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Rodzinny poród w Polkowicach. Jak w filmie   
MIESZKAŃCY

Malutki Tymon śpi spokojnie w ra-
mionach taty, obok mamy, bracisz-
ka i babci. Za jakiś czas dowie się, 
jakie emocje towarzyszyły jego na-
rodzinom. Chłopczyk przyszedł na 
świat 22 lipca w środku nocy, w Po-
lkowicach. W domu. 
 
Kiedy o godzinie 3.30 pierwszy skurcz 
wyrwał ze snu Magdalenę Koper-
ską pomyślała tylko, że „chyba się 
zaczęło”. 

- Powiedziałam mężowi, żeby zadzwo-
nił do mojej mamy, by przyszła i zajęła 
się starszym synkiem Dawidkiem – 
wspomina pani Magdalena. 

Pan Daniel powiadomił teściową i we-
zwał karetkę pogotowia, ale nagle 
wszystko zaczęło się bardzo szybko 
dziać. Pojawiły się kolejne skurcze, 
a  kiedy odeszły wody, w  ruch poszły 
prześcieradła. 

- I  synek pojawił się na świecie, było 
pięć minut po czwartej - mówi pani 
Magdalena. – Leżał przytulony do 
mnie, kiedy przyjechała karetka. Le-
karz odciął pępowinę. 

Mama i noworodek zostali przewiezieni 
do szpitala. Pan Daniel pojechał za nimi, 
a kiedy powiadomił rodzinę, że wszyst-
ko jest w porządku, wszyscy odetchnęli 
z ulgą.  

- Jaka to była adrenalina! – opowiada 
Marzena Ciechanowska, mama pani 
Magdaleny. - Nigdy nie byłam przy 
porodzie, takie akcje widziałam tyl-
ko w filmie. I  to był poród jak w filmie. 
Tylko miski z wodą nie było, ale babcia 
odebrała wnuka – dodaje z uśmiechem. 

- Z nas wszystkich to Madzia była naj-
spokojniejsza – podkreśla pan Daniel. 
– Mnie adrenalina trzymała jakieś trzy 
dni. 

Braciszkiem cieszy się Dawid, który 
wybrał mu imiona: Tymon Oskar. Rodzi-
ce i babcia mówią, że jest bardzo opie-
kuńczy, a  o  jakiejkolwiek zazdrości nie 
ma mowy. 

W  chwili urodzenia chłopczyk ważył 

3590 g i mierzył 56 cm. Zdrowo rośnie. 
W  prezencie od władz gminy rodzina 
państwa Koperskich otrzymała pa-
miątkowe gadżety oraz figurkę święte-
go Sebastiana, patrona Polkowic. 

Z  rodzicami i  bratem małego Tymona 
spotkał się burmistrz Łukasz Puźniec-
ki. Państwu Koperskim przekazał ser-
deczne gratulacje i  drobne upominki, 
a  ich najmłodszemu synkowi życzenia, 
aby czas jego dzieciństwa i  dorasta-
nia był naznaczony samymi pięknymi 
dniami.
– Gmina Polkowice zawsze będzie 
wspierała rodziny - mówi burmistrz 
Puźniecki. - Młodzi polkowiczanie to 
nasza przyszłość, o którą powinniśmy 
szczególnie dbać – podkreśla. 
Jako ciekawostkę podajemy, że był to 
trzeci w  ostatnich miesiącach domo-
wy poród w  Polkowicach. Poprzednie 
odbyły się w  grudniu zeszłego roku 
i w styczniu tego roku. I też urodzili się 
chłopcy. 

ULK

Z rodzinnego domu, przez Kazachstan, do Moskorzyna
JUBILEUSZ

Z okazji 81. urodzin panią Anielę Ol-
szewską odwiedził burmistrz Łu-
kasz Puźniecki. Przy okazji preze-
ska Koła Związku Sybiraków w Po-
lkowicach opowiedziała swoją hi-
storię. 
 
Po ataku Związku Radzieckiego na Pol-
skę w  1939 roku tysiące Polaków ze 
wschodnich rubieży II RP wysiedlono 
w głąb Rosji, na Sybir. Wśród nich była 
rodzina pani Anieli, która wtedy miesz-
kała w Orłówce na Wołyniu.
– Miałam dziewięć miesięcy, kiedy 
mnie, moją mamę i pięcioro rodzeństwa 
zabrano w nocy, 13 kwietnia 1940 roku 
i wywieziono do Bałkaszyna w północ-
nym Kazachstanie, gdzie był kołchoz. 
Ciężka praca, głód, w zimie siarczyste 
mrozy i śnieg, latem dręcząca spiekota 
– opowiada jubilatka.
Tam wraz z rodziną spędziła sześć lat, 
aż do powrotu do Polski. Wtedy odna-
lazł się ojciec pani Anieli, przedwojen-
ny policjant, później podkomendny gen. 
Kleeberga. Szczęśliwie przeżył wojnę 
tylko dlatego, że we wrześniu 1939 
roku trafił do niemieckiej niewoli.
– Po wojnie Rosjanie namawiali mamę, 
żebyśmy nie wracali do kraju. Obie-
cywali dostatnie życie w  Związku 
Radzieckim, podkładali dokumenty 
o  zrzeczeniu się polskiego obywatel-
stwa. Mama ich nigdy nie podpisała. 
Przy najbliższej okazji dostaliśmy się 
na transport do Polski – wspomina.

Jechali bezdrożami kilka dni do naj-
bliższej stacji kolejowej, a później kilka 
tygodni na zachód. Znowu, jak w  1940 
roku wagonami towarowymi, ale już 
bez zakratowanych okien i  zamknię-
tych od zewnątrz drzwi. Kiedy doje-
chali w  końcu do wytęsknionej Polski, 
nie skończyła się ich tułaczka. Kolejne 
transporty z  repatriantami przenosiły 
ich od Brześcia nad Bugiem, przez Biel-
sko-Białą i Gniezno aż do Szczecina. Na 
Dolnym Śląsku pani Aniela znalazła się 
– jak sama mówi – przypadkowo.
– Przyjechałam na te tereny w  1975 
roku, kiedy byłam nauczycielką. 
A w samym Moskorzynie mieszkam od 
44 lat – dodaje.
W  dzień 81. urodzin panią Anielę 

odwiedził w  jej domu w  Moskorzynie 
burmistrz Polkowic.
– Ciągle jestem pod wrażeniem prze-
żyć i  życiorysów Polaków, którzy jako 
małe dzieci zostali wraz ze swoimi 
rodzinami skazani na zesłanie i  po-
niewierkę na Sybir. Ich przeżycia, wi-
doczna w  nich siła charakteru i  przy-
wiązanie do polskości, napawają mnie 
dumą i satysfakcją, że mogę się z nimi 
osobiście spotkać. Złożyłem pani Anie-
li zarówno wyrazy szacunku za jej ży-
ciową drogę, jak również urodzinowe 
życzenia dalszych lat w  zdrowiu oraz 
podziękowania za jej pracę na rzecz lo-
kalnego środowiska Sybiraków – mówi 
burmistrz Łukasz Puźniecki.

RT

Tu stanie pomnik marszałka Piłsudskiego
HISTORIA

Cokół na skwerze u  zbiegu ulic 
Browarnej i  Targowej świadczy 
o tym, że niebawem stanie na nim 
figura marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Odsłonięcie pomnika za-
planowano na 19 września. 
 
Odlana z  brązu ponad dwumetrowa 
figura marszałka Józefa Piłsudskie-
go, w  mundurze galowym z  orderami 
i w płaszczu zimowym, stanie na dwu-
metrowym cokole 
i będzie też zawierać 
inne ważne elemen-
ty: maciejówkę, bu-
ławę oraz szablę. 
Powstanie pomnika 
jest zwieńczeniem 
starań społecznego 
komitetu, zawiąza-
nego w  listopadzie 
2018 roku przez po-
lkowickich działaczy 
Prawa i  Sprawiedli-
wości: Wojciecha 
Marciniaka, Romana 
R o z my s ł ow sk iego 
i Jana Zarzyckiego. 
- Zbliżała się setna 
rocznica odzyskania niepodległości 
i  zastanawialiśmy się, gdzie może-
my złożyć wiązankę kwiatów i  oddać 
cześć bohaterom – wspomina Roman 
Rozmysłowski, szef społecznego ko-
mitetu budowy pomnika marszałka 
Józefa Piłsudskiego w  Polkowicach, 
przewodniczący rady miejskiej. 
- Doszliśmy do wniosku, że w  naszym 
mieście brakuje miejsc nawiązujących 
do tradycji narodowych, gdzie moż-
na byłoby zgromadzić się w  święta 
państwowe, złożyć kwiaty, oddać 
cześć bohaterom – dodaje Wojciech 
Marciniak, zastępca burmistrza ds. 
gospodarczych. - Uznaliśmy, że wła-
śnie marszałek Piłsudski jest tą 
osobą, która może patronować tego 

typu uroczystościom, jego zasługi we 
wskrzeszeniu państwa polskiego są 
bezdyskusyjne, a  niektóre święta: 11 
listopada i  15 sierpnia nierozerwalnie 
się z nim łączą. 
Koszt pomnika sięga około 160 tysięcy 
złotych. Jego budowa zostanie sfinan-
sowana ze zbiórki publicznej i  wpłat 
darczyńców. 
- Inicjatywa została pozytywnie przy-
jęta przez burmistrza Polkowic Łuka-
sza Puźnieckiego, który zaoferował jej 

wsparcie. Te otrzy-
maliśmy również ze 
strony wrocławskie-
go oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej. 
Dodam, że patronat 
honorowy nad budo-
wą pomnika marszał-
ka Józefa Piłsudskie-
go objęli burmistrz 
Polkowic Łukasz 
Puźniecki, marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek 
oraz parlamentarzy-
ści Zagłębia Miedzio-
wego i  księża polko-
wickiego dekanatu 
– podkreśla Roman 

Rozmysłowski.
W  zamyśle inicjatorów przedsięwzię-
cia jest to, aby skwer z  pomnikiem 
Marszałka stał się jednym z głównych 
miejsc codziennych spotkań polko-
wiczan. Miejsc, gdzie młodsi i  starsi 
mieszkańcy będą pielęgnować „naszą 
polskość”, jak podkreślają, poprzez 
konkursy czy wystawy  dotyczące 
nie tylko postaci Józefa Piłsudskie-
go, ale też  pozostałych „ojców od-
zyskania niepodległości”: Witosa, 
Rataja, Dmowskiego, Paderewskiego, 
Korfantego. 

ULK
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PREZES KOŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW 

W POLKOWICACH
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W trosce o spragnione czworonogi
ZWIERZĘTA

Upalna aura wszyst-
kim daje się we zna-
ki. Z myślą o czworo-
nogach przy urzędzie 
gminy postawiono sto-
jak z dwiema miskami 
wody, by spragnione 
zwierzęta mogły uga-
sić pragnienie. Na tym 
nie koniec. 
 
Miski z wodą dla czworo-
nogów nie są w Polkowi-
cach nowością. 
- W  zeszłym roku z  ini-
cjatywy naszego klubu miska z  wodą 
pojawiła się koło ratusza, co spo-
tkało się z  bardzo dobrym odbio-
rem mieszkańców, a  potem akcja się 

rozszerzyła – przypomina Mariusz Zy-
baczyński, wiceprzewodniczący rady 
miejskiej, szef Klubu Radnych Lepsze 
Polkowice. – W  tym roku, w  trosce 

o  bezpieczeństwo 
zwierząt w  czasie 
upałów gmina udo-
stępniła kilka miejsc 
na stojaki z miskami. 
Poza miejscem obok 
wejścia do ratusza, 
kolejne poidełka dla 
czworonogów znaj-
dują się na tarasie 
przy pizzerii w parku 
miejskim oraz przy 
Centrum Kultury 
przy ulicy Skalników. 
W  każdym z  tych 
miejsc zapewnione 

jest stałe zaopatrzenie w wodę. 
Całość kosztowała około 480 złotych.

ULK

Polkowice na elektromobilnej mapie
EKOLOGIA

Gminny program rozwoju elektro-
mobilności wzbogacił się o nowe 
narzędzie. Stacja ładowania aut 
elektrycznych nie tylko ułatwi ży-
cie posiadaczom pojazdów napę-
dzanych czystą energią, ale także 
wpisuje się w strategię utworzone-
go niedawno Klastra Energii Zagłę-
bia Miedziowego.
 
Stacja ładowania 
pojazdów elektrycz-
nych (EE) została 
zamontowana przy 
parkingu obok polko-
wickiego Aquapar-
ku pod koniec maja 
przez firmę Tauron 
Nowe Technologie, 
na podstawie umowy 
o  współpracy zawar-
tej z gminą Polkowice. 
Przez kilka tygodni po 
montażu trwały od-
biory techniczne oraz 
homologacja punktu. 
Na początku sierpnia 
punkt był gotowy do 
użytkowania.  
- Bardzo się cieszę 
z dobrej, konstruktywnej  współpracy 
z Tauron Nowe Technologie. Liczę na to, 
że tego typu instalacje pojawią się tak-
że na terenie pozostałych gmin – mówi 
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.
To pierwsza taka inwestycja na mapie 

gminy Polkowice. Jego lokalizacja za-
pewnia łatwą dostępność zarówno 
dla mieszkańców miasta i gminy Polko-
wice, klientów pobliskich supermar-
ketów, jak i  dla podróżujących Drogą 
Krajową nr 3 oraz osób odwiedzających 
Aquapark. Przy wyborze lokalizacji 
ważna była także bliskość stacji trans-
formatorowej, zapewniającej punktowi 
stały i niezakłócony dostęp do źródła 

zasilania. Obec-
nie na obszarze 
Operatora Sieci 
D y s t r y b u c y j -
nej (OSD) Tau-
ron   funkcjonuje 
56 takich stacji.
Co ważne, po-
stawienie punk-
tu do ładowania 
nie kosztowało 
Polkowic ani 
grosza. Za to 
trafiliśmy na 
mapę miejsc, 
gdzie można 
zatrzymać się 
i  doładować 
baterię w  aucie 
e l ek t r y c z ny m . 
Dla tych polko-

wiczan, którzy zdecydowaliby się na 
zakup auta elektrycznego, to także 
wygoda, bo nie muszą dłużej jeździć do 
Lubina czy Głogowa. Takie ładowanie 
jest także coraz tańsze, bo od 1 maja 
na stacjach Tauron obowiązuje nowy 

cennik z niższymi stawkami.
– Jest to odpowiedź na oczekiwania 
użytkowników oraz dążenie do jak naj-
większej przystępności usług e-mobi-
lity, oferowanych przez Tauron. Nowa 
taryfa jest niższa o  blisko 25 procent, 
a  stawka od 1 maja za kilowatogodzi-
nę wynosi 1,21 zł – informuje Marcin 
Wierzbicki, dyrektor Projektów/Elek-
tromobilność Tauron Nowe Technolo-
gie (TNT).
– Warto podkreślić, że stacje Taurona 
zasilane z sieci OSD dostarczają ener-
gię elektryczną pozyskiwaną z  odna-
wialnych źródeł: elektrowni wodnych 

i  farm wiatrowych. Pochodzenie ener-
gii potwierdza Polskie Towarzystwo 
Certyfikacji Energii w Poznaniu – pod-
kreśla Marcin Wierzbicki. Przypomina 
jednocześnie, że coraz więcej firm 
komercyjnych angażuje się w  pomoc 
w rozwoju elektromobilności.
Wszystkie stacje ładowania Tauron są 
dostępne w aplikacji eMap, która służy 
m.in. do nawigowania ładowarek, au-
toryzacji użytkownika oraz rozliczenia 
klienta za usługę ładowania. Aplikacja 
jest dostępna w APP Store oraz Google 
Play.  
Jak przypomina Jan Wojtowicz, 

wicestarosta polkowicki, a  wcześniej 
pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. 
górnictwa i  komunikacji, Polkowice 
mają za sobą co najmniej dwa działa-
nia dotyczące mobilności, transportu 
nisko- i zeroemisyjnego, odnawialnych 
źródeł energii oraz rozwiązań z obsza-
ru Smart City.
– Mamy w  Polkowicach dwa w  pełni 
elektryczne autobusy miejskie marki 
SOR, na które gmina pozyskała środki 
zewnętrzne w   wysokości  blisko 1,5 
mln zł. Jesteśmy także w trakcie reali-
zacji przetargu na dziewięć autobusów 
elektrycznych, na które pozyskaliśmy 
blisko 14,5 mln zł ze środków woje-
wództwa dolnośląskiego. Natomiast 
w kwietniu tego roku oddano do użytku 
zajezdnię autobusową, gdzie znajduje 
się jedenaście punktów do ładowania 
autobusów elektrycznych – wymienia 
wicestarosta polkowicki.
Burmistrz Polkowic Łukasz Puź-
niecki dodaje, że gmina Polkowice 
ma  ambitne plany dalszego rozwoju 
elektromobilności.
– Czeka nas prawdziwa rewolucja 
w transporcie publicznym. Zamówienie 
dziewięciu nowych autobusów elek-
trycznych to jedno, ale w  przypadku 
wymiany floty w jednostkach gminnych 
również będziemy starali się nabywać 
pojazdy elektryczne. Myślę, że z  cza-
sem mieszkańcy naszej gminy będą 
coraz częściej decydować się na zakup 
hybryd czy samochodów w pełni elek-
trycznych, bo te ostatnie od teraz mogą 
wygodnie naładować w uruchomionym 
właśnie punkcie – zaznacza burmistrz 
Polkowic.

Roman Tomczak
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DANE TECHNICZNE POLKOWICKIEJ STACJI 
ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH:
Typ: Enelion
Ilość miejsc postojowych przeznaczonych do ładowania pojazdów: 2
Ilość punktów ładowania: 2
Miejsca postojowe: wydzielone i oznakowane
Maksymalna moc zainstalowanych ładowarek: 44 kW
Moc ładowania: 22 kW dla każdego punktu ładowania
Instrukcja ładowania: umieszczona na korpusie stacji
Ładowanie odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej eMap firmy Tauron.

Odbetonowują rynek
ZIELEŃ

Zielona alejka z drzewami stanie na 
polkowickim rynku. Utworzą ją pla-
tany, które nie tylko ozdobią serce 
miasta, ale również schłodzą beto-
nowy plac. Będzie to idealne miej-
sce do wypoczynku dla mieszkań-
ców, szczególnie w okresie letnim. 
– Zazielenienie polkowickiego rynku to 
krok do tego, aby stał się miejscem wy-
poczynku dla polkowiczan. Sam projekt 
„Zielona alejka” wpisuje się w działania 
gminy dotyczące zwiększenia ilości sa-
dzonych drzew – mówi Łukasz Puźniec-
ki, burmistrz Polkowic. – Przypominam, 
iż w tym roku posadzimy ich na terenie 
gminy w rekordowej liczbie ponad 700. 
Celem tych działań jest tworzenie za-
cienionych miejsc do odpoczynku i  li-
kwidacja tzw. „miejskich wysp ciepła” 
– dodaje.

Z początkiem sierpnia ogłoszono  prze-
targ, który wkrótce wyłoni wykonawcę 
„Zielonej alejki”. Ozdobi ona Plac Piastów 
na polkowickiej starówce. Część kostki 
brukowej, która obecnie znajduje się 
w  tym miejscu, zastąpi pięć platanów. 
Są to drzewa liściaste o  grubym pniu 
i rozłożystszych konarach.
– W  miejscu, w  którym mają stanąć 
platany jest tak zwana miejska wyspa 
ciepła. Betonowe ściany budynków 
i  kamień na posadzce podczas upałów 
oddaje temperaturę. Drzewa będą peł-
nić tam rolę klimatyzatorów, schłodzą 
powietrze i poprawią mikroklimat – wy-
jaśnia Elżbieta Kaczorowska, gminny 
architekt zieleni. 
„Zielona alejka” to kolejny krok do tego, 
aby gmina Polkowice stała się zielonymi 
płucami Zagłębia Miedziowego.

PPi

Łukasz Puźniecki
burmistrz Polkowic

Bardzo się cieszę, że Polkowice 
trafiły na polską mapę elektro-
mobilności. Bez rozwoju tego 
typu instalacji trudno byłoby 

o rozwój w tym kierunku. 

FOT.  U, ROMANIUK
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Wspólnie wykształcą 
miedziową kadrę

UJW

Znacznie wyższy poziom współ-
pracy. Liczne korzyści dla studen-
tów i absolwentów kierunku Gór-
nictwo i geologia. Światowy kon-
cern miedziowy zawarł z Uczelnią 
Jana Wyżykowskiego umowę w za-
kresie kształcenia dualnego. 

Kolejne ważne porozumienie między 
KGHM Polska Miedź S.A  a  Uczelnią 
Jana Wyżykowskiego podpisane. Do-
tyczy ono kształcenia studentów na 
kierunku Górnictwo i geologia. 
Nauczanie dualne zakłada realizowa-
nie przedmiotów specjalnych przy bez-
pośrednim udziale przedsiębiorstwa, 
z  którym jest podpisana umowa. To 
oznacza, że studenci górniczego kie-
runku UJW o specjalnościach: techniki 
eksploatacji złóż, maszyny i  urządze-
nia górnicze oraz poszukiwanie i  roz-
poznawanie złóż będą mieli możliwość 
m.in.  odbywania staży, a także praktyk 
w  rzeczywistych realiach przemysłu, 
w  zakładach należących do miedzio-
wego holdingu.
– To pierwsze w  historii uczelni tego 
typu porozumienie dotyczące kształ-
cenia  dualnego – mówi dr Tadeusz Kie-
rzyk, rektor UJW. – Umowa ta w  stu 

procentach realizuje założenie ustawy 
o  nauce i  szkolnictwie wyższym, a  to 
stawia nas na najwyższym poziomie  
– podkreśla rektor UJW. – Od teraz 
będziemy mówić, że wspólnie z  KGHM 
prowadzimy studia. To oznacza wspól-
ne kształtowanie sylwetki absolwenta 
oraz tego, kim ma być przyszły in-
żynier. Wspólnie ustalamy program 
studiów oraz kadrę. Dodajmy, że na 
górniczych kierunkach wykładowcy to 
w  większości doświadczeni praktycy, 
wieloletni współpracownicy miedzio-
wej spółki. To gwarantuje studentom 
zdobycie nie tylko wiedzy teoretycz-
nej, lecz także umiejętności wykorzy-
stania tej wiedzy w praktyce. 
– Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest  
zlokalizowana bardzo blisko naszych 
oddziałów, można powiedzieć, że  na 
terenie KGHM  – mówi  Radosław 
Stach, wiceprezes zarządu ds. pro-
dukcji KGHM Polska Miedź S.A. – Wielu 
naszych pracowników to absolwenci 
albo jej studenci.  Kształcenie dualne 
i współpraca między KGHM a uczelnią 
to dobre połączenie wiedzy i doświad-
czenia. Porozumienie to kolejny krok. 
Wierzę, że będzie ono zarówno dobre 
dla miedziowej spółki  jak i dla uczelni 
– dodaje.
Miedziowa spółka zapewni 

dyplomantom pełne wsparcie w  za-
kresie przeprowadzania badań czy 
opracowywania tematów przy realiza-
cji prac dyplomowych i naukowych.
Przyszli inżynierowie po zakończeniu 
nauki otrzymają nie tylko dyplom, lecz 
także konkretny wpis w CV, które zyska 
dodatkową wartość dzięki certyfikato-
wi KGHM.
Porozumienie przewiduje także reali-
zowanie programów stypendialnych 
dla najlepszych studentów i absolwen-
tów UJW jako inwestycję na rzecz two-
rzenia zaplecza kompetentnej kadry 
przyszłych pracowników KGHM.
– Bardzo się cieszę, że w  naturalny 
sposób materializuje się wizja Uczelni 
Jana Wyżykowskiego jako pierwotna 
potrzeba nie tylko pogłębiania wiedzy, 
ale przede wszystkim dostarczy ona 
pracodawcom z  naszego regionu wy-
soko wykwalifikowanych pracowników 
– dodaje Łukasz Puźniecki, burmistrz 
Polkowic. 
Warto podkreślić, że na rzecz porozu-
mienia pracowało grono ludzi zarówno 
z  KGHM jak i  naszej uczelni. Wspar-
cie okazał także minister Krzysztof 
Kubów, szef gabinetu politycznego 
premiera.

 UJW

Zabierz dziecku smartfona
PROFILAKTYKA

- To małe urządzenie potrafi z jed-
nej strony uratować życie, a z dru-
giej pozbawiło życia wiele osób – 
mówi Mateusz Rodzeń, współautor 
projektu „Lekarze dla przedszko-
laków”. Pediatra wspólnie z bra-
tem (również lekarzem) wypo-
wiada się w filmie, który powstał 
na potrzeby drugiej edycji projek-
tu „Radosna Rodzina”. Realizuje go 
polkowicki żłobek we współpra-
cy z Ośrodkiem Pomocy Społecz-
nej i pod patronatem burmistrza  
Polkowic. 
 
W  tegorocznej edycji organizatorzy 
projektu wypowiadają wojnę tele-
fonom, tabletom, laptopom i  innym 
urządzeniom.
- To małe urządzenie to z  jednej stro-
ny uśmiechnięte, szczęśliwe rodziny, 
a  z  drugiej to małe urządzenie może 
być narzędziem do rozpadu rodziny 
i  wielkiego płaczu – mówi lekarz Łu-
kasz Rodzeń.
- Ten mały przedmiot może sprawić, 
że twoje dziecko będzie w przyszłości 
geniuszem, a z drugiej strony ten mały 
przedmiot ma taką moc, że twoje dziec-
ko może popaść w nałogi – wtóruje mu 
jego bliźniak - Mateusz, również lekarz.
Tak rozpoczyna się jeden z filmów pro-
mujących tegoroczną edycję projektu 
„Radosna rodzina”.
- Film, który przygotowali bracia Ro-
dzeń pokazuje rodzicom, jak bardzo 
jest to niebezpieczne - mówi Ewa 

Kowalik, zastępca burmistrza ds. spo-
łecznych. - Rodzice bardzo często 
mają swoje sprawy w domu, dają wtedy 
bardzo często dziecku obejrzeć bajkę 
czy pograć w gry. W domu dzieci siedzą 
przed ekranem czy to telewizora, kom-
putera czy laptopa. W drodze, w samo-
chodzie dostają tablety czy smartfony, 
by spokojnie rodzice mogli dojechać 
na miejsce. Trzeba rodzicom pokazać, 
że można inaczej. Bardziej kreatywnie 
- dodaje.
„Pandemia trochę pokrzyżowała nam 
plany, ale my się nie poddajemy. Działa-
my i  pomagamy troskliwym rodzicom, 
dzieląc się wiedzą pomocną w wycho-
wywaniu dzieci. Chcemy żeby rodziny 
naszych maluszków były radosne” 
– reklamuje akcję na facebooku polko-
wicki żłobek.
W  tym roku do wsparcia projektu 
oprócz lekarzy: Łukasza i  Mateusza 
Rodzeniów z  projektu „Lekarze dla 
przedszkolaków”, zaproszono również 
Korynę Opalę-Rybkę z  Ośrodka Tera-
peutyczno-Szkoleniowego KORART 
w  Głogowie, która jest między innymi 
artekinezjolożką i arteterapeutką. 
Projekt jest finansowany przez gminę 
Polkowice.
- Jest to bardzo ciekawy projekt. 
Przede wszystkim pomaga rodzicom 
zbliżyć się do ich dzieci. Pokazuje, jak 
spędzić czas inaczej, ciekawej - kwituje 
burmistrz Ewa Kowalik.

ULK

Znamy wyniki matur
OŚWIATA

Tegoroczni maturzyści mogą 
sprawdzać wyniki matur w Interne-
cie. Czekali na ten moment o wiele 
dłużej niż ich starsi koledzy, ponie-
waż z powodu koronawirusa matu-
ry zostały opóźnione o ponad mie-
siąc. Spośród wszystkich absol-
wentów liceum i technikum w po-
wiecie polkowickim blisko 59 pro-
cent uzyskało pozytywny wynik 
z egzaminów. 
 

W  powiecie polkowickim do egzaminu 
dojrzałości przystąpiły ogółem 164 
osoby.
W  Zespole Szkół im. Narodów Zjedno-
czonej Europy w  Polkowicach zdawal-
ność w  Liceum Ogólnokształcącym 
wyniosła 74 procent, a  w  Technikum 
67 procent. Natomiast w Zespole Szkół 
w  Chocianowie zdawalność wyniosła 
blisko 47 procent.
– Jest to wynik zbliżony do średniej 
w   województwie dolnośląskim, gdzie 
72 procent abiturientów uzyskało 

wynik pozytywny (LO – 81 procent, T 
– 56 procent) – mówi Magdalena Mi-
kołajewska, rzecznik prasowy powiatu  
polkowickiego. – Potwierdza to fakt, 
że szkolnictwo techniczne i  branżowe 
w  szkołach naszego powiatu jest na 
wysokim poziomie - dodaje.
Matury powtórkowe zaplanowano na 8 
września.

DRM

FO
T. 
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Wyniki egzaminów 
ósmoklasistów 
OŚWIATA

Tegoroczni ósmoklasiści 
kończyli rok szkolny i pisali 
egzaminy w trudnym czasie 
epidemii koronawirusa. Jak 
im poszło? 

Podajemy wyniki ósmoklasistów 
z poszczególnych przedmiotów. 
Egzamin z  języka polskiego pi-
sało 246 uczniów – średni wy-
nik 53,11 proc; z matematyki 245 
– 39,47 proc, z  języka angiel-
skiego 212 – 47,89 proc., z języ-
ka niemieckiego 35 – 43,76 proc. 
- Wyniki nie są najgorsze, ale 
myślę, że polkowickich uczniów 
stać, by były wyższe – podsu-
mowuje Ewa Kowalik, zastępca 
burmistrza ds. społecznych. 
– To też pokazuje, że młodzież 
w  niewystarczającym stopniu 
ma wyrobiony nawyk samo-
dzielnej pracy i samodyscypliny. 
A uczenie się polega na ciągłym 

powtarzaniu – podkreśla.  
Dyrektorzy szkół i  nauczyciele 
przeanalizują wyniki egzaminów 
ósmoklasistów. 
- Będziemy szukać takiego roz-
wiązania, by te wyniki były lep-
sze – zapowiada Ewa Kowalik. 
Jak dodaje, polkowickie szkoły 
są bardzo dobrze wyposażo-
ne. Gmina finansuje dodatkowe 
godziny z  JST na zajęcia obo-
wiązkowe dla uczniów. Mogą 
oni też brać udział w  zajęciach 
pozalekcyjnych, dydaktyczno-
-wyrównawczych oraz korzy-
stać z  pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej. Są więc 
odpowiednie warunki i  kadra 
pedagogiczna. 

ULK

–  K G H M  –

–  P O W I A T  –
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Tabor: Sierpień 1980 roku zmobilizował 
nas do konkretnego działania 
Niezadowolenie i protesty, potem 
entuzjazm i  nadzieje społeczne. 
W tym roku obchodzimy 40. roczni-
cę powstania NSZZ “Solidarność”. 
Na ten temat, z perspektywy na-
szego regionu, z Janem Taborem, 
byłym działaczem podziemnych 
struktur „Solidarności” w Zagłę-
biu Miedziowym, obecnie preze-
sem Stowarzyszenia Opozycji An-
tykomunistycznej Zagłębia Mie-
dziowego rozmawia Urszula Ro-
maniuk. 
 
Z  miedzią jest pan związany od po-
czątku dorosłego życia.     
Mieszkając w  Polkowicach mój ojciec 
pracował w Przedsiębiorstwie Budowy 
Kopalń Rud Miedzi w Lubinie. Po ukoń-
czeniu szkoły zawodowej w  1972 roku  
podjąłem pierwszą pracę w SOWI przy 
KGHM, czyli w Samodzielnym Oddziale 
Wykonania Inwestycyjnego. W  1974 
roku nazwa ta została zmieniona na Za-
kład Robót Górniczych, w skrócie ZRG 
Lubin. W tym czasie trwały prace przy 
drążeniu wyrobisk dla kopalni „Rudna”  
i  tam zostałem skierowany, jako ślu-
sarz dołowy przy naprawie i obsłudze 
taśmociągów.

A po wyjeździe na powierzchnię za-
czynała się szara rzeczywistość? 
Świadomość o  funkcjonowaniu pań-
stwa PRL dojrzewała wraz z dorasta-
niem i  obserwacją życia codzienne-
go, ale dopiero po zawarciu związku 
małżeńskiego w 1976 roku zaczęliśmy 
odczuwać działanie systemu PRL. Pań-
stwo działało jak mocno nadmuchany 
balon. Propaganda wmawiała nam, jak 
dobrze się żyje, ale codzienność była 
zgoła inna. System, który narzucił nam 
Związek Sowiecki działał na zasadzie 
kija i marchewki. Marchewką były do-
bra materialne. Przydziały mieszkań, 
meble, wyposażenie w sprzęty, wczasy 
czy kolonie dla dzieci były pod kontro-
lą, regulowane talonami czy bonami 
zakupowymi w  zamian za popieranie, 
a  przynajmniej nienegowanie istnie-
jącego systemu. Dochodziły do nas, 
młodych ludzi, informacje z  lat po-
przednich o Poznańskim  Czerwcu. Wy-
darzenia roku 1968 były nam bliższe, 
choć przekaz był bardzo przeinaczony. 
Ale rok 1970 mocno utkwił nam w  pa-
mięci - kraj, w  którym przynajmniej 

z  oficjalnego przekazu władza pocho-
dzi z wyboru ludu i ta władza strzela do 
tych, którzy ją wybrali. 
 
Narastającej niezgody na to, 
co się wtedy działo nie dało się 
powstrzymać. 
 Następnym takim mocnym sygnałem, 
że zaczyna się coś dziać był rok 1976 -  
Radom i Ursus, ale komuniści szybciut-
ko przekuli  wszystko w  swoje hasła.  
Z   ludzi robiono warchołów, chuliga-
nów. I to chyba ten rok 1976 zapocząt-
kował potrzebę przeciwstawienia się 
temu systemowi totalitarnemu. Coraz 
śmielej rozmawiało się o audycjach Ra-
dia Wolna Europa. Z nich dowiadywali-
śmy się o  powstaniu Komitetu Obrony 
Robotników, o  takich ludziach, jak Le-
szek Moczulski, Jacek Kuroń, Adam 
Michnik, Karol Modzelewski. Że byli 
wsadzani do więzień za występowanie 
przeciw władzy ludowej. Jednak naj-
mocniejszym sygnałem był rok 1978, 
wybór kardynała Wojtyły na papieża.
 
Jak pan wspomina ten czas? 
Od tamtego roku swobodniej rozma-
wialiśmy o  sytuacji w  naszym kraju 
z  takimi kolegami, jak Henryk Kuczyń-
ski, Henryk Zawiślak i  Janek Hiibcher, 
ale też w  naszych rodzinach. Jednak 
aż do 1980 roku nie potrafiliśmy nawią-
zać kontaktów z  tworzącą się wtedy 
opozycją. 

Co było impulsem do działania? 
Sierpień 1980 roku zmobilizował nas 
do konkretnego działania. Pracowałem 
wtedy na szybie zachodnim ZG Rudna, 
ale nadal w  ZRG. Głośno było wte-
dy o  strajkach w  całym kraju, ale na 
„Rudnej” nie było jakoś tej iskry, osoby 
z charyzmą, do ogłoszenia strajku. De-
cyzja o  nim była prawdziwym, oddol-
nym impulsem. Było to, jak pamiętam 
27 sierpnia, ale co daty rozpoczęcia 
strajku zdania są podzielone. Moje za-
piski z  lat 1980 i  1981 zarekwirowała 
w  stanie wojennym Służba Bezpie-
czeństwa, a  dokładnie Władysław 
Maślanka, ówczesny funkcjonariusz  
Milicji Obywatelskiej w Lubinie.

Jak wspomina pan sierpniowy 
strajk’80 w kopalni „Rudna”? 
Między pierwszą a drugą zmianą zało-
ga nie podjęła pracy. Atmosfera wśród 

górników była niestabilna. Chyba tylko 
dzięki biernej postawie dozoru uda-
ło się ogłosić strajk i  podjęto decyzję 
o  utworzeniu komitetu strajkowego. 
Szyb „Rudna Zachodnia” był w  tym 
czasie w  rozbudowie. Nie było więc 
cechowni, gdzie można zebrać załogę 
i  prowadzić jakąś akcję informacyjną. 
Wszystko odbywało się w  łaźniach 
górniczych i  tam typowano delegatów 
do pracy w komitecie strajkowym. Zo-
stałem zaakceptowany przez kolegów 
i  znalazłem się w  składzie komitetu 
strajkowego, jako przedstawiciel ZRG. 
Przewodniczącym został Andrzej Po-
roszewski z ZG „Rudna”. 

Co się wtedy działo? 
Pierwszym chyba hasłem było popar-
cie 21 postulatów ze stoczni Gdańskiej, 
które wpisywały się w sytuację całe-
go kraju. Wtedy, w  siedzibie komitetu 
strajkowego, panował wielki gwar. 
Ludzie obserwowali, jak ten komitet 
pracuje. To była nowa struktura i więk-
szość chciała to zobaczyć na własne 
oczy. Przyznam, że sami uczyliśmy się 
tego, jak się zachować i  co należy ro-
bić, ale pamiętam, że mieliśmy dużo 

podpowiedzi ze strony dozoru. Do dziś 
mam wrażenie, że tego lata 1980 wszy-
scy mieli nadzieję, że taki ogólnopolski 
sprzeciw społeczny wymusi na komu-
nistach zmiany. 

Rzeczywiście, nadzieje i  entuzjazm 
były ogromne. 
Podpisanie porozumień sierpniowych 
dało siłę i  wiarę w  to, że z  systemem 
komunistycznym można walczyć dro-
gą  pokojową. Wtedy, w  sierpniu, byli-
śmy przekonani, że wygraliśmy walkę 
o godność i wolność. Udział w strajku 
w 1980 roku był swego rodzaju wyróż-
nieniem, że każdy dołożył swoją cząst-
kę do dużego ruchu, jakim była tworzą-
ca się Solidarność. Po kilku tygodniach 
okazało się, jak złudne były nasze na-
dzieje. Przy rejestracji NSZZ „Solidar-
ność” komuniści pokazali, że tak szybko 
władzy nie oddadzą. Pomimo trudności 
poznaliśmy wielu ludzi, którzy w  sta-
nie wojennym tworzyli struktury soli-
darności podziemnej. Dodam, że sam 
stan wojenny zweryfikował też nasze  
postawy wolnościowe. Okazało się 
wtedy, kto był prawdziwym patriotą 
a kto donosicielem. 

Obecnie jest pan prezesem działa-
jącego od niedawna Stowarzysze-
nia Opozycji Antykomunistycznej 
Zagłębia Miedziowego. 
Stowarzyszenie powstawało z  myślą 
o środowisku działaczy solidarnościo-
wych. Na terenie Zagłębia Miedzio-
wego nie było do tej pory organizacji 
skupiającej ludzi tamtego okresu. A jak 
w każdym środowisku zawsze są spra-
wy do uregulowania na poziomie lokal-
nym czy centralnym.

Czego one dotyczą? 
Przykładem jest sprawa emerytur dla 
działaczy opozycji antykomunistycz-
nej. Po trzech dekadach rządzący do-
piero teraz, po licznych interwencjach 
różnych organizacji skupiających daw-
nych opozycjonistów, podjęli decyzję 
o  wysokości emerytur dla działaczy 
opozycyjnych. Następną kwestią są 
sprawy zdrowotne, pobyty w  sanato-
riach, pomoc w  opiece domowej czy 
nawet spotkania środowiskowe.

Takie spotkanie ma się odbyć 
niebawem. 
Trzeciego września nasze stowarzy-
szenie organizuje w  Lubinie spotkanie 
środowiskowe w 40. rocznicę powsta-
nia „Solidarności”. Korzystając z okazji 
chciałbym wyrazić podziękowanie 
burmistrzowi Polkowic Łukaszowi  
Puźnieckiemu za objęcie patronatu ho-
norowego nad tym spotkaniem, a także 
za znaczące wsparcie materialne przy 
organizacji tej uroczystości. Chcieli-
byśmy godnie i  w  gronie ludzi, którzy 
walczyli o godność i wolność uczcić te 
rocznice. 

Ile osób należy do stowarzyszenia? 
Jakie są plany? 
Obecnie nasze stowarzyszenie skupia 
czternaście osób, ale jest kilka deklara-
cji oczekujących na akceptację zarządu 
o  przyjęcie. Nawiązaliśmy kontakty  
z   organizacjami o  podobnym profilu 
działania. Pozyskaliśmy pięć miejsc 
sanatoryjnych w  dolnośląskich pla-
cówkach, z  programu pilotażowego 
pod  nazwą ,,Zdrowie dla Bohatera", 
który współfinansowany jest przez 
KGHM.  Poszukujemy materiałów i wy-
dawnictw z  lat 80., które przekażemy 
do Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu, celem archiwizacji. Dość 
pokaźny pakiet dokumentów z  prac  
komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” 
ZG „Rudna” z  roku 1981 otrzymaliśmy 
w  lutym. Darczyńca otrzymał podzię-
kowanie z IPN. Jeśli ktoś z czytelników 
posiada wiedzę albo ma takie mate-
riały, prosimy o  kontakt. Będziemy 
wdzięczni za uratowanie kawałka hi-
storii. Dodam, że prace na rzecz sto-
warzyszenia wykonujemy  społecznie. 
Jeśli ktoś chce do nas dołączyć to ser-
decznie zapraszamy. 

PETYCJA
Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego 
w Lubinie zwróciło się do przewodniczącego Rady Miejskiej w Polko-
wicach i do burmistrza Polkowic z petycją w sprawie nadania nazwy 
„Solidarności” jednej z ulic lub innemu ważnemu obiektowi w mieście. 
Inicjatywa związana jest z obchodzoną w tym roku 40. rocznicą po-
wstania ruchu społecznego „Solidarność”. W  piśmie czytamy m.in. 
„W naszym odczuciu należy uhonorować ten zryw społeczny w ser-
cu Zagłębia Miedziowego, ku pamięci młodszych pokoleń Polaków 
zamieszkujących region. Serce Zagłębia Miedziowego – Polkowi-
ce – jak najbardziej zasługuje na to, by szczycić się faktem takiego 
uhonorowania Solidarności. Będzie to wdzięczność za wszystkie lata 
wspaniałej historii ruchu społecznego oraz symboliczne wpisanie 
Solidarności na stałe do krajobrazu miasta Polkowice”.  

JAN TABOR
PREZES STOWARZYSZENIA 
OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ 
ZAGĘBIA MIEDZIOWEGO
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Stowarzyszenie Opozycji 
Antykomunistycznej Zagłębia 

Miedziowego w Lubinie, 

ul. Grodzka 5/1, 
numer  tel. 604 645 177.
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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 oddania w dzierżawę:  
1) część działki nr 795/23 o  pow. 550 m2 po-
łożona w Polkowicach przy ul. Dębowej (teren 
wykorzystywany jako ogród przydomowy),   
2) garaż nr 5 o pow. 16 m2 położony w obrębie 
Komorniki, w granicach działki nr 127/10,
3) lokal użytkowy o pow. 5 m2 przy ul. 

Ratowników 1 w Polkowicach, 
4) część pomieszczeń hali magazynowej o pow. 
446,27 m2 zlokalizowanych na terenie base-
nów zewnętrznych w  Polkowicach przy ul. 3 
Maja 50, 
5)  stoisko handlowe nr 7 o pow. 24 m2 w budyn-
ku Hali Targowej w Polkowicach, 
6) część działki nr 315/145 o pow. 36 m2 poło-
żona w obrębie 1 miasta Polkowice.

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

Testy COVID
OGŁOSZENIE

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 Centrum 
Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. istnie-
je możliwość odpłatnego wykonania 

badania w kierunku przeciwciał klasy 
IgG pojawiających się w  wyniku kon-
taktu 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. 

Ogłoszenie PCUZ

Czas na opalanie? Dowiedz 
się, jak powstaje czerniak!
OGŁOSZENIE

Opalanie i oparzenia słoneczne 
mogą zwiększyć niebezpieczeń-
stwo zachorowania na złośliwe-
go raka skóry, czyli czerniaka. 
 
Nadmierne wystawianie ciała na działanie 
promieni UV, przebyte oparzenia słonecz-
ne to niektóre czynniki ryzyka, które mo-
gą sprzyjać powstawaniu niebezpiecznych 
zmian skórnych prowadzących do czernia-
ka. Do grupy podwyższonego ryzyka nale-
żą osoby z dużą liczbą znamion na ciele, 
bardzo jasną karnacją i rudymi włosami, 
zmianami atopowymi na skórze czy skłon-
nością do oparzeń po niewielkiej ekspozy-
cji ciała na słońce. O wystąpieniu czernia-
ka decyduje również czynnik genetyczny, 
jednak nowotwór może pojawić się także 
u osób, które potencjalnie nie są narażone 
na zachorowanie.  
Złośliwy nowotwór skóry, jakim jest 
czerniak, wymaga odpowiedniej pro-
filaktyki. Planując kąpiele słoneczne 
podczas upalnych dni, należy pamiętać 
o  ograniczeniu ekspozycji na słońce 
w godzinach od 11:00 do 16:00. Niezbęd-
ne jest również stosowanie kremów z fil-
trami. W  profilaktyce czerniaka bardzo 
ważna jest również rezygnacja z opala-
nia się w solarium. 
Każdy powinien regularnie oglądać 
swoje ciało, aby szybko zidentyfikować 

nowe i  zmieniające się znamiona. Jeśli 

stan skóry niepokoi, należy udać się do 

specjalisty, który zbada zmianę przy 

użyciu specjalistycznego sprzętu der-

matologicznego, jakim jest dermatoskop. 

CZYM JEST DERMATOSKOPIA?
Dermatoskopia to podstawowe badanie 

znamion w około dziesięciokrotnym po-

większeniu.  Jest całkowicie bezbolesna 

i  pomaga wykryć niebezpieczne zmiany 

skórne na wczesnym etapie ich roz-

woju. Badanie dermatoskopem można 

wykonać w Polkowickim Centrum Usług 

Zdrowotnych po wcześniejszej rejestra-

cji w  nowo powstałej Poradni Diagnozy 

i Leczenia Zmian Skórnych.  

Badanie dermatoskopowe przeprowa-

dzone przez onkologa odbywa się w po-

niedziałki od 17:00 do 20:30, natomiast 

konsultacje chirurga-onkologa w soboty 

od godziny 8:00. Z  konsultacji skorzy-

stać może każdy w  wieku od 20 do 70 

roku życia po uzyskaniu wcześniej skie-

rowania od lekarza POZ bądź onkologa 

dedykowanego tej poradni.

Więcej informacji pod numerem telefo-

nu: 534 782 054

Ogłoszenie PCUZ

Wykaz dyżurów radnych 
rady miejskiej 

Radni pełnią dyżur we wtorki od godziny 1600 do 1700 
w pokoju nr 203 ratusza, telefon 76 75 92 096

25.08.2020  
IRENEUSZ TRACZYK

01.09.2020  
MARIOLA KOŚMIDER

UWAGA

 ZMIANA 

POKOJU
!!!
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 „Otwierajcie wrota, niosą nam tu 
wieniec ze szczerego złota!”
Kończą się żniwa, czas przygotować wieniec dożyn-
kowy. Prawdziwe dzieło sztuki wyplotły panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich Jędrzycho-Wianki. 

Obok bochenka chleba wieniec 
to najważniejszy symbol doży-
nek. Piękny zwyczaj wyplata-
nia go pojawił się w XVI wieku 
i  zachował do dziś. Wieniec 
jest wyrazem dumy i  radości 
z  zebranych plonów, dlatego 
co roku mieszkańcy sołectw 
dbają o to, aby prezentował się 
perfekcyjnie. 

– Zboża do naszego wieńca za-
częłyśmy zbierać w  maju. Plo-
tłyśmy go wspólnie, podczas 
kilku spotkań. Koleżanki z  usu-
szonych zbóż zaplatały wiązki, 
a  ja mocowałam je do wcześniej 
przygotowanego stelaża – opo-
wiada Marzena Kostek, człon-
kini Koła Gospodyń Wiejskich w 
Jędrzychowie. 

Jędrzycho-Wianki zadbały o  każ-
dy szczegół wieńca, tak aby pre-
zentował się idealnie. W  środku 

wykonanego ze zbóż okręgu, znalazł się obraz wyklejany 
z blisko piętnastu rodzajów ziaren.  

 – Obraz wyklejałam na drewnianej desce. Użyłam do tego 
między innymi, ryżu, nasion chia, 
pszenicy, kaszy mannej oraz ku-
skusu perłowego – opowiada 
Katarzyna Huzarska, prezes Koła 
Gospodyń Wiejskich Jędrzycho-
-Wianki. – W  tym roku przypa-
da setna rocznica urodzin Jana 
Pawła II, w  związku z  tym nasza 
sołtys wpadła na pomysł, aby to 
właśnie jego wizerunek umieścić  
na obrazie – dodaje.  

Dożynki to zwieńczenie cało-
rocznych prac polowych. Świę-
to to jest swojego rodzaju po-
dziękowaniem za obfite zbiory 
i prośbą o urodzaj w przyszłych 
latach. Z  takim dożynkowym 
wieńcem mieszkańcy Jędrzy-
chowa urodzaj w  przyszłym 
roku mają raczej zapewniony. 
Aż trudno uwierzyć, że był 
to debiut jędrzychowianek 
w wyplataniu. 

Paula Piastowska

Cuda-wianki 
w Moskorzynie 
Kwieciste, kolorowe, ze wstążka-
mi, na kapelusz lub na włosy - róż-
ne rodzaje wianków uplotło Koło 
Gospodyń Wiejskich z Moskorzy-
na. Piękne ozdoby wkrótce trafią 
na aukcję charytatywną. 

G o s p o d y n i e 
z  krainy młynów i  chleba poznaliśmy  
w  poprzednim numerze Gazety  
Polkowickiej. Panie nie narzekają na 
nudę i  wciąż przygotowują nowe pro-
jekty i  warsztaty. Tym razem wiły 

wianki, które 
przekażą na cel charyta-
tywny. Podczas spotkania 
koła w  ruch poszły no-
życzki, druciki, kolorowe 
wstążki, sztuczne kwiaty 
i liście. Gospodynie zdra-
dziły nam jak przygoto-
wać te kolorowe cuda. 

– Na początku formu-
jemy drucik na kształt 
koła. Owijamy go 
wstążką. Następnie 
cienkim drucikiem lub 
dratwą mocujemy 
kwiaty, zioła i  liście. 
Całość możemy 
dodatkowo przy-
ozdobić wstążką – 
tłumaczy Dorota 
Szubała, sołtys 

Moskorzyna. – My do wykonania 
wianków użyłyśmy sztucznych kwia-
tów, ale oczywiście mogą to być rów-
nież kwiaty żywe lub susz – wyjaśnia. 
Każdy z wianków jest zupełnie inny, wy-
jątkowy. Gospodynie dobierały kwiaty 
i dodatki według swoich upodobań. 

– Najbardziej podo-
bają mi się wianki ze stokrotek i wła-
śnie taki dziś przygotowałam. Bardzo 
lubię robić takie rzeczy, szczególnie 
w szczytnym celu – mówi Małgorzata 
Wnuk-Pawłowska, członkini Koła Go-
spodyń Wiejskich w Moskorzynie. 

Rękodzielnictwo to tylko jedna z wielu 
dziedzin, w której gospodynie czują się 
jak ryby w  wodzie. Kolejną z  ich pasji 
jest gotowanie. Dlatego też podczas 
wrześniowych warsztatów przewi-
dziane jest między innymi pierogowe 
szaleństwo, starodawne kiszenie ka-
pusty czy nauka robienia domowych 
przetworów, w których przyrządzaniu 
specjalizuje się sołtys Moskorzyna. 
Udało nam się zdobyć recepturę na 
jeden z nich – zimową sałatkę. Przepis 
znajduje się w ramce obok.

Paula Piastowska
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FOT. JĘDRZYCHO-WIANKI

FOT. SOŁECTWO KAŹMIERZOWA

Sałatka:
2 kg czerwonych buraków ugotować  

i zetrzeć na jarzynówce

2 kg kapusty zszatkować

0,5 kg cebuli – pokroić w talarki

Zalewa:
1 szklanka wody

1 szklanka cukru

1 szklanka octu

2 łyżki soli

liść laurowy

ziele angielskie

pieprz mielony 

Zalewę zagotować i zalać nią sałatkę. Do całości dodać 1 szklankę oleju. Wymie-

szać wszystko razem i poprzekładać do słoików. Gotować 15 minut.

Czerwone buraczki z kapu-

stą z przepisu pani Doroty 

Szubały, sołtys Moskorzyna 

SAŁATKA 
NA ZIMĘ

Rowerowy zawrót głowy 
Wycieczka rowerowa, ognisko, kieł-
baski, gry i zabawy - tak młodzież 
z Kaźmierzowa podsumowała aka-
demię rowerową. Podczas zajęć 
uczestnicy poznali najważniejsze 
zasady jazdy na rowerze. 

W ramach kursu odbyły się dwa spotka-
nia. Na pierwszym z  nich dzieci uczyły 
się teorii. Dowiedziały się między inny-
mi jak prawidłowo zapiąć kask, spraw-
dzić stan techniczny roweru czy jak 
zadbać o  bezpieczeństwo na drodze. 
Uczyli się bawiąc, a swoją wiedzę mogli 
zweryfikować podczas konkursów. Tak 
teoretycznie przygotowani młodzi cy-
kliści podczas kolejnej, tym razem prak-
tycznej lekcji, wyruszyli na wycieczkę 
rowerową. 
– Dzieci wraz z instruktorami wyruszyły 
na wycieczkę sprzed świetlicy wiejskiej. 
Pojechały do Żukowa, gdzie czekały na 
nich ognisko, kiełbaski, gry i zabawy. To 
był wspaniale  i aktywnie spędzony czas 
– opowiada Katarzyna Kazimierczak, 
sołtys Kaźmierzowa. – Dzieciom bardzo 
spodobała się wycieczka rowerowa. 
Niektórym z nich tak bardzo, że z Żuko-
wa pojechały jeszcze zwiedzić Grodo-
wiec – dodaje. 

Podczas ogniska młodzi cykliści otrzy-
mali upominki oraz dyplomy ukończenia 
akademii rowerowej, które wręczył 
im burmistrz Łukasz Puźniecki. Zajęcia 
w  ramach akademii odbywały się także 
w Jędrzychowie oraz w Polkowicach. 
– Akademia powstała z  myślą o  do-
starczeniu dzieciom nie tylko rozrywki, 
ale i  edukacji związanej z  ich bezpie-
czeństwem i  kulturą jazdy na rowerze 
oraz propagowaniem zdrowego stylu 
życia – tłumaczy Bogusław Godlewski, 
dyrektor Centrum Kultury w  Polkowi-
cach. – Uczestnicy mogli doskonalić 
lub nauczyć się jazdy na rowerze. Mogli 
zapoznać się z zasadami poruszania się 
rowerem po chodnikach i drogach rowe-
rowych. Poznali również zasady jazdy 
w  grupach i  indywidualnej,  nauczyli się 
też jakie ma być prawidłowe wyposaże-
nie roweru – wymienia. 
Centrum Kultury, poza akademią rowe-
rową, w  ramach „Akcji Lato” przygo-
towało wiele innych atrakcji dla dzieci 
i  młodzieży. Zarówno w  Polkowicach 
jak i  w  gminnych sołectwach odbywa-
ją się warsztaty, koncerty, wycieczki 
i  zabawy dla najmłodszych. Motywem 
przewodnim akcji są bajkowe podróże. 
Szczegółowy program dostępny jest na 
stronie internetowej Centrum Kultury 
w Polkowicach. 

Paula Piastowska

SIELSKIE NOWINY
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W terenie widać więcej niż na mapie 

ROWERY

Jak najlepiej zaplanować sieć gmin-
nych ścieżek rowerowych? Oczy-
wiście, będąc w terenie. Tam widać 
więcej niż na mapie. Z takim celem, 
z polkowickiego rynku wyruszył 
rowerowy zwiad.
 
Obecnie na terenie naszej gminy jest 
piętnaście kilometrów ścieżek rowe-
rowych. Docelowo, ma ich być pięć-
dziesiąt, budowanych etapami. Waż-
nym głosem doradczym w tej sprawie 
będzie specjalnie powołany zespół. 
Najpierw jednak trzeba zrobić inwen-
taryzację ścieżek rowerowych. Stąd 
grupowy objazd terenu. 

- Przede wszystkim chcemy 
zaprosić do tego zespołu 
mieszkańców, osoby, 
które jeżdżą na rowerach 
amatorsko i zawodowo – 
mówi Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic. - Zespół 
zatwierdzi dokument, tak 
abyśmy budując ścieżki 
rowerowe robili to dobrze, 
z akceptacją mieszkańców. 

Do tej pory, jak podkreśla burmistrz, 
ścieżki budowane były na terenie mia-
sta, a  we wspomnianym dokumencie - 
koncepcji budowy blisko 50 kilometrów 
ścieżek rowerowych – więcej ścieżek 
będzie na terenie gminy. 
- Plan jest taki, aby powołany przez 
burmistrza zespół w zakresie budowy 
ścieżek dostał wytyczne, jak te ścieżki 
połączyć w całość – wyjaśnia Tomasz 
Duszyński, kierownik referatu inwesty-
cji w ratuszu. - Mamy plany połączenia 

wszystkich miejscowości w  obrębie 
gminy Polkowice, zarówno ścieżkami 
typowo rekreacyjnymi, turystycznymi, 
jak i  takimi, nazwijmy to, użytkowymi, 
po najkrótszej trasie. 

- W dalszym ciągu realizujemy 
zobowiązanie wobec 
mieszkańców – podkreśla 
Mariusz Zybaczyński, 
wiceprzewodniczący rady 
miejskiej. - Chcemy, aby 
mieszkańcy mieli możliwość 
swobodnego poruszania 
się  nie tylko w mieście, ale 
też poza jego granicami. 
W każdą stronę powinniśmy 
rozbudować pajęczynę 
ścieżek – dodaje.  
Rowerowy objazd miasta i miejscowo-
ści na terenie gminy pokaże, jak to wy-
konać najlepiej i najbardziej optymalnie 
dla mieszkańców. Na tym nie koniec. 
- Chcemy też dotrzeć do kolejnych gmin 
naszego powiatu – dodaje Jan Wojto-
wicz, wicestarosta polkowicki. - Mamy 
kilka pomysłów. Zobaczymy, na ile są 
one realne. Na mapach wygląda to bar-
dzo dobrze. Sprawdzimy to w terenie.  
Jak dodaje kierownik referatu inwesty-
cji, do urzędu trafiają też zgłoszenia 
mieszkańców dotyczące tras i rozwią-
zań szczegółowych. To na przykład  
obniżone progi czy łączenie różnych 
ścieżek w  poszczególnych częściach 
Polkowic. 

Urszula Romaniuk

–  T E M A T  W Y D A N I A  –
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 Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki  
powołał społeczny Zespół do Spraw  
Rozplanowania Ścieżek Rowerowych  

Gminy Polkowice.

 Jest to głos doradczy w kwestii dotyczącej rozwoju i ochrony 
turystyki. Zadania zespołu to, między innymi, analizowanie  
potrzeb w zakresie lokalnej komunikacji rowerowej, opra-

cowywanie propozycji uzasadnionego i logicznego łączenia 
istniejących ścieżek rowerowych i innych tras umożliwiających 
przemieszczanie się rowerem, opiniowanie koncepcji, planów  

i projektów w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej  
i towarzyszącej infrastruktury oraz opracowanie mapy rozwoju 

sieci ścieżek i tras rowerowych. 

W skład zespołu wchodzą pracownicy urzędu gminy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych działających na terenie gminy oraz osoby 

fizyczne, których kwalifikacje lub doświadczenie będą przydatne 
w pracach zespołu. 
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Ścieżki rowerowe dziś i jutro

Drogi rowerowe zrealizowane

Drogi rowerowe  w trakcie realizacji

Drogi rowerowe projektowane

Drogi rowerowe planowane

POLKOWICE

Chocianowska Przemkowska

Dąbrowskiego

Przemysłowa

Przemysłowa

11 Lutego

K.B Kominka

Wojska Polskiego

GMINA
POLKOWICE



Dwa dyplomy w dwa lata
UJW idzie z duchem czasu. Połą-
czenie studiów drugiego stopnia 
z podyplomowymi to kolejne, in-
nowacyjne rozwiązanie dla kan-
dydatów na studia w Polkowicach. 
Pozwala to przyszłym absolwen-
tom zwiększyć ich pozycję na ryn-
ku pracy.

Nową ofertę edukacyjną UJW kieru-
je zarówno do absolwentów studiów 
pierwszego stopnia (licencjatów lub 
inżynierów), jak również do osób po-
siadających tytuł magistra, ale chcą-
cych zdobyć nowe, cenne kompetencje 
i umiejętności. 
Studia magisterskie na kierunku Za-
rządzanie, w specjalności: zarządzanie 
w przemyśle i administracji połączone 
ze studiami podyplomowymi pn. NO-
WOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA 
W  FIRMIE ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWIE 
O  PROFILU GÓRNICZYM to oszczęd-
ność czasu (realizacja dwóch progra-
mów kształcenia w  trakcie jednych 
studiów) oraz możliwość zdobycia do-
datkowych kompetencji i  umiejętności 

(dzięki dodaniu przedmiotów z  pro-
gramu kształcenia na studiach po-
dyplomowych). Ta forma studiowania 
pozwala oszczędzić nie tylko czas, ale 
również pieniądze. Student płaci tylko 
jedno czesne, które jest korzystniejsze 
cenowo niż wybór studiów magister-
skich i podyplomowych oddzielnie.

JAK TO WYGLĄDA U NAS?
Czesne na studiach podyplomowych 
w  semestrze wynosi 400 zł zamiast 
1050 zł. Cały koszt studiów podyplo-
mowych w  tej ofercie to 1600 zł, stu-
dent oszczędza więc 2600 zł. Można 
powiedzieć, że to doskonała okazja na 
zdobycie dodatkowych, niezwykle ce-
nionych na rynku pracy, kompetencji 
w atrakcyjnej cenie.

CO ISTOTNE?
Na tej ścieżce student zdobywa do-
datkowe umiejętności potwierdzone 
aż dwoma dokumentami (dyplom ma-
gistra oraz świadectwo ukończenia 
studiów podyplomowych). 
Studia tego typu zainteresują osoby 

chcące zdobyć lub pogłębić praktycz-
ną wiedzę łączącą umiejętności mene-
dżerskie ze specjalistyczną znajomo-
ścią metod i narzędzi informatycznych 
wspomagających rozwiązywanie pro-
blemów i  podejmowanie decyzji w  ob-
szarze zarządzania. Idealne dla tych, 
którzy zainteresowani są poznaniem 
zasad funkcjonowania rynków finan-
sowych, strategii finansowo-ekono-
micznej w  działalności gospodarczej, 
wykorzystania zaawansowanych in-
strumentów finansowych, prowadze-
nia analiz finansowych, innowacji na 
rynkach finansowych, a  także prawa 
finansowego. 
To oferta dla obecnych i  przyszłych 
menedżerów, pracowników różnych 
szczebli zarządzania, przedsiębior-
ców, a  także dla osób pragnących 
zdobyć lub rozszerzyć posiadaną wie-
dzę z  zakresu nowoczesnych metod 
zarządzania. 
Celem studiów jest przekazanie wie-
dzy w  zakresie nauk prawnych, po-
znanie ich specyfiki i  relacji wobec 
innych dyscyplin naukowych, a  także 

zdobycie przez studentów wiedzy oraz 
praktycznych umiejętności z  zakresu 
zarządzania, marketingu i  organizacji 
w  przemyśle, opracowywania i  reali-
zacji planów rozwoju oraz wdrażania 
strategii firmy czy przedsiębiorstwa 
przemysłowego. Dodatkowo studia 
podyplomowe realizowane ze studiami 
II stopnia przygotowują absolwentów 
do efektywnego zarządzania firmą 
przemysłową funkcjonującą w  dyna-
micznie zmieniających się warunkach. 
To także idealna forma na przekazanie 
wiedzy, podpartej praktycznymi wska-
zówkami nowatorskich rozwiązań, 
które gwarantują firmie osiągnięcie 
statusu nowoczesności. Studia w  tej 
formie umożliwiają uzyskanie kwa-
lifikacji z  zakresu współczesnych 
trendów, metod i  technik zarządza-
nia oraz umiejętności menedżerskich 
niezbędnych osobom zarządzającym 
firmami w  turbulentnym otoczeniu. 
Dodatkowo absolwent otrzymuje pod-
stawową wiedzę z zakresu eksploata-
cji złóż, niezbędnej do prowadzenia 
działalności związanej z zarządzaniem 

wydobyciem i  transportem w  warun-
kach kontrolowanych.
Program studiów II stopnia ze studiami 
podyplomowymi został opracowany 
w porozumieniu z pracodawcami regio-
nu, dzięki czemu uwzględnia potrzeby 
lokalnego rynku pracy. Zajęcia prowa-
dzone są przez doświadczoną kadrę 
naukowo-dydaktyczną oraz przez 
specjalistów, praktyków związanych 
z przemysłem i biznesem.
Co ważne, ścisła współpraca z przed-
siębiorcami w  ramach programu stu-
diów pozwala na zdobycie przez stu-
dentów wiedzy biznesowej niezbędnej 
m.in. w  zakładaniu własnej działal-
ności gospodarczej oraz zarządzaniu 
małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
Dzięki połączeniu programów kształ-
cenia, absolwent po dwóch latach 
i  zdaniu wymaganych programem 
studiów egzaminów, otrzymuje dwa 
dokumenty potwierdzające zdobyte 
wykształcenie.

Rekrutacja on-line trwa. 
Szczegóły na stronie www.ujw.pl

Kształcimy poszukiwanych specjalistów
Rozwijamy istniejące kierunki stu-
diów, wzbogacamy dotychczaso-
wą ofertę. Mamy 10 kolejnych, no-
wych, interesujących specjalno-
ści. Wspólnie z KGHM rozpoczyna-
my kształcenie dualne, proponu-
jemy także studia II stopnia z po-
dyplomowymi. Według rankin-
gu „Perspektywy 2020” plasuje-
my się na 37 miejscu wśród 50 naj-
lepszych z ponad 300 istniejących, 
niepublicznych uczelni w kraju.

Wychodzimy naprzeciw studentom. 
Kształcimy nowocześnie, spełniając 
najnowsze standardy naukowe. Stu-
dia dualne to nowa propozycja edu-
kacyjna. U  nas tego typu kształcenie 
możliwe jest wspólnie z  największym 
pracodawcom w  regionie – KGHM 
Polska Miedź S.A. na kierunku Górnic-
two i  geologia. Ponadto porozumienie 
przewiduje realizowanie programów 

stypendialnych dla najlepszych stu-
dentów i  absolwentów UJW. Po za-
kończeniu nauki natomiast otrzymają 
oni certyfikaty stypendysty Polskiej 
Miedzi.
Opracowujemy program kształcenia 
oraz organizację praktyk zawodowych 
dla naszych studentów Mechatroniki 
i  Zarządzania i  inżynieria produkcji. 
Nad tymi kierunkami patronat objął 
Bosch Rexroth.
W  ciągu ostatniego roku udało się 
także podpisać umowę o  współpracy 
z  KGHM Metraco, uczelnia przyjęta 
została także w   poczet największego 
w  regionie – Związku Pracodawców 
Polska Miedź.
– Stawiamy na rozwój – artykułuje dr 
Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. – Po-
zyskaliśmy najważniejszych partne-
rów w  historii uczelni. Dla nas ważny 
jest każdy student i  absolwent, który 
opuszcza mury uczelni, a  pozyskane 

umiejętności będzie umiał wykorzy-
stać w  środowisku gospodarczym – 
dodaje rektor uczelni. 
Kształcimy na poziomie licencjackim, 
inżynierskim i  magisterskim. Mamy 
również  bogatą ofertę studiów po-
dyplomowych. Opracowaliśmy 10 
nowych, ciekawych specjalności na 
wszystkich kierunkach. Nowością są 
również studia magisterskie z podyplo-
mowymi. – Dzięki połączeniu progra-
mów kształcenia absolwent po dwóch 
latach i  zdaniu wymaganych progra-
mem studiów egzaminów, otrzymuje 
dwa dokumenty potwierdzające zdo-
byte wykształcenie – dyplom magistra 
oraz świadectwo ukończenia studiów 
podyplomowych – zaznacza dr Jerzy 
Widerski, prorektor ds. zapewniania 
jakości kształcenia UJW. –  To dla na-
szych studentów przede wszystkim 
oszczędność czasu i  pieniędzy, szer-
sze kompetencje, więcej umiejętności, 

a  co za tym idzie większe szanse na 
rynku pracy – przyznaje prorektor. 
Tymczasem rekrutacja na studia trwa. 
Fundacja Edukacyjna Perspektywy już 
po raz 21. opublikowała ranking naj-
lepszych uczelni wyższych w  Polsce. 
Według klasyfikacji znaleźliśmy się na 
37 miejscu wśród 50 najlepszych, z po-
nad 300 istniejących, niepublicznych 
uczelni w kraju. – To całkiem dobry wy-
nik – przyznaje Tadeusz Kierzyk, rektor 
UJW. – Dziś każda uczelnia w  Polsce 
walczy o  studenta. My w  kraju jeste-
śmy jedyną, niepubliczną wśród czte-
rech uczelni wyższych kształcących 
na kierunku górniczym. Cieszymy się, 
że chętnych na inne kierunki specjal-
nościowe także przybywa. 
Zapewniamy warunki do nauki i  roz-
woju. Posiadamy profesjonalną kadrę 
dydaktyczną. Studenci mogą liczyć na 
ciekawe zajęcia warsztatowe i labora-
toryjne ze specjalistami i  praktykami 

w swoim fachu. Mamy nowoczesne la-
boratoria doposażone  przy wsparciu 
m.in. Fundacji Polska Miedź i  KGHM. 
Stwarzamy możliwość praktyk u  naj-
większych pracodawców w  regionie, 
stypendia i  wsparcie materialne. Dla 
tych, którzy chcą poprawnie przygoto-
wać dokumenty aplikacyjne oraz efek-
tywnie zaprezentować się na rozmo-
wie kwalifikacyjnej, czeka biuro karier 
i doradztwo zawodowe. W Uczelni Jana 
Wyżykowskiego zarówno w  polkowic-
kiej siedzibie jak i  filii w  Lubinie panu-
je przyjazna atmosfera. W  naszych 
murach można studiować bezpiecznie 
i blisko domu.
Dla nas najważniejszy jest student. Bez 
wątpienia studia z  nami są doskonałą 
okazją do tego, aby przygotować się 
do przyszłego zawodu lub poszerzyć 
swoją wiedzę, umiejętności i  kompe-
tencje na rynku pracy.

akademickiKurier

MATERIAŁ NADESŁANY PRZEZ UCZELNIĘ JANA WYŻYKOWSKIEGO
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Przyjaciele Gracjanka 
otworzyli nie tylko serca  
POMOC

Aż 28 642 złote i 66 groszy. To bilans 
24-godzinnej, charytatywnej akcji 
zorganizowanej w Polkowicach dla 
pięcioletniego, ciężko chorego Gracjanka.  

Z nieba lał się żar, ale na stadio-
nie lekkoatletycznym przy ulicy 
11 Lutego chętnych do wsparcia 
leczenia i rehabilitacji Gracjanka 
nie brakowało. Prawie 360 osób 
wystartowało w  24-godzin-
nej sztafecie. Bohaterem był  
Tomasz Honbrechts, który 
w  czasie imprezy przebiegł... 
200 kilometrów. Potem przeka-
zał ojcu chłopca czek na dwa 
tysiące złotych od jednego ze 
sponsorów, który ostatecznie 
podwoił stawkę. Były jeszcze 
m.in. pyszne ciasta, piękne ob-
razy, zumba, ścianka wspinacz-
kowa i  stoisko z  robótkami – 
wszystko za datki do puszek.  

- Warunki ze względu 
na pogodę były bardzo 
trudne, ale każdy 
angażował się na tyle, 
na ile pozwalały jego 
możliwości. Dziękuję 
wszystkim, którzy nam 
pomogli. To, co zrobił 
Tomasz Honbrechts 
jest niewiarygodne. 
Z taką drużyną 
zawsze zwyciężymy – 
podsumowuje Bogusław 
Godlewski, dyrektor 
Centrum Kultury 
w Polkowicach, które 
było koordynatorem 
wydarzenia 
zorganizowanego przez 
komitet społeczny. 

Do pomocy włączyli się, między 
innymi, radni miejscy. 

– Serwowaliśmy kiełbaski 
przekazane przez polkowic-
kiego przedsiębiorcę, a  było to 
25 kilogramów z  dodatkami, do 
tego pyszny smalczyk – mówi 
Mariusz Zybaczyński, szef Klubu 
Radnych Lepsze Polkowice. 

Będąc na stadionie miało się 
wrażenie, że jest to jedna wielka 
rodzinna impreza.   

- Nie spodziewałem się tego, co 
się dzieje, atmosfera jest nie do 
opisania – Damian Dżus, ojciec 
Gracjanka nie kryje emocji. – To 
są cudowni ludzie, którzy chcą 
nieść pomoc synkowi. Dziękuję 
wszystkim ludziom dobrej woli: 
organizatorom, darczyńcom, 
polkowiczanom. Gracjanek czu-
je się teraz dobrze. Powoli do 
przodu, jak to mówią – dodaje 
z uśmiechem.  

- To było mistrzostwo 
świata i dowód na to, 
że wspólnie potrafimy 
wiele dobrego 
zdziałać – powiedział 
Łukasz Puźniecki, 
burmistrz Polkowic, 
który zaproponował 
uczestnikom imprezy 
rundę honorową 
wokół stadionu.

Zebrane pieniądze przeznaczone 
zostaną na przeszczep komórek 
macierzystych, które są dużą 
szansą dla Gracjanka. Chłopiec 
cierpi na mózgowe porażenie 
dziecięce. Przeszedł też krwa-
wienie dokomorowe IV stopnia, 
co spowodowało wodogłowie. 

Urszula Romaniuk

–  P O L K O W I C E  W  O B I E K T Y W I E  –
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Tomasz HonbrechtsGracjanek

Runda finałowa

Helena Woźniak,  
radna z klubu Prawo i Sprawiedliwość

Podczas sztafety zrobiłam spacerkiem jedną rundę, 400 
metrów, a  przez kilka godzin razem z  innymi pomagałam 
przy wejściu na stadion: mierzenie temperatury, wypełnia-
nie ankiet, zakładanie pasków na ręce – wymienia Helena 
Woźniak, radna z klubu Prawo i Sprawiedliwość. – Wszyscy 
byli bardzo zaangażowani, a wśród uczestników widać było 
duże zadowolenie.
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Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM 

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

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

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

 � Sprzedam pół bliźniaka w Sobinie . 
STAN DEVELOPERSKI - ogrzewanie 
podłogowe gazowe. Budynek po 
odbiorach. Działka ogrodzona. Projekt : 
Dom w Klematisach 20. Działka 6 arów. 
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

 � Rower miejski i górski 606 124 637

 � Kule inwalidzkie 606 124 637

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

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

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

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

 � Sprzedam 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 z kanałam przy ul. 
Polnej  602 705 519

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

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

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

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

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

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

 � Sprzedam działkę 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 

 � 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

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

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

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

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

 � Małą towarową przyczepę Niewiadów 
N250C 888 820 471

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

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

 � Pięć szklanych szaf sklepowych 
530 960 742

 � Mieszkanie w Nowej Rudzie, do 
remontu, 35 mkw., parter 500 245 290

 � Volvo S60, 2003 rok, diesel, kolor 
czarny, 340 tys. km, cena 7 tys. zł  
886 290 538

 � "Mieszkanie spółdzielczo-
własnościowe, I piętro, ul. Legnicka, 
pow. 51,25m2 , dwa duże pokoje, kuchnia, 
łazienka i przedpokój. Na wyposażeniu 
praktycznie wszystkie meble, pralka, 
płyta indukcyjna, piekarnik, kuchenka 
mikrofalowa, lodówka, zmywarka, 
klimatyzacja. Nie ma problemu 
z zaparkowaniem samochodu. 
W czynszu: około 640 zł ujęte są opłaty 
za ogrzewanie, wodę i ścieki, ciepłą 
wodę i śmieci na trzyosobową rodzinę. 
Cena 225 tys. zł.   
" 881 637 611

 � Parapety granitowe wewnętrzne 
i zewnętrzne, różnorodność kolorów, 
schody granitowe. Transport. 
736-797-980, 605-252-704

 � Mieszkanie własnościowe, pow. 
37,20m2, parter, ul. 11 Lutego. Cena 140 
tys. zł. 507 096 151 

 � Mieszkanie własnościowe, 
częściowo umeblowane, I piętro, pow. 
44m2; 3 pokoje, jasna otwarta kuchnia, 
łazienka. W pobliżu szkoła, 
przedszkole, sklepy. Cena 184 tys. zł, 
do negocjacji. Kontakt po 
godz. 15, 691 694 399

 � Mieszkanie 2-pokojowe, IV piętro, 
pow. 50m2, przy ul. Ociosowej. 

Umeblowane, częściowo 
wyremontowane.  723 507 051 

 � Mieszkanie spółdzielczo-
własnościowe przy ul. Miedzianej, 5 
pokoi, pow. 86, 2 mkw. Jest też komórka. 
Blisko do sklepów, szkół, parku 
i kościoła. Piękne widoki o każdej porze 
roku. 733 685 488 

 � Działkę nr 198 na ROD Relaks. Nowa 
murowana altana. 513 179 384

 � Mieszkanie przy ul.11 Lutego 
w Polkowicach, IV piętro, 43mkw., 2 
pokoje, kuchnia po remoncie, meble pod 
zabudowę ze sprzętem AGD, łazienka, 
balkon, piwnica.  605 316 672

 � Forda Mustanga V6 3.7 305KM, rok 
2017, automat, przebieg 23 tys. km, kolor 
chabrowy/niebieski, właściciel 
niepalący, samochód garażowany, stan 
idealny, cena 90 tys. zł.  609-519-311

 � Działkę budowlaną, 35 arów, 
w Moskorzynie. Cena 139 tys. zł.   
609 937 219

 � Działkę na ROD Relaks w Polkowicach, 
aleja Różana, nr 208 506 827 983

 � Mieszkanie w Polkowicach: 54, 64 
mkw., wieżowiec, VII piętro.  
663 813 945

 � Działkę na ROD Marysieńka, nr 145; 
zadbana, dużo krzewów i drzew 
owocowych, małe warzywniaki, altana. 
Cena 19 tys. zł.  883 504 990

 � Dom w Parchowie, nowo 
wybudowany, stan do zamieszkania.  
530 366 566

USŁUGI 
 � 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

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

 � Transport towarowy, przeprowadzki 
536 755 958

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

 � Masz odpadnięte płytki, cieknący 
kran, niezamykające się okna lub drzwi, 
chcesz pomalować mieszkanie, 
naprawić płot? Dzwoń! 516 425 408

 � Granity, marmury, konglomeraty 
kwarcowe - elementy wykończenia 
wnętrz. Blaty kuchenne, łazienkowe, 
parapety, schody, posadzki, elementy 
małej architektury.  722 395 203

 � Przeprowadzki, szybko, sprawnie - 
TANIO. 609-249-127

 � Wywiozę stare lub niepotrzebnie 
meble, łóżka, lodówki, pralki itd. 
z mieszkania, piwnicy, garażu. 
Przygotuję mieszkanie do sprzedaży, 
remontu - zrywanie wykładzin, tapet, 
paneli, wywiozę gruz. Sprzedajesz 
mieszkanie albo przeprowadzasz się 
dzwoń - przewieziemy i zniesiemy.  
604 477 221

 � Naprawa komputerów, systemów 
operacyjnych, usuwanie wirusów. 
Rozwiązywanie problemów 
z Internetem. Konfiguracja nowych 
telewizorów. Możliwy dojazd w okolicy.  
600 467 156

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

 � Działkę budowlaną na terenie gminy 
Polkowice. 535-238-317

 �  Kupię lub zamienię mieszkanie, 
kawalerkę na 2-pokojowe lub większe. 
Za dopłatą, może być zadłużone.   
737 162 411

 � Lawetę lub przyczepkę 
samochodową. 604 477 221

 � Busa - może być do remontu, do 10 
tys. zł. 604 477 221

 � Kupię garaż i mieszkanie do II piętra 
w Polkowicach, Lubinie, Głogowie.  
604 477 221

 � Kupię auto stare, powypadkowe, 
uszkodzone lub sprawne do 5 tys. zł. 
Gotówka od ręki. Najlepsza cena.  
609 249 127

 � Działkę budowlaną 10-15 arów 
w Sobinie.  513 179 382 

 � Działkę budowlaną w Sobinie 
o powierzchni  9-12 arów z mediami przy 
działce. "601 844 503 "

 � Mieszkanie w Polkowicach, może być 
do remontu.  605 737 783

 � Działkę budowlaną w Polkowicach 
Dolnych, 8 arów, na domek 
jednorodzinny.  533 223 054

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 

 � 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 

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

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

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

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

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

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

 � Garaż przy ul. Dąbrowskiego 
w Polkowicach 693 509 231

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

 � 3-pokojowe mieszkanie, ul. Kmicica 
677 405 622

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

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

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

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

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

OGLOSZENIA@UG.POLKOWICE.PL 
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MODA NA MARNOWANIE?
Śmieciowe ubrania są tanie, uzależniające i szkodzą naszemu środowisku. Ich skutkiem są 
tony niepotrzebnych odpadów, które trafią na składowiska śmieci. Problem z ilością odpadów 
swój początek ma w decyzjach zakupowych. Kupowanie jest coraz łatwiejsze, ponieważ 
można to robić bez żadnego wysiłku nie wychodząc z domu, a góry śmieci ciągle rosną. 
Dlatego proponujemy zasadę 3U (UNIKAJ, UŻYJ PONOWNIE, UTYLIZUJ). Unikaj zbędnych 

zakupów, używaj ponownie produkty oraz w odpowiedni sposób utylizuj odpady.

2. Zepsuty zamek lub urwany 
guzik?
Naprawiaj! Samochodu nie wymieniamy co drob-
ną eksploatacyjną usterkę. Tak więc, skoro  
w marynarce urwał się guzik, zamiast produko-
wać niepotrzebny odpad, przyszyj go i ciesz się 
ponownie ubraniem i oszczędnościami. 

4. Przeminęło z wiatrem? 
Stawiaj na ciuchy, które są uniwersalne i zawsze w mo-
dzie tak jak jeansy. Jest to materiał znacznie wolniej się 
starzejący, który pasuje praktycznie do wszystkiego.

Karol Pikor

4. Nie możesz patrzeć na swoją kurtkę 
zimową z poprzedniego sezonu? 
Zamiast wyrzucać na śmietnik, przerób na legowisko dla 
pupila. Ty pozbędziesz się problemu, a piesek czy kotek 
będzie miał ciepłe i wygodne miejsce do odpoczynku.

1. Zaplamiona, podarta ulubiona 
koszulka?
Żaden problem! Można na plamę lub dziurę 
naszyć zabawną łatkę lub przerobić materiał 
na torbę zakupową. Ewentualnie zawsze można 
podrzeć na dodatkowe ścierki do utrzymania 
porządku w naszym gospodarstwie domowym.

3. Modowa rutyna i potrzeba 
zmian? 
Zamiast produkować kolejne odpady 
spróbuj wymieniać się ze znajomymi. Jeżeli 
jesteś osobą mało towarzyską, portale 
społecznościowe dają możliwość zakłada-
nia grup przeznaczonych do takich trans-
akcji. Zamiast wykorzystywać Internet do 
zakupów można w odpowiedzialny sposób 
promować dobre wzorce.

KA
RO

L P
IK

OR

CENTRALNY PSZOK
W CENTRALNYM PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH MOŻNA BEZPŁATNIE ODDAĆ NIEMAL 
WSZYSTKIE ODPADY, KTÓRE POWSTAŁY  

W GOSPODARSTWIE DOMOWYM.  
PUNKT JEST CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 

W GODZ. 12.00 – 19.00, W SOBOTY W GODZ. 10.00 – 15.00.

Centralny Pszok 
Działkowa 18
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Muzyka i wspomnienia

KONCERT
W marcu odszedł od nas ks. prałat 
Ludwik Kośmidek, były dziekan de-
kanatu polkowickiego, proboszcz 
tutejszej parafii i wielki sympatyk 
Górnika Polkowice. Dla uczczenia 
pamięci zmarłego kapłana Cen-
trum Kultury w Polkowicach zor-
ganizowało koncert „Pamięć nie 
umiera”.

Wnętrza kościoła św. Mi-
chała Archanioła, gdzie 
odbył się koncert i  gdzie 
ks. Ludwik przez długie 
lata był proboszczem, 
wypełniła odświętna ilu-
minacja. Były wspomnienia 
osób blisko związanych 
ze zmarłym, a  potem roz-
brzmiała muzyka Chopina 
i Mozarta. 
O  swoich refleksjach 
związanych ze zmarłym 
proboszczem, z  ekranu 

opowiadali, między innymi Piotr Wójcik, 
Józef Kucharski i  burmistrz Polkowic 
Łukasz Puźniecki.  

– Często mam przed oczami jego po-
sługę przy ołtarzu, pełnioną do ostat-
ka sił. Dawał nam tym przykład posta-
wy zdecydowanej, pełnej determinacji 
i  siły, bo w  grę wchodziły powołanie, 
miłość bliźniego i  przywiązanie do 

naszych kochanych Polkowic – wspo-
mina burmistrz Łukasz Puźniecki.

Koncert „Pamięć nie umiera” wypełniła  
muzyka skomponowana przez Fryde-
ryka Chopina i  Wolfganga Amadeusza 
Mozarta w  wykonaniu dwojga wybit-
nych artystów: Teresy Kaban (pianino) 
i Henryka Błażeja (flet).

Dla polkowiczan, którzy 
w  kwietniu ze względu 
na ograniczenia sanitar-
ne nie mogli uczestniczyć 
w  pogrzebie ks. Kośmidka, 
spotkanie z muzyką i wspo-
mnieniami o  zmarłym pro-
boszczu było okazją do po-
żegnania kapłana.

Roman Tomczak

– W  C E N T R U M  K U L T U R Y –

„Prowadź swój pług przez 
kości umarłych”
LITERATURA

Malownicza górska osada odsłania zimą 
swoje surowe, nieprzyjazne oblicze, a  po 
wyjeździe turystów okolicę zamieszkuje 
jedynie garstka miejscowych. Nad opusto-
szałymi domami czuwa Janina Duszejko, 
rozmiłowana w tajnikach astrologii i poezji 
Jamesa Blake’a. Seria nieoczekiwanych 
morderstw gwałtownie wyrywa lokalną 
społeczność z  zimowego snu, a  wspól-
nym mianownikiem ofiar okazuje się ich 

profesja – wszyscy zabici ludzie zajmowali 
się myślistwem. Janina zaczyna się zasta-
nawiać, czy nie doszło tu do odwrócenia 
ról, a  zwierzęta nie zmieniły się w  katów 
swoich oprawców? 
Książka polskiej laureatki nagrody Nobla 
Olgi Tokarczuk „Prowadź swój pług przez 
kości umarłych” dostępna w  polkowickiej 
bibliotece.
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Malowali obrazy z wodą w tle

MIESZKAŃCY

Inspirowane dziełami mistrzów 
pędzla obrazy namalowali uczest-
nicy kolejnego etapu projektu 
„Zbieramy H2O – na wodzie malo-
wane”. 
 
Artystyczna akcja odbyła się na placu 
przy Centrum Kultury w Polkowicach. 
Tym razem uczestnicy: trzy rodziny 
i  polkowiccy artyści, malowali dzieła 
Claude’a  Moneta, Eugeniusza Dzier-
żenckiego, Hansa Andreasa Dahla 
i Jana Stanisławskiego. 
– Malowanie to najważniejszy etap 
naszego projektu, którego celem jest 
również aktywizacja mieszkańców 
– mówi Dagmara Gawlik, jedna z  ko-
ordynatorek wydarzenia. – Niedługo 

te obrazy można będzie odnaleźć 
w Polkowicach. 
Przeniesione na płyty PCV obrazy 
uczestników zostaną zamontowane 
na zbiornikach magazynujących desz-
czówkę, która będzie wykorzystana do 
pielęgnacji zieleni miejskiej. 
Projekt „Zbieramy H2O – na wodzie ma-
lowane” to połączenie ekologii, eduka-
cji i kultury poprzez m.in. informowanie 
o  możliwościach oszczędzania wody. 
Do tej pory postawiono w Polkowicach 
pięć zbiorników, dzięki dofinansowaniu 
z  programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności re-
alizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Fundację Po-
rozumienie Wzgórz Dalkowskich. Trzy 
kolejne pojawią się niedługo.
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Śmigłowcem na konferencję pra-
sową przylecieli zawodnicy Gór-
nika Polkowice. Helikopter wylą-
dował na płycie głównej stadio-
nu, gdzie zaprezentowano mediom 
nowe stroje zawodników, a rów-
nież nowy trener omówił założe-
nia i plany na nadchodzący sezon. 

 
- Liczę na to, że poprzez wspólną pra-
cę i  na podstawie wszystkich rozmów 
będziemy mogli stworzyć swój własny 
styl – mówi Janusz Niedźwiedź, nowy 
trener zielono-czarnych. – Na pew-
no będzie się to opierało na mądrości 
i skuteczności – dodaje. 
Zanim nowa strategia i  taktyka zo-
stanie ostatecznie dopracowana, 

szkoleniowiec chce dokończyć kom-
pletowanie zespołu. 
- To nie jest jeszcze pełny skład. Jeste-
śmy na etapie poszukiwań zawodników, 
jak i oczekujemy na decyzję tych, z któ-
rymi rozmawiamy. Jesteśmy z niektó-
rymi po słowie, ale decyzje ostatecz-
nie nie zapadły, bo ci zawodnicy mają 
jeszcze propozycje z  innych klubów 
– mówi trener Niedźwiedź. 
- W  Polkowicach nie płaci się wiel-
kich pieniędzy, ale jak u nas umówi się 
na jakąś kwotę, to ta kwota jest i  jest 
ona pewna. To daje nam wiarygod-
ność w  Polsce. Polkowice są dobrze 
postrzeganym klubem – zapewnia 
Waldemar Jedynak, prezes KS Górnik 
Polkowice. 
Jak podkreślał szef zielono-czarnych, 
sytuacja finansowa klubu jest dobra 
i  co najważniejsze - stabilna. Obecny 
w  czasie konferencji burmistrz Polko-
wic zadeklarował dalsze wspieranie 
Górnika przez gminę. 
- Deklarujemy jak najszersze zaanga-
żowanie się, nie tylko finansowe, ale 
również infrastrukturalne. Jesteśmy 

przed ogło- szeniem przetargu na 
budowę bocznej płyty boiska. W przy-
szłym roku planujemy budowę kolejnej 
– zapowiada Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. 
Kulminacyjnym punktem konferen-
cji było lądowanie na płycie boiska 

helikoptera Robinson R44. Okazało 
się, że na pokładzie byli piłkarze: Piotr 
Azikiewicz, Mateusz Magdziak i  Jakub 
Kopaniecki. Po wylądowaniu zawodnicy 
zaprezentowali się w nowych strojach 

partnera technicznego: firmy Jako. 
Z  przodu koszulki widnieje logo 
gminy Polkowice oraz logo spon-

sora: AS-BUD PLUS Market Mrówka  
Polkowice, natomiast z  tyłu znajdu-
je się nazwisko piłkarza, numer oraz 
hasztag #SERCEMzGórnikiem.
Helikopter nie pojawił się na stadionie 
przypadkiem. W ten sposób klub poin-
formował o pozyskaniu kolejnego part-
nera, którym jest Wekter Helicopters. 
Dzięki tej współpracy, w  nadchodzą-
cym sezonie kibice zielono-czarnych 
będą mogli wygrywać w  konkursach 
vouchery na lot śmigłowcem i ogląda-
nie meczów Górnika z pokładu maszyny 
Robinson R44 Raven II.

DRM/RT

Pomarańczowe z kontraktami 
KOSZYKÓWKA

Weronika Gajda, Julia Drop, Klau-
dia Gertchen i Sylwia Siemienas za-
grają w sezonie 2020/2021 w bar-
wach CCC Polkowice.

Z  numerem 13 na pomarańczowej ko-
szulce ponownie zagra Weronika Gajda. 
Będzie to jej piąty sezon w drużynie CCC 
Polkowice. 

– Cieszę się, że zostaję 
w Polkowicach na kolejny 
sezon – mówi zawodniczka. 
- Czujemy się tutaj bardzo 
dobrze. Moja córka Zuzia 
z małego szkraba stała 
się tutaj przedszkolakiem 
i przyzwyczaiła się do miasta.

Kontrakt z  Weroniką Gajdą był dla tre-
nera Karola Kowalewskiego jedną ze 
strategicznych decyzji przy budowie 
zespołu. 
– Wera jest ważną postacią dla polko-
wickich kibiców oraz jedną z najbardziej 
wartościowych polskich koszykarek 
– podkreśla trener Kowalewski. - Jest 
olbrzymim wsparciem dla drużyny.
”Wera” to pierwsza zawodniczka z waż-
nym kontraktem w  CCC Polkowice na 
sezon 2020/2021. Drugą jest Julia Drop, 
reprezentantka Polski. Ostatnie lata 
spędziła w  Łodzi, jako liderka Widze-
wa. Uznawana jest za jedną z  najlepiej 

rozwijających się koszykarek w  kraju. 
Jej grze, od dłuższego czasu, przyglą-
dano się też w Polkowicach. 
- Tak naprawdę w  zeszłym sezonie 
chcieliśmy, aby Julia dołączyła do na-
szego zespołu – przypomina trener 
Kowalewski. - Uważam, że nadchodzący 
rok może być przełomowy dla jej ka-
riery. Jestem pewien, że razem z Werą 
będą się uzupełniały doskonale i stwo-
rzą duet, który wiele wniesie do druży-
ny i da kibicom powody do zadowolenia 
– dodaje. 
Julia Drop zagra z numerem 3, a z nume-
rem 15 trzecia zawodniczka, która podpi-
sała kontrakt z CCC Polkowice - Klaudia 
Gertchen. Mierząca 182 cm skrzydłowa 
ostatnie lata także spędziła w  łódzkim 
Widzewie. 
Kolejną Pomarańczową jest Sylwia Sie-
mienas. Ostatnie sezony spędziła na za-
pleczu Energa Basket Ligi Kobiet. W mi-
nionych rozgrywkach reprezentowała 
barwy drugiego zespołu Arki Gdynia. 
Po sezonie 2017/2018, który rozegra-
ła we wrocławskiej Ślęzy, walczyła 
o  powrót do ekstraklasy. Taką szansę 
dał jej trener Karol Kowalewski. Nowa 
zawodniczka razem z  Klaudią Gertchen 
uczestniczyła w  ostatnim zgrupowaniu 
reprezentacji Polski 3x3 przygotowują-
cym do mistrzostw Europy. Do zespołu 
dołączyła także Weronika Telenga. Za-
gra z numerem 33. 

ULK

Karol Kowalewski pierwszym 
trenerem CCC Polkowice 
KOSZYKÓWKA

Po odejściu trenera Marosa Kova-
cika, który z CCC Polkowice zdobył 
dwa mistrzostwa Polski i brązowy 
medal, Karol Kowalewski został 
pierwszym trenerem drużyny. 

– Wiem, że czeka mnie spore wyzwanie, 
ale podchodzę do niego ze spokojem. 
Dziękuję zarządowi klubu i  sponsorom 
za zaufanie. Mam nadzieję, że zdołam 
sprostać oczekiwaniom – mówił trener 

Kowalewski po podpisaniu kontraktu. 
– Karol był dla nas oczywistym wybo-
rem. Nie chcieliśmy szukać alternatyw. 
Traktujemy go jak polkowiczanina i  nie 
wyobrażaliśmy sobie, żeby nie było go 
z  nami. Nie boimy się dać mu szansy 
prowadzenia zespołu w  roli pierwsze-
go trenera, ponieważ przez lata pracy 
w Polkowicach udowodnił, że jest oso-
bą wartą zaufania, solidną, rozsądną, 
a  przede wszystkim jest profesjonali-
stą. Wykorzystał czas przy trenerze 

Kovaciku i rozbudował swój warsztat. 
Wiemy, że tak samo jak nam, zależy 
mu, aby w naszym mieście umacniała 
się moda na basket – tak o  trenerze 
Kowalewskim mówił prezes Ryszard 
Koziołek.
Przygotowania do sezonu trwają od 
dawna. Na początku września odbę-
dzie się seria gier sparingowych. 
 

ULK

–  S P O R T  –

FO
T. 

KS
 G

ÓR
NI

K 
PO

LK
OW

IC
E

Sportowe lądowanie 
na Kopalnianej

PIŁKA NOŻNA
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od lewej: Ł. Puźniecki, W. Jedynak, J. NiedźwiedźPrezentacja nowych strojów

Karol Kowalewski Trener CCC
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Edukacyjny rozkład jazdy

OŚWIATA

W polkowickich placówkach oświa-
towych trwają przygotowania do 
roku szkolnego. Jedno jest pewne. 
Zajęcia prowadzone będą w syste-
mie otwartym, a więc dzieci wra-
cają do szkół, przedszkoli i żłobka. 
A przynajmniej taka jest decyzja na 
chwilę wypuszczenia tego numeru 
gazety do druku. 

MEN zapowiedziało, że od września 
lekcje mają się odbywać normalnie. 
Dopuszczalne są też inne formy, np. 
nauczanie hybrydowe czy w  całości 
zdalne (po uzgodnieniu z  sanepidem, 
w sytuacji zagrożenia koronawirusem).

SZKOŁY PODSTAWOWE
- Rozpoczęcie roku odbędzie się w pio-
nach klas, a więc o jednej godzinie spo-
tkają się wszystkie klasy drugie, o innej 
godzinie – klasy trzecie, itd. Dzieci będą 
w salach z nauczycielami, gdzie otrzy-
mają plan lekcji oraz wszystkie ważne 
informacje – mówi Barbara Bartoszek, 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
w  Polkowicach. – Chcielibyśmy, by 
w  klasach pierwszych rodzice byli 
obecni na rozpoczęciu. Oczywiście 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 
Co do klas wyższych, będziemy prosić, 
by rodzice nie wchodzili do szkoły.
Dzieci będą mogły korzystać z  trzech 
wejść do budynku. Uczniom nie będzie 
mierzona temperatura.
- Proszę sobie wyobrazić te kolejki do 
wejścia do szkoły. Poza tym nie mamy 
do tego uprawnień - mówi dyrektor 
Bartoszek.
Uczniowie nie będą mieli obowiązku no-
szenia maseczek na 
lekcjach. Dyrektor 
będzie propono-
wać nauczycielom 
noszenie przyłbic 
na lekcjach, a  ma-
seczek w  trakcie 
przerw.
- W zaleceniach re-
sortu nie ma nic na 
temat obowiązku 
noszenia maseczek. 
Będę rozmawiać 
z  radą rodziców 
czy w  czasie prze-
mieszczania się 
po korytarzu nie 
byłoby dobrze, by 
uczniowie zakładali 
maseczki. Żadnych 
nakazów jednak nie 
będzie – zapewnia 
dyrektorka.
Aby ograniczyć 
kontakt z  innymi 
uczniami, zajęcia 
jednej klasy będą 
o r g a n i z o w a n e , 
na ile to możliwe, 
w  jednej sali. Klasy 
będą dezynfeko-
wane i  wietrzone. 
Zniknęły wszelkie 
elementy dekora-
cyjne, których nie można zdezynfeko-
wać, jak prace plastyczne, firany czy 
dywany.
- Wszelkie prace uczniów, które będą 
wykonywane na lekcji, nie będą mogły 
zostać w  klasie – zastrzega Barbara 
Bartoszek. – Dzieci będą je natomiast 
mogły zabierać do domu.
Sprzęt sportowy, jak i muzyczny będzie 
mógł być używany przez jedną klasę, 
a następnie będzie lądował w pojemni-
kach z przeznaczeniem do dezynfekcji.
Uczniowie mają przynosić do szkoły 
jak najmniej rzeczy. Podręczniki mają 
zostać w domu. W szkole praca będzie 
odbywać się na bazie e-platformy.    
- Wykorzystamy też doświadczenia 
z edukacji zdalnej. Chcemy te doświad-
czenia wdrożyć w  lekcjach stacjonar-
nych. W  ten sposób czas na lekcji bę-
dzie polegał głównie na efektywnym 

kontakcie nauczyciela z uczniem – wy-
jaśnia dyrektor SP1.
Odnośnie organizacji zajęć lekcyjnych 
w klasach 1-3 nie zmieni się wiele. Na-
uczyciel będzie dostosowywał prze-
rwy do potrzeb klasy. Organizacja 
pracy w  klasach 4-8 będzie przebie-
gała zgodnie z  planem lekcji. Będzie 
on dostosowany do tego, by uczniowie 
jak najrzadziej przemieszczali się po 
szkole. 
- Na pewno nie zblokujemy ani nie 
wykluczymy przedmiotów – mówi 
dyrektorka.  
Zgodnie z  podziałem na piony będą 
odbywały się przerwy obiadowe. Przy 
jednym stoliku będą mogli siedzieć 
uczniowie z jednej klasy. Dyrekcja roz-
waża wydłużenie godzin wydawania 
obiadów do godziny 15.00, a  procesu 
lekcyjnego do godziny 16.30.   
- O  wszystkim będziemy informować 
rodziców. Wierzymy, że nam zaufają, 
ale też będą mieli własne propozycje – 
zapewnia dyrektor.
Zebrania z  rodzicami mają odbywać 
się głównie zdalnie, jednak dyrektor 
nie wyklucza mieszanych spotkań 

z rodzicami.  
Na razie harmo-
nogram wydarzeń 
szkolnych jest 
w  przygotowaniu. 
Nie są planowane 
wydarzenia, w któ-
rych udział będą 
mogli wziąć wszy-
scy uczniowie. 
Na pewno na paź-
dziernik planowane 
jest pasowanie na 
ucznia. Odbędzie 
się ono w  oddzia-
łach klasowych.
- Wrzesień dajemy 
sobie, by nauczyć 
się funkcjonować 
w  nowej rzeczy-
wistości. To są 
żywe organizmy. 
To jest uczenie się 
wzajemne. Z  jednej 
strony mamy te 
wszystkie aspekty 
higieniczno-sani-
tarno-wychowaw-
cze, a  z  drugiej 
musimy sprawdzić, 
z  czym ci ucznio-
wie przychodzą 
po przerwie. Mu-
simy sprawdzić, 

co trzeba powtórzyć i  dopiero na tym 
będziemy budować kolejne działania – 
kwituje Barbara Bartoszek.

PRZEDSZKOLA
1 września nastąpi również pełne 
otwarcie polkowickich przedszkoli.  
- W  dalszym ciągu obowiązują proce-
dury jak dotychczas. Dostosowujemy je 
do nowych warunków – mówi Magda-
lena Bednarek, dyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 5. - Pomiar temperatury 
pozostaje. Rodzice są przyzwyczajeni, 
więc myślę, że nie będzie to większym 
problemem. Pamiętamy też o wpajaniu 
dzieciom zasad higieny. Aby rodzice 
również w  domu uczyli dzieci dokład-
nego mycia rączek i zasłaniania twarzy 
w trakcie kichania i kasłania – dodaje.
Rodzice nie będą mogli wchodzić 
z  dziećmi do budynku. Tylko przy 

wejściu będzie odbywało się 
przekazywanie dzieci. Nale-
ży więc przygotować się na 
oczekiwanie w  kolejce i  za-
chowywanie w niej odpowied-
niego dystansu społecznego.
- Uspakajamy rodziców dzieci 
nowo przyjętych, że będą oni 
mogli w  okresie adaptacyj-
nym wchodzić do szatni, by 
pomóc dziecku się przebrać 
i pożegnać się z nim – zapew-
nia dyrektor Bednarek. - Będą 
oni mogli wchodzić od ogrodu. 
Też w ograniczonej ilości. Tak, 
aby było możliwe zachowa-
nie dystansu z  pozostałymi 
dziećmi, które będą przebie-
rały się w szatni – dodaje.   
Zgodnie z  zaleceniami GIS, 
przedszkola mogą mieć pełne 
obłożenie. Każda grupa ma 
swoją salę, zgodnie z  rocz-
nikiem. Nie będzie mieszania 
grup. Wszystkie dzieci będą 
więc przebywały w  swoich 
salach.
Z  sal usunięto zabawki 
i  przedmioty, których nie 
można zdezynfekować. Nie 
ma dywanów, są natomiast 
na podłogach maty cerato-
we. Zajęcia na placu zabaw 
będą odbywały się rotacyjnie 
z  przerwami na dezynfekcję 
urządzeń. Dzieci nadal nie 
będą mogły przynosić swoich 
przytulanek z domu.
Zajęcia edukacyjne będą od-
bywać się w  normalnym try-
bie. Wraca też leżakowanie.
 - Trzy i czterolatki będą mogły normal-
nie leżakować. Dzieci mają swoje sza-
feczki i  kołderki, więc tu nie ma moż-
liwości, by odpoczywały w  nieswojej 
pościeli. Mają też własne woreczki, 
w  których trzymają piżamki. Wszyst-
ko jest podpisane – mówi Magdalena 
Bednarek.
Niebawem rozpoczną się dni adapta-
cyjne dla dzieci nowo przyjętych. Nie 
będzie mogła spotkać się cała grupa, 
jednak w niewielkich grupkach rodzice 
i  dzieci będą mogli obejrzeć salę i  po-
znać panią.

ŻŁOBEK
Pod koniec sierpnia w  polkowickim 
„Krasnalu” będą odbywały się spo-
tkania zapoznawcze z  rodzicami nowo 
przyjętych dzieci, a  także indywidual-
ne spotkania z  rodzicami pozostałych 
dzieci. Od września placówka rusza 
normalnie.
- Placówka została uruchomiona 
w  maju. Oczywiście, są pewne ograni-
czenia i restrykcje, których przestrze-
gamy, aby zabezpieczyć rodziców, 
personel i  dzieci przed ewentualnymi 
zakażeniami – mówi Agnieszka Tom-
czak, dyrektorka Żłobka Miejskiego 
nr 1 w Polkowicach.  - Do końca lipca 
funkcjonowaliśmy pełną parą. Do 
żłobka uczęszczało dużo dzieci.  
Placówka działała bezpiecznie, 
dlatego można powiedzieć, że 
przed nowym rokiem żłobkowym 
mamy wszystko „przećwiczone”.   
Aktualne wytyczne Głównego In-
spektora Sanitarnego nie ograniczają 
ilości dzieci w  żłobku. Będzie ich więc 
teraz 181.
- Rodzice będą mogli wchodzić 

z dziećmi do żłobka, ale tylko pojedyn-
czo, maksymalnie podwójnie do szatni 
poszczególnych grup – mówi szefowa 
placówki. - Może w starszych grupach 
z  tego zrezygnujemy. Wszystko zależy 
od tego, jak pandemia będzie się rozwi-
jać i  czy GIS da nam jakieś dodatkowe 
wytyczne.
Rodzice muszą przygotować się na 
oczekiwanie w  kolejce. Rodzic będzie 
mógł wejść do budynku dopiero, gdy 
poprzedni opuści żłobek. Wszystko 
przy zachowaniu dystansu społeczne-
go. Obowiązkowo rodzice muszą nosić 
maseczki, rękawiczki lub dezynfeko-
wać ręce. Podobnie będzie przy odbio-
rze dzieci.
W  salach żłobka nadal nie ma plusza-
ków, dywanów ani przedmiotów, któ-
rych nie można dezynfekować. Dzieci 
będą mogły korzystać z placu zabaw.

Edyta Drzymała

W tym numerze Gazety Polkowic-
kiej podajemy stan na 19 sierpnia 
2020, a więc kiedy wysyłaliśmy 

gazetę do druku. Sytuacja związana 
z pandemią koronawirusa jest na 

tyle dynamiczna, że w każdej chwili 
placówki oświatowe będą musia-
ły dostosowywać się do nowych 
wytycznych. Zachęcamy więc do 
zaglądania na strony internetowe 

żłobka, przedszkoli oraz szkół 
podstawowych, gdzie na bieżą-
co aktualizowane są informacje 

odnośnie organizacji roku szkolnego. 

Żłobek Miejski nr 1 KRASNAL
www.zlobek.polkowice.pl

Przedszkole Miejskie nr 2
www.pm2.polkowice.pl
Przedszkole Miejskie nr 3
www.pm3.polkowice.pl
Przedszkole Miejskie nr 4
www.pm4.polkowice.pl
Przedszkole Miejskie nr 5
www.pm5.polkowice.pl
Przedszkole Miejskie nr 6  

z Oddziałami Integracyjnymi 
www.pm6.polkowice.pl
Szkoła Podstawowa nr 1
www.sp1.polkowice.pl
Szkoła Podstawowa nr 2
www.sp2.polkowice.pl 
Szkoła Podstawowa nr 3
www.sp3.polkowice.pl
Szkoła Podstawowa nr 4
www.sp4.polkowice.pl

Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi i Specjalnymi  

w Jędrzychowie 
www.jedrzychow.pl

BADANIE 
NA OWSIKI

 
Badanie na obecność owsików jest 

obowiązkowe przed posłaniem dziecka 
do przedszkola lub żłobka. PCUZ ze względu 
na pandemię ułatwiło i skróciło procedurę. 
Badanie można wykonać szybko. Koszt to 15 

zł, które trzeba opłacić w kasie laborato-
rium. Tam też można pobrać okodowaną 

próbówkę i postępować według do-
łączonej instrukcji. Wynik odbie-

ramy nazajutrz w śluzie 
przychodni.
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Ewa Kowalik
ZASTĘPCA 
BURMISTRZA  
POLKOWIC DS. 
SPOŁECZNYCH

Na tę chwilę wracamy do tradycyjnego 
sposobu nauczania. Musimy pamiętać, 
że nadal trwa pandemia. Dalej pracu-

jemy w reżimie sanitarnym. Oznacza to, 
że wszystkie placówki oświatowe będą 

prowadziły wzmożony monitoring codzien-
nych prac porządkowych, jak dezynfekcja 

części wspólnych, korytarzy, poręczy, 
klamek, podłóg itd. My, jako gmina, na pewno 
dołożymy wszelkich starań, by zaopatrywać 
szkoły w niezbędne środki. Mam nadzieję, że 
Polkowice nigdy nie znajdą się w czerwonej 
czy nawet żółtej strefie. Musimy być jednak 

przygotowani na takie prawdopodobieństwo. 
Najwyższy priorytet to dla nas bezpieczeń-

stwo dzieci, nauczycieli i rodziców. Apeluje-
my, by przyprowadzać wyłącznie dzieci 
zdrowe, bez kataru, gorączki czy innych 

objawów. Prosimy, by dzieci z rodzin 
przebywających w kwarantannie, na ten 
czas pozostawały w domach. Wszystkie 
nasze placówki mają wyznaczone specjal-
ne izolatoria, w których dzieci z objawami 
chorobowymi, pod opieką pielęgniarki lub 

nauczycielki, będą oczekiwały na rodziców. 
Liczymy na to, że odpowiedzialność i świa-
domość nas wszystkich będzie bardzo duża 

i że zajęcia edukacyjne na terenie naszej 
gminy do końca czerwca będą odbywać się 

w systemie otwartym. 

Zdzisław Synowiec
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, 
KULTURY, SPORTU I REKREACJI  RADY 

MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

Jesteśmy przygotowani bardzo 
dobrze. Jednak koronawirus nie 

mieści się w żadnych przepi-
sach administracyjnych. Jest 

nieprzewidywalny, więc placówki 
oświatowe będą musiały  

elastycznie reagować na to, co 
się będzie działo. Minister Eduka-
cji Narodowej pozostawił pełną 
dowolność organom założyciel-

skim i dyrektorom odnośnie tego, 
jak zajęcia mają się odbywać. 
Na pewno najważniejsze jest 

zdrowie i dobro naszych dzieci. 


