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Nauczycielskie spotkanie

Dwóm dyrektorkom polkowickich 
placówek oświatowych przedłu-
żono powierzenie ich obowiązków, 
a cztery nauczycielki zdobyły ty-
tuł nauczyciela mianowanego. Do-
kumenty potwierdzające te kwali-
fikacje przekazał naszym pedago-
gom burmistrz Polkowic. 

Przez kolejny rok szkolny funkcję dy-
rektorki Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Polkowicach pełniła będzie Joanna 

Wróblewska, a Przedszkola Miejskiego 
nr 4 Elżbieta Mysuna-Greń. Tytuł na-
uczyciela mianowanego otrzymały na-
tomiast  Daria Bigda, Justyna Trybka, 
Justyna Babiak-Tutko oraz Katarzyna 
Pieńko. Panie złożyły także stosowne 
ślubowanie. Uroczystość, która odby-
ła się w ratuszu była także okazją do 
przeprowadzenia roboczego spotkania 
o stanie przygotowań do nowego roku 
szkolnego.
Burmistrz Łukasz Puźniecki pogratulo-
wał wyróżnionym nauczycielom. 

– Życzę wam siły 
i wytrwałości w 
pełnieniu waszej trudnej 
i odpowiedzialnej misji. 
Zapewniam także o swoim 
wsparciu w tym zakresie – 
powiedział do nauczycieli 
burmistrz Polkowic.

ROMAN TOMCZAK

Bezpieczniej na 
placach zabaw 

Zużyta nawierzchnia na polkowic-
kich placach zabawach zostanie 
uzupełniona. Dzięki temu ryzyko 
urazów i nieszczęśliwych wypad-
ków wśród dzieci będzie jeszcze 
bardziej zminimalizowane.

– Uzupełniona zo-
stanie nawierzch-
nia górek na placu 
zabaw w central-
nym parku oraz na 
placu zabaw przy 
ulicy Ratowników 
7-9 – informuje 
Marta Charymska z 
wydziału komunal-
nego Urzędu Gminy 
Polkowice. – W 
miarę możliwości 
na bieżąco będą 
również uzupeł-
niane ubytki na po-
zostałych placach 
zabaw – dodaje.
Przetarg wyłonił 
wykonawcę tego 
zadania i w naj-
bliższym czasie 

zostanie podpisana umowa. O uzupeł-
nienie nawierzchni na placu zabaw 
przy ul. Ratowników zabiegała jedna  
z radnych.
– Mieszkańcy ulic Ratowników i Kolejo-
wej  zwrócili się do mnie z prośbą o pod-
jęcie działań mających na celu uzupeł-

nienie nawierzchni 
sztucznej na całym 
placu, wyrównanie 
i usunięcie usterek 
oraz nasadzenie 
drzew w celu czę-
ściowego zacie-
nienia – wyjaśnia 
Beata Kulikowska, 
radna z klubu Lep-
sze Polkowice. 
Zacienienie placu 
również zostało 
uwzględnione w 
planie nasadzeń 
drzew i krzewów na 
terenie gminy.

PPi

Zmiany w komunikacji miejskiej
Wraz z nowym rokiem szkolnym 
Zakład Komunikacji Miejskiej w 
Polkowicach wprowadził zmia-
ny godzin jazdy autobusów komu-
nikacji miejskiej oraz dodał nową 
jedną linię.

Zmieniły się godziny jazdy autobusów 
komunikacji miejskiej – uruchomiono 
nową linię autobusową nr 7 relacji 
Wojska Polskiego – Młyńska. 
ZKM chcąc zapewnić swoim pasaże-
rom dogodny i bezpieczny transport w 
godzinach szczytu komunikacyjnego, 
na wybranych kursach linii 1, 3, 4, 5, 24 
i 25 wprowadził dodatkowe autobusy 
bisowe:
 

linia nr 1  
(Topolowa - Śliwkowa), 7.30,  
(tę linię będą obsługiwały 
największe pojazdy) 

linia nr 3 (Jędrzychów – Młyń-
ska), 7.28, 

linia nr 4 (Sucha Górna – 
Młyńska), 6.00, 

linia nr 5 (Żelazny Most – 
Młyńska), 6.40, 

linia nr 24 (Gaiki – Młyńska) 
7.10, 

linia nr 25 (Polkowice 
– Chocianów), 6.50.

Od 3 września na linii numer 1 Śliw-
kowa-Topolowa o godzinie 7.16 będzie 
kursował dodatkowy autobus.
Nadal obowiązują obostrzenia w ko-
munikacji miejskiej. Po wejściu do au-
tobusu i przed wyjściem z niego należy 
dezynfekować ręce płynem umiesz-
czonym w pojemniku przy drzwiach. 
W autobusach należy zakrywać usta 
i nos maseczką. Obowiązuje także 
zasada zachowania dystansu – co 
drugie miejsce musi być wolne. W ca-
łym autobusie może przebywać tyle 
osób, ile wynosi połowa wszystkich 
miejsc dla pasażerów. Wszystkie roz-
kłady jazdy można znaleźć na stronie  
zkmp.pl

RT

Szybciej, przez Internet
Nie trzeba czekać w kolejce. Dzię-
ki Internetowemu Kontu Pacjenta 
będzie można SMS-em lub e-ma-
ilem pobrać e-receptę czy spraw-
dzić dawkowanie leków. Od 1 wrze-
śnia bezpłatna aplikacja Mini-
sterstwa Zdrowia jest dostępna  
w polkowickiej przychodni. 

- IKP jest to historia zdrowia  pacjenta , 
gdzie są informacje o przebiegu lecze-
nia czy też o zażywanych lekach. Aby 
założyć Internetowe Konto Pacjenta 

potrzebny jest Profil Zaufany. W Polko-
wickim Centrum Usług Zdrowotnych 
pomożemy w założeniu tego konta - 
mówi lek. Mariusz Piskórz, dyrektor 
medyczny PCUZ.  
Profil Zaufany można założyć i zwery-
fikować w Polkowickim Centrum Usług 
Zdrowotnych. 
„Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godz. 15-17, do pokoju 105” – zachęca 
w mediach społecznościowych PCUZ. 
Internetowe Konto Pacjenta to bez-
płatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia, 

dzięki której w łatwy i szybki spo-
sób można sprawdzić swoją historię 
medyczną. Można też sprawdzić, jak 
przyjmować leki, podejrzeć historię 
wizyt sfinansowanych przez NFZ, a 
także sprawdzić historię leczenia swo-
ich dzieci. Poprzez IKP pacjent otrzy-
muje również e-recepty, dzięki czemu 
nie ryzykuje, że otrzyma nieprawidło-
wy lek w aptece. 

DRM
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Beata Kulikowska
RADNA KLUBU LEPSZE POLKOWICE

 Mając na względzie bezpie-
czeństwo dzieci wystąpiłam 
z wnioskiem do burmistrza  o 

ujęcie w bieżących naprawach 
i remontach  tego placu oraz o 

dodatkowe nasadzania.
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Rewolucja na kręgielni

Najnowocześniejszy sprzęt i opro-
gramowanie na miarę XXI wieku 
mają zapewnić większy komfort  
gry i nowy klimat w polkowickiej 
kręgielni. Użytkownicy będą mo-
gli sprawdzać swoje wyniki tak na 
55-calowych monitorach, jak i w 
swoich urządzeniach mobilnych. 
W dodatku w dwunastu językach. 
Aquapark podpisał umowę z wyko-
nawcą. Nową kręgielnią polkowi-
czanie będą się cieszyć jeszcze w 
listopadzie tego roku.
 
W tej chwili w polkowickiej kręgielni 
działają dwa tory.
– Nie chwalimy się klientom, bo kręgiel-
nia nie jest w takim stanie jak powinna. 

Dwa tory działają tylko dzięki pracy na-
szego zespołu – mówi Sebastian Syp-
ko, prezes Aquaparku w Polkowicach.
Kręgielnię otwarto w 2008 roku. Od 
tamtej pory nie przechodziła ona więk-
szych zmian. Wszystko skrzypi i gołym 
okiem widać, że miejsce wymaga grun-
townego remontu.

 
– Kręgielnia swoje lata 
świetności ma za sobą, 
wszystkie urządzenia są 
wyeksploatowane – mówi 
Paweł Lóssa, dyrektor 
techniczny Aquaparku.

 – Oprogramowanie kręgielni szwanku-
je, tory się zawieszają, nie można kon-
tynuować gry – dodaje.
Mimo wszystko polkowicka kręgielnia 
ma nadal wiernych fanów.
– Gramy kupę lat w te kręgle tutaj. 
Najwyższy czas to zmodernizować. To 
już jest staroświeckie. Mam nadzieję, 
że zrobią to jak należy – mówi Teofil 
Modzelewski w przerwie rozgrywki z 
kolegami.
– Od 2008 roku przychodzimy tu z kole-
gami raz w tygodniu. Taka nasza paczka 
– mówi Piotr Nowak, polkowicki radny 
i zapalony gracz. – Organizowałem tu 
mistrzostwa Polkowic. Zainteresowa-
nie było bardzo duże. Tak jak wszystko 
kiedyś się zużywa, tak i kręgielnia. My 

czekamy. Będziemy 
jeszcze bardziej 
zadowoleni po re-
moncie – dodaje.
A będzie z czego. 
W ramach umowy, 
wykonawca zde-
montuje wszystkie 
urządzenia. Część 
wymieni na nowe, 
choć niektóre ele-
menty zostaną.
– Sama maszynow-
nia jest wyposa-
żona w urządzenia 
bardzo wysokiej 
klasy. Można po-
wiedzieć, że to są 
takie mercedesy 
z lat 90-tych. One 
zostają. Zapew-
niam, że przeżyją 
dłuższy okres niż 
te obecnie produ-
kowane. Zostaną 
tylko zmodernizo-
wane na oryginalnych częściach i po-
służą jeszcze przez ładnych parę lat 
– zapewnia dyrektor Lóssa.
Rynny boczne przy torach zostaną zde-
montowane. Podbudowa torów i rynien 
zostanie wyczyszczona z ustawieniem 
pod nowy system płotków dla dzieci. Te 
będą automatycznie sterowane.
– Teraz, gdy grają dzieci, większość 
kul ląduje w rynnach. Nowy system 
płotków pozwoli na to, by dzieci mogły 
jeszcze bardziej cieszyć się grą w krę-
gle – tłumaczy prezes Sypko.
Oprócz wymiany sprzętu, moderniza-
cja czeka całe oprogramowanie. To zo-
stanie wymienione w stu procentach.
– Technika poszła do przodu. Oprogra-
mowanie się zdezaktualizowało. Nowe 
sterowniki, które moglibyśmy tu zało-
żyć nie współdziałałyby z nim – mówi 

Paweł Lóssa. – Po 
modernizacji moż-
liwe będzie tzw. 
wspomaganie onli-
ne przez dostawcę 
kręgielni. Pewne 
usterki w syste-
mie będzie można 
zdalnie usuwać w 
trybie 5-10 minut 
– dodaje.
Klienci będą mogli 
wybrać obsługę 
na monitorze to-
rowym w jednym z 
dwunastu języków. 
Po rzucie na ekra-
nach będą wyświe-
tlane animacje. 
Za każdym razem 
obejrzymy jeden 
spośród 120 fil-
mów. Wyniki będą 
dostępne w aplika-
cjach na urządzenia 
mobilne. 

Rewolucja czeka również samo po-
mieszczenie. Wykonawca ma zamonto-
wać odpowiednie oświetlenie LED ścian 
i stolików przy lożach. Firma, która 
zajmuje się modernizacją polkowickiej 
kręgielni, wykonuje około trzydziestu 
takich remontów rocznie. Na swoim 
koncie ma kręgielnie w hotelach Arła-
mów czy dr Eris.
Modernizacja będzie kosztować około 
550 tysięcy złotych. Zgodnie z umową, 
kręgielnię w nowej odsłonie będzie 
można odwiedzić po 30 listopada.
– Mam nadzieję, że uda się skończyć 
nieco wcześniej i w tym gorącym okre-
sie barbórkowym, jeśli COVID-19 nam 
niczego nie zepsuje, będziemy mogli 
przyjmować gości – kwituje prezes Se-
bastian Sypko.

Edyta Drzymała

Strzał w „złotówkę”
Blisko 4000 polkowiczan skorzy-
stało z akcji „Aquapark za 1 zł”. 
Osoby, które nie wykorzystały za-
kupionych w ramach tej oferty bi-
letów, będą mogły to zrobić do 15 
września. Na wniosek mieszkańców 
władze gminy przedłużyły akcję.     

Dofinansowanie biletów do Aquapar-
ku, tak, by półtoragodzinna, wodna 
rekreacja kosztowała polkowiczan 
tylko złotówkę, to inicjatywa klubu 
Lepsze Polkowice. To rekompensata 
dla mieszkańców za brak basenów ze-
wnętrznych, które ze względu na zły 
stan techniczny nie zostały w tym roku 

otwarte.
- Z pełną satysfakcją stwierdzam, iż 
pomysł naszego klubu był trafiony. Tym 
bardziej, że pogoda nie rozpieszczała i 
lubiła zaskakiwać – mówi Mariusz Zy-
baczyński, szef klubu radnych Lepsze 
Polkowice.
Organizacją akcji zajmuje się Centrum 
Kultury w Polkowicach. Bilety można 
było kupić w czterech punktach nale-
żących do Centrum Kultury od 21 lipca 
do 31 sierpnia.
- Cztery tysiące wykąpanych za sym-
boliczną kwotę polkowiczan to świetny 
wynik – mówi Bogusław Godlewski, dy-
rektor Centrum Kultury w Polkowicach.

Biletów za 1 zł do Aquaparku sprzeda-
ło się znacznie więcej, bo blisko 6000. 
Osoby, które nie wykorzystały swoich 
wejściówek, będą mogły to zrobić do 15 
września.
- Przedłużyliśmy akcję o kolejne dwa 
tygodnie na wniosek mieszkańców 
- mówi Ewa Kowalik, zastępca burmi-
strza ds. społecznych.
Akcja dodatkowo pokazuje, że różne 
gminne jednostki są w stanie sprawnie 
współpracować na rzecz mieszkańców.
– Akcja pokazuje nam, że jako Centrum 
Kultury jesteśmy w stanie połączyć 
naszą działalność kulturalną z organi-
zowaniem rekreacji. Dzięki wzorowej 

współpracy z Aquaparkiem, ale i Po-
lkowickim Przedsiębiorstwem Komu-
nalnym, w te wakacje organizowaliśmy 
też zajęcia z instruktorami pływania, 
akademię rowerową czy zajęcia lekko-
atletyczne. Myślę, że to dobry przykład 
na to, że tak jak kulturę udało nam się 
połączyć z ekologią przy okazji akcji 
„Zbieramy H2O”, tak wzorem tegorocz-
nego lata, będziemy pracować nad tym, 
by w każde wakacje łączyć ją również 
rekreacją – dodaje.
- Polkowiczanie muszą odczuwać, że 
mieszkają w bogatej gminie, a władze 
robią wszystko, aby zapewnić dogodne 
warunki do aktywnego i bezpiecznego 

wypoczynku. Oprócz warunków miesz-
kaniowych, oświatowych czy pracy to 
właśnie sfera wypoczynku i rekreacji 
jest tym czynnikiem, który powoduje, iż 
miejsce zamieszkania jest atrakcyjne i 
przyjazne. Sprawia, że jest to miejsce, 
w którym można wypocząć oraz zrege-
nerować się. Tym bardziej, że mieszka-
my w regionie przemysłowym w Sercu 
Zagłębia Miedziowego – mówi Mariusz 
Zybaczyński. - Będziemy analizować 
i proponować, aby takie rozwiązania 
dla polkowiczan, pomimo zastanej kon-
dycji finansowej, były kontynuowane 
– deklaruje.

Edyta Drzymała
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Sebastian Sypko
PREZES ZARZĄDU AQUAPARK  

POLKOWICE – REGIONALNE CENTRUM 
REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A.

Chcielibyśmy kręgielnię i salę 
bilardową oddzielić od reszty 
Aquaparku. Wszystko po to, 

by trafiali tu inni klienci niż ci 
basenowi. Chcemy, by stała się 

ona miejscem bardziej pubowym. 
Tych, basenowych klientów oczy-

wiście też będziemy zapraszać  
i dbać o to, by tu trafiali. 

REALIZACJA KRĘGIELNI W HOTELU VILLA  
VERDE W ZAWIERCIU, PRZEZ FIRMĘ GEMAX.
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Mieszkaniowy zawrót głowy 
Około 230 mieszkań zostało odda-
nych do użytkowania w ostatnich 
latach w gminie Polkowice.  

W samych Polkowicach oddano do 
użytkowania 98 mieszkań komunalnych 
przy ulicy Wojska Polskiego, a 50 kolej-
nych - w zmodernizowanym bloku przy 
ul. Hubala  20 A-B. Z kolei przy ulicy 
Jana Pawła II, nowi lokatorzy wpro-
wadzili się do 35 mieszkań w systemie 
TBS i do 41 lokali wynajmowanych przez 
gminę od Polkowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Wcześniej, 
oddano siedem mieszkań w wyremon-
towanym budynku  przy ul. Strumyko-
wej w Suchej Górnej. 
- Zasiedlanie budynków przy ulicach 
Wojska Polskiego, Hubala 20 AB oraz  
przy ulicy Jana Pawła II rozpoczęło 
się jesienią zeszłego roku i w około 90 

procentach zakończyło się w marcu – 
mówi Bożena Maciejowska, dyrektor 
wydziału zdrowia, spraw społecznych 
i mieszkaniowych w urzędzie gmi-
ny. – Pozostałe lokale, ze względu na 

wybuch epidemii koronawirusa, zosta-
ły zasiedlone w późniejszym terminie. 
Obecnie proces ten jest zakończony. 

OD POCZĄTKU, W KOLEJNOŚCI…

W związku z zakończeniem wymienio-
nych inwestycji konieczne było pozna-
nie potrzeb mieszkaniowych polkowi-
czan poprzez aktualizację wszystkich 
wniosków mieszkaniowych składanych 
od 1995 roku. Dlatego też w 2016 roku 
pracownicy wydziału wysłali do około 
czterech tysięcy osób pisma z zapy-
taniem, czy nadal są zainteresowani 
przydziałem lokalu mieszkalnego z za-
sobów gminy. 
- Odpowiedziało wtedy około 800 za-
interesowanych - przypomina dyrektor 
Maciejowska. 
W połowie lipca 2018 roku, po ponad 
pięciu miesiącach przygotowań, po-
wstała lista mieszkaniowa. W terminie 
złożono wówczas około 950 wniosków. 
Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą 
rady miejskiej, „wielkość listy miesz-
kaniowej jest w korelacji z planem 

pozyskania – budowy mieszkań na dany 
okres”. 
Ostatecznie, na utworzonej wtedy li-
ście znalazło się 386 pozycji (były na 
niej osoby, które uzyskały 61 i więcej 
punktów).

NAJPIERW WERYFIKACJA, 
POTEM PRZYDZIAŁ

Przy przydziale nowych mieszkań 
liczyły się przede wszystkim: brak 
własności i zadłużenia czynszowego, 
dochód spełniający kryteria uchwały 
rady miejskiej oraz złożenie w terminie 
kompletu dokumentów.
Wymienione powyżej warunki są jed-
nocześnie odpowiedzią na często za-
dawane urzędnikom pytania dotyczące 
przydziału mieszkań. Na przykład, dla-
czego lokal dostał ktoś, kto przebywał 
za granicą. Albo ktoś, kto był na końcu 
listy, a nie osoba, która była wyżej. 

LOKUM ZA REMONT 

Obecnie osoby, które oczekują na 
mieszkanie, a nie są na liście miesz-
kaniowej mają możliwość otrzymania 
takiego lokalu – za remont. Skorzysta-
ją na tym zarówno polkowiczanie, jak i 
gmina. 
- Lista mieszkań jest przygotowana, 
obecnie trwa szacowanie kosztów 
ich remontów w ustalonym zakresie 
– mówi Ewa Kowalik, zastępca burmi-
strza ds. społecznych. 
Dopiero potem ogłoszona zostanie li-
sta mieszkań za remont (planuje się, że 
będzie to jeszcze we wrześniu) i opubli-
kowany zostanie nabór 
na składanie 

wniosków. Wcześniej będzie możliwość 
obejrzenia lokali. 

- Jeśli na dany lokal 
będzie więcej chętnych, 
to propozycję zawarcia 
umowy otrzyma osoba, która 
zdobędzie najwięcej punktów 
– podkreśla Ewa Kowalik. 
Kolejne kroki w całej procedurze to: 
podpisanie umowy o remont, wykona-
nie określonych prac, ich odbiór, a po-
tem przydział mieszkania i podpisanie 
umowy o najem.  
– W zamian za remont najemcy pozy-
skaliby nie tylko tytuł prawny do loka-
lu, ale  również mogliby być zwolnieni 
z czynszu do wysokości udokumento-
wanej sumy poniesionych i wykazanych 
kosztów remontu – wyjaśnia Anna Mi-
kołajun, główny specjalista ds. miesz-
kaniowych w urzędzie gminy. 
Przypominamy raz jeszcze, że termin 
składania wniosków o najem mieszka-
nia za remont zostanie podany po ogło-
szeniu przez burmistrza Polkowic listy 
lokali przeznaczonych do zasiedlenia 
według powyższych zasad. 

Urszula Romaniuk
 

   

Sonda 
Magda Both, mieszkanka 
bloku w Suchej Górnej 

Jestem bardzo zadowolona. Tu 
jest cisza, spokój, mieszkanie 
jest bardzo ładne. Nie ma pro-
blemu z komunikacją, a przy-
stanek jest blisko. Wcześniej, z 
mężem i synkiem, mieszkaliśmy 
w Polkowicach, w bloku przy 
ulicy Legnickiej, gdzie były bar-
dzo trudne warunki. Synek miał 
wtedy kilka miesięcy. Złożyliśmy 
wniosek o mieszkanie. Poszłam 
też na rozmowę z burmistrzem i 
przedstawiłam naszą sytuację. 
Po dwóch miesiącach dostali-
śmy przydział na mieszkanie w 
Suchej Górnej. 

Pamela Wilczyńska, 
mieszkanka bloku przy 
ul. Jana Pawła II

Bardzo doceniamy politykę 
mieszkaniową, jaką prowadzą 
obecne władze. Czekaliśmy na 
liście kilkanaście lat, mieszka-
jąc na wynajmie. Przyznano nam 

duże, przestronne trzypokojowe 
mieszkanie.  Jest idealne dla 
naszej rodziny.

Monika Fijałkowska, 
mieszkanka bloku przy 
ul. Jana Pawła II

W dzisiejszych czasach kupno 
mieszkania wiąże się z ogrom-
nym kredytem. Żeby bank go 
udzielił, trzeba też spełnić wiele 
warunków i mieć pieniądze na 
wkład własny. Czasy są takie, że 
z zarobków trudno jest oszczę-
dzać. Inicjatywa mieszkaniowa 
w naszym mieście to dla wielu z 
nas - młodych ogromne szczę-
ście. Jako jedna z nich dosta-
łam piękne, nowe mieszkanie, 
częściowo wyposażone. Mam 
prawie 30 lat i jest to najwyższy 
czas na ustatkowanie się. Otrzy-
małam szansę na spokojny 
start. Mam nadzieję, że władze 
naszego miasta będą kontynu-
owały tę inicjatywę.

ul. Wojska Polskiego

ul. Jana Pawła II ul. Hubala

ul. Strumykowa  
w Suchej Górnej
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Budują drogi w Nowej 
Wsi Lubińskiej

Blisko dwa kilometry drogi w No-
wej Wsi Lubińskiej zostanie utwar-
dzone. Obecnie trwają tam roboty, 
związane z przebudową dróg do-
jazdowych do pól. Niebawem ru-
szy też przetarg na przebudową 
drugiej części gminnej drogi głów-
nej. Zakończenie inwestycji prze-
widziano na drugi kwartał 2021 ro-
ku. Znacznie wpłynie to na popra-
wę bezpieczeństwa i komfortu ży-
cia mieszkańców.

Pierwszy etap inwestycji drogowej w 
Nowej Wsi Lubińskiej zakończył się w 
lipcu 2018 roku. Wykonano wówczas 
blisko 700 metrów nawierzchni wraz 
z systemem zagospodarowania wód 
opadowych na głównej drodze gminnej 
przebiegającej przez miejscowość.
Następnie gmina utworzyła nowe za-
danie inwestycyjne pod nazwą „Prze-
budowa dróg wraz z odwodnieniem 
w Nowej Wsi Lubińskiej – etap 2 i 3”. 
Najpierw zajęto się etapem trzecim, 
który podzielono na dwie części. 
Dzięki pozyskaniu 80 tysięcy zło-
tych dofinansowania z Województwa 

Dolnośląskiego zajęto się przebudową 
dwóch odcinków dróg dojazdowych do 
pól, o łącznej długości blisko 400 me-
trów. Całość ma kosztować ponad 400 
tysięcy złotych. Roboty rozpoczęły się 

na początku sierpnia i mają zakończyć 
się 30 września.
Wyłoniona w przetargu, firma z Jerz-
manowej podpisała z gminą umowę na 
wykonanie następnych dwóch odcin-
ków dróg dojazdowych do pól o łącznej 
długości około 250 metrów. Inwesty-
cja ma kosztować niecałe 350 tysię-
cy złotych, z czego ponad 50 tysięcy 
sfinansuje województwo w ramach 
dotacji celowej. Zakończenie tego eta-
pu inwestycji przewidziano na 12 paź-
dziernika 2020 roku.

– W ramach inwestycji zagospodaro-
wany zostanie pas drogowy, na którym 
wybudowana będzie nowa podbudowa 
i jezdnia z kostki betonowej oraz kana-
lizacja deszczowa do jej odwadniania 
– mówi Tomasz Duszyński, kierownik 
referatu inwestycji UG Polkowice.
Równolegle do prac nad etapem trze-
cim, a więc czterema odcinkami dróg 
dojazdowych do pól, rozpoczną się 
procedury przetargowe do drugiego i 
ostatniego etapu inwestycji.
– We wrześniu 2020 roku planujemy 

ogłoszenie przetargu na przebudowę 
ostatniego odcinka tej drogi, o długości 
570 metrów – mówi Tomasz Duszyński. 
– Tak więc na przestrzeni 2017-2021 
łączna długość utwardzonych na-
wierzchni w Nowej Wsi Lubińskiej wy-
niesie ponad 1,8 km. I tak, jak dotych-
czas odzyskany materiał kamienny 
posłuży do remontu dróg gruntowych 
w bezpośrednim sąsiedztwie tej miej-
scowości – dodaje.

Edyta Drzymała

Chcą mieć wpływ na klimat 
Po raz pierwszy miedziowa spółka 
wzięła udział w międzynarodowym 
projekcie instytucji CDP Carbon Di-
sclosure Project na temat wpływu 
przedsiębiorstw na emisję dwu-
tlenku węgla.
 
KGHM odpowiedział na kwestie doty-
czące „Klimatu”. W kolejnych etapach 
projektu spółka przygotuje informacje 
na dwa tematy: „Woda” i „Lasy”. Dzięki 
współpracy wielu osób z kilku departa-
mentów udało się dostosować zakres 
wygenerowanych danych i informacji 
do większości wytycznych CDP (to in-
stytucja z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 
która zajmuje się ujawnianiem wpływu 
dużych korporacji na środowisko). 
- Nasz udział w CDP to kolejny krok w 
transparentnym i zrównoważonym za-
rządzaniu - mówi Radosław Stach, wi-
ceprezes zarządu ds. produkcji. - Kwe-
stie ochrony i wpływu na środowisko 
są istotne dla naszych interesariuszy 
- nie tylko analityków, inwestorów czy 

kontrahentów, ale także dla pracowni-
ków i mieszkańców regionów, w których 
działamy. Dlatego ekologia i efektyw-
ność są wpisane w naszą strategię. Tak 
budujemy swoją pozycję lidera teraz i 
tak myślimy o przyszłości – podkreśla. 
KGHM Polska Miedź rozwija się w 
dziedzinie zrównoważonego rozwoju i 
wdraża najlepsze wzorce i rozwiązania 
w zakresie transparentności i komu-
nikacji działań środowiskowych, spo-
łecznych i korporacyjnych. Świadczy o 
tym m.in. utrzymanie certyfikatu FTSE-
4Good, obecność w indeksie WIG-ESG 
oraz przystąpienie do projektu CDP.

ULK
 

Chodnik połączy części Jędrzychowa 
Dzięki finansowemu wsparciu 
gminy Polkowice, mieszkańcy Ję-
drzychowa doczekają się chodni-
ka wzdłuż drogi powiatowej, łą-
czącego Nowy Dwór z Nowinkami.  

Jeszcze w tym roku inwestycja pro-
wadzona przez Polkowicki Zarząd 
Dróg Powiatowych w Przemkowie 
znacznie poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców Jędrzychowa i innych 
użytkowników drogi powiatowej. 

- Dzięki przekazanym przez 
gminę Polkowice środkom 
realizujemy drugą w tym 
roku ważną inwestycję na 
terenie Jędrzychowa – mówi 
wicestarosta Jan Wojtowicz. 
- Mieszkańcy od wielu lat podnosi-
li temat braku komunikacji pieszej 
czy rowerowej z zachodnią częścią 
miejscowości. Cieszę się, że dzięki 

wygospodarowanym środkom uda się 
zrealizować również tę inwestycję 
– dodaje. 
Zgodnie z projektem, wybudowany zo-
stanie chodnik o nawierzchni asfalto-
wej, wzdłuż drogi powiatowej od ruin 
zamku w Nowinkach do pierwszych 
posesji w Nowym Dworze (to powo-
jenne nazwy części sołectwa Jędrzy-
chów). Chodnik będzie miał od 1,5 do 2 
metrów szerokości.

Umowa opiewa na prawie 450 tysięcy 
złotych. Prace potrwają około dwóch 
miesięcy. W tym czasie będzie zmiana 
organizacji ruchu, stąd apel o zacho-
wanie szczególnej ostrożności na tym 
odcinku.
Przypomnijmy, że jednocześnie trwa 
budowa chodnika w centralnej części 
Jędrzychowa. 

ULK 

–  K G H M  – –  P O W I A T  –

Łukasz Puźniecki
burmistrz Polkowic

 Nowa Wieś Lubińska to ostatnia 
miejscowość na terenie gminy 
Polkowice, która nie posiadała 

dotychczas utwardzonych dróg. 
Ruch mieszkańców czy choć 

autobusów komunikacji miejskiej 
odbywał się na tzw. klepisku. Ten 

temat zamykamy. 

–  I N W E S T Y C J E  –
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Stawiają na zieleń
Więcej zieleni, drzew, ławek i kwia-
tów - tak będą wyglądały gmin-
ne parki po rewitalizacjach. Trwa-
ją prace projektowe kilku z nich. 
Głównym celem jest stworzenie 
idealnych, wypełnionych zielenią 
miejsc do wypoczynku dla miesz-
kańców. 

– Jesteśmy konsekwentni w zaziele-
nianiu gminy. Wprowadzamy kolejne 
zadania związane z rewitalizacją par-
ków – mówi Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. – Finalnie dokonamy 
inwentaryzacji wszystkich parków na 
terenie gminy tak, aby wkrótce móc 
cieszyć się z uroków tych zielonych 
miejsc w Polkowicach oraz w na-
szych sołectwach – podkreśla. 
 
Rewitalizację przejdzie m.in. park 
przy ul. Kopalnianej. W tym celu w 
budżecie gminy, podczas ostatniej 
sesji, zostało zabezpieczone 30 ty-
sięcy złotych. Pieniądze mają zostać 
przeznaczone na prace projektowe.

– W planach są nowe ścieżki 
parkowe, uzupełnienie 
szaty roślinnej oraz 
ławki– opowiada  Elżbieta 
Kaczorowska, gminny 
architekt zieleni.

Władze nie zapominają o historii tego 
miejsca i o mieszczącym się niegdyś 
na tym terenie cmentarzu ewangelic-
kim. W związku z tym powstanie tam 

również tablica pamięci. 

Podczas sesji zabezpieczono 
pieniądze na pierwszy 
etap prac projektowych 
związanych z rewitalizacją 
zabytkowego parku 
w Guzicach. 

– Podczas rewitalizacji skupimy się 
głównie na działaniach melioracyj-
nych. Oczyszczone zostaną okolicz-
ne stawy i potoki. Uporządkowana 
gospodarka roślinna oraz wyremon-
towane ścieżki w obrębie parku– wy-
jaśnia Tomasz Duszyński, kierownik 
referatu inwestycji. 

Zmiany czekają również park przy ul. 
Dąbrowskiego. Prace w tym miejscu 
trwają.

– Trwa pierwszy etap rewitalizacji tego 
parku. Jest nim gospodarka drzewo-
stanem. To podstawa do prowadzenia 
dalszych prac związanych z rewitaliza-
cją – tłumaczy Elżbieta Kaczorowska.

W parku ma powstać również ogród 
różany, który będzie liczył blisko pięć 
tysięcy kwiatów tego gatunku. W jego 
sąsiedztwie, przy rondzie od strony 
ulicy Wojska Polskiego, zaplanowano 
pergolę obsadzoną pnączami, która 
dodatkowo będzie stanowiła barierę 
dźwiękochłonną od ruchliwej ulicy. 
Koszt pierwszego etapu rewitali-
zacji to około 20 tysięcy złotych. 
Natomiast cała inwestycja wyniesie 

blisko 2,5 miliona złotych. Pieniądze 
zostały zabezpieczone w wieloletniej 
prognozie finansowej gminy, dodat-
kowo urząd będzie starał się pozy-
skać środki zewnętrze na ten cel.
Gmina podjęła także pierwsze dzia-
łania w kierunku zrewitalizowania 
zabytkowego parku na osiedlu Polko-
wice Dolne. Planowane jest również 
utworzenie parków kieszonkowych.
– Parki kieszonkowe to niewielkich 
rozmiarów obszary, stanowiące no-
watorski sposób tworzenia nowych 
terenów zielonych w przestrzeni 
miejskiej. Często jest to związane 
z przywracaniem zieleni miastu – 
wyjaśnia Elżbieta Kaczorowska.  – 
Taka forma zorganizowanej zieleni w 
przestrzeni miejskiej ma znaleźć się 
początkowo w dwóch lokalizacjach. 
Są to tereny przy skrzyżowaniu ul. 
Głogowskiej i Targowej oraz pomię-
dzy ulicami Dąbrowskiego i Miłosną. 
Obecnie trwają prace projektowe 
– informuje. 
Będzie to pilotażowy projekt powsta-
wania mini parków w Polkowicach. 
Jeżeli spotka się z akceptacją miesz-
kańców, proces ten będzie kontynu-
owany w latach kolejnych.

Paula Piastowska

Elżbieta Kaczorowska
gminny architekt zieleni

Wrzesień to okres babiego lata, 
zbioru grzybów, dojrzewania kasz-
tanów, żołędzi. Choć wrzesień w 
ogrodzie jest jeszcze słoneczny, 
promienie słońca nie dostarcza-
ją tyle ciepła, co w sierpniu. Mu-
simy się liczyć z chłodnymi noca-
mi i możliwością wystąpienia pod 
koniec miesiąca porannych przy-
mrozków.

W ogrodach teraz dużo się dzieje. Kwit-
ną hortensje, budleje, rudbekie, jeżów-
ki. Rozpoczął się też okres barwnych 
wrzosowisk. Wrzosy, wrzośce prefe-
rują stanowiska słoneczne, zaciszne 
i ciepłe. Aby prawidłowo rosły i do-
brze kwitły wymagają gleby o niskim 
pH 3,5-4,5. Jeżeli chcemy, by zdobiły 
nasze ogrody, musimy przygotować 
im odpowiednie podłoże, stosując do 
tego kwaśny torf lub dostępną w cen-
trach ogrodniczych, specjalną ziemię 
do wrzosów.  

Dobierając wrzosy i wrzośce warto 
kierować się nie tylko kolorem kwia-
tów, ale również liści. Dzięki temu 
wrzosowisko, będzie atrakcyjne rów-
nież poza okresem kwitnienia tych ro-
ślin, a nawet zimą, gdyż są to rośliny 
zimozielone. Gdy tworzymy większe 
wrzosowisko, rośliny kwitnące w takim 
samym kolorze sadzimy w grupach, aby 
przy kwitnieniu dawały jedną barwną 
plamę. Jest to sposób naśladowania 
przyrody, który jest dla architektów 
krajobrazu ogromną inspiracją przy 

tworzeniu ogrodów. 
Wrzesień to dobra pora 
na zakładanie nowych 
trawników lub reno-
wację tych, które źle 
wyglądają. Ponieważ 
trawa rośnie jeszcze 
dość intensywnie, kosi-
my ją nie rzadziej niż raz w 
tygodniu. 
 

Będzie więcej drzew
Kasztanowce, lipy, graby, klo-
ny i wiele innych gatunków – 120 
drzew stanie do końca listopada w 
naszej gminie w ramach ogłoszo-
nego przetargu. Polkowice w tym 
roku biją rekordy nasadzeń, łącz-
ny bilans posadzonych drzew wy-
niesie ponad 700.

Drzewa staną w 
przeszło czter-
dziestu miejscach 
na terenie całej 
gminy. Ich lokali-
zacja nie będzie 
przypadkowa.
– Miejsca nasa-
dzeń wybraliśmy 
na podstawie 
wniosków miesz-
kańców oraz 
radnych. Drzewa 
zostaną posa-
dzone także tam, 
gdzie tworzą się 
największe miej-
skie wyspy ciepła 
oraz gdzie ich po 
prostu brakuje 
– tłumaczy Elżbieta Kaczorowska, 
gminny architekt zieleni. – Celem 
tych działań jest tworzenie zacienio-
nych miejsc do odpoczynku – dodaje.
Jedną z lokalizacji będą gminne parki. 
Siedem drzew zostanie posadzonych 
w Centralnym Parku Zabaw i Wypo-
czynku, po osiem w parkach w Su-
chej Górnej oraz przy ul. Kopalnianej. 
Nowe nasadzenia pojawią się również 
w parkach w Guzicach, Kaźmierzowie 

i na osiedlu Sienkiewicza.
Zacienione zostaną również place za-
baw, przy których staną 32 drzewa, 
m.in. na osiedlu Krupińskiego oraz 
na ulicy Nagietkowej. O te lokaliza-
cje wnioskowali mieszkańcy, a także 
radna.
– Na prośbę mieszkańców wystą-
piłam z wnioskiem do burmistrza 
Polkowic o dodatkowe nasadzania w 

okolicach placu 
zabaw przy ulicy 
Ratowników – 
wyjaśnia Beata 
Kulikowska, rad-
na z klubu Lepsze 
Polkowice.

P o z o s t a ł e 
drzewa zosta-
ną posadzone 
między innymi 
przy ulicach Li-
powej, Jaskro-
wej, Legnickiej, 
Chopina oraz 
Hubala. Gmina 

szuka wciąż no-
wych rozwiązań 
w zagospoda-
rowaniu zieleni 

miejskiej. 

– Poszukujemy większych 
drzew. Duża roślina 
to duże korzyści dla 
środowiska – opowiada 
Elżbieta Kaczorowska.

PPi

Powstanie koncepcja 
rewitalizacji Paulinowa 
150 tysięcy złotych przeznaczyli radni miejscy na opracowanie koncepcji 
rewitalizacji obszaru „Paulinów”. Dzięki temu można będzie ustalić zakres 
prac. Docelowo ma to być teren rekreacyjny. 
Z pomysłem zagospodarowania Paulinowa wyszli radni klubu Lepsze 
Polkowice. 
- Najważniejszą sprawą jest to, żeby znów była tam woda: wędkowanie, 
rekreacja – mówi radny Piotr Ożóg. - Jest to też ważne z innego powodu. 
Mamy suchy klimat, mało jest zbiorników wodnych, więc byłoby to dodat-
kowe zabezpieczenie okolicy w wodę – podkreśla. 
Zaletą jest też to, że teren ten znajduje się blisko miasta. 

ULK
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Wrzesień w ogrodzie

700 
posadzonych

zostanie

drzew

w 2020
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Gambal: Zapraszam do zespołu
Siatka tras rowerowych w Polko-
wicach jest pourywana i niedosto-
sowana do potrzeb choćby osób z 
niepełnosprawnościami. Ma to się 
zmienić. Burmistrz Polkowic, Łu-
kasz Puźniecki zapowiedział, że do 
końca kadencji powstanie blisko 
50 kilometrów tras rowerowych 
na terenie całej gminy. Aby odpo-
wiadały one w stu procentach po-
trzebom mieszkańców, szef polko-
wickiego samorządu powołał ze-
spół do spraw rozplanowania dróg 
rowerowych w gminie Polkowice. 
O tym, kto może być członkiem te-
go zespołu i jakie będą jego zada-
nia, z jego przewodniczącym Pio-
trem Gambalem rozmawia Edyta 
Drzymała. 

W ostatnim numerze Gazety 
Polkowickiej informowaliśmy 
o tym, że burmistrz Polkowic, 
Łukasz Puźniecki powołał spo-
łeczny zespół rowerowy, który 
zajmie się zaprojektowaniem sieci 
ścieżek rowerowych na terenie 
gminy. Na jakim jest to etapie?

Zespół już powstał. Będzie on nie tyle 
projektował drogi rowerowe, co dora-
dzał przy powstawaniu projektu. Przy-
gotowałem regulamin funkcjonowania 
zespołu oraz wstępną dokumenta-
cję. No i teraz czekamy na członków 
zespołu. 

Do czego właściwie potrzebny 
jest ten zespół? Przecież inży-
nierowie z wydziału inwestycji 
mogliby sami przygotować 
projekt ścieżek rowerowych. 

Zespół jest dlatego, że chcemy wspól-
nie z mieszkańcami stworzyć taki pro-
jekt tras rowerowych, który będzie 
odpowiadał rzeczywistym potrzebom 
rowerzystów i nie tylko im. Razem 

stworzymy dokument, przeanalizuje-
my możliwości. Mamy koncepcję na 
połączenie istniejących dróg rowero-
wych, które urywają się w pewnych 
momentach oraz wszystkich mniej-
szych miejscowości z miastem Polko-
wice. Ważne jest jednak, by skonsul-
tować to z ludźmi, którzy korzystają 
z tras rowerowych i wiedzą, gdzie i 
co należy poprawić, dobudować. To 
przecież mieszkańcy wiedzą najlepiej, 
co należy poprawić w ich najbliższym 
otoczeniu, a nie urzędnicy. 

Jak będzie zespół funkcjono-
wał? Planujecie spotkania przy 
stole, przejażdżki rowerowe, 
a może konsultacje online?

Wszystko po trochę. Będziemy się na 
pewno spotykać w terenie. Jeździć na 
rowerach, bo w terenie widać więcej 

niż zza biurka czy na mapie. Będziemy 
rozmawiać o tym, jakie są potrzeby 
polkowickich rowerzystów. Obecne 
trasy są zbyt krótkie i pourywane, nie 
łączą się w jedną całość, są również 
nieprzystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Chcemy uniknąć 
takich błędów. Potem wszystko prze-
niesiemy na papier i mapy, by przygo-
tować koncepcję tras rowerowych i 
przekazać ją projektantom.
 
Spotkania w terenie i wspólne 
objazdy rowerowe to jedno, 
ale też jak pan wspomniał, 
coś ma z tego wynikać. 

Dokument, w którym zawarta jest 
koncepcja i opisane są propozycje, 
związane z budową dróg rowerowych 
na terenie gminy już istnieje. Co nie 
znaczy, że pozostanie on w tej formie 

i kształcie. To tylko propozycja. Na 
pierwszym spotkaniu zespołu rowe-
rowego wszystkim członkom zostanie 
on przedstawiony. Każdy będzie mógł 
się do niego ustosunkować. Będziemy 
czekać na uwagi od wszystkich człon-
ków zespołu. Będziemy konsultować 
wszystko również online, choć nie 
ukrywam, że liczę na wspólne spotka-
nia, gdyż tak wszystko łatwiej omó-
wić. Najważniejsze będą te wyjazdy w 
teren.
 
Tak, jak pan wspomniał, wstępny 
zarys już jest. Co on zakłada? 

Mniej więcej wiemy, którędy mogą 
przebiegać trasy rowerowe. Nie jest to 
oczywiście pełna wiedza, bo – tak jak 
wspomniałem – mieszkańcy tak Polko-
wic, jak sołectw mogą mieć zupełnie 
odmienne pomysły. Na pewno wiemy, 

że w mieście lepiej sprawdzą się tra-
sy asfaltowe, a na terenach wiejskich 
skorzystamy z dróg utwardzonych. 
Choć to też poddamy pod konsultacje 
z członkami naszego zespołu. Będzie-
my starali się przewidzieć wszelkie 
ułatwienia dla osób z niepełnospraw-
nościami. Pamiętajmy, że z dróg rowe-
rowych korzystają nie tylko rowerzy-
ści, ale również osoby na hulajnogach, 
rolkach czy deskorolkach. Nie zapomi-
najmy o rodzicach pchających wózki 
dziecięce czy osobach poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Musimy 
więc przewidzieć najkorzystniejsze 
rozwiązania dla tych wszystkich grup. 

Kto może zostać człokiem zespołu?
 
Każdy, kto chce mieć wpływ na kształt 
dróg rowerowych w naszej gminy. W 
zespole już są obecni przedstawiciele 
władz gminy, w tym radni oraz szefo-
stwo powiatu polkowickiego, ale rów-
nież pracownicy ratusza. Bardzo nam 
zależy, by wspólnie z nami do tego pro-
jektu włączyli się amatorzy kolarstwa, 
rowerzyści, którzy na co dzień jeżdżą 
na rowerach, hulajnogach czy rolkach. 
Wiemy, że są różne nieformalne grupy 
zapaleńców, którzy na pewno mają 
doskonałą wiedzę na temat tego, jak 
w odpowiedni sposób zbudować sieć 
rowerową w naszej gminie. Zaprasza-
my także różne organizacje mniej lub 
bardziej formalne, które interesują 
się tematem rowerowym. Liczymy 
na opinię rady seniorów oraz rady 
młodzieżowej, jak i przedstawicieli 
osób z niepełnosprawnościami. Mam 
też nadzieję, że każda część naszego 
miasta, jak i każde sołectwo z naszej 
gminy będą miały w zespole rowe-
rowym swojego przedstawiciela. Je-
steśmy otwarci na wszelkie pomysły, 
wskazówki i rozwiązania. Zapraszamy 
wszystkich chętnych do przyłączenia 
się do zespołu i wyrażenia własnej 
opinii. 

PIOTR GAMBAL
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU  
DS. ROZPLANOWANIA DRÓG ROWEROWYCH
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Skalników będzie nie do poznania
Ulicę Skalników czeka istna rewo-
lucja. Spółdzielnia mieszkaniowa 
wspólnie z gminą podda bloki ter-
momodernizacji, a wokół budyn-
ków zmieni się właściwie wszyst-
ko. Od nawierzchni drogi, przez 
chodniki, po zieleń. 

Skalników będzie się zmieniać na 
dwóch różnych płaszczyznach. Z jed-
nej strony zmieni się otoczenie budyn-
ków, z drugiej same bloki. Na ten drugi 
element gmina przeznaczyła pieniądze 
podczas ostatniej sesji, w ramach pro-
gramu poszanowania energii. 
W zmianach do budżetu na ten rok 
przewidziano środki na termomoder-
nizację bloku przy ulicy Skalników 1-21, 
a w wieloletniej prognozie finansowej 
również bloku 59-79 oraz na kolejne 
bloki w zasobach spółdzielni. Gmina 
pokryje 60 procent kosztów, a 40 – 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”, 
która jest zarządcą budynków. 

- Według naszych wyliczeń, 
dzięki ociepleniu ścian, można 
dodatkowo zaoszczedzić do 
dziesięciu procent energii. To 
bardzo dużo – mówi Krzysztof 
Nester, prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cuprum” w 
Polkowicach. – Pamiętajmy, 
że proces termomodernizacji 
to nie tylko ściany, ale 
również wymiana okien czy 
docieplenie dachu, które 
w przypadku tych bloków 
zostały przeprowadzone. 
Oprócz względów 
typowo ekonomicznych, 
pamiętajmy też o względach 
estetycznych - dodaje. 

Wystarczy wspomnieć bloki przy uli-
cy Górników, które w ostatnim czasie 
zmieniły się nie do poznania. W wielo-
letniej prognozie finansowej gminy na 
program poszanowania energii prze-
znaczono tyle funduszy, że wystarczy 
na więcej budynków. 
– W następnych latach będziemy zaj-
mować się kolejnymi blokami w zaso-
bach spółdzielni. Kolejność ustalamy 
ze względu na stan budynków i rok bu-
dowy – tłumaczy prezes Nester. 
Wygląd zmienią nie tylko bloki, ale i ich 
całe otoczenie. Gmina przygotowuje 
plan całkowitej rewitalizacji tej części 
miasta. 
- Wraz z radnymi jesteśmy po pierw-
szym spotkaniu z panem burmistrzem 
oraz pracownikami wydziału inwesty-
cji, którzy przedstawili nam wstępny 
zarys rewitalizacji ulicy Skalników. 
Remont przewiduje między innymi na-
sadzenia nowych roślin, remont chod-
ników, wymianę oświetlenia oraz budo-
wę ścieżek rowerowych- mówi Tomasz 
Szulc radny z klubu Lepsze Polkowice.

- Bez wątpienia rewitalizacja 
ulicy Skalników jest potrzebna 
i poprawi bezpieczeństwo 
oraz komfort życia 
mieszkańców – dodaje Szulc. 

Po uregulowaniu spraw własnościo-
wych działek, rewitalizacja obejmie 
również teren boisk sportowych we-
wnątrz ulicy Skalników oraz budowę 
łącznika pomiędzy ulicami Skalników i 
Ociosową. 
Przypomnijmy, że w czerwcu tego roku 
gruntowny remont przeszła też sieć 
wodociągowa wokół ulicy Skalników. 

Edyta Drzymała

–  S E S J A  R A D Y  M I E J S K I E J  –

Program lekowy jest nadal potrzebny 
Mieszkańcy gminy Polkowice, któ-
rzy z powodu długotrwałej choro-
by lub niepełnosprawności muszą 
przyjmować leki, a sytuacja finan-
sowa nie pozwala na ich zakup mo-
gą otrzymać wsparcie w ramach 
programu osłonowego, realizo-
wanego przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Polkowicach. 

Chodzi o „Program osłonowy w zakre-
sie pomocy na zakup leków dla miesz-
kańców gminy Polkowice na lata 2018-
2022”. Na ostatniej sesji rady miejskiej 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
złożyła sprawozdanie z jego realizacji 
w minionym roku. 
- Program ten jest uzupełnieniem 
systemu wsparcia w postaci zasił-
ków celowych i specjalnych celowych 
udzielanych w ramach ustawy o po-
mocy społecznej i skierowany jest do 
osób chorych, a w szczególności prze-
wlekle chorych, mieszkańców gminy 
Polkowice ponoszących wydatki na 
zakup leków zleconych, wydawanych 
na receptę – mówi Beata Puławska, 
dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Polkowicach. 
W 2019 roku dochód kwalifikujący do 

przyznania wsparcia wynosił, netto: 
do 2103 zł – dla osoby samotnej oraz 
do 1584 zł – dla osoby w gospodar-
stwie wieloosobowym. 
Zasiłki celowe na zakup leków były 
przyznawane do wysokości ich warto-
ści, ale było to nie więcej niż 200 zł dla 
osoby samotnej i 300 zł w przypadku 
gospodarstwa wieloosobowego. 

- Jest to bardzo 
duże wsparcie dla 
osób najuboższych – 
podkreśla Krystyna 
Projs, przewodnicząca 
Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. 

– Często jest tak, że bon o wartości 
dwustu złotych nie pokrywa kosztów 
wykupu recepty, a przecież są jesz-
cze koszty codziennego utrzymania 
– dodaje.  
W 2018 roku program osłonowy trwał 
pięć miesięcy, a w 2019 – cały rok. 
Liczba uprawnionych do korzystania 
z tej formy wsparcia stale rośnie, a 
część z nich otrzymuje też inną pomoc, 

jak np. usługi obiadowe lub opiekuńcze 
w miejscu zamieszkania czy wsparcie 
w Domu Dziennego Pobytu. 
- Kontynuacja programu jest zasadna – 
dodaje dyrektor Puławska. – Dodatko-
wa forma pomocy społecznej, jaka jest 
udzielana z budżetu samorządu pomoc 
na zakup leków, wzbudza zaufanie 
mieszkańców do instytucji publicznych 
i przyczynia się do poprawy ich sytu-
acji socjalno-bytowej. 

Urszula Romaniuk

Jest kasa na PBO

Dobra wiadomość dla liderów pro-
jektów zgłoszonych do Polkowic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. W 
budżecie gminy są pieniądze na re-
alizację ich pomysłów.  

Po ogłoszeniu stanu epidemii koro-
nawirusa i koniecznością oceny jej 
wpływu na budżet gminy, realizacja 
projektów w ramach PBO została 
wstrzymana. Jak się okazało, w miarę 
stabilne wpływy do budżetu, a przede 
wszystkim znaczne oszczędności 
powstałe po przetargach na inne za-
dania spowodowały, że projekty oby-
watelskie będą jednak realizowane. 
Pieniądze na ten cel radni uchwalili na 
ostatniej sesji.  
- Złożone wnioski są ważne dla miesz-
kańców, gdyż promują sport, rekreację 
czy wypoczynek – podkreśla radny 
Robert Drobina z klubu Lepsze Polko-
wice. – Dużym wsparciem były środki 

pozyskane z Funduszu Inicjatyw Lokal-
nych – dodaje.  
Na ścieżkę doświadczeń dla małych 
i dużych na terenie Przedszkola nr 2 
radni przeznaczyli 100 tysięcy złotych, 
a na naukowo-sensoryczny plac zabaw 
na terenie przedszkola nr 4 – 150 tysię-
cy złotych (dokumentacja projektowa 
została opracowana w pierwszym 
półroczu). 130 tysięcy złotych radni 
uchwalili na budowę szaty roślinnej 
przy siłowni plenerowej na skwerze 
przy ulicach Jesionowej i Kalinowej na 
osiedlu Polanka, a 189 tysięcy złotych 
na budowę placu zabaw przy ulicy Bo-
rówkowej (dokumentacja projektowa 
też jest gotowa) i 187 tysięcy złotych 
na budowę wielofunkcyjnego boiska 
sportowego przy ulicy Owocowej - na 
osiedlu Polkowice Dolne. 157 600 zło-
tych przeznaczono na projekt „Polaków 
Golgota Wschodu – Miejsce Pamięci”. 

ULK

Realizacja  
Programu w 2019 
roku

Koszt realizacji  
Programu  

228 057,29 zł 

Liczba rodzin 381 

Polkowice  320  
tereny wiejskie 61

Liczba  
przyznanych 
świadczeń 

1420 

Józefa Wołoszczuk
RADNA RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

- Jestem z tego bardzo zadowolo-
na, ponieważ mieszkańcy od dawna 
domagali się zmian na naszej ulicy. 
Poza tym mam dużo uznania dla pana 
burmistrza, który porozumiał się 
ze spółdzielnią, by wyremontować 
bloki. Cieszę się, że jest otwarty na 
potrzeby mieszkańców. W ubiegłym 
roku mocno nalegałam, by PGM do-
konał przeglądu sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej na naszej ulicy. Cie-
szę się, że i to udało się wykonać. 
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Powstanie zaplecze szatniowo-
-sanitarne przy boisku w Suchej 
Górnej. 

– Przez wiele lat zawodnicy 
przebierali się przed 
meczami u mieszkańców, 
którzy użyczali im 
pomieszczeń w swoich 
domach - mówi Łukasz 
Puźniecki. - Kończymy z 
tym okresem zaniedbań. 
LZS-y są ważne dla 
lokalnej społeczności, 
bo są miejscem 
aktywności społecznej 
naszych mieszkańców 
– dodaje burmistrz.

Dokumentacja budowy zaplecza 
szatniowo-sanitarnego jest już 
gotowa.

O milion trzysta tysięcy złotych 
wzrosła w budżecie gminy Polko-
wice kwota na przebudowę pała-
cu w Suchej Górnej. 

Dodatkowa pula przeznaczona jest 
m.in. na pokrycie kosztów prac kon-
serwatorskich i zagospodarowanie 
terenu. 
- Chcemy, aby pałac odzyskał daw-
ną świetność, dbamy o każdy detal, 
który możemy odtworzyć – mówi 
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polko-
wic. – Zwiększenie środków przez 
radnych pozwoli na odnowienie 
polichromii. 

- Pięknieje nasz pałac z 
każdym dniem – dodaje 
Stanisław Gnat, sołtys 
Suchej Górnej. – Mieszkańcy 
są wdzięczni gminie za 
tę długo oczekiwaną 
inwestycję. Szczególnie 
cieszą się rodzice dzieci, 
które będą chodzić do 
punktu przedszkolnego 
w pałacu i Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza, bo 
powstanie tam sala małego 
strażaka – dodaje. 

Budynek nr 41 w Tarnówku, leżą-
cy w Specjalnej Strefie Rewitali-
zacji, będzie remontowany. 
Środki pozyskane z Funduszu Inicja-
tyw Lokalnych pozwoliły na prze-
kazanie z budżetu Gminy dotacji na 
ten cel. 

– Bardzo się cieszymy, 
że budynek będzie 
remontowany.  – mówi 
Grzegorz Niciński, 
sołtys Tarnówka. 

Przypomnijmy, że w sierpniu 2018 
ogłoszony był nabór wniosków 
o dotację na wykonanie robót 
remontowych dla nieruchomości 
położonych na obszarze SSR, 
dla zadań wpisanych do Gmin-
nego Programu Rewitalizacji.

150 tysięcy złotych zapisano w 
budżecie gminy na zagospoda-
rowanie terenu przy ulicy Ko-
lejowej w Polkowicach.  

Gmina posiada dokumentację pro-
jektową, a zakres prac obejmuje 
m.in. zagospodarowanie terenu 
przed budynkiem wielorodzinnym 
wraz z przebudową parkingu. 

- Wszystkie obszary miasta 
powinny być doinwestowane, 
a w tym rejonie od wielu lat nic 
się nie działo – mówi radny 
Piotr Ożóg z klubu Lepsze 
Polkowice. – Wychodzimy 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców – dodaje.  
 
Roboty mają ruszyć jeszcze w tym 
roku, choć pierwotnie inwestycja 
miała się rozpocząć w 2021 roku. 
Całkowity szacunkowy koszt 
robót to 820 tysięcy złotych.

W Pieszkowicach powstanie zatoczka dla autobusów. To znacznie po-
prawi bezpieczeństwo w tym miejscu.

– Zatoczka umiejscowiona poza pasem ruchu dla 
autobusów będzie ogromnym ułatwieniem dla 
mieszkańców, poprawi też płynność ruchu innych 
pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 
331 – mówi Monika Zachara, sołtys Pieszkowic.

Zadanie to zostało przekazane gminie Polkowice przez Województwo Dolno-
śląskie, ponieważ jest istotne dla mieszkańców sołectwa Pieszkowice, a nie 
jest priorytetowym dla województwa.

Zmiany w budżecie gminy doty-
czyły również kilku inwestycji 
drogowych. 

W Moskorzynie, oprócz budowy 
chodnika, zostanie przebudowana 
droga powiatowa. Radni pozytywnie 
ocenili propozycję burmistrza i zgo-
dzili się na zwiększenie dotacji celo-
wej dla powiatu o 1 mln 350 tys. zł z 
przeznaczeniem na tę inwestycję. 
Teraz przedsięwzięcie będzie kosz-
tować blisko 2 mln zł. 
- To dla nas jedna z najważniejszych 
inwestycji. Wyczekujemy jej od lat. 
Ta droga jest niezwykle niebezpiecz-
na. Zdarzają się wypadki. Nie ma 
chodników, a tylko tędy dzieci mogą 
przejść na przystanki autobusowe. 
W końcu coś się zmieni - mówi sołtys 
Moskorzyna Dorota Szubała.

- Bardzo się cieszę i jestem 
wdzięczna władzom gminy, 
że zajęły się naszą sprawą. 
Nie mogę się doczekać 
rozpoczęcia robót – dodaje.

Zadecydowano również o przezna-
czeniu 200 tys. zł na budowę dróg 
dojazdowych do posesji 2-2a oraz 16 
w Kaźmierzowie. 

- Króciutki odcinek, 
ale bardzo potrzebny. 
Mieszkańcy czekają na 
tą inwestycję ponad 15 
lat. To są rzeczy, które 
się przeciągały przez 
lata. W Kaźmierzowie 
nie robiono nic przez 
lata. Super, ze to rusza u 
nas, że w końcu władze 
o nas pamiętają – mówi 
Katarzyna Kazimierczak, 
sołtys Kaźmierzowa. 
Wśród inwestycji drogowych, na 
które zabezpieczono pieniądze pod-
czas ostatniej sesji jest budowa 
nawierzchni na ulicy Fiołkowej w 
Polkowicach Na prace projektowe 
przeznaczono 16 tys. zł. 
- To bardzo ważna, strategiczna in-
westycja dla Polkowic Dolnych. Bu-
dowa tej ulicy umożliwi odciążenie 
najbardziej zamieszkałego terenu w 
tej części miasta – mówi Robert Dro-
bina, radny rady miejskiej.  
 Dalsza realizacja inwestycji zapla-
nowana jest na lata 2021-22. Szaco-
wany koszt to 980 tys. zł. 

 
Radni jednogłośnie poparli inwestycyjny pakiet burmistrza Polkowic pod-
czas ostatniej sesji. Jedną z najważniejszych decyzji było zwiększenie przy-
chodów o blisko 5 milionów złotych. To dzięki realizacji promesy z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Jest to program rządowy, który ma m.in. zrekompen-
sować samorządom dochody utracone ze względu na pandemię koronawi-
rusa.  Pakiet burmistrza zakłada sfinansowanie wielu istotnych inwestycji. 

GŁOSOWALI JEDNOMYŚLNIE
–  S E S J A  R A D Y  M I E J S K I E J  –

KRZYSZTOF KUBÓW
SZEF GABINETU POLITYCZNEGO PREMIERA

 Żyjemy w dobie koronawiru-
sa, dlatego bardzo istotne jest 
wsparcie dla samorządów. O 
tym dofinansowaniu ze środ-
ków rządowych mówiliśmy w 

czasie kampanii prezydenckiej. 
Zapewniam, że jest ono reali-

zowane. To nie są puste słowa. 
Najważniejsze, by samorządy 
mogły kontynuować inwesty-
cje. To też pozwoli utrzymać 

miejsca pracy. Liczymy na to, 
że poprzez tego typu wsparcie 

będziemy pobudzać lokal-
ną gospodarkę. Te blisko 5 

milionów złotych to pierwszy 
etap wsparcia. Rząd deklaruje, 
że nie pozostawi samorządów 

samym sobie. Będzie druga 
tura tego funduszu. Do 30 
września można składać 
wnioski o dofinansowanie 

kolejnych inwestycji. Zakła-
damy, że w październiku takie 
środki pojawią się na kontach 

samorządów. 
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 „Dziękujemy za Solidarność” 
Dłoń z wyciągniętymi palcami na 
znak litery „V” - symbolu zwycię-
stwa i wolności, w tle szyb ZG „Rud-
na”  z flagą górniczą, a poniżej ma-
sy protestujących ludzi ze sztanda-
rami - to elementy muralu „Dzięku-
jemy za Solidarność” odsłoniętego 
na ścianie bloku przy ulicy 11 Lute-
go w Polkowicach, w ramach miej-
skich obchodów 40-lecia powsta-
nia ruchu solidarnościowego. 

- Symbole mówią o wartościach, które 
są dla nas bardzo istotne – mówi Łu-
kasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – 
Mural nawiązuje nie tylko do rocznicy 
powstania związku zawodowego „Soli-
darność”, ale również do tych działań, 
które były podjęte w wyniku powstania 
tego związku w roku osiemdziesiątym 
pierwszym – pokojowej pacyfikacji 
Zakładów Górniczych „Rudna” i posta-
wy górników, którzy walczyli nie tylko 
o sprawy pracownicze, ale przede 
wszystkim o sprawy obywatelskie i o 
wolność Polski. 

- Mam nadzieję, że patrząc na ten mural 
będzie możliwość zastanowienia się, 
jakie wartości ma nazwa „Solidarność” 
i jakie wartości powinna ona teraz 
symbolizować dla młodego pokolenia 
– podkreśla  Ewa Kowalik, zastępca 
burmistrza ds. społecznych. 

Mural został odsłonięty w obecności 
uczestników wydarzeń sprzed 40 lat, 
organizatorów strajków w ZG „Rudna” 
Jana Tabora i Wiesława Pawłowskiego. 

- Pracowałem na „Rudnej Zachodniej” 
i patrząc z perspektywy na szyb, na 
którym przepracowałem dwadzieścia 
pięć lat i oba strajki: strajk w osiem-
dziesiątym roku i pacyfikację w kopalni 
„Rudna”, to ten mural łapie za serce i 
przypomina tamten okres walki o wol-
ność i niepodległość – wspomina Jan 

Tabor, obecnie prezes Stowarzyszenia 
Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia 
Miedziowego.

Mural przy ulicy 11 Lutego jest jednym 
z wydarzeń społeczno-patriotycznych 
organizowanych w ramach miejskich 

obchodów 40-lecia narodzin „Solidar-
ności”. Lokalizacja nie jest przypad-
kowa. Było to jedno z miejsc w Polko-
wicach, gdzie od 14 do 17 grudnia 1981 
roku mieszkańcy, protestujący na znak 
solidarności ze strajkującymi górni-
kami ZG „Rudna Zachodnia” i „Rudna 

Główna”, byli pacyfikowani przez od-
działy ZOMO i milicji. 

– Protestujący wylegali spośród blo-
ków na ulicę 11 Lutego i kierowali się 
w stronę skrzyżowania z ulicą 3 Maja 
– wtedy Lenina. Naprzeciw nim wyszły 
uzbrojone w broń długą, hełmy, pałki 

i tarcze oddziały ZOMO, wspomagane 
przez milicję. Aby nie dopuścić pro-
testujących w pobliże kopalni „Rudna 
Zachodnia”, oddziały te zaczęły spy-
chać protestujących ulicą 11 Lutego 
w stronę krajowej „trójki”. Zomowcy 
strzelali w ich kierunku pociskami z 
gazem łzawiącym, polewali ludzi wodą 
z prądownic umieszczonych na opan-
cerzonych samochodach. Wszystko 
to przy kilkunastostopniowym mrozie. 
Dochodziło do starć siłowych i aresz-
towań. Wszystko to działo się przed 

blokiem, na którym umieszczono mural 
– opowiada Roman Tomczak, historyk, 
rzecznik prasowy Urzędu Gminy w 
Polkowicach.
 
Mural jest dziełem warszawskiej firmy. 
Nad stworzeniem kompozycji na po-
wierzchni około 200 metrów kwadra-
towych przez siedem dni pracowało 
czworo artystów. Całość kosztowała 
40 tysięcy złotych, z czego połowę 
przekazała Fundacja KGHM Polska 
Miedź. 

Przypomnijmy: 31 sierpnia 1980 w 
Gdańsku, w wyniku podpisania tzw. 
Porozumień Sierpniowych, powstał 
pierwszy w powojennej Polsce, nieza-
leżny od władzy, samorządny związek 
zawodowy. Od samego początku NSZZ 
„Solidarność” zrzeszał ogromną licz-
bę członków. W samym Zagłębiu Mie-
dziowym do „Solidarności” zapisało 
się w ciągu kilku tygodni kilkadziesiąt 
tysięcy osób, głównie z największych 
zakładów pracy – kopalń, hut i przed-
siębiorstw górniczych. 

Urszula Romaniuk
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Jan Tabor
STOWARZYSZENIE OPOZYCJI ANTYKOMU-

NISTYCZNEJ ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO 

Wtedy, w sierpniu, byliśmy 
przekonani, że wygraliśmy walkę 

o godność i wolność. Udział w 
strajku w 1980 roku był swego 
rodzaju wyróżnieniem, że każdy 

dołożył swoją cząstkę do dużego 
ruchu, jakim była rodząca się 

„Solidarność”. 

–  4 0 - L E C I E  " S O L I D A R N O Ś C I "  –

(od lewej) Wiesław Pawłowski i Jan Tabor

(od lewej) Jan Tabor, Wiesław Pawłowski, Ewa Kowalik, Łukasz Puźniecki
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Związkowcy świętowali jubileusz

– Musicie być ze sobą solidarni, jak 
solidarni byli ci, którzy 40 lat te-
mu walczyli o naszą wolność i god-
ność – mówił ks. Marek Pluskota 
podczas mszy św. w intencji NSZZ 
„Solidarność”. Było to jedno z cy-
klu wydarzeń, jakie na 40-lecie na-
rodzin związku zorganizowała gmi-
na Polkowice.

W uroczystości, która odbyła się w ko-
ściele pw. Matki Bożej Królowej Polski, 
wzięli udział kombatanci miedziowej 
„Solidarności”, wśród nich Jan Tabor 
i Wiesław Pawłowski ze Stowarzy-
szenia Opozycji Antykomunistycznej 
Zagłębia Miedziowego, Bogdan Or-
łowski – szef Zarządu Regionu Zagłę-
bia Miedziowego NSZZ „Solidarność”, 
burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki 
i jego zastępczyni ds. społecznych 
Ewa Kowalik, a także radni miejscy, 
przedstawiciele służb mundurowych 

oraz poczty sztandarowe Solidarności 
poszczególnych kopalń miedziowych i 
hut.
– Nie byłoby Polski, w jakiej obecnie ży-
jemy, nie byłoby Zagłębia Miedziowe-
go, jakim go znamy, gdyby nie narodziny 
największego w powojennej Europie ru-
chu społecznego, jakim była i jest So-
lidarność – mówi burmistrz Polkowic 
Łukasz Puźniecki. – Wielki wkład w to 
dzieło wnieśli nasi związkowcy, którzy 
najdobitniej udowodnili w grudniu 1981 
roku, że potrafią walczyć nie tylko o 
sprawy pracownicze, ale o wolność dla 
nas wszystkich – dodaje.
Do dziejowego aktu, jakim było zalega-
lizowanie przez komunistyczne władze 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność” odniósł się 
także w homilii do wiernych ks. Marek 
Pluskota, proboszcz miejsca i dziekan 
dekanatu polkowickiego.
– Tak, jak do obowiązku każdego 
chrześcijanina należy odczytywanie 

zamiarów bożych i realizowanie ich we 
własnym życiu, tak obowiązkiem każ-
dego Polaka jest działać solidarnie w 
imię wspólnych dążeń i celów. Takiego 
wspólnego działania nie doczekali się 
od robotników studenci w 1968 roku. Z 
kolei stoczniowcy z Gdańska nie mogli 
liczyć na poparcie inteligencji w grud-
niu 1970 roku. Dopiero ruch „Solidar-
ności”, zainspirowany wyborem Polaka 
na papieża, okazał wolę całego narodu 
do zmian i musiał być zaakceptowany 
przez komunistyczne władze – mówił 
w swoim kazaniu proboszcz, ks. Marek 
Pluskota. 
Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski 
od początku jest związana z ruchem 
Solidarności Zagłębia Miedziowego. 
Jej pierwszy proboszcz, ks. Marian 
Kopko, przez cały okres swojej posługi 
w Polkowicach był kapelanem miedzio-
wej Solidarności.  

Roman Tomczak

Wyrazili uznanie 
działaczom „Solidarności”
Przez aklamację Rada Miejska 
w Polkowicach podjęła uchwa-
łę o wyrażeniu uznania twór-
com, działaczom oraz komba-
tantom Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowe-
go „Solidarność”, w 40. roczni-
cę powstania związku. 
 
- Niech przyjęcie tej uchwały 
przez aklamację będzie naszym 
skromnym „dziękuję” za wkład 
tych ludzi w budowę nowej Polski i 
nowej Europy. - mówi Roman Tom-
czak referujący projekt uchwały, 
którego wnioskodawcą był bur-
mistrz Polkowic.

W sesji rady miejskiej uczestni-
czyli też przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Opozycji Antykomuni-
stycznej Zagłębia Miedziowego.  

- Rok osiemdziesiąty 
połączył nas. To była tak 
ogromna siła, że system 
komunistyczny w naszym 
kraju został zmieciony – 
wspomina Jan Tabor ze 

Stowarzyszenia Opozycji 
Antykomunistycznej 
Zagłębia Miedziowego, 
który spośród 21 
sierpniowych postulatów 
wymienił dwa: o 
powstaniu wolnych 
związków zawodowych 
oraz dostępie do wolnej 
prasy i wolnego przekazu.    
Podjęcie uchwały było kolej-
nym wydarzeniem w ramach 
miejskich obchodów 40 - lecia 
"Solidarności".

ULK

Zwieńczeniem będzie seminarium 
popularno-naukowe „Sierpień 
1980 w Zagłębiu Miedziowym” 
zaplanowane na 3 września w 
Lubinie. Organizatorem spotkania 
jest Stowarzyszenie Opozycji An-
tykomunistycznej Zagłębia Mie-
dziowego przy wsparciu gminy 
Polkowice. 
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OGŁOSZENIE 
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg nieogra-
niczony na sprzedaż drewna pozyskanego w 
ramach uproszczonego planu urządzenia lasu z 
terenów leśnych stanowiących własność gmi-
ny Polkowice poniższego sortymentu i ilości:
1) Drewno opałowe (S4)
Sosna-244,03 m3 

Brzoza-41,52 m3

Olcha-7,03 m3

Mieszane (Topola, Osika, Czeremcha)-5,76 m3 

2) Drewno średniowymiarowe  (S2)
Sosna-141,00 m3 

Szczegółowe informacje na temat przetargu 
dostępne są na Bip Urzędu Gminy Polkowice lub 
pod numerami tel. 767249714 lub 767496001.

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Polkowic
ogłasza otwarty nabór wniosków na rok 2021 
na wykonanie robót budowlanych polegają-
cych na remoncie lub przebudowie oraz prac 
konserwatorskich i prac restauratorskich w  
odniesieniu do nieruchomości niewpisanych 
do rejestru zabytków, położonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, 
na które gmina Polkowice udzieli dotacji.

1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie 
uchwały Nr XXXII/461/18 Rady Miejskiej
w Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w spra-
wie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w gminie 
Polkowice (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 
4235).
2. W naborze wniosków o udzielenie dotacji 
celowej z budżetu gminy Polkowice mogą wziąć 
udział właściciele lub użytkownicy wieczy-
ści nieruchomości położonych na obszarze 
Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa 
w uchwale Nr XXXII/461/18 Rady Miejskiej w 
Polkowicach z dnia 31 sierpnia 2018 r. w spra-
wie Specjalnej Strefy Rewitalizacji w gminie 
Polkowice.
3. Dotacja może zostać udzielona na wykonanie:
1)robót budowlanych polegających na remon-
cie lub przebudowie, zwanych dalej robotami;
2) prac konserwatorskich i prac restaurator-
skich w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 
t.j. z późn. zm.) w odniesieniu do nieruchomości 
niewpisanych do rejestru zabytków, zwanych 
dalej pracami;
- jeżeli wnioskowane działania służą realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych,                      o 
których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 
9 października 2015 r.                          o rewitalizacji.
4. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się 
odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
5. Dotacja może zostać udzielona na wykonanie 

robót lub prac, o których mowa w pkt. 3, które 
wnioskodawca zamierza wykonać w roku na-
stępującym po roku złożenia wniosku 
o udzielenie dotacji.
6.Dotacja z budżetu gminy Polkowice może zo-
stać udzielona w wysokości nieprzekraczają-
cej 50% nakładów koniecznych na wykonanie 
robót lub prac, o których mowa w pkt. 3.
7. W przypadku, gdy wnioskodawca na roboty 
lub prace otrzymuje również inne środki pu-
bliczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu 
gminy Polkowice wraz z kwotami przyznanych 
na ten cel innych środków publicznych nie 
może przekraczać 100% nakładów koniecz-
nych na wykonanie tych robót lub prac.
8.Wnioski należy składać do dnia 15 września 
2020 r. na druku, którego wzór stanowi Za-
łącznik nr 2 zarządzenia nr 917/20 Burmistrza 
Polkowic z dnia 11 sierpnia 2020 r.,
w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 
1, 59-100 Polkowice, w godzinach pracy urzędu.
9.Druk wniosku dostępny jest w Wydziale In-
westycji, Rozwoju Gminy i Zamówień Publicz-
nych – Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy 
Polkowice, ul. Górna 2 pok. 205, tel. 76/84-74-
166 oraz na stronie internetowej pod adresem 
https://bip.polkowice.eu.
10.O dacie złożenia wniosku decyduje data 
wpływu do Urzędu Gminy Polkowice. Wnioski
o udzielenie dotacji złożone po terminie wska-
zanym w ogłoszeniu zostaną zwrócone wnio-
skodawcom bez rozpatrzenia.
10.Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie 
jest równoznaczne z przyznaniem dotacji,
nie stanowi również gwarancji przyznania do-
tacji we wnioskowanej wysokości.
11.Rozstrzygnięcie naboru następuje po uchwa-
leniu przez Radę Miejską w Polkowicach bu-
dżetu gminy Polkowice na rok, którego nabór 
dotyczy.
12.Informacja o rozstrzygnięciu naboru pu-
blikowana jest niezwłocznie w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice. 
Wnioskodawcy powiadamiani są w formie 
pisemnej.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum" w Po-
lkowicach ul. Kolejowa 24A ogłasza przetarg 
na ustanowienie prawa odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego:
Polkowice ul. Skrzetuskiego 18/14.
Mieszkanie o pow. użytkowej 37,20 położone 
na IV piętrze, składające się z: 2 pokoi, kuchni, 
łazienki z wc i przedpokoju oraz przynależnej 
komórki piwnicznej o powierzchni 3,68 m2 
stanowiącymi udział w częściach wspólnych 
budynku i gruntu w wysokości 124/10000.
Cena wywoławcza - 123 210,00 zł  
tj. 3 312/m2
Minimalne postąpienie wynosi 1 OOO zł
Przetarg odbędzie się w dniu 24.09.2020 
r. o godz. 1000 w siedzibie spółdzielni w 

Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A.
Wadium w wysokości 6 160,00 zł należy wpła-
cić na konto spółdzielni w PKO BP Nr 46 1020 
3017 0000 2902 0025 6164.
Dowód wpłaty stanowi dokument warunkują-
cy uczestnictwo w przetargu.
Mieszkanie można oglądać w poniedziałki i 
środy w godz. 1000 - 1200 po wcześniejszym 
telefonicznym uzgodnieniu z administracją 
spółdzielni - tel. 76 746 18 49,
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu 
w godzinach 800 -1400 pod nr telefonów:
- dział mieszkaniowy – 076 746 18 58
- administracja – 076 746 18 46
- sekretariat – 076 746 18 40
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie 
spółdzielni (pokój nr 7).

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
08.09.2020  

ROBERT DROBINA
15.09.2020  

SŁAWOMIR TARNOWSKI

UWAGA

 ZMIANA 

POKOJU
!!!
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Rusza piętnasty rok 
zajęć z seniorami 

Języki obce, informatyka, zajęcia 
rekreacyjno-ruchowe, rękodzie-
ło, teatr, wycieczki turystyczno-
-krajobrazowe i wiele innych inte-
resujących, bezpłatnych warszta-
tów dla seniorów. Rusza piętnasta 
edycja Polkowickiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku.

Kolejny rok, kolejne wyzwania. Polko-
wicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(PUTW), ogłosił nabór słuchaczy na 
rok akademicki 2020/2021. 
–  Zapraszam serdecznie tych, którzy 
do tej pory korzystali z naszej oferty, 
jak również nowych słuchaczy - mówi 
mgr Elżbieta Grabowska, koordynator 
PUTW działającego przy Uczelni Jana 
Wyżykowskiego. – Studentem naszego 

uniwersytetu może zostać osoba doj-
rzała, która chce zgłębiać swoją wie-
dzę, zdobywać nowe doświadczenia i 
realizować pasje – dodaje.
W ofercie każdy znajdzie coś dla sie-
bie. Bezpłatne warsztaty dotuje gmina 
Polkowice. Wykłady otwarte oraz za-
jęcia można urozmaicać. To oznacza, 
że słuchacz może uczyć się podstawy 
grafiki komputerowej, a jednocześnie 
przyswajać język obcy, uczestniczyć 
w zajęciach rękodzielniczych, rekre-
acyjno-ruchowych lub brać udział w 
warsztatach teatralnych. W ofercie 
znajdziemy również wycieczki tury-
styczno-krajobrazowe i wiele innych 
ciekawych propozycji. 
– Stawiamy na jakość. Zajęcia będą 
kontynuowane podobnie jak w latach 

ubiegłych, z niewielkimi zmianami. Za-
leży nam na dobrym samopoczuciu na-
szych słuchaczy – podkreśla Elżbieta 
Grabowska. -  W wakacje zapytaliśmy 
naszych studentów jaka tematyka za-
jęć ich interesuje. Badanie ankietowe 
okazało się bardzo trafne, a istotne 
sugestie będą wzięte pod uwagę przy 
przygotowywaniu nowej oferty, którą 
zaproponujemy na początku stycznia 
2021 roku. Jestem pełna zapału do 
pracy. Liczę na wsparcie oraz miłą i 
wzajemną współpracę ze studentami. 
Zapraszam – dodaje koordynatorka 
Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku.

Rekrutacja trwa do 25 
września 2020 roku. 
Warto się pospieszyć. 
Liczba miejsc ograniczona. 
Należy podkreślić, że 
chętnych studentów z 
roku na rok przybywa. Dziś 
jest ich około trzystu.  

UJW

Uczelnia poszerza horyzonty

Trzech nowych partnerów z gru-
py kapitałowej KGHM pozyskała 
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w 
Polkowicach. Obok takich gigan-
tów, jak KGHM Polska Miedź S.A. 
czy Bosch Rexroth, z UJW współ-
pracę rozpoczęły w ostatnim cza-
sie: Przedsiębiorstwo Budowy Ko-
palń PeBeKa, Centrum Badania Ja-
kości oraz Mercus Logistyka. 

Nowe partnerstwa zakładają współ-
pracę w zakresie transferu techno-
logii, wspólne projekty badawczo-
-rozwojowo-innowacyjne, wdrożenia 
projektów badawczych oraz doskona-
lenie procesu kształcenia studentów 
na kilku kierunkach. 
– Służymy wiedzą oraz 

doświadczeniem. Myślę, że przyszli 
absolwenci, młodzi ludzie, którzy 
chcą studiować i rozwijać się, będą 
mieli możliwość wsparcia z naszej 
strony – mówi Tomasz Rawecki, pre-
zes Przedsiębiorstwa Budowy Kopal-
ni PeBeKa S.A. – Aktualnie pracuje u 
nas 40 absolwentów UJW, kilkunastu 
kontynuuje naukę. Wiążemy zatem z 
tą współpracą ogromne nadzieje, po-
nieważ będziemy mieć między innymi 
wpływ na to, jak w przyszłości wy-
glądać będą kadry PeBeKi – dodaje.
- Uczelnia Jana Wyżykowskiego jest 
uczelnią regionalną. To jest dodat-
kowy atut, szczególnie dla naszych 
pracowników, którzy chcą uzupełnić 
wykształcenie. Kadra naukowa i ofe-
rowane kierunki kształcenia wiążą 

się z profilem naszej spółki. My ze 
swojej strony liczymy na to, że ab-
solwenci uczelni trafią do nas i zasilą 
szeregi pracownicze CBJ. Stawiamy 
na kwalifikacje i kompetencje na-
szych pracowników – mówi Wacław 
Szetelnicki, prezes Centrum Badania 
Jakości. 
- Uczelnia Jana Wyżykowskiego 
kształci na kierunku logistyka. Dla 
nas jest on niezbędny. My potrzebuje-
my wykształconej kadry, bo jesteśmy 
głównym logistykiem KGHM i naszym 
zadaniem jest zaopatrywanie grupy 
kapitałowej w produkty i narzędzia 
– mówi Radosław Pobol, wiceprezes 
Mercus Logistyka. 
- Te porozumienia dają nam przede 
wszystkim kontakt, bardzo wysoki 
poziom wiedzy technicznej, wiedzę 
wciąż aktualizowaną. Nasi studenci 
w trakcie siedmiu semestrów studiów 
inżynierskich muszą odbyć sześcio-
miesiączną praktykę. Te porozumie-
nia, dają możliwość odbywania tej 
praktyki w zakładach grupy kapitało-
wej KGHM i zakładach, które prezen-
tują bardzo wysoki poziom technicz-
ny. Pozwala to nam na kształcenie 
kadry na wysokim poziomie – mówi dr 
Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. 

 DRM

Jak zostać słuchaczem 
Polkowickiego 
Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku: 
REKRUTACJA SŁUCHACZY NA 
ROK AKADEMICKI 2020/2021

Polkowicki Uniwersytet Trze-
ciego Wieku (PUTW ) ogłasza 
nabór słuchaczy na rok akade-
micki 2020/2021. Słuchaczami 
PUTW mogą zostać osoby za-
mieszkałe na stałe na terenie 
gminy Polkowice, które ukoń-
czyły 45 lat, nieczynne zawodo-
wo (np. emeryci, renciści). Licz-
ba miejsc jest ograniczona do 50 
osób na pierwszy rok. W przy-
padku większej ilości chętnych, 
o przyjęciu będzie decydować 
kolejność zgłoszeń. Dokumen-
ty rekrutacyjne wypełniają za-
równo kandydaci na pierwszy 
rok, jak i słuchacze chcący kon-
tynuować kształcenie.

BIURO REKRUTACJI:
 UJW, ul. Skalników 6b, pokój nr A216  
(I piętro),

TERMIN REKRUTACJI: 
26.08.-25.09.2020 r. – dokumenty 
można złożyć osobiście w biurze 
rekrutacji lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej wysłać skan 
wszystkich dokumentów na adres: 
e.grabowska@ujw.pl lub k.stepien@
ujw.pl, 

WYMAGANE DOKUMENTY 

(MOŻNA POBRAĆ ZE 
STRONY INTERNETOWEJ 
LUB W BIURZE PUTW): 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY,
 DEKLARACJA SŁUCHACZA,
jedno zdjęcie legitymacyjne,
dowód wpłaty składki członkow-
skiej i/lub wpisowego.

OPŁATY (TYLKO PRZELEWEM):

wpisowe – 10 zł (tylko dla kandyda-
tów na I rok),
składka członkowska (roczna) 
– 60 zł (kandydaci i słuchacze 
kontynuujący);
Santander Bank Polska S.A. nr 73 
1090 2109 0000 0005 5006 4774 
Tytuł przelewu: „wpisowe i/lub 
składka członkowska PUTW”. 

SZCZEGÓŁOWYCH 
INFORMACJI UDZIELA:

Elżbieta Grabowska – 
koordynator PUTW (pok. 
A216, tel.76 746 53 35),

Ksenia Stępień – spec. ds. 
administracji biurowej (po. 
B204, tel. tel.76 746 53 02).

akademickiKurier

mgr Elżbieta Grabowska
KOORDYNATOR PUTW DZIAŁAJĄCEGO PRZY UCZELNI JANA WYŻYKOWSKIEGO



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 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, 
rozmiar 44 i 46.  666 685 283

 � Sprzedam garnitur granatowy; 1,70 m, 
82 cm w pasie. 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

 � Nową porcelanę obiadową (Victoria) 
na 6 osób oraz 6 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, z 
mediami, 33 ary, ul. Myśliwska, cena do 
uzgodnienia.  605 260 591

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

 � 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

 � 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

 � Komplet wypoczynkowy i segment 
mebli pokojowych 607 524 225

 � Samsung TV 47 cali, nową komórkę 
Krigermatz  666 685 283

 � Mieszkanie przy ul. Górników: 50,6 
mkw., 3 pokoje, częściowo wyposażone, 
kuchnia w zabudowie. 721 087 660

 � Garaż przy ul. Kolejowej w 
Polkowicach (3,20x6m), kanał pod 
całym garażem.  663 257 271

 � Mieszkanie 2-pokojowe przy ul. 
Górników w Polkowicach.   784 877 988

 � Ławostół dębowy, rozkładany, mało 
używany. Tanio.  694 292 112

 � Działkę rekreacyjną na ROD Barbarka, 
3 ary. Altanka, szklarnia z foli na 
warzywa. Cena 10 tys. zł, do negocjacji.   
784 793 477

 � Mieszkanie w Komornikach, k. 
Polkowic: 2 pokoje, oddzielna kuchna, 
przestronne z dużym balkonem, 
odnowione z oddzielną łazienką i WC. II 
ostatnie piętro. Cena 130 tys. zł.  
600 603 005

 � Mieszkanie, ul. Kmicica w 
Polkowicach, niski parter, 3 pokoje + 
balkon. 790 449 869

USŁUGI 
 � Pranie dywanów, tapicerki meblowej, 

samochodowej, czyszczenie aut, 
polerowanie lakieru. Dojazd do klienta 
gratis. 507 944 895

 � Usługi pogrzebowe + kremacja w 
kwocie zasiłku pogrzebowego 4.000 zł. 
Polkowice, ul. Gdańska 2. 76 84 00 614

 � Sesje coachingowe rozwoju 
osobistego dla kobiet, meżczyzn, 
młodzieży i par. Naucz się porozumieć z 
samym sobą i zrozumiec innych. Osiągnij 
spokój umysłu.  660 204 445

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

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

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

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

 � Kompleksowe remonty i wykończenie 
wnętrz 604 993 012

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

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

 � Kompleksowe remonty i wykończenie 
wnętrz. 604 993 012 

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

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

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

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

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

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

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

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

 � korepetycje z matematyki 
606 408 389

 � Wiercenie studni głębinowych 
537389002

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

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

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

 � 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

 � Montaż i ustawianie anten 
satelitarnych wszystkich operatorów; 
montaż anten naziemnej telewizji DVB-

T;multiroom przewodowo i po WI-FI.   
669 -118-623

 � Składanie, montaż mebli kuchennych 
na wymiar. Skręcanie wszelkiego typu 
szaf, szafeczek, komód...IKEA, JYSK, 
BRW, VOX, BODZIO, AGATA.   669-118-
623

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

 � 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  

 � 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 

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

OGLOSZENIA@UG.POLKOWICE.PL 
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Alicja i Zygmunt Alicja i Zygmunt 
WojciechowscyWojciechowscy

Barbara i WiesławBarbara i Wiesław
WosikowieWosikowie

Anna i Stanisław Anna i Stanisław 
PawłowscyPawłowscy

Stanisława i Czesław Stanisława i Czesław 
IgnatiukowieIgnatiukowie

Krystyna i Jerzy Krystyna i Jerzy 
NaglikowieNaglikowie

Kazimiera i Antoni  Kazimiera i Antoni  
TuryczkowieTuryczkowie

Miłość nie rdzewieje
Polkowiczanie z medalami prezydenckimi „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Pary, które ślub brały w 1970 roku zostały  
uhonorowane przez burmistrza Polkowic. Uroczystość „Złotych Godów” odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE JUBILATÓW / ROMAN TOMCZAK
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TO BYŁ WYJĄTKOWY ROK! 
Za nami 1 września i rozpoczęcie nowego roku szkolnego 
2020/2021. W kolejnych numerach "Gazety Polkowickiej" bę-
dziemy informować o sukcesach naszych uczniów i różnorod-
nych wydarzeniach. Tymczasem zapraszamy na krótki foto-
graficzny przegląd tego, co działo się w Zespole Szkół im. Na-
rodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach w roku szkolnym 
2019/2020.

MATERIAŁ NADESŁANY PRZEZ ZS POLKOWICE
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3. Co powstaje z papieru?

Dzięki sortowaniu papieru oszczędzamy wodę, redukujemy emisję 
gazów cieplarnianych i zmniejszamy ilość energii potrzebnej do 
wytworzenia surowca. Z papieru powstaje ponad 5000 różnych 
produktów tj. 
banknoty, 
bandaże, 
fartuchy szpitalne,
abażury, 
izolacja samochodowa, 
doniczki i podstawki,  
filtry do kawy, 
opakowania do jajek.

Sortujesz - zyskujesz
Wiele się mówi na temat ekologicznych pobudek skłaniających nas do sortowania śmieci. Co jednak zyskujemy z zaangażowania 
w ratowanie naszego wspólnego dobra? Papier, szkło, tworzywa sztuczne to nie śmieci - to wartościowe surowce, które może-
my przetwarzać na konkretne produkty. Co więcej, proces recyklingu odpadów pozwala znacznie obniżyć koszty wytwarzania 
nowych produktów i ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.

–  A K C J A  S E G R E G A C J A  –

4. Co powstaje ze szkła?

Szkło jest surowcem, którego przetwarzanie 
trwa praktycznie bez końca i nie traci swoich 
właściwości. Zazwyczaj powstają z niego te 
same produkty (kolejne butelki, słoiki, szklanki). 

Przerabia się je również na blaty kuchenne, 
izolacje ścian lub kafelki. 

Karol Pikor

1. Co powstaje z plastiku?

Tworzywa sztuczne mają długi czas biodegradacji, dlatego ich po-
nowne wykorzystanie jest bardzo ważne dla naszej planety. Plastik 
jest również surowcem, który można przerobić na wiele rzeczy,  
z których korzystamy na co dzień tj.
 
opakowania, butelki, folie,
powłoka na tekturę falistą,
ubrania np. kurtki i bluzy polarowe (do wykonania jed-
nego ciepłego polaru wystarczy tylko 35 butelek PET!),
meble ogrodowe,
słupki drogowe, ogrodzenia,
zabawki i długopisy,
ekrany przeciwhałasowe, ramy okienne z PVC, płyty 
termoizolacyjne
oleje opałowe,
sprzęt turystyczny, np. wypełnienie izolacyjne  
stosowane w kurtkach zimowych czy śpiworach,
torby.

2. Co powstaje z metalu?
 

Przetwarzanie metali jest bardziej 
ekonomiczne niż pozyskiwanie su-
rowej rudy metalu. Ogranicza to 
również zużycie energii wykorzysty-
wanej podczas produkcji surowych 
minerałów oraz ogranicza emisję 
gazów cieplarnianych emitowanych 
do atmosfery.  W naszym kraju zu-
używa się 400 milionów aluminio-
wych puszek rocznie, które nadają 
się do wielokrotnego użytku. 6 pu-
szek złomu pozwala zaoszczędzić 
energię równą spaleniu 1 litra paliwa. 
Koszty ponownego wykorzystania 
aluminium są kilkanaście razy mniej-
sze niż jego produkcja z rudy. 

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. 1200 – 1900, W SOBOTY W GODZ. 1000 – 1500.

Centralny Pszok 
Działkowa 18
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Bajkowy koniec wakacji
„Mała Syrenka”, „Piękna i Bestia”, „Poca-
hontas”, „Dzwonnik z Notre Dame” czy „Król 
Lew” – utwory z tych hitów Disneya wy-
brzmiały na scenie polkowickiego Amfite-
atru. Bajkowym koncertem zespołu wokal-
no-aktorskiego „Sonanto” Polkowice poże-
gnały tegoroczne wakacje. 

Polkowiczanie mali i duzi mogli posłuchać piose-
nek znanych ze świata bajek Walta Disneya, które 
ukazały się w polskich kinach w latach 1989-
2015. Oprócz wymienionych wcześniej hitów, 
artyści zaprezentowali znane utwory z ostatnich 
filmów amerykańskiej wytwórni – „Krainy Lodu”, 
„Zaplątanych” czy „Vaiany – skarbu Oceanu”.
W ramach projektu „The End. Wakacje” Centrum 
Kultury w Polkowicach przygotowało również 
kino pod chmurką. Tym razem w sercu Polkowic 
można było obejrzeć trzy filmy: „Corgi, psiak kró-
lowej”, „Niedobrani” oraz „Dziedzictwo”. 

– W  C E N T R U M  K U L T U R Y –

– K Ą C I K  B I B L I O T E C Z N Y –
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Litery z pól ponumerowanych  
od 1 do 20 w prawym dolnym rogu

Rozwiązania należy dostarczyć do  
Wypożyczalni Głównej Biblioteki do dnia  

11 września (piątek).
Autorem krzyżówki jest Zenon Rymarz.
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 Marzę o awansie
Niebawem piłkarze halowi Górni-
ka Polkowice rozpoczną nowy se-
zon.  O przygotowaniach druży-
ny i jej ambitnych planach Ryszard 
Flisiewicz rozmawiał z trenerem    
polkowickiego zespołu Grzego-
rzem Nowakiem.
      
Miniony sezon nie był dla was naj-
lepszy. Ostatecznie utrzymaliście 
się w lidze, ale trochę wam pomógł 
Covid-19, ponieważ skrócono sezon.

Nie do końca się mogę z tym zgodzić, 
ponieważ to nie sezon, a runda jesien-
na była dla nas ciężka, ale to wynikało 
z tego, że przed samym rozpoczę-
ciem przygotowań przed sezonem 
2019/2020 opuściło nas 80% zespołu 
i na szybko musieliśmy budować dru-
żynę. Jak udało się to zrobić, to moż-
na było zobaczyć postępy. W rundzie 
wiosennej cztery mecze wygraliśmy, 
a jeden przegraliśmy. Po tych meczach 
poczuliśmy, że zgranie zespołu jest co-
raz lepsze.

Czy nadchodzący sezon może 
być inny od poprzedniego?

Będzie na pewno inny dlatego, że je-
steśmy po siedmiu miesiącach wspól-
nej pracy nad pewnymi założeniami 
taktycznymi, które w drugiej rundzie 
zaczęły być systematycznością. Nie 
zakładamy sobie żadnych celów, po 
prostu będziemy grać i walczyć w 

każdym meczu o 3 punkty.

Nowy sezon rozpoczyna się 
we wrześniu. Jak przebie-
gają przygotowania?

Przygotowania na razie przebiegają 
zgodnie z planem. Mamy 6-tygodniowy 
okres przygotowawczy, w którym ro-
zegramy pięć meczów sparingowych. 
Trzy z nich z bardzo mocnymi zespo-
łami z ekstraklasy i dwa z zespołem I 
ligi grupy północnej, który w tamtym 
sezonie walczył o awans do futsal eks-
traklasy. Trzy z tych meczów już się 
odbyły i mogę zaliczyć je do udanych. 
Szczególnie z ostatniego sparingu z 
drużyną  Fit-Morning Gredar Futsal 
Brzeg, byłem bardzo zadowolony z po-
stawy swoich podopiecznych.

Masz w swojej drużynie piłka-
rzy doświadczonych, ale jest 
też dużo młodzieży. Czy to jest 
optymalny skład drużyny? Czy 
będziecie szukać wzmocnień?

Niestety, mamy ograniczone możliwo-
ści budżetowe, jeżeli chodzi o pozy-
skiwanie nowych zawodników. Jednak 
nie narzekamy, mamy bardzo wyrów-
naną kadrę, do której systematycznie 
dochodzą młodzi zawodnicy kończący 
wiek juniora na trawie w naszym klubie, 
dzięki czemu zawsze trafiają do nas 
piłkarze, którzy w większości przy-
padków zostają z nami na dłużej. Jeżeli 

chodzi o wzmocnienia, to mamy jedne-
go zawodnika, który dołączył do nas.

Przez większość swojej przy-
gody z halówką byłeś czynnym 
piłkarzem. Teraz pełnisz funkcję 
trenera. Co jest trudniejsze?

Są to dwie bardzo odmienne funkcje, 
które mają swoje wady i zalety. Bę-
dąc zawodnikiem, trzeba się napra-
cować na parkiecie, wylać ogromną 
ilość potu, która nie zawsze przynosi 

oczekiwany rezultat. Oczywiście, wy-
grany mecz daje ogromną satysfakcję. 
Trener, to zupełnie coś innego.  Cza-
sami chciałoby się wejść na parkiet 
i pomóc swoim piłkarzom. To o wiele 
trudniejsze zadanie, ponieważ w każdej 
chwili trzeba wiedzieć, jak zareagować, 
jak podpowiedzieć, jak pomóc. Trener – 
to psycholog, lekarz, przyjaciel etc.

Historia polkowickiej  halowej 
piłki nożnej jest bardzo boga-
ta. Gra w ekstraklasie i tytuły 

Mistrza Polski. Czy jest szansa, 
żeby to kiedyś powtórzyć?

Chodzi o grę w ekstraklasie?  Według 
mnie mamy wszystko, żeby tam się zna-
leźć, ale ja ciągle powtarzam, żeby zna-
leźć się w ekstraklasie, nie można po-
zostawić żadnych złudzeń na poziomie 
Futsal I Ligi. Jeżeli chodzi o mistrzo-
stwo Polski - wszystko przed nami.

Bez wsparcia finansowego 
trudno odnosić w sporcie suk-
cesy. Jak to wygląda u was? 
Czy czujecie to wsparcie?

Na razie jest stabilizacja finansowa. 
Natomiast, jeżeli chcemy myśleć o 
wyższych celach, to niestety budżet 
na gaże dla zawodników musi być nieco 
wyższy. Zawodnicy z zagranicy nie są 
tak wymagający, jak polska elita.

Jakie są twoje marze-
nia  jako trenera?

Wiadomo, każdy trener ma marzenia, 
ja również. To, że znajduję się w tym, 
a nie innym miejscu,  zawdzięczam żo-
nie, która w każdym momencie była ze 
mną i wspierała mnie, zawsze wierząc 
w to, że ten zespół, mimo bardzo cięż-
kich początków, ma duże możliwości, 
które w odpowiednim momencie za-
skoczą. Marzenie? Awans, powtórka 
osiągnięć drużyny CUPRUM Polkowice.  
Wtedy byłbym spełnionym trenerem.

Miedziowi komandosi
Piąte miejsce w najtrudniejszym 
biegu terenowym w Polsce zaję-
ła ekipa ratowników górniczych 
KGHM. Trzej polkowiczanie i głogo-
wianin: Piotr Ożóg, Patryk Pomir-
ski, Krzysztof Skrzypczak i Łukasz 
Plewko jeszcze raz podjęli się wy-
zwania, jakim jest Bieg Morskiego 
Komandosa. 

- Tegoroczna edycja była na bardzo 
wysokim poziomie. Tak naprawdę 
wszystkie drużyny dość dużo zeszły 
z czasu. My, osobiście zeszliśmy pół 
godziny i tak naprawdę w zeszłym roku 
z takim wynikiem zajęlibyśmy pierwsze 
miejsce – mówi Piotr Ożóg. 
W ubiegłym roku ekipa zajęła drugie 
miejsce mimo słabszego o 30 minut 
wyniku. 
- Czujemy radość z tego, że poszło nam 
lepiej, a z drugiej taki niedosyt, bo po-
dium było cały czas w zasięgu wzroku. 
Niestety, przeciwnicy okazali się w tym 

roku lepsi – kwituje Piotr Ożóg.  
Jak podkreśla polkowiczanin, była to 
wyjątkowa edycja, bo w dobie pandemii. 
Z tego względu przygotowania do biegu 
wyglądały zupełnie inaczej. 
- Przygotowywaliśmy się indywidu-
alnie. Każdy miał swoje treningi, bo 
pracujemy na różnych zmianach, w 
różnych godzinach. Epidemia była 
największym utrudnieniem. Wiele za-
wodów, które my traktowaliśmy jako 
przygotowawcze, się nie odbyło. W za-
sadzie to były pierwsze zawody w tym 
roku, w których braliśmy udział, więc 
poziom startowy mógłby być wyższy – 
mówi Ożóg. 
Impreza cieszy się bardzo dużym zain-
teresowaniem w miedziowej społecz-
ności. Oprócz zespołu Piotra Ożoga, 
wzięło w niej udział jeszcze siedem 
ekip z KGHM. 
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Litery z pól ponumerowanych  
od 1 do 20 w prawym dolnym rogu

Bilety na mecze 
Rusza sprzedaż biletów na mecze Górnika 

Polkowice.
  
Bilety na mecze będzie można kupować w Galerii "Rynek 26". 

To ukłon w stronę starszych kibiców, którzy  
nie zawsze mają możliwość zakupu biletu online na  

www.bilet.pax.pl
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Do szkoły tradycyjnie, ale w reżimie sanitarnym 

Około 2500 uczniów szkół podsta-
wowych w gminie Polkowice rozpo-
częło nowy rok szkolny. W trosce o 
bezpieczeństwo ich oraz pracowni-
ków placówek, ze względu na epide-
mię koronawirusza, opracowane 
zostały szczegółowe procedury. 

Przed pierwszym dzwonkiem dyrekto-
rzy wszystkich placówek oświatowych 
w gminie Polkowice zgłosili gotowość 
do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
– Nauka odbywa się w systemie tra-
dycyjnym, według procedur opraco-
wanych w poszczególnych szkołach 
- mówi Alicja Kamecka, dyrektor wy-
działu oświaty i kultury w urzędzie 
gminy.  

BEZPIECZEŃSTWO 
PRZEDE WSZYSTKIM  

Do szkół uczniowie wchodzą różny-
mi wejściami, aby uniknąć większych 
skupisk. Tam wykonywane pomiary 
temperatury ciała, także pracowników. 
Zajęcia w klasach I-III odbywają się w 
jednej sali, a o przerwach decyduje na-
uczyciel. Także w pozostałych klasach, 
tj. IV-VIII lekcje prowadzone są w jednej 
sali - w miarę możliwości, gdyż na tym 

poziomie kształcenia jest nauczanie 
przedmiotowe. 
Stołówki funkcjonują według usta-
lonego harmonogramu, a po każdej 
grupie uczniów pomieszczenia są 
dezynfekowane. 
1 września nie było akademii na rozpo-
częcie roku szkolnego. Uczniowie spo-
tkali się z nauczycielami w klasach, we-
dług ustalonego harmonogramu. Tam 
poznali, między innymi, obowiązujące 
w ich szkołach procedury bezpieczeń-
stwa, a informacje te nadal są powta-
rzane - dla utrwalenia. 

ŚRODKÓW OCHRONY 
NIE ZABRAKNIE 

Przed rozpoczęciem roku szkolnego do 
wszystkich placówek trafiły płyny de-
zynfekujące i środki ochrony osobistej, 
tj. maseczki i przyłbice dla pracowni-
ków – to z ministerstwa edukacji oraz 
powiatu. Jest ich wystarczająco dużo i 
na bieżąco będą uzupełniane. Ucznio-
wie mają mieć swoje maseczki i noszą 
je zgodnie ze szkolnymi procedurami. 
- W połowie września do placówek tra-
fią bezdotykowe dozowniki do dezyn-
fekcji – mówi Ewa Kowalik, zastępca 
burmistrza ds. społecznych. – Ważne 

jest jednak to, aby rodzice nie puszczali 
do szkół dzieci chorych, z podwyższoną 
temperaturą. W każdej szkole wyzna-
czone są izolatoria dla uczniów, którzy 
nagle mogą się źle poczuć. Będą tam 
przebywać pod opieką  pielęgniarki. W 
tym czasie powiadomieni zostaną ro-
dzice, którzy powinni zawieźć dziecko 
do lekarza. W sytuacji, gdyby potwier-
dzone było zakażenie koronawirusem, 
dyrektor szkoły wspólnie z sanepidem 
podejmie decyzję o całkowitym lub 
częściowym zamknięciu placówki. 

AUTOBUSEM DO SZKOŁY 

Pozostaje jeszcze kwestia dojazdu 
uczniów do szkół, za co odpowiadają 
rodzice. Dzieci i młodzież korzystają z 
bezpłatnej komunikacji miejskiej i prze-
wozów PKS. W tym drugim przypadku 
rodzice muszą kupić bilety miesięczne, 
a potem starać się o zwrot kosztów ich 
zakupu. Dotyczy to dzieci z klas I-III, 
jeśli do szkoły mają więcej niż trzy, a 
ich starsi koledzy – więcej niż cztery 
kilometry. 
- Przypominamy, że w komunikacji pu-
blicznej obowiązują maseczki, a rodzice 
powinni też pamiętać o limitach miejsc 
w autobusach – podkreśla dyrektor 
Kamecka.  
Dobra wiadomość jest taka, że w go-
dzinach porannych i popołudniowych, 
w czasie powrotu ze szkół, Zakład Ko-
munikacji Miejskiej w Polkowicach uru-
chomił autobusy-bis, o czym piszemy 
na stronie 2.

ULK

Zielone Szkoły
  
Na wiosnę wybuch pandemii uniemożliwił ówczesnym 

trzecioklasistom wyjazd na „zieloną szkołę” do Dar-
łówka. Uczniowie ci będą mogli tam wyjechać na dwa 

tygodnie (od 21 września do 4 października). W tej 
sprawie dyrektorzy szkół wysłali do rodziców oświad-
czenia, które powinni oni zwrócić do 4 września z infor-

macją o zgodzie lub braku zgody na wyjazd dziecka. 
Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja dotycząca 

wycieczki.     

Internet z miejskiej sieci 
  

Podległe gminie jednostki, w tym wszystkie szkoły 
podstawowe, przedszkola i żłobek mają dostęp do 
Internetu za pośrednictwem światłowodowej sieci 

miejskiej. Do czasu uruchomienia tych usług jednostki 
nie mogły korzystać z projektów finansowania takich 

programów, jak na przykład, „Aktywna tablica". 
Potrzebne było łącze internetowe o prędkości mini-
mum 30 Mbps. Takie uruchomiono po zarządzeniu 

burmistrza Polkowic. Obecnie szkoły mają możliwość 
jednoczesnego użytkowania łączy z sieci miejskiej i 

udostępnionych w ramach programu Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej (OSE). Dzięki temu placówki te są 
w stanie normalnie funkcjonować na jednym łączu 

internetowym, a drugie przeznaczyć do prowadzenia 
zdalnego nauczania. 


