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Ważne telefony 
BEZPOŚREDNIE  
ZAGROŻENIE ZDROWIA I ŻYCIA
• Numer ratunkowy 112
• Pogotowie ratunkowe 999
• Policja 997
• Straż pożarna 998
• Straż miejska 986

TELEFONY AWARYJNE  
OGÓLNOPOLSKIE (czynne przez 
całą dobę, połączenia bezpłatne)
• Pogotowie energetyczne 991
• Pogotowie gazowe 992 

(albo do ratownictwa ogól-
nego przy PSP - nr 112)

• Pogotowie ciepłownicze 993
• Pogotowie wodno-

-kanalizacyjne 994

WAŻNE TELEFONY
W POLKOWICACH 

Gminne Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego 
• 76 84 74 170 (po godzinach 

pracy dyżur pełni Straż Miej-
ska w Polkowicach)

 
Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Miejskiej 
• 76 846 2911 (awarie ciepłow-

nicze i wodno-kanalizacyjne)
• Zakład Energetyki Cieplnej 
• 76 845 67 12  (ciepłownictwo, 

gospodarka wodna, elektrow-
nie, elektrociepłownie, wo-
domierze, liczniki ciepła)

Polkowickie Przedsię-
biorstwo Komunalne 
Dział Inwestycji i Remontów 
• 76/ 746-90-39 (awarie techniczne)
• 76/ 845-60-15 (Awarie ciepłow-

nicze c.o. i ciepłej wody oraz 
awarie w zakresie elektrycznym, 
wodnym lub kanalizacyjnym)

Pogotowie dźwigowe
• 605-206-500

Straż Miejska w Polkowicach 
• 76 746 40 24 

Przychodnia PCUZ  
(pn-pt, godz. 6.30-18.30)
• 76 746 08 10
• 76 746 08 11
• 76 746 08 43 
• 530 002 581

Dyżur radnego  
(wtorek 16-17)
• 76 759 20 96 

Związek Gmin Zagłębia Miedzio-
wego (gospodarka odpadami)
• 76 840 14 90 

Biuro rzeczy znalezionych 
• 76 746 15 24 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Po-
lkowicach – Biuro Obsługi Klienta
• 76 506 56 11
Aktualne rozkłady jazdy 
www.zkmp.pl

Wydział Komunikacji Starostwo 
Powiatowe w Polkowicach
Rejestracja pojazdu:
• 76 746-15-39
• 76 746-15-40
• 76 746-15-43
• 76 729-92-43
• 76 729-92-44

prawa jazdy, licencje
• 76 746 15 41
• 76 746 15 42

zezwolenie na transport drogowy 
oraz środki szkolenia kierowców 
i instruktorów nauki jazdy  
• 76 746 15 37

 Postój TAXI 
• 76 847 41 00
 

–  A K T U A L N O Ś C I  –

Gazeta Polkowicka 
dwutygodnik gminy Polkowice, 
59-100 Polkowice, Rynek 1, II p. (pokój 213),  
tel. 76 847 41 47
e-mail: redakcja@ug.polkowice.pl,
wersja elektroniczna Gazety: www.polkowice.eu, Facebook: fb.com/polkowice 

Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania,  
skracania i omawiania nadesłanych komunikatów, apeli, wystąpień, oświadczeń, listów itp. 
Za treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

Wydawca: Urząd Gminy Polkowice, www.polkowice.eu 
Druk: Drukarnia PolskaPresse Sp. z o.o., 41–203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25e.
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OGLĄDAJ NAS NA KANALE 140 
TELEWIZJI KABLOWEJ I W INTERNECIEWWW.POLKOWICE.EU

Bądź na bieżąco
Odbieraj SMS-y i powiadomienia o tym, co dzieje się w naszej gminie. 
Zarejestruj się na stronie www.sisms.pl  
i dołącz do bezpłatnego systemu informacji lokalnej.

Komunikacja miejska bliżej mieszkańców
Na prośbę mieszkańców Zakład 
Komunikacji Miejskiej w Polkowi-
cach zmodyfikował rozkłady jaz-
dy dwóch linii autobusowych, nr 
3 i nr 4. 
 
Chodzi o  trasę z  Polkowic do Suchej 
Górnej i  do Jędrzychowa. O  dodatko-
we połączenia zabiegali sołtysowie 
tych miejscowości. Po rozmowach 
z  przedstawicielami sołectw bur-
mistrz Polkowic zadecydował o wpro-
wadzeniu zmian do rozkładów jazdy. 

- Jeśli chodzi o linię nr 3 Polkowice-
-Jędrzychów to, zgodnie z  informa-
cjami od mieszkańców, brakowało 
autobusu w godzinach 14 i  16. W Su-
chej Górnej natomiast chodziło 
o  przywrócenie popołudniowego 
kursu, który wprowadziliśmy w okre-
sie pandemii, a  który zlikwidowali-
śmy, gdy rozpoczął się rok szkolny. 
Nadmienię, że tego autobusu nie 
było przed pandemią. Mieszkańcy 
oraz uczniowie, którzy kończą zaję-
cia w godzinach późniejszych prosili 

o jego przywrócenie – mówi Tomasz 
Borkowski, dyrektor ZKM. 
Wszystkie zmiany w  rozkładach 
jazdy oraz ważne komunikaty moż-
na znaleźć na stronie internetowej 
zkmp.pl. 
- Informujemy również, że informacje 
na temat komunikacji miejskiej w Po-
lkowicach są dostępne w  aplikacji 
myBus – dodaje Borkowski. 

 
DRM

Drogowe konsultacje w Sobinie  

Konsultacje społeczne są waż-
nym elementem planowania gmin-
nych inwestycji. Taką możliwość 
mieli mieszkańcy Sobina w kwestii 
budowy odcinka ulicy Myśliwskiej 
oraz Orlej. 
 
- Mieszkańcy długo czekali na tę in-
westycję – mówi burmistrz Łukasz 

Puźniecki. – Poprawi ona stan bezpie-
czeństwa w  związku z  planowaną bu-
dową chodników. Opinia mieszkańców 
jest dla mnie zawsze bardzo ważna 
– dodaje. 
Jednym z  tematów konsultacji była 
możliwość utwardzenia nawierzchni 
odcinka ulicy Myśliwskiej oraz Orlej 
w  Sobinie. Koncepcje w  tym zakresie 

przygotował projektant. 
Konsultacje społeczne w  sobińskiej 
świetlicy zaplanowano na środę, 16 
września, a  więc po zamknięciu tego 
wydania „GP”. O  ich efektach napisze-
my w kolejnym numerze. 

ULK

Logopeda w żłobku 
Maluchy w polkowickim żłobku są 
pod opieką logopedy klinicznego. 

To kolejna forma ogólnego wspomaga-
nia rozwoju najmłodszych polkowiczan 
w  żłobku, który dostosowany jest do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościa-
mi i specjalnymi potrzebami. 
- W  ostatnich latach zauważa się, że 
dzieci w  pełni sprawne mają często 
trudności w  nabywaniu mowy – mówi 

Agnieszka Tomczak, dyrektor Żłobka 
Miejskiego nr 1 „Krasnal” w  Polko-
wicach. – Przyczyną tego mogą być 
różne zaburzenia słuchu, opóźniony 
rozwój mowy, a  także nieprawidłowa 
budowa narządów artykulacyjnych, jak 
na przykład, przykrótkie wędzidełko 
podjęzykowe. 
Jak podkreśla dyrektor placówki, bar-
dzo ważna jest diagnoza, a potem pra-
widłowa terapia.  

- Wczesna interwencja logopedyczna 
specjalisty w  połączeniu z  zaangażo-
waniem rodziców może wyelimino-
wać trudności i  wprowadzić mowę na 
właściwy tor – podkreśla Agnieszka 
Tomczak.  
Taką fachową pomoc polkowickie ma-
luchy mają zapewnioną. 

ULK

Gambal za Sułka
Zwiększenie dostępno-
ści dla pacjentów polko-
wickiej przychodni zdro-
wia, zapewnienie im i per-
sonelowi maksimum bez-
pieczeństwa czy wymia-
na sprzętu medyczne-
go na bardziej nowocze-
sny – to tylko kilka z za-
dań powierzonych Paw-
łowi Gambalowi, który 
decyzją rady nadzorczej 
PCUZ zastąpił na stano-
wisku prezesa Walde-
mara Sułka.

– Były prezes przeprowa-
dził spółkę przez pierwszy 

okres pandemii. Teraz, gdy 
ta sytuacja pandemicz-
na wydaje się stała, rada 
nadzorcza stwierdziła, że 
w  przychodni potrzebna 
jest osoba, która w  sposób 
trwały przeformułuje jej 
funkcjonowanie tak, aby 
przede wszystkim dostęp 
do usług medycznych dla 
polkowiczan był niezakłó-
cony - mówi Jerzy Michalak 
przewodniczący rady nad-
zorczej Polkowickiego Cen-
trum Usług Zdrowotnych.

- Nie mogliśmy pozwolić, 
by spółka w tym trudnym 

okresie pozostawała bez 
kierownictwa. Wczoraj 
na stanowisko prezesa 
PCUZ powołaliśmy 
Pawła Gambala – szef 
nadzoru PCUZ. 

Paweł Gambal z polkowicką 
przychodnią jest związany 
od ponad roku. Pełnił w niej 
funkcję dyrektora operacyj-
nego. Doskonale orientuje 
się w specyfice działalności 
polkowickiej przychodni.
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Polkowice 
patriotycznie 
„Pod biało-czerwoną” to projekt, dzięki któ-
remu rząd może ufundować na terenie naszej 
gminy maszt z polską flagą. Akces do progra-
mu zgłosił Roman Rozmysłowski, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Polkowicach.

Projekt zakłada sfinansowanie przez rząd RP 
zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, 
której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa 
zakupu flagi, która będzie eksponowana w  cen-
tralnym miejscu gminy, zależy od mieszkańców, 
którzy mogą udzielać poparcia temu pomysłowi 
za pomocą serwisu www.gov.pl/web/bialoczer-
wona. Aby pomysł mógł być zrealizowany w na-
szej gminie wystarczy przekroczyć próg 500 gło-
sów. Jednak warto powalczyć o więcej.

– Celem projektu „Pod biało-czerwoną” jest 
m. in. upamiętnienie zwycięstwa nad armią 
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
Projekt objął patronatem premier Mateusz 
Morawiecki. 

RT

Roman Rozmysłowski, 
LIDER PROJEKTU  

"POD BIAŁO-CZERWONĄ"

Zachęcam wszystkich 
mieszkańców gminy do 
aktywnego włączenia 

się w głosowanie. Jeśli 
liczba głosów będzie 
wysoka, a wierzę, że 
w naszym przypadku 

może przekroczyć tysiąc, 
mamy szansę na to, aby 
w uroczystości podnie-

sienia flagi na maszt 
w Polkowicach wziął 

udział premier polskiego 
rządu.

Wiadomość została wysłana

Pod pomnikiem Józefa w Piłsud-
skiego w Polkowicach zakopano 
kapsułę czasu. Metalowa tuba 
zawiera m. in. list do przyszłych 
pokoleń, kilka egzemplarzy Ga-
zety Polkowickiej oraz… masecz-
kę chirurgiczną. Napis na kapsule 
nakazuje, aby jej otwarcie nastą-
piło nie wcześniej niż za 50 lat.

Pomysł umieszczenia pod pomni-
kiem Marszałka kapsuły czasu 
zrodził się wraz z planami budowy 
monumentu. Termin wybrano tak, 
aby zgrywał się z  postępem prac 
inwestycyjnych. Kapsułę umiesz-
czono, gdy ekipa budowlana koń-
czyła układanie nawierzchni wo-
kół pomnika.
– Kapsuła czasu to wiadomość 
wysłana do przyszłości – mówi 
Roman Tomczak, rzecznik prasowy 
UG Polkowice i regionalista. – Jest 
jak machina czasu, która pozwoli 

kolejnym pokoleniom polkowiczan 
dosłownie dotknąć kawałka prze-
szłości. To marzenie każdego hi-
storyka – zaznacza.
Burmistrz Polkowic Łukasz Puź-
niecki  zwrócił uwagę, że kapsuła 
i  pomnik Marszałka będą przypo-
minały nie tylko o 100-leciu odzy-
skania przez Polskę niepodległo-
ści, ale także o 40-leciu powstania 
„Solidarności” oraz 30-leciu sa-
morządu terytorialnego.
– Nie byłoby „Solidarności” bez 
niepodległej Polski odrodzonej 
w  1918 roku, stąd także ważne 
jest łączenie i  podkreślanie tego 
typu wydarzeń – mówi burmistrz 
Puźniecki. 
Także Roman Rozmysłowski, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
w  Polkowicach, jak i  szef Komite-
tu Społecznego Budowy Pomnika 
Józefa Piłsudskiego, zwrócił uwa-
gę, że kapsuła czasu to znakomite 

narzędzie do przekazywania przy-
szłym pokoleniom informacji o na-
szej współczesności.
– Dlatego wspólnie z  członkami 
komitetu społecznego i  z  panem 
burmistrzem uznaliśmy, że nie 
wystarczy jedynie akt erekcyjny. 
Że jest tu potrzeba mocniejsze-
go zaakcentowania idei pomnika 
oraz czasów, w  których żyjemy 
– powiedział przewodniczący 
Rozmysłowski.
W  preambule listu do przyszłych 
pokoleń, włożonym do kapsuły 
czasu i  podpisanym przez uczest-
ników uroczystości, czytamy m. 
in., że pomnik marszałka Józefa 
Piłsudskiego jest wotum wdzięcz-
ności za zwycięstwo nad bolsze-
wikami w sierpniu 1920 roku. W li-
ście jest także informacja, że datę 
odsłonięcia pomnika przesunięto 
z  powodu pandemii koronawirusa. 
Stąd we wnętrzu kapsuły znalazła 

się maseczka chirurgiczna.
Oprócz niej i  listu do potomnych 
zdeponowano tam trzy ostatnie 
numery Gazety Polkowickiej, mo-
nety będące aktualnie w  obiegu, 
banknot okolicznościowy „Bitwa 
Warszawska”, koperty i  znaczki 
okolicznościowe „Bitwa Warszaw-
ska”, kilka upominków z  logo Po-
lkowic „Serce Zagłębia Miedzio-
wego” oraz fotografię uczestników 
wydarzenia.
Całość została hermetycznie za-
mknięta w stalowym, odpornym na 
korozję pojemniku, który dodatko-
wo zawinięto w folię. Kapsuła spo-
częła w  plastikowo-betonowym 
bunkrze, odpornym na wilgoć oraz 
ruchy ziemi, co na terenie górni-
czym jest szczególnie istotne.
Pomnik pierwszego marszałka 
Polski znajduje się przy zbiegu ulic 
Targowej i Browarnej. 

Redakcja 

Odsłonięcie pomnika marszałka Piłsudskiego
Pomnik marszałka Józefa Piłsud-
skiego odsłonięty zostanie w Polko-
wicach w sobotę, 19 września. Jego 
budowa została sfinansowana wy-
łącznie ze zbiórki publicznej i wpłat 
darczyńców. 

Uroczystość rozpocznie się o  godz. 13 
mszą św. w  kościele pw. św. Barbary. 
Potem, po przejściu na skwer u  zbiegu 
ulic Browarnej i  Targowej, odsłonięty 
zostanie pomnik marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Odbędzie się Apel Pamięci, 
rozlegną się pieśni patriotyczne. 
- Na uroczystość odsłonięcia pomnika 
marszałka Piłsudskiego zostali zapro-
szeni, między innymi, członkowie komi-
tetu honorowego i  darczyńcy – mówi 
Wojciech Marciniak, zastępca burmi-
strza ds. gospodarczych. – Zapraszamy 
również mieszkańców Polkowic. 
Stojąca na cokole ponad dwumetrowa 
figura odlana jest z  brązu: w  mundurze 
galowym z orderami i w płaszczu zimo-
wym oraz ważnymi elementami: macie-
jówką, buławą oraz szablą. 
Powstanie pomnika jest zwieńcze-
niem starań społecznego komitetu, 
zawiązanego w  listopadzie 2018 roku 

przez polkowickich działaczy Prawa 
i  Sprawiedliwości: Wojciecha Marcinia-
ka, Romana Rozmysłowskiego i  Jana 
Zarzyckiego. 
- Zbliżała się setna rocznica odzyskania 
niepodległości i  zastanawialiśmy się, 
gdzie możemy złożyć wiązankę kwiatów 
i  oddać cześć bohaterom – wspomina 
Roman Rozmysłowski, szef społeczne-
go komitetu budowy pomnika marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w  Polkowicach, 
przewodniczący rady miejskiej. 
Koszt pomnika sięga około 160 tysięcy 
złotych. Jego budowa została sfinan-
sowana wyłącznie ze zbiórki publicznej 
i  wpłat darczyńców. Inicjatywę wsparł 
wrocławski oddział Instytutu Pamięci 
Narodowej. Patronat honorowy nad bu-
dową pomnika objęli marszałek Sejmu 
Elżbieta Witek, parlamentarzyści Za-
głębia Miedziowego, burmistrz Polkowic 
Łukasz Puźniecki oraz księża polkowic-
kiego dekanatu. 

 
Urszula Romaniuk

 
Wojciech Marciniak, 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
DS. GOSPODARCZYCH

W Polkowicach brakowało 
miejsc nawiązujących do 

tradycji narodowych, gdzie 
można byłoby zgromadzić 

się w święta narodowe, 
godnie uczcić rocznicowe 
wydarzenia i promować je, 
szczególnie wśród młode-
go pokolenia. Uznaliśmy, 

że właśnie marszałek 
Piłsudski jest tą osobą, 
która może patronować 

tego typu uroczystościom. 
Jego zasługi we wskrze-
szeniu państwa polskiego 

są bezdyskusyjne, a święta 
11 listopada i 15 sierpnia 
nierozerwalnie się z nim 

łączą. 

FO
T. 

 T.
 P

RA
SK

I

FO
T. 

 T.
 P

RA
SK

I

FO
T. 

 T.
 P

RA
SK

I



Gazeta Polkowicka www.polkowice.eu • fb.com/polkowice4

„Dąb Pamięci Kapelanów 
Katyńskich” w Grodowcu 

Zasadzenie i  poświęcenie „Dębu 
Pamięci Kapelanów Katyńskich” 
jest wspomnieniem o  33 kapela-
nach Wojska Polskiego różnych wy-
znań, ofiar zbrodni katyńskiej. Uro-
czystość odbyła po sumie odpusto-
wej w grodowieckim sanktuarium.  

Upamiętnieni kapelani zostali pomordo-
wani w 1940 roku w Katyniu, Charkowie 
i innych miejscach. Wśród nich najwię-
cej było księży wyznania rzymskoka-
tolickiego. Zasadzenie Dębu w  pobliżu 
groty Matki Bożej, przy kościele, było 
inicjatywą Stowarzyszenia „Pamięć Ka-
pelanów Katyńskich”. Działa ono przy 
Ordynariacie Polowym Wojska Polskie-
go oraz ks. Marcina Kliszcza, kustosza 
Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Na-
dziei w Grodowcu, proboszcza parafii.
- 80 lat temu w  zbrodni katyńskiej ra-
zem z żołnierzami pomordowani zostali 
kapelani – mówił Łukasz Stefaniak, 
prezes stowarzyszenia. – Przez lata 

ich ofiara była nieznana. Cieszymy się, 
że w  Grodowcu możemy uczcić ich 
pamięć. 
Wśród uczestników uroczystości byli 
senator Dorota Czudowska, staro-
sta polkowicki Kamil Ciupak, przed-
stawiciele KGHM, samorządowcy 
z  gminy Grębocice oraz władze gminy 
Polkowice. 
- To wyjątkowa uroczystość poświęco-
na pomordowanym kapelanom i ważne 
jest to, aby o  tym pamiętać – powie-
dział Łukasz Puźniecki, burmistrz Po-
lkowic. – Dąb jest tego symbolem i oby 
rósł razem z pamięcią wśród kolejnych 
pokoleń – podkreślił. 
Zapraszając wszystkich na przyszło-
roczne obchody rocznicowe do Gro-
dowca, proboszcz parafii ks. Kliszcz 
zapowiedział, że wtedy na ścianie ko-
ścioła będzie tablica z imionami          , 
nazwiskami i  stopniami pomordowa-
nych kapelanów. 

ULK

Watra po raz 
czterdziesty

W  Michałowie jeszcze raz za-
płonęła Łemkowska Watra na 
Obczyźnie. W ten sposób rozpo-
częło się dwudniowe wydarze-
nie społeczności łemkowskiej, 
która przybyła do tej niewielkiej 
miejscowości w gminie Chocia-
nów z różnych zakątków Polski, 
jak i z zagranicy. 

Była to 40, jubileuszowa watra 
w Michałowie. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło przedstawicieli 
władz gminy Polkowice. Pod pomni-
kiem upamiętniającym ofiary „Akcji 
Wisła” kwiaty złożyli burmistrz Łu-
kasz Puźniecki i jego zastępczyni ds. 
społecznych Ewa Kowalik. 

DRM

Aktywuj e-dowód

Zdalne załatwianie spraw urzędo-
wych, szybsza rejestracja do leka-
rzy czy choćby przejście przez kon-
trolę celną na lotnisku bez oczeki-
wania w kolejce - jest to możliwe 
dzięki aktywacji warstwy elektro-
nicznej w nowym dowodzie osobi-
stym. Taki e-dowód można odebrać 
i aktywować w Urzędzie Gminy Po-
lkowice. 
Z zewnątrz praktycznie nie różni się od 
poprzedniego. Zmieniło się rozmiesz-
czenie danych, kolorystyka pozostała 
ta sama. Nowością jest warstwa elek-
troniczna zawarta w bezstykowym chi-
pie, zatopionym w dowodzie.
- W każdym dowodzie znajduje się war-
stwa elektroniczna, dzięki której może-
my uzyskać dostęp do trzech certyfika-
tów. W  spersonalizowanych dowodach 
certyfikaty są nieaktywne. Do obywa-
tela należy decyzja, czy je aktywuje 
czy nie – mówi Agnieszka Ziółkowska-
-Szczupak, dyrektor wydziału spraw oby-
watelskich. - Może to zrobić w momencie 
odbioru dowodu lub w każdej innej chwili 
trwania jego ważności. Aktywacja odbywa 
się w urzędzie i polega na nadaniu  kodów 
PIN. Tylko za ich pomocą możemy skorzy-
stać z e-dowodu – dodaje. 

E-dowód ma numer CAN, który służy 
do połączenia z  warstwą elektronicz-
ną. W niej znajdują się trzy certyfikaty: 
obecności (do potwierdzenia swojej 
obecności w  wybranych instytucjach 
i  urzędach), identyfikacji i  uwierzytel-
niania – (działa jak profil zaufany, służy 
do logowania się na platformach usłu-
gowych – na przykład obywatel.gov.
pl, pozwala na korzystanie z  e-usług), 
podpisu osobistego  (działa jak podpis 
elektroniczny, służy do elektroniczne-
go podpisywania umów i pism). 
E-dowody wprowadzono w marcu 2019 
roku, a  jednak na 3 miliony wydanych 
e-dokumentów tożsamości, certyfika-
ty aktywował milion posiadaczy tych 
dokumentów. 
- Dajmy czas społeczeństwu na przy-
zwyczajenie się do tych cyfrowych roz-
wiązań. Wcześniej obywatele podcho-
dzili do tematu sceptycznie, w tej chwili 
obserwujemy większe zainteresowanie 
– mówi dyrektor Ziółkowska-Szczupak. 
Od czerwca 2020 jest dostępna bez-
płatna aplikacja eDO App na smartfony 
(na Android i  iOS). Smartfony muszą 
mieć system NFC – funkcję płatno-
ści zbliżeniowej. Jeśli nie mamy takiej 
funkcji w  smartfonie, możemy kupić 

specjalny czytnik, który umożliwi nam 
korzystanie z e-dowodu. 
Korzyści z  posiadania dowodu jest na-
prawdę wiele. Przede wszystkim można 
zdalnie załatwić sprawy urzędowe. Na 
przykład można przez Internet zamel-
dować się, dodać do spisu wyborców, 
można wnioskować o  rożne zaświad-
czenia czy o  wydanie aktu urodzenia. 
Z tym dowodem można poruszać się po 
całej strefie Schengen. Dodatkowym 
atutem może być fakt, że na niektórych 
lotniskach pojawiają się czytniki do e-
-dowodów, co umożliwia bezkolejkowe 
przejście przez kontrolę celną. 
Dowód osobisty na e-dowód można 
wymienić w  każdej chwili. Nie trzeba 
czekać aż skończy się termin ważności 
obecnie posiadanego.
- Warunkiem jest tylko posiadanie 
aktualnego zdjęcia, wykonanego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku – mówi dyrektor Ziół-
kowska-Szczupak. - Wymiana dowodu 
jest bezpłatna -dodaje. 
Do wymiany dokumentu tożsamości na 
jego elektroniczną wersję i  jego akty-
wacji zachęca Ewa Kowalik, zastępca 
burmistrza Polkowic ds. społecznych. 
- Dowód z warstwą elektroniczną, tzw. 
e-dowód to połączenie tradycji z  no-
woczesnością, kolejny krok do przodu. 
A w życiu codziennym to duże ułatwie-
nie, oszczędność czasu i  możliwość 
załatwienia wielu spraw bez koniecz-
ności wychodzenia z domu. Warto więc 
wymienić dotychczasowy dowód na 
bardziej nowoczesny – zachęca wice-
burmistrz Kowalik. 

 DRM

Ostatnie dni na złożenie wniosków 
na wymianę pieców. Granty czekają 
Do 30 września, do godz. 12, moż-
na składać wnioski o granty na wy-
mianę pieców węglowych na eko-
logiczne. Program dotyczy wy-
miany źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych na terenach wybra-
nych gmin Legnicko – Głogowskie-
go Obszaru Interwencji. Jego lide-
rem jest gmina Polkowice. 

- Dużym sukcesem było osiągnięcie 
tego grantu z  Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego 
– mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz 
Polkowic. – To ponad dziesięć milio-
nów złotych na wymianę tak zwanych 
kopciuchów na terenie gmin powiatów 
polkowickiego i głogowskiego. Zachę-
cam wszystkich do udziału w tym pro-
gramie. To nie tylko wymiana pieców na 
nowsze, ale przede wszystkim bardzo 
pozytywne oddziaływanie tego, czyli 
czystsze powietrze. To, jakim powie-
trzem oddychamy jest bardzo istotne 
z  punktu widzenia naszego zdrowia. 
I  właśnie, między innymi, na to ma 
wpływ jakość piecyków, jakie znaj-
dują się w  naszych gospodarstwach 
domowych. 

Poza Polkowicami, w  projekcie gran-
towym biorą udział gminy: Głogów 
(miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, 
Przemków, Radwanice oraz Żukowice. 

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ 
O GRANTY?

- Do udziału w  projekcie zapraszamy 
osoby fizyczne, które są właścicielami 
domów jednorodzinnych lub mieszkań 
w  domach jednorodzinnych i  wielo-
rodzinnych, jak również wspólnoty 
mieszkaniowe, w  zakresie mieszkań, 
których właścicielami są osoby fi-
zyczne – wyjaśnia Elżbieta Gałek-
-Kapusta, kierownik referatu rozwoju 
gminy. - Mieszkańcy mogą uzyskać do 
85 procent zwrotu kosztów kwalifiko-
wanych, nie więcej jednak niż 35 tysię-
cy złotych na wymianę wysokoemi-
syjnego źródła ciepła na ekologiczne. 
Nabór wniosków trwa do 30 września, 
do godziny dwunastej. 
W  Polkowicach punkt kontaktowy, 
w  którym można pobrać wniosek 

i otrzymać pomoc w jego wypełnieniu, 
znajduje się w urzędzie gminy (kamie-
nica przy ul. Górnej 2). Informacje na 
temat naboru oraz dokumenty są także 
na stronie: http://projekty.nowe.polko-
wice.eu/. 
Uwaga, z  naboru wyłączone są wnio-
ski dotyczące zasobów komunalnych, 
a  także tych należących do TBS-ów 
czy spółdzielni mieszkaniowej. 
Granty można przeznaczyć na wymia-
nę wysokoemisyjnych źródeł ciepła 
na podłączenie do sieci ciepłowniczej/
chłodniczej lub instalację np. pomp 
ciepła albo kotłów spalających bioma-
sę czy ewentualnie paliwa gazowe.
- Wymianie nie podlegają użytkowane 
kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę 
– dodaje Elżbieta Gałek-Kapusta. 
W  sumie, w  ramach projektu planuje 
się zmodernizować co najmniej 269 
źródeł ciepła, co powinno dać roczny 
spadek emisji PM10 w  wysokości 6,81 
ton, a emisji PM2,5 - w wysokości 5,29 
ton. Projekt ma też przeciwdziałać 
zmianom klimatu, dzięki planowanej 
redukcji emisji CO2 w wysokości 1272 
ton równoważnika CO2. Będzie on re-
alizowany w  latach 2020-2022, a  fi-
nansowany jest z  Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego. 

Urszula Romaniuk 

SONDA
Krystyna Barwinek, miesz-
kanka Suchej Górnej 
Dlaczego warto wymienić stary piec na 
nowe źródło ogrzewania? Na pewno 
jest mniej pracy. Jest cieplej. Węgiel 
jest drogi, tona kosztuje tysiąc złotych. 
I  tona miesięcznie idzie. Sześć miesię-
cy palenia, to obliczając – wolę gaz. 
Zimy nie są takie mroźne, tak że można 
gazem opalać. Ekologicznie. Lepsze po-
wietrze będzie. 

Zdzisława Kumanowicz, miesz-
kanka Suchej Górnej 
Rozważałam, z  mężem, możliwość 
wymiany pieca, choć mamy go jakieś 
trzy lata, starszy miał trzydzieści lat. 
Ale jak najbardziej jesteśmy za ekolo-
gią i chcielibyśmy też polepszyć nasze 
życie na przyszłość, żeby mniej pracy 
było przy ogrzewaniu. Drzewo i węgiel, 
które trzeba wnosić do mieszkania. 
Potem wynosić popiół. W  przyszłości 
planujemy wymienić ten piec na coś 
nowocześniejszego. 

Stanisław Gnat, sołtys Suchej Górnej 
Nie tyle warto, ale nawet trzeba złożyć 
wniosek na wymianę starego pieca. 
Znak czasów, ekologia przede wszyst-
kim, a najważniejsze, że są pomniejszo-
ne koszty. Wielu mieszkańców będzie 
stać na taką wymianę, bo jest dopłata 
do 85 procent wartości inwestycji. To 
jest bardzo dużo i jak najbardziej trzeba 
z tego skorzystać. 
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Punkt paszportowy 
coraz bliżej 
Radni powiatowi zrobili pierwszy 
krok do uruchomienia biura pasz-
portowego w Polkowicach. Była to 
jedna z uchwał podjętych podczas 
ostatniej sesji. 

- Na ten moment czeka wielu miesz-
kańców naszego powiatu – mówi Kamil 
Ciupak, starosta polkowicki. - Zada-
nie to, kiedyś już realizowane przez 
starostwo, ma szansę na powrót do 
zakresu naszych usług. Mamy na-
dzieję, że wkrótce będzie możliwość 
złożenia wniosku o wydanie paszportu 
w Polkowicach. 
Podjęta uchwała to pierwszy krok do 
uruchomienia biura paszportowego. 
Kolejne to podpisanie porozumienia, 
przeszkolenie pracowników, wypo-
sażenie i  wydzielenie biura, w  którym 
będą przyjmowani interesanci. 
Podczas sesji podjęto też uchwałę 

o  przekazaniu gminie Polkowice 30 
tysięcy złotych na „podnoszenie go-
towości bojowej jednostek ochotni-
czych straży pożarnych działających 
na jej terenie”. Chodzi o  ich doposa-
żenie w sprzęt ratujący mienie i  życie 
ludzkie. 
Ponadto, radni zdecydowali o  prze-
kazaniu 25 tysięcy złotych na remont 
zabytkowych organów w  parafii św. 
Jakuba St. Ap. w Jakubowie, gmina Ra-
dwanice, a  także o  zmianie lokalizacji 
lub tworzeniu nowych przystanków 
przy drogach powiatowych znajdują-
cych się na terenie gmin. 
- Wskazane miejsca uwzględniają 
postulaty mieszkańców oraz samo-
rządów gminnych i  były poprzedzone 
konsultacjami – podkreśla Adam Miel-
niczuk, dyrektor Polkowickiego Zarzą-
du Dróg Powiatowych. 

ULK

Budowa Alei Jana Pawła II bez opóźnień

Wszystko wskazuje na to, że budo-
wa Alei Jana Pawła II w Polkowi-
cach zakończy się w pierwszej po-
łowie przyszłego roku, czyli zgod-
nie z planem. W planach jest jesz-
cze rondo. 

- Obecnie poziom zaawansowania 
robót osiągnął 80 procent – mówi 

Mariusz Kozłowski, inspektor ds. inwe-
stycji w urzędzie gminy. - Jeżeli chodzi 
o roboty typowo drogowe, to jesteśmy 
w  przeddzień wykonania końcowej 
warstwy nawierzchni jezdni. Została 
wykonana warstwa wiążąca, w najbliż-
szych dniach zostanie wykonana war-
stwa ścieralna nawierzchni ulicy Jana 
Pawła II, jak również na pozostałych, 

jeszcze brakujących odcinkach dróg 
przeznaczonych dla rowerzystów.  
Długość budowanej Alei Jana Pawła II 
wyniesie 1980 metrów. Droga zakoń-
czy się przy krajowej „trójce”. Cała 
inwestycja ma kosztować ponad 32 
miliony złotych. Na ten cel gmina pozy-
skała ponad 16 milionów złotych z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. 

- Aleja Jana Pawła II poprawi zdecydo-
wanie komunikację na naszym osiedlu, 
nie tylko samochodową, ale pieszą i ro-
werową – podkreśla Robert Drobina, 
radny klubu Lepsze Polkowice. 
Wykonawcą robót drogowych jest fir-
ma Budimex. Jednocześnie zagospoda-
rowywany jest teren wzdłuż budowa-
nej alei. 
- Trwają prace przygotowawcze zwią-
zane z  wykonaniem zieleni, tak jak 
trawniki, zagospodarowany też będzie 
pas rozdziału – dodaje Mariusz Ko-
złowski. - Końcowym etapem będzie 
wykonanie nasadzeń wysokich i  ni-
skich, w postaci krzewów.  
Kolejną gminną inwestycją w  tym re-
jonie będzie budowa ronda na skrzy-
żowaniu krajowej „trójki” z  Aleją Jana 
Pawła II i ulicą Kard. B. Kominka. Radni  
podczas ostatniej sesji zdecydowali 
o  przejęciu tego zadania od General-
nego Dyrektora Dróg Krajowych i  Au-
tostrad. Dzięki temu rondo powstanie 
zanim zakończy się budowa trasy S3.

 - Tak jak zakładano od 
początku, aleja będzie 
połączona z obecną drogą 
krajową numer 3, a kolejny 
etap inwestycji będzie 
obejmował włączenie naszej 
nowej inwestycji gminnej do 
drogi krajowej – wyjaśnia 
Kozłowski. - Będzie to 
polegało na przebudowie 
obecnego skrzyżowania 
ulicy Kominka z „trójką” 
i wjazdu na stację paliw 
na skrzyżowanie z ruchem 
okrężnym, typu rondo. 

Koszt opracowania dokumentacji pro-
jektowej i  robót budowlanych szacuje 
się na 4,5 miliona złotych. Inwestycja 
zostanie sfinansowana w całości z bu-
dżetu gminy Polkowice. 

Urszula Romaniuk

W ochronie załogi 
 i mieszkańców LGOM  
Szczepienia przeciw grypie dla 
pracowników Polskiej Miedzi i do-
datkowe punkty poboru wymazów 
w związku z epidemią koronawi-
rusa – to kolejne działania KGHM 
związane z  ochroną załogi oraz 
mieszkańców Zagłębia Miedzio-
wego przed zagrożeniem zakaże-
niem SARS-CoV-2.

Tzw. punkty wymazowe uruchomiono 
przy budynkach Miedziowego Centrum 
Zdrowia w Lubinie, Głogowie i Legnicy. 
Od poniedziałku do piątku mogą się 
tam zgłaszać osoby ze zleconą diagno-
styką w kierunku zakażenia koronawi-
rusem. MCZ jest w stanie wykonać na-
wet 400 badań dziennie. Spółka będzie 
kierowała pracowników na badania 
według określonej procedury i w uza-
sadnionych przypadkach.

- Do punktów wymazowych oprócz 
pracowników KGHM, mogą zgłaszać 
się mieszkańcy Zagłębia Miedziowe-
go, którzy posiadają skierowanie od 
lekarza POZ lub stacji sanitarno-epi-
demiologicznej – mówi Marek Ściesz-
ka, wiceprezes zarządu Miedziowego 
Centrum Zdrowia w  Lubinie. - Aktual-
nie badamy naszych pacjentów i  per-
sonel medyczny, ale jesteśmy gotowi 
do większej aktywności. Wspierają 
nas w  tym pracownicy Zespołu Opie-
ki Zdrowotnej w  Bolesławcu, którzy 
pobierają wymazy w  wyznaczonych 
punktach MCZ – dodaje. 
Pacjenci MCZ skierowani na badania 
wymazowe powinni pamiętać o  zało-
żeniu maseczki i stawieniu się o okre-
ślonej godzinie. Trzeba mieć przy sobie 
dowód tożsamości.
Badanie wymazowe to test genetyczny, 

który umożliwia wykrycie zakażenia 
koronawirusem. Polega na pobraniu 
wymazu z  gardła lub nosogardzieli. 
Wynik testu podawany jest w ciągu 24 
godzin.

Punkty wymazowe znajdują 
się za budynkiem przychodni 
Miedziowego Centrum Medycyny 
Pracy oraz Lecznictwa 
Specjalistycznego MCZ przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 60 w Lubinie, 
na parkingu przy przychodni MCZ 
przy ul. Okrzei 14A w Legnicy oraz 
na parkingu przy przychodni MCZ 
przy ul. Sportowej 1B w Głogowie.
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OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na ta-
blicy ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie 
internetowej urzędu pod adresem: www.po-
lkowice.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. za-
mieszczono wykazy następujących nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia oraz oddania 
w dzierżawę:  
1) sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego 
przy ul. Paderewskiego 2/10 w  Polkowicach  
(pierwszeństwo w  nabyciu mieszkania przy-
sługuje najemcy lokalu mieszkalnego, który ma  

 
zawartą umowę na czas nieoznaczony),
2)  dzierżawa części działek nr: 140/3, 206/19, 
315/149, 94/4, 91/71, 247/46, 223/8, 1035/14, 
1035/3, 213/18, 315/131, 315/155, 315/123 i 91/86, 
położonych na terenie miasta Polkowice
(przeznaczenie dzierżawy: lokalizacja osiedlo-
wych punktów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych). 
Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać 
w  Wydziale Planowania Przestrzennego, Geo-
dezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, pok. 10,  tel. 
(076) 72 46 785.

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg nr 3 
ograniczony dla mieszkańców Gminy Polko-
wice  ( zgodnie z  zasadami sprzedaży drewna 
Zarządzenie Nr 891/20 Burmistrza Polkowic 
z  dnia 21 lipca 2020 r.)na sprzedaż drewna 
pozyskanego w  ramach uproszczonego planu 
urządzenia lasu z  terenów leśnych stanowią-
cych własność gminy Polkowice poniższego 
sortymentu i ilości:

1. Drewno opałowe (S4)
2. Sosna 244,03 m3 
3. Brzoza 41,52 m3
4. Olcha 7,03 m3
5. Mieszane (Topola, Osika, Czeremcha) 

5,76 m3 
6. Drewno średniowymiarowe  (S2)
7. Sosna 141,00 m3 

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

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
22.09.2020  

WIESŁAW WABIK
29.09.2020  

CZESŁAW DZIATKIEWICZ

UWAGA

 ZMIANA 

POKOJU
!!!

–  O G Ł O S Z E N I A  U R Z Ę D O W E  –
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Aniela Olszewska: 
Jesteśmy świadkami 
bolesnej historii  
Są takie wspomnienia, które mi-
mo upływu lat są tak żywe, jakby 
to było niedawno. Rozmowy, zda-
rzenia, widoki. Wracają, choć czę-
sto chciałoby się o nich nie pamię-
tać. „Sybiracy nie lubią wspomi-
nać, ale czasem trzeba” – wyznaje 
Aniela Olszewska, z domu Krzyża-
nowska, prezes polkowickiego ko-
ła Związku Sybiraków, w rozmowie 
z Urszulą Romaniuk. 

17 września, w rocznicę napaści 
sowieckiej Rosji na Polskę w 1939 
roku, obchodzony jest Światowy 
Dzień Sybiraka. Kim są Sybiracy? 
To ludzie masowo i  przymusowo de-
portowani do Azji, na Syberię i  do Ka-
zachstanu. Po agresji sowietów we 
wrześniu 1939 roku, we wschodniej 
Polsce zaczęły się aresztowania i wy-
wożenie całych rodzin w  tamte odle-
głe strony. Przed wojną nasza rodzina 
mieszkała na terenie obecnej Ukrainy, 
w Orłówce: rodzice i siedmioro dzieci. 
Ja byłam najmłodsza, jak wybuchła 
wojna miałam miesiąc. O  tym, co się 
wtedy działo wiem z opowiadań mamy 
i rodzeństwa, ale potem, jako kilkulet-
nia dziewczynka, zapamiętałam wiele 
obrazów.     

Jak doszło do tego, że pani 
rodzina została deportowana? 
W  naszym domu rodzinnym pielęgno-
wane były polskie tradycje narodowo-
ściowe i  religijne. Przed wojną bracia 
chodzili do szkoły w Sarnach. Tatuś był 
policjantem. W  nocy, 13 kwietnia 1940 
roku, w ciągu dwóch godzin, przymuso-
wo, pod strażą, zabrano nas z domu na 

stację kolejową w Sarnach. Bez tatusia, 
który był na innej placówce, a  potem 
trafił do niewoli niemieckiej, i najstar-
szego brata, który zaginął w 39. roku. 
Deportowano wtedy rodziny policjan-
tów, wojskowych, urzędników pań-
stwowych i właścicieli ziemskich. Naj-
częściej kobiety z  dziećmi i  starców, 
a nawet chorych na noszach. 

Można sobie tylko wyobrazić, co 
działo się na stacji kolejowej.   
Zapakowali nas do wagonów towaro-
wych, po czterdzieści osób do każde-
go, i ruszyliśmy w nieznane. Mówili, że 
to przesiedlenie. Potem przekroczyli-
śmy Ural, byliśmy w  Azji. Rozdzielono 
transport. Nas, chorą mamę i sześcio-
ro dzieci, zawieźli do Kazachstanu, do 
wsi Bałkaszyno, do kołchozu Matefe, 
gdzie hodowano krowy. Miałam wtedy 
dziewięć miesięcy, a  najstarszy brat 
trzynaście lat. Cała podróż trwała 
bardzo długo. Nie wszyscy ją przeżyli. 

Zaczęło się trudne życie na zsyłce, 
choć bardziej walka o przeżycie.  
Mieszkaliśmy w  lepiance, pełno było 
różnego robactwa, ale mama robi-
ła wszystko, żeby nas chronić przed 
nimi. Nie było bitych dróg, tylko polne. 
Nie było prądu, lekarstw, jedzenia. 
Właściwie niczego nie było. Mieliśmy 
tylko to, co mama zabrała z  rodzin-
nego domu. Część rzeczy wymieniła 
na zboże. Mieszkaliśmy tam sześć lat 
i dwa miesiące, więc też trochę pamię-
tam. Ludzie dużo chorowali, my też. 
Był wielki głód, umierały całe rodzi-
ny. Moi bracia pracowali w  kołchozie. 
Nie dostawali pieniędzy, tylko porcje 

chleba. Mama kroiła ten chleb, żeby 
wszystkim starczyło. Sama pracowa-
ła przy krowach, dzięki czemu pewnie 
przeżyliśmy. Kradła mleko i przynosiła 
do domu. Groziło za to więzienie, ale na 
szczęście Rosjanie, którzy tam zarzą-
dzali i pracowali okazywali współczu-
cie. Udawali, że tego nie widzą. Latem 
podkradaliśmy marchewki z kołchozo-
wego ogrodu. Chodziliśmy do lasu na 
dzikie truskawki i poziomki. Przynosili-
śmy je do domu, żeby podzielić się z ro-
dzeństwem. Najgorzej było zimą, a tam 
były dwie pory roku: krótkie, upalne 
lato i  sroga zima, nawet do minus 40 
stopni.   

Jak z perspektywy kilku-
letniego dziecka wspomina 
pani życie na zsyłce? 
Jak wspomniałam, pamiętam dużo 
obrazów. Wtedy one nie przerażały 
mnie, bo tam się wychowywałam i nie 
znałam innego życia. Pamiętam, że 
mama dbała o  to, żebyśmy nie mówi-
li po rosyjsku. Modliła się po polsku, 
opowiadała nam o  Polsce. Mówiła, że 
jak wrócimy do Polski, to kupi mi pętek 
kiełbasy, a ja nie wiedziałam, co to jest. 
Moi bracia znali polski hymn. Obcho-
dziliśmy tam święta. Pamiętam też, że 
nie wiedziałam, co to znaczy „tatuś”, bo 
przecież nikogo takiego nie znałam. 

W końcu nadszedł kres życia na 
zsyłce. Jak pani to zapamiętała? 
Po napaści Niemiec na Związek Ra-
dziecki byliśmy jakby wolni. Można 
było przemieszczać się. Mama do-
stała papier do podpisania, że chce 
tam zostać. Mówili, że Polski nie ma. 
Że będziemy tam żyć, aż poumieramy. 
Pokazali papier, że tatuś nie żyje, ale 
mama niczego nie podpisała. Na szczę-
ście miała dokumenty, że jest Polką. 
Mogliśmy wrócić. W drogę ruszyliśmy 
w  kwietniu 1946 roku, a  2 maja prze-
kroczyliśmy granicę. Pociąg towaro-
wy przejechał przez nasze rodzinne 
strony, ale nie zatrzymał się, dopiero 
w  Brześciu. Jechaliśmy południem 
Polski aż do Szczecina. Na stacjach ko-
lejowych były punkty pomocy uchodź-
com i repatriantom. Tam dostawaliśmy 
jedzenie. I  były magazyny z  używaną 
odzieżą, gdzie można było się ubrać. 
Pamiętam wyludniony Szczecin, nie-
mieckie napisy i  niemieckie papiery 
walające się na ulicach. Ludzie płaka-
li, że prosto z  Rosji przywieźli nas do 
Niemiec. 

Czy to był kres podróży? 
Nie zostaliśmy w Szczecinie. Pojechali-
śmy do Gniezna, gdzie przez trzy tygo-
dnie mieszkaliśmy w magazynie towa-
rowym, razem z  dwunastoma innymi 
rodzinami. Dostawaliśmy jedzenie. Brat 
miał 18 lat i dostał skierowanie do po-
wiatu  Szczecinek. Tam powstawały 
pierwsze pegeery. Zamieszkaliśmy 
w  Łęknicy. Wieś zajęta była przez 

Polaków, ale były jeszcze niemieckie 
rodziny. Nam dali jeden pokój i kuchnię, 
bez wody. Ale byliśmy w  Polsce. Dwaj 
bracia pracowali w  stolarni. Miałam 
wtedy siedem lat i poszłam do sześcio-
klasowej szkoły podstawowej. 

Życie rodzinne zaczynało się 
powoli układać. Czy potwierdziła 
się informacja o śmierci pani ojca? 
Tatuś wrócił z  Niemiec w  1947 roku. 
Pamiętam ten dzień doskonale. Byłam 
w  pierwszej klasie. We wsi uchodzili-
śmy za półsieroty. W szkole nauczyłam 
się piosenki i śpiewałam ją wracając do 
domu, żeby nie zapomnieć. A tam było 
pełno ludzi. Zobaczyłam, że przy stole 
siedzi pan w okularach. Mama zawoła-
ła mnie. Tatuś przywiózł prezenty, ale 
nie mnie, bo nie wierzył, że przeżyłam. 
Miał jednak słodycze i to było dla mnie 
najważniejsze. Pamiętam, że potem no-
sił mnie na rękach do kościoła, cztery 
kilometry. 

Koleje losu przywiodły panią na 
Dolny Śląsk, aż znalazła pani swoje 
miejsce w gminie Polkowice. 
Na Dolny Śląsk trafiłam przez przypa-
dek. Mąż koleżanki był kierownikiem 
w pegeerze w Kaźmierzowie, a  ja szu-
kałam pracy z mieszkaniem. Byłam na-
uczycielką. Wtedy nauczyciele pracu-
jący na wsi dostawali mieszkania. I tak  
w  1975 roku zaczęłam pracę szkole 
w  Suchej Górnej i  byłam tam aż do 
emerytury. Teraz mieszkam w  Mosko-
rzynie. Mam czworo dzieci. 

Obecnie jest pani prezesem koła 
Związku Sybiraków. To ważne, 
by pamiętać o świadkach tam-
tych trudnych latach zsyłki. 
Jesteśmy o tyle doceniani, że wreszcie 
możemy mówić o naszych przeżyciach. 
Wcześniej, przez wiele lat nie można 
było nawet o  tym wspominać. Jeste-
śmy świadkami tej bolesnej historii. 
Nie zatraciliśmy jednak polskości. Nie 
przeżyliśmy wojny z  nalotami, łapan-
kami. Przeżyliśmy ją inaczej i  była to 
naturalna selekcja ludzi. Kto miał prze-
żyć, to przeżył. Wierzyliśmy jednak, że 
opatrzność boska nam pomoże. 

–  G O Ś Ć  W Y D A N I A  –
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Nasza perła muzyki ludowej 
Nagrodą okolicznościową Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego mogą pochwa-
lić się Podolanki, zespół ludo-
wy z Nowej Wsi Lubińskiej. Je-
go członkowie opowiedzie-
li nam o swoich początkach, ma-
rzeniach, a także zdradzili nam 
sekret wiecznej młodości. 

Nagrodę przyznano w  dowód uzna-
nia za 35-letnią działalność na rzecz 
upowszechniania folkloru i  kultury 
ludowej. Wnioskował o  nią dyrektor 
Centrum Kultury w Polkowicach Bogu-
sław Godlewski. 

Otrzymanej nagrody zespołowi pogra-
tulował burmistrz Polkowic, który nie 
ukrywa dumy z  lokalnej perły muzyki 
ludowej. 
– Bardzo dziękuję Podolankom za 
reprezentowanie naszej gminy na 
wszelkich festiwalach i wydarzeniach 
artystycznych. Niezmiernie się cieszę, 
że artyści z Nowej Wsi Lubińskiej dba-
ją o  nawiązywanie do tradycji i  życia 
dawnej wsi– mówi Łukasz Puźniecki, 

burmistrz Polkowic.  – Gratuluję 
otrzymanej nagrody. Jestem pewien, 
że wesprze ona dalszy rozwój zespołu, 
który od tylu lat wzbogaca życie kultu-
ralne naszego regionu – zaznacza. 
Zespół powstał w  1985 roku na oko-
liczność dożynek. Przez te lata jego 
członkowie się zmieniali, ale niektó-
rzy z nich tak jak pani Maria Wandycz 
trwali w nim od samego początku. 
– Pamiętam jak 35 lat temu robiłyśmy 
wieniec dożynkowy i  układałyśmy 
przyśpiewki. Później prezentowały-
śmy go idąc przez wieś i śpiewając. Tak 
to się zaczęło. Z czasem pojawiły się 
wyjazdy na konkursy i tak zrodziła się 
nasza miłość do śpiewania oraz trady-
cji – wspomina Maria Wandycz. – Pod-
czas epidemii, gdy nie mogłyśmy się 
spotykać bardzo nam tego brakowało. 
Gdy tylko się  zobaczyłyśmy pierwszy 
raz po przerwie to była ogromna ra-
dość. Czujemy się ze sobą jak z najbliż-
szą rodziną. Śpiewanie to jest nasze 
życie – opowiada. 
Obecnie zespół liczy 13 osób. Śpiewa 
w  nim dziewięć pań, natomiast czte-
rech panów tworzy kapelę. Grają oni 
między innymi na akordeonie, gitarze, 
bębnie i  klarnecie. Członkowie Podo-
lanek w  naszej rozmowie pochwalili 
się, że wynaleźli „eliksir wiecznej 
młodości”.
– Część z  nas to emeryci. Śpiewanie, 
taniec, występy to nasze życie, nie 
wiem jakbyśmy mogli funkcjonować 
bez tego. Pomaga nam to oderwać 
się od codzienności. Dzięki temu nie 

starzejemy się – mówi Wiesława Ba-
czyńska, kierowniczka zespołu. 
W repertuarze Podolanek można usły-
szeć utwory ludowe, religijne oraz pa-
triotyczne. Duża część pieśni została 
przywieziona ze wschodu i to właśnie 
je darzą największym sentymentem. 
– Nasi rodzice pochodzą z  Tuligłów. 
To oni przekazali nam miłość do śpie-
wania. Dlatego też największy sen-
tyment mamy do tych ballad, które 
śpiewali oni, a  niektóre z  nich nawet 
nasi dziadkowie. Właśnie te utwory 
prezentowałyśmy na Festiwalu Pieśni 
Dziadowskiej oraz Kultury Pogranicza 
w  Świerzawie. Zajęliśmy tam dwu-
krotnie pierwsze miejsce – opowiada 
Maria Wandycz. 
Puchary, które przez 35 lat zdobyły 
Podolanki nie mieszczą się na półkach. 
Sami członkowie zespołu śmieją się, 
że dawno przestali je liczyć. Występo-
wali oni między innymi w Operze Wro-
cławskiej w  Szprotawie na Festiwalu 
„Ziemia i Pieśń” czy na swojej ukocha-
nej Ukrainie.
– Wyjazd na Ukrainę wspominam wy-
jątkowo. Śpiewałyśmy tam we Lwo-
wie, w Tarnopolu i w Czortkowie. Było 
to bardzo wzruszające, ponieważ są 
to ziemie naszych rodziców – mówi 
Wiesława Baczyńska. – Te miejsca da-
rzymy wielkim sentymentem. Nawet 
stroje, które nosimy wzorowane są na 
tych przywiezionych z Tuligłów. Jedna 
z  członkiń ma strój, który wcześniej 
nosiła jej mama– dodaje. 
Podolanki na koncie mają dwie płyty. 

Pierwsza z nich ukazała się w 2011 roku 
i  znajdują się na niej utwory ludowe. 
Z kolei w 2019 roku wydały płytę z ko-
lędami i  pastorałkami przekazanymi 
im przez rodziców i dziadków. Na tym 
jednak nie kończą swojej kariery i  już 
snują kolejne plany. 
– Naszym ogromnym marzeniem jest 
wystąpić w  Kazimierzu, na Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków Ludowych, na który 

przyjeżdżają zespoły z  całego świa-
ta. W  swoim repertuarze mamy dużo 
piosenek przywiezionych właśnie 
z  tamtych stron – zdradza Wiesława 
Baczyńska. 
W imieniu redakcji Gazety Polkowickiej 
naszym Podolankom życzymy speł-
nienia tych muzycznych marzeń oraz 
dalszych sukcesów.  

Paula Piastowska

Młodzi i aktywni  
Czternastu młodych, pomysło-
wych mieszkańców Moskorzy-
na wspólnie z  sołtyską wioski 
założyło pierwszą młodzieżo-
wą radę sołecką w gminie. Ma-
ją wiele planów i pomysłów na 
urozmaicenie życia swoich ró-
wieśników. 

– Będziemy zajmować się różnymi 
warsztatami dla dzieci i  młodzieży 
z  sołectwa –  mówi Julia Damian, 
członkini Młodzieżowo-Dziecięcej 
Rady Sołectwa Moskorzyn. – Już 
zrealizowaliśmy pierwszy projekt, 
wypożyczalnie płyt i  książek. Mamy 
w  planach także organizowanie 
wycieczek. Jest też dużo innych 

pomysłów, które zamierzamy reali-
zować – podkreśla. 

Członkowie rady są w wieku od 9 do 
14 lat. Głównym pomysłodawcą jej 
utworzenia była sołtyska Mosko-
rzyna. To ona zachęciła młodych 
mieszkańców do zaangażowania 
się w  życie sołectwa i  działania na 
rzecz młodzieży. 
 
– Chciałam rozwinąć pomysłowość 
i  kreatywność dzieci, oderwać je 
od komputerów – opowiada Dorota 
Szubała, sołtyska Moskorzyna. – 
Chcę również, żeby realizowały one 
swoje zamierzenia i  pomysły. Już 
powstało kilka inicjatyw. Będą m.in. 

warsztaty plastyczne, kulinarne, 
techniczne i sportowe – dodaje. 
Podczas uroczystej inauguracji 
rady sołectwa nie mogło zabrak-
nąć przewodniczącego Młodzieżo-
wej Rady Gminy Polkowice Jakuba 
Bryla. Nie ukrywa on, że podoba mu 
się zaangażowanie młodszych kole-
gów. Zadeklarował również pomoc 
i współpracę. 
– Moim zdaniem, takie inicjatywy 
są ważne i  potrzebne – mówi Jakub 
Bryl – W  imieniu młodzieżowej rady 
gminy mogę powiedzieć, że na pewno 
wyjdziemy z pomocną dłonią do Mło-
dzieżowo-Dziecięcej Rady Sołectwa 
Moskorzyn i  z  pewnością będziemy 
współpracować – zaznacza. 

Inicjatywa młodych mieszkańców 
Moskorzyna spotkała się również 
z uznaniem włodarza gminy. 

– Bardzo się cieszę, że pomysł, któ-
ry zrealizowaliśmy w  Polkowicach, 
powołanie młodzieżowej rady gmi-
ny, został wprowadzony również 
w Moskorzynie – mówi Łukasz Puź-
niecki, burmistrz Polkowic. – Cie-
szę się, że młodzież w  sołectwach 
jest aktywna. Jako gmina będziemy 
wspierać naszą młodzież w każdym 
pomyśle, a  z  tego co mi przedsta-
wiono wiem, że są one bardzo cieka-
we – dodaje. 

PPi

Bogusław Godlewski
DYREKTOR CENTRUM KULTURY 

W POLKOWICACH

 Bardzo się cieszę, że 35-letnia 
działalność zespołu Podolanki 

została doceniona. Zespół ten jest 
jednym z podstawowych filarów 
kultury w naszej gminie oraz jej 

wizytówką. Doceniamy jego zaan-
gażowanie. Razem z pracownikami 
Centrum Kultury staramy się, aby 

zespół mógł się rozwijać i miał 
odpowiednie warunki do ćwiczeń.

Poza muzyką Podolanki 
mają dużo innych zain-
teresowań. Ich pasją jest 
gotowanie. Popisowym 
daniem w  ich wykonaniu 
są pierogi lwowskie i ka-
pusta z czerwoną fasolą. 
Zespół prowadzi także 
małe muzeum. Zbiera 
tam pamiątki przywie-
zione z Tuligłów. 

– Mamy dużo przedmio-
tów, które nasi rodzice 
zabrali ze sobą przy-
jeżdżając do Nowej Wsi 
Lubińskiej. Wówczas 
zabierali wszystko, co 
mogło być im potrzebne 
do życia. W naszych 
zbiorach są m.in. cep do 
młócenia, szczotki do 
lnu, maselnice, wirówki 
do mleka i wiele innych 
przedmiotów z tamtych 
czasów – opowiada  
Maria Wandycz.
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Maria Szydełko



W TROSCE  
O ZDROWIE POLKOWICZAN

Mieszkańcy gminy Polkowice nie mogą narzekać na brak propozycji profilaktycznych.  
Każdy polkowiczanin, niezależnie od wieku, płci czy potrzeb zdrowotnych, w bogatej ofercie 
programów i zadań profilaktyki zdrowotnej powinien znaleźć coś dla siebie. Przedstawia-
my państwu „zdrowotny rozkład jazdy”, który warto wyjąć z gazety i pozostawić sobie na 
przyszłość. 

MALUCH

Dla kobiet spodziewających się 
dziecka oraz dla dzieci i młodzieży

WYJMIJ I ZACHOWAJ

PROGRAMY ZDROWOTNE BURMISTRZA

Łukasz Puźniecki
 
burmistrz Polkowic
Pandemia chwilowo wstrzy-
mała nasze gminne pro-
gramy polityki zdrowotnej. 
Szybko jednak udało nam się 
wszystko przywrócić do nor-
my i  dostosować do nowej 
rzeczywistości. Gdy tylko 
zniesiono część obostrzeń, 
uruchomiliśmy większość 
oferty. W tej chwili, a więc od 
momentu, gdy rozpoczął się 
rok szkolny działają wszyst-
kie programy i  zadania  
w  zakresie gminnej polityki 
zdrowotnej. Zdrowie polko-
wiczan jest dla mnie sprawą 
nadrzędną. Wszyscy zdaje-
my sobie sprawę z  tego, że 
nie ma większego dobra niż 
zdrowie i  życie człowieka. 
Nasze programy i  zadania 
polityki zdrowotnej realizują 
trzy podmioty. Polkowickie 
Centrum Usług Zdrowotnych 
oraz AQUAPARK - propo-
nują mieszkańcom ofertę 
na najwyższym poziomie, 
a  Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Polkowicach zaopatru-
je w leki mieszkańców, będą-
cych w największej potrzebie. 
Konsultacje ze specjalistami, 
szczepienia profilaktyczne, 
opieka pielęgniarska, za-
biegi rehabilitacyjne są na 
prywatnym rynku wycenia-
ne bardzo wysoko, a kolejki 
na NFZ są niezwykle długie. 
Sprawia to, że dla niektórych 
taka oferta staje się po prostu 
niedostępna. Jako burmistrz 
Polkowic dokładam wszel-
kich starań, by opieka me-
dyczna i rehabilitacyjna były 
dla polkowiczan jak najbar-
dziej dostępne, a korzystanie  
z  nich możliwie bezpłatne. 
Zachęcam wszystkich pań-
stwa do dbania o siebie oraz 
do korzystania z  badań, re-
habilitacji i szczepień.

SZKOŁA RODZENIA 
DLA KOGO: kobiety od 24 tygo-
dnia ciąży oraz ich partnerzy
 
OFERTA: 
• wykłady i ćwiczenia z położną 
• spotkania z lekarzem neo-

natologiem, psycholo-
giem i rehabilitantem 

 
GDZIE: PCUZ - 76 746 08 37
 
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

TERAPIA GRUPOWA  
I INDYWIDUALNA
 
DLA KOGO:  dzieci z zaburzeniami OŚUN, CUN,  
zespołem Downa, zespołem Aspargera, zabu-
rzeniami SI, dzieci autystyczne oraz ich rodzice

OFERTA: 
• zajęcia grupowe z udziałem psycho-

loga i terapeuty zajęciowego 
• zajęcia indywidualne logope-

dyczne i psychologiczne 

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 60 
 
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

PROFILAKTYKA ZABURZEŃ  
KOORDYNACJI NERWOWEJ 

DLA KOGO:  dzieci od 0 do 1. roku życia

OFERTA: 
• badania przesiewowe 
• badanie lekarskie oraz ćwiczenia ogólnokondycyjne 
• konsultacje rehabilitacyjne

GDZIE: PCUZ -  76 746 08 62/45 

DO KIEDY: 11 GRUDNIA 2020

REHABILITACJA DZIECI  
Z ZOKN I MPDZ 

DLA KOGO:  dzieci z ZOKN i MPDZ

OFERTA: 
• rehabilitacja ruchowa indywidualna dzieci 

z zaburzeniami ośrodkowej kordynacji nerwo-
wej i mózgowym porażeniem dziecięcym

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 62

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

LECZENIE ZABURZEŃ  
INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

DLA KOGO: dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej

OFERTA: 
• konsultacje psychologiczne
• terapia z wykorzystaniem  

metody Integracji Sensorycznej

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 60

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020



Programy rehabilitacyjne

Dla kobiet spodziewających się  
dziecka oraz dla dzieci i młodzieży. c.d. 

się

MOCNY KRĘGOSŁUP
DLA KOGO: dzieci i młodzież od 4 do 18 lat 

OFERTA: 
• grupowe zajęcia korekcyjne  
• grupowe instruktaże stóp i pleców
• zajęcia na basenie
• indywidualne zajęcia korekcyjne  

(skolioza i zablokowanie miednicy) 

GDZIE: AQUAPARK - 76 746 27 11 
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

PROFILAKTYKA ZDROWIA  
SPORTOWCÓW AMATORÓW
DLA KOGO: dzieci i młodzież (do 21. roku życia) oraz zawodni-
ków pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy ubiegają się lub po-
siadają licencję na uprawianie sportu bez wynagrodzenia oraz po-
lkowiczan uprawiających amatorsko różne dyscypliny sportu 

OFERTA: 
• badania wstępne, kontrolne i okresowe zakończone  

orzeczeniem lekarza uprawnionego do badań sportowców

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 75 oraz placówki oświatowe na terenie Polkowic

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

ZIELONA SZKOŁA +
DLA KOGO: uczniowie klas III i IV szkół podstawowych oraz  
dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom metali ciężkich we krwi)

OFERTA: 
• badanie poziomu ołowiu we krwi i innych metali ciężkich
• konsultacje lekarskie, edukacja ekologiczna 
• „zielone szkoły”

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 50, szkoły i przedszkola na terenie Polkowic

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

SZCZEPIENIA OCHRONNE 
PRZECIW ROTAWIRUSOM 
DLA KOGO: dzieci od 6. tygodnia do 3. miesią-
ca życia zamieszkujące gminę Polkowice

OFERTA: 
• szczepienia przeciw rotawirusom 
• badania lekarskie 
• edukacja zdrowotna

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 55
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

ZDROWIE JAMY USTNEJ
DLA KOGO: dzieci od 3. roku życia oraz dzieci i mło-
dzież w wieku szkolnym i przedszkolnym

OFERTA: 
• profilaktyka
• leczenie stomatologiczne
• lakierowanie
• lakowanie

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 32/33, szkoły i przedszkola na terenie Polkowic
 
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

REHABILITACJA W PCUZ
DLA KOGO: mieszkańcy ze  
schorzeniami narządów ruchu

OFERTA: 
• zabiegi rehabilitacyjne (masaż, 

hydroterapia, magnetronik) 
• laseroterapia 
• aquavibron 
• światłolecznictwo 
• ultradźwięki 

GDZIE:  PCUZ - 76 746 08 45
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

DBAJĄC O ZDROWIE
DLA KOGO: 
• osoby ze schorzeniami narządu ruchu 
• osoby niepełnosprawne 
• kobiety w ciąży i matki  

karmiące (bez ograniczeń wiekowych)

OFERTA: 
• porady lekarskie
• konsultacje fizjoterapeutyczne 
• zabiegi rehabilitacyjne
• inhalacje w jaskini solnej

GDZIE: AQUAPARK - 76 746 27 11
 
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020



SENIOR

Dla seniorów i osób przewlekle chorych

Więcej na: www.pcuz.pl | www.aquapark.com.pl |  www.ops.polkowice.pl

PROGRAM LEKOWY
DLA KOGO: seniorzy oraz osoby przewlekle chore,  
których dochód nie przekracza określonych limitów

OFERTA: 
• zwrot kosztów zakupu leków

GDZIE: OPS Polkowice - 76 724 67 00

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

OPIEKA AMBULATORYJNA  
I DŁUGOTERMINOWA W PRZYCHODNI
DLA KOGO: polkowiczanie po 60. roku życia 

OFERTA: 
• konsultacje gerontologiczne
• psychoterapia indywidualna i grupowa 
• psychoedukacja
• terapia neuropsychologiczna
• Klub Seniora, terapia ruchowa
• edukacja i poradnictwo zdrowotne
• i wiele innych

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 15 
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA 
W DOMU PACJENTA
DLA KOGO: polkowiczanie przewlekle chorzy oraz ich rodziny

OFERTA: 
• świadczenia pielęgniarskie, rehabilitacyjne, psychologiczne  
• zapewnienie konsultacji  medycznych i wlewów kroplówkowych 
• zapewnienie zleconych badań i transportu 
• zaspakajanie potrzeb psychicznych pacjenta i jego rodziny
• i wiele innych

GDZIE: domy przewlekle chorych, realizuje PCUZ - 76 746 08 66

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

ZDROWI I AKTYWNI PO 50-CE
DLA KOGO:  polkowiczanie po 50. roku życia

OFERTA: 
• zabiegi rehabilitacyjne na postawie badania lekarskiego
• konsultacje z fizjoterapeutą
• ćwiczenia ogólnousprawniające
• krioterapia, kąpiele elektryczno-wodne, masaże lecznicze
• i wiele innych

GDZIE: AQUAPARK - 76 746 27 11

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

OPIEKA PALIATYWNO-HOSPICYJNA
DLA KOGO: pacjenci przewlekle i terminalnie  
chorzy, ich rodziny oraz osoby osierocone

OFERTA: 
• opieka nad pacjentem w domu oraz w PCUZ
• świadczenia lekarskie, pielęgniarskie,  

psychologiczne, rehabilitacyjne, socjalne 
• opieka duchownego 
• dostępność całodobowa, siedem dni w tygodniu

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 56

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
DLA KOGO: polkowiczanie po 60. roku życia

OFERTA: 
• szczepienia przeciw grypie
• badania lekarskie
• edukacja zdrowotna

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 55 

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

OPIEKA  70 +
DLA KOGO: mieszkańcy po 70. roku życia

OFERTA: 
• wywiad pielęgniarski 
• konsultacja geriatryczna
• konsultacje ze specjalistami
• badania laboratoryjne i diagnostyczne

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 07 

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

GABINET INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
DLA KOGO: mieszkańcy gminy Polkowice (niezależnie od wieku) z ostrymi, 
przejściowymi stanami chorobowymi, wymagającymi pomocy medycznej, 

OFERTA: 
• świadczenia pielęgniarskie, lekarskie, rehabilitacyjne
• wlewy kroplowe

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 45

DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020



Dla wszystkich mieszkańców gminy Polkowice

Dla kobiet

W WALCE Z CUKRZYCĄ
DLA KOGO: osoby chore na cukrzycę i zagrożone 
cukrzycą typu 2. Osoby z tzw. zespołem przed-
cukrzycowym, z powikłaniami w cukrzycy, osoby 
biorące udział w badaniach przesiewowych 

OFERTA: 
• porady edukatora w cukrzycy 
• badanie hemoglobiny, poziomu cukru we krwi 
• konsultacje diabetologiczne 
• badanie krzywej cukrowej

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 34/35
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

PROFILAKTYKA CHORÓB SERCA  
I TERAPIA PO UDARZE MÓZGU
DLA KOGO: mieszkańcy po 30. roku życia, a także osoby 
młodsze ze wskazaniem lekarskim, pacjenci wymagający 
stałego nadzoru kardiologicznego, pacjenci po udarze

OFERTA: 
• porady i konsultacje kardiologiczne, i dietetyczne 
• badania diagnostyczne
• USG serca, EKG, metoda Holtera po udarze
• zabiegi fizjoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne 
• terapia logopedyczna i psychologiczna

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 07/74
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

AMAZONKI
DLA KOGO: kobiety po mastektomii

OFERTA: 
• rehabilitacja ruchowa 
• gimnastyka oddechowa 
• masaż limfatyczny 
• kinezoterapia 
• ułatwiony dostęp do psychologa i onkologa

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 60
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

PROFILAKTYKA  
CHORÓB TARCZYCY
DLA KOGO: osoby pełnoletnie,  
kobiety w ciąży

OFERTA: 
• wywiad pielęgniarski
• konsultacja lekarza POZ 
• konsultacja endokrynologiczna
• badania laboratoryjne i diagnostyczne

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 07/74
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020

CHRONIĘ ŻYCIE PRZED RAKIEM
DLA KOGO: polkowiczanki

OFERTA: 
• zapobieganie rakowi szyjki macicy poprzez edukację 
• badania cytologiczne i ginekologiczne
• nauka samobadania piersi oraz badania  

mammograficzne i ultrasonograficzne

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 37
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020:

SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI  
BRODAWCZAKA LUDZKIEGO
DLA KOGO: 14-letnie dziewczęta, 
 uczennice VIII klas szkół podstawowych

OFERTA:
• szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 55
DO KIEDY:  30 KWIETNIA 2021

ZDROWY RUCH 
ZDROWE ŻYCIE
DLA KOGO: polkowiczanie w wieku 35-70 
lat oraz młodsi ze wskazaniem lekarskim

OFERTA: 
• zwiększenie aktywności ruchowej 
• leczenie rehabilitacyjne: kriokomora 
• ćwiczenia na cykloergometrze
• oddziaływanie na punkty małżowiny usznej
• i wiele więcej

GDZIE: AQUAPARK - 76 746 27 11
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020
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Dwa dyplomy naraz 
również na nowych specjalnościach
Dwie nowe propozycje w ramach 
oferty „dwa dyplomy w dwa lata” 
pojawiły się na Uczelni Jana Wyży-
kowskiego.
 
Tym razem można skorzystać 
z  oferty na kierunku ZARZĄDZANIE 
w specjalnościach;
• Zarządzanie zasobami ludz-

kimi + studia podyplomowe 
pn. Nowoczesne zarządzanie 
kadrami w  przedsiębiorstwie 
i administracji

• Zarządzanie wizerunkiem fir-
my + studia podyplomowe pn. 
Komunikacja w biznesie

Pierwsza propozycja adresowana jest 
do osób zainteresowanych psycho-
logicznymi aspektami zarządzania. 
Program studiów został opracowa-
ny w  porozumieniu z  pracodawcami 
regionu, dzięki czemu uwzględnia 
potrzeby lokalnego rynku pracy. Ści-
sła współpraca z  przedsiębiorcami 
w  ramach programu studiów pozwala 
na zdobycie przez studentów wiedzy 
biznesowej niezbędnej m.in. podczas 
prowadzenia własnej działalności go-
spodarczej oraz zarządzania małymi 
i średnimi przedsiębiorstwami.
Po ukończeniu studiów swoje pierw-
sze kroki zawodowe można stawiać 
w  działach HR w  różnego rodzaju fir-
mach. Zatrudnienie można znaleźć 
także w  urzędach pracy czy biurach 

karier. Wykształcenie pozwala na 
podjęcie pracy w  przedsiębiorstwach 
oferujących szkolenia, w  agen-
cjach pośrednictwa lub w  firmach 
konsultingowych. 
Druga oferta, podobnie jak pierwsza 
,skierowana jest do absolwentów szkół 
wyższych - studiów licencjackich, in-
żynierskich, magisterskich dowolnych 
kierunków. Ponadto do pracowników 
działów marketingu, obsługi klienta, 
chcących poszerzać swoją wiedzę 
na temat form kreowania wizerunku 
korporacji, samorządu, organizacji 
trzeciego sektora. Studia o tym profilu 
mogą zainteresować także osoby zaj-
mujące się badaniami rynku, jednostek 
odpowiedzialnych za kontakty z  part-
nerami krajowymi bądź zagranicznymi, 
którzy chcą pogłębić wiedzę i  dosko-
nalić umiejętności z  zakresu komuni-
kacji w  przedsiębiorstwie. Tyczy się 
to także obecnych i  przyszłych me-
nadżerów oraz pracowników różnych 
szczebli zarządzania, przedsiębiorców 
i osób pragnących zdobyć lub rozsze-
rzyć posiadaną wiedzę z  zakresu no-
woczesnych metod zarządzania. 
Po tego rodzaju studiach absolwent 
posiada kompetencje do zajmowania 
samodzielnych stanowisk, w  tym kie-
rowniczych – jako menedżer średnie-
go i  wyższego szczebla. Jest także  
przygotowany do prowadzenia wła-
snej działalności gospodarczej. 

Posiada wiedzę i umiejętności pozwa-
lające mu na dokonywanie ocen i inter-
pretacji zjawisk zachodzących w  or-
ganizacji, a  także wykorzystywanie 
współczesnych koncepcji zarządzania 

do rozwiązywania wszelkich proble-
mów zarządczych w  jednostkach go-
spodarczych, instytucjach państwo-
wych i samorządowych. 
Szczegółowy opis studiów II stopnia 

ze studiami podyplomowymi oraz inne 
kierunki znajdziesz na www.ujw.pl
Rekrutacja online trwa.

materiały nadesłane przez UJW

akademickiKurier

AMAZONKI
DLA KOGO: kobiety po mastektomii

OFERTA: 
• rehabilitacja ruchowa 
• gimnastyka oddechowa 
• masaż limfatyczny 
• kinezoterapia 
• ułatwiony dostęp do psychologa i onkologa

GDZIE: PCUZ - 76 746 08 60
DO KIEDY:  11 GRUDNIA 2020
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Ogłoszenia drobne
SPRZEDAM 

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

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

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

 � Sprzedam pół bliźniaka w Sobinie . 
STAN DEVELOPERSKI - ogrzewanie 
podłogowe gazowe. Budynek po 
odbiorach. Działka ogrodzona. Projekt : 
Dom w Klematisach 20. Działka 6 arów. 
692533405

 � 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

 � Płyty drogowe typ jumbo, szer. 70 cm, 
dł 1 m, gr. 12 cm, zbrojone po 20 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 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

 � 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

 � 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

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

 � Małą towarową przyczepę Niewiadów 
N250C 888 820 471

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

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

 � Pięć szklanych szaf sklepowych 
530 960 742

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

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

 � 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 

 � Sprzedam  działkę nr 198 na Relaksie. 
Dwie altany, meble ogrodowe,  dużo 
drzew i krzewów owocowych. Cena 
59.000zł. 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

 � Mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, 
62m2, I piętro, ul. Hubala 4c, od strony 
parku koło Kauflandu. Cena 250 tys. zł.  
665 648 696

 � Spawarkę transformatorową 
Rockworth RW130. Stan bardzo dobry. 
Cena 150 zł.  513 179 382

 � 4 arkusze blachy nierdzewej 100x200, 
grubość 0.4mm, klasa H17. Cena 80 zł za 
arkusz. Nadaje się do wędzarni.  
513 179 382

 � Stół do jadalni i 6 krzeseł, wym. 
1,80x0,90x0,60 rozkładany do 2,40, 
kolor orzech, cena 300 zł.  
795 124 960

 � Junkers w bardzo dobrym stanie oraz 
dużą, śliczną agawę.  782 552 402

 � 6 krzeseł tapiecerowanych, fotel 
2-osobowy rozkładany, lodówkę, 
kuchenkę elektryczną z piekarnikiem.  
608 465 747

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

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

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

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

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

 � AWTrade -dezynsekcja, 
derytatyzacja, preparaty do zwalczania 

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

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

 � 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

 � 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

 � Transport towarowy, przeprowadzki 
536 755 958

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

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

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

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

 � Naprawa komputerów, systemów 
operacyjnych, usuwanie wirusów. 
Rozwiązywanie problemów 
z Internetem. Konfiguracja nowych 

telewizorów. Możliwy dojazd w okolicy.  
600 467 156

 � 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

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

OGLOSZENIA@UG.POLKOWICE.PL 
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Urodziny Ciotki Hrabiny 
Urodzinowa zabawa w Żukowie została zorganizowana z inicjatywy Centrum Kultury w Polkowicach i sołtyski Jadwigi Kowal. Na 
gości czekało wiele atrakcji. Szczegóły tego wydarzenia znajdą państwo na stronie 18. 

AUTORKA ZDJĘĆ:  URSZULA ROMANIUK
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WIELKIE GABARYTY
Co najmniej raz w roku ZGZM organizu-
je  zbiórkę odpadów wielkogabaryto-
wych w formie tzw. wystawek. Czy to 
znaczy, że na osieldlowe śmietniki mo-
żemy wystawić wszystko, czego chce-
my się aktualnie pozbyć? 

Niestety nie! Odpady wielkogabarytowe podle-
gają segregacji. Na poniższych grafikach znaleźć 
można przykłady odpadów, które nadają się do 
wystawki. Za wielkogabarytowe odpady nie po-
winno się uważać części budowlanych i sanitar-
nych takich jak: belki, panele, płoty, wanny, umy-
walki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, 

płytki, rolety. Wystawiać nie można również czę-
ści samochodowych, motorowerów, odpadów 
remontowych, ogrodowych oraz worków na 
śmieci z  odpadami zmieszanymi. Co więc można 
wystawić? Wszystkie odpady o  dużych lub nie-
typowych rozmiarach, czyli szafy, stoły, krzesła, 
sofy, komody. Podczas zbiórki możemy pozbyć się 

dywanów, wózków dziecięcych, materacy, pie-
rzyny, rowerów, zabawek o  dużych rozmiarach. 
Warto pamiętać, że niepotrzebne przedmioty 
można bezpłatnie oddać w  Centralnym Punkcie 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w dowolnej chwili, bez czekania na zbiórkę odpa-
dów wielkogabarytowych. 

–  A K C J A  S E G R E G A C J A  –

KA
RO
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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

os. Krupińskiego

os. Gwarków

os. Polkowice Dolne

os. Polanka

os. Dąbrowskiego-Hubala

22.09.2020

17.09.2020

01.10.2020

23.09.202029-30.09.2020

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
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Ciotka Hrabina świętowała 
Swoje urodziny ciotka Hra-
bina urządziła w  zabytko-
wym parku w  Żukowie. Na 
gości czekało wiele atrakcji: 
słodki poczęstunek, warsz-
taty rękodzielnicze i questy 
przygodowe. Muzycznym 
akcentem był koncert ze-
społu "Wroclavia Quartet". 

Urodzinową imprezę ciotka Hra-
bina urządziła w  parku po raz 
pierwszy. Wyglądała świetnie 
(choć to nie wypada, po cichu 
zapytaliśmy ją o wiek). 
- Mam 150 lat, ale umówmy 
się, że obchodzę pięćdziesią-
te urodziny – odpowiedziała 
przewrotnie.
Hrabina dostała w  prezencie 

kosze pełne smakołyków. Nie 
mogła zdecydować się, któ-
ry z  nich jest najpiękniejszy. 
O  pomoc poprosiła m.in. bur-
mistrza Polkowic, jednego z go-
ści. Plenerowa impreza bardzo 
mu się podobała. - Być może 
w  przyszłym roku podobną im-
prezę zorganizujemy w  jednym 
z  parków miejskich, po rewita-
lizacji - mówi burmistrz Łukasz 
Puźniecki. 
Urodzinowa zabawa w  Żukowie 
została zorganizowana z inicja-
tywy Centrum Kultury w Polko-
wicach i sołtyski Jadwigi Kowal. 
Jak się okazuje, wybór miej-
scowości nie był przypadkowy. 
W informacji CK czytamy: „Hra-
bina Ernestine, która żyła w tym 

pałacu, w  nim urodziła troje 
z  pięciorga swoich dzieci. Była 
daleką kuzynką swojego męża 
Hrabiego von Saurma, będące-
go ówczas właścicielem ziem-
skim i  politykiem. Małżeństwo 
zawarli w 1875 roku a pierwszy 
syn przyszedł na świat w 1879 
roku właśnie w  Żukowie, daw-
nym Suckau”. 
- Urodziny ciotki Hrabiny to 
delikatna, swobodna wersja re-
konstrukcji historycznej, której 
przypisuje się walory eduka-
cyjne i  popularyzujące historię 
miejsca – podkreśla Bogusław 
Godlewski, dyrektor Centrum 
Kultury w  Polkowicach. - Tego 
typu animacje społeczne to 
zachęcenie mieszkańców do 

aktywności w  różnych sferach 
kultury, to rozbudzanie pasji, 
poszukiwanie swojego miejsca, 
a  w  konsekwencji tworzenie 
nowej historii dla kolejnych po-
koleń. Tradycje, obyczaje prze-
kazywane z  dziada pradziada, 
sąsiada to przyczynek do po-
znania tożsamości regionalnej 
i  narodowej. Budowanie więzi 
sąsiedzkiej poprzez działa-
nia Centrum Kultury pobudza 
mieszkańców do działań oddol-
nych – dodaje. 
Być może w  przyszłym roku 
zorganizowane zostaną urodzi-
ny Hrabiego. 

ULK

– W  C E N T R U M  K U L T U R Y –

– K R Z Y Ż Ó W K A –

Zwycięzcą poprzedniej  została Maria Jarząbek.  
 
Twórcą krzyżówki jest Zenon Rymarz- aktywny działacz  Klubu Szaradzisty 
funkcjonującego w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach. 
Termin dostarczania rozwiązań to 25 września.
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Chcemy stworzyć charakterną drużynę

Niebawem rozpoczną się roz-
grywki Energa Basket Liga Kobiet. 
O przygotowaniach do nowego se-
zonu i celach drużyny CCC Polkowi-
ce z trenerem Karolem Kowalew-
skim rozmawia Ryszard Flisiewicz.

Praca w drużynie CCC Polkowi-
ce nie jest dla pana nowością. 
W poprzednich latach  był pan 
asystentem trenera Marosa 
Kovacika, teraz samodzielnie pro-
wadzi  zespół pomarańczowych. 
Czy jest to dla pana wyzwanie?
Oczywiście jest to dla mnie spore wy-
zwanie. Pomimo doświadczenia w pra-
cy przy koszykówce kobiet nie miałem 
wcześniej okazji budować drużyny od 
podstaw. Stworzenie zespołu, który, 
mam nadzieję, będzie się bił o wysokie 
cele było moim największym dotych-
czasowym wyzwaniem. Sama praca 
szkoleniowa nie jest dla mnie niczym 
zaskakującym z  racji wcześniejszej 
współpracy z  wieloma dobrymi tre-
nerami, m.in. z  trenerem Marosem 
Kovacikiem.

Jest pan ze Słupska, gdzie tradycje 
koszykarskie są silne. Jak miasto 
miało wpływ na życiowe wybory?
Słupsk nie jest dużym miastem, 
a  koszykówka od zawsze była u  nas 
sportem numer jeden. Każdy chłopak 
w wieku szkolnym miał okazję zetknąć  
się z  basketem. Nasze życie kręciło 
się wokół koszykówki. To tam stawia-
łem swoje pierwsze kroki na parkiecie 
i jest to dla mnie bardzo ważne miejsce. 
Z pewnością byłbym dużej klasy igno-
rantem, gdybym nie doceniał, jak wielki 
wpływ słupska koszykówka miała na 
moje życie i dalsze wybory.

W kwestii małych miast z koszy-
karskimi tradycjami Polkowice 
i Słupsk możemy niejako porównać. 
Oczywiście. Być może właśnie dlatego 
doskonale odnalazłem się w  Polkowi-
cach. Młodzież powinna czerpać gar-
ściami z tego, jakie możliwości daje im 
obecność zawodowego i młodzieżowe-
go sportu w  ich miastach. To jest bar-
dzo ważny element w  kształtowaniu 

charakteru i  przywiązania do miejsca, 
z którego pochodzą. 

Jest pan najmłodszym trenerem 
w Energa Basket Lidze Kobiet. Czuje 
pan z tego powodu większą presję?
Nie mam kompleksu wieku z racji tego, 
że bardzo szybko zacząłem. Mówi się, 
że wiek to tylko liczba i ja to tak odbie-
ram. Myślę, że środowisko trenerskie 
także nie patrzy na mnie przez pryzmat 
wieku. Przywykli już do tego, że jestem 
ich równorzędnym partnerem. 

Co roku pracuje pan z innymi za-
wodniczkami, poza dwoma wyjąt-
kami - Weroniką Gajdą i Patrycją 
Tomaszewicz, które pozostały 
w polkowickiej drużynie. Czy trud-
no budować grę zespołu od samego 
początku, czy nie ma to znaczenia?
Zawsze odejście kręgosłupa zespołu 
po sezonie jest problemem, ponieważ 
trzeba zaczynać wszystko od począt-
ku budując nową tożsamość zespołu. 
Zatrzymanie kilku kluczowych graczy 
z  poprzedniego sezonu mocno by nam 
ułatwiło start, ponieważ wtedy nie mu-
sielibyśmy wprowadzać wszystkich do 
naszej koncepcji. Cieszymy się, że uda-
ło nam się zatrzymać Weronikę Gajdę, 
ponieważ jest dla nas bardzo ważna.

Jak scharakteryzuje pan 
swoją drużynę?
Ten zespół jest młody, ale wystarcza-
jąco doświadczony. Każda z dziewczyn 
doświadczyła już gry o  wysokie cele 
i  jest głodna dużej koszykówki. Jeśli 
chodzi o cechy czysto koszykarskie to 
tworzymy charakterny i energiczny ze-
spół, co widać już było po pierwszych 
sparingach. Naszą bronią będzie pełne 
zaangażowanie w obronie i wielka chęć 
do gry. 

Za wami pierwsze sparingi. 
Wywalczyliście drugie miejsce 
na silnie obsadzonym turnieju 
w Warszawie. Jakby pan ocenił 

pierwsze mecze swojego zespołu?
Turniej w  Warszawie był dla nas du-
żym poligonem doświadczalnym. Były 
to pierwsze mecze i  nawet jako sztab 
trenerski nie wiedzieliśmy czego się 
spodziewać. Nie mieliśmy za wiele cza-
su, aby przygotować taktykę i wdrożyć 
nasz system, ponieważ zarówno Aaryn 
Ellenberg jak i Keisha Hampton odbyły 
przed turniejem jedynie dwa pełne tre-
ningi. Już pierwszy mecz z Arką Gdynia 
pokazał, że ten zespół ma potencjał 
czysto koszykarski i  jakość sportową. 
Wiemy, że musimy włożyć sporo pracy, 
aby to jak najlepiej wykorzystać.

Rozpoczęliście drugi etap przy-
gotowań, podczas którego 
zagracie serię sparingów. Jaki 
jest plan na najbliższe tygodnie?
Zależało nam na tym, aby rozegrać 
jak najwięcej meczów sparingowych, 
ponieważ mamy tylko dwie zawod-
niczki z  poprzedniego sezonu, więc 
kluczowym w tym drugim etapie bę-
dzie zgranie na parkiecie. W weekend 
zagraliśmy dwumecz z  zespołem 
z  Poznania. W   następnym tygodniu 
czekają nas kolejne dwa mecze. Tym 
razem naszym sparingpartnerem bę-
dzie silny zespół euroligowy z Pragi. 
W  ostatnim tygodniu przed startem 
tradycyjnie wystąpimy podczas 
Wrocławskiej Iglicy. Także będzie 
to dla nas bardzo ważny, a  zarazem 
ostatni sprawdzian przed startem 
ligi.

Jak pana zdaniem będzie 
wyglądał układ sił w Ener-
ga Basket Lidze Kobiet?

Ciężko jest ocenić siłę poszczegól-
nych zespołów. Czasami jeden czy 
dwa transfery mogą odmienić ob-
licze zespołu. Chociażby ostatnia 
zmiana w  drużynie z  Lublina, który 
wymienił jedną amerykańską za-
wodniczkę na inną, doskonale znaną 
z  występów w  Artego Bydgoszcz. 

Z kolei Arka Gdynia, która trzeci se-
zon będzie grała w  praktycznie nie-
zmienionym składzie prowadzonym 
przez tego samego trenera, jest na 
ten moment głównym faworytem do 
mistrzostwa Polski. Na pewno silna 
będzie drużyna z  Gorzowa Wielko-
polskiego, Lublina i  Bydgoszczy. To 
są zespoły, które razem z nami będą 
walczyć o czwórkę. 

Ten sezon będzie inny niż wszyst-
kie dotychczasowe ze względu na 
trwającą pandemię. Co było naj-
trudniejsze i jakie dostrzega tre-
ner zagrożenia w związku z nową 
rzeczywistością sportową?
Najważniejszą rzeczą jest to, żeby 
rozgrywki miały ciągłość, aby w do-
bie pandemii nie odwoływać me-
czów. Widzimy po lidze mężczyzn 
jakie problemy mogą stanąć jeszcze 
na naszej drodze. Największym ży-
czeniem jest to, aby ten sezon dograć 
do końca i mam nadzieję przy udzia-
le publiczności. Jeśli chodzi o  życie 
zespołu to bardzo istotne jest, aby 
po prostu żyć higienicznie i  staramy 
się zwracać uwagę zawodniczkom, 
aby kontakt z  ludźmi z  zewnątrz 
ograniczyć do minimum i  stosować 
się do obostrzeń. Nie jest to dla nas 
komfortowa sytuacja. Nie jest to tak-
że łatwa sytuacja dla klubu, który 
musiał się sporo napracować, aby 
sprowadzić do Polski zagranicznych 
graczy na czas. U  nas się to udało, 
a  wiemy, że niektóre zespoły miały 
z  tym spore problemy. Dzięki temu 
mamy ten komfort, że praktycznie 
przez cały miesiąc będziemy mogli 
trenować w komplecie.

Jaki macie cel na ten sezon?
Naszym celem jest stworzenie cha-
rakternej drużyny, która poza dobrą 
grą da kibicom wiele radości. Nie 
chcemy teraz mówić o miejscu, w ja-
kim chcemy znaleźć się na finiszu. 
Parkiet weryfikuje wszelkie plany. 

–  S P O R T  –

Mamy Mistrza Polski 

Jerzy Osicki z  Górnika  
Polkowice został Mi-
strzem Polski w grze po-
dwójnej w kategorii +70. 

Ponad 200 zawodniczek 
i  zawodników rywalizowało 
w  Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski Weteranów 
w  tenisie stołowym. Nesto-
rzy polskiego tenisa walczyli 
w  grze pojedynczej, grze 
podwójnej oraz mieszanej. 
Duży sukces w zawodach od-
niósł szkoleniowiec Górnika 

Polkowice Jerzy Osicki, któ-
ry w  kategorii wiekowej 
70-74 lata, grając w  deblu 
z  Aleksandrem Rozińskim, 
wywalczył tytuł Mistrza 
Polski.
To już kolejny sukces trenera 
polkowickich tenisistów sto-
łowych. Przed rokiem Osicki 
w  grze podwójnej, wywal-
czył tytuł wicemistrza kraju 
weteranów.

KS Górnik Polkowice
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Wspólnie 
dbają o miasto
Radni postanowili wziąć sprawy w  swoje ręce i  zadbać  
o Polkowice. Zachęcają do tego  również mieszkańców. Zapla-
nowali akcję wspólnego sprzątania miasta. 

Sławomir Tarnowski 
RADNY RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

 Nasz klub radnych dołączył do międzynarodowej 
akcji sprzątania świata. Do przyłączenia się zachę-

camy również polkowiczan.  To my, mieszkańcy w du-
żej mierze decydujemy jak wygląda nasze otoczenie. Zabierzmy więc 
rodziny, znajomych i spotkajmy się 19 września, aby wspólnie zadbać 
o nasze miasto.

Międzynarodowa kampania ,,Sprzątanie Świata'' odbywa się każde-
go roku w trzeci weekend września. W Polkowicach akcja rozpocznie 
się o godzinie 10 na ścieżce zdrowia. Środki czystości będą dostępne 
na miejscu. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą maseczek ochron-
nych. Na zakończenie organizatorzy zaplanowali dla wszystkich 
uczestników wspólne ognisko. 

Akcję wspomoże także Polkowicka Dolina Recyklingu, która zade-
klarowała się uprzątnąć worki ze śmieciami z wyznaczonych miejsc. 

 PPi

Porządki czekają także teren wokół ogrodów działkowych  
Miedzianka, Barbarka i Marysieńka. Działkowcy sprzą-
tanie planują na piątek, 18 września. Osoby, które chcą 

dołączyć do akcji powinny zgłosić się do zarządu ogród-
ków działkowych. Tam poznają dokładną godzinę zbiórki 

oraz dokładne miejsca składowania zebranych śmieci.  

–  E K O L O G I A  –

–  A Q U A P A R K  – –  P C U Z  –

Zielone poczekalnie przed przychodnią

Przed polkowicką przychod-
nią stanęły dwa namioty-po-
czekalnie dla pacjentów z ob-
jawami infekcji. 

To kolejne środki bezpieczeń-
stwa w  polkowickiej placówce 
związane ze zbliżającym się se-
zonem grypowym oraz zapowia-
daną drugą falą zachorowań na 
koronawirusa. 
- Dbając o  zdrowie naszych 

pacjentów chcemy już przed wej-
ściem do przychodni rozdzielić 
ich na pacjentów zainfekowa-
nych, którzy mają objawy go-
rączki, kaszlu, duszności od tych, 
którzy podobnych objawów nie 
mają i  przychodzą do przychod-
ni w  innym celu, na przykład, na 
badania do laboratorium albo do 
lekarza specjalisty – mówi Paweł 
Gambal, prezes  Polkowickiego 
Centrum Usług Zdrowotnych.  
Namioty są dla pacjentów 

z  infekcjami, którzy będą mieć 
wizytę w  gabinecie lekarskim, 
po wcześniejszej konsultacji te-
lefonicznej, tj. teleporadzie. Po-
zostali wchodzą do przychodni 
na dotychczasowych zasadach, 
a  więc po wypełnieniu ankiety 
i przejściu przez śluzę, gdzie znaj-
duje się kamera termowizyjna do 
pomiaru temperatury ciała. 
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