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OD REDAKTORA...
Islam jest problemem,
ale nie tylko
gazeta@ug.polkowice.pl
tel. 76 724 97 21
Islamscy terroryści wtargnęli do redakcji satyrycznego
pisma „Charlie Hebdo” w Paryżu. Zamordowali 10 pracowników, a także dwójkę policjantów. To kolejny bestialski atak
wyznawców Allaha skłaniający do tego, by poważnie zastanowić nad tym, jak przeciwdziałać takim aktom. Problem
w tym, że w oparciu o demokratyczne zasady nie będzie to
łatwe, a winę za to, że do takich
tragicznych zdarzeń dochodzi
ponoszą w dużej mierze bogate społeczeństwa zachodnie,
które dzięki polityce otwartych
granic wyraziły zgodę na ekspansję muzułmanów.
Nie mam nic przeciwko
otwartości. Wręcz przeciwnie uważam, że to ważna wartość, która prowadzi do rozwoju społeczeństw. Współistnienie oparte powinno być jednak na poszanowaniu praw
różnych grup religijnych, narodowościowych, rasowych.
Nie ma miejsca na agresję w
żadnej postaci. Poza tym uważam, że w przypadku imigrantów powinna obowiązywać ta
sama zasada, której ludziom
dobrze wychowanym nie trzeba tłumaczyć. Oni, gdy odwiedzają znajomych w ich domach dostosowują się do reguł w tym domu panujących.
Jeżeli w danym domu obowiązuje zasada, że w przedpokoju
zdejmujemy buty, to przychodząc te buty zdejmujemy. Z islamistami jest taki problem, że
oni przyjeżdżając do obcych
krajów nie tylko nie przestrzegają, ale także nie szanują reguł w tych krajach obowiązujących. Winę za to ponoszą niestety częściowo kolejne rządy
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wysoko rozwiniętych państw
europejskich, które przez lata
zapewniały imigrantom z krajów muzułmańskich doskonałe warunki do tego, by ci za pieniądze podatników rozrastali się w siłę. Rozbudowany system opieki socjalnej, z którego
przez lata korzystali i nadal korzystają imigranci muzułmańscy sprawił, że ich liczba wielokrotnie się zwiększyła. Teraz
zaczyna dochodzić do paradoksalnych i bardzo groźnych
sytuacji na poziomie samorządów lokalnych. W Skandynawii są już miasteczka, w których demokratycznie wybrane władze w większości składające się z wyznawców islamu uchwalają akty prawne, na
mocy których publiczne pieniądze przeznacza się na finansowanie obchodów świąt
muzułmańskich. W demokracji decyduje większość. Jeśli islamiści zdobędą władzę na poziomie kraju to można sobie
wyobrazić, że wprowadzą szariat jako obowiązujące prawo. Na szczęście do tego daleka droga. Warto jednak zastanowić się i wyciągnąć wnioski
z własnych błędów, by uniknąć
podobnych w przyszłości. Polityka otwartości niestety doprowadziła do tego, że obecnie
wielu Europejczyków nie czuje
się bezpiecznie w swoich własnych krajach, a chrześcijanie,
którzy zezwoli na budowę meczetów coraz częściej muszą
ukrywać wiszące na ich szyjach krzyże, gdy w ich obecności przebywają muzułmanie. To jest problem i dziś chyba nikt rozsądny nie będzie tego kwestionował.
Konrad Kaptur
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Temat numeru

Wyzwanie przyszłości
– oswoić starość


 tarzenie się społeczeństwa to
S
jedno z istotniejszych wyzwań,
którym przyjdzie nam stawić czoła.
W Polkowicach, dzięki realizacji
projektu „Poprawa zdrowia
i komfortu życia osób starszych
i niesamodzielnych przez
rozszerzenie zakresu opieki
domowej, ambulatoryjnej
i środowiskowej w Polsce” będzie
nam łatwiej sprostać temu
wielkiemu wyzwaniu.

ZDROWIE � Nie ma co do tego
wątpliwości. W Polsce dostępność świadczeń medycznych z
zakresu szeroko pojętej pomocy osobom starszym jest bardzo
niewielka, a demografia jest nieubłagana. Zwiększająca się długość życia w połączeniu z malejącą ilością narodzin powoduje,
że w przyszłości w naszym kraju będą dominować ludzie starsi.
Nie jesteśmy zresztą w tym odosobnieni, bo podobne trendy

mają charakter ogólnoświatowy. System zdrowotny jest nieprzystosowany do tak radykalnej i szybko postępującej zmiany. Uczynienie wszystkiego, by
w przyszłości służył on jak najlepiej ludziom starszym to absolutny priorytet. Od tego zależy jakość naszego przyszłego
życia. W Polkowickim Centrum
Usług Zdrowotnych doskonale to rozumieją. Projekt „Poprawa zdrowia i komfortu życia

osób starszych i niesamodzielnych przez rozszerzenie zakresu opieki domowej, ambulatoryjnej i środowiskowej w Polsce” to dowód na to, a zainteresowanie świadczeniami oferowanymi w jego ramach wskazuje, jak duże jest zapotrzebowanie w tym zakresie.
- Nasz program cieszy się
ogromnym zainteresowaniem.
Od września skorzystało z niego już blisko 600 osób. Z tej

Nie unikniemy starzenia się społeczeństwa. Z całą pewnością
jednak możemy się odpowiednio przygotować do tego, by
ludzie starsi spędzali jesień życia godnie. Dzięki projektowi w
Polkowicach mamy możliwość stworzenia wzorców, które będą
służyły innym miejscom w Polsce. Pozostaje mieć nadzieję, że te
wzorce zostaną dobrze wykorzystane.

grupy prawie 250 osób to osoby chore długoterminowo. Nasi lekarze oraz pielęgniarki złożyli już ponad 700 wizyt domowych, a na miejscu, w przychodni wykonaliśmy ponad
2100 zabiegów rehabilitacyjnych. Poza tym pacjenci korzystają z porad telefonicznych. Są
one dostępne całą dobę – mówi
nam Mariola Kośmider, koordynator projektu.
Poradnia Gerontologiczna
znajduje się na pierwszym piętrze przychodni PCUZ w pokoju 109 i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18.
- Odwiedza nas mnóstwo ludzi. Większość chce się zapisać

Uzdolnieni artystycznie ze stypendiami
W sali konferencyjnej Urzędu Gminy burmistrz Polkowic, Wiesław Wabik wręczył stypendia uzdolnionym artystycznie uczniom oraz studentom.
EDUKACJA � Uzdolniona młodzież może liczyć w Polkowicach na finansowe wsparcie.
Stypendia otrzymują młodzi
sportowcy, uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, a także ci, którzy mają spore osiągnięcia w różnych dziedzinach artystycznych. Stypendia przyznawane są na mocy uchwały Rady Miejskiej. Ich
wysokość jest zróżnicowana, a
podstawą do jej wyznaczenia
jest minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę w dniu
przyznawania stypendium. Waha się ona w przedziale od 84
do 336 złotych brutto miesięcznie. Stypendia są przyznawane

na okres dziesięciu miesięcy, od
stycznia do października.
Spotkanie z uzdolnioną artystycznie młodzieżą odbyło się
w poniedziałek (12.01). Wraz z
burmistrzem Wabikiem młodych artystów przywitała Dorota Trzmielewska, dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Po wręczeniu stypendiów była okazja do tego, by
przez chwilę porozmawiać na
wszelkie tematy, niekoniecznie
związane z osiągnięciami młodych artystów, choć siłą rzeczy
rozmawiano również o tym.
W tym roku w gronie wyróżnionych znalazło się osiem osób –
Kacper Bajon, Anna Bajon, Anna Musiał, Piotr Szpilski, Da-

ria Sawczuk, Natalia Orłowska, Dorota Motyczyńśka oraz
Zuzanna Walicka. Nie wszyscy
mogli być obecni na spotkaniu.
Ci, którzy przyszli podkreślali,
że łatwiej odnosić sukcesy, gdy
kocha się to, co się robi.
- Gra na skrzypcach to spełnienie moich marzeń. Nie ywobrażam sobie, bym robiła cokolwiek innego. Kocham to. Ćwi-

czę trzy godziny dziennie i jest
to dla mnie wielka przyjemność
– mówi Zuzanna Walicka.
Rozwijanie talentów artystycznych wymaga pracy, a także nakładów finansowych. Stypendia burmistrza z całą pewnością
pomagają w rozwijaniu niezwykłych talentów, które posiadają
wyróżnieni młodzi artyści.
Konrad Kaptur

Wydawnictwo bezpłatne
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Opinia

DWA TYGODNIE
W OBIEKTYWIE

Podsumowanie konkursu wiedzy o życiu i twórczości
Tadeusza Różewicza. Opiekunowie laureatów odbierają
nagrody.

pomocy psychologicznej. Nowy dział rehabilitacji w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych będzie spełniał najwyższe standardy. Przebudowa trwa
blisko dwa miesiące i jak na razie wszystko przebiega zgodnie
z planem. Oznacza to, że jeśli nie
będzie żadnych komplikacje to w
czerwcu bądź lipcu pacjenci będą mogli korzystać z prawdziwego, wysoce wyspecjalizowanego
Centrum Gerontologii.
- Specjaliści będą prowadzić

zajęcia terapeutyczne. Grupa
psychologów zadba o poprawę
kondycji psychicznej naszych
pacjentów, a rehabilitanci będą
pracować nad poprawą kondycji
fizycznej. Ważnym elementem
nowego centrum będzie wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. Uruchomimy ją jeszcze w
styczniu. Tam pacjenci będą mogli wypożyczyć drobny, ale bardzo ułatwiający codzienne życie
sprzęt – między innymi kule łokciowe, wałki i materace przeciw-

Gabinet gerontologii i wsparcia osób niesamodzielnych
i starszych zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od
7 do 18. Przychodnia Polkowickiego Centrum Usług
Zdrowotnych, pokój 109, telefon 76 746 08 15 lub 531 344 307.

odleżeniowe, podłokietniki, podciągi i wiele innych – mówi Mariola Kośmider.
Nie unikniemy starzenia się
społeczeństwa. Z całą pewnością jednak możemy się odpowiednio przygotować do tego,
by ludzie starsi spędzali jesień
życia godnie. Dzięki projektowi w Polkowicach mamy możliwość stworzenia wzorców, które
będą służyły innym miejscom w
Polsce. Pozostaje mieć nadzieję,
że te wzorce zostaną dobrze wykorzystane.

W przerwie meczu Tauron Basket Ligi Kobiet pomiędzy CCC
Polkowice a Pszczółką AZS UMCS Lublin wystąpiła grupa
akrobatyczna z Gimnazjum Nr 2.

FOT. KONRAD KAPTUR

do udziału w projekcie, ale wiele jest także takich ludzi, którzy
przychodzą, by zwierzyć się ze
swoich problemów. Oni potrzebują, by ktoś ich wysłuchał i my
to czynimy. Pacjenci opuszczają
nasz gabinet zadowoleni i to jest
dla nas najważniejsze – podkreśla Anna Chociaj, pielęgniarka.
Jednym z ważniejszych i bardziej kosztownych zadań zaplanowanych w projekcie jest całkowita przebudowa działu rehabilitacji oraz częściowa ośrodka
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Mariola Kośmider,
koordynator projektu
- Nasz program cieszy się
ogromnym zainteresowaniem. Od września skorzystało z niego już blisko 600
osób. Z tej grupy prawie 250
osób to osoby chore długoterminowo. Nasi lekarze oraz
pielęgniarki złożyli już ponad
700 wizyt domowych, a na
miejscu, w przychodni wykonaliśmy ponad 2100 zabiegów rehabilitacyjnych. Poza tym pacjenci korzystają z
porad telefonicznych. Są one
dostępne całą dobę.
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Trener Sławomir Słowiński oraz Magdalena Szczerkowska
obserwują mecz, w którym Magdalena Sikorska ograła
Hanne Haponovą.

Konrad Kaptur

Polkowicka podstrefa LSSE rozwija się
Aż 47% wszystkich zatrudnionych pracuje w Polkowicach.
Od 2014 r. prowadzone są
rozmowy z kilkoma inwestorami zainteresowanymi zakupem działek w polkowickiej
podstrefie.
Obecność takich inwestorów jak Volkswagen Motor
Polska Sp. z o.o., Sitech Sp.
z o.o., Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., Royal Europa Sp. z o.o., CCC S.A.
czy CCC Factory Sp. z o.o. potwierdza, że polkowicki klimat sprzyja biznesowi.
12 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie Burmistrza

Polkowic z Rafałem Jurkowlańcem Prezesem Zarządu
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. W jego
trakcie omówiono plany dal-

szej współpracy, której celem
jest tworzenie nowych miejsc
pracy.
Roman Tomczak

FOT. KONRAD KAPTUR

LSSE � Większość firm w polkowickiej podstrefie ponosi
dodatkowe nakłady inwestycyjne (ponad 787 mln zł) oraz
zwiększa liczbę miejsc pracy
(245 nowych stanowisk). Nowe hale, nowe linie technologiczne, a w efekcie nowe –
ulepszone produkty są najlepszą wizytówką rozwijających
się koncernów.
W firmach funkcjonujących w 18 podstrefach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zatrudnienie znalazło
11 273 osoby, z czego w polkowickiej podstrefie 5 325 osób.

FOT. KONRAD KAPTUR

W 2014 r. obszar polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powiększył się o kolejne 37 ha. Dzięki temu polkowicka podstrefa stała się nie tylko jedną z prężniej działających, ale także jedną z największych podstref LSSE - osiągając łączną powierzchnię
ponad 156 ha.

23. Finał WOŚP. Członek grupy ate Grom kwestuje na ulicach
Polkowic

„Cantabile” - szkolny chór Gimnazjum Nr 2 wystąpił na zaproszenie Rady Osiedla Gwarków w holu szkoły.
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WIEŚCI

GÓRNIAK ODWOŁAŁA KONCERT

Z REGIONU

GŁOGÓW � Edyta Górniak nie zaśpiewa w Głogowie podczas Koncertu Noworocznego.
Artystka odmówiła występu, bo jak twierdzi: „próbowano oszukać ją i jej fanów”. Zdaniem piosenkarki, organizator, czyli Miejski Ośrodek Kultury, chciał być nieuczciwy wobec publiczności, sprzedając wystąpienie z czterema utworami, w cenie pełnego koncertu. Zdecydowanie inne stanowisko w tej sprawie zajmuje MOK. Według Barbary Mareńczak-Piechockiej, dyrektorka głogowskiej placówki, powodem odmowy występu Górniak,
miał być niezadowalający piosenkarkę projekt plakatu promującego to wydarzenie. W
związku z brakiem finalizacji umowy, organizatorzy musieli zmienić termin imprezy z 18
stycznia na 8 lutego. Jak się dowiedzieliśmy, władze MOK prowadzą już rozmowy z innym
wykonawcą. Póki, co nie wiadomo, która z gwiazd przyjedzie do Głogowa..

Skarbówka przypomina

Młodzież kombatantom
Młodzież z chocianowskiego Zespołu Szkół (powiat polkowicki) w ramach
współpracy ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen wzięła udział w ogólnopolskiej
akcji "Rodacy - Bohaterom".



FOT. ARCHIWUM

 d 1 stycznia tego
O
roku niektóre
formularze PIT należy
składać wyłącznie
w wersji
elektronicznej.

PODATKI � - Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli dokumenty PIT-11, PIT-8C,
PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R,
IFT-1, IFT-3, PIT-40 są sporządzane za dany rok, za
więcej niż pięciu podatników lub są składane przez
biuro rachunkowe, to należy je przekazać urzędowi
skarbowemu wyłącznie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami Ordyna-

cji podatkowej - informuje insp. Joanna Gołdyn z Samodzielnego Referatu Organizacji i Logistyki Urzędu Skarbowego w Polkowicach. - Natomiast, jeżeli te
dokumenty są sporządzane
za nie więcej niż pięciu podatników i czynności tych
nie wykonuje biuro rachunkowe, można je złożyć w formie papierowej lub elektronicznie. Wyjątek ten nie dotyczy IFT-3, który składany

jest wyłącznie elektronicznie - podkreśla.
Urzędnicy skarbowi zwracają uwagę, że dokumenty sporządzane przez pracodawców w formie papierowej należy złożyć do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (tzn. za rok 2014 – do
31 stycznia 2015 r.). Termin sporządzenia i przesłania informacji podatnikowi
oraz termin sporządzenia
i przesłania dokumentów

w formie elektronicznej pozostaje bez zmian w porównaniu z rokiem poprzednim
- jest to koniec lutego roku
następującego po roku podatkowym.
- Aby usprawnić składanie
deklaracji drogą elektroniczną Ministerstwo Finansów uruchomiło Uniwersalną Bramkę Dokumentów.
Umożliwia ona złożenie
w ramach jednej transmisji danych do 20 tys. PIT-11,
PIT-8C, PIT-R, PIT-40 oraz

pobranie jednego Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla całej wysyłki
- przypomina insp. Joanna
Gołdyn. Oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego wysyłanie urzędowi
skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób
fizycznych, opatrzonej jednym podpisem.

Roman Tomczak

POMOC � Akcja polega na zorganizowaniu pomocy materialnej dla polskich
kombatantów, głównie byłych członków
Armii Krajowej, zamieszkałych na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Zbiórka darów żywnościowych trwała ponad miesiąc. Chocianowskiej młodzieży udało się
przygotować aż 60 paczek, a w nich m. in.
kawę, herbatę, olej, cukier, ciastka, czekoladę, kakao, owoce w puszce i makaron. Zgodnie z regulaminem akcji do każdej paczki dołączono kartki świąteczne
z życzeniami. Jak podkreślała młodzież
- poprzez realizację projektu chcieli oddać hołd naszym bohaterom i zachęcić
innych do wspólnych działań, przywracających pamięć o polskich weteranach,
zwłaszcza o kresowych żołnierzach.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Odra-Niemen z Wrocławia została zainicjowana już w 2012 r. Wówczas zebrano 38
paczek. W ub. r. zainteresowanie młodzieży udziałem w akcji wzrosło, dzięki
czemu przygotowano 53 paczki. Zebrane
dary młodzież wraz z opiekunem odwożą do Wrocławia, skąd konwojem rozwożona jest do poszczególnych państw i polskich środowisk kombatanckich.
Roman Tomczak

Ferie zimowe trwają w najlepsze

W poniedziałek (19.01) na Dolnym Śląsku rozpoczęły się ferie zimowe. Od tego dnia uczniowie oraz nauczyciele mają dwa tygodnie wolnego do szkolnych murów, do których wrócą 2 lutego.
FERIE W tym roku uczniowie
z województwa dolnośląskiego rozpoczęli ferie zimowe jako pierwsi. Sposobów spędzania ferii jest wiele. Zapewne
spora część młodych polkowiczan opuściła miasto i korzysta z wolnych chwil gdzieś w
górach bądź innych rejonach
Polski. Niektórzy pewnie wyjechali poza granice naszego
kraju. Jednakże wielu spędza
te dwa wolne od nauki tygodnie w Polkowicach i na pewno nie żałują, bo w naszym
mieście jest sporo ciekawych
propozycji na ten czas.
Tradycyjnie w okresie ferii można korzystać z atrakcji wodnych oferowanych
przez polkowicki Aquapark.
Tam przygotowano zniżki

dla uczniów. Za dwie godziny
spędzone na hali basenowej
zapłacimy jedynie 10 złotych.
Wiele ciekawych zajęć
przygotowali pracownicy Polkowickiego Centrum Animacji. Tam przez cały okres ferii, od poniedziałku do piątku
w godzinach o 10-13 odbywają się warsztaty ceramiczne,
tkackie, zdobienia, zabawy
detektywistyczne, quizy, bajkowe środy, zawody, zajęcia
plastyczne. Cykl zajęć odbywa się pod wspólnym hasłem
„Ferie w Stumilowym Lesie –
czyli to, co tygryski lubią najbardziej”.
Sporo ciekawych zajęć oferuje także Wiejski Ośrodek
Kultury. Tam można między
innymi nauczyć się tańców,

wziąć udział w zajęciach technicznych, plastycznych. Są też
organizowane wycieczki. Zajęcia odbywają się pod hasłem
„Mroźna kraina”.
Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował na ferie cykl
zajęć zatytułowany „Ferie –
profilaktycznie, wesoło i sportowo”. Na obiektach sportowych Gimnazjum Nr 2 przez
pierwszy tydzień ferii – od 19
do 23 stycznia w godzinach od
10 do 13 przewidziano półkolonie, w ramach których można liczyć na wiele atrakcji –
między innymi kręgle, wyjścia na basen, zajęcia sportowe, czy też spektakl teatralny.
Ciekawą propozycję na ferie przygotowali także pracownicy Miejsko-Gminnej Bi-

blioteki Publicznej. Tam, w
drugim tygodniu ferii, od 26
do 30 stycznia odbędą się „Ferie z przygodą, tajemnicą i
sensacją”. Brzmi na tyle tajemniczo i frapująco, że z pewnością warto wziąć
udział w przygotowanych zajęciach.
Także polkowickie szkoły przygotowały atrakcyjne propozycje zajęć dla
dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych. W programie są między innymi zajęcia sportowo-re-

kreacyjne na salach gimnastycznych, siłowni, wyjścia na
lodowisko i baseny do Aquaparku.
Śmiało można więc stwier-

dzić, że nikt spośród tych,
którzy będą spędzać ferie w
Polkowicach nie będzie się
nudził.
Konrad Kaptur

