 
Okazuje się, że nie. Głównie dzięki 
świetnej pracy zespołu urzędników 
referatu Rozwoju Gminy, którzy wy-
szukują możliwości dofinansowania 
do tych projektów – mówi burmistrz 
Łukasz Puźniecki. – Będziemy nadal 
starali się maksymalnie wykorzysty-
wać możliwości, jakie dają fundusze 
zewnętrzne tak, aby gmina mogła się 
rozwijać, zmniejszając jednocześnie 
zadłużenie - dodaje. 
W tym roku gminie udało się zmniej-
szyć zobowiązania kredytowe o 17 
milionów złotych. Tymczasem złożono 
wnioski o dofinansowanie kolejnych 
projektów. Mowa o rozwoju zieleni 
miejskiej i rewitalizację zabytkowego 
parku. Tu gmina zawnioskowała o po-
nad 6 milionów 600 tysięcy złotych. 
Kolejny projekt to budowa i wyposa-
żenie Polkowickiego Centrum Opie-
kuńczo-Mieszkalnego w kwocie blisko  
3 milionów złotych dofinansowania. 

Edyta Drzymała

Od Sumatry do Sieroszowic 
HISTORIA

Był chyba najwybitniejszym geolo-
giem, jakiego wydała polska ziemia, 
a jednocześnie  jego biografia wy-
starczyłaby na kilka powieści przy-
godowych. To on wskazał drogę, któ-
rą potem poszedł Jan Wyżykowski, 
odkrywca polskiej miedzi.

Zazwyczaj życiorysy uczonych świato-
wego formatu pełne są dat i danych do-
tyczących ich wykształcenia i osiągnięć 
spisanych w grubych tomach prac nauko-
wych. To samo można powiedzieć o prof. 
Zwierzyckim. Tyle tylko, że była to postać 
o wiele barwniejsza.
Urodził się w 1888 r. w Krobi, odległej od 
Polkowic zaledwie o 80 km. Po studiach w 
Gnieźnie i Berlinie uzyskuje doktorat z za-
kresu paleontologii o faunie głowonogów 
w warstwach Tentaguru w Afryce. Na-
stępnie wyjeżdża do Holenderskich Indii 
Wschodnich, gdzie jako geolog-eksplo-
ator zajmuje się poszukiwaniem złóż ropy 
naftowej na Sumatrze i Nowej Gwinei. W 
1925 r. bierze udział w paleontologicz-
nej wyprawie do Jambi (Sumatra), gdzie 
opracowuje ekspertyzę o epitermalnym 
złożu złota i srebra Redjang-Lebong. 
Bada złoża rud cyny na wyspach Banka 
i Belitung (Indonezja). Opracowuje prze-
wodnik geologiczny okolic Bandungu na 
Jawie. W 1933 r. zostaje kierownikiem 
służby geologicznej Holenderskich Indii 
Wschodnich i doradcą rządu holender-
skiego w sprawach naftowych. 
Do Polski wraca w 1938 r. i niemal natych-
miast obejmuje kierownictwo Wydziału 
Nafty i Soli oraz stanowisko wicedyrek-
tora Państwowego Instytutu Geologicz-
nego w Warszawie. W kwietniu 1941 r. 
aresztowany i wywieziony do obozu kon-
centracyjnego w Auschwitz. Zwolniony w 
1942 r. zostaje przewieziony do Berlina, 
gdzie jako więzień polityczny pracuje w 
Biurze ds. Badań Podziemnych (Amt für 
Bodenforschung). Po miesiącu ucieka z 

obozu do Krakowa, gdzie ukrywa się do 
końca wojny. 
W maju 1945 r. jest już we Wrocławiu, 
gdzie organizuje Politechnikę. W sierpniu 
tego roku habilituje się na Akademii Gór-
niczej w Krakowie. Jako docent geologii 
stosowanej zostaje pierwszym dzieka-
nem Wydziału Górniczo-Hutniczego i 
kierownikiem Katedry Geologii Złóż Mi-
nerałów Użytecznych na Uniwersytecie 
i Politechnice we Wrocławiu. 
W 1948 r. obejmuje kierownictwo Katedry 
Geologii Stratygraficznej na Wydziale 
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Zostaje mianowany profeso-
rem zwyczajnym.
We Wrocławiu wysunął koncepcję wy-
stępowania złóż miedzi na obszarze tzw. 
monokliny przedsudeckiej. Na naradzie 
Centralnego Urzędu Geologicznego 16 
i 17 lipca 1954 r. zaproponował rozpo-
częcie wierceń w tych okolicach. Jak się 
okazało, postawiona teza była trafna. 
Złoża miedzi odkrył koło Sieroszowic 
młodszy kolega profesora Zwierzyckie-
go z Instytutu Geologicznego w Warsza-
wie – Jan Wyżykowski, i jako pierwszy je 
udokumentował. 
Prof. Józef Zwierzycki był członkiem 
Holenderskiego Towarzystwa Geologicz-
nego oraz National Geographic Society. 
Odznaczony przez rząd holenderski 
Krzyżem Oficerskim Orderu Oranje-Na-
ssau oraz Krzyżem Komandorskim Or-
deru Odrodzenia Polski. Biegle władał 
łaciną, greką, językiem francuskim, an-
gielskim, holenderskim i malajskim. Od 
nazwiska geologa nazwano plejstoceń-
skiego tygrysa szablozębnego z Jawy 
(hemimachairodus zwierzyckii). Ogółem 
opublikował w różnych językach 77 prac 
geologicznych dotyczących Indonezji, 
Afryki, Europy i Polski. Józef Zwierzycki 
zmarł 1 maja 1961 r. we Wrocławiu. Jest 
pochowany na cmentarzu św. Wawrzyń-
ca we Wrocławiu.

Roman Tomczak

Autobusem z Rudnej do Polkowic
KOMUNIKACJA

Gmina Polkowice zajmie się organi-
zacją publicznego transportu zbio-
rowego na terenie gminy Rudna. 
Zgodę na to wyraziła rada miejska. 
Porozumienie w tej sprawie zosta-
nie podpisane niebawem.

Propozycja współpracy z polkowickim 
samorządem wyszła od wójta gminy 
Rudna, a chodzi o świadczenie usług 
przewozów pasażerskich na tamtym 
terenie. Realizacją zadania, w całości 
finansowanego z budżetu gminy Rudna, 
zajmie się Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Polkowicach. 
- Jako operator transportu publiczne-
go cieszymy się, że mamy możliwość 
rozwijania się – mówi Tomasz Bor-
kowski, dyrektor Komunikacji Miejskiej 
w Polkowicach. – Możemy uzyskać 
dodatkowe dochody, które pozwolą na 
unowocześnienie naszego taboru czy 
zainwestowanie w tablice informacyj-
ne na przystankach. To duże wyzwanie, 

ale mamy nadzieję, że mu podołamy 
– dodaje. 
Będzie to też korzystne dla mieszkań-
ców naszej gminy. Nowe połączenie z 
Rudną umożliwi dostęp do kolejnego 
dworca kolejowego, poza Grębocica-
mi. Z kolei mieszkańcom Tarnówka, 

Dąbrowej, Pieszkowic i Żelaznego 
Mostu stworzy dodatkowe połączenie 
zarówno z Polkowicami jak i Rudną, 
gdzie wiele osób korzysta też z ośrod-
ka zdrowia. 

ULK
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Krzysztof Kubów
szef gabinetu politycznego Premiera

Wyznacznikiem dobrego 
zarządzania, nie tylko 

samorządem, ale i każdą 
firmą, jest umiejętność 

wyszukiwania i wykorzysty-
wania wszystkich możliwych 

źródeł finansowania, w 
tym - pozyskiwania środków 

z zewnątrz. Polkowice to 
samorząd, który z jednej 

strony jest merytorycznie 
perfekcyjnie przygotowany 
do pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych, a  z drugiej 

strony dba o pozytywne 
stosunki pomiędzy po-

szczególnymi szczeblami 
administracji państwowej 

i samorządowej, i to jest 
gwarancja sukcesu. 



Gazeta Polkowickawww.polkowice.eu • fb.com/polkowice 3

Ruszyły prace na Skwerze Brackim

ZIELEŃ
Po kolei obcinane i usuwane są 
uschnięte gałęzie drzew w par-
ku na osiedlu Dąbrowskiego, tj. 
na Skwerze Brackim. To pierwszy 
etap rewitalizacji tego terenu, 
obejmującego pielęgnację drze-
wostanu. 

- Są to cięcia sanitarne, a objętych nimi 
zostało 88 drzew – mówi Elżbieta Ka-
czorowska, gminny architekt zieleni. - 
Obcinka grubego suszu jest konieczna, 

ponieważ zagraża on bezpieczeństwu 
użytkowników. 
Maksymalna wysokość, na jakiej pra-
cują pilarze to 20 metrów.  
- Dęby są dość zasuszone, z kolei topo-
la i wierzba to miękkie drewno i bardzo 
szybko się wyłamuje – potwierdza 
Marcin Kiciński, brygadzista z firmy 
Pielęgnacja Drzew Piotr Kamiński z Żor, 
wykonawcy prac. 
Usunięte gałęzie będą zrębkowane 
i użyte do celów pielęgnacyjnych w 
mieście. 
- Zrębki zostaną wysypane pod drze-
wa czy na rabatach, co zapobiega 

przesuszaniu gleby i wzrostowi chwa-
stów – dodaje Elżbieta Kaczorowska.
Koszt pierwszego etapu rewitalizacji 
to ponad 20 tysięcy złotych, a całej 
inwestycji - prawie 2,5 miliona złotych. 
Pieniądze zostały zabezpieczone w 
wieloletniej prognozie finansowej gmi-
ny. Dodatkowo urząd będzie się starał 
o środki zewnętrze na ten cel.
Przypomnijmy, na skwerze ma powstać 
m.in. ogród różany z około pięcioma ty-
siącami kwiatów.  

ULK

Siła w energii
EKOLOGIA

Tańszy prąd i ochrona środowiska 
przyświecają idei utworzenia Kla-
stra Energii Zagłębia Miedziowe-
go. Sześć samorządów oraz Uczel-
nia Jana Wyżykowskiego zadekla-
rowały wspólne działania na rzecz 
zielonej energii. 

List intencyjny w sprawie utworzenia 
miedziowego klastra energii podpisali 
przedstawiciele powiatu polkowickie-
go oraz gmin: Polkowice, Przemków, 
Radwanice, Gaworzyce i Grębocice, a 
także Uczelni Jana Wyżykowskiego.

– To historyczny moment. 
Ten klaster będzie 
działał nie tylko na rzecz 
samorządów oraz ich 
mieszkańców, ale również 
na rzecz przedsiębiorców 
– mówi burmistrz Łukasz 
Puźniecki, pomysłodawca 
powstania klastra. 

- To bardzo ważne, ponieważ w gmi-
nie Polkowice mamy zarówno KGHM, 
jak i firmy znajdujące się na terenie 
specjalnej strefy ekonomicznej. Gros 
kosztów związanych z ich funkcjono-
waniem to jest właśnie opłata za prąd. 
Będziemy dążyli do tego, aby była ona 
jak najniższa. Dzięki temu atrakcyjność 
inwestycyjna tego regionu będzie ro-
sła – dodaje.

W ramach klastra na nieużytkach i 
glebach najniższej klasy powstaną far-
my fotowoltaiczne. Wyprodukowany 
tam prąd trafi zarówno do urzędów i  
spółek gminnych, jak i do przedsiębior-
ców oraz osób prywatnych. Jak poka-
zuje przykład działającego od trzech 
lat zgorzeleckiego ZKlastra, tego typu 
rozwiązania dają znakomite rezultaty. 

– Lokalny rynek energetyczny to 
przyszłość naszej elektroenergetyki, 
pozwalający na produkcję i konsump-
cję tańszej energii elektrycznej. Ale 
oprócz tego, że z klastra korzystają 
samorządy, przedsiębiorcy oraz in-
dywidualni odbiorcy, to zapewnia on 
także bezpieczeństwo energetyczne 
– podkreśla Albert Gryszczuk, prezes 
ZKlastra w Zgorzelcu.
Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odna-
wialnych Źródeł Energii i Efektywno-
ści Energetycznej ZKlaster produkuje 
łącznie 75 MWh prądu na 150-hektaro-
wych farmach fotowoltaicznych. Jest 
to ilość, która wystarcza do zasile-
nia około 15 tysięcy gospodarstw 
domowych. 

- Miałem okazję być gościem klastra 
zgorzeleckiego i widziałem te ogromne 
farmy. Zadałem sobie wówczas pyta-
nie – skoro potrafią to robić w Zgorzel-
cu, dlaczego my nie mielibyśmy tego 
zrobić w Zagłębiu Miedziowym? Stąd 
moja inicjatywa, żeby zaprosić samo-
rządowców do współpracy i rozpocząć 
wspólnie tę rewolucję na rynku ener-
getycznym Zagłębia Miedziowego – 
mówi burmistrz Puźniecki. – Gmina Po-
lkowice wydaje na energię elektryczną 
blisko 10 mln zł rocznie, więc jest o co 
walczyć. Wiemy, że ceny prądu będą 
rosły, stąd bardzo ważnym elemen-
tem rozwoju naszego klastra będzie 
aktywny udział konsumentów. Choćby 
poprzez montowanie przydomowych 

instalacji. Jestem pewien, że miesz-
kańcy na własnych portfelach odczują 
funkcjonowanie klastra – dodaje. 
– W Polsce mamy obecnie do czynienia 
z procesem transformacji energetycz-
nej. Rozwój klastrów energii to szansa 
na zwiększenie innowacyjności oraz 
rozwój przedsiębiorczości na danym 
terenie. Daje to także poczucie bez-
pieczeństwa energetycznego, dlatego 
współpraca pomiędzy samorządami w 
tym zakresie jest bardzo ważna – mówi 
Krzysztof Kubów, szef gabinetu poli-
tycznego premiera RP.
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Łukasz Puźniecki
Burmistrz Polkowic

Gmina Polkowice, która 
walczy o prymat wśród 
zielonych gmin naszego 

regionu, może się poszczycić 
rozbudowanymi programami 

nasadzeń drzew i troską o 
zieleń. Dlatego dbałość o 

zieloną energię doskonale 
wpisuje się w trend związany 
z ochroną środowiska, a tym 

samym z lepszymi warun-
kami do życia na terenie 
Zagłębia Miedziowego.

,,Krasnal" po naborze
ŻŁOBEK

Po raz pierwszy od dziesięciu lat 
po naborze do polkowickiego żłob-
ka zostało kilka miejsc dla dzieci. 

W czasie rekrutacji do polkowickie-
go żłobka miejskiego na rok szkol-
ny 2020/21 wpłynęło 95 nowych 
wniosków. 

- Z tej liczby pozytywnie rozpatrzy-
liśmy 88 podań, gdyż tyle miejsc zo-
stało po złożeniu przez rodziców 93 
wniosków o kontynuacje pobytu dzieci 
– mówi Agnieszka Tomczak, dyrektor 
Żłobka Miejskiego nr 1 ,,Krasnal" w 
Polkowicach. 

W tym roku przyjęto do placówki dzie-
ci wszystkich rodziców pracujących. 

- Zostały nam nawet trzy miejsca 
dla dzieci, których jedno z rodziców 
poszukuje obecnie pracy – dodaje 
Agnieszka Tomczak. - Taka sytuacja ma 
miejsce pierwszy raz od dziesięciu lat. 

Na liście rezerwowej zostało tylko 
siedmioro dzieci rodziców, którzy nie 
pracują lub poszukują zatrudnienia. 

- Chcę podziękować pracownikom za 
sprawne przeprowadzenie rekrutacji, 
a także za zapewnienie bezpieczeń-
stwa dzieciom w trudnym czasie epi-
demii – mówi Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. – Bardzo ważne jest 
to, że odeszliśmy od smutnej tradycji 
kolejek rodziców i dziadków przed 
żłobkiem. 

Podania o przyjęcie dzieci do „Krasna-
la” składane były drogą elektroniczną. 

- Chciałbym, aby wszystkie nabory do 
polkowickich placówek oświatowych 
odbywały się właśnie w taki sposób, 
elektronicznie i bezpiecznie – dodaje 
burmistrz Puźniecki. 

ULK
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Z pełnomocnika na wicestarostę

POWIAT

Jan Wojtowicz, dotychczasowy 
pełnomocnik burmistrza ds. gór-
nictwa i komunikacji, a jednocze-
śnie radny powiatu polkowickiego, 
został wicestarostą. Zastąpił w tej 
roli Krzysztofa Nestera.
  
 

Nowo powołany wicestarosta, poza 
sprawami społecznymi i oświatowymi, 
którymi zajmował się jego poprzed-
nik, będzie nadzorował pracę Depar-
tamentu Rozwoju oraz Powiatowego 
Zarządu Dróg. Planuje też nowe otwar-
cie w celu pozyskania środków na od-
nawialne źródła energii, m.in. dzięki 
przystąpieniu powiatu polkowickiego 
do Klastra Energii. Kolejnym zadaniem, 

na którym zamierza się skupić będzie 
transport publiczny.
– Poza wymienionymi obowiązkami 
dużą uwagę skoncentruję na plano-
wanym ZIT (Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne), który przewiduje reali-
zację zintegrowanych projektów na 
potrzeby gmin i obszarów powiązanych 
z nimi funkcjonalnie, a mam tu na myśli 
inwestycje w ścieżki i trasy rowerowe 
– dodaje Jan Wojtowicz, wicestarosta 
powiatu.
Jan Wojtowicz był pełnomocnikiem 
burmistrza ds. górnictwa i komunikacji 
od marca zeszłego roku. Na stanowi-
sku wicestarosty zastąpił Krzysztofa 
Nestera.
Wicestarostą radny Nester był nie-
spełna dwa lata. Rezygnację z tej funk-
cji złożył podczas sesji, 29 czerwca. 
Podziękował wszystkim za współ-
pracę, a jak powiedział, czekają go 
teraz nowe wyzwania. Te wiązały się 
ze zmianami w zarządzie Spółdzielni 
Mieszkaniowej Cuprum w Polkowicach, 
po wniosku dotychczasowego prezesa 
Ireneusza Traczyka o zmianę funkcji. 
Wybór jego następcy poprzedził kon-
kurs na członka zarządu spółdzielni. 
- Krzysztof Nester jest gwaran-
tem dobrej współpracy pomiędzy 

spółdzielnią a samorządem, czyli bur-
mistrzem Polkowic, między innymi, w 
celu pozyskiwania środków na różnego 
rodzaju inwestycje – mówi Sławo-
mir Tarnowski, przewodniczący Rady 
Nadzorczej SM „Cuprum”. Na razie 
Krzysztof Nester zapoznaje się z doku-
mentami dotyczącymi funkcjonowania 

spółdzielni. Jak zapewnia, kontynu-
owany będzie program odnowy elewa-
cji i docieplenia budynków, przy współ-
pracy z gminą. 
 

ULK

Emocje na Myśliwskiej w Sobinie
KONSULTACJE

Projekt budowy ulic Myśliwskiej i 
Orlej w Sobinie był tematem konsul-
tacji społecznych z mieszkańcami. 

Na budowę ulicy Myśliwskiej miesz-
kańcy czekają od wielu lat. Inwestycja 
rozłożona jest na etapy. W pierwszym 
etapie zaplanowano budowę odcinka 
Myśliwskiej oraz Orlej (w kształcie li-
tery L) – łączących się z ul. Polkowicką. 
Dyskusję wywołał jeden z elementów 
mającego powstać projektu budowy. 
Chodzi o połączenie ul. Myśliwskiej z 
ul. Fabryczną (drogą wojewódzką  331). 
Związane jest to z tym, że w tym rejo-
nie miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje takie 
połączenie i obsługę komunikacyjną 
terenów pod zabudowę usługową i pro-
dukcyjną oraz składy i magazyny.
- Proponowane połączenie Myśliwska-
-Fabryczna miało zapewnić bezpo-
średnią obsługę tych terenów prze-
mysłowych z ulicy Fabrycznej, aby 
dojazd pojazdów ciężarowych do tych  
obszarów nie odbywał się ulicami Orlą, 
Ptasią i Myśliwską, czyli od strony ulicy 
Polkowickiej – wyjaśnia Tomasz Du-
szyński, kierownik referatu inwestycji 
w Urzędzie Gminy.
Mieszkańcy nie chcą takiego rozwią-
zania. Nie przekonują ich argumenty, 
że będą odpowiednie oznakowanie np. 
poprzez ograniczenie ruchu dla samo-
chodów ciężarowych. 
- Nie chcemy tu autostrady, a tak bę-
dzie – przekonywali mieszkańcy. – Z 
Fabrycznej kierowcy pojadą Myśliwską, 

zamiast Polkowicką, bo wiadomo co się 
dzieje w godzinach szczytu. Przejść nie 
można na drugą stronę ulicy.  
- Mieszkańcy nie wyrazili zgody na 
proponowane rozwiązanie wpięcia uli-
cy Myśliwskiej w drogę wojewódzką 
DW331, obwodnicę Sobina – podsumo-
wuje Mariusz Zybaczyński, wiceprze-
wodniczący rady miejskiej. - Konsulta-
cje są najlepszą formą, aby inwestycje 
planowane do realizacji spełniały ocze-
kiwania mieszkańców. Inwestycje mu-
szą być praktyczne i co najważniejsze 
mają na celu poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu życia mieszkańców oraz 
użytkowników - dodaje. 
Obecnie gmina rozstrzyga przetarg na 
wybór projektanta. Jeszcze w lipcu 
podpisana zostanie umowa na wykona-
nie projektu. 
- W sierpniu lub wrześniu odbędą się 
kolejne konsultacje z mieszkańcami, 

tym razem z udziałem projektanta, któ-
ry zaprezentuje koncepcje projektowe 
– dodaje Tomasz Duszyński. - Podczas 
konsultacji będą też określane etapy 
i kolejność realizacji robót w latach 
następnych. 

Jako pierwszy ma być wykonany od-
cinek ulic Myśliwskiej i Orlej (tzw. "L"), 
na który zabezpieczone są środki w bu-
dżecie gminy. 
W konsultacjach społecznych, zwoła-
nych przez radnego Zybaczyńskiego 
uczestniczyli m.in. Ewelina Turkiewicz, 
sołtyska Sobina, Renata Napieral-
ska, dyrektor wydziału inwestycji w 
urzędzie gminy, radny miejski Robert 
Drobina i radny powiatowy Bogusław 
Godlewski. 
 

ULK

Przejazdy kolejowe na 
celowniku. Gmina interweniuje
MIESZKAŃCY

Dzięki staraniom władz gminy 
są szanse na utrzymanie części 
przejazdów kolejowych na osie-
dlu Polkowice Dolne. Dzięki temu 
mieszkańcy nie stracą dojazdu do 
swoich nieruchomości. 

Problem, jeśli chodzi o przejazdy 
kolejowe na osiedlu Polkowice Dolne 
pojawił się po wejściu w życie roz-
porządzenia ministra infrastruktury 
i rozwoju. Wynika z niego m.in. to, 
że do końca października zamknięte 
zostaną wszystkie przejazdy kolejo-
we kategorii F, to jest krzyżujące się 
z drogami wewnętrznymi. Do takich 
na Polkowicach Dolnych zaliczają się 
ulice: Słonecznikowa i Tulipanowa, 
którymi mieszkańcy dojeżdżają na 
przykład do pól. Na dalsze korzy-
stanie z przejazdów potrzebna jest 
umowa PMT Linie Kolejowe z miesz-
kańcami. Gmina nie jest w tej sytuacji 
stroną, ale mieszkańcy zwrócili się 
do burmistrza o interwencję. 
- Choć powstały problem jest wy-
nikiem działania przepisów wpro-
wadzonych przez ministerstwo in-
frastruktury, gmina nie pozostawia 
mieszkańców bez wsparcia i pomocy 
– zapewnia Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. 
Niedawno odbyło się spotkanie 
przedstawicieli gminy i spółki PMT 
Linie Kolejowe. 
- Udało się wypracować rozwiązanie 
– mówi Robert Drobina, radny z klubu 

Lepsze Polkowice. - Ulice Tulipanowa 
i Słonecznikowa zostaną zaliczone 
do kategorii dróg publicznych. W 
ślad za tym, kategoria przejazdu ko-
lejowego zmieni się z F na D i dzięki 
temu przejazd pozostanie otwarty.  

- Kategoria drogi gminnej 
nadawana jest uchwałą 
rady miejskiej podjętą 
najpóźniej do końca 
września danego roku, 
ale z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia roku 
następnego – wyjaśnia 
Marzena Olejnik, dyrektor 
wydziału komunalnego 
w urzędzie gminy.

 
Od listopada do stycznia znajdziemy 
się w okresie przejściowym, w któ-
rym spółka PMT Linie Kolejowe ma 
prawo zamknąć przejazdy. Gmina 
znów interweniowała wnioskując o 
to, by w tym czasie były one otwar-
te. Odpowiedzi w tej sprawie jeszcze 
nie ma.  

Urszula Romaniuk
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Wykaz dyżurów radnych rady miejskiej 
Radni pełnią dyżury we wtorki od godziny 16 do 17,  

w pokoju nr 206 ratusza, telefon: 76 75 92 096. 

21.07.2020 - ROMAN ROZMYSŁOWSKI 
28.07.2020 - ZDZISŁAW SYNOWIEC
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Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to - obok Wojsk Lądowych, 
Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych i Marynarki Wojennej - piąty 
rodzaj Sił Zbrojnych RP, jako komplementarna część potencjału 

obronnego Polski. Żołnierze WOT pomagają podczas klęsk 
żywiołowych, a w razie wojny mają wspierać regularne wojsko 

na swoim terenie. Do tej formacji może wstąpić każdy pełnoletni 
obywatel polski w wieku 18 - 55 lat, zdrowy fizycznie i psychicznie, 

niekarany. Nie może też pełnić innej służby wojskowej. 

Walkiewicz: Terytorialsi 
to start dla osób, 
które chcą pomagać 
drugiemu człowiekowi.

WOT

Wojska Obrony Terytorialnej spraw-
dzają się w sytuacjach zagrożenia, 
w których stawką jest bezpieczeń-
stwo ludzi i mienia na danym terenie. 
Podczas epidemii koronawirusa te-
rytorialsi pokazali, że na ich pomoc 
zawsze można liczyć. Obecnie trwa 
nabór kandydatów do tej formacji.  
O tym, dlaczego warto do niej dołą-
czyć z polkowiczaninem, Piotrem 
Walkiewiczem rozmawia Urszula 
Romaniuk.
 
Jest pan jednym z żołnierzy 16 Dolno-
śląskiej Brygady Obrony Terytorial-
nej. Kiedy wstąpił pan do tej formacji?  

Do służby w 16 Dolnośląskiej Brygadzie 
Obrony Terytorialnej wstąpiłem w lutym 
tego roku, podczas pierwszego naboru.
 
Niedługo potem wybuchła epidemia 
COVID-19.   

Tak, pandemia koronawirusa dotknęła na-
szą brygadę w trakcie formowania, mieli-
śmy więc prawdziwy „chrzest w boju”. W 
pierwszych tygodniach walki z COVID-19 
najważniejsza była szybka adaptacja 
żołnierzy do nowej sytuacji. Podczas od-
praw z dowódcami nie można przewidzieć 
wszystkich wariantów sytuacyjnych. I tu 
pojawiła się kolejna zaleta Wojsk Obrony 
Terytorialnej. Są wśród nas młodzi ludzie 
zaraz po szkołach, ale są też osoby z 
doświadczeniem. W cywilu jestem szty-
garem zmianowym w kopalni Polkowice-
-Sieroszowice, więc kierowanie ludźmi 
przy ograniczonych zasobach i pod presją 
czasu to mój żywioł. Wystarczyła chwila 
rozmowy na nowym posterunku z załogą 
czy to straży granicznej, strażaków czy 
policjantów i każdy z nas wiedział co, 
ma robić. Było to o tyle łatwiejsze, że w 
pierwszym miesiącu pandemii żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali 
wiele uprawnień do pomocy tym służbom.

Obecnie trwa nabór do 16 Dolnoślą-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej. To 
szansa dla tych, którzy chcą pomagać 
innym. 

Służba Polsce, pomaganie potrzebują-
cym to moje życie, a także przykład dla 

moich dzieci. Pomoc nie pośrednia, ale ta 
najważniejsza – bezpośrednia, lokalnie. 
Myślę, że to naturalna droga dla kogoś, 
kto wcześniej działał i działa jako wo-
lontariusz, honorowy dawca krwi, osoba 
wspierająca i organizująca różnego ro-
dzaju akcje w swoich społecznościach. 
Bycie terytorialsem to nieustanne zdo-
bywanie wiedzy. To idealny start dla 
osób, które chcą pomagać drugiemu 
człowiekowi. 

To szczytny cel. Wspomniał pan też o 
zdobywaniu wiedzy. Dlaczego jeszcze 
warto wstąpić do tej formacji? 
   
Można zdobyć doświadczenie i fachową 
wiedzę o formach wsparcia innych służb 
ratowniczych czy porządkowych nasze-
go kraju. Poznaje się ludzi, dla których 
pomaganie to nie tylko praca, ale i pasja. 
To także kontynuacja tradycji bohaterów 
Polski – patronów tej formacji: mundur z 
flagą Polski, znak Polski Walczącej i oliw-
kowy beret. 

Co ważne, terytorialsi działają lokal-
nie. Są więc nie tylko we Wrocławiu, 
gdzie jest sztab, ale też, między inny-
mi, w Głogowie, Lubinie, Bolesławcu i 
Polkowicach. 

Nasza terytorialność to przede wszyst-
kim dbanie o naszych bliskich, sąsiadów, 
o nasze rodziny. Stąd nasze motto: „za-
wsze gotowi, zawsze blisko”. Burmistrz 
Łukasz Puźniecki wiedział, że działamy w 
regionie i w kilkanaście minut jesteśmy w 
stanie przybyć do Polkowic, jeśli tylko by-
łaby taka konieczność, po wcześniejszym 
uzgodnieniu z dowódcą brygady. Chcę 
podziękować moim przełożonym za po-
wołanie mnie do tej służby. A wszystkich, 
którzy chcą pomagać innym, zachęcam 
do wstąpienia w nasze szeregi.  

Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, 
że chętnych do włożenia munduru te-
rytorialsa będzie wielu. 

– G O Ś Ć  W Y D A N I A –
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OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowa-
nia Przestrzennego, Geodezji 
i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogło-
szeń w tut. Urzędzie – ul. Rynek 19 oraz na 
stronie internetowej www.polkowice.pl  (w 
zakładce nieruchomości) oraz w BIP-ie – za-
mieszczono wykazy dotyczące:
sprzedaży lokalu mieszkalnego – Polkowice 
ul. Chopina 8/3 (pierwszeństwo 
w nabyciu mieszkania przysługuje najemcy  

 
lokalu mieszkalnego, który ma zawartą umo-
wę na czas nieoznaczony),
wydzierżawienia na rzecz dotychczasowe-
go użytkownika, części działki o nr geod. 
123/9 o pow. 60 m2, położonej we wsi Tar-
nówek (teren wykorzystywany jako ogródek 
przydomowy). 
Informacje na temat wykazów można uzy-
skać w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, Geodezji i Nieruchomości – Rynek 19 (pok. 
10), tel. (76)  72-46-782, (76) 72-46-781. 

OGŁOSZENIE 
1 lipca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków 
o wypłatę grantów w ramach projektu „Pro-
gram grantowy na wymianę źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych z terenów wybra-
nych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru 
Interwencji” współfinansowanego ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, 
osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i Inno-
wacje, działanie 3.3 Efektywność energe-
tyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1 
Efektywność energetyczna w budynkach 
użyteczności publicznej i sektorze mieszka-
niowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja syste-
mów grzewczych i odnawialne źródła ener-
gii – projekty dotyczące zwalczania emisji 
kominowej – projekt grantowy Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego 2014-2020.
    Celem projektu jest ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania 
paliw stałych w indywidualnych instalacjach 
grzewczych na terenie wybranych gmin Le-
gnicko -Głogowskiego Obszaru Interwencji.
    Projekt jest realizowany wspólnie przez 8 
gmin: Polkowice, Głogów (miejska i wiejska), 
Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice, 
Żukowice. W każdej z gmin utworzone zo-
stały punkty kontaktowe, w których należy 
składać wnioski, a także otrzymać wszystkie 
niezbędne informacje.
    W ramach przedsięwzięcia planuje się 
zmodernizować łącznie co najmniej 269 szt. 
źródeł ciepła, co powinno przełożyć się 
na roczny spadek emisji PM10 w wysokości 
6,81 ton oraz roczny spadek emisji PM2,5 w 
wysokości 5,29 ton. Ponadto będzie on prze-
ciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowa-
nej redukcji emisji CO2 w wysokości 1272 ton 
równoważnika CO2.  
    Do udziału w projekcie zapraszamy oso-
by fizyczne, które są właścicielami domów 
jednorodzinnych lub mieszkań w domach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak rów-
nież wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie 
mieszkań, których właścicielami są osoby 
fizyczne).
    Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy 
zasób komunalny gmin uczestniczących w 
realizacji projektu (Lider i Partnerzy), jak 
również zasób mieszkaniowy należący do 
innych podmiotów niż wyżej wymienione, np. 
do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się 
również najemców domów jednorodzinnych 
oraz najemców mieszkań w domach jednoro-
dzinnych/ wielorodzinnych.

Granty można przeznaczyć na wymianę wy-
sokoemisyjnych źródeł ciepła na:
podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłod-
niczej lub
instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. 
pomp ciepła) l
instalację kotłów spalających biomasę lub 
ewentualnie paliwa gazowe.
Wymianie nie podlegają użytkowane kotły 
gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie do-
puszcza się też wymiany użytkowanych ko-
tłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę 
na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i ko-
tły olejowe (niezależnie od ich klasy). Wspie-
rane urządzenia do ogrzewania muszą cha-
rakteryzować się obowiązującym od końca 
2020 r. minimalnym poziomem efektywności 
energetycznej i normami emisji zanieczysz-
czeń, które zostały określone w środkach 
wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE 
z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej 
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczą-
cych ekoprojektu dla produktów związanych 
z energią. Wszystkie kotły wymienione w 
ramach projektu muszą być wyposażone w 
automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy 
kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać 
rusztu awaryjnego ani elementów umożliwia-
jących jego zamontowanie,
ogrzewanie elektryczne kable / maty grzejne, 
kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), 
pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
Maksymalny poziom wsparcia do 85% wy-
datków kwalifikowalnych, nie więcej niż 35 
000,00 zł
Nabór potrwa od 1 lipca 2020 r. do 30 wrze-
śnia 2020 r.
Punkty kontaktowe:
Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2, 59-100 
Polkowice,
Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 
Głogów,
Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 1, 67-200 
Głogów,
Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 
Żukowice,
Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 
59-160 Radwanice,
Urząd Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67-240 
Kotla,
Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67- 
222 Jerzmanowa,
Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 
25, 59-170 Przemków.
Wszystkie informacje nt. naboru oraz doku-
menty znajdują się na stronie: http://projekty.
nowe.polkowice.eu/, oraz na stronach inter-
netowych gmin biorących udział w projekcie.

OGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Po-
lkowicach  ul. Kolejowa 24A 
ogłasza przetarg na ustanowienie prawa 
odrębnej własności następujących lokali 
mieszkalnych :
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 23.07.2020 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.
Polkowice  ul. Skrzetuskiego 18/14. 
Mieszkanie o pow. użytkowej  37,20  położone 
na IV piętrze, składające  się  z: 

2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju 
oraz przynależnej komórki piwnicznej 
o powierzchni 3,68 m2 stanowiącymi udział 
w częściach wspólnych budynku i gruntu 
w wysokości 124/10000.
Cena wywoławcza - 123 210,00 zł tj. 3 312/m2
Minimalne postąpienie wynosi 1000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 23.07.2020 r. 
 o godz. 1100 w siedzibie spółdzielni 
w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A.
Wadium w wysokości 6 160,00 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,  076 746 18 46 
-  sekretariat -076 746 18 40 
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie 
spółdzielni (pokój nr 7).

– O G Ł O S Z E N I A  U R Z Ę D O W E  –
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„ZadbajMY o Polkowice” 
KAMPANIA SPOŁECZNA

Trwa kampania społeczna pod hasłem 
„ZadbajMY o Polkowice”. Akcja ma 
zwrócić uwagę mieszkańców na akty 
wandalizmu w mieście.  

- Polkowice cierpią na falę wandalizmu, 
przez co tracimy rocznie ponad dwieście 
tysięcy złotych – mówi burmistrz Łukasz 
Puźniecki. – Za te środki można byłoby 
zasadzić ponad dwieście drzew. Akcja ma 
uświadomić skalę niszczenia mienia pu-
blicznego, ale też uczulić na to, by reago-
wać: powiadomić straż miejską czy policję. 
To pierwszy etap mówienia o wandalizmie 
w Polkowicach. Drugi, nad którym teraz 
intensywnie pracujemy to przygotowanie 
do uruchomienia monitoringu miejskiego. 
Będzie to element, który pozwoli nam na 
gorąco wychwycić wandali - dodaje. 
Na celowniku dewastatorów są najczę-
ściej ławki, wiaty przystankowe, tablice 
ogłoszeniowe, znaki drogowe, siatki przy 
boiskach, kosze na śmieci, urządzenia na 
placach zabaw i otwartych siłowniach 
czy zieleń miejska. Mijamy je codziennie, 
dlatego każdy zniszczony przedmiot od 
razu rzuca się w oczy. A przecież chcemy 
mieszkać w ładnym otoczeniu. 
- Wszystkim nam zależy na tym, aby na-
sze miasto było czyste i zadbane – mówi 
Artur Gałuszka, komendant Straży Miej-
skiej w Polkowicach. - Strażnicy miejscy 
w ramach codziennej służby reagują na 
wszystkie zauważone przypadki zaśmie-
cania terenu lub dewastacji mienia. Otrzy-
mujemy też sygnały od mieszkańców i 
wówczas na miejsce kierowany jest patrol 
interwencyjny - dodaje.
To właśnie odpowiedzialna postawa i 
przykład dla innych, zgodnie z przesła-
niem gminnej kampanii społecznej - „Za-
dbajMY o Polkowice”. 
O tym, jak ważna jest to sprawa świadczy 
też to, że w akcję społecznie zaangażowali 
się członkowie Polkowickiego Centrum 
Wolontariatu, piłkarze KS „Górnik Po-
lkowice”, zawodnicy z Armii Polkowice i 
strażniczki miejskie. 

Urszula Romaniuk

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

Bartosz Muszyński 
Armia Polkowice 

Bardzo zależy mi na tym, aby walczyć ze stereotypem, 
że sporty walki to coś złego. Że trenujący to chuligani. 

Tak nie jest, a sporty walki są dla wszystkich. Dlatego z 
chęcią włączyliśmy się do tej akcji. W nagraniach wzięli 

udział zawodnicy w różnych kategoriach wagowych i wiekowych. Miesz-
kamy w jednym miejscu, tu płacimy podatki i nie warto, aby te pieniądze 
szły na naprawę kolejnej zniszczonej rzeczy: przystanku czy ławki. Lepiej 
zrobić jakiś chodnik albo naprawić drogę.  To nasze wspólne pieniądze i 
nie warto ich marnować.

Tomasz Szulc
Dyrektor ds. Marketingu 

KS Górnik Polkowice

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy z całym klubem 
zaproszenie do akcji „ZadbajMY o Polkowice”. Zasadę 

fair play powinniśmy stosować zarówno na boisku, jak i 
podczas naszego codziennego życia. Dbajmy o to, co wokół 

nas, nie niszczmy i zwracajmy uwagę na wszelkie akty wandalizmu w 
przestrzeni  publicznej. 

Sylwia Czarnik
Polkowickie Centrum Wolontariatu

Współpracuję z osobami, które pomagają starszym czy przy organizacji 
wielu wydarzeń, tym bardziej boli to, jak innym tak łatwo przychodzi dewasto-

wanie sprzętów w przestrzeni publicznej. Ich naprawa dużo kosztuje, a te środki 
można przeznaczyć na budowę infrastruktury w naszej gminie. 

Agnieszka Dąbrowska
Straż Miejska w Polkowicach 

Strażnicy miejscy na co dzień spotykają się z wandalizmem, a bardzo trudno 
jest ująć osobę na gorącym uczynku, dlatego postanowiliśmy uświadomić 

nasze społeczeństwo o tym, żebyśmy wszyscy dbali o nasze polkowickie mienie. 
Chcemy pokazać, jakie koszty związane są z naprawą zniszczonego mienia, a także abyśmy razem 
mogli działać przeciwko wandalizmowi. Jest to nasze wspólne mienie i wszyscy powinniśmy dbać 
o to, jak wygląda nasze miasto. To nasza wizytówka. Jeżeli będziemy mieć, na przykład, zniszczone 
wiaty przystankowe, nie będziemy z nich korzystać, a odwiedzające nasze miasto osoby zobaczą, 
że nie jest ono właściwie zadbane. A my ponosimy tego koszty.   
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Złote Gody na medal 
MIESZKAŃCY

Uroczystość wręczenia me-
dali za 50-lecie pożycia mał-
żeńskiego odbyła się w po-
lkowickim Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Były gratulacje, 
kwiaty, a przede wszystkim 
życzenia kolejnych wspólnie 
przeżytych lat. 

Nadane przez Prezydenta RP 
medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie wręczył jubilatom 

burmistrz Polkowic Łukasz 
Puźniecki. Otrzymali je Wikto-
ria i Jan Felikowie, Kazimiera 
i Stanisław Marcinkowie oraz 
Zdzisława i Jan Bagazjowie. 
Ceremonie odbywały się w re-
żimie sanitarnym. 
Emocji nie brakowało. Każ-
da para jubilatów to historia 
50-letniej wspólnej podróży 
przez życie. 
- Jest co wspominać – mówi 
Wiktoria Felik. – Przyjechałam 

tutaj z gór, zapoznaliśmy się 
i tak się zaczęło. Po dwóch 
miesiącach był ślub.  W Polko-
wicach mieszkamy od 69. roku. 
Było dobrze i źle, ale jakoś tak 
wspólnymi siłami to się dobrze 
kończy. 
Jubilaci często pytani są o re-
ceptę na tak długie pożycie 
małżeńskie. Ale czy taka jest? 
- Chyba nie – odpowiada Kazi-
miera Marcinek. – Wszystko 
zależy od Boga. Wszystko od 

razu z góry jest zapisane. Mamy 
cztery córki, trzech zięciów, 
sześcioro wnuków. Dzięki Bogu, 
wszyscy zdrowi – dodaje. 
Do Polkowic państwo Bagazjo-
wie przyjechali w 1971 roku. Pan 
Jan pracował w kopalni. 
- Przyjechaliśmy z Wałbrzy-
cha, chodziliśmy do jednej 
szkoły – wspomina Zdzisława 
Bagazja. – 50 lat szybko mi-
nęło. Jesteśmy bardzo zado-
woleni. Dzieci wychowaliśmy,  

a teraz chowamy wnuki. 

Do tej pory 55 par 
jubilatów złożyło 
wnioski o nadanie 
medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie.   

- Bardzo się cieszę, że jest aż 
tyle par obchodzących Złote 
Gody i tyle małżeństw posta-
nowiło swoje życie związać z 

gminą Polkowice – mówi bur-
mistrz Puźniecki. – Tutaj pra-
cowali, wychowywali swoje 
potomstwa. Z radością składam 
życzenia wszystkim jubilatom. 
50 lat to jest długi okres i udało 
się tym parom dotrzymać naj-
ważniejszych słów małżeńskiej 
przysięgi. 
Kolejne ceremonie zaplanowa-
ne są na jesień. 

Urszula Romaniuk
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Kazimiera i Stanisław Kazimiera i Stanisław 
MarcinkowieMarcinkowie

Wiktoria i Jan  Wiktoria i Jan  
FelikowieFelikowie

Henryka i Henryk  Henryka i Henryk  
CieślaCieśla

Zdzisława i Jan  Zdzisława i Jan  
BagazjaBagazja

Barbara i Zdzisław  Barbara i Zdzisław  
Zawada Zawada 

Władysława i JanuszWładysława i Janusz
ToporniccyToporniccy



INŻYNIEREM BYĆ…..
Mówi się, że najbliższe dekady należą 
do inżynierów, a dobry inżynier jest 
na wagę złota. Dlatego w dzisiejszych 
czasach warto planować wiązanie 
swojej przyszłości z tym zawodem. 
STUDIA INŻYNIERSKIE Z UCZELNIĄ 
JANA WYŻYKOWSKIEGO 
3,5 roku (7 semestrów) – studia I stop-
nia, które kończą się uzyskaniem tytu-
łu inżyniera. 

W naszej ofercie: 

INFORMATYKA
 – Studia z potencjałem. Interdyscypli-
narny kierunek, który został utworzo-
ny w odpowiedzi na wysokie zapotrze-
bowanie na specjalistów z dynamicznie 
rozwijającej się branży IT zaintere-
sowanie pracodawców absolwentami 
tego kierunku wciąż nie słabnie! Jako 
dobry specjalista możesz liczyć na 
realizację ciekawych projektów i wy-
sokie zarobki. Informatyka daje duże 
możliwości dalszego rozwoju zawodo-
wego w kraju i za granicą. W ramach 
kierunku można studiować w dwóch 
specjalnościach: 
• Informatyka przemysłowa – NOWOŚĆ 
• Systemy i sieci komputerowe 

MECHATRONIKA 
Mechatronika to jedna z najszybciej 
rozwijających się nauk, która ze wzglę-
du na duże zapotrzebowanie rynku pra-
cy stwarza bardzo dobre perspektywy 
rozwoju dla absolwentów. To nowo-
czesny i interdyscyplinarny kierunek 
studiów, korzystający z dorobku wielu 
dziedzin nauki: mechaniki, elektroni-
ki czy informatyki - ich synergiczny 
związek spowodował opracowanie na-
rzędzi hardwarowych i softwarowych, 
które zrewolucjonizowały proces 
projektowania, realizowania, urucha-
miania urządzeń i systemów wytwór-
czych oraz ich automatyzację. Absol-
went będzie przygotowany do pracy 
w przemyśle wytwarzającym układy 
mechatroniczne, elektromaszynowym, 

motoryzacyjnym, górniczym a także w 
przedsiębiorstwach zajmujących się 
stosowaniem, serwisem i implemen-
tacją układów mechatronicznych w 
przemyśle. Na naszej uczelni kierunek 
mechatronika pod patronatem Bosch 
Rexroth znajdziesz o specjalności:  
• Automatyzacja i robotyzacja proce-
sów przemysłowych – NOWOŚĆ 

LOGISTYKA
 Logistyka, kolejny przyszłościowy kie-
runek studiów prowadzony na naszej 
uczelni. Obecnie działania logistyczne 
realizowane są niemal w każdej dzie-
dzinie życia.  Logistyka jest niezbędna 
do naszego funkcjonowania i będzie 
istniała zawsze. Co to oznacza w prak-
tyce? M.in. to, że zapotrzebowanie na 
wysoko wykwalifikowane kadry logi-
styków będzie w naturalny sposób na 
rynku pracy istniało zawsze. W UJW 
oferujemy dwie specjalności pod pa-
tronatem Bosch Rexroth.
• Logistyka transportu kolejowego 
- NOWOŚĆ
• Logistyka przedsiębiorstw

GÓRNICTWO I GEOLOGIA 
Obecnie przed przemysłem górniczo-
-hutniczym stoją poważne wyzwania 
innowacyjne, związane z ciągłym roz-
wojem przemysłu górniczego i dzie-
dzin pokrewnych nie tylko na terenie 
Zagłębia Miedziowego, ale w całej 
Polsce i na świecie. Wymaga to od 
działających na naszym rynku firm, 
zatrudniania wysoko wykwalifikowa-
nej kadry inżynierskiej, która będzie 
orientowała się w tendencjach rozwo-
jowych w przemyśle wydobywczym, 
jak również potrafiącej wykorzystać 
istniejące już rozwiązania w zakresie 
technik eksploatacji. Wykwalifikowana 
kadra inżynierska powinna nie tylko 
pozyskać wiedzę, ale również umieć 
ją przekształcić w konkretne działa-
nia. Górniczy kierunek pod patronatem 
KGHM Polska Miedź S.A. prowadzony 
jest w  trzech specjalnościach:

• Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
– NOWOŚĆ
• Techniki eksploatacji złóż 
• Maszyny i urządzenia górnicze 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA 
PRODUKCJI 

To interdyscyplinarny kierunek, który 
umożliwia kształcenie specjalistów 
potrafiących łączyć umiejętności 

i nowoczesną wiedzę inżynierską z 
umiejętnościami i wiedzą menedżer-
ską. Absolwent tego kierunku jest in-
żynierem przygotowanym do pracy 
zarówno w zespole, jak również do 
pełnienia funkcji kierowniczych i pro-
wadzenia własnej działalności gospo-
darczej. Dużym atutem kierunku jest 
to, że jego ukończenie daje możliwość 
zdobycia praktycznych umiejętno-
ści i kompetencji zarówno z zakresu 
zarządzania jak również z obszaru 

nauk technicznych. Przygotowanie 
menedżerskie w powiązaniu z wiedzą 
techniczną daje gwarancję właści-
wego rozumienia funkcjonowania rze-
czywistych procesów wytwórczych 
zachodzących w przedsiębiorstwach. 
Wszystko to jest to niezwykle istotne 
z punktu widzenia potencjalnego pra-
codawcy i zapewnia dużą elastyczność 
w wyborze miejsca pracy oraz pozwala 
na łatwą adaptację do szybko zmienia-
jących się wymagań rynku. Specjalno-
ści na tym kierunku pod patronatem 
KGHM Polska Miedź S.A.:
• Menadżer w przemyśle 4.0 – NOWOŚĆ 
• Inżynieria procesów produkcji

REKRUTACJA 
na wyżej wymienione kierunki trwa. W 
naszej ofercie zaprezentowane nowo-
ści są odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie rynku pracy. Warto podkreślić, że 
jesteśmy jedyną samorządową szkołą 
wyższą w Polsce. Jedną z nielicznych 
w kraju, której patronują dwa świato-
we koncerny: KGHM Polska Miedź S.A. 
i Bosch Rexroth. Staliśmy się  uczelnią 
wysokospecjalistyczną, kształcąca 
studentów na najwyższym poziomie. 
Wraz z miedziową spółką przygo-
towujemy atrakcyjne studia dualne, 
dzięki którym nasi studenci będą mo-
gli m.in. odbywać praktyki zawodowe 
oraz staże w zakładach należących do 
KGHM. Co ważne, porozumienie prze-
widuje także realizowanie programów 
stypendialnych.
Zatrudniamy ekspertów i praktyków 
z wieloletnim doświadczeniem. Dla 
najlepszych warunków kształcenia ka-
dry inżynierskiej mamy do dyspozycji 
nowoczesną bazę dydaktyczną m.in. 
laboratoria doposażone przy wsparciu 
Fundacji Polska Miedź.
Proponowane kierunki inżynierskie 
realizowane są w Polkowicach i Lubi-
nie. Pełną ofertę studiów Uczelni Jana 
Wyżykowskiego znajdziecie na stronie: 
www.ujw.pl

akademickiKurier

MATERIAŁ NADESŁANY PRZEZ UCZELNIĘ JANA WYŻYKOWSKIEGO
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ROD „Barbarka” ma 45 lat   
DZIAŁKI

Rodzinny Ogród Działkowy „Barbar-
ka” świętuje w tym roku 45-lecie ist-
nienia. To trzeci w naszym mieście 
ROD z najdłuższą historią. 

Zieleń, kwiaty, warzywa i owoce, a 
przede wszystkim relaks we własnej, 
naturalnej enklawie. Każdy, kto ma 
działkę w mieście może poczuć się 
szczęśliwcem. Dla wielu to też sposób 
na życie, np. na emeryturze. 

- Tutaj łąka była po prostu i nic więcej 
nie było – wspomina polkowiczanin 
Edward Sikora, jeden z pierwszych 

działkowiczów w ROD „Barbarka”. 

Z czasem chętnych na własne ogródki 
zaczęło przybywać, choć łatwo nie 
było. Działki zmieniają się i pięknieją z 
roku na rok, ale i tak zawsze jest coś do 
poprawienia, do zrobienia. Nie chodzi 
tylko np. o uprawę warzyw, ale też o 
sam wygląd. Na działce pana Edwarda 
stoi, zbudowana przez niego, miniatura 
średniowiecznego zamku.   

- Z kamienia to zrobiłem – opowiada 
pan Edward. – Zrobiłem też basen. Od 
dwudziestu lat jestem na emeryturze. 
Żona też jest już na emeryturze, lubi te 

kwiaty i warzywka. Gdyby nie ta dział-
ka, to co by zostało? Chodzenie od okna 
do okna w mieszkaniu. A tak rano przy-
jedzie się tutaj, potem na obiad do domu 
i znowu na działkę. Czas szybko leci.   

Obecnie ROD „Barbarka” liczy 449 
ogródków. 

- W większości są to działki rekreacyj-
ne – mówi Mariola Mikuś-Mazur, prezes 
ROD „Barbarka”. – Myślę, że mamy się 
czym pochwalić – podkreśla i dodaje: - 
Naszym największym problemem jest 
brak wody bieżącej. Ta dostarczana jest 
ze źródełka. Obok jest basen, z którego 

pobieramy wodę do zbiornika, a później 
nasz gospodarz puszcza ją nam, po go-
dzince na każdy sektor.  

Życzenia i podziękowania z okazji ju-
bileuszu przekazał działkowiczom 
burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki 
podczas spotkania w ratuszu. Zapew-
nił też, że wszystkie ogrody w mieście 
mogą liczyć na wsparcie gminy. 

W Polkowicach są cztery Rodzinne 
Ogrody Działkowe liczące, w sumie, 
ponad 1500 działek. Najstarszy jest 
„Relax” (1972 rok).

- To są zielone płuca miasta – pod-
kreśla Andrzej Brzustowicz, prezes 
ROD „Marysieńka”, przewodniczący 
Kolegium Prezesów. – Zainteresowa-
nie działkami zawsze było spore, ale 
szczególnie w czasie epidemii korona-
wirusa. Okazało się wtedy, jak ważny 
jest kawałek własnej ziemi – dodaje.  
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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 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 

 � 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 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 przy ul. Polnej  
665 050 709

 � 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 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 
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

 � Mieszkanie: 3 pokoje, balkon, III 
piętro, ul. Kmicica, Polkowice  
783 796 447

 � Mieszkanie własnościowe, 3 
pokoje, 50,6 mkw., II piętro, ul. 
Górników, Polkowice. Cena 180 
tys. zł (do negocjacji)   
724 995 432

 � Audi A4, benzyna 1.6, na 
chodzie, stan dobry  697 286 458

 � Mieszkanie przy ul. Ociosowej, 
II piętro, 4 pokoje, 74 mkw., bez 
junkersa, osobno łazienka i WC, 
balkon. Dwustronny rozkład. 
Cena: 300 tys.  508 459 015 

 � Mieszkanie własnościowe, pow. 
37,20 mkw., 4 piętro, ul. 11 
Lutego. Cena 160 tys. zł, do 
negocjacji.   721 503 894

 � Atrakcyjne 2-poziomowe 
mieszkanie z ogródkiem i 
miejscem postojowym w 
Chocianowie. I piętro, 2 pokoje, 
salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z WC, pow. 90,70 mkw. 
Niskie koszty utrzymania, 
mieszkanie bezczynszowe, duży 
(13 mkw.) taras z widokiem na 
ogród. Budynek 8-rodzinny 
(wspólnota), posesja ogrodzona. 
Cena 229 tys. zł.   698 163 363

 � Mieszkanie przy ul. 
Wołodyjowskiego w Polkowicach, 
po remoncie, zadbane, 46 mkw., 
3 pokoje, balkon   791 976 593

 � Aparat słuchowy, produkcji 
duńskiej, nowy, z kartą 
gwarancyjną   697 286 458

 � Mieszkanie przy ul. 11 Lutego 
w Polkowicach, I piętro, pow. 45 
mkw., 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon, piwnica  516 531 333

 � Garaż przy ul. Kolejowej w 
Polkowicach 603 469 676

 � 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
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 
zrozumieć innych. Osiągnij spokój 
umysłu.  660 204 445

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

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

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

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

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

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

 � Pluskwy to nie problem BOMB
A i po problemie 
514 47 51 51

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz 604 993 012

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

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

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz. 604 993 012

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

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

 � Kserowanie, drukowanie, 
skanowanie, laminowanie. Różne 

grubości papierów A4, A3. P-ce, 
Kominka 4. 885 92 92 92

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � korepetycje z matematyki 
606 408 389

 � Wiercenie studni głębinowych 
537389002

 � Skup aut, urzędowa kasacja 
pojazdów, zaświadczenia do 
wydziału komunikacji o likwidacji 
pojazdu. Płacimy gotówką, 
własny transport  570 115 190

 � Masaż leczniczy i sportowy, w 
domu u klienta 732 559 993
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
WYNAJMĘ

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

 � Wynajmę mieszkanie przy ul. 
Kmicica, 3 piętro, 3 pokoje, 
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

 �
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Grill - Jak segregować...  mniej?
Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że sortowanie śmieci jest dobre dla środowiska. 
Jednak, kiedy uczestniczymy w imprezach plenerowych zapominamy o dobrych nawykach. 
Wytwarzamy duże ilości odpadów, których produkcję można znacząco ograniczyć.

1. Pakuj jedzenie w opakowania  
wielorazowe lub w lniane torby.

3. Stylowy kosz czy siatka 
na zakupy? 

ZMIESZANE
• węgiel po grillu
• zużyty grill  

jednorazowy
• tacka grillowa,  

aluminiowa
• kiełbasa
• tacka papierowa

SZKŁO
• szklane butelki po napo-

jach, bez nakrętek

BIO
• resztki warzywne  

i owocowe

4. Ogranicz worki na śmieci. 

2. Woda dla ochłody?
Lepszym rozwiązaniem  
termos.
Jest lepszym rozwiązaniem niż 
plastikowa butelka. Dłużej utrzyma 
chłodną temperaturę oraz jest 
wielorazowego użytku.

Po grillowaniu należy po sobie posprzątać. Nie wszystko 
jednak wymaga wrzucania do plastikowych worków na 
śmieci.  Część odpadów można zawinąć w róg gazety  
i przenieść do właściwego kontenera.

Część produktów można pokroić w domu i wło-
żyć do plastikowych wielorazowych opakowań. 
Pieczywo zaś można przenosić w opakowaniach 
bawełnianych lub lnianych. Jak chcesz korzystać 
z jednorazowych tacek, to z takich, które po użyciu 
można... zjeść. Przykładem są tacki z otrębów.

Kosz piknikowy wygląda bardziej ele-
gancko niż siatka z marketu. Produk-
ty można w nim swobodnie układać, 
więc nic nie będzie zgniecione.

PLASTIK
• wypłukana butelka po 

rozpałce do grilla
• talerze plastikowe
• sztućce plastikowe
• plastikowe  

butelki po napojach  

KA
RO

L P
IK

OR
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Czas na Akcję Lato 2020! 

WAKACJE

Ostatni szkolny dzwonek już 
dawno obwieścił początek 
wakacji, dlatego zapraszamy 
wszystkie dzieci i młodzież do 
udziału w Akcji Lato 2020! W 
tym roku obok bogatego pro-
gramu warsztatów polkowickie 
centrum kultury przygotowa-
ło również kilka dodatkowych 
atrakcji.

– Przygotowaliśmy przeróżne zaję-
cia. Chcieliśmy, aby w tym roku były 
one bardzo kreatywne, aby odcią-
gnąć dzieci od komputerów – mówi 
Justyna Gleba-Kajak z Centrum 
Kultury w Polkowicach. – Nieste-
ty będziemy musieli przestrzegać 
różnych zaleceń, ale mam nadzieję, 
że nie przeszkodzi to w dobrej zaba-
wie – dodaje. 
Warsztaty i zajęcia
Tradycyjnie Akcja Lato składać się 
będzie z cyklu warsztatów, któ-
re odbywać się będą w ośrodku 

kultury przy ul. Skalników 4, w Ate-
lier Rynek 4A oraz na świetlicach 
wiejskich. Pełny program dostępny 
jest na stronie internetowej www.
ckpolkowice.pl. Motywem prze-
wodnim są „Bajkowe podróże”, 
dlatego w każdą środę w Kinie wy-
świetlane będą animacje z ostatnich 
lat, natomiast  podczas warsztatów 
będzie można stworzyć m.in. statki, 
stwory, pluszaki oraz zamki. 
Ożywiamy podwórka!
Zupełnie nową propozycją będzie 
Osiedlowy Port Animacji, czyli za-
bawy podwórkowe, które odbędą 
się w dwie soboty lipca w godz. 
10.00 - 12.00 – 18 lipca zapraszamy 
na boisko sportowe przy ul. Wojska 
Polskiego, a 25 lipca na boisko przy 
ul. Skalników. Uczestnicy zabawy 
będą grać, skakać, biegać i przede 
wszystkim doskonale spędzać czas. 
Kto wie, może wspólnie uda się wy-
myślić nową grę, która podbije po-
lkowickie podwórka?
Akademia rowerowa
Kolejna propozycja to cykl spotkań 

dot. edukacji z zakresu bezpieczeń-
stwa rowerzystów na drogach, 
które odbywać się będą w każdy 
lipcowy poniedziałek w godz. 16:00-
18:00. Akademia skierowana jest 
do dzieci i młodzieży w wieku 6-12 
lat. Zajęcia są bezpłatne, aby wziąć 
w nich udział wystarczy posiadać 
sprawny rower oraz kask. Zapisy 
pod numerem telefonu: 76 746 88 
26 lub 76 746 88 10. Na zakończenie 
Akademii w dniu 27 lipca odbędzie 
się rajd rowerowy. 
Letnia szkółka pływacka
Wakacje to doskonała okazja do 
nauki pływania, dlatego wspólnie z 
Aquaparkiem polkowickie Centrum 
Kultury przygotowało cykl zajęć 
pływackich, które będą odbywać 
się w piątki w godz. 10:00-11:30 
(grupa I) oraz 11:30-13:00 (grupa II). 
Cena miesięcznego kursu: 40 zł/os. 
Wydarzenia dodatkowe
Wakacje kojarzą się przede wszyst-
kim z wyjazdami oraz atrakcjami 
na świeżym powietrzu, nie mogło 
ich zatem zabraknąć w naszym 

programie. W dniu 24 lipca o godz. 
8:00 odbędzie się wycieczka do 
Majalandu w Kownatach (cena: 40 
zł/os., zapisy do 15 lipca). Z kolei 30 
lipca o godz. 10:00 w Sobinie odbę-
dzie się gra terenowa pt. „Poszuki-
wacze skarbów”, która zakończy się 
ogniskiem (cena: 5 zł/os., zapisy do 
22 lipca). Chętnych zapraszamy do 
kontaktu pod numerami: 76 746 88 
26 lub 76 746 88 10 (Polkowice) oraz 
76 844 04 43 (tereny wiejskie). 
Przypominamy, że na wszystkie 
wydarzenia Centrum Kultury w Po-
lkowicach obowiązuje ograniczona 
ilość miejsc – decyduje kolejność 
zgłoszeń. Przed udziałem w zaję-
ciach prosimy o dokładne zapozna-
nie się z regulaminami oraz informa-
cją dot. obowiązujących obostrzeń 
sanitarnych. Deklaracje uczestnic-
twa dostępne są na stronie www.
ckpolkowice.pl.
 

Wakacje w mieście   
CK

 
Osiedlowy Port Zabaw to kolejna propo-
zycja Centrum Kultury w Polkowicach  
w ramach Akcji Lato 2020. 
 
- Wracamy na podwórka! Czas najw y ższy 
ponownie je oż y wić, dl atego zapraszamy 
dzieci od szóstego roku ż ycia i młodzież 
do udziału w Osiedlow ym Porcie Animacji , 
czyl i zabawach podwórkow ych – zachęcają 
organizatorzy wakacyjnych atrakcji z Cen-
trum Kultury. - Będziemy biegać, skakać i 
grać, a może razem z uczestnikami uda nam 
się w ymyśl ić zupełnie nową zabawę. Jedno 
wiemy na pewno – ruchu nam nie zabraknie. 
Zajęcia są bezpłatne i odby wać się będą, 
maksymalnie, w 24-osobow ych grupach. 
Pierwszy Osiedlow y Por t Animacji – w so-
botę, 18 l ipca, w godz. 10-12 na boisku spor -
tow ym przy ul . Wojska Pol skiego, a drugi 
– t ydzień później , 25 l ipca, na boisku spor -
tow ym przy ul . Skalników, w t ych samych 
godzinach. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy pod nr tel . 
76 746 88 18. Należ y też dostarczyć in-
struk torom Centrum Kultury w ypełnione i 
podpisane przez rodzica lub opiekuna praw-
nego dekl arację uczestnictwa (dostępna 
na stronie w w w.ckpolkowice.pl ). Można ją 
przynieść w dniu w ydarzenia albo do Cen-
trum Kultury, od poniedziałku do piątku, do 
godz. 12 .
Osiedlowe Por t y Animacji odby wać się w 
reżimie sanitarnym ze względu na epidemię 
COVID-19. 

ULK

,,Lot 202" w 
Polkowicach
Zwyczajna piątkowa noc w Nowej 
Hucie. Kamery monitoringu u zbie-
gu dwóch ulic rejestrują młodego 
chłopaka o drugiej piętnaście. Nie 
ma go na nagraniu z przecznicy da-
lej… Sześć lat później, podkomisarz 
Agnieszka Oliwa odnajduje ciało 
chłopaka w Opolu. Wszystko wska-
zuje na to, że w wyjątkowo osobliwy 
sposób popełnił samobójstwo.
Tymczasem z Okęcia startuje sa-
molot z premierem na pokładzie. 
Zwykły lot do Toronto ma potrwać 
dziewięć godzin i trzydzieści pięć 
minut. Szybko okazuje się jednak, że 
najprawdopodobniej samolot nigdy 
nie dotrze do celu… Rozpoczyna się 
wyścig z czasem, a jedyną poszlaką 
jest chłopak, który niegdyś zaginął 
na krakowskich ulicach.
Najnowszy kryminał Remigiusza 
Mroza „Lot 202” jest dostępny w 
polkowickiej bibliotece. 
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Chcemy stworzyć ambitną drużynęPIŁKA NOŻNA

KOSZYKÓWKA

Po walnym zebraniu członków stowarzysze-
nia wybrano nowy zarząd, który pokieruje 
Miejskim Klubem Sportowym Polkowice. W 
roli prezesa zobaczymy Ryszarda Koziołka, 
z którym rozmawia Ryszard Flisiewicz.

Dlaczego zdecydowałeś się na objęcie stano-
wiska prezesa MKS?

Z polkowickim klubem związany jestem od 1998 
roku. Najpierw pracowałem jako trener z Dar-
kiem Fitasem, później ze śp. Wojtkiem Spisackim. 
W roku 2004 na kilka lat rozstałem się z klubem, 

ale w 2014 wróciłem, objąłem funkcję dyrektora 
sportowego, potem wiceprezesa, aż w końcu zo-
stałem prezesem MKS Polkowice. Darzę ten klub 
dużym sentymentem. Z koszykówką związany je-
stem od dziecka. Oczywiście na początku trakto-
wałem to jako zabawę, ale później byłem czynnym 
zawodnikiem pierwszoligowego zespołu Górnika 
Wałbrzych.

W jakiej kondycji finansowej jest obecnie 
klub?

Kończymy sezon 2019/2020. Był to trudny okres 
związany z COVID-19. Musieliśmy podpisać z za-
wodniczkami ugody, aby zakończyć umowy. W tej 
chwili mamy stabilną sytuację. Najważniejsze, że 
w nowy sezon nie wchodzimy z balastem zadłuże-
nia. Budujemy zespół na sezon 2020/2021. Jeste-
śmy na dobrej drodze, aby sfinalizować pierwsze 
kontrakty. 

Macie stabilnych sponsorów, żeby myśleć o 
budowie solidnego zespołu?

Finanse klubu uzależnione są od dwóch sponso-
rów tytularnych, od których uzyskaliśmy wstęp-
ne deklaracje współpracy, czyli gminy Polkowice 
oraz CCC. W tym miejscu chciałbym podziękować 
Burmistrzowi Polkowic Panu Łukaszowi Puźniec-
kiemu i Panu Dariuszowi Miłkowi, za złożone de-
klaracje i zaangażowanie w koszykówkę. Z pew-
nością w najbliższym czasie ustalimy szczegóły 
dalszej współpracy. Na tę chwilę budżet klubu jest 
dużo niższy niż w poprzednich latach, ale realia 
koszykówki też się zmieniły. Patrzymy spokojnie                             
w przyszłość. Będziemy budować taki zespół, aby 
dał kibicom motywację do dopingu dla drużyny. 
Nie poznaliśmy jeszcze składów rywali, więc cięż-
ko jest mówić o potencjale i oczekiwaniach.

A co z licencją na grę w ekstraklasie?

Proces licencyjny ma kilka etapów. Jesteśmy już 
po pierwszym z nich. Zadeklarowaliśmy chęć gry 
w ekstraklasie. Do 15 lipca mamy czas na złożenie 
dokumentów do procesu licencyjnego. Naszym 

zdaniem nie ma żadnego zagrożenia dla występów 
naszej drużyny w Energa Basket Lidze Kobiet. 

Będziecie grać tylko w polskiej lidze? Czy my-
ślicie też o występach w Pucharze Europy?

Puchary Europejskie w tym roku są dużą zagadką. 
Nie wiemy jak długo utrzymają się obostrzenia, 
albo kiedy powrócą i czy nie będzie kolejnej fali 
zachorowań na COVID-19. Występy w pucharach 
w przyszłym sezonie będą niosły duże ryzyko, 
także finansowe.
 Na temat występów w EuroCup Women nie podej-
mowaliśmy rozmów ze sponsorami tytularnymi. 
Koncentrujemy się na występach w rozgrywkach 
krajowych. 

Czy drużyna w dalszym ciągu pozostanie przy 
nazwie z poprzednich sezonów?

Tak, w następnym sezonie nadal występować bę-
dziemy pod nazwą CCC Polkowice. 

Przed Wami budowa nowej drużyny. Uchylisz 
rąbka tajemnicy i powiesz kto będzie nowym 
trenerem?

Jeszcze przez chwilę musimy uzbroić się w cierpli-
wość. Jestem w fazie rozmów i nie mogę teraz nic 
więcej powiedzieć. Po 10 lipca ogłosimy nazwisko 
trenera i jego asystenta. Mogę jedynie zdradzić, że 
jest to młody, znany i ambitny szkoleniowiec. 

A co z koszykarkami? Czy będą również w dru-
żynie znane nazwiska?

Rozmowy z trenerami i zawodniczkami są na bar-
dzo zaawansowanym etapie. W najbliższym cza-
sie będziemy podpisywać umowy. Chcemy, aby w 
nasz zespół reprezentowały ambitne zawodniczki 
polskie i zagraniczne. Przy budowie drużyny prio-
rytetem będzie charakter gracza. Chcemy, aby ze-
spół był monolitem i walczył ambitnie, ponieważ 
to daje największą dumę kibicom. Jesteśmy dobrej 
myśli.

Czy masz receptę, jak zespół powinien funk-
cjonować, żeby tworzyć taki monolit?

O to powinien zadbać przede wszystkim trener, 
ponieważ jest klamrą spinającą zespół. Od niego 
zależy, jak drużyna będzie zbudowana. My jeste-
śmy po to, żeby mu pomóc i tworzyć fajną, rodzin-
ną atmosferę. Myślę, że jeśli zawodniczka jest za-
dowolona i z chęcią przychodzi do pracy to będzie 
pracowała efektywniej, a co za tym idzie, będzie 
grała lepiej. Postaramy się, aby taką atmosferę 
stworzyć.

Kiedy rozpocznie się nowy sezon? Czy 
znana jest data rozpoczęcia rozgrywek 
ekstraklasy?

Nie ma jeszcze dokładnego terminu rozpoczęcia 
sezonu. Wstępnie mówiono o 13 września, później 
ten termin przesuwano i najpewniej wystartuje-
my bliżej października. Wstępny terminarz po-
winniśmy poznać 15 lipca. Wszyscy czekamy na 
ostateczną decyzję władz polskiej koszykówki. 
Przygotowania rozpoczniemy pewnie na początku 
sierpnia.
 
Jakie są Twoje oczekiwania na przyszły se-
zon? Jaki cel sobie stawiacie?

Stawiamy sobie realne cele, nie chodzimy z głową 
w chmurach, ale patrzymy w przyszłość optymi-
stycznie. Naszym marzeniem jest być w najlepszej 
czwórce drużyn w kraju, ale jeśli znajdziemy się w 
połowie stawki to też nie będzie to dla nas cios. 
Oczywiście zawsze będziemy walczyć o zwycię-
stwo w każdym meczu. Zrobimy wszystko, żeby 
znaleźć się w gronie zespołów walczących o me-
dale. Pierwsze mecze wiele powiedzą nam o se-
zonie. Liczymy na wsparcie polkowickich kibiców, 
którzy są nieodłączną częścią drużyny i swoim 
dopingiem zawsze nam pomagają.

 
Dziękuję za rozmowę

"Trójka" wygrywa 
współzawodnictwo 

SPORT
Szkolny Związek Sportowy Dolny 
Śląsk ogłosił wyniki współzawod-
nictwa szkół na Dolnym Śląsku. 
Spośród blisko 500 szkół podsta-
wowych rywalizację wygrała po-
lkowicka "trójka".

Do współzawodnictwa zalicza się 10 
najwyżej punktowanych dyscyplin 
sportowych,  w których szkoła bierze 
udział. Są to min. lekkoatletyka, koszy-
kówka, siatkówka i szachy. W kategorii 
Mistrzostw Młodzieży Szkolnej (kl. 
VII-VIII) zwyciężyła Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Polkowicach. Pozostałe 
lokaty polkowickich szkół: 35 - Szkoła 

podstawowa nr 1 w Polkowicach, 48 
-Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowi-
cach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Polko-
wicach nie została sklasyfikowana.
W kategorii Igrzysk Dzieci (kl. IV-VI) 
4 miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Polkowicach, 56 - Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Polkowicach, 69 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowi-
cach, 370 - Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Polkowicach. 
Szkoła Podstawowa nr 3 w Polkowi-
cach przejęła chlubne tradycje sporto-
we po Gimnazjum nr 1, które 15 razy sta-
nęło na pudle we współzawodnictwie 
sportowym szkół na Dolnym Śląsku.

Ryszard Flisiewicz

Pierwszy start za nami
KOLARSTWO

Za młodymi kolarzami MKS Po-
lkowice pierwszy wyścig sezonu 
2020. Pierwsze punktowane ki-
lometry przemierzali na trasach 
w okolicach Ostrowa Wielkopol-
skiego. 

Z powodu pandemii koronawirusa 
sezon kolarski wystartował póź-
niej niż zwykle. Młodzieżowcy MKS 
Polkowice na pierwszy start poje-
chali do Wielkopolski. W okolicach 
Ostrowa Wielkopolskiego rozegrano 
XXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski – 
Szukamy Następców Olimpijczyków. 
Rywalizacja na trasie toczyła się w 
jeździe indywidualnej na czas oraz 
dwoma etapami ze startu wspólnego. 
W jeździe indywidualnej na czas mło-
dzików w Wysocku Wielkim najlepiej 
z polkowiczan zaprezentował się 
Szymon Bęben. Zawodnik przez dłu-
gi czas zajmował trzecią lokatę, ale 
ostatecznie uplasował się na piątej 
pozycji. Jest to bardzo dobry rezultat 
biorąc pod uwagę, że w rywalizacji 
startowało aż 119 zawodników. W 
rywalizacji młodziczek wysokie lo-
katy zajęły Nikola Teodoridis i Natalia 
Pielech, które na mecie zameldowały 
się odpowiednio na 7. i 15. miejscu.  W 
kolejnym dniu zawody przeniosły się 
do miejscowości Przygodziczki. Jako 

pierwsze na trasę wyruszyły mło-
dziczki, które miały do pokonania dy-
stans 22 km. Natalia Pielech i Nikola 
Teodoridis (MKS Polkowice) ukończy-
ły wyścig w czołówce. 
Młodzicy rywalizowali na 33-kilome-
trowej trasie. Po nerwowym, obfitu-
jącym w kraksy wyścigu zawodnicy 
MKS Polkowice ukończyli szczęśliwie 
etap w peletonie, a Szymon Bęben 
obronił piątą pozycję w klasyfikacji 
generalnej.

W ostatnim dniu rywalizacji kolarze 
przemierzali trasę w Droszewie. 
Młodziczki do pokonania miały 28 km. 
Dzięki aktywnej jeździe zawodniczek 
z Polkowic (Natalia Pielech zajęła 2. 

miejsce na lotnej premii) Nikoli Teo-
doridis udało się awansować w kla-
syfikacji generalnej na 6. Miejsce, a 
Natalia Pielech ukończyć wyścig na 
12. pozycji.

Młodzicy musieli pokonać tego dnia 
35 kilometrów. 6. miejsce w klasyfi-
kacji generalnej całego wyścigu zajął 
Szymon Bęben, dla którego były to 
pierwsze zawody kolarskie. Pozostali 
zawodnicy MKS Polkowice zajmowali 
kolejno miejsca: 36. Kacper Grudzień, 
47. Jakub Kielin, 61. Hubert Demia-
nowski, Jakub Mikinik (nie ukończył). 

Janusz Pytlak
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Dąbrowskiego

K. B. Kominka

11 Lutego
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Przemysłowa

Wojska Polskiego
1 2

3

4
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miasto

1. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. mjr Hu-
bala 3, 59-100 Polkowice
mjr Hubala, Kopalniana, 
Wojska Polskiego

2. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. mjr 
Hubala 3, 59-100 Polkowice
Akacjowa, Brzozowa, Dąbrowskiego, 
Energetyków, Kasztanowa, Klonowa, 
Krzywa, Legnicka, Mickiewicza, Polna, 
Henryka Sucharskiego

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 (świetli-
ca), ul. Dąbrowskiego 1A,
59-100 Polkowice
Bracka, Górników, Kolejowa, 
Lipowa, Miedziana

4.Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Li-
powa 2, 59-100 Polkowice
3 Maja, Ratowników, 
Sztygarska

5. Polkowickie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polko-
wice
 11 Lutego, Krótka, Wołodyjowskiego

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 (świetli-
ca), ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice
Kominka, Kmicica, Skrzetuskiego, 
Spółdzielcza

7. Klub Relax, ul. Chocianowska 78,
59-101 Polkowice
Agawowa, Arnikowa, Astrowa, Aza-
liowa, Babisza, Bławatkowa, Borów-
kowa, Chabrowa, Chocianowska, Cy-
trynowa, Czereśniowa, Fabryczna, 
Fiołkowa, Gerberowa, Gorczycowa, 
Goździkowa, Gruszkowa, Irysowa, 
Jagodowa, Jana Pawła II, Jaskrowa, 
Jaśminowa, Jemiołowa, Kaczeńco-
wa, Kaktusowa, Kminkowa, Konwalio-
wa, Krokusowa, Lawendowa, Lil iowa, 
Makowa, Nagietkowa, Narcyzowa, 
Nasturcjowa, Owocowa, Pomarań-
czowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, 
Przemkowska, Royal , Różana, Ru-
miankowa, Słonecznikowa, Słubicka, 
Stokrotkowa, Strefowa, Szprotawska, 
Śliwkowa, Truskawkowa, Tulipanowa, 
Wyżykowskiego, Zawilcowa, Zgorze-
lecka, Żarska, Żonkilowa, Żurawinowa

8. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul . 
Ociosowa 3, 59-100 Polkowice
Ociosowa, Spokojna

9. Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Kominka 1, 59-100 Polkowice
 Skalników

 

 
UWAGA ZMIANA ADRESU

10.Szkoła Podstawowa nr 1 (sa-
la gimnastyczna), ul. Kmicica 23,  
59-101 Polkowice
Browarna, Chełmońskiego, Chopina, 
Chrobrego, Działkowa, Gdańska, Gło-
gowska, Górna, Karłowicza, Kilińskiego, 
Kossaka, Leśna, Mała, Młyńska, Mo-
niuszki, Ogrodowa, Paderewskiego, Plac 
Kościelny, Plac Piastów, Plac Wolności, 
Pocztowa, Rynek, Sienkiewicza, Słowiań-
ska, Szkolna, Św. Sebastiana, Targowa, 
Zachodnia

11. Szkoła Podstawowa Nr 2 (sala gim-
nastyczna), ul. Dąbrowskiego 1A, 59-
100 Polkowice
Baczyńskiego, Bogusławskiego, Bukowa, 
Cisowa, Dębowa, Elektorska, Grabowa, 
Harcerska, Jarzębinowa, Jesionowa, Ka-
linowa, Kołłątaja, Korczaka, Krasickiego, 
Kusocińskiego, Małkowskiego, Matejki, 
Miłosna, Młodych, Modrzewiowa, Na-
ruszewicza, Niemcewicza, Poselska, 
Przemysłowa, Rejtana, Skargi, Sosnowa, 
Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, 
Wierzbowa.

Wyborcza dogrywka
II TUR A

W niedzielę, 12 lipca odbędzie się druga tu-
ra wyborów prezydenckich. Polacy wybiorą 
pomiędzy dwoma kandydatami, którzy zdo-
byli najwięcej głosów 26 czerwca: Andrze-
jem Dudą a Rafałem Trzaskowskim. 

SPIS W YBORCÓW, Z AŚWIADCZENIE O 
PR AWIE  
DO GŁOSOWANIA
 
Do spisu wyborców można dopisać się tylko jeden 
raz. Wyborcy, którzy przed pierwszą turą zostali 
do niego dopisani w miejscu pobytu czasowego, 
będą ujęci w tym spisie również podczas głoso-
wania w drugiej turze wyborów. 
Żeby móc zagłosować w innym miejscu w drugiej 
turze, należało zadbać o zaświadczenie o prawie 
do głosowania z urzędu miejscowości, w której 
widnieliśmy w spisie wyborców. 
A więc, jeśli podczas pierwszej tury przeby-
waliśmy na urlopie w Międzyzdrojach i tam 

dopisaliśmy się do spisu wyborców. To oznacza, 
że w tym spisie będziemy widnieć również pod-
czas drugiej tury. Jeśli wiemy, że 12 lipca będzie-
my już np. w Polkowicach lub planujemy kolejny 
urlop w innym miejscu, musimy zadbać o zaświad-
czenie o prawie do głosowania z Urzędu Miejskie-
go w Międzyzdrojach (bo tam jesteśmy dopisani 
do spisu wyborców).
Zaświadczenia na drugą turę wyborów wydawa-
ne są do 10 lipca (osoby, które złożyły wniosek 
przed pierwszą turą, automatycznie otrzymały 
zaświadczenia na obie tury). 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Mieszkańcy, którzy przed 30 czerwca zgło-
sili zamiar głosowania korespondencyjnego 
w drugiej turze wyborów otrzymali pakiety 
wyborcze.  
Wyborca, który 12 lipca będzie podlegał obo-
wiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w 
warunkach domowych w kraju, mógł zgłosić 

zamiar głosowania korespondencyjnego naj-
później do 7 lipca. Z kolei wyborca, który roz-
począł obowiązkową kwarantannę, izolację lub 
izolację w warunkach domowych po tym termi-
nie, może zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego najpóźniej do 10 lipca.

WEŹ MASECZKĘ I DŁUGOPIS

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 
również będziemy głosować przy zachowaniu 
reżimu sanitarnego. Przy wejściu do lokalu wy-
borczego będzie stanowisko z płynem do de-
zynfekcji rąk. Wyborcy muszą mieć maseczki i 
najlepiej byłoby, gdyby mieli własne długopisy. 
Wewnątrz może być jedna osoba na cztery me-
try kwadratowe. Członkowie komisji wyposa-
żeni będą w jednorazowe rękawice, maseczki i 
przyłbice. Odległość między nimi wyniesie co 
najmniej półtora metra.
Z kolei, dwumetrowy dystans powinni zacho-
wać wyborcy czekający w kolejce do lokalu 
wyborczego. Stoły nie będą przykryte, aby 

ułatwić ich dezynfekcję, a pomieszczenia wie-
trzone będą co godzinę przez co najmniej dzie-
sięć minut.

Z PCUZ DO SP1  
12 l ipca zagłosujemy w piętnastu obwodach 
wyborczych. Ze względów bezpieczeństwa 
zmieniono adres lokalu wyborczego nr 10. Z 
PCUZ przeniesiono go do sali gimnastycznej 
przy szkole podstawowej nr 1. Wszystkie 
siedziby obwodowych komisji wyborczych 
są przystosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Mieszkańcy będą głosować 
w dedykowanych im ze względu na adres za-
mieszkania lokalach wyborczych. 
Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 12 l ip-
ca 2020 roku w godzinach od 7 do 21.
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Autobusem na wybory
Gmina uruchomiła autobusy komunikacji miejskiej, 

które będą dowozić mieszkańców terenów 
wiejskich do lokali wyborczych. Są to cztery linie:

  

nr 10, 11, 12 i 13.  
Na każdej z nich przewidziane są trzy 

kursy: poranny, popołudniowy i wieczorny. 
Szczegóły oraz rozkłady jazdy można znaleźć 

na stronie internetowej www.zkmp.pl

–  W Y B O R Y  P R E Z Y D E N C K I E  –

Chocianowska

Przemkowska
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12
13

14

15

11

gmina

11. Szkoła Podstawowa Nr 2 
(sala gimnastyczna),
ul. Dąbrowskiego 1A, 59-100 
Polkowice
Biedrzychowa

12. Świetlica Wiejska, Sucha 
Górna ul. Sportowa 7, 
59-101 Polkowice
Kaźmierzów, Moskorzyn, Su-
cha Górna

13. Świetlica Wiejska, Guzi-
ce 15b, 59-101 Polkowice
Guzice, Komorniki, Trzebcz, 
Żuków

14. Świetlica Wiejska, Tar-
nówek 9, 59-101 Polkowice
Dąbrowa, Pieszkowice, Tarnó-
wek, Żelazny Most

15.  Szkoła Podstawowa In-
tegracyjna, Jędrzychów 
24A, 59-101 Polkowice
Jędrzychów, Nowa Wieś Lubiń-
ska, Sobin

Guzice

Polkowice
Tarnówek

Sucha Górna

Jędrzychów


