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Wybudują kolumbarium 

INWESTYCJE
W pierwszej połowie sierpnia ma 
być rozstrzygnięty przetarg na 
budowę kolumbarium na cmenta-
rzu komunalnym przy ul. Spokojnej 
w Polkowicach. 
 
– Kolumbarium składać się będzie 
z dwóch bliźniaczych części, w których 
umieszczonych zostanie, łącznie, 276 
nisz urnowych – mówi Tomasz Du-
szyński, kierownik referatu inwestycji 
w urzędzie gminy. 
Budowla obłożona będzie materiałami 
kamieniarskimi: granitem i piaskowcem. 
– Dzięki zastosowaniu szlachetnych 
materiałów w  odpowiedniej kolory-
styce, obiekt będzie miał czytelny 
charakter kolumbarium przy jednocze-
snym odróżnieniu od części związanej 

z  indywidualnymi nagrobkami – dodaje 
Tomasz Duszyński. 
– Chcemy dać mieszkańcom naszej 
gminy możliwość wyboru sposobu po-
żegnania swoich bliskich – mówi Łukasz 
Puźniecki, burmistrz Polkowic. 
Zagospodarowany też zostanie pobliski 
teren. Pojawią się ławki i  nawierzchnia 
z kostki betonowej. 
– Zainteresowanie pochówkiem urno-
wym jest dość duże – mówi Beata Błoń-
ska-Żądło z  Zakładu Pogrzebowego 
„Kamińscy” w  Polkowicach. – Ludzie 
pytają o  kolumbarium. Może to też jest 
związane z  kosztami, bo są one mniej-
sze niż przy tradycyjnym pogrzebie 
– dodaje. 
Inwestycja ma być gotowa w ciągu pię-
ciu miesięcy od daty podpisania umowy. 

ULK

Jest kasa na PBO! 
INWESTYCJE

Jeszcze w tym roku rozpocznie się 
realizacja projektów z Polkowic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. 
Jest to możliwe dzięki rozsądnemu 
gospodarowaniu finansami oraz 
pozyskanym środkom zewnętrz-
nym. Wniosek do burmistrza Puź-
nieckiego w tej sprawie złożyli rad-
ni klubu Lepsze Polkowice. 
 
– Bardzo się cieszę, że możemy przy-
wrócić realizację pomysłów, które 
uzyskały największe poparcie polko-
wiczan. Jest to bardzo ważne, ponie-
waż to mieszkańcy najlepiej wiedzą, 
co jest potrzebne w  ich najbliższym 
otoczeniu – mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic. 
Przypomnimy, epidemia COVID-19 spo-
wodowała niespodziewane wydatki 
z  gminnego portfela. Z  tego powodu 

realizację projektów doty-
czących miasta przełożo-
no na przyszły rok. Dzięki 
świadomemu i  rozsądnemu 
gospodarowaniu budżetem 
jednak sytuacja ustabilizo-
wała się. Pozwoliły na to 
m.in. pieniądze pozyska-
ne z  Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. 
W mieście zostaną zrealizo-
wane projekty, które zdoby-
ły największą ilość głosów. 
Będzie to m.in. boisko na uli-
cy Owocowej czy plac sen-
soryczny przy przedszkolu 
nr 2. Oprócz tego realizowa-
ne są pomysły, które służą 
przede wszystkim poprawie 
bezpieczeństwa na tere-
nach wiejskich. 

PPi

Polkowice najbogatsze 
BUDŻET

Rozsądna i przemyślana polityka fi-
nansowa gminy przyniosła efekty. 
Polkowice zajęły pierwsze miejsce 
w rankingu czasopisma „Wspólno-
ta”, w kategorii miast powiatowych. 
 
– Cieszy nas, że jesteśmy pod tym 
względem podawani jako wzór dla in-
nych samorządów. Na uwagę zasługuje 
fakt, że ranking przygotowuje pismo 
branżowe o  ugruntowanej renomie 
– mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz 
Polkowic. – Wystarczy przypomnieć, 
że badanie wykonuje grono wybitnych 

ekspertów z  Uniwersytetu Warszaw-
skiego, z profesorem Pawłem Swianie-
wiczem na czele – dodaje.
Ranking nie bierze pod uwagę wpły-
wów z  dotacji celowych. A  szkoda, bo 
gdyby ująć je w  statystykach, wynik 
dochodów na głowę mieszkańca byłby 
jeszcze wyższy. 
Przypomnijmy, że od początku kadencji 
obecnego szefa polkowickiego samo-
rządu gmina pozyskała blisko 50 milio-
nów złotych, które są wykorzystywane 
m. in. na inwestycje w  infrastrukturę 
miejską czy rozwój elektromobilności. 

 DRM/RT

„Dobry Start” – złóż 
wniosek elektronicznie 
300+

Blisko pół miliona złotych z mi-
nisterialnego programu „Dobry 
Start” trafiło już 
do polkowiczan. 
Wniosek o  wy-
płatę 300 zło-
tych na wypraw-
kę szkolną zło-
żyło ponad 1200 
m i e s z k a ń c ó w. 
Nabór wniosków 
trwa. Najlepiej 
złożyć je elek-
t r onic znie, bo 
znacznie przy-
śpiesza to ter-
min rozpatrze-
nia sprawy.
 
Wnioski można 
składać do 30 li-
stopada – przez 
portal Emp@tia 
lub bankowość 
elektroniczną. Od 

1 sierpnia wnioski są przyjmowane 
także osobiście, ale w  tym przypadku 
oczekiwanie na wypłatę świadcze-

nia może potrwać 
dłużej. 
– Z  uwagi na ob-
ostrzenia epide-
miologiczne skła-
danie wniosków 
w  wersji papie-
rowej może zająć 
więcej czasu niż 
kilkukrotne próby 
złożenia wniosku 
on-line – zazna-
cza Beata Puław-
ska, dyrektor OPS 
w Polkowicach. 
Wypłata pieniędzy 
następuje w  termi-
nie dwóch miesię-
cy licząc od dnia 
złożenia prawidło-
wo wypełnionego 
wniosku. 

PPi
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Beata Puławska
dyrektor Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej w Polkowicach. 

Świadczenie w wysokości 300 
zł przysługuje na uczące się 

dziecko w wieku od 7 do 20 lat, 
a w przypadku dzieci z niepeł-

nosprawnościami – do 24. roku 
życia – Wysokość dochodów nie 

ma tu znaczenia. 

A co na to 
mieszkańcy?

SONDA GAZETY POLKOWICKIEJ

"Mnie jest bez różnicy, ale na 
przykład moja córka mówi, 
że tylko urna. I coraz więcej 
osób decyduje się na urny." 

"Starsi pewnie woleliby trady-
cyjny pochówek – w trumnach, 

aniżeli w urnach. Ale teraz wszys- 
cy robią tak, na co kogo stać." 

"Kolumbarium na pewno się 
przyda. To jest bardzo dobra 

rzecz. Nie jestem z Polkowic, ale 
mieszkam w miejscowości, gdzie 

jest kolumbarium. I sprawdza 
się. Po pierwsze oszczędza się 
teren, a po drugie nikt tam nie 

bałagani. A kto się na to nie godzi, 
to jest to jego osobista sprawa. 
Ale polecałbym, aby w Polko-
wicach zrobić kolumbarium."

"Moim zdaniem, powinien być 
wybór. Czasy się zmieniają, 

także w kwestii pochówku i z tym 
trzeba się pogodzić. Ważne 

jest przede wszystkim to, aby 
pamiętać o zmarłych, nie tylko 

raz w roku, bo tak wypada." 

Najzdolniejsi uczniowie nagrodzeni 
EDUKACJA

132 uczniów z gminy Polkowice 
otrzyma od burmistrza stypen-
dia za najlepsze wyniki w nauce. 
Uczniowie ze szkół podstawo-
wych dostaną po 500 zł, a ponad-
podstawowych – 600 zł. 
 
Niestety, ze względu na ograniczenia 
sanitarne, nie można było w tym roku 
zorganizować uroczystego wręcza-
nia stypendiów. Z  tego samego po-
wodu terminy składania wniosków 
o przyznanie tych nagród wydłużono. 
Niektórzy ósmoklasiści z  powodu 
epidemii zdawali egzamin dopiero 
w lipcu. 

– Dla takich osób termin składania 
wniosków został wydłużony do 31 
lipca – mówi Alicja Kamecka, dyrek-
tor wydziału oświaty i kultury. 
Rada Miejska w Polkowicach podjęła 
także uchwałę wydłużającą termin 
składania wniosków o  stypendia dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych, 
tj. branżowych i techników.
– Są to uczniowie, którzy do końca 
czerwca nie zdążyli odbyć swo-
ich praktyk zawodowych lub zajęć 
praktycznych. Dla nich ostatecznym 
terminem złożenia wniosku o stypen-
dium jest 28 sierpnia – dodaje dyrek-
tor Kamecka.
O stypendium za wyniki w nauce mogli 

ubiegać się uczniowie szkół podsta-
wowych ze średnią nie niższą niż 5,2. 
Do tego musieli uzyskać bardzo dobrą 
oceną z  zachowania, a  na świadec-
twie nie mogli mieć niższej oceny niż 
czwórka. Zasady dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych były nieco 
mniej rygorystyczne. Tu uczniowie 
musieli osiągnąć średnią co najmniej 
5,0, bardzo dobre zachowanie i oceny 
z  przedmiotów obowiązkowych nie 
niższe niż 3,0.
Wyjątek od reguły stanowili finaliści 
i  laureaci konkursów i  olimpiad, któ-
rzy o stypendium mogli się starać ze 
średnią co najmniej 4,75. 

 DRM/RT
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Mariusz Zybaczyński
szef klubu radnych Lepsze Polkowice. 

Budżet obywatelski jest bardzo ważnym 
elementem udziału polkowiczan w zarzą-
dzaniu gminą. I o to zabiegali nasi radni. 

Chcemy być głosem mieszkańców i dlatego 
wraz z burmistrzem analizujemy sytuację co 
miesiąc. Przeczekaliśmy kryzys, ustabilizo-
waliśmy finanse i dzisiaj można wrócić do 

realizacji projektów PBO 2019. . 



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

WAKACJE NA PÓŁMETKU 
REKREACJA

Kilkaset dzieci skorzystało z waka-
cyjnej oferty, organizowanej przez 
gminę Polkowice. Centrum Kultu-
ry zrealizowało mnóstwo zajęć, 
warsztatów oraz wycieczkę w ra-
mach Akcji Lato, a także wprowa-
dziło nowość – Osiedlowe Porty 
Animacji. Na sportowo lipiec minął 
dzieciom i młodzieży, które sko-
rzystały z oferty Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Polkowicach. 
 
Gmina Polkowice robi wszystko, by 
zapewnić najmłodszym mieszkańcom 
atrakcje i  rekreację w  czasie wakacji. 
W tym trudnym okresie, z jednej strony 
epidemii, a z drugiej reagowania na dłu-
goletnie zaniedbania gminnego mienia, 
polkowickie spółki i  jednostki dwoją 
się i troją, by młodzi polkowiczanie lato 
w  mieście 2020 mogli mimo wszystko 
zaliczyć do udanych.
- Lato w mieście to czas, kiedy nie trze-
ba się nudzić i  myślę, że nasza oferta 
to pokazuje – mówi Ewa Kowalik, za-
stępca burmistrza Polkowic ds. spo-
łecznych. – Gmina Polkowice propo-
nuje najmłodszym mieszkańcom ofertę 
sportową, kulturalną czy artystyczną. 
Każda akcja cieszy 
się ogromnym zain-
teresowaniem wśród 
dzieci. Każdy może 
znaleźć swój ob-
szar zainteresowań, 
a  jednocześnie go 
poszerzać – dodaje.

AKCJA LATO 
Z CENTRUM 
KULTURY 
W POLKOWICACH

– Z  naszej oferty 
w  lipcu 2020 skorzy-
stało w  sumie kil-
kaset dzieci – mówi 
Bogusław Godlewski, 
dyrektor Centrum 
Kultury w  Polkowi-
cach. – W wycieczce 
do Majalandu wzię-
ło udział 150 osób, 
w Letniej Szkółce Pływania, która była 
organizowana w  każdy piątek w  Aqu-
aparku, brało udział za każdym razem 
około 25 osób. Dodatkowo na każdą 
projekcję bajek przychodziło około 100 
osób, a zajęcia z lekkiej atletyki skupiały 
za każdym razem po 12 dzieci. Pamiętaj-
my, że Centrum Kultury organizowało 
zajęcia i  warsztaty tak w  Domu Kultu-
ry, jak i w Atelier 4. Każdego dnia brało 
w  nich udział około 50 najmłodszych 

p o l k o w i c z a n 
– podsumowuje.
Dużą popularno-
ścią cieszyły się 
Letnia Akademia 
Rowerowa oraz 
Osiedlowe Porty 
Animacji. Centrum 
Kultury tą akcją 
ożywiło polko-
wickie osiedla 
i  podwórka. Zor-
ganizowano zaję-
cia ruchowe dla 
dzieci od 6. roku 
życia. Są to sobot-
nie akcje, których 
nie zabraknie rów-
nież w sierpniu.
Działania w  ra-
mach akcji lato 
odbywały się 
także na terenach 
wiejskich gminy 

Polkowice. 30 lipca zorganizowano ogni-
sko i grę terenową w Sobinie.

WAKACJE Z OŚRODKIEM 
POMOCY SPOŁECZNEJ

W  zajęciach organizowanych przez 
polkowicki OPS w  lipcu udział wzięło 
w  sumie 26 osób (dziesięcioro dzieci 
w  grupie młodszej oraz 16 w  grupie 
starszej).

Placówka skupiła się w  tym miesiącu 
głównie na aktywności sportowej w ra-
mach działań profilaktycznych jako al-
ternatywnej formie spędzania wolnego 
czasu. Zorganizowano zajęcia sporto-
we dla dzieci i  młodzieży ze Świetlicy 
Środowiskowej OPS w  Polkowicach. 
Wszystko w  ramach akcji „Wstań od 
komputera, rusz się z  nami i  sportow-
cami”. Od 1 do 10 lipca młodzi polko-
wiczanie spotkali się z  następującymi 
sportowcami: Przemysławem Rybikow-
skim – tenis stołowy, Filipem Rodzikiem 
– „Skorpion”, strzelectwo, Ewą Kauch 
– „Armia Polkowice” kickboxing, Moniką 
Kończak – fitness, Górnik Polkowice – 
piłka nożna, Klaudią Nowak – dietetyk, 
Krzysztofem Plokiem – biegi górskie.
Zajęcia były bardzo ciekawe i  zróżni-
cowane, każdy uczestnik mógł znaleźć 
coś dla siebie. 
– Ponadto dzieci w lipcu uczestniczyły 
w  różnego rodzaju warsztatach pla-
stycznych, które łączyły innowacyjne 
metody i techniki, również te ekologicz-
ne – mówi Beata Puławska, dyrektor 
OPS Polkowice. – Zrealizowana zosta-
ła także akcja promująca aktywność 
sportową połączoną z  elementami za-
bawy dla szerszego grona dzieci w par-
ku miejskim w  Polkowicach. Codzienne 
również realizowane były pogadanki 
profilaktyczne dotyczące szeroko ro-
zumianego bezpieczeństwa – dodaje.

AQUAPARK ZA ZŁOTÓWKĘ

Centrum Kultury od 21 lipca prowadzi 
akcję „Letnie szaleństwa w  Aquapar-
ku”. Jest to akcja promocyjna, mająca 
być jednocześnie rekompensatą dla 
mieszkańców, ze względu na zamknię-
cie basenów zewnętrznych „Grzybek”.
Do tej pory sprzedano ponad trzy ty-
siące biletów – mówi Bogusław Go-
dlewski, dyrektor Centrum Kultury w 
Polkowicach.
Akcja potrwa do 31 sierpnia. Skierowa-
na jest przede wszystkim do dzieci od 
szóstego roku życia, opiekunów dzieci 
do dwunastego roku życia, uczniów 
szkół podstawowych i  średnich oraz 
studentów, którzy mogą nabyć bilet 

na 1,5 godziny basenowych zabaw za 
złotówkę. Przypominamy, że dzieci do 
piątego roku życia mają wstęp do po-
lkowickiego Aquparku za darmo.

SIERPIEŃ Z CENTRUM KULTURY

„Serdecznie zapraszamy dzieci i mło-
dzież do udziału w  naszych warsz-
tatach, koncertach, spektaklach 
i  wycieczkach, które tworzyć będą 
tegoroczną Akcję Lato. Motywem 
przewodnim są „Bajkowe podróże”, 
a to oznacza tylko jedno – zabierzemy 
Was w  magiczny świat baśni!” – za-
chęca polkowickie Centrum Kultury.

ŚWIETLICOWO, 
PROFILAKTYCZNIE 
I ZDROWO Z OPS

Projekt zakłada systematyczne 
i  długofalowe działania w  obszarze 
aktywności fizycznej skierowane 
do dzieci ze środowisk szczególnie 
zagrożonych zachowaniami proble-
mowymi. Zaplanowano cotygodnio-
we spotkania z  trenerem karate oraz 
kickboxingu Ewą Kauch, mistrzynią 
Polski Oriental Rule oraz Bartoszem 
Skwarskim, senseiem i  mistrzem 
świata karate tradycyjnego. 

Edyta Drzymała

–  A K T U A L N O Ś C I  –

Ewa Kowalik
zastępca burmistrza Polkowic  

ds. społecznych. 

 Liczby mówią same za sie-
bie. Bardzo mnie cieszy ilość 

dzieci, które chętnie korzystają 
z gminnej oferty i zachęcam 

oraz zapraszam do skorzystania 
z przygotowanej dla polkowiczan 

oferty sierpniowej. 
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Jedni mogą wykupić 
mieszkanie, inni nie. Dlaczego? 

PTBS
Blok przy ul. Moniuszki 10-13 jest 
własnością Polkowickiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecz-
nego. Najemcy chcieliby wykupić 
mieszkania, ale nie mogą, bo nie po-
zwala na to prawo. O pomoc zwróci-
li się do burmistrza Polkowic. 
 
– W większości mieszkańcy chcą wy-
kupić lokale, podobnie jak to jest w in-
nych budynkach PTBS, a  u  nas nawet 
wspólnoty nie można powołać – mówi 
Joanna Adrjan-Dulnik, mieszkanka blo-
ku przy ul. Moniuszki 10-13. – Od wielu 
lat walczymy o  to, ale mówiono nam, 
że będzie nowa ustawa, że sprawa się 
wyklaruje. I na tym się kończyło. 
Dlaczego mieszkańcy bloku przy ul. 
Moniuszki 10-13 nie mogą wykupić 
lokali? 
– W  obecnej sytuacji prawnej nie ma 
żadnej możliwości wykupu tych miesz-
kań przez najemców – mówi Andrzej 
Pilimon, prezes Polkowickiego Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego. 
Blok powstał w  2000 roku. Cała in-
westycja kosztowała ponad 3,3 mln 
zł, w tym kredyt – ok. 2,5 mln zł oraz 
wkład własny – ok. 1 mln zł z działką 
(do spłaty zostało 1,5 mln zł). Obo-
wiązywała wtedy ustawa z  1995 roku 
„o  niektórych formach popierania bu-
downictwa mieszkaniowego”. Nie było 
w  niej zapisu o  wykupie mieszkania 
przez najemcę. Taką możliwość wpro-
wadziła nowelizacja ustawy z  2011 
roku, ale pod pewnymi warunkami. 
– Po pierwsze, dotyczy to tylko miesz-
kań wybudowanych przy wykorzysta-
niu kredytu z  Banku Gospodarstwa 
Krajowego i  na podstawie wniosków 
kredytowych złożonych przez PTBS 
do 30 września 2009 roku – wyjaśnia 

Andrzej Pilimon. – Po drugie, najemca-
-osoba prawna musi być partycypan-
tem. Nie dotyczy to więc mieszkańców 
bloku przy Moniuszki 10-13, ponieważ 
nie partycypowali oni w kosztach jego 
budowy. Przypomnę, że została ona 
sfinansowana ze środków własnych 
spółki i kredytu. 
Jak dodaje prezes, obecnie podobna 
sytuacja jest aż w  jedenastu budyn-
kach mieszkalnych na terenie miasta, 
które są własnością PTBS. 
W  zeszłym roku mieszkańcy bloku 
przy ul. Moniuszki 10-13 zwrócili się 
o  pomoc do burmistrza Polkowic. Od-
było się kilka spotkań. 
– Apel mieszkańców dotyczący podję-
cia inicjatywy ustawodawczej w  celu 
uzyskania prawa własności lokali 
mieszkalnych został przekazany po-
słom z  okręgu legnickiego – mówi 
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polko-
wic. – Dołożę wszelkich starań, aby ta 
sprawa została przez parlamentarzy-
stów dostrzeżona. 
W  piśmie do posłów czytamy m.in.: 
„W  celu zrównania sytuacji praw-
nej najemców lokali mieszkalnych 
w  towarzystwach budownictwa spo-
łecznego, konieczna jest inicjatywa 
ustawodawcza, która pozwoliłaby na 
ujednolicenie sytuacji w  przypadku, 
gdy umowa partycypacyjna nie została 
zawarta, z  sytuacją prawną tych na-
jemców, gdzie umowy partycypacyjne 
zostały zawarte”. 
Dodajmy, że mieszkania mogą wykupić 
najemcy w blokach przy ulicach: Cho-
pina 9-15 i 22-38 oraz Moniuszki 18-22. 
Ich budowa została sfinansowana ze 
środków własnych spółki, kredytu 
i partycypacji sięgającej 30 procent. 

Urszula Romaniuk

Trwają kolonie w Przemkowie 
POWIAT POLKOWICKI

Do 30 sierpnia potrwają turnusy 
kolonijne w Domu Wczasów Dzie-
cięcych w  Przemkowie. W  pla-
cówce wypoczywają dzieci m. in. 
z gminy Polkowice.
 
Z  letniego wypoczynku w Przemkowie 
skorzysta, w sumie, 471 dzieci. Jak co 
roku, organizowane są też turnusy eko-
logiczne, dofinansowane w 70 procent 
przez powiat polkowicki. Z  tej formy 
skorzysta 90 dzieci z  gmin: Gaworzy-
ce, Grębocice, Polkowice i  Przemków. 
Koszt rodziców to zaledwie 104,40 zł 
na dziecko. 
– W placówce przestrzegane są zasa-
dy reżimu sanitarnego i  tak, na przy-
kład, posiłki odbywają się w  grupach 
z  zachowaniem dystansu społecz-
nego – mówi Monika Urbaniak-Halla, 

dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych 
w Przemkowie. – Każda grupa uczest-
ników realizuje odrębny program tak, 
aby nie miały one ze sobą kontaktu. 
Zmniejszono liczbę osób w  pokojach, 
przy zachowaniu czterech metrów 
kwadratowych na dziecko – dodaje dy-
rektor placówki. 
Pomimo pandemii na brak atrakcji dzie-
ci narzekać nie mogą. W programie są 
m.in. warsztaty zdobienia pierników, 
nauka tkania na krośnie pionowym, 
robienie biżuterii, mydełek i  świeczek 
oraz Akademia Sztuk Estradowych – 
tam dzieci tańczą, śpiewają, uczą się 
techniki estradowej i filmowej. Oprócz 
tego pobyt w placówce jest okazją do 
nawiązywania nowych znajomości 
i przyjaźni. 

ULK

Wystartowała akcja 
#RodzinaChallenge 
MIESZKAŃCY

Filmik nagrany przez pracowni-
ków KGHM, z udziałem Katarzyny 
Kreczmańskiej-Gogol, wicepre-
zes Polskiej Miedzi, zapoczątko-
wał challenge, który ma zachęcić 
przedstawicieli różnych środowisk 
do wyrażania swojej opinii na te-
mat roli rodziny zastępczej. Do ak-
cji włączył się powiat polkowicki. 
 
– Jest to kontynuacja rozpoczętej pod 
koniec 2019 roku kampanii „Mie(dź) Ro-
dzinę”, której celem było znalezienie 
nowych rodziców dla 40 dzieci z rejonu 
Zagłębia Miedziowego, w  tym dzieci 
z  powiatu polkowickiego – przypomi-
na Magdalena Mikołajewska, naczelnik 
wydziału promocji powiatu. 

W  akcji wziął udział 
starosta polkowic-
ki. Challenge polega 
na nagraniu krótkie-
go filmu, w  którym 
rozwinięte zostaną 
dwa zdania: Rodzina 
zastępcza to… oraz 
Dziecko w  rodzinie zastępczej…, 
a  potem opublikowaniu nagrania na 
Facebooku. 
– Rodzina zastępcza to…każdemu być 
może to pojęcie kojarzy się inaczej – 
mówi Kamil Ciupak, starosta polkowic-
ki. – Wziąłem udział w akcji #Rodzina-
Challenge, bo wierzę, że takich rodzin 
w  naszym regionie i  powiecie będzie 
więcej, a przez to przybędzie szczęśli-
wych, dziecięcych serc – podkreśla. 

Do promowania i udziału w akcji staro-
sta nominował m.in. burmistrza Polko-
wic Łukasza Puźnieckiego. 
– Podejmujemy wyzwanie – odpowiada 
włodarz gminy. 
Dodajmy, że do udziału w akcji nomino-
wani są m.in. samorządowcy, szefowie 
ośrodków pomocy społecznej i przed-
stawiciele biznesu, którzy chcą pomóc 
w znalezieniu rodziców zastępczych.

ULK

Inwestują w bezpieczeństwo 
OŚWIETLENIE

Będzie jaśniej i bezpieczniej. Ponad 
dwadzieścia inwestycji z zakresu 
oświetlenia przewidzianych jest 
na terenie naszej gminy w tym roku. 
Łącznie na ten cel w budżecie gmi-
ny zabezpieczono przeszło półtora 
miliona złotych. 
 
Największą z  planowanych inwestycji 
jest przebudowa części oświetlenia ul. 
Dąbrowskiego i Ogrodowej w Polkowi-
cach. Na ten cel w budżecie zabezpie-
czono blisko pół miliona złotych. 
– Posiadamy opracowany program 
funkcjonalno-użytkowy dla planowanej 
przebudowy oświetlenia ul. Ogrodowej 
i  Dąbrowskiego. Realizacja przewi-
dziana jest w  dwóch etapach – mówi 
Tomasz Duszyński, kierownik referatu 
inwestycji Urzędu 
Gminy Polkowice. 
– Etap I  obejmuje 
odcinek od skrzy-
żowania ul. Ogrodo-
wej z DK3, do ronda 
Stokrotki, czyli do 
skrzyżowania uli-
cy Dąbrowskie-
go, Sucharskiego 
i  Kolejowej. Etap II 
stanowi uzupeł-
nienie przebudowy 
oświetlenia ulicy 
Dąbrowskiego do 
jej skrzyżowania 
z  Przemysłową 
– dodaje. 
Przebudowa obej-
mie demontaż 
starych punktów 
świetlnych i  mon-
taż nowych słupów 
i  lamp w  technolo-
gii LED. Środki na tę 
inwestycję zostały 
zabezpieczone w  budżecie. W  trzecim 
kwartale tego roku ma zostać ogłoszo-
ny przetarg, który wyłoni wykonawcę 
I etapu inwestycji.
Kolejną z większych inwestycji oświe-
tleniowych jest przebudowa oświetle-
nia na terenie osiedla Gwarków w Pol- 
kowicach. Środki zabezpieczone na tę 
modernizację to ponad 120 tys. zł. 
– Zakres obejmuje przebudowę oświe-
tlenia terenu Placu Honorowych 
Dawców Krwi wraz z  wymianą szafki 

oświetleniowej oraz linii zasilającej 
fontannę tzw. „kulę”. – informuje To-
masz Duszyński. – W ramach zawartej 
umowy opracowywana jest obecnie 
dokumentacja projektowa – wyjaśnia. 

Nowe oświetlenie 
niebawem pojawi 
się także na ul. Cho-
cianowskiej w  Po-
lkowicach. Umowa 
na wykonanie in-
stalacji oświe-
tleniowej została 
podpisana, a  teren 
przekazany wy-
konawcy. Oświe-
tlone zostanie 
tam 300 metrów 
drogi. Na odcinku 
od przystanku au-
tobusowego, do 
ronda Górników 
Polskiej Miedzi 
stanie siedem lamp 
oświetleniowych. 
O  inwestycję za-
biegali mieszkańcy 
ulicy oraz radny.
– Złożyłem wnio-
sek w urzędzie gmi-
ny o  kompleksowe 

doświetlenie ul. Chocianowskiej– mówi 
Robert Drobina, radny rady miejskiej. – 
Z  tematem zwrócił się do mnie jeden 
z  mieszkańców osiedla, który martwił 
się o  bezpieczeństwo swojej rodziny. 
Nieoświetlona droga w  dość często 
uczęszczanym miejscu faktycznie 
może stanowić problem dla mieszkań-
ców, więc od razu postanowiłem zain-
terweniować – wyjaśnia.
Oświetlenie jest priorytetem tak-
że dla mieszkańców Sobina, którzy 

podczas zebrania wiejskiego podję-
li decyzję o  przeznaczeniu środków 
z  funduszu sołeckiego właśnie na ten 
cel. W  związku z  tym niedługo przy 
terenach rekreacyjnych w  sołectwie 
stanie osiem energooszczędnych lamp. 
Oświetlą one alejki łączące place za-
baw i miejsce na ognisko w parku. 
– Centrum ogniskowe to najczęściej 
odwiedzane miejsce przez mieszkań-
ców Sobina, a  także rowerzystów po-
dróżujących tymi trasami. W  związku 
z  tym oświetlenie jest tam bardzo po-
trzebne. Podczas zebrania wiejskiego 
podjęliśmy uchwałę, o  przekazaniu 
na tę inwestycję środków z  funduszu 
sołeckiego – tłumaczy Ewelina Turkie-
wicz, sołtys Sobina. 
Nowe oświetlenie niebawem znajdzie 
się również w  innych gminnych sołec-
twach m.in. w Dąbrowie, Jędrzychowie, 
Biedrzychowej, Komornikach, Mosko-
rzynie, Nowej Wsi Lubińskiej, Pieszko-
wicach i Kaźmierzowie.
Natomiast wśród inwestycji oświe-
tleniowych w  mieście przewidziana 
jest m.in. przebudowa oświetlenia ul. 
Legnickiej i Lipowej. Zostały zabezpie-
czone również środki na opracowanie 
dokumentacji doświetlenia siedemna-
stu przejść dla pieszych. 
Z  kolei na Polkowicach Dolnych szy-
kuje się inwestycja, o  wartości bli-
sko 115 tysięcy złotych. Zostaną tam 
oświetlone odcinki ulicy Szprotawskiej 
i Jaśminowej. 
Ponadto gmina Polkowice wspólnie 
z  Głogowem i  Legnicą stara się o  do-
tację w  ogłoszonym przez samorząd 
wojewódzkim konkursie na wymianę 
oświetlenia ulicznego i  drogowego na 
energooszczędne.

 Paula Piastowska

Łukasz Puźniecki
burmistrz Polkowic

 Inwestycje z zakresu oświetlenia 
ulicznego zwiększają komfort 

życia oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców, a to bez wątpienia 
jest dla nas priorytetem. Dodat-

kowo, nowe lampy LED, które 
są zakładane na terenie gminy 
zużywają zdecydowanie mniej 
energii, co niesie za sobą duże 

oszczędności. 
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Błażewska-Dacyszyn: Mamy jeszcze 13 milionów złotych  
dla firm w ramach Tarczy Antykryzysowej 
PUP

Epidemia koronawirusa mocno 
wpłynęła na rynek pracy, wywo-
łując obawę o przyszłość zarówno 
wśród zatrudnionych, jak i praco-
dawców. Pojawiło się koło ratun-
kowe w postaci Tarczy Antykry-
zysowej, ale co jeszcze może nas 
czekać? O tym z Elwirą Błażew-
ską-Dacyszyn, dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Polkowicach 
rozmawia Urszula Romaniuk. 
 
Rynek pracy jest jednym z  najważ-
niejszych w  krajowej gospodarce, 
ale szczególnie ważny lokalnie, po-
nieważ bezpośrednio nas dotyczy. 
Od kilku miesięcy żyjemy w  nieco 
innej rzeczywistości spowodowa-
nej przez epidemię koronawirusa. 
Zacznijmy jednak od statystyki. 
Jaka jest obecnie sytuacja, jeśli 
chodzi o  liczbę bezrobotnych za-
rejestrowanych w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Polkowicach?

Przed pandemią koronawirusa bezro-
bocie spadało z  miesiąca na miesiąc. 
Obecnie w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w  Polkowicach zarejestrowanych 
jest 2007 osób, z  czego 675 osób to 
mieszkańcy gminy Polkowice. Przypo-
mnę, że w marcu nasz urząd informo-
wał o  1664 bezrobotnych w  powiecie 
polkowickim, a  w  czasie pandemii ko-
ronawirusa liczba ta wzrosła o około 
340 osób. Jest to dobra wiadomość 
dla pracowników – skutki zamroże-
nia działalności wielu firm będą dla 
rynku pracy mniejsze niż wcześniej 
prognozowano.

Jak koronawirus wpłynął na lokal-
ny rynek pracy?

Dzięki pomocy udzielonej przedsię-
biorcom w  ramach Tarczy Antykry-
zysowej udało się ochronić znaczną 
liczbę miejsc pracy. To było wielkie 
wyzwanie dla naszego urzędu, ponie-
waż ilość składanych wniosków była 
i jest ogromna. Chcę przy tym podkre-
ślić, że zaangażowanie i wiedza moich 
pracowników pozwoliły na pozyskanie 
na pomoc dla lokalnych firm środków 
finansowych w  kwocie 24 milionów 
złotych.

To rzeczywiście imponująca kwota. 
Jakiego rodzaju wsparcie finanso-
we urząd oferuje firmom w ramach 
tarczy? 

Tych form wsparcia jest kilka. Są to ni-
skooprocentowane pożyczki z Funduszu 
Pracy dla mikroprzedsiębiorców oraz 
dla organizacji pozarządowych. Ponad-
to oferujemy dofinansowanie części 
kosztów: prowadzenia działalności 
gospodarczej – dla przedsiębiorców 
samozatrudnionych, wynagrodzeń pra-
cowników – dla mikroprzedsiębiorców, 
małych i  średnich przedsiębiorców 
oraz wynagrodzeń pracowników – dla 
organizacji pozarządowych. Chcę do-
dać, że oferowane formy wsparcia nie 
wykluczają się wzajemnie i możliwe jest 

skorzystanie z kilku z nich jednocześnie. 
Która z  wymienionych powyżej 
form wsparcia cieszy się najwięk-
szym zainteresowaniem?

Są to bezzwrotne pożyczki w  kwo-
cie pięciu tysięcy złotych. Chętnych 
jest bardzo wielu, ponieważ środki te 
można przeznaczyć na pokrycie bie-
żących kosztów prowadzenia działal-
ności gospodarczej. Może to pomóc 
przedsiębiorcom zagrożonym utratą 
płynności finansowej lub spadkiem 
przychodów związanym z  trwającymi 
obostrzeniami.

Ile jeszcze z  tych 24 milionów zło-
tych zostało do wykorzystania? 

Obecnie dysponujemy kwotą trzynastu 
milionów złotych na wsparcie lokal-
nych pracodawców w  ramach Tarczy 
Antykryzysowej. Wnioski nadal wpły-
wają, a  ich liczba się nie zmniejsza. 
Dodam, że z pomocy oferowanej przez 
urząd skorzystało dotychczas 2514 
podmiotów. 

Sytuacja na rynku pracy w  czasie 
pandemii koronawirusa wymaga 
dodatkowych, ukierunkowanych 
działań, ale są jeszcze inne oso-
by bezrobotne zarejestrowane 
w  urzędzie. Czy w  związku z  tak 
dużą pomocą finansową udzielaną 
w  ramach Tarczy Antykryzysowej 
ograniczone zostaną formy wspar-
cia dla tych osób? 

Często spotykam się z  takimi pyta-
niami i  chciałabym zapewnić naszych 
klientów, że nie ma takiego zagrożenia. 

Nasza aktywność w  aplikowaniu 
o  środki finansowe jest tak duża, że 
możemy zaoferować szeroki wa-
chlarz form aktywizacyjnych. Nadal 
będziemy wspierać bezrobotnych oraz 
pracodawców. 
Na jakie formy wsparcia mogą li-
czyć osoby bezrobotne?

Są to staże, a  dodam, że od września 
stypendium będzie w  wysokości 1440 
złotych, a  ponadto: prace interwen-
cyjne, dotacje na rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej, szkolenia 
indywidualne, bony na zasiedlenie, 
prace społecznie użyteczne oraz po-
radnictwo zawodowe. 

A pracodawcy? 

Mogą otrzymać refundację kosztów 
doposażenia lub wyposażenia sta-
nowiska pracy. Istnieje też możli-
wość uzyskania dofinansowania do 
szkoleń dla pracodawców oraz ich 
pracowników z  Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego. 

Jak obecnie funkcjonuje urząd pra-
cy i czy w tym zakresie planowane 
są zmiany? 

Urząd jest otwarty i prowadzimy bez-
pośrednią obsługę klientów. Oczy-
wiście przy zachowaniu obowiązują-
cych zaleceń i  niezbędnych środków 
ostrożności. Obowiązkowe jest za-
krywanie ust i  nosa oraz korzystanie 
z dostępnych w każdym pomieszczeniu 
środków odkażających. W  poczekalni 
może przebywać tyle osób, ile jest wy-
znaczonych miejsc.

I tego należy przestrzegać. Ale wy-
biegając nieco w  przyszłość, czy 
w  kontekście zmian zachodzących 
na polskim rynku pracy jest coś, 
czego powinniśmy się obawiać? 

Myślę, że choć największy kryzys 
spowodowany pandemią COVID-19 
wydaje się zażegnany, to zmiany wy-
wołane przez koronawirusa mogą po-
zostać z  nami na dłużej. Rynek pracy 
doświadczył gwałtownych zmian, na 
które nie był przygotowany. Wiele 
firm wstrzymało procesy rekrutacyj-
ne. Spadła liczba ofert pracy. Zmieni-
ły się też wymagania pracodawców, 
którzy oferują obecnie znacznie mniej 
benefitów pozapłacowych. Wszystko 
to spowodowane jest ograniczeniem 
kosztów pracowniczych. Oferty pracy 
stają się mniej atrakcyjne. Ciekawym 
trendem jest również rosnąca popu-
larność pracy zdalnej na tych stano-
wiskach, które związane są z obsługą 
klienta. Może to spowodować zmianę 
wymogów stawianych kandydatom do 
pracy.

Czy to może sprawić, że na rynku 
pracy pojawi się więcej osób aktyw-
nie poszukujących zatrudnienia?

Jest to możliwe. Pojawia się jedynie 
pytanie, czy będzie to długotrwały 
trend, czy po epidemii wszystko po-
wróci do poprzedniego stanu. Pande-
mia wpłynęła niemalże na każdą gałąź 
gospodarki. Czas pokaże, czy nastąpi 
koniec rynku pracownika. Na pewno 
możemy spodziewać się kilku kolej-
nych trudnych miesięcy zarówno dla 
przedsiębiorców jak i pracowników. 

Polkowicki Pakiet 
Gospodarczy 
Wprowadzenie pakietu gospodarczego w czasie epidemii koronawi-
rusa miało pomóc w utrzymaniu firm i miejsc pracy. Jak informuje 
Anna Zając, dyrektor wydziału podatków i opłat lokalnych w urzę-
dzie gminy, kilku podatników otrzymało decyzję pozytywną o zasto-
sowaniu ulgi w podatku od nieruchomości oraz z tytułu opłat czyn-
szu dzierżawnego. Kilku kolejnych skorzystało z podjętej 2 czerwca 
uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości z powodu COVID-19. Część przedsiębiorców złożyła 
wnioski o umorzenie zaległości podatkowej, z czego kilka zostało 
rozpatrzonych pozytywnie. Wobec pozostałych prowadzone są 
jeszcze postępowania podatkowe. 

Elwira Błażewska-Dacyszyn
DYREKTOR POWIATOWEGO  
URZĘDU PRACY W POLKOWICACH
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OGŁOSZENIE 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polko-
wicach ul. Kolejowa 24A ogłasza przetarg na 
ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego:
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 20.08.2020 
r. o  godz. 1000 w  siedzibie spółdzielni 

w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A.
Wadium w wysokości 6 160,00 zł należy wpła-
cić na konto spółdzielni w  PKO BP nr 46 1020 
3017 0000 2902 0025 6164.
Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący 
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 przetargu 
w godzinach 800 -1400pod nr telefonów:
- dział mieszkaniowy – 76 746 18 58
- administracja – 76 746 18 46 
- sekretariat – 76 746 18 40 
Regulamin przetargu do wglądu w  siedzibie 
spółdzielni (pokój nr 7).

OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy 
ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie inter-
netowej urzędu pod adresem: www.polkowice.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adre-
sem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono: 
Wykazy następujących nieruchomości prze-
znaczonych do zbycia: 
1) lokal mieszkalny przy ul. 11 Lutego 35/5 

w  Polkowicach (pierwszeństwo w  nabyciu 
mieszkania przysługuje najemcy lokalu 
mieszkalnego, który ma zawartą umowę na 
czas nieoznaczony),

2) lokal mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego 
12a/9 w Polkowicach (pierwszeństwo w na-
byciu mieszkania przysługuje najemcy loka-
lu mieszkalnego, który ma zawartą umowę 
na czas nieoznaczony),

Wykazy następujących nieruchomości prze-
znaczonych do oddania w dzierżawę: 
1)  działka o nr geod. 435/1 położona w obrębie 

4 miasta Polkowice (cel dzierżawy: polep-
szenie warunków zagospodarowania nieru-
chomości przyległej), 

2) część działki o  nr geod. 180/2 położona 
w obrębie 2 miasta Polkowice (cel dzierża-
wy: utworzenie placu budowy), 

3) część działki o  nr geod. 315/120 o  pow. 15 
m2 położona w  obrębie 1 miasta Polkowi-
ce (dzierżawa na rzecz dotychczasowego 
użytkownika działki; cel dzierżawy: uła-
twienie dojazdu dostawcom towaru do 
sklep),

4) części działek: nr 73/8 obręb 1 miasta Po-
lkowice i nr 221/2 obręb 4 miasta Polkowice 
(dzierżawa gruntu pod posadowioną tablicą 
reklamową),

5) część wiaty gospodarczej o pow. 1 m2 poło-
żona w granicach działki nr 1055/5 w obrę-
bie 1 miasta Polkowice przy ul Spółdzielczej 
(cel dzierżawy: przechowywanie wózka 
inwalidzkiego). 

Wykaz następującej nieruchomości przezna-
czonej do oddania w użyczenie: 
1)  pomieszczenie o  pow. 54,11 m2 zlokalizo-

wane w  budynku biblioteki przy ul. Skal-
ników 6 w  Polkowicach (cel użyczenia: 
prowadzenie działalności statutowej 
przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Polkowicach).

Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać 
w  Wydziale Planowania Przestrzennego, Geo-
dezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, pok. 10, tel. 
76 72 46 785; 72 46 782; 84 74 128.

Testy COVID
Test do ilościowego wykrywania 
przeciwciał neutralizujących 
w klasie IgG przeciw wirusowi 
SARS-CoV-2 dostępny w PCUZ – 
ZOZ S.A. 

Jak wynika z danych, aż 80% zacho-
rowań na koronawirusa przebiega 
łagodnie bądź bezobjawowo, zaś 
jedna zakażona osoba zaraża średnio 
2 osoby. Podczas gdy nie ma jedno-
znacznych przesłanek wskazujących 
na zakażenie, warto wykonać test na 
obecność przeciwciał. Badanie dedy-
kowane jest przede wszystkim osób, 
które mogły mieć kontakt z wirusem 
oraz osób, które niedawno przeszły 
infekcję grypopodobną.
Od 27 lipca br. w  Polkowickim Cen-
trum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. 
istnieje możliwość odpłatnego wyko-
nania badania w kierunku przeciwciał 
klasy IgG pojawiających się w wyniku 

kontaktu z wirusem SARS-CoV-2. Test 
wykonuje się z krwi żylnej, a podczas 
badania pacjent nie musi być na czczo. 
Należy jednak mieć na uwadze, że 
otrzymany wynik badania sereolo-
gicznego SARS-CoV-2 powinien być 
interpretowany w  połączeniu z  ob-
jawami klinicznymi oraz wywiadem 
epidemiologicznym, który stanowić 
będzie ankieta, wypełniona przez każ-
dego pacjenta, przed przystąpieniem 
do badania. 
Aby wykonać test należy wcześniej 
zarejestrować się telefonicznie w  la-
boratorium PCUZ – ZOZ S.A. pod 
numerem 76 746 08 39, czynnym 
codziennie od godziny 11:00 do 14:30. 
Cena za badanie wynosi 100,00 zł. 
W przypadku pytań, służymy pomocą. 

Tekst nadesłany przez PCUZ

Program grantowy na wymianę źródeł 
ciepła w budynkach mieszkalnych 
z terenów wybranych gmin Legnicko– 
Głogowskiego Obszaru Interwencji
1 lipca 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę grantów w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko Głogowskiego Obszaru Interw encji” współfinansowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i Innowacje, dzia-
łanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkan iowym, poddziałanie 3.3.1 Efektywność 
energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i od-
nawialne źródła energii projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej projekt grantow y Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014 2020.
Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w  wyniku spalania paliw stałych w  indywidualnych instalacjach 
grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko 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 zostały 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 przeciwdziałać zmia-
nom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO2 w wysokości 1272 ton równoważnika CO2.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzin-
nych i wielorodzinnych, jak również 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 jednorodzinnych/ wielorodzinnych.
Granty można prz eznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:
• podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub
•  instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła)
•  instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.
Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych 
niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy). Wspierane urządzenia 
do ogrze wania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i nor-
mami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 
r. ustanawia jącej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 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 umożliwiających 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% wydatków kwalifikowalnych, nie więcej niż 35 000,00 zł.

Nabór potrwa od 1 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r. Punkty kontaktowe:
1. Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2, 59 100 Polkowice,
2. Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67 200 Głogów,
3. Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 1, 67 200 Głogów,
4. Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67 231 Żukowice,
5. Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa 17, 59 160 Radwanice,
6. Urząd Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67 240 Kotla,
7. U rząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67 222 Jerzmanowa,
8. Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59 170 Przemków.
Wszystkie informacje nt. naboru oraz dokumenty znajdują się na stronie: http://projekty.polkowice. eu oraz na stronach internetowych 
gmin biorących udział w projekcie.

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
11.08.2020 – 16.00-17.00 
EMILIAN STAŃCZYSZYN
18.08.2020 – 16.00-17.00 

HELENA WOŹNIAK
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W sierpniu na rabatach królują je-
żówki. Ich kwiaty, a  właściwie 
kwiatostany kokietują nas wieloma 
barwami i formami. Grupy jeżówek 
pięknie komponują się na rabatach, 
szczególnie wśród puszystych zie-
lonych traw rabatowych.
 
Roślina ta lubi miejsca ciepłe i słonecz-
ne. W takich kwitnie najbujniej. Wymaga 
ona gleby żyznej, gliniastej, wapiennej, 
wilgotnej. Dobrze zakorzeniona roślina 

poradzi sobie z okresowymi suszami.
W  moim sierpniowym ogródku oprócz 
kwitnących jeżówek, rosną też rud-
bekie. Bardzo podobne do jeżówek, bo 
zarówno jak stokrotki czy np. chryzan-
temy należą do grupy astrowatych. 
Przez całe lato swoim zapachem i kolo-
rem raczy nas lawenda. Teraz możemy 
skrócić do połowy wysokości jej pędy, 
dzięki czemu lepiej będzie się rozkrze-
wiać, a  zarazem pojawi się szansa, że 
ponownie zakwitnie tego lata.

Od drugiej połowy sierpnia rozpoczyna 
się okres sadzenia roślin cebulowych, 
kwitnących wczesną wiosną – narcy-
zów, szachownic, przebiśniegów, cebu-
lic. Jeżeli chcemy przesadzić piwonie, 
które źle znoszą zmianę miejsca, zrób-
my to właśnie teraz. 

Sierpień to dobry czas na 
dzielenie bylin – gatunków 
wczesnego lata.

Większość przekwitłych roślin moż-
na teraz podzielić i  przesadzić za-
pewniając im dostateczną ilość cza-
su do ukorzenienia się przed zimą. 
Nie podlewamy już tak intensywnie 
piwonii i innych gatunków wczesnego 
lata. Rośliny te muszą powoli przy-
gotowywać się do zimowego okresu 
spoczynku. 

Elżbieta Kaczorowska
gminny architekt zieleni

–  U  P A N I  E L I  W  O G R O D Z I E  –

Wiedzą, co robią 
Na dworze ulewa, a gminni konserwatorzy podlewają drzewa i ro-
śliny. Przechodnie zadają sobie pytanie „po co?”, a my wyjaśniamy. 

– W jakim celu oni to robią? Po co pomagać naturze? – pyta pani Zofia z osiedla 
Centrum. 
– To szaleństwo, marnowanie wody – wtóruje jej sąsiad pan Mieczysław.
– Nie każdy deszcz odpowiednio nawilży glebę – wyjaśnia Joanna Mazur z Wy-
działu Komunalnego Urzędu Gminy Polkowice. – Kiedy mży lub siąpi, gleba ma 
czas wchłonąć wodę, zmagazynować ją i odprowadzić do warstw wodonośnych. 
Natomiast zbyt intensywny deszcz spowoduje, że woda spłynie i nie zdąży wsiąk-
nąć w glebę – tłumaczy. 
Regularne i odpowiedzialne podlewanie jest podstawą do prawidłowego utrzyma-
nia roślin. Pracownicy wydziału komunalnego w polkowickim magistracie trzyma-
ją rękę na pulsie i dbają o to, by zieleń otaczająca mieszkańców była odpowiednio 
pielęgnowana. 

PPi

Jeszcze więcej deszczówki 
Zbiorniki na wodę deszczową stanęły w pię-
ciu miejscach w Polkowicach. Jest to następ-
ny etap projektu „Zbieramy H2O”. Pojemniki, 
które pomogą w ekologicznej pielęgnacji miej-
skiej zieleni można spotkać przy budynkach 
Centrum Kultury, Aquaparku, Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Straży Miejskiej oraz Kina.

– Pierwszy zbiornik postawiliśmy przy budynku Kina 
w  maju. Nie sądziliśmy, że z  tak małej, wydawałoby się, 
inicjatywy powstanie naprawdę duży projekt, w  który uda 
się bezpośrednio zaangażować również mieszkańców – 
mówi dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach Bogusław 
Godlewski. – Połączenie ekologii i  kultury dało nam dużo 

satysfakcji, tym bardziej, że na dalszą realizację otrzymaliśmy grant z programu „Działaj lokalnie”.
Każdy zbiornik ozdobiono infografiką ekologiczną z informacjami dotyczącymi możliwości oszczędzania wody w gospodar-
stwach domowych oraz obrazem namalowanym przez rodziny pracowników firmy KGHM Polska Miedź S.A. Inspirację stano-
wiły dzieła światowego malarstwa (autorstwa m.in. Claude’a Moneta czy Vincenta 
Van Gogha), które mieszkańcy wybrali w internetowej ankiecie.

DRM

Nie mamy refleksu 
Jak to możliwe, że najpierw w mediach czytamy o suszy w ca-
łym kraju, stratach w rolnictwie, o potrzebie oszczędzania wo-
dy, a następnie oglądamy wiadomości na temat stanów powo-
dziowych.

NIE MAMY REFLEKSU
Obecna sytuacja oznaczać może, że w naszym kraju jest za dużo i za mało wody. 
Wrażenie sprzeczności jest jak najbardziej słuszne, a sytuacje komplikuje fakt, że 
wody w obiegu jest tyle samo. Z roku na rok sumarycznie nie obserwujemy więk-
szych spadków ilości deszczu. Prawdą jest, że zimy pozbawione opadów śniegu 
dokładają cegiełkę do występowania susz, jednak powinno to zmniejszyć zagroże-
nie powodziowe, a tak się nie dzieje. Nasuwa się pytanie, gdzie zachodzą zmiany?

POWÓDŹ
Największą zmianą jest częstotliwość i obfitość opadów. Dawniej w naszym kraju 
mieliśmy spodziewane okresy deszczowe o zwiększonej wilgotności, gdzie deszcz 
w umiarkowanych ilościach wzbogacał glebę w wodę. Opady były rozłożone na 
kilka miesięcy, więc jej ilość rozkładała się w  czasie. Aktualnie obserwujemy 
przewagę suchych okresów. Natura próbuje je rekompensować, przez co pojawia-
ją się gwałtowane ulewy. Prowadzi to do licznych podtopień oraz powodzi.

SUSZA
Dzisiaj, gdy woda spada na powierzchnię ziemi, utrzymuje się na betonowych pla-
cach tak długo, aż wyparuje i będzie poza naszym zasięgiem. Ewentualnie, trafia 
do studzienek kanalizacyjnych, gdzie jest oczyszczana, wylewana do rzek i płynie 
w stronę morza. To sprawia, że ta woda również przestaje być „nasza”. Przesuszo-
na gleba nie jest w stanie wchłonąć wody po deszczu, więc woda spływa szybko po 
powierzchni do rzek i Bałtyku.
Jak widać, woda jest, ale jej nie ma. Wygląda na to, że nie mamy na tyle refleksu, by 
ją złapać. Pomimo wielu podtopień, problem suszy pogłębia się w Polsce z roku na 
rok. Działania, które należy wprowadzić mogą rozwiązać oba problemy. Jednak, by 
miały one sens, potrzebna jest mobilizacja w skali mikro i makro. Miasta powinny 
zostać „odbetonowane”, a gleby „odsłonięte”, co zasiliłoby wody gruntowe. Kwiet-
ne łąki doskonale zatrzymują wilgoć w glebie, filtrując wodę opadową. Należałoby 
budować zbiorniki filtrujące, które oczyszczoną deszczówkę filtrowałyby w głąb 
ziemi. Miasta powinny być zieloną oazą (pasaże roślinne, ażurowe chodniki, zielone 

dachy, zbiorniki na deszczówkę itp.), co za-
pobiegnie podtopieniom w  przypadku na-
walnego deszczu i zwiększy skuteczność 
walki z  suszą. Dzięki systemowi piętrzeń 
i zastawek na rzekach odzyskamy kontro-
lę nad ilością wody. 

CO MOŻE ZROBIĆ KAŻDY Z NAS?
Możemy oszczędzać wodę, której uży-
wamy. Przy domach zbierajmy desz-
czówkę i  wykorzystujmy do podlewania 
kwiatów. Budujmy oczka wodne i  przy-
domowe zbiorniki retencyjne. Tam, gdzie 
jakość wody nie ma znaczenia, używajmy 
wody szarej. Bierzmy krótsze prysznice 
i kąpiele. Zakręcajmy kran i sprawdzajmy 
szczelność naszych instalacji wodnych. 
Wszystkie te działania pomogą rozwią-
zać problem suszy i  powodzi w  Polsce. 
Liczą się refleks i współpraca. Zjawiska 
te są ze sobą powiązane, więc sposoby 
walki z  nimi również. Nie doprowadźmy 
do sytuacji takiej, jak w  Kapsztadzie, że 
będziemy zmuszeni poznać dzień zero, 
w  którym zabraknie dla mieszkańców 
wody.

Karol Pikor

EKO

Czas na jeżówki, rudbekie i lawendę

FO
T. 

T. 
PR

AS
KI



Gazeta Polkowicka www.polkowice.eu • fb.com/polkowice8 –  T E M A T  W Y D A N I A  –

Superbohaterowie nie 
muszą nosić peleryny 
MURAL

Milion złotych – symboliczny czek 
na taką kwotę wręczył burmistrz 
Polkowic służbom mundurowym 
i medycznym. Jest to dodatkowe 
wsparcie w  dal-
szej walce z  ko-
ronawirusem.
 
Symboliczny czek 
przekazany został 
służbom przy ulicy 
3 Maja obok bloku, 
na którego ścianie 
powstał wyjątko-
wy mural. 
– Wszyscy wciąż 
jeszcze odczu-
wamy skutki epi-
demii a  to, że je-
steśmy i  byliśmy 
bezpieczni w  tym 
okresie, zwłasz-
cza w  powiecie 
polkowickim, który 
ma jeden z  najniż-
szych wskaźników 
potwierdzonych zarażeń jest zasłu-
gą pracy służb mundurowych i  me-
dycznych – mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic. – Policjantka, 
ratowniczka medyczna i  strażak są 
symbolami osób, które chroniły nasze 
zdrowie i  życie. Symbolicznie pokazu-
jemy podziękowania. Sam mural to nie 
wszystko. Ta wdzięczność również się 
materializuje. Kluby radnych Lepsze 
Polkowice oraz Prawo i  Sprawiedli-
wość podjęły decyzję o  tym, aby upo-
ważnić mnie do wręczenia służbom 
milionowego czeku. To jest wsparcie, 
które ma dodatkowo wzmocnić ratow-
ników medycznych, policję, strażaków 
ochotniczej i  państwowej straży po-
żarnej oraz straży miejskiej w następ-
nych miesiącach – dodaje. 

Dodatkowe pieniądze trafią do pogo-
towia ratunkowego, straży pożarnej, 
policji oraz straży miejskiej. Poza po-
dziękowaniami, przedstawiciele tych 
służb podkreślali dobrą współpracę 

z  samorządem 
w  tym trudnym dla 
wszystkich czasie. 
– Staramy się 
z  całych sił poma-
gać mieszkańcom 
– zapewnia Alicja 
Tramś, kierownik 
Zespołów Ratow-
nictwa Medyczne-
go w  Polkowicach. 
– Jest to trudny 
czas, bo spędza-
nie ośmiu godzin 
w  kombinezonie 
i masce to napraw-
dę udręka. Ale ci 
młodzi ratownicy 
i  ratowniczki sta-
rają się stanąć na 
wysokości zadania. 
Dzięki takiej współ-

pracy z samorządem i innymi służbami 
możecie państwo być spokojni. Przyj-
dziemy z pomocą na czas – podkreśla. 
O  gotowości do dalszej służby mówi-
li też Sylwester Jatczak, komendant 
powiatowy PSP w  Polkowicach, Wal-
demar Cichocki, komendant powia-
towy polkowickiej policji oraz Artur 
Gałuszka, komendant Straży Miejskiej 
w Polkowicach. 
Przypomnijmy, że mural przedstawia 
trzy postacie: ratowniczkę medyczną, 
policjantkę i  strażaka, których cienie 
układają się w  kształt superbohate-
rów, znanych z popularnych komiksów. 
Zajmuje 200 m2. Przez cztery dni pra-
cowało nad nim trzech artystów, zuży-
wając około 60 litrów farby.

ULK

Łukasz Puźniecki
burmistrz Polkowic

 Pamiętajmy o tym, że stan epi-
demii ciągle trwa. Liczę na to, że 
ta pomoc pozwoli nie tylko nam 

czuć się bezpiecznie, ale również 
tym, którzy codziennie walczą 

o nasze zdrowie.
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Na co poszły nasze pieniądze w 2019?

www.polkowice.eu

Z PORTFELA MIESZKAŃCA



2. Wydatki ogółem

W naszej gminie w 2019 roku wysokość wydatków ogółem wyniosła 305.749.510,79 zł

Wydatki majątkowe

24%
72.318.873,43 zł

Wydatki bieżące

76%
233.430.637,36 zł

1. Dochody ogółem
W 2019 roku dochody ogółem wyniosły 

277.829.710,97 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)  

wyniósł 15,13% sumy wszystkich dochodów.

PIT

42.025.345 zł
15,13% 

CIT

20.765.087,14 zł
7,47% 

CIT

Subwencje

23.594.152 zł
8,49% 

Pozostałe dochody

27.548.838,90 zł
9,92% 

Podatki od nieruchomości

89.190.694,85 zł
32,1% 

Inne podatki i opłaty lokalne

32.564.988,41 zł
11,72% 

Dotacje

42.140.604,67 zł
15,17% 



Podatek PIT zasilił budżet państwa i tylko jego 38,08% trafiło do budżetu gminy Polkowice.

* obliczeń dokonano przy wykorzystaniu strony: https://nacoidamojepieniadze.pl/budzet-gminy/polkowice/2019

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce w 2019 r. wyniosło 

5.229 zł brutto (ok. 3.775 zł netto)

Część podatku ze średniego miesięcznego wynagrodzenia, która trafiła do budżetu 

gminy wyniosła: 150,80 zł i została przekazana na:

Szkolnictwo wyższe  
i nauka

2,43 zł
całkowity koszt
3.898.700,00 zł

Edukacyjna  
opieka wychowawcza

1,93 zł
całkowity koszt
3.124.142,52 zł

Pozostałe  
wydatki

2,43 zł
całkowity koszt
4.243.922,17 zł

Pomoc społeczna  
i ochrona zdrowia

8,37 zł
całkowity koszt

15.521.835,30 zł

Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa

3,21 zł
całkowity koszt
5.165.265,54 zł

Oświata i wychowanie

24,94 zł
całkowity koszt

62.287.702,29 zł

Rodzina

3,53 zł
całkowity koszt

37.684.933,67 zł

Gospodarka mieszkaniowa

19,33 zł
całkowity koszt
31.131.732,44 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa  
narodowego

14,07 zł
całkowity koszt

24.148.834, 57 zł

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

12,35 zł
całkowity koszt

19.883.125,09 zł

Kultura  
fizyczna

11,20 zł
całkowity koszt
18.044.171,04 zł

Transport  
i łączność

17,51 zł
całkowity koszt
29.939.114,37 zł

Administracja  
publiczna

13,83 zł
całkowity koszt

25.377.913,65 zł

3. Moje podatki



Nasze pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych.  
Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Więcej na stronie www.polkowice.eu w zakładce „Na co idą moje pieniądze”.

W PBO to my mieszkańcy aktywnie współdecydujemy o przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na przedsięwzięcia inwestycyjne. 
 W 2019 r. PBO wyniósł 774.433,17 zł. Z tej kwoty zrealizowano między innymi:

Zatoka autobusowa  
Biedrzychowa

Całkowity koszt

30.000,00 zł

Siłowania zewnętrzna  
w Dąbrowie

Całkowity koszt

29.200,00 zł

Montaż klimatyzatorów na świetli-
cach wiejskich Sucha Górna, Żuków, 

Nowa Wieś Lubińska
Całkowity koszt

49.742,00 zł

Rowerowy plac zabaw  
– Polkowice Dolne 

Całkowity koszt

199.700,00 zł

Polkowice w 2019 roku wykonały zadania inwestycyjne na kwotę 72.000.000,00 zł

Z części naszych podatków zostały zrealizowane następujące inwestycje:

 Infrastruktura duża: 18.932.742,28 zł

Infrastruktura mała: 14.809.500,24 zł

Sprawy społeczne, kultura i sport: 38.576.630,91 zł

26,18%
Infrastruktura duża

15.198.543,73 zł 
Modernizacja dróg i ulic

12.363.582,83 zł
Rozwój budownictwa

1.850.524,32 zł
Sport i rekreacja

12.052.432,50 zł
Rozwój kultury

932.355,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa

23.741.319,09 zł
Pozostałe inwestycje

1.940.837,12 zł
Ochrona środowiska

69.999,00 zł
Modernizacja chodników

291.818,07 zł
Placówki oświatowe

213.262,22 zł
Oświetlenie

2.999.557,40 zł
Komunikacja miejska

31.000,00 zł
Ścieżki rowerowe

633.642,15 zł
Pozostałe inwestycje

20,48%
Infrastruktura mała

53,34%
Sprawy społeczne, kultura i sport

4. Zadania inwestycyjne

5. Polkowicki Budżet Obywatelski
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W hołdzie powstańcom 
warszawskim 
HISTORIA

Siedemdziesiąt sześć białych 
i  czerwonych balonów wzlecia-
ło w niebo z polkowickiego rynku 
w hołdzie powstańcom warszaw-
skim, którzy 1 sierpnia 1944 roku 
stawili opór nie-
mieckim okupan-
tom. W  Godzinę 
„W” rozległ się 
dźwięk syren. 
 
W 76. rocznicę wy-
buchu Powstania 
W a r s z a w s k i e g o 
w polkowickim ryn-
ku zorganizowana 
została żywa lek-
cja historii. Roczni-
cowe obchody po-
wstańczego zrywu 
po raz piąty przy-
gotowało Towarzy-
stwo Historyczne 
„Victoria”, a  po raz 
drugi wspólnie 
z  Centrum Kultury 
w Polkowicach. 
– Dla najmłod-
szych przygoto-
waliśmy ścieżkę 
historyczną, na 
której wykonują 
punktowane zada-
nia – mówi Paweł 
Jankiewicz, pre-
zes Towarzystwa 
H i s t o r y c z n e g o 
„Victoria”. – Na tej 

ścieżce są, między innymi, kuchnia 
polowa, arsenał, punkt opatrunkowy 
i  mieszkanie konspiracyjne. Jest też 
akcja BohaterON. Dzieci piszą kartki 
skierowane do żyjących powstańców 
warszawskich, które zostaną im do-

starczone za po-
średnictwem fun-
dacji – dodaje. 
O  godz. 17, w  Go-
dzinę „W”, w  niebo 
wzleciały białe 
i  czerwone balony, 
po czym rozległ się 
dźwięk syren. 
– Fakt, że jeste-
śmy tu razem, we 
wspólnocie, świad-
czy o  chęci złoże-
nia hołdu powstań-
com– mówił m.in. 
Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polko-
wic. – Należy oka-
zać im wdzięczność 
i czerpać z tej lekcji 
historii, by móc bu-
dować patriotyzm 
nowoczesny. 
W  programie rocz-
nicowych obcho-
dów był koncert 
zespołu „Postano-
wiłem Zmądrzeć”, 
a  wieczorem – 
pokaz plenerowy 
filmu „Powstanie 
Warszawskie”. 

ULK

Bogusław Godlewski
dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach

Zorganizowane wspólnie 
z Towarzystwem Historycz-
nym "Victoria" obchody 76. 

rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego były okazją do 
uczczenia tego historycznego 
zrywu oraz edukacji poprzez 

zetknięcie z żywą historią. 
Mieszkańcy mogli zobaczyć 

m.in. prezentację broni i sprzętu, 
dioramy historyczne, zagrać 
w wielkoformatową grę plan-

szową, odwiedzić stanowisko do 
wykonywania przypinek i wziąć 
udział w rodzinnym konkursie 
wiedzy o powstaniu. Ze wzglę-

dów bezpieczeństwa wydarzenie 
to odbyło się z zachowaniem 

reżimu sanitarnego.
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#SERCEMzGÓRNIKIEM 
KIBICE

Sezon ligowy 2019/2020 za nami. Był on 
nietypowy, bo w nowej rzeczywistości, 
w czasie epidemii koronawirusa. 
Poziom sportowy większości drużyn II 
ligi był niezwykle wyrównany. Zielono-
czarni mieli szansę awansu do baraży, ale 
także bronili się przed spadkiem do strefy 
zagrożenia. Emocje trwały niemalże do 
ostatniego meczu. Kibice, którzy licznie 
przychodzili na mecze, nie mogli narzekać 
na brak emocji. To właśnie między 
innymi dzięki wsparciu „dwunastego 
zawodnika”, KS Górnik Polkowice 
utrzymał się w środku tabeli II ligi. 

–  P O L K O W I C E  W  O B I E K T Y W I E  –
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Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM 

 � Agregat prądotwórczy 2 kw, 
wojskowy – cena 800 zł, ława stylowa 
w bardzo dobrym stanie – cena 600 zł, 
stojak na płyty CD – cena 120 zł. tel. 605 
368 790

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

 � 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. tel. 
698 163 363

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

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

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

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

 � Domek całoroczny, 70 m2, w Tarnowie 
Jeziernym, 8 km od Sławy. tel. 784 877 
988

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

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

 � Działkę budowlaną w Rynarcicach, 
koło Polkowic, 65 arów, wszystkie 
media, ładna okolica, cena 99 tys. zł. tel. 
76 746 20 85

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

 � Działkę nr 223 na Miedziance. Altana 
zadbana, działka bez zarośli i dużych 
drzew. Cena 20 tys. zł. tel. 668 678 423

 � Działkę ogrodową przy Miedziance, 3 
arowa, altanka murowana, prąd, woda. 
Cena 8.000 zł tel. 601 848 299

 � Działkę rolną o powierzchni 1 hektar 
174 ary częściowo zalesioną. Nr działki 
765, Polkowice Dolne obręb 4. tel. 665 
992 312

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Kule inwalidzkie tel. 606 124 637

 � Kurtynę paskową PCV (nowa) rozmiar 
260x40 cm, 16 sztuk. tel. 888 820 471

 � Małą towarową przyczepę Niewiadów 
N250C tel. 888 820 471

 � Mieszkanie 2 pokojowe, ok. 30 m2, do 
remontu, na III piętrze tel. 509 158 415

 � Mieszkanie 2-pokojowe przy ul. 
Lipowej w Polkowicach, 44 mkw., IV 
piętro tel. 601 848 299

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

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

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

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

 � Mieszkanie ul. Skalników, IV piętro, 
w bloku IV piętrowym, pow. 72 m2 
(cztery pokoje, kuchnia, łazienka, balkon, 
piwnica). tel. 698 929 773

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

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

 � Mieszkanie, przy ul. Lipowej, 44 m2, 2 
pokoje, balkon tel. 601 848 299

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

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

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

 � 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. tel. 699 840 113

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

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

 � Rower miejski i górski tel. 606 124 637

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

 � Sprzedam wózek inwalidzki 
z poduszką ortopedyczną tel. 607 524 
225

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

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

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

 � Sprzedam garaż z kanałem przy ul. 
Polnej tel. 602 705 519

 � Sprzedam garnitur tel. 666 685 283

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

 � 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 tel. 798 
535 086

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

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

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

 � Sprzedam nowe skóry koloru białego 
tel. 666 685 283

 � Sprzedam nowy telefon LG K4 tel. 666 
685 283

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

 � Sprzedam pół bliźniaka w Sobinie na 
ul. Orlej. Stan surowy zamknięty 
z elewacją, balustradami i kominami 
z klinkieru. Działka 6 arów. Media 
doprowadzone tel. 692533405

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

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

 � Sprzedam tanio nowy, nieużywany 
więcierz do połowu ryb. tel. 664 886 
823

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

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

USŁUGI 
 � AWTrade – dezynsekcja, 

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

 � Dobry DJ na Twoją imprezę. Zadbam 
o wszystko 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 tel. 790 590 702

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

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

 � Fotograf proponuje reportaż ślubny 
ze ślubu cywilnego. Atrakcyjna cena, 
album 10 zdjęć, pełny reportaż na 

pendrive. P-ce, Kominka 4 tel. 885 92 92 
92

 � Indywidualne nauczanie – 
matematyka, w zakresie szkoły 
podstawowej i średniej, przygotowanie 
do matury. tel. 661 367 712

 � Kompleksowe remonty i wykończenie 
wnętrz tel. 604 993 012

 � Kompleksowe remonty i wykończenie 
wnętrz. tel. 604 993 012

 � korepetycje z matematyki tel. 606 
408 389

 � Koszenie trawy, pielenie, sprzątanie 
posesji, wywóz trawy, gałęzi. tel. 536 
755 958

 � Kserowanie, drukowanie, skanowanie, 
laminowanie. Różne grubości papierów 
A4, A3. P-ce, Kominka 4 tel. 885 92 92 92

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

 � Pluskwy to nie problem BOMBA i po 
problemie tel. 514 47 51 51

 � Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 
samochodowej, czyszczenie aut, 
polerowanie lakieru. Dojazd do klienta 
gratis. tel. 507 944 895

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

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

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

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

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

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

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

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

 � Transport towarowy, przeprowadzki 
tel. 536 755 958

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

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

 � Usługi kurierskie – Punkt nadawania 
paczek w Polkowicach tel. 690 987 389

 � Usługi pogrzebowe + kremacja 
w kwocie zasiłku pogrzebowego 4.000 

zł. Polkowice, ul. Gdańska 2. tel. 76 84 
00 614

 � Wiercenie studni głębinowych tel. 
537389002

 � Wynajem rusztowań, malowanie 
wewnątrz, zewnątrz, domów, biur, hal, 
podbitka, faktura VAT tel. 514 47 51 51

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

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

KUPIĘ 
 � Działkę na ROD Miedzianka, do 6 tys. 

zł. tel. 726 885 552

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

 � Kupię nową lub używaną pralkę 
automatyczną tel. 666 685 283

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

 � Kupię mieszkanie do remontu 
w Polkowicach, za gotówkę, może być 
zadłużone tel. 530 222 904

 � Kupię telewizor używany 32 cale tel. 
666 685 283

 � Kupię używaną komodę tel. 793 242 
728

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

 � Odkupię szklane bomboniery 
w kształcie kury, produkowane 
w polskiej hucie szkła do 2002 roku. tel. 
663 042 560

 � Pilnie kupię mieszkanie dwupokojowe 
z balkonem w Polkowicach do II piętra 
tel. 887 898 889

PRACA 
 � Osoba niepełnosprawna poszukuje 

pracy. Tylko poważne oferty. tel. 608 701 
480

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

WYNAJMĘ 
 � 3-pokojowe mieszkanie, ul. Kmicica 

tel. 667 405 622

 � Garaż przy ul. Dąbrowskiego 
w Polkowicach tel. 693 509 231

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

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

 � 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. tel. 601 797 659

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

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

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

 � Posiadam do wynajęcia mieszkanie. 
Częściowo umeblowane, z pralką, 
lodówką itp. tel. 698 640 981

 � Posiadam do wynajęcia pokój. tel. 723 
507 041

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

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

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

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

 � Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,34 
m2-4 piętro w wieżowcu ,ul. Sztygarska 
,z windą, centrum miasta, duży parking. 
Mieszkanie całe umeblowane 
i wyposażone tel. 692 533 405

 � Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe, dla 
firm, IV piętro, ul. Hubala. tel. 604 539 
836

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

 � Wynajmę mieszkanie przy ul. Kmicica, 
3 piętro, 3 pokoje, umeblowane tel. 883 
400 269

 � Wynajmę mieszkanie w Polkowicach 
na ul. Sztygarskiej, 2 pokojowe, na 
parterze, częściowo umeblowane 
i odnowione. Cena za wynajęcie 1000 zł 
plus czynsz oraz media. tel. 784 972 170

INNE 
 � Fotowoltaika – darmowy prąd ze 

słońca tel. 574 135 538

 � Hotel dla psów przy lecznicy 
w Chocianowie tel. 606 374 552

 � Odłowy żmij tel. 606 374 552

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

SPRZEDAJ, KUP, WYNAJMIJ
W CZASOPIŚMIE BĘDĄ DRUKOWANE WYŁĄCZNIE OGŁOSZENIA PRZESŁANE NA ADRES: 

OGLOSZENIA@UG.POLKOWICE.PL 
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Siódme poty w szczytnym celu
POMAGAMY

Bieg, wspinaczka na Mount Everest, kino pod chmurką, animacje i gry sportowe – tak w skrócie zapowiada się 24-godzinna, charytatywna sztafe-
ta dla Gracjanka. 5-letni polkowiczanin choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Zebrane podczas akcji pieniądze zostaną przeznaczone na jego le-
czenie. Sztafeta rozpocznie się 8 sierpnia o godzinie 16 na stadionie lekkoatletycznym przy ul. 11 Lutego i będzie trwała nieustannie przez 24 godziny.

Gospodynie 
z krainy 
młynów 
i chleba 
MOSKORZYN

Gotują, pieką, organizują warszta-
ty, zajmują się sztuką ludową, a do 
tego pozyskują środki zewnętrzne 
– Koło Gospodyń Wiejskich w Mo-
skorzynie nie spoczywa na laurach. 
Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Sernika jego członkinie upiekły 
pyszne staropolskie ciasto i zdra-
dziły nam swoje kulinarne sekrety.
 
– Złotym środkiem na nasz sernik jest 
ser. Musi być dobry, tłusty najlepiej od 
gospodarza. Drugim ważnym skład-
nikiem są wiejskie jaja. Czyli krótko 
mówiąc stawiamy na lokalne produk-
ty – zdradza Anna Bełkowska z  Koła 
Gospodyń Wiejskich w  Moskorzynie. 
Przepis na popisowy sernik gospodyń 
znajdziecie w ramce obok.
Oprócz pysznych ciast panie wypieka-
ją również znakomity chleb. W  końcu 
Moskorzyn to sołectwo, które właśnie 
z chleba słynie. Ale gotowanie to nieje-
dyna pasja gospodyń wiejskich. Kolejną 
jest sztuka ludowa. 
– Kilkukrotnie zajęłyśmy miejsca na 
podium w konkursach na palmy wielka-
nocne czy wieńce dożynkowe. Wieniec, 

który zrobiłyśmy na zeszłoroczne do-
żynki reprezentował naszą gminę na 
wystawie w Dreźnie – opowiada Doro-
ta Szubała, sołtys Moskorzyna. 
Sołtys wraz z  radą sołecką na roz-
wój wsi i  realizację pasji mieszkań-
ców wciąż pozyskują nowe środki 
zewnętrzne. 
– Pozyskaliśmy trzy tysiące złotych 
z  Fundacji Porozumienie Wzgórz Dal-
kowskich. Z  tych środków planujemy 
utworzyć w  naszym sołectwie ścież-
kę rowerową edukacyjno-historyczną 
– dodaje Dorota Szubała. – Otrzyma-
liśmy również trzy tysiące złotych 
z fundacji rolnej. W najbliższym czasie 
wspólnie z  mieszkańcami ustalimy na 
co przeznaczymy te środki – dodaje. 
Moskorzyn to wioska młynów i  chle-
ba, dlatego też planowana ścieżka 

rowerowa będzie prowadziła m.in. 
do miejsc, w których kiedyś stały mły-
ny oraz sklep, gdzie sprzedawano chleb 
i mąkę. 
– Dzięki uprzejmości Grzegorza Kardy-
sia z  Towarzystwa Ziemi Polkowickiej 
otrzymaliśmy stare zdjęcia Moskorzy-
na, które wykorzystamy podczas two-
rzenia ścieżki edukacyjno-historycznej 
– zaznacza sołtys Szubała.
Koło Gospodyń Wiejskich w  Mosko-
rzynie powstało wiosną zeszłego roku 
i wciąż prężnie działa. Obecnie liczy 11 
osób. W jego składzie znajduje się jeden 
mężczyzna. Członkinie koła w żartach 
nazywają go degustatorem. O  działa-
niach moskorzyńskich gospodyń bę-
dziemy informować. 

Paula Piastowska

Sernik staropolski
Ser składniki: 
1 kostka masła
1 zapach migdałowy
1,5 szklanki cukru
1 cukier wanilinowy
10 żółtek
1,5 kg sera białego

Ciasto składniki:
3 szklanki mąki
5 żółtek
¾ szklanki cukru
1 cukier wanilinowy
2 płaskie łyżeczki 
proszku do pieczenia
1 kostka masła

Przygotowanie:
Zmielić ser biały i dodać do niego kolejno: kostkę masła, za-
pach migdałowy, 1,5 szklanki cukru, cukier wanilinowy i  10 
żółtek. Następnie dodać 2 łyżki mąki ziemniaczanej i łyżeczkę 
proszku do pieczenia. Ubić 10 białek ze szczyptą soli. Pianę 
z białek dodać do masy serowej i miksować. Czas przygoto-
wać ciasto. Wszystkie składniki ciasta zagnieść razem. Ciasto 
podzielić na połowę. Jedną część rozwałkować i  ułożyć na 
blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Na rozłożone cia-
sto nałożyć ser. Rozwałkować drugą połowe ciasta i pociąć 
w równe paseczki. Paski ułożyć na serze, tak aby utworzyły 
kratkę. Sernik wstawić do rozgrzanego do 180 stopni piekarni-
ka i piec około godziny. Smacznego! 
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Koncert ku pamięci ks. Ludwika Kośmidka 

WSPOMNIENIE
Był symbolem tego miasta, jego ho-
norowym obywatelem. Ks. Ludwik 
Kośmidek zmarł w marcu tego ro-
ku. Z powodu ograniczeń, związa-

nych z epidemią uroczystości po-
grzebowe były skromne, a udział 
mogła w nich wziąć niewielka gru-
pa osób. Dlatego dopiero teraz  
polkowiczanie będą mogli wspól-

nie uczcić pamięć kapłana podczas 
koncertu muzyki poważnej. 
 
Ks. Ludwik Kośmidek był człowiekiem 
godnym uznania i naśladowania. Wielu 

polkowiczan wspomina go jako osobę 
cierpliwą i pobożną.
– Dla wielu pokoleń polkowiczan ksiądz 
Ludwik był przykładem pokory, cier-
pliwości i  pobożności. Był symbolem 
tego miasta, honorowym obywatelem 
Polkowic, przyjacielem i wychowawcą 
młodzieży – mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic.
– To był fantastyczny człowiek. Kibic 
numer jeden. Był na każdym meczu 
Górnika Polkowice. Kiedy zachoro-
wał, musiałem w  każdy poniedziałek 
do niego przychodzić i zdawać relację 
z  ostatniego spotkania – wspomina 
Piotr Wójcik, działacz sportowy Gór-
nika Polkowice. – Jeżeli organizowa-
liśmy wigilie w  klubie, ksiądz prałat 
zawsze przychodził. Udzielił też ślubu 
kilku zawodnikom. Mówił, że nie po-
zwoliłby, by kto inny to zrobił – dodaje. 
Ksiądz Ludwik Kośmidek przez deka-
dy był kapłanem Polkowic. Zmarł 28 
marca 2020 r. w  wieku 87 lat, po 61 
latach służby kapłańskiej. Święcenia 
otrzymał z rąk arcybiskupa Bolesława 
Kominka w 1959 roku. Do Polkowic tra-
fił w 1984 roku. Pełnił funkcję dziekana 
dekanatu Polkowice. Od 2006 roku do 
śmierci pozostał w polkowickiej para-
fii jako rezydent. 
Na ile pozwalał mu na to wiek oraz stan 
zdrowia, brał udział w  świętach koś- 
cielnych i nabożeństwach. 

Przez lata bardzo związał 
się z Polkowicami, wielu 
z nas nie wyobraża sobie 
parafii św. Michała bez 
tego duszpasterza. 

14 sierpnia o  godzinie 19 polkowicza-
nie będą mogli symbolicznie pożegnać 
prałata Kośmidka i  uczcić jego pa-
mięć. Centrum Kultury w  Polkowicach 
organizuje koncert muzyki poważnej 
w  kościele św. Michała Archanioła. 
W programie utwory Chopina i Mozar-
ta w wykonaniu Teresy Kaban (pianino) 
i  Henryka Błażeja (flet). Wejściówki 
można odebrać w Galerii Rynek 26.

Edyta Drzymała

– W  C E N T R U M  K U L T U R Y –

PODCZAS KONCERTU 
OBOWIĄZUJE REŻIM 

SANITARNY: 
– wejście na koncert będzie moż-

liwe na pół godziny przed jego 
rozpoczęciem. Otwarte będzie 
główne wejście naprzeciwko 
ołtarza,

– ze względu na panujące ob-
ostrzenia do każdej wejściówki 
zostanie dołączona „Ankieta 
wstępnej kwalifikacji”, którą 
należy wypełnić i  przekazać 
obsłudze przed wejściem na 
koncert,

– na widownię zostaną wpusz-
czone osoby, które posiadają 
wejściówkę, złożą poprawnie 
wypełnioną ankietę, poddadzą 
się bezdotykowemu pomiarowi 
temperatury ciała, zdezynfeku-
ją ręce oraz będą zakrywać nos 
i usta w trakcie koncertu,

– po zakończeniu koncertu ob-
sługa poprowadzi widzów do 
wyjścia 

Wspólnie w przyszłość
STUDIA

Po Bosch Rexroth i KGHM 
Polska Miedź S.A. przy-
szedł czas na KGHM Me-
traco. Jedna z kluczowych 
spółek córek miedziowe-
go giganta będzie współ-
pracować z Uczelnią Jana 
Wyżykowskiego w  Polko-
wicach.

UJW i  KGHM Metraco będą 
współpracować w  ramach 
wspólnych projektów badaw-
czych, konferencji, warszta-
tów oraz wielu przedsięwzięć 
kreujących postęp techniczny 
i technologiczny.
Podpisane porozumienie to duża szansa na rozwój 
dla studentów. Będą mieli możliwość zaangażowa-
nia się w prace badawcze i naukowe realizowane 
w ramach partnerstwa, nie bez znaczenia jest tak-
że dostęp studentów do infrastruktury technicznej 
spółki.
– W  UJW kształcimy praktycznie. Oprócz teorii 
prezentowanej na wykładach, szczególnie cenne 
są praktyczne umiejętności przekazywane stu-
dentom na laboratoriach czy ćwiczeniach – mówi 
dr Tadeusz Kierzyk, rektor polkowickiej uczelni. – 
To, że tak doświadczony partner jak KGHM Metraco 
chce dzielić się swoim doświadczeniem, prowa-
dząc zajęcia ze studentami, jest dla nas szczegól-
nie cenne – dodaje.
Dzięki partnerstwu studenci UJW będą mieli moż-
liwość odbywania staży, praktyk, a  także pisania 

prac dyplomowych opartych na  tematach wska-
zanych przez nowego partnera. KGHM Metraco ma 
zapewnić dyplomantom pełne wsparcie w zakre-
sie przeprowadzania badań czy opracowywania 
tematu.
KGHM Metraco także skorzysta na współpracy 
z uczelnią. UJW zobowiązuje się m.in. do udostęp-
niania swojego księgozbioru pracownikom spółki, 
promowania nowoczesnych rozwiązań technicz-
nych czy tworzenia lub modyfikowania programów 
studiów wybranych specjalności w  odpowiedzi 
na zapotrzebowanie KGHM Metraco i  środowiska 
gospodarczego.
– Wierzę głęboko, że nasza kooperacja oraz efek-
ty synergii przyniosą wymierne korzyści zarówno 
uczelni, całemu KGHM, jak i firmie KGHM Metraco – 
mówi Adrian Szymański, prezes KGHM Metraco S.A. 

Edyta Drzymała
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Ustabilizować 
formę sportową 
GÓRNIK POLKOWICE

Sezon piłkarski zakończony. Dru-
żyna Górnika Polkowice utrzyma-
ła się w II lidze. Czasu na odpoczy-
nek nie zostało dużo, bo już w tym 
miesiącu wznowione zostaną roz-
grywki sezonu 2020/2021. O krót-
kim podsumowaniu poprzedniego 
sezonu, a także planach na przy-
szły rok Ryszard Flisiewicz rozma-
wiał z prezesem Górnika Polkowice 
– Waldemarem Jedynakiem.
 
Za wami nietypowy sezon piłkarski 
składający się z dwóch części. Pan-
demia koronawirusa pokrzyżowała 
plany wielu klubom, również Górni-
kowi Polkowice.

Był to bardzo trudny czas. Z  uwagi na 
pandemię koronawirusa rozgrywki zo-
stały przerwane i zastanawialiśmy się, 
czy zostaną one w ogóle wznowione. Po 
blisko trzy miesięcznej przerwie udało 
się wznowić rozgrywki, ale intensyw-
ność rozgrywanych meczów była bar-
dzo duża. Graliśmy praktycznie co trzy 
dni, do tego dochodziły dalekie wyjazdy. 
Cieszę się, że w  naszej drużynie udało 
się bez poważniejszych urazów i  kon-
tuzji przejść ten okres. Mam jednak 
świadomość, że to zmęczenie może dać 
o sobie znać jesienią. 

Z perspektywy czasu jakby Pan oce-
nił ten sezon?

Mieliśmy mecze fantastyczne, prze-
platane słabymi, w  których traciliśmy 
bardzo łatwo punkty. Dla mnie to jest 
największy problem w  ocenie minione-
go sezonu. Żałuję przede wszystkim 
pierwszej rundy, ponieważ uważam, że 
w  tamtym okresie straciliśmy za dużo 
punktów i tu mam niedosyt.

Przed sezonem stawialiście sobie cel 
utrzymania się w II lidze. Udało się to 
zrealizować, mimo to nie przedłużył 
pan umowy z trenerem Dobim?

Utrzymanie się w  lidze jest celem 
oczywistym i  nie podlega dyskusji. 
Trener, który podpisuje profesjonalny 
kontrakt, bierze na siebie obowiązek 
i odpowiedzialność zrealizowania tego 
zadania. A więc utrzymanie się w lidze 
nie jest czymś nadzwyczajnym.

Rozumiem, że nie przedłużyliście 
umowy z  trenerem Dobi, ponieważ 
macie inny pomysł na grę drużyny?

Decyzja o  nieprzedłużeniu umowy 
była głęboko analizowana i  z  pewno-
ścią nie była pochopna. Trener Dobi 
pracował w  klubie ponad trzy lata 
i  doszliśmy do wniosku, że trzeba 
świeżego spojrzenia. Uważam, że no-
wemu trenerowi będzie łatwiej pewne 
rzeczy zdiagnozować i  odświeżyć od 
środka drużynę.

Już za niespełna miesiąc wznowio-
ne zostaną rozgrywki ligowe. Czy 
w  Górniku zobaczymy wszystkich 
piłkarzy z ubiegłego sezonu?

Wszystkich na pewno nie. Oficjalnie 
pożegnaliśmy się z  Martinsem Ekwu-
emem, który podpisał kontrakt z trze-
cioligowym zespołem Lechii Zielona 
Góra.

A  co z  Michałem Bednarskim? Czy 
to prawda, że tym piłkarzem inte-
resuje się Jagiellonia Białystok?

Prowadzone są rozmowy z  różnymi 
klubami. Jeżeli nie dojdzie do porozu-
mienia z którymś z tych klubów, bo na 
tę chwilę są to tylko spekulacje medial-
ne. Michał Bednarski jest zawodnikiem 
Górnika Polkowice. Ma on dwuletni 
kontrakt z nami. Oczywiście życzę mu 
awansu sportowego, ba z  pewnością 
na to zapracował, ale jak na razie Mi-
chał jest naszym zawodnikiem.

Kto będzie nowym szkoleniowcem 
Górnika? 

Zdecydowałem, że będzie nim 38-let-
ni Janusz Niedźwiedź. Podpiszemy 
z  trenerem roczny kontrakt z  możli-
wością przedłużenia. To młody ale już 
doświadczony trener, który prowadził 
zespoły drugoligowe. Ostatnio był 
szkoleniowcem Stali Rzeszów, z którą 
awansował do II ligi. Nowy trener ma 
na swoim koncie kilka bardzo cieka-
wych staży trenerskich. Szkolił się 
w  Panathinaikosie Ateny, Fiorentinie 
i VFL Wolfsburg.

Obecnie trwa kompletowanie dru-
żyny. Jak przebiegają negocjacje 
z piłkarzami?

Część zawodników ma obowiązujące 
kontrakty. Innym umowy się skończyły 
i właśnie z nimi prowadzimy rozmowy. 
Mam świadomość, że być może z  kil-
koma piłkarzami będziemy musieli się 
pożegnać. Kilku kluczowych zawodni-
ków otrzymało od nas propozycję gry 
i jeżeli ją przyjmą , to inny będzie nasz 
zakres działań. Na pewno będziemy 
uzupełniać skład o  piłkarzy prezen-
tujących odpowiedni poziom sportowy.

Kiedy poznamy ostateczny skład 
drużyny?

Ostateczny skład Górnika poznamy 4 
października. Wtedy kończy się okienko 
transferowe.

Nie chcecie mieć skompletowanej 
drużyny przed pierwszym meczem 
ligowym?

Teoretycznie każdy by chciał. Myślę, że 
ważniejsza jest pewna rozwaga i koncep-
cja trenera, który musi mieć tę szansę, 
żeby poznać zawodników, ustalić warun-
ki, przedstawić oczekiwania, bo może 
się okazać, że inaczej widzi potencjał 
zespołu, niż to widział jego poprzednik. 
Dlatego chciałbym, żeby w  decyzjach 
kadrowych uczestniczył nowy trener.

Rozumiem, że trzon drużyny będzie 
znany od początku rozgrywek ligo-
wych, a uzupełnienie składu nastąpi 
w jego trakcie?

Oczywiście. Na pewno w meczu Pucharu 
Polski z Arką Gdynia zobaczymy piłkarzy, 

których już znamy. Nie jest wykluczone, 
że przed pierwszym meczem ligowym 
pojawią się nowe twarze. 

Jakie stawiacie sobie cele na przy-
szły sezon? Na pewno utrzymanie, 
a może coś więcej?

Cel, jaki stawiam nowemu trenerowi, to 
zdiagnozowanie naszej sytuacji kadrowej 
i świeże spojrzenie na potencjał piłkarzy. 
Chciałbym, żeby ustabilizować formę 
sportową na pewnym poziomie i regular-
nie zacząć punktować. Tylko ustabilizo-
wanie formy sportowej na odpowiednim 
poziomie pozwoli stawiać wyższe cele 
przed zespołem w przyszłości. 

A  więc twoim marzeniem jest awans 
drużyny do I ligi?

Czy to jest moje marzenie? Dla mnie naj-
ważniejsze jest ustabilizowanie formy 
piłkarzy na dobrym drugoligowym po-
ziomie. Jeśli ten poziom osiągniemy, to 
wtedy możemy myśleć o  czymś więcej. 
Mamy jeden z  ładniejszych stadionów 
w II lidze, więc czemu nie?

Niedźwiedź nowym 
trenerem Górnika 
PIŁKA NOŻNA

Janusz Niedźwiedź poprowa-
dzi zielono-czarnych w  sezonie 
2020/2021. Nowy szkoleniowiec 
p o d p i s a ł 
z  Górnikiem 
P o l k o w i c e 
roczny kon-
trakt z opcją 
przedłużenia 
na kolejny se-
zon.
 
N i e d ź w i e d ź 
swoją przygo-
dę z  futbolem 
r o z p o c z y n a ł 
jako piłkarz 
w  Błękitnych 
Barwice. Na-
stępnie wystę-
pował w  Amice Wronki, z  którą wy-
walczył Mistrzostwo Polski Juniorów 
Młodszych (1998). Przez wiele lat był 
młodzieżowym reprezentantem Polski 
od U-14 do U-19. Janusz Niedźwiedź 

pracę trenerską rozpoczął w  wieku 
30 lat. Jako młody szkoleniowiec pro-
wadził już m.in.: drugoligową Jarotę 
Jarocin i Radomiaka Radom. Do marca 

2020 był szko-
l e n i o w c e m 
Stali Rzeszów, 
z którą w sezo-
nie 2018/2019 
awansował do 
II ligi.
Niedźwiedź na 
swoim koncie 
ma również 
kilka bardzo 
ciekawych sta-
ży trenerskich. 
Szkolił się 
m.in. w  Pana-
thinaikos Ate-
ny, Fiorentinie 

czy VFL Wolfsburg. Obecnie 38-letni 
trener przez najbliższy sezon będzie 
prowadził piłkarzy Górnika Polkowice.

KS GÓRNIK POLKOWICE

–  S P O R T  –

Waldemar Jedynak
PREZES GÓRNIKA POLKOWICE
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COVID-19 nie odpuszcza. 
Przestrzegajmy obostrzeń 
ZDROWIE

Ostatnio, w  ciągu jednej 
doby, odnotowano w gmi-
nie Polkowice pięć kolej-
nych potwierdzonych za-
chorowań na COVID-19. 
W  sumie, obecnie jest 
szesnaście aktywnych 
zakażeń. Przypomina-
my o obowiązujących ob-
ostrzeniach sanitarnych. 
 
Z  przekazanych przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-
-Epidemiologiczną w  Polko-
wicach danych wynika, że od 
początku pandemii, w  gminie 
Polkowice odnotowano 21 
potwierdzonych zachorowań 
na koronawirusa (stan na 5 
sierpnia). W  tym czasie było 
pięć ozdrowień.  
– W  lipcu zleciliśmy wyko-
nanie 155 wymazów, a  od 
początku sierpnia dwadzieścia dwa, czyli w  su-
mie 177 – mówi Zenona Jasiurkowska, dyrektor 
polkowickiego sanepidu. – Z  tej liczby 31 osób 
czeka jeszcze na wykonanie badań. Sytuacja na-
biera tempa. Nie trzeba się bać, ale należy prze-
strzegać obowiązujących obostrzeń sanitarnych 
– dodaje. 

Wakacje i  sezon urlopowy 
sprzyjają podróżom, odbywa-
ją się różne imprezy czy uro-
czystości rodzinne. Trzeba 
zachować czujność, tak samo 
jak w  marketach czy innych 
miejscach. Nadal obowiązują 
maseczki zasłaniające nos 
i  usta, dokładne mycie oraz 
dezynfekcja rąk. A  jak jest, 
to widać każdego dnia. Wie-
le osób zdaje się zapominać 
o zagrożeniu albo je ignoruje. 
– Apeluję o  zachowanie 
szczególnej ostrożności 
w związku z dalszym rozprze-
strzenianiem się koronawiru-
sa – mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic. – Nie 
rezygnujmy z  noszenia ma-
seczek, zachowujmy dystans 
społeczny, opiekujmy się 
zwłaszcza naszymi seniora-
mi. Niech ten wakacyjny okres 

nie uśpi naszej czujności i  odpowiedzialnej po-
stawy, które decydują o zdrowiu naszym i osób, 
z którymi się kontaktujemy. 
– Domagamy się praw, więc uszanujmy prawo 
innych do tego, by czuli się bezpieczniej, na przy-
kład, w sklepach – podkreśla dyrektor sanepidu. 

Urszula Romaniuk

Zmiany w polkowickiej przychodni 
PCUZ

Każda działalność w czasie epide-
mii koronawirusa wiąże się z pew-
nymi ograniczeniami. Szczegól-
nie dotyczy to opieki zdrowotnej. 
W polkowickiej przychodni wpro-
wadzono wiele zmian. 

Przede wszystkim należy sprawdzać 
na stronie internetowej Polkowickiego 
Centrum Usług Zdrowotnych aktual-
ne informacje dotyczące działalności 
placówki. Wyżej podajemy numery 
telefonów oraz godziny otwarcia reje-
stracji PCUZ. 
Nadal pacjenci kontaktują się z  leka-
rzami podstawowej opieki zdrowotnej 

w formie teleporady, ale jeśli sytuacja 
wymaga wizyty w  przychodni, wtedy 
ustalany jest termin. Podobnie jest, 
jeśli chodzi o lekarzy specjalistów. 
- Zaleca się, aby pacjenci przycho-
dzili co najmniej piętnaście minut 
przed wyznaczoną godziną wizyty, nie 
ma potrzeby, aby przychodzić dużo 
wcześniej – mówi Waldemar Sułek, 
prezes Polkowickiego Centrum Usług 
Zdrowotnych. 
Recepty na leki stałe, wystawiane 
przez lekarza rodzinnego, można 
zamawiać wysyłając wiadomość e-
-mail: erecepta@pcuz.eu lub za po-
mocą aplikacji Visimed (w  pierwszym 
przypadku trzeba zadzwonić do 

przychodni po kod, aby odebrać lek 
w  aptece, a  w  drugim należy podać 
numer konta OSOZ). 
Od niedawna w PCUZ przyjmuje nowy 
kardiolog. Powstała też poradnia 
diagnozy i  leczenia zmian skórnych, 
która funkcjonuje w  soboty od godzi-
ny 8. Mogą się do niej zgłaszać osoby 
w wieku od 20. do 70. roku, ze skiero-
waniem od lekarza POZ lub onkologa. 
Rejestracja wyłącznie telefoniczna, 
codziennie w godzinach od 7 do 14 pod 
numerem tel. 534 782 054. Szczegó-
łowe informacje znajdują się na stro-
nie internetowej www.pcuz.pl. 
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Zenona Jasiurkowska
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-

-Epidemiologicznej w Polkowicach

Z naszego doświadczenia wiemy, 
że są osoby zakażone, które nie 

mają objawów chorobowych 
i mogą zarażać innych. Dlate-
go tak ważne jest to, abyśmy 
nosili maseczki lub przyłbice 
i dezynfekowali ręce, zgodnie 

z zaleceniami. 
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