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Bądź na bieżąco

Odbieraj sms-y i powiadomienia o tym 
co dzieje się w naszej gminie. Zareje-
struj się na stronie www.sisms.pl 
i  dołącz do bezpłatnego systemu 
informacji lokalnej. SISMS to sys-
tem powiadamiania o  zagrożeniach 
i  utrudnieniach w  Gminie oraz infor-
mowania o  najważniejszych wyda-
rzeniach kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych i innych. Informacje te 
wysyłane są bezpośrednio na ekran 
smartfona.

Co dalej z radami 
osiedlowymi? 
MIESZKAŃCY

Jaka przyszłość czeka rady osie-
dlowe? Czy obecne zasady ich dzia-
łalności są korzystne dla wszyst-
kich mieszkańców? Teraz to polko-
wiczanie zadecydują o tym, jakie 
obowiązki powierzyć osiedlowym 
radnym. Z początkiem marca roz-
poczną się konsultacje społeczne 
w tej sprawie.
Rady osiedli działają na terenie Polko-
wic od 2014 roku. Do tej pory ich głów-
nym zajęciem była organizacja wyda-
rzeń kulturalnych i  integracyjnych, co 
w dużej mierze robi w naszym mieście 
również Centrum Kultury. 
- Pomysłów na ich działalność jest 
wiele. Te wychodzą zarówno od sa-
mych członków rad, jaki i  mieszkań-
ców – mówi Wojciech Żbikowski, peł-
nomocnik burmistrza ds. komunikacji 
z  mieszkańcami. - Zarówno jedni, jak 
i  drudzy podkreślają, że obecna for-
muła działań tego typu jednostek 
pomocniczych gminy wyczerpała się. 

Potrzebna jest nowa koncepcja i  po-
mysł na ich działalność – dodaje. 
Dlatego też, na początku marca spo-
dziewać się możemy rozpoczęcia 
szerokich konsultacji z  mieszkańcami. 
Polkowiczanie będą mogli zapoznać się 
z  propozycją nowego modelu funkcjo-
nowania rad osiedlowych. 
 W tej chwili w Polkowicach działa dzie-
sięć rad osiedlowych. Zasiada w  nich 
łącznie 150 radnych. Otrzymują oni 
diety w  wysokości 100 zł na miesiąc. 
Przewodniczącym tych rad należy się 
natomiast 500 zł miesięcznie. 
- Łącznie w 2019 roku na diety radnych 
osiedlowych w  budżecie Polkowic 
przeznaczono ponad 220 tys. zł – wy-
licza Wojciech Żbikowski. - Na działa-
nia o  charakterze zdrowotnym rady 
przeznaczyły 270 tys. zł, sportowe 
430 tys. zł, a  na działalność kultu-
ralno-integracyjną prawie 610 tys. zł 
– podsumowuje. 

KK

Za rękę ze znanym gigantem 

NAUKA

Bosch Rexroth – globalny koncern 
będzie współpracować z Uczelnią 
Jana Wyżykowskiego w Polkowi-
cach. – To kolejny krok w kierunku 
transferu technologii do Zagłębia 
Miedziowego – mówi dr.inż. Arka-
diusz Gierczak, dyrektor ds. sprze-
daży Bosch Rexroth.

Spółka-córka światowego lidera pro-
dukcji napędów i  sterowania podpi-
sała umowę partnerską z  polkowicką 
uczelnią. 
– To między innymi unowocześnienie 
kształcenia, dostęp do nowoczesnej 
kadry oraz możliwość wymiany stu-
dentów – podkreśla rektor polkowic-
kiej uczelni, dr Tadeusz Kierzyk. - Firma 
Bosch będzie także wspierała naszą 
uczelnię w  tworzeniu nowych kierun-
ków studiów i  specjalności w  ramach 
programu kształcenia – dodaje szef 

UJW. 
Kierunki, które niemiecki koncern objął 
patronatem to zarządzanie inżynierią 
produkcji oraz mecha-
tronika. Pod skrzydłami 
Bosch Rexroth będzie 
działać również laborato-
rium mechatroniki. 
Dzięki nawiązanej współ-
pracy pracownicy na-
ukowo-dydaktyczni UJW 
będą mogli brać udział 
w  konferencjach, orga-
nizowanych przez Bosch 
Rexroth. Studenci, po 
ukończeniu studiów w po-
lkowickiej uczelni, będą 
mieli możliwość odbywa-
nia praktyk zawodowych, 
jak i  podjęcia pracy w fir-
mie Bosch Rexroth. 
- Przed polskimi szkołami wyższymi 
stoją wielkie wyzwania, polegają-
ce na przenoszeniu edukacji w  świat 

cyfrowy. W  tym zakresie współpra-
ca z  globalną firmą, jaką jest Bosch, 
otwiera przed Uczelnią Jana Wyży-

kowskiego zupełnie nowe 
perspektywy – mówi dr 
Tadeusz Kierzyk. 
– Małe, lokalne ośrodki 
potrafią współpracować 
z  przemysłem – podkre-
śla Arkadiusz Gierczak. 
Obie strony zobowiązały 
się, że będą współpraco-
wać w zakresie wzajemnej 
promocji oraz organizacji 
konferencji i  wykładów. 
Pierwszy efekt tej współ-
pracy zobaczymy latem 
tego roku. Bosch Rexroth 
wspólnie z  UJW planuje 
wystawę swoich naj-
ważniejszych osiągnięć 

w dziedzinie technologii przemysłowej 
4.0.

DRM
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Uciekał pod prąd, pod 
wpływem środków 

odurzających. Policyjny pościg 
za kierowcą bmw, który nie 
zatrzymał się do kontroli na 
krajowej „trójce” zakończył 

się sukcesem. Po zatrzymaniu 
okazało się, że 41-latek był 

poszukiwany listem gończym. 
Grozi mu teraz kara do 5 lat 

pozbawienia wolności.

Dostałeś SMS z prośbą o do-
płatę za przesyłkę? Uważaj 
to może być oszustwo! Inter-
netowi oszuści coraz częściej 
podszywają się pod firmy 
kurierskie i wysyłają SMS-y 
z linkiem do strony celem do-
płaty do przesyłki i tym samym 
wyłudzają pieniądze z kont 
bankowych – ostrzega KPP 
Polkowice.

Polkowiccy policjanci najlepsi 
w I Międzynarodowym Turnieju 
Piłki Nożnej. Po rocznej prze-
rwie znów wywalczyli Puchar 
Burmistrza Miasta Złotoryja. 
Rywalizacja była bardzo za-
cięta. Przeciwnicy prowadzili 
już 3:0, a do końca spotkania 
zostało 5 minut. Ostatecznie 
jednak mecz zakończył się wy-
nikiem 3:4 dla polkowiczan. 

Według zgłoszenia, które 
otrzymali strażacy z  OSP Grę-
bocice na drodze leżało drze-
wo blokujące przejazd samo-
chodów. Gdy funkcjonariusze 
dojechali na miejsce okazało 
się, że w  rzeczywistości była 
to gałąź. – Prosimy o rozwagę 
przy zgłaszaniu takich zdarzeń! 
– apeluje OSP Grębocice. 

Zderzenie 5 samochodów na 
DK3. Kierowca suzuki swift, po-
dróżujący w stronę Głogowa, 
zjechał na przeciwległy pas 
ruchu i uderzył w auta kieru-
jące się w stronę Lubina. Trzy 
osoby z lekkimi obrażeniami 
trafiły do szpitala. W sumie we 
wszystkich pojazdach biorą-
cych udział w zdarzeniu podró-
żowało sześć osób

BOSCH REXROTH 
SP. Z O.O. NALEŻY 

DO KONCERNU 
BOSCH REXROTH AG, 

ŚWIATOWEGO LIDERA 
W ZAKRESIE NAPĘDÓW 

I STEROWANIA. OD WIELU 
LAT PRODUKTY MARKI 

REXROTH WYRÓŻNIAJĄ 
SIĘ WYSOKĄ 

INNOWACYJNOŚCIĄ 
I JAKOŚCIĄ, 

WYZNACZAJĄC 
NOWE KIERUNKI 

W ROZWOJU ŚWIATOWEJ 
TECHNIKI NAPĘDÓW 

I STEROWANIA. 



Gazeta Polkowicka 3www.polkowice.eu • fb.com/polkowice –  A K T U A L N O Ś C I  –

Nie płać za wandala! 

MIESZKAŃCY

Ledwo zaczął się now y rok ,  
a gmina musi wydać blisko dziewięć 
tysięcy złotych na naprawę znisz-
czonego przez wandali sprzętu. 
Koszty wynikające z bezmyślności 
tych osób poniosą mieszkańcy. 
 
Ławki, wiaty przystankowe, zieleń czy 
place zabaw najczęściej stają się celem 
wyładowania agresji przez wandali. 
Zachowania te bardzo często niosą za 
sobą ogromne straty. Niestety, trzeba 
sobie uświadomić, że w  większości 

przypadków płacimy za to my - miesz-
kańcy. Są to pieniądze, które gmina 
mogłaby przeznaczyć na inny, bardziej 
pożyteczny cel. 

Tylko dzięki odpowiednim reakcjom 
możemy zapobiec aktom wandalizmu. 
Zapytałam mieszkańców, w  jaki spo-
sób zareagowaliby widząc osobę, któ-
ra niszczy gminne mienie. Odpowiedzi 
możecie przeczytać obok, w  sondzie 
Gazety Polkowickiej. 

– Bardzo ważna jest współpraca i ak-
tywność mieszkańców. Widząc takie 

zachowania, gdy patroli nie ma w  da-
nym rejonie, nie powinniśmy pozo-
stawać obojętni. Należy natychmiast 
dzwonić pod bezpłatne numery alar-
mowe policji i straży miejskiej – tłuma-
czy Artur Gałuszka, komendant Straży 
Miejskiej w Polkowicach. – W ubiegłym 
roku ujęliśmy ośmiu sprawców nisz-
czenia mienia – dodaje. 

Niestety, wciąż pojawiają się nowi wan-
dale. Od początku stycznia do gminy 
wpływają kolejne zgłoszenia. 

– Jednym ze zniszczonych urządzeń 
jest zabawka na placu zabaw przy ul. 
Kasztanowej. Na długości całej tuby 
zostały wypalone dziury – podaje 
Marzena Olejnik, dyrektor Wydziału 
Komunalnego UG Polkowice. Uszko-
dzona część została zdemontowana ze 
względów bezpieczeństwa. Szacowany 
koszt naprawy tego urządzenia to 3 tys. 
zł – dodaje.

Plac zabaw, na którym doszło do znisz-
czeń jest jednym z nowszych tego typu 
obiektów w  naszej gminie. Został wy-
budowany w drugiej połowie 2018 roku. 

– Kolejnymi uszkodzonymi rzeczami są 
kosze w parku na osiedlu Sienkiewicza. 
Prawdopodobnie wrzucono do nich 
petardy. Straty szacowane są na 3,5 
tys. zł. Zdemolowane zostały również 

szyby w wiatach przystankowych przy 
szkołach nr 2 i  3 w  Polkowicach oraz 
w  Sobinie. Koszt ich wymiany to ok. 2 
tys. zł – mówi dyrektor Olejnik. – Po-
nadto w Centralnym Parku Zabaw i Wy-
poczynku została ułamana część „mó-
wiącego” kosza (interaktywne kosze 
na śmieci w  kształcie niedźwiadków 
– przyp. red.) – dodaje. 

– Pamiętaj on niszczy, ty płacisz. Nie 
bądźmy obojętni – apeluje komendant 
Gałuszka. 
 

Paula Piastowska

Kto blokuje aptekę w przychodni?

PCUZ

Przez kilkanaście lat pacjenci  
polkowickiej przychodni, po wizy-
cie u lekarza mogli wykupić prze-
pisane leki w aptece, zlokalizowa-
nej w głównym holu budynku. Od 
kilku miesięcy jest to niemożliwe. 
Proces ponownego uruchomienia 
apteki blokuje Dolnośląski Woje-
wódzki Inspektor Farmaceutyczny. 
O interwencje w tej sprawie u wo-
jewody dolnośląskiego zabiegają 
władze PCUZ-u, wskazując bezza-
sadne i niezgodne z prawem dzia-
łania wojewódzkich inspektorów.
 
„Działania tych służb są nie tylko nie-
zrozumiałe, bezzasadne, ale  przede 

wszystkim ukierunkowane na szkodę 
mieszkańców i  pacjentów naszej przy-
chodni” – czytamy w piśmie skierowa-
nym do wojewody, jeszcze przez byłe-
go prezesa przychodni. Nowe władze 
podtrzymują to stanowisko.
 Z  opieki polkowickiej przychodni ko-
rzysta przeszło 60 tys. osób, w tym dla 
ponad 26 tys. mieszkańców gminy i mia-
sta Polkowice. Od 2001 roku placówka 
zaczęła prowadzić aptekę, w  ramach 
własnej działalności. Jej lokalizacja 
i bezproblemowa dostępność była ko-
rzystna dla seniorów, matek z dziećmi 
czy osób z niepełnosprawnościami.
Problemy zaczęły się w  2018 roku 
wraz ze zmianą przez Sejm ustawy 
o  działalności leczniczej oraz prawie 

farmaceutycznym. Zgodnie z  tymi 
zmianami Polkowickie Centrum Usług 
Zdrowotnych, nie może prowadzić 
apteki, ponieważ… świadczy usługi 
lecznicze. 
„Dla naszej placówki, a  szczególnie dla 
pacjentów (…) to spory problem. Do-
stosowanie się przez PCUZ do nowych 
przepisów wiązało się z  koniecznością 
znalezienia zewnętrznego nabywcy ap-
teki” – czytamy dalej. 
 W  wyniku ogłoszonego przetargu, 
aptekę prowadzić miała prywatna fir-
ma z  Gdyni. Wszystko miało więc być 
zgodne z  nowym prawem, a  jednak 
apteka w  przychodni nadal nie może 
otworzyć swoich drzwi dla pacjentów. 
Na drodze stanął Wojewódzki Dolno-
śląski Inspektor Farmaceutyczny, któ-
ry odmówił możliwości prowadzenia 
apteki nowemu właścicielowi. 
„W  całej sprawie niezrozumiały jest 
upór dolnośląskich inspektorów, któ-
rzy odmawiając prowadzenia apteki jej 
nowemu właścicielowi, swoje postępo-
wanie prowadzili w  sposób niewyczer-
pujący, nierzetelny, bez poszanowania 
ustawowych praw stron” – czytamy 
w piśmie do wojewody. 
Walkę o  aptekę w  PCUZ-ie zapowiada 
nowy prezes spółki, Waldemar Sułek. 
- Liczymy, że urzędnicy we Wrocławiu 
dostrzegą wreszcie, że swoimi poczy-
naniami negatywnie wpływają na kom-
fort polkowiczan. Z należytą staranno-
ścią pochylą się wreszcie nad sprawą, 
umożliwiając im niezwłoczny dostęp 
do zaleconych leków na miejscu, w na-
szej przychodni – mówi prezes Sułek.

KK

 Pociąg do Polkowic
TRANSPORT

Po wielu latach obietnic, którymi 
karmieni byli polkowiczanie, po-
ciągi dojeżdżające do Polkowic mo-
gą stać się faktem. Gmina wspólnie 
z  innymi samorządami Zagłębia 
Miedziowego, przy dużym wspar-
ciu władz Dolnego Śląska, inten-
sywnie pracuje nad przywró-
ceniem do nas transportu 
kolejowego. Wszystko 
w ramach dużego, re-
gionalnego projektu. 
 
Idea Kolei 
Aglomeracyj-
nej Zagłębia 
Miedziowego 
ma poparcie 
w s z y s t k i c h 
z a i n t e r e s o -
wanych stron. 
P o d c z a s 
o s t a t n i e g o 
spotkania w 
Lubinie, tak 
władze Dol-
nego Śląska 
jak i zaintere-
sowane samo-
rządy zade-
klarowały, że 
podzielą się 
rachunkiem za 
opracowanie 
dokumentacji 
potrzebnej do 
oceny i analizy 
projektu, czyli tzw. studium wykonal-
ności, wraz z decyzją środowiskową. 
Podczas ostatniego spotkania samo-
rządowcy mogli zapoznać się też z 

dwoma projektami klejowymi. Wie-
my więc którędy pociągi KAZM będą 
przejeżdżać. Polkowiczanie będą 
mogli wsiadać w pobliżu strefy eko-
nomicznej, gdzie powstanie centrum 
przesiadkowe. 
- Do centrum będzie można dojechać 
naszą, bezpłatną komunikacją auto-

busową lub rowerami miejskimi – 
mówi burmistrz Łukasz Puź-

niecki. – Myślę, że wpłynie 
to zdecydowanie na 
usprawnienie komuni-
kacji samochodowej na 

terenie Polko-
wic, o wpły-
wie na jakość 
powietrza nie 
wspominając 
- dodaje. 
- Zakładam, 
że listy in-
tencyjne w 
tej sprawie 
będziemy mo-
gli podpisać 
już w ciągu 
najbl iż sz ych 
dwóch tygo-
dni, a na prze-
łomie marca 
i kwietnia 
Województwo 
Dolnośl ąskie 
zawrze po-
rozumienie z 
PKP Polskimi 
Liniami Kole-

jowymi – napisał na swoim fanpage’u 
Tymoteusz Myrda, wicemarszałek wo-
jewództwa dolnośląskiego. 
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 A co na to 
mieszkańcy?

SONDA GAZETY 
POLKOWICKIEJ

„Jak zareagowałby Pan/Pani 
widząc, że ktoś niszczy gminne 

miene?”- pyta Paula Piastowska

„Podeszłabym i zwróciła uwagę, ale 
większość ludzi nie reaguje w ogóle.”

„Chyba zwróciłbym uwagę. Chociaż 
jakby to była duża grupka wandali 
i dookoła nie byłoby ludzi to może 

bym się obawiał. Ciężko powiedzieć.”

„Bałbym się zwrócić uwagę. 
W odwecie mogą wiązankę pu-
ścić, auto zniszczyć, albo jesz-

cze coś gorszego zrobić.”

„Nigdy nie przechodzę obojętnie. 
Zawracam uwagę, jeśli to nie przynosi 
rezultatu dzwonię na straż miejską.”

„Zależy, kto by dewastował, 
ale wydaje mi się, że bałabym 
się odezwać. Raczej na straż 

miejską bym zadzwoniła.”

„Nie zwróciłbym uwagi takiej osobie, 
w trosce o swoje zdrowie. Bałbym się, 
że ta agresja przeniesie się na mnie.” 

TO SZCZEGÓLNY MOMENT. 
OD POCZĄTKU KADENCJI 

PRACOWALIŚMY NAD TYM, 
BY PRZYWRÓCIĆ POCIĄGI 
DO NASZEJ GMINY. TERAZ 
WSZYSTKO KLARUJE SIĘ. 

MOGĘ ŚMIAŁO POWIEDZIEĆ, 
ŻE NASZE HASŁO „KOLEJ 

NA POLKOWICE” STAJE SIĘ 
FAKTEM – MÓWI BURMISTRZ 

POLKOWIC, ŁUKASZ PUŹNIECKI. 
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OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania Przestrzenne-
go, Geodezji i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie – ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej www.
polkowice.eu ( w zakładce nieruchomości) oraz w BIP-ie – za-
mieszczono wykaz dotyczący:
- wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego działki o nr geod. 178/16 o pow. 1,7082 ha, 

położonej we wsi Sucha Górna z przeznaczeniem na cele rolne.
-wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczone-
go działki o nr geod. 178/16 o pow. 1,7082 ha, położonej we wsi 
Sucha Górna  z przeznaczeniem na cele rolne.
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości – Rynek 19 
(pok. 10), tel. (76) 72-46-782, (76) 72-46-781. 

OGŁOSZENIE
 
Burmistrz Polkowic 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę kio-
sków nr 8 i 45 na Targowisku Miejskim w Polkowicach 

Przedmiot przetargu : kiosk nr 8, adres (ulica), nr działki; 
(obręb), KW: Targowisko Miejskie w  Polkowicach, nr działki 
328 (obręb nr 1), KW LE1U/00042184/3, powierzchnia 14,40 
m2 , przeznaczenie: kiosk przeznaczony na działalność han-
dlowo-usługową, wywoławcza cena czynszu dzierżawnego 
350,00 zł netto miesięcznie, wadium minimalne postąpienie 
350,00 zł /wadium/, 4,00 zł /minimalne postąpienie/. 

Przedmiot przetargu : kiosk nr 45, adres (ulica), nr działki; 
(obręb), KW: Targowisko Miejskie w  Polkowicach, nr działki 
308/2 (obręb nr 1), KW LE1U/00042184/3, powierzchnia 16,50 
m2 , przeznaczenie: kiosk przeznaczony na działalność han-
dlowo-usługową, wywoławcza cena czynszu dzierżawnego 
350,00 zł netto miesięcznie, wadium minimalne postąpienie 
350,00 zł/wadium/, 4,00 zł /minimalne postąpienie/. 

Przetarg odbędzie się w dnia 11.03.2020 r. o godz. 10.00
 w Urzędzie Gminy Polkowice 
ul. Rynek 18 (budynek kamienicy - sala konferencyjna).

 W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium 
w określonym terminie oraz przedłożą Komisji przetargowej: 
• dowód wpłaty wadium,
• dowód tożsamości, 
• w odniesieniu do podmiotów gospodarczych – aktualny wy-
pis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpi-
sie do rejestru działalności gospodarczej oraz właściwe 
pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób reprezentujących 
podmiot. 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Polkowice 
w Banku PKO BP S.A. O/Polkowice 
nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288
Termin wniesienia wadium – do dnia 06.03.2020 r. 

Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba 
wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium 
nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane 
konto bankowe,
 
 

• ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg 
nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym 
terminie.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, je-
żeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia 
ponad cenę wywoławczą czynszu.

Uwagi: 
• do wylicytowanego czynszu dzierżawnego doliczony zosta-
nie podatek VAT w wysokości 23%, 
• umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieokreślony, 
• miesięczny okres wypowiedzenia umowy dzierżawy,
• czynsz dzierżawy podlegał będzie corocznej waloryzacji 
o wskaźnik inflacji podawany przez Prezesa GUS, 
• czynsz płatny będzie w  terminie do 25 dnia każdego 
miesiąca,
• dzierżawca ponosił będzie wszelkie koszty utrzyma-
nia nieruchomości, w  tym m.in. opłaty za media, opłaty 
publiczno-prawne,
• dzierżawca nie będzie miał prawa domagania się od wy-
dzierżawiającego jakiegokolwiek zwrotu nakładów poniesio-
nych na nieruchomości oraz na jej utrzymanie,
• dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji zabez-
pieczającej w  wysokości trzykrotnego czynszu dzierżawy 
brutto najpóźniej w  dniu zawarcia umowy dzierżawy – na 
konto wskazane przez zarządcę nieruchomości – Polkowic-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą: 59-100 Polkowi-
ce, ul. 3-go Maja 51. 

Szczegółowe warunki dzierżawy kiosku określone są w pro-
jekcie umowy dzierżawy, z którym można zapoznać się u za-
rządcy nieruchomości - kontakt: Polkowickie Przedsiębior-
stwo Komunalne - Dział Zarządzania Nieruchomościami, tel. 
/76/ 746-90-36, 746-90-35 

Umowa dzierżawy zawarta zostanie z  zarządcą nierucho-
mości – w  terminie 21 dni od dnia podpisania protokołu 
z przetargu. 
 W sprawie dokonania oględzin nieruchomości należy kontak-
tować się z jej zarządcą. 

Dodatkowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i  Nieruchomości, Urzędu 
Gminy Polkowice ul. Rynek 19, pok. 10, tel. /76/ 72-46-785.

OGŁOSZENIE

URZĄD GMINY POLKOWICE
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – DS . KOMUNIKACJI 
MEDIALNEJ

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie,
- co najmniej 3-letni staż pracy w mediach,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
-przestępstwo skarbowe,
- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni 
praw publicznych,
- obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw o samorządzie 
gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo 
prasowe, o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
znajomość rynku mediów i warsztatu dziennikarskiego.

Wymagane cechy osobowości:
rzetelność, sumienność, łatwość nawiązywania kontaktów, 
empatia, umiejętność pracy w zespole, samodzielność

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- przygotowywanie i  opracowywanie informacji i  tekstów 
przeznaczonych do publikacji  w mediach oraz na stronie in-
ternetowej gminy Polkowice,
- przygotowywanie i  redagowanie tekstów do Gazety 
Polkowickiej,
- współpraca z rzecznikiem prasowym w zakresie komunika-
cji z mediami i komunikacji społecznej,
współpraca ze wszystkimi wydziałami Urzędu Gminy Polko-
wice w zakresie polityki informacyjnej,
- przygotowywanie projektów sprawozdań, wyjaśnień, komu-
nikatów, ogłoszeń oraz odpowiedzi do mediów publicznych.

Wymagane dokumenty:
kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w  Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice w zakładce „Re-
krutacja” oraz w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice – pokój 
nr 10 parter), kopia dokumentu potwierdzającego wykształ-
cenie, o którym mowa w poz. 1.1., kopie dokumentów potwier-
dzających doświadczenie zawodowe, o którym mowa w poz. 
1.2., oświadczenie kandydata o:
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
korzystaniu z pełni praw publicznych,
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne - 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
przestępstwo skarbowe,
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów rekrutacji.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Praca wykonywana będzie w budynku Urzędu Gminy Polko-
wice, w  Ratuszu (który jest budynkiem wielokondygnacyj-
nym), w pomieszczeniu biurowym znajdującym się na drugim 
piętrze. Dotarcie do pomieszczenia biurowego, w którym ma 
być wykonywana praca, wymaga pokonania 45 schodów (lub 
skorzystania z windy) oraz 9 schodów (bez możliwości sko-
rzystania z windy). Boczne wejście do budynku przystosowa-
ne jest dla osób niepełnosprawnych. W budynku funkcjonują 
toalety, w  tym jedna na parterze przystosowana dla osób 
niepełnosprawnych. Zakres czynności na stanowisku pracy 
wymaga dodatkowo pracy w terenie (gmina Polkowice).
Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych ( w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych) w miesią-
cu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozu-
mieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 24.02.2020 r. do 
godz. 15.30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, pod adre-
sem: 59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem „Dotyczy naboru 
na stanowisko ds. komunikacji medialnej”.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Polkowic 
ogłasza przetarg ustny ograniczony do mieszkańców 
Gminy Polkowice na sprzedaż drewna opałowego, po-
zyskanego w ramach wycinki drzew z terenów stano-
wiących własność Gminy Polkowice (sortyment S4, 
drewno mieszane).

Określenie miejsca odbioru drewna: Polkowice, ul. 
Cisowa. Przedmiot przetargu - ilość stosów i gatunki 
drewna: 45,20 m3. Cena wywoławcza netto: 4.248,02 
zł tj. 93,98 zł za 1 m3. Minimalne postąpienie: 90,40 zł 
tj. 2 zł za 1 m3

Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2020 r. o godz. 
12:00 w Urzędzie Gminy Polkowice ul. Rynek 17-18 
(piwnica), nr 11 – sala konferencyjna 

Termin oględzin przedmiotu przetargu: 19.02.2020 r. 
przy budynku gospodarczym przy ul. Cisowej
w Polkowicach w godzinach od 10.00 do 11.00.
Do przetargu mogą przystąpić osoby zamieszkałe 
na terenie Gminy Polkowice, które wniosły do dnia 
25.02.2020 r. wadium w wysokości 424,80 zł na ra-
chunek bankowy nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 
6288. Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone zostanie na poczet należności za zakup 
drewna, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra 
przetarg,
- zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacająca 
wadium nie wygra przetargu – zwrot wadium na pi-
semnie wskazanie konta bankowego,
- ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra 
przetarg nie zgłosi się po odbiór faktury i nie dokona 
należnej wpłaty na rachunek dochodów gminy Polko-
wice w terminie 7 dni licząc od daty przeprowadzenia 
przetargu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: przedło-
żenie do wglądu dowodu tożsamości, potwierdzają-
cego zamieszkanie na terenie Gminy Polkowice
Drewno będzie sprzedawane luzem.

Sortymentacja drewna nie podlega podważeniu, ku-
pujący podczas oględzin zapoznał się z przedmiotem 
umowy. Drewno zostanie sprzedane osobom fizycz-
nym, które zaoferują najwyższą cenę netto.

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem nega-
tywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie 
zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zo-
stanie protokół, na podstawie którego dokonana 
zostanie sprzedaż drewna. Osoby, które wygrały 
przetarg zobowiązane są zgłosić się po odbiór faktu-
ry i dokonania wpłaty na rachunek dochodów gminy 
Polkowice oraz podpisanie protokołu zdawczo-od-
biorczego drewna w terminie do 7 dni licząc od daty 
przeprowadzenia przetargu. Odbiór drewna przez 
kupującego budynek gospodarczy przy ul. Cisowej w 
Polkowicach.

Uwagi: 
do wylicytowanej ceny netto drewna doliczony zosta-
nie podatek VAT w wysokości 8 % do sortymentów S4 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Komunalny 
Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 17-18, pok. 109, tel. 
076 847-41-84.

Burmistrz Polkowic zastrzega sobie prawo unieważ-
nienia przetargu bez podania przyczyny

OGŁOSZENIE
Urząd gminy w Polkowicach ogłasza nabór na wolne
stanowiska urzędnicze: - PECJALISTA DS. PROJEKTU GRAN-
TOWEGO RG 11, WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – DS. 
WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ I FUNDUSZY ZEWNĘTRZYYCH 
RG 6 SPECJALISTA DS. PROJEKTU GRANTOWEGO RG 8
. Informacje o warunkach
pracy na stanowiskach wraz z listą niezbędnych wymagań

znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
(bip.polkowice.eu) w zakładce "Rekrutacja". Wymagane
dokumenty należy złożyć do dnia 10.02.2020 r.
do godz.15:30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice,
pod adresem: 59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora
ds. inwestycji” wraz z symbolem danego ogłoszenia.

Numery alarmowe:

Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ogólnopolski numer alarmowy – 112

Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji – 994

Pogotowie Ciepłownicze – 993, Pogotowie Gazowe – 992

Pogotowie Energetyczne – 991, Pogotowie Drogowe – 981

TAXI – TELEFONY 

 604 302 624, 609 714 591, 605 115 249, 600 244 687, 609 178 014, 609 207 

855, 668 055 937, 665 252 755, POSTÓJ TAXI – 76 847 41 00
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Więcej za odrabianie
PIT. 

Ponad 365 tysięcy złotych udało 
się dotychczas odpracować polko-
wiczanom od lipca 2017 roku w ra-
mach projektu odrabiania zaległo-
ści czynszowych. Teraz może być 
jeszcze lepiej, bo stawka za godzi-
nę takiej pracy wzrasta od 1 marca 
z 10 do 11 złotych. 

O podniesieniu stawki zadecydował 
burmistrz Polkowic. Chcemy, by 
nie odbiegała ona od najniższej 

krajowej – mówi Dorota Czerniawska 
z  Wydziału Zdrowia, Spraw Społecz-
nych i  Mieszkaniowych UG Polkowice. 
– Te 11 zł jest to kwota netto. Nie odcią-
gamy od tego żadnych podatków. Gmina 
Polkowice chciałaby, by ta kwota była 
jeszcze wyższa. Nie możemy jednak 
sprawić, by przekraczała ona najniższą 
stawkę godzinową „na rękę”. Byłoby to 

po prostu niesprawiedliwe – dodaje. 
 W ten sposób gmina Polkowice aktywi-
zuje mieszkańców, którzy znaleźli się 
w trudnej sytuacji materialnej. 
- Codziennie zaległości odrabia od 20 
do 30 osób – mówi Dorota Czerniaw-
ska. - Godziny pracy są dostosowane 
do potrzeb i  dyspozycyjności miesz-
kańców. Można przyjść i  odpracować 
kilka godzin w  każdym dniu tygodnia, 
również w  sobotę czy niedzielę. Są to 
prace porządkowe, konserwatorskie 

oraz przy zieleni we wszystkich jed-
nostkach gminnych – dodaje. 
Metodą „wędka, a nie ryba” – gmina ak-
tywizuje mieszkańców, którzy zresztą 
chętnie biorą udział w programie. Licz-
by mówią same za siebie. Projekt ru-
szył w lipcu 2017 roku. W ciągu dwóch 
i  pół roku do gminnej kasy „wróciło” 
ponad 365 tysięcy złotych z zaległych 
czynszów z mieszkań komunalnych. 
- To bardzo duży sukces, biorąc 
pod uwagę, jak sytuacja wygląda 

w okolicznych miejscowościach – kwi-
tuje Bożena Maciejowska, dyrektor 
Wydziału Zdrowia, Spraw Społecz-
nych i Mieszkaniowych UG Polkowice. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać 
się do siedziby wydziału, która znajduje 
się w  kamienicy przy ulicy Rynek 30-
31 w  Polkowicach, w  godzinach pracy 
urzędu lub telefonicznie pod numerem: 
607 495 234. 

DRM

Odzyskaj zwrot podatku szybciej

PIT. 

 Z trzech miesięcy do półtora mo-
że skrócić się czas oczekiwania na 
zwrot nadpłaty podatku dochodo-
wego za rok 2019. Wystarczy elek-
tronicznie złożyć zeznanie rocz-
ne, korzystając najbezpieczniej ze 
strony przygotowanej przez Mini-
sterstwo Finansów https://www.
podatki.gov.pl/pit, zakładka „Twój 
e-PIT” lub „e-Deklaracje”.

W  ramach usługi „Twój e-PIT” 
Krajowa Administracja Skar-
bowa udostępni w  wersji 

elektronicznej PIT-37 oraz PIT-38. Są 
to formularze dla podatników uzysku-
jących dochody m.in. z  umów o  pracę, 
zlecenia, pobierających zasiłki dla 
osób bezrobotnych i   z  kapitałów pie-
niężnych. Udostępnione będą również 
formularze dla osób nieprowadzących 
działalności gospodarczej, a  uzysku-
jących dochody z najmu, a więc PIT-28 
oraz PIT-36. 
W  terminach podanych w  tabeli 
mieszkańcy będą mogli rozliczyć się 
elektronicznie, korzystając z  pomo-
cy pracowników Urzędu Skarbowego 
w Polkowicach. 
- Zeznanie roczne drogą elektronicz-
ną można wysłać również w  siedzibie 
Urzędu Skarbowego w  Polkowicach, 

w godzinach pracy urzędu, korzystając 
ze specjalnie utworzonych w tym celu 
stanowisk komputerowych – informuje 
Alicja Mądra, kierownik Referatu Ob-
sługi Bezpośredniej Urzędu Skarbowe-
go w Polkowicach. 

Osoby, które będą chciały 
złożyć zeznanie w formie 
elektronicznej powinny 
przygotować dowód osobisty, 
kwotę przychodu z zeznania 
za 2018 rok, informacje od 
płatników (zakładów pracy) 
o uzyskanych w 2019 roku 
dochodach oraz kwotę 
przysługujących za ten 
okres odliczeń, jeżeli chcą 
skorzystać z ulg podatkowych. 

Formalności związane z  zeznaniami 
podatkowymi często przysparzają 
mieszkańcom kłopotów. Jeśli zastana-
wiamy się na przykład, który formularz 
powinniśmy wypełnić, warto zajrzeć 
na stronę internetową podatki.gov.pl. 
Znajdują się tam broszury informacyj-
ne, na podstawie których łatwiej bę-
dzie nam wybrać odpowiedni druk. 
Warto pamiętać, że od kiedy nie ma 
obowiązku meldunku, można rozliczać 

się w  miejscowości, w  której miesz-
kamy. Wpływy z  PIT są drugą pozycją 
w  dochodach gminy Polkowice, więc 
jest to spora część budżetu. 

- Zeznanie podatkowe 
składa się do urzędu 
skarbowego właściwego 

według miejsca zamieszkania 
podatnika w ostatnim 
dniu roku podatkowego – 
tłumaczy Alicja Mądra. 

– Jeśli na przykład ktoś pracował za 
granicą, uzyskał dochód powodujący 
obowiązek złożenia zeznania, a  adres 
zamieszkania w  ostatnim dniu roku 
2019 ma na terenie powiatu polkowic-
kiego, składa zeznanie do Urzędu Skar-
bowego w Polkowicach. 
 W  sytuacji, kiedy nasz małżonek 
mieszka w  innej miejscowości, nadal 
możemy rozliczyć się wspólnie. Sami 
decydujemy, w  którym urzędzie skar-
bowym złożymy wówczas zeznanie. 
Ważne, by pamiętać, że wspólne rozli-
czanie się małżeństw jest dobrowolne. 

- Co do zasady małżonkowie 
podlegają odrębnemu 
opodatkowaniu od osiąganych 
przez nich dochodów – 
informuje Alicja Mądra. 

Małżonkowie, między którymi istnieje 
przez cały rok podatkowy wspólność 
majątkowa, pozostający w tym okresie 
w  związku małżeńskim, mogą złożyć 
wspólne rozliczenie podatkowe pod 
warunkiem, że żaden z  małżonków 
w  tym czasie nie był opodatkowany 
m.in.: 19-procentowym „podatkiem 
liniowym” lub zryczałtowanym podat-
kiem dochodowym, za wyjątkiem do-
chodów z najmu – wyjaśnia. 

Edyta Drzymała

–  Z  P O R T F E L A  M I E S Z K A Ń C A  –

TERMINY DZIAŁANIA 
PUNKTÓW 
 W URZĘDZIE MIASTA 
I GMINY W CHOCIANOWIE

03.03.2020  w  godz. 11.30-14.30 
17.03.2020  w  godz.  8.00-11.00 
15.04.2020  w  godz. 11.30-14.30

 W URZĘDZIE GMINY 
GRĘBOCICE

04.03.2020  w  godz. 12.00-15.00
18.03.2020  w  godz. 12.00-15.00
22.04.2020  w  godz. 12.00-15.00

 W URZĘDZIE GMINY 
RADWANICE 

04.03.2020  w  godz. 11.30-14.30
18.03.2020  w  godz. 11.30-14.30
27.04.2020  w  godz. 11.30-14.30

 W URZĘDZIE GMINY 
GAWORZYCE

04.03.2020  w  godz. 8.00-11.00
18.03.2020  w  godz. 8.00-11.00
27.04.2020  w  godz. 8.00-11.00

 W URZĘDZIE MIEJSKIM 
W PRZEMKOWIE

03.03.2020  w  godz.  8.00-11.00
17.03.2020  w  godz. 11.30-14.30
15.04.2020  w godz.  8.00-11.00

60
PLACÓW  

ZABAW

15 KM
CHODNIKÓW

400
PRZYSTANKÓW

15KM
ŚCIEŻEK

ROWEROWYCH

4 KM
DRÓG

10
AUTOBUSÓW

MIEJSKICH 12 mln złotych
można 

przeznaczyć
na:
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Słodka tradycja
TŁYSTY CZWARTEK

Przesąd głosi, że tego, kto nie zje w 
Tłusty Czwartek ani jednego pącz-
ka, czeka pasmo niepowodzeń. Z 
Kołem Gospodyń Wiejskich w Kaź-
mierzowie nie ma się o co martwić. 
Panie potrzebowały godziny, by 
przyrządzić ponad 200 pączków i 
faworków. Zdradziły nam również 
swoje kulinarne sekrety. 

Nadszedł jedyny dzień w roku, pod-
czas którego bezkarnie można 
objadać się słodkościami - Tłusty 

Czwartek. W tym dniu kalorie przestają 
mieć znaczenie. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Kaźmierzowie przepisy na 

pączki mają w jednym palcu. Znają rów-
nież mnóstwo tajników, które zapewnią 
sukces podczas ich smażenia.

– Pączki nie mogą leżeć w przeciągu. 
Ważne jest, aby była stała tempera-
tura w pomieszczeniu. Wkładamy je na 
rozgrzany olej tą samą stroną, na któ-
rej leżały na stolnicy. Pierwszą stronę 
smażymy pod przykryciem, po prze-
wróceniu na drugą, już ich nie przykry-
wamy. I co bardzo istotne, żeby wyszła 
słynna jasna obwódka, nie może być za 
mało oleju podczas smażenia – zdra-
dza Katarzyna Kazimierczak, sołtys 
Kaźmierzowa. – Smażymy tylko mi-
nutę z każdej strony. Jeśli będziemy 

trzymać je za długo na oleju opiją się 
tłuszczem – podkreśla.

Po usmażeniu, szprycą wprowadza-
my ulubione nadzienie. Posypujemy 
cukrem pudrem lub lukrem i gotowe. 
Przepis na znakomite pączki od Koła 
Gospodyń Wiejskich z Kaźmierzowa 
znajdziecie poniżej. 

Od lat w każdy Tłusty Czwartek pączki 
konkurują z faworkami, zwanymi rów-
nież chruścikami. Gospodynie i na nie 
znają najlepszy sposób.

– Przy robieniu faworków najważniej-
sze jest smażenie ich na dobrej jakości 

smalcu. Stosuję rodzinny, najprostszy 
przepis z książki kuchni polskiej z lat 
70-tych. Dodaję tylko mąkę krupczatkę, 
śmietanę 18-proc. i żółtka. Bez żadnych 
wzbogacaczy smaku. Cieniutko roz-
wałkowuję i smażę – tłumaczy Magda 
Grygiel, członkini koła. – To najlepsze 
faworki świata – dodaje. 

A co, jeśli nie mamy czasu, a chcieliby-
śmy zjeść domowej roboty słodkości?

– Dla osób, które nie mają czasu, pole-
cam najszybsze pączki świata, z serka 
waniliowego – odpowiada Monika Woj-
narowska, członkini kaźmierzowskiego 
koła. – Ich przygotowanie nie wymaga 

dużo pracy. Pączki same się obracają 
i błyskawicznie smażą –dodaje. Spe-
cjalnie dla państwa podajemy i ten 
przepis. 

Koło Gospodyń Wiejskich powstało 
w Kaźmierzowie z inicjatywny Sołtys 
Katarzyny Kazimierczak w maju ubie-
głego roku. Jego członkowie mają 
głowy pełne pomysłów, które z pasją 
realizują. Oprócz tego, że przyrządza-
ją pyszne pączki również szyją, biorą 
udział w akcjach charytatywnych czy 
organizują warsztaty rękodzielnicze. 

Paula Piastowska
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PĄCZKI DOMOWE
Produkty:
mąka krupczatka lub mąka tortowa 
– 600 g 
jajka – 8 szt. 
masło klarowane – 500 g
drożdże – 50 g
mleko – 300 ml
cukier waniliowy – 50 g
sól – ½ łyżeczki
cukier – 50 g
cukier puder (do posypania)
sok z cytryny
nadzienie np. marmolada
alkohol

Wykonanie:
Mąkę przesiewamy do miski. Pod-
grzewamy mleko do 35 C. 
Do osobnej miseczki kruszymy 
drożdże, posypujemy dwoma łyżka-
mi cukru. Rozcieramy, aby przyspie-
szyć pracę drożdży. Kiedy drożdże 
są już płynne, mieszamy i dodajemy 
2 łyżki mąki. Mieszając dolewamy 
ok. 100 ml mleka. Przykrywamy 
ściereczką i zostawiamy rozczyn 
do podwojenia objętości. Trwa to 
ok. 30 minut. Do miski wbijamy żółt-
ka, dodajemy resztę cukru i cukier 
waniliowy. Dokładnie rozcieramy/
miksujemy na gładką masę. Do mąki 
wlewamy rozczyn, utarte jajka i 
cały czas mieszając dodajemy al-
kohol. Następnie powoli dodajemy 

roztopione masło. Luźne ciasto wy-
kładamy na stolnicę i bez dodawania 
mąki zagniatamy ciasto aż przesta-
nie nam się kleić do rąk. Przykrywa-
my ciasto ściereczką i zostawiamy 
do wyrośnięcia, aż podwoi swoją 
objętość. Trzeba uważać, żeby cia-
sto nie przerosło. Ciasto wykłada-
my na deskę i przerabiamy chwilkę. 
Formujemy wałek z ciasta i równo 
tniemy. Formujemy kulki i układamy 
na desce. Przykrywamy ściereczką 
i dajemy im wyrosnąć (ok. 20 min.). 
Powoli rozgrzewamy olej (musi być 
go tyle, aby pączki po włożeniu nie 
dotykały dna garnka). Pieczemy po 
jednej minucie z każdej strony. Upie-
czone pączki wkładamy na papiero-
wy ręcznik do odsączenia. Przestu-
dzone nadziewamy. 

Lukier: 
Do cukru pudru powoli dodajemy 
sok z cytryny i mieszamy, tak aby 
powstała konsystencja gęstej 
śmietany. 

NAJSZYBSZE PĄCZKI ŚWIATA
Produkty:
serek homogenizowany – 250 g
cukier waniliowy – 3 łyżeczki
jajka- 2 szt.
mąka tortowa – ½ szklanki
proszek do pieczenia – 1 łyżeczka
alkohol lub ocet – ½ łyżeczki
cukier puder
 
Wykonanie:
Jajka ucieramy z cukrem pudrem, dodajemy serek i miksujemy. Następnie doda-
jemy mąkę, proszek do pieczenia i miksujemy na gładką masę. Na sam koniec do 
ciasta dodajemy alkohol lub ocet. Za pomocą dwóch łyżek formujemy mini pączki 
i od razu wrzucamy do rozgrzanego oleju. Pączki same się obracają i szybko się 
smażą. Upieczone pączki wyciągamy na ręcznik papierowy, aby pozbyć się nad-
miaru tłuszczu. Na koniec posypujemy cukrem pudrem. 
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„Ratownictwo ma w sobie coś z rycerstwa”

KGHM

Od ponad dwudziestu lat ratuje ży-
cie innym. Co skłoniło go do pod-
jęcia tej decyzji? Czy jakaś akcja 
szczególnie utkwiła mu w pamię-
ci? Co oprócz siły i odwagi powin-
no cechować ratownika górnicze-
go? Specjalnie dla Gazety Polko-
wickiej opowiada Piotr Morawiec 
- kierownik Górniczego Pogotowia 
Ratowniczego. 

Paula Piastowska: Nasi czytelnicy 
z pewnością są ciekawi, jak wy-
gląda od początku do końca akcja 
ratownicza. 

Piotr Morawiec: Dyspozytor górnicze-
go pogotowia ratowniczego dostaje 
informację o wypadku i potrzebie 
wsparcia, od dyspozytora jednej z ko-
palń KGHM Polska Miedź S.A. Pogoto-
wie wyjeżdża z Sobina wozem bojowym 
w ciągu minuty, przyjeżdża na miejsce, 
zjeżdża na dół i prowadzi działania ra-
townicze wykonując polecenia kierow-
nika akcji ratowniczej. W tym czasie 
do pogotowia ratowniczego w Sobinie 
mobilizowane są trzy zastępy, aby za-
stąpić pogotowie, które wyjechało do 
akcji. Wóz bojowy po powrocie zostaje 
ponownie „uzbrojony” w sprzęt i w pół 
godziny mamy odtworzone górnicze 
pogotowie na wypadek, gdyby zaistnia-
ła akcja na innej kopalni. Mieliśmy już 
takie przypadki, że akcje nałożyły się 
na siebie. Jesteśmy na to przygotowani 
zarówno pod kątem zasobów ludzkich, 
mamy około 450 ratowników w całym 
KGHM, jak i sprzętu. 

P.P.: Czy jakaś akcja ratowni-
cza szczególnie utkwiła panu w 
pamięci? 

P.M.: Na pewno pamiętamy te, w któ-
rych nie udało się uratować poszkodo-
wanego. One zawsze zostają w pamięci, 

bo to pewnego rodzaju trauma. W 
czasie akcji o tym nie myślimy, zawsze 
idziemy ratować kolegów, ale później 
dociera do nas, że ludzie idą pracować i 
czasami niestety nie wracają do domu. 
Ja od razu mam przed oczami rodzinę, 
dzieci, bliskich takiego człowieka. To 
są ogromne dramaty. Natomiast, jeśli 
chodzi o akcje najtrudniejsze, to te, 
które trwają najdłużej i są prowadzone 
w najtrudniejszych warunkach mikro-
klimatu, mam tu na myśli temperaturę 
oraz wilgotność. 

P.P.: A ile trwają te, które można 
określić jako najdłuższe?

P.M.: Są to te, które trwają 24 godziny, 
a niekiedy dłużej. Na przykład zeszło-
roczna akcja po wstrząsie górotworu, 
kiedy to poszukiwaliśmy operatora 
wozu odstawczego. Na całe szczęście 
skończyła się dobrze, dotarliśmy do 
pracownika, który na górę mógł wydo-
stać się o własnych siłach. Cały czas 
na nas czekał, wiedział, że przyjdziemy. 

P.P.: Co zdecydowało o tym, że zo-
stał pan ratownikiem górniczym?

P.M.: Ratownikiem górniczym zosta-
łem poniekąd przez tradycje rodzinne, 
ponieważ mój ojciec też nim był. Nie 
mówię jednak, że nie zostałbym ra-
townikiem gdyby nie aspekt rodzinny, 
ale w moim przypadku to było takie 
oczywiste. Z opowiadań ojca bardzo 
dużo wiedziałem o ratownictwie, jak 
wyglądają działania ratownicze, dyżu-
ry w pogotowiu ratowniczym w Sobinie, 
gdzie często ojca odwiedzałem, kiedy 
pełnił tygodniowy dyżur. Wiedziałem, 
że ratownicy to elita, do której chcia-
łem należeć! 

P.P.: Ponad dwadzieścia lat pracy w 
ratownictwie robi wrażenie. Cieka-
wi mnie, po ilu latach pracy w kopal-
ni został pan ratownikiem? 

P.M.: W 1991 roku przyjąłem się do ko-
palni, w 1998 zostałem ratownikiem, 
czyli po siedmiu latach. Myślę, że jest 
to takie minimum, żeby być dobrze 
przygotowanym mentalnie do służby 
ratowniczej. To jednak jest praca, gdzie 
świadomość niebezpieczeństwa i do-
świadczenie zawodowe trzeba mieć 
na naprawdę wysokim poziomie. Chęć 
niesienia pomocy i bycie dobrym ra-
townikiem medycznym to jedno, ale do-
świadczenie zdobyte w pracy w kopalni 
jest bardzo ważne. 

P.P.: Gdy pomyślę o ratowniku gór-
niczym mam przed oczami silnego, 
odważnego mężczyznę. A co oprócz 
siły i odwagi powinno cechować ra-
townika? Silna psychika? 

P.M.: Ratownikiem powinien być czło-
wiek odważny, ale do pewnego momen-
tu, bo odwagą kierować musi zdrowym 
rozsądek. Ratownictwo kieruje się 
żelaznymi zasadami takimi jak, bez-
pieczeństwo własne oraz niepowięk-
szanie strat. Tylko mocny psychicznie 
człowiek jest w stanie w sytuacji stre-
sowej trzeźwo myśleć i realnie osza-
cować stopień zagrożenia. Tężyzna 
jest oczywiście atutem, ale nie zawsze 
najważniejszym… Akcje różnie się koń-
czą i wtedy właśnie okazuje się, że ta 
psychika jest bardzo ważna. Dla osoby, 
która wcześniej nie zetknęła się z cięż-
ko poszkodowanym lub śmiercią może 
być to szok. 

P.P.: Ratownikami zostają tylko męż-
czyźni, którzy pracują „na dole” w 
kopalni, czy mogą być nimi również 
ci, którzy pracują w biurach? 

P.M.: To może być osoba, która przepra-
cowała minimum dwa lata w ruchu za-
kładu górniczego lub jednostce ratow-
nictwa, ukończyła 23. rok życia oraz z 
wynikiem pozytywnym zdała egzamin, 

kończący kurs dla kandydatów na ra-
towników górniczych.

P.P.: Czyli kobieta nie może zostać 
ratownikiem górniczym? 

P.M.: Nigdzie nie jest zapisane, że nie 
może zostać. Mamy panie, które pracu-
ją ,,na dole", sam znam kilka. Wydaje mi 
się jednak, że zaplecze mężczyzn jest 
wystarczające, żeby nie narażać kobiet 
na dodatkowy stres i wysiłek fizyczny. 
Ja wiem, że niejedna kobieta dałaby so-
bie lepiej radę, niż niejeden mężczyzna. 

P.P.: Mówił pan o ważnej zasadzie 
w ratownictwie, a mianowicie „nie 
powiększamy strat”. Jak ratownicy 
podczas akcji powinni dbać o swoje 
bezpieczeństwo? 

P.M.: To jest doktryna każdej służby 
ratowniczej - przede wszystkim bez-
pieczeństwo własne. Akcje górnicze są 
z założenia niebezpieczne. Nie wiemy, 
w jakim stanie są osoby, które jedzie-
my ratować. Wchodzimy w miejsca 
które są zazwyczaj zdegradowane np. 
po wstrząsie górotworu. Narażeni je-
steśmy na niebezpieczeństwo z każdej 
strony, więc jeżeli mamy iść w miejsce 
niebezpieczne, a musimy zaryzykować 
własne życie, to musimy maksymalnie 
zadbać o własne bezpieczeństwo. Poza 
tym bardzo ważne jest to, że ratownik 
nigdy nie idzie sam. Przepis mówi, że 
zastęp jest niepodzielny, a zastęp ma 
pięć osób, czyli w każde miejsce, które 
jest niebezpieczne idzie minimum pięć 
osób. Dlatego w sytuacjach, gdy nie 
jesteśmy pewni, że nasza praca będzie 
wykonywana w bezpiecznych warun-
kach, najpierw zabezpieczamy miejsce 
pracy i wchodzimy dopiero wtedy, kie-
dy jest bezpiecznie. 

P.P.: Pamiętam, jak pod koniec ubie-
głego roku ratownicy przeprowa-
dzili akcję usunięcia drzew z korony 
zamku w Jędrzychowie. Czy często 
wykonujecie tego typu zadania? 

P.M.:Ratownicy górniczy zwykle koja-
rzeni są tylko z akcjami ratowniczymi. 
Prowadzą oni jednak również dużo ak-
cji w ramach wolontariatu. Mamy sto-
warzyszanie „Maltański Legion”. Są to 
ratownicy po szkołach medycznych. 
Przeprowadzają oni m.in. szkolenia z 
udzielania pierwszej pomocy w szko-
łach i przedszkolach, aby uświadamiać 
ludziom jak bardzo jest to ważne. Ten 
wolontariat, który prowadzą jest bar-
dzo rozbudowany, są to również różne-
go rodzaju festyny czy spotkania. Drugi 
aspekt to współpraca z miejscową 
społecznością. Jeżeli przychodzi do 
nas ktoś i prosi o pomoc, a my mamy 
umiejętności, sprzęt i moglibyśmy po-
móc, to oczywiście w ramach ćwiczeń 
ratowniczych chętnie to robimy. Przy-
kładem tego był właśnie ten pałac. 

P.P.: Ratownicy biorą udział w róż-
nych zawodach, mógłby pan opo-
wiedzieć coś więcej na ten temat.

P.M.: Ratownictwo ma w sobie coś z 
rycerstwa. Każdy mężczyzna chce być 
najlepszy, najsprawniejszy. Dlatego 
dajemy okazję do wykazania się i orga-
nizujemy raz w roku zawody wewnętrz-
ne, w których uczestniczą ratownicy z 
ZG Polkowice-Sieroszowice, ZG Rudna, 

ZG Lubin i kopalni Nowy Ląd. Podczas 
zawodów aranżujemy symulacje róż-
nego typu akcji ratowniczych, udzie-
lania pierwszej pomocy, sprawdzamy 
wiedzę teoretyczną z ratownictwa. Co 
dwa lata uczestniczmy również w mi-
strzostwach świata zastępów ratow-
niczych. Odbywają się one w różnych 
krajach. Były już organizowane w USA, 
Kanadzie, Rosji, Chinach, na Ukrainie i 
również w Polsce. W tym roku organi-
zowane są ponownie w USA. Dwukrot-
nie udało nam się wygrać te zawody, 
wiele razy byliśmy na podium. Uczest-
nictwo w takich imprezach i nasze wy-
niki podczas nich świadczą o wysokim 
poziomie wyszkolenia i umiejętności 
naszych ratowników. Oprócz tego me-
dycy Maltańskiego Legionu wyjeżdżają 
każdego roku do Barczewa na Mistrzo-
stwa Polski w Ratownictwie w ramach 
kwalifikowanej pierwszej pomocy 
(KPP) na których odnieśli kilka zna-
czących sukcesów. Bierzemy również 
udział w zawodach zastępów służb 
wykonujących prace z użyciem sprzętu 
alpinistycznego w Karłowie. Pamię-
tam, jak uczyliśmy się od GOPR, TOPR 
i innych służb ratowniczych, które te 
zawody wygrywały. W końcu nam też 
udało się je wygrać w jednej z kategorii. 

P.P.: Przygotowując się do rozmowy 
z panem dowiedziałam się, że szu-
kacie nowych rozwiązań w ratow-
nictwie. Testowaliście m.in. psy czy 
drony. Jak się sprawdziły? 

P.M.: Jesteśmy na etapie testowania 
pracy i psów i dronów. Pies ma fizjolo-
gię, która ogranicza jego komfort pracy 
w kopalni ze względu na temperaturę, 
inaczej oddaje ciepło. Wydaje mi się, 
że próby, które podjęliśmy idą w do-
brym kierunku. Cały czas bazujemy 
na naszym doświadczeniu, na naszych 
narzędziach, ale gdyby okazało się, 
że pies jest ostatnią deską ratunku, to 
chcemy tę lekcję odrobić i wykorzy-
stać psa wiedząc, że on sobie poradzi. 
Podobna sytuacja jest z dronami. Do 
akcji nie możemy puścić mniej niż pięć 
osób jak wspominałem. Jeżeli kierow-
nik akcji ma zaryzykować życie pięciu 
ludzi w miejscu potencjalnie niebez-
piecznym, a nie wie, czy jest tam osoba 
poszkodowana, to lepiej wpuścić tam 
dron. Czyli maszynę, która da nam od-
powiedź. Oczywiście dron też ma swo-
je ograniczenia i wiemy, że wszędzie go 
nie użyjemy. 

P.P.: Powiedział Pan, że cały czas 
bazujecie na waszym doświadcze-
niu i narzędziach. Co to są za narzę-
dzia? Dużo sprzętu ma na wyposa-
żeniu pogotowie?

P.M.: Mamy bardzo dużo sprzętu naj-
wyższej klasy. Nasze doświadczenie, 
znajomość zagrożeń z jakimi się może-
my spotkać determinuje nas do zakupu 
sprzętu, który nas nie zawiedzie w ak-
cji, a przede wszystkim będzie przy-
datny. Jest to sprzęt specjalistyczny, 
który wymaga fachowej obsługi, której 
to uczymy naszych ratowników na ćwi-
czeniach i szkoleniach. 

P.P.: Dziękuję za rozmowę,

P.M.: Dziękuję. 

FO
T. 

AR
CH

IW
UM

 P
IO

TR
A 

M
OR

AW
CA



Gazeta Polkowicka8 www.polkowice.eu • fb.com/polkowice–  W Y D A R Z E N I A  –

Agnieszka Żarnowska

Fryzjerka

Pierwszą tegoroczną maturzystkę na czesanie 
studniówkowe umówiłam z  początkiem paź-
dziernika ubiegłego roku. Muszę przyznać, że 
mamy czasy, gdy młode kobiety, szykując się 
na ten ważny dla nich wieczór, starają się za-
dbać o każdy detal. Często jest to poprzedzone 
zabiegami poprawiającymi kondycję włosa, jak 
i odświeżeniem koloru. 
 W  tegorocznych stylizacjach stawia się na 
elegancką, ultrakobiecą i  uniwersalną fryzurę, 
a więc niskie koki, warkocze oraz subtelne loki. 
Delikatnie pokręcone włosy oraz fale wygląda-
ją naturalnie i  są w  stu procentach dziewczę-
ce. Mile widziane są również dodatki takie, jak 
spinki oraz opaski urozmaicone połyskującymi 
kamieniami, perłami i romantycznymi kwiatami. 
Cena takiej usługi to 120-150 zł.

Karolina  
Kubiak
Wizażystka

Studniówka to bardzo ważne wydarzenie dla 
przyszłych maturzystek. Każda z  nich w  tym 
dniu chce wyglądać pięknie! Zapisy na ma-
kijaże studniówkowe ruszają na dwa, trzy 
miesiące przed wydarzeniem. Dziewczyny są 
w  stanie przyjść nawet na siódmą rano, by 
skorzystać z  usług wizażystek. W  tym dniu 
potrafię wykonać maksymalnie do ośmiu ma-
kijaży. Dziewczyny przychodzą ze zdjęciami 
inspiracji, głównie są to mocno podkreślone 
oczy, rozświetlona skóra i mocne konturowa-
nie. Są również i takie, które stawiają na klasy-
kę, czyli piękne czerwone usta, delikatne kępki 
i kreska linerem (nie ukrywam, że bardzo lubię 
takie makijaże). Cena za makijaż studniówko-
wy to 180-200 zł.
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Niech żyje bal!
STUDNIÓWKA

Choć jedynie sto dni pozostało im 
do matury, tego dnia nikt nie myślał 
o nauce. Stu dwudziestu maturzy-
stów bawiło się podczas studniów-
kowego balu w polkowickim zespo-
le szkół. Aby tradycji stało się za-
dość, imprezę rozpoczął widowi-
skowy polonez. 

– Wznieśmy toast za najpiękniejszy bal 
w  waszym życiu. Taki, który zostanie 
wam na zawsze w  pamięci. Taki, pod-
czas którego spełnią się wasze ma-
rzenia. Życzę wam udanej studniówki, 
pełnej radości i  nie myślenia o  egza-
minie maturalnym – mówiła Jolanta 
Rubiś-Kulczycka, dyrektor Zespołu 
Szkół im. Narodów Zjednoczonej Euro-
py w Polkowicach. 
Nadszedł czas na poloneza. Wszyscy 
maturzyści z  uśmiechem na twarzy 
oddali się tańcu. Przesąd głosi, że 
pomyślność na maturze nie opuści 
osób, które podczas studniówkowego 

tańca umyślnie pomylą krok. Czy któ-
ryś z  maturzystów zdecydował się to 
sprawdzić? Nie wiadomo. Nawet, jeśli 
tak się stało, zważając na piękną opra-
wę balu, z  pewnością nikt nie zwrócił 
na to uwagi. Układ taneczny w tym roku 
był nieco inny, ale jak zwykle dopraco-
wany do perfekcji. 

– Nauka poloneza szła mojej 
klasie bardzo dobrze, szybko 
ogarnęliśmy wszystkie 
figury i mogliśmy go ćwiczyć 
w całości na kolejnych 
lekcjach wf-u, udoskonalając 
przy tym szczegóły – 
opowiada Emanuela Michalik, 
z klasy 4 at. – Jest super, 
nie mogłam sobie wyobrazić 
lepszej studniówki – dodaje. 

Tego dnia balkony nad aulą polkowic-
kiego zespołu szkół wypełniły się po 

brzegi. Znaczną część widzów sta-
nowili rodzice maturzystów, którzy 
z  dumną obserwowali poloneza w  wy-
konaniu swoich pociech. Trudno im się 
dziwić, jest to wyjątkowe wydarzenie i  
z pewnością będą je wspólnie wspomi-
nać przez długie lata. 
– Rozpierała mnie duma, gdy obserwo-
wałem studniówkowe przygotowania 
mojej córki. Gdy zobaczyłem, jak idzie 
w polonezie, bardzo się wzruszyłem – 
wspomina Jan Pociecha, ojciec jednej 
z tegorocznych maturzystek. – Kolejny 
etap w jej życiu dobiega końca. Już nie-
długo stanie przed następnym wyzwa-
niem - maturą. Podejmie decyzje, które 
będą miały wpływ na jej całe życie 
– podkreśla. 
Różnokolorowe sukienki, idealne, wy-
myślne fryzury i perfekcyjne makijaże. 
Maturzystki prezentowały się wyjąt-
kowo. Ich partnerzy również tego wie-
czora wyglądali niezwykle elegancko. 
W  dopasowanych garniturach, od-
świętnych koszulach, z krawatem bądź 
muszką pod szyją, towarzyszyli swoim 

koleżankom. Każdy tego dnia chciał 
wypaść jak najlepiej. 

– Sukienkę, którą mam na 
sobie dostałam w prezencie 
i od razu wiedziałam, że 
to właśnie w niej pójdę. 
Natomiast ciężko mi 
było zdecydować się na 
makijaż. Wszystkie na które 
zwróciłam uwagę były piękne, 
lecz w ostateczności oddałam 
się w ręce kosmetyczki, 
która zrobiła kawał dobrej 
roboty – opowiada Paulina 
Chrzanowska, z klasy 4 at. 
– Przygotowania trwały od samego 
rana i pochłonęły mi prawie cały dzień 
– dodaje.
Organizacja balu studniówkowego 
również trwała bardzo długo. Zarówno 
władze szkoły, 

jak i  jej pracownicy włożyli w to wiele 
czasu i wysiłku. Jedni i drudzy również 
starali się, aby wszyscy tegoroczni ab-
solwenci byli jak najlepiej przygotowani 
do matury. 
– Ten rok jest szczególny. Nie ma co 
ukrywać, jest dużo sprawdzianów 
i  kartkówek. Uważam, że nie ma, co 
się zawczasu stresować i  nastawiać 
negatywnie – mówi Paulina Chrza-
nowska. – Przede mną długa droga, 
aby odkryć to, co naprawdę chcę robić 
w życiu. Na pewno to będą moją ostat-
nie i najdłuższe wakacje, które z przy-
jemnością wykorzystam – dodaje. 

Tegoroczne egzaminy maturalne roz-
poczną się 4 maja i  potrwają ponad 
dwa tygodnie. Wszystkim maturzy-
stom w imieniu redakcji Gazety Polko-
wickiej życzę połamania piór. 

Paula Piastowska

– W Y D A R Z E N I A  –
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Nowe „Oblicza Teatru” 

Sonia Bohosiewicz, Adam Ferency, Hanna 
Śleszyńska to tylko niektóre z gwiazd 22. Po-
lkowickich Dni Teatru. W tym roku organiza-
torzy przewidzieli wiele nowości m.in. posta-
nowili otworzyć się na lokalnych artystów.

Tradycją stało się, że marzec w Polkowicach 
jest świętem teatru. Tegoroczna formuła 
festiwalu Polkowickich Dni Teatru „Oblicza 

Teatru” różni się jednak od poprzednich.

– W tym roku obok znanych teatrów 
z całej Polski, wystąpią również 
lokalne grupy teatralne. Będziemy 
mogli podziwiać występy grupy 
Antrakt działającej przy naszym 
centrum kultury, grupy Tatarak, 
działającej przy Radzie Osiedla 
Polkowice Dolne oraz teatru 
Anty-dotum funkcjonującego przy 
polkowickim zespole szkół – mówi 
Bogusław Godlewski, dyrektor 
Centrum Kultury w Polkowicach. 
– To dla nas bardzo ważne żeby 
oprócz występów znanych, 
polskich aktorów, były również 
przedstawienia prezentowane 

przez mieszkańców – dodaje.

To niejedyna nowość podczas „Oblicz Teatru”. 
Polkowicki festiwal zaplanował nie lada gratkę 
dla widzów o  mocnych nerwach. Spektakl pt. „9 
rekonstrukcja” jest zapisem policyjnych oględzin 
miejsca zbrodni. Widzowie będą oglądać przed-
stawienie w ciemnej piwnicy, z perspektywy ofiar 
ustawionych przez zabójcę w zagadkowy układ.
Podczas tegorocznej edycji, w  przeciwieństwie 
do poprzednich lat, nie przewidziano patronatu 
nad wydarzeniem.

– Brak patrona to nasza przemyślana 
decyzja. Podobnie jak „Miedziaki”, 
których też nie zobaczymy w tym 
roku. Często z braku możliwości 
technicznych artyści, którym 
zostały przyznane te nagrody nie 
odbierali ich – tłumaczy dyrektor 
Godlewski. – Uznaliśmy, że ten 
czas chcemy poświęcić uzdolnionej 
młodzieży z Polkowic – podkreśla.
Bilety można kupić w  Galerii „Rynek 26”. Pierw-
szy spektakl pt.„Judy” z Hanną Śleszyńską w roli 
głównej odbędzie się 1 marca.

Paula Piastowska

–  K Ą C I K  B I B L I O T E C Z N Y  – – W  C E N T R U M  K U L T U R Y  –

– R O Z R Y W K A  –

FO
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Porozmawiajmy o książkach
„Nie ma” Mariusza Szczygła, „Koniec sa-
motności” Janusza Leona Wiśniewskiego 
czy „Opowiadania bizarne” Olgi Tokarczuk – 
to tylko kilka pozycji do przeczytania i omó-
wienia w Dyskusyjnym Klubie Książki na rok 
2020. 
DKK działa z powodzeniem w polkowickiej biblio-
tece od dziewięciu lat i zaprasza polkowiczan na 
wspólne spotkania. 
- Lubisz czytać, słuchać, rozmawiać? Dyskusyjny 
Klub Książki czeka właśnie na Ciebie! - zachęca 
Marta Chwałek, moderator DKK w Polkowicach.
Przyjść, porozmawiać czy posłuchać o książkach 
może każdy. Spotkania odbywają się raz w miesią-
cu, zawsze we wtorki o godzinie 15.30. Za każdym 
razem omawiany jest inny tytuł. Listę lektur DKK 
można znaleźć na stronie internetowej polkowic-
kiej biblioteki.
- DKK jest miejscem otwartym i  przyjaznym dla 
każdego miłośnika literatury i nie tylko - zachęca 
Marta Chwałek. - Obecnie liczymy 12 ambitnych 
i aktywnych klubowiczek – dodaje.
 W  Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w  Po-
lkowicach Klub funkcjonuje od 2011 roku.
Zapraszamy na spotkanie.

DRM

Informujemy, że zwycięzcą ostatniej łamigłówki jest Edyta Kocaj.
Prawidłowe hasła to: 

METAGRAM: Zaperzył się widząc zdziwienie Agaty, że kawę zaparzył jej zamiast herbaty.
WIRÓWKA SZYFR: Jaka zima takie lato.

 
Organizatorem krzyżówki jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. Prawidłowe rozwiązanie należy 
dostarczyć do Wypożyczalni Głównej Biblioteki w Polkowicach, przy ul. Skalników 6, w terminie do 14 lutego 2020 r. 

Zwycięzca krzyżówki zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy dostarczą pra-
widłowe rozwiązanie i otrzyma upominek ufundowany przez Organizatora.

Regulamin i zgoda na udział w krzyżówce oraz klauzula informacyjna dostępne są w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie mgbp.pl. Łamigłówkę opracował Klub Szaradzisty, działający przy MGBP w Polkowicach. 



Gazeta Polkowicka 11www.polkowice.eu • fb.com/polkowice

Luty w ogrodzie 

ZIELEŃ

Wydawałoby się, że zimą nie trze-
ba zbyt wiele czasu poświęcać na-
szym ogrodom. Nic bardziej mylne-
go. Luty to czas, gdy nasze rośliny 
wymagają od nas pewnych zabie-
gów pielęgnacyjnych. Zimne wia-
try, mroźne noce i dnie mogą spo-
wodować jeszcze wiele szkód, dla-
tego warto nasz ogród potrakto-
wać troskliwie. 

Przy każdej wizycie w  naszej oazie 
zieleni powinniśmy sprawdzić zi-
mowe zabezpieczenie roślin. Zima 

nawet jeśli nie jest mroźna i  śnieżna 
trzyma od dobrych kilkunastu tygodni 
i mimo wszystko aura nie jest przyjazna 
dla naszych roślin. 
Jest kilka zabiegów, które należy wy-
konać właśnie w  lutym, by odpowied-
nio zadbać o  nasze ogródki. Oprócz 
sprawdzania zimowych zabezpieczeń, 

kontynuujmy bielenie pni drzew owo-
cowych i niektórych ozdobnych. Zagro-
żenie uszkodzenia pni jest teraz bardzo 
duże, gdyż jeszcze mogą wystąpić sło-
neczne i mroźne dni. 
Podczas bezmroźnych dni można roz-
począć wykonywanie cięć odmładza-
jąco-formujących drzew i  krzewów, 
które kwitną latem i  jesienią. Nie tnie-
my roślin, które wytworzyły pąki kwia-
towe jesienią ubiegłego roku i  będą 
kwitnąć wiosną. Do takich należą m.in. 
forsycje, lilaki (zwane bzami), pigwow-
ce, tawuły wczesne, głogi. 

Do końca lutego można odmładzać 
nadmiernie wybujałe żywopłoty, 
szczególnie z ligustru czy tawuł. Krze-
wy tworzące żywopłot tnie się bardzo 
nisko na wysokość 10-15 cm. Takie cię-
cie spowoduje silne rozkrzewienie się 
roślin tuż u podstawy i nasz stary ży-
wopłot uzyska nową jakość. 

Bio bez worka
ZGZM

Pakowanie resztek z naszej kuch-
ni do worków na śmieci to częsty 
błąd, popełniany podczas domo-
wego sortowania odpadów. Mimo, 
że staramy się być odpowiedzialni 
za planetę i dbać o środowisko, se-
gregując śmieci, nadal nie wszyscy 
robią to właściwie. 

Brązowe pojemniki na bioodpady po-
jawiły się w  osiedlowych PSZOK-ach 
stosunkowo niedawno. Warto więc 
przypomnieć sobie, co i  jak należy do 
nich wrzucać, żeby nasz wysiłek nie 
poszedł na marne. 
- Do brązowych pojemników odpady 
muszą trafiać luzem, wykluczone są 
worki, także te biodegradowalne – 
mówi Karolina Szymańska z Polkowic-
kiej Doliny Recyklingu. – Wspomniane 
wcześniej worki stanowią dla nas nie-
prawidłowość, podobnie jak odpady 
odzwierzęce takie, jak kości czy mięso 
– dodaje. 

Mięso, kości czy wędliny 
to też resztki jedzenia. 
Wydawałoby się więc 
logiczne, że należy je wyrzucić 
z innymi bioodpadami. 
Tymczasem powinny one 
trafiać do pojemników 
na odpady zmieszane. 

- Wyrzucone mięso zaburzy, a  nawet 
zniweczy zachodzący proces – tłu-
maczy Karolina Szymańska. – Ponadto 
pomyślmy o  względach sanitarnych. 
Na przykład o nieprzyjemnym zapachu, 
który towarzyszy wyrzuconym reszt-
kom mięsa, nie wspominając o  wylę-
garni larw czy robaków – dodaje. 

Bioodpady w  workach lub połączone 
z resztkami mięsa są uznawane za od-
pady zmieszane. 
- Musi wtedy zostać wysłany dodat-
kowy pojazd, co każdorazowo wpływa 
negatywnie na koszty obsługi systemu 
– mówi Karolina Szymańska. 

Nieprzestrzeganie zasad 
może doprowadzić do tego, 
że przy naszych pojemnikach 
znajdziemy ŻÓŁTĄ KARTKĘ. 
Jest to ostrzeżenie, a zarazem 
informacja o popełnionym 

błędzie. Dla Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego 
będzie to pierwszy sygnał 
do podwyższenia opłat. 

DRM 

–  R Ó Ż N O Ś C I  –

Dlaczego dochodzi do 
uszkodzeń pni drzew? 
Nagrzana od południa 
ciemna kora, po zachodzie 
słońca gwałtownie się 
oziębia i pęka. W wyniku 

tych pęknięć powstają rany (listwy mrozowe), do których wnikają patogeny, czyli zarodniki grzybów, wirusy czy 
bakterie wywołujące choroby drewna. W konsekwencji drzewa chorują, w skrajnych przypadkach nawet obumierają. 

Coroczne wczesnowiosenne 
mocne cięcie hortensji bukieto-
wych spowoduje, że nie osiągną 
tak dużych rozmiarów. Na zdję-
ciu widoczna jest silnie cięta 
hortensja z  odmiany Limelight, 
która może dorastać do trzech 

metrów. 

DBAJ O SIEBIE 

Uważaj na silny wiatr
 W  pogodzie prognozuje się 
ostatnio bardzo silne wiatry. 
Jeśli już musimy wyjść z domu, 
należy szczególnie zadbać 
nie tylko o  nasze zdrowie, ale 
i  bezpieczeństwo. W  wietrzne 
dni należy zadbać o odpowied-
nie ubranie i  nakrycie głowy, 
gdyż może nas zwyczajnie 
przewiać, musimy też uważać 
na własne bezpieczeństwo. 
Pamiętajmy, że nie sam wiatr 
jest dla nas największym za-
grożeniem, lecz przedmioty, 
które może on porwać i  na 
nas zrzucić. W  przypadku 
wszelkiego rodzaju alertów 
pogodowych najlepiej jest zo-
stać w  domu. Należy również 
pamiętać o  bezpieczeństwie 

naszego sąsiedztwa. 

- Nie pozostawiajmy 
przedmiotów 

niezabezpieczonych, gdyż 
mogą zostać porwane 
z wiatrem i wyrządzić 
krzywdę lub szkody. 

Pamiętajmy również, by 
nie parkować samochodów 

w pobliżu drzew – mówi 
Marek Zalewski, inspektor 

ds. obrony cywilnej 
i zarządzania kryzysowego 

UG Polkowice.

Trawy rabatowe są coraz modniejsze w ogrodach. Ostatnie trendy są takie, aby nawet na wiosnę nie ścinać zeszło-
rocznych liści i źdźbeł. Można je tylko wyczesać, a wiatry i impet rozwoju młodych pędów zrobią swoje. Ponadto, po 
ścięciu do czasu pełnego rozwoju masy zielonej, zawsze w ogrodzie zostawała pusta przestrzeń, a tak wypełniać ją 

będą zeszłoroczne kępy.

Elżbieta Kaczorowska
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Ogłoszenia drobne WYTNIJ, WYPEŁNIJ I PRZYNIEŚ KUPON
OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE – GAZETA POLKOWICKA:  

ADRES: 59-101 POLKOWICE, RYNEK 1 IIP. (POKÓJ 213), REDAKCJA@UG.POLKOWICE.PL

treść ogłoszenia:

Data: .......................................................... Telefon ............................................................................
Imie i nazwisko.....................................................................................................................................

TYLKO OSOBY PRYWATNE!

KUPON 
NA OGŁOSZENIA 
DROBNE

SPRZEDAM 

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

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

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

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

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

 � Mieszkanie ul. Sztygarska, VIII 
piętro, pow. 54 m2. Do remontu. 
Cena 160.000 zł. 504 672 090

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

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

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

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

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

 � Działkę ogrodowa na 
Miedziance 663 257 271

 � 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

 � Działkę ogrodową ROD 
Barbarka, altana murowana 
z piwnicą, prąd, woda, wc, 
drzewka i krzewy owocowe. 
Działka 4,k5 ara. Cena 7000 zł do 
negocjacji. 664 002 116

 � Mieszkanie 2-pokojowe o pow. 
42,8 m z zabudowanym 
balkonem. Mieszkanie znajduje 
się na 1 piętrze w bloku. Cena 
170 tys. zł 726 994 823

 � Garaż na ul. Polnej 
wyremontowany, blisko ul. 
Dąbrowskiego 795 595 445

 � Mieskzanie dwupokojowe, 
wyremontowane w bloku 
jednoklatkowym, na I piętrze 600 
194 092

 � Bar przy szybie R9. 
Róznegorodzaju ławki i stoły 

nadające się do ogródka 531 602 
514

 � Bar przy szybie Rudna Główna 
"690 529 204 
lub 531 602 514"

 � 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

 � Sprzdam wózek inwalidzki 
z poduszką ortopedyczną 607 524 
225

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

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

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

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

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

 � 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

 � Pluskwy to nie problem BOMB
A i po problemie 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

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

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

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

 � Fotograf proponuje reportaż 
ślubny ze ślubu cywilnego. 
Atrakcyjna cena, album 10 zdjęć, 
pełny reportaż na pendrive. P-ce, 
Kominka 4 885 92 92 92

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

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

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

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

 � Wypożyczalnia przyczep. Nowe 
Polkowice, ul. Zawilcowa 4. 
600 642 019

 � Prace ziemne. Wykonywanie 
przyłączy oraz sieci wod-kan, 
koparko - ładowarka, 
minikoparka, samochód 
ciężarowy. 782 276 181

 � Adaptacja projektów typowych, 
projekty indywidualne budynków 
mieszkalnych oraz usługowych. 
66 98 34 755

 � Zapraszamy na wycieczki 
jednodniowe do Pragi, Drezna, 
Wiednia, Budapesztu, Krakowa, 
Sandomierza. Odjazdy z parkingu 
Kaufland w Lubinie, www.
zawisza-travel.pl. 667 291 334

 � Meble na wymiar, kuchenne, 
garderoby, szafy, meble 
łazienkowe. Jakość, 
doświadczenie, dobra cena 
603 960 340

 � Psychoterapia indywidualna lub 
par - zapraszam: mgr Łucja 
Fitchman. 513 143 368

 � Czyszczenie dywanów, 
wykładzin, tapicerki 
samochodowej i meblowej z 
dojazdem do klienta 605 956 053

 � Czyszczenie, sprzątanie, opieka 
nad grobami. 605 956 053

 � Wywiozę gruz, podstawię 
samochód do wywozu, 
pozostałości po remoncie. 
609 249 127

 � Usługi minikoparką. 
881 643 588

 � Gabinet Stomatologiczny z 
Pracownią Protetyczną zaprasza 
do korzystania z szerokiego 
zakresu usług stomatologicznych 
w Kaźmierzowie (koło Polkowic) 
rejestracja telefoniczna. 
603 137 505

 � Ogrodzenia ,balustrady, bramy, 
konstrukcje, metaloplastyka. 
Polkowice, ul. Polna 1A. 
668 453 297

 � Naprawa komputerów. 
534 621 047

 � Badania techniczne wszystkich 
rodzajów pojazdów. Okręgowa 
Stacja Kontroli Pojazdów, ul. 
Krzywa 3 (przy Urzędzie Celnym). 
Szybko, sprawnie i bez kolejek. 
Dla każdego klienta prezent! 76 
847 42 63

 � Wywiozę stare meble i 
niepotrzebne rzeczy po 
remoncie. 609 249 127

 � Serwisowanie komputerów, 
usuwanie wirusów, dojazd 
Polkowice i okolice. 600 467 156

 � Projektowanie sieci i przyłączy 
gaz, co, wod-kan, wlz. 
Indywidualne projekty domów 
jednorodzinnych, adaptacja 
projektów typowych, usługi 
ogólnobudowlane. 500 326 696

 � Izolacje poddaszy i stropów 
piana poliuretanową. Pomiar i 
wycena gratis. 500 326 696

 � Korepetycje z chemii dla 
uczniów gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Przygotowanie do matury, 
poziom rozszerzony i 
podstawowy. 502 615 766

 � Kopiowanie taśm VHS (wesela, 
komunie, itp.) na płyty DVD, 
pendrive. Cena 30 zł/sztuka. 
600 467 156

 � Montaż instalacji co, cw, 
układów solarnych, pomp ciepła, 
odnawialnych źródeł energii, 
fotowoltanika, w pełnym 
zakresie, z pełnym serwisem. 
Serwis wszystkich pieców 
grzewczych. 532 025 190

 � Szybko, tanio, komfortowo. 
Przejazdy z Bolesławca do 
Mannheim i okolic z Polski. 
Wyjazd w niedzielę z Niemiec do 
Polski w piątek za jedyne 40 euro. 
511 112 408

 � Sprzedaż kotłów gazowych i 
grzejników. 506 290 250

 � Usługi ogólnobudowlane, 
kompleksowe wykańczanie 
domów oraz mieszkań. 
506 306 232

 � Przeprowadzki z możliwością 
wnoszenia i znoszenia. Busem, 
teren miasta i okolic. 609 249 127

 � Sala bankietowa, 
klimatyzowana, na 100 osób, w 
centrum Polkowic. Organizujemy 
wesela, stypy, komunie, 

pożegnania emerytów i in. P-ce 
ul. Dąbrowskiego 1b. 506 050 724

 � Bezpłatna weryfikacja szkód 
komunikacyjnych, zweryfikuję 
twoją szkodę, pod względem 
faktycznej jej wysokości. 
505 997 131

 � Odszkodowania 
komunikacyjne, bez opłat 
wstępnych. 505 997 131

 � Lombard, natychmiastowe 
pożyczki pod zastaw. Złoto, 
srebro, elektronika, auto-moto 
skup, sprzedaż, zamiana, ul. 
Skalników 56. 508 621 848, 76 
847 61 10

 � Transport, przeprowadzki, 
busem do 3,5 tony i przewozy 
osobowe na lotniska. 693 172 652

 � Renowacja i polerowanie lamp, 
polerowanie + zabezpieczanie 
lakieru, woskowanie, likwidacja 
drobnych zarysowan i szkód 
parkingowych, przygotowanie 
samochodu do sprzedaży, pranie 
tapicerki. 693 172 652

 � Usługi pogrzebowe, zadbamy o 
wszystko. Polkowice ul. 
Głogowska 19B, najniższe ceny. 
Całodobowo. 76 845 34 24, 601 
722 333

 � Klimatyzacje samochodowe. 
Odgrzybianie, nabijanie. 
Konkurencyjne ceny. 607 377 338

 � Gabinet biorezonansu, terapie 
aparatem Bicom: terapia 
antynikotynowa, bezbolesne 
testy alergiczne, terapia 
odczulająca, zwalczanie otyłości i 
inne. 508 200 623

 � Masaż leczniczy, sportowy i 
wyszczuplający, w domu u 
klienta. 780 078 006

 � Korepetycje z angielskiego, 
poziom szkoły podstawowej i 
gimnazjum. 534 621 047

 � Urzędowa kasacja pojazdów. 
731 700 003

 � Skup i kasacja aut ciężarowych. 
731 500 006
KUPIĘ

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

 � Kupię używaną komodę 793 
242 728

 � Kupię mieszkanie do remontu, 
może być zadłużone. 530 222 904

 � Kupię działkę budowlaną na os. 
Polkowice Dolne. 533 173 753

 � Pilnie kupię mieszkanie 
dwupkopokojowe z balkonem 
w Polkowicach do II piętra 887 
898 889

 � Kupię działkę budowlaną 
w Polkowicach 785 937 083
PRACA 

 � Osoba niepełnosprawna 
poszukuje pracy do ochrony 608 
701 480

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

WYNAJMĘ 

 � Mieszkanie własnościowo 
-spółdzielcze. Osiedle 
Krupińskiego, ul. Sztygarska, 53,1 
m2, IV piętro, 3 pokoje, kuchnia, 
balkon. 606 935 827

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

 � Wynajmę mieszkanie 2 
pokojowe 883 400 269

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

 � Wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe,34 m2-4 piętro 
w wieżowcu ,ul.Sztygarska , 
z windą,centrum miasta,duży 
parking. Mieszkanie całe 
umeblowane i wyposażone 
692533405

 � Posiadam do wynajęcia pokój. 
723 507 041

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

 � Mieszkanie do wynajęcia 2 
pokojowe przy ul. Moniuszki. 
Mieszkanie na I piętrze, o pow. 
46,14 m2. Cena 1200 zł plus 
opłaty ok. 500 zł (czynsz, woda, 
gaz, energia). Wymagana kaucja 
zwrotna 1200 zł. 517 405 813

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

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

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

INNE 

 � Hotel dla psów przy lecznicy 
w Chocianowie 606 374 552

 � Odłowy żmij 606 374 552
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Serce to 
symbol 
miłości
PM5

Serduszka i wyraz „Walentynki” na 
folii malowały paluszkami dzieci 
z grup Skrzaty i Biedronki z Przed-
szkola Miejskiego nr 5 w Polkowi-
cach. 
Przedszkolaki wzięły udział w  walen-
tynkowych zajęciach sensorycznych. 
Na workach foliowych, którymi panie 
owinęły stoły, dzieci malowały spe-
cjalną farbą. Oczywiście w  kolorze 
czerwonym. 
- W  tym roku duży nacisk kładzie-
my właśnie na sensorykę. Na rozwój 
wszystkich zmysłów i  części ciała - 
mówi Beata Kaźmierczak, wychowaw-
czyni grupy sześciolatków „Skrzaty” 
w PM5. 

DRM

Walentynkowe upominki
CENTRUM KULTURY

Piękne, walentynkowe kartki wy-
konały dzieci podczas ferii w Cen-
trum Kultury w Polkowicach. We-
lurowe serca, brokat i różnoko-
lorowe naklejki królowały na wa-
lentynkach. Komu podarowały tak 
wspaniały prezent w święto zako-
chanych? 

– Nie mam swojej sympatii, ale wciąż 
szukam – mówi 11-letni Krzyś.
– Zrobiłam kartkę walentynkową dla 
mojej mamy, bo to ona jest moją walen-
tynką. W środku złożyłam jej życzenia, 
a na końcu napisałam „coś Ci powiem 
moja mamo… kocham Cię” – mówi Oli-
wia, 11 lat.

– Mam dwie walentynki. Jedną dla 
mamy i taty, a drugą dla mojej crash 
– opowiada Piotrek, 12 lat. – Crash to 
taka osoba, w której się bujasz. Moja 
jest miła, ma ładny uśmiech i chodzi do 
równoległej klasy  – tłumaczy.
– Nie podpisałam dla kogo. Jeszcze 
muszę się zastanowić – mówi Nadia, 11 
lat. – Użyłam do niej dużo brokatowych 
serduszek – dodaje.
–Mama jest moją walentynką, bo ją i 
tatę kocham najbardziej ze wszystkich 
– mówi Mateusz, 11 lat.
Podczas zajęć dzieci przygotowały 
również breloczki od serca. Były także 
walentynkowe gry i zabawy.

Paula Piastowska
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Richard Buchelt, były mieszkaniec Polkowic uzupełnił kronikę z lat 1914-1933 
Prywatne życie

 Z tego, co właśnie powiedziane, kronikarz wszedł już w prywatną sferę historii 
lokalnej. Tam oferuje się barwny obraz małomiasteczkowego życia i aktyw-
ności, który został napędzany przez tego samego niespokojnego i ruchliwego 
ducha, jak tamtego czasu, wewnętrzna polityka miejska, i dokładnie tak jak 
ona wówczas odróżniała się od spokojnego zadowolenia okresu przedwojenne-
go. Zaczyna się zaraz po wojnie, poniekąd jako uwertura, z wielką pasją nad-
rabianie zaległości dużego popytu na małżeństwa, które zostały zaspokojone 
w następnych latach, aby następnie poopowiadać o wielu stowarzyszeniach, 
ich przedsięwzięciach 
 i uroczystościach.
Święto lokalne 
Tak w połowie dekady, w okresie krótkotrwałego wzrostu gospodarczego, na-
rodził się, zainspirowany przykładem wielu sąsiednich miast, pomysł święto-
wania dużej lokalnej uroczystości, a po wielu miesiącach przygotowań plan ten 
stał się rzeczywistością. Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę latem wielkim 
pochodem i trwały osiem dni. Większość stowarzyszeń brała udział w pocho-
dzie, wiele z nich wystawiło wspaniałe zdobione powozy. Najciekawszy obraz 
zaprezentowała grupa kostiumowa w kolorowych strojach średniowiecza, He-
roldami, fanfarzystami i Hans Sachs, przedstawiony przez mistrza szewskiego 
Dehmela jako przewodnika grupy, a za nim mistrzowie rzemiosła, czeladnicy 
i uczniowie w średniowiecznych kostiumach. Na następne dni było zaplano-
wane wiele spotkań, wielki festyn strzelecki, konferencja rzemieślnicza, dzień 
straży pożarnej i tym podobne. Najbardziej wiwatowaną grupą w pochodzie 
był Związek Byłych Polkowiczan w Berlinie. To małe miasto rodzinne nie mo-
gło nakarmić wszystkich swoich dzieci. Tak już od dziesięcioleci młodzi ludzie 
wciąż szukali chleba na obczyźnie, na ogół w Berlinie. Jeden pociągnął za sobą 
drugiego, inni dołączyli, znaleźli posadę w Berlinie, założyli rodzinę. Ich przy-
wiązanie do rodzinnych stron było tak wielkie, że założyli „Związek Byłych 
Polkowiczan w Berlinie”. Oni i wszyscy byli Polkowiczanie, którzy mieszkali 
gdzie indziej na obczyźnie, zostali zaproszeni na lokalny festyn i licznie się 
pojawili. Niektórzy byli już starzy i osiwiali i od lat nie widzieli swoich stron 
rodzinnych. W kolejnych latach to stowarzyszenie kilkakrotnie odwiedzało 
stare rodzinne strony. Zainspirowany festiwalem Guido Leitgeb w sumiennej 
i pełnej miłości pracy założył muzeum lokalnej historii, w którym prezento-
wane były stare dokumenty miasta, stare stroje i narzędzia z dawnego czasu. 
Święto zbiorów działkowiczów (Dożynki ogrodników działkowych)
Pogodny, uroczy obraz przedstawiał się każdej jesieni, wtedy gdy działkowicze 
organizują pochód na swoje święto zbiorów (dożynki), pochód pełen pysznych, 
oryginalnych idei. Co można zebrać w ogrodzie działkowym, od ogromnej 
dyni do małej rzodkiewki, owoców, warzyw, pomidorów, ogórków, każdy miał 
coś do pokazania na udekorowanym wieloma kwiatami lub w inny sposób ko-
lorowo przystrojonym pojeździe. Ale jakie pojazdy! Tam było wszystko wzięte, 
co jeździło tylko na kołach, małe i duże wózki drabiniaste z ozdobionymi kwia-
tami dziećmi i końmi, najmniejsi jako stangreci, stare wózki dziecięce, małe 
i duże beczki z gnojowicą, niekiedy nawet jechał wóz załadowany obornikiem. 
Pomiędzy tym zabawne małe ludziki z działek, łopaty i grabie na ramieniu, 
kobiety ozdobione kwiatami, niektórzy mężczyźni byli obwieszeni marchewką 
 i rzodkiewkami, a na środku siedział na tronie, w małej, kolorowo zdobionej, 
przez małego konika ciągnionej furmance, król tego zabawnego małego naro-
du, „Baron” Leitgeb, przewodniczący stowarzyszenia ogródków działkowych. 
 W okresie wojny i  w czasie inflacji zostało przed miastem założonych wiele 
działek ogrodowych, początkowo potrzeba jedzenia zachęciły ludzi do ogród-
ków działkowych, ale teraz trzymała ich przyjemność tworzenia we własnym 
ogrodzie. Dwie duże kolonie ogródków działkowych rozwinęły się w Polkowi-
cach, jedna na prawo od szosy lubińskiej, gdzie niegdyś stały wiatraki, i druga 
jeszcze większa przy drodze do Głogowa, na prawo od tartaku.

Richard Buchelt Polkwitz von 1914-1933 9-10/2001 Neuer Glogauer Anzeiger

23 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Ziemi 
Polkowickiej. Wybrano nowy Zarząd w osobach Marek Zalewski – prezes, za-
stępcy prezesa Grzegorz Kardyś i Wiesław Pólkowski, sekretarz – Edyta Kocaj, 
skarbnik – Rafał Kajak. 
   Priorytetem Towarzystwa na najbliższy czas będzie kontynuowanie publi-
kacji o historii regionu, gromadzenie dokumentów i przedmiotów związanych 
z gminą Polkowice, prezentowanie swojej działalności na Facebooku oraz 
zabieganie 
 o utworzenie muzeum regionalnego. 
Na zakończenie zebrania odwiedziliśmy miejsce gromadzenia pamiątek zwią-
zanych z Polkowicami, które oczekują na swoje miejsce w przyszłym muzeum.

Rocznik 1946 (Lata 
szkolne 1953-1960) 

Benech Janina
Bieniek Stanisław

Błaszków Stanisława
Bundziów Wanda

Dudziak Bronisław
Jurecki Wiesław

Kindra Katarzyna
Kramarczyk Stanisława

Łesak Maria
Margan Edward 

Mazur Bronisław
Miziniak Katarzyna

Moczydlak Maria
Morawski Jan
Muzyka Józef

Pawliszyn Józefa
Piech Katarzyna
Symela Halina

Świerniak Stanisława
Wotuściszyn Wacław
Zgierska Genowefa

Rocznik 1942 Lata szkolne 1949-1956) 
Bereza Zofia

Błaszków Mieczysław
Bułat Maria

Fedorczak Władysław
Franieczek Stanisław

Kopf Andrzej
Kowalczyk Czesław

Kurbiel Zdzisław
Makowski Jerzy

Mazur Józef
Pałczak Melania
Pawliszyn Janina

Siwarga Mieczysław

Rocznik 1959
(Lata szkolne 1966-1974)

Borowiec Halina
Bundziów Adam

Fediów Maria
Fuczek Ryszard

Jach Adam
Jach Bronisław
Kowalczuk Jan

Kramarczyk Józef
Kramarczyk Ryszard

Marciniak Józef
Marciniszyn Józef
Moczydlak Józef
Perun Eugeniusz
Piech Kazimierz

Pieniacki Jan
Rekis Anna

Rekis Krystyna
Sygnat Janina

Szydełko Anna
Zachara Ryszard

Bielak Józef
Cygańczuk Roman

Czaja Andrzej
Franczak Jadwiga

Hanula Mieczysław
Isztwan Janusz
Kącka Bożena
Kindra Janina

Towarzystwo Ziemi Polkowickiej (TZP) prezentuje wspomnienia, informacje i zdjęcia związane z historią miasta i gminy.
Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa 234, 59-100 Polkowice email: tzp2@poczta.onet.pl Redaktor informatora Grzegorz Kardyś (tel. kom. 606 100 343)
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Mogę walczyć z każdym na świecie 

KOSZYKÓWKA
Najlepszy trener gminy Polkowi-
ce, Bartosz Muszyński specjalnie 
dla Gazety Polkowickiej podsumo-
wuje swoje dokonania sportowe. 
Z Ryszardem Flisiewiczem rozma-
wia na temat klubu, planów i zało-
żeń na kolejny, dziesiąty rok funk-
cjonowania. 

Ryszard Flisiewicz: Podczas Gali 
Mistrzów Sportu Zagłębia Miedzio-
wego otrzymałeś nagrodę najlep-
szego trenera Polkowic. Co dla Cie-
bie oznacza ta nagroda? 

Bartosz Muszyński: Jest to dla mnie 
duże wyróżnienie. Bardzo się cieszę, 
że mogłem tę nagrodę otrzymać, bo 
dzięki temu Armia jako klub wypływa 
na szerokie wody i  jest coraz bardziej 
popularna wśród mieszkańców regio-
nu. Takie momenty są bardzo przyjem-
ne, ktoś docenia Twoją pracę i zaanga-
żowanie. Im więcej takich chwil, tym 
lepiej. Staram się przykładać do tego, 
co robię i  mam wrażenie, że wychodzi 
to całkiem nieźle.

R.F: Trenujesz sztuki walki od dzie-
sięciu lat. Jak było na początku, 
a jak jest teraz? Czy widać różnicę? 

B.M: Na początku było kilka osób, mała 
grupka zapaleńców. Trenowaliśmy raz 
w tygodniu w sali gimnastycznej. Z roku 
na rok chętnych przybywało, trenu-
jących jest coraz więcej. W  tej chwili 
dochodzimy do takiego momentu, że 
w klubie Armia trenuje ponad 200 osób. 
Dziennie przez salę przewija się nawet 
100 osób, zaczynając od dzieci, a skoń-
czywszy na zawodnikach. Widać po-
stęp i wierzę, że to jeszcze nie koniec, 
bo mamy ambitne plany na rozwój.

R.F: Kto z Waszego klubu najbardziej 
się wyróżnia? 

B.M: Na wyróżnienie za występy w 2019 
roku zasługuje przede wszystkim Kac-
per Muszyński, który zdominował 
amatorski kickboxing w Polsce. W cią-
gu trzech tygodni zdobył dwa tytuły 
Mistrza Polski w  dwóch formułach, 
wygrywając siedem walk. Mało tego, 
Kacper zdobył zawodowy pas MFC, 
największej i najstarszej federacji kick-
boxingu w  Polsce. Oprócz niego jest 
jeszcze Fabio Di Lalla, który wrócił po 
kontuzji i  od razu zdominował Puchar 
Polski, kończąc wszystkie swoje walki 
przed czasem. Bardzo ucieszył mnie 
także grudniowy powrót Patryka Kłaka 
(również po kontuzji). Na wyróżnienie 
zasługuje na pewno Mariusz Skupin. 
Spełnił on swoje sportowe marzenia 
i  stał się po raz pierwszy w  karierze 
Mistrzem Polski w  Polskim Związku 
Kickboxingu. Swoje nazwiska w  se-
niorach zaznaczyli rownież Mateusz 
Janur czy Ewa Kauch. Warto również 
wspomnieć o  młodych zawodnikach. 
Bartek Mietliński, Kuba Rymarowicz, 

Gracjan Rzepa czy Marcin Niciński, to 
zawodnicy którzy seryjnie przywożą 
z zawodów medale. 

R.F: Kto może trenować kickboxing? 
Czy to jest sport dla wszystkich? 

B.M: Każdy może uprawiać kickboxing. 
Panuje taki stereotyp, że przychodzimy 
na salę tylko po to, żeby się bić, ale nie 
wygląda to w  ten sposób. Te treningi, 
szczególnie dla początkujących, są 
naprawdę bezpieczne. Dzięki nim czło-
wiek nabiera pewności siebie i pokory. 
To jest miejsce, w  którym kształci-
my charaktery. Tak więc zapraszam 
każdego.

R.F: Bartek, a  co z  Twoją karierą 
zawodniczą? 

B.M: W październiku i grudniu ubiegłe-
go roku wygrałem swoje walki podczas 
największych w Polsce gal kickboxingu. 
Nie zawieszam rękawic na kołku. Przez 
jakiś czas chciałem to zrobić, ale duch 
walki wraca i  muszę walczyć dopóki 
jestem zdolny fizycznie i  dopóki wiek 
mi pozwala. Mam propozycję walki 
w  październiku o  pas federacji z  re-
prezentantem Austrii. W  międzycza-
sie chciałbym stoczyć jeszcze jedną 
walkę. Mówiąc o  celach i  aspiracjach 
sportowych, to walczę dla siebie i bez 
zbędnej skromności, powiem, że mogę 
walczyć z każdym na świecie. W swojej 
karierze walczyłem już ze świetnymi 
zawodnikami i  większość tych walk 
wygrałem. 

R.F: Jest coś, co chciałbyś jesz-
cze osiągnąć, jako zawodnik 
kickboxingu? 

B.M: Chciałbym powalczyć na jakichś 
dużych, prestiżowych galach na świe-
cie. Zdaję sobie jednak sprawę, że to 
nie zależy tylko i wyłącznie od poziomu 
sportowego. 

R.F: Masz swojego managera? 

B.M: W  kickboxingu nie funkcjonuje 
coś takiego jak manager. Działają oni 
w  boksie i  teraz powoli także w  MMA. 
Jeśli mamy propozycje walk zawodo-
wych, to bezpośrednio od organizato-
rów i są one osobiście ze mną ustalane.

R.F: Dowiedzieliśmy się o  Twoich 
planach zawodniczych, a  jakie są 
Twoje marzenia jako trenera? 

B.M: Jako trener chciałbym trzymać 
poziom i  motywować swoich zawod-
ników do podnoszenia swoich kwalifi-
kacji sportowych. Nie jest tak, że ten 
poziom, który obecnie prezentujemy 
jest wystarczający. Nigdy nie można 
spocząć na laurach. Na pewno jako 
trener chciałbym również zadbać 
o infrastrukturę. Moim marzeniem jest 
powiększenie obecnej sali treningowej.

R.F: A jak Wam się układa współpra-
ca z władzami miasta? 

B.M: W  tej chwili sporo się zmieniło. 
Burmistrz Łukasz Puźniecki nas wspie-
ra. Zaczęło się od tego, że udało się 
zorganizować nagrody dla zawodników 
za konkretne wyniki sportowe. Jeśli te-
raz ktoś zostaje na przykład Mistrzem 
Polski juniorów, to miasto wspiera ta-
kiego człowieka, dając mu nagrodę. Ko-
lejna rzecz, kluczowa dla nas, to fakt, 
iż burmistrz zaangażował się w pomoc 
przy utrzymaniu sali treningowej, co 
sprawia, że jesteśmy jak najbardziej 

zadowoleni ze współpracy.

R.F: Jak można się zapisać do Wa-
szego klubu i rozpocząć treningi? 

B.M: Zapraszamy bezpośrednio do sali 
przy ulicy Arnikowej 4 w Polkowicach. 
Grupy początkujące funkcjonują cały 
czas. W ciągu roku każdy, kto chciałby 
spróbować swoich sił, może przyjść do 
grupy początkującej i rozpocząć swoją 
przygodę ze sportami walki. W tej chwili 
mamy kilka grup. Wspomniana już gru-
pa dla początkujących, specjalna dla 
kobiet, dla dzieci 5-10 lat oraz 30+, dla 
nieco starszych, którzy chcieliby spró-
bować sportów walki. Prowadzimy też 
zajęcia z  boksu i  MMA. Zajęcia przede 
wszystkim odbywają się w  godzinach 
popołudniowych, aczkolwiek mamy też 
treningi rano i  w południe. Są one skie-
rowane do osób pracujących na zmiany.

R.F: Czego życzyć Bartkowi Mu-
szyńskiemu w tym roku? 

B.M: Myślę, że oprócz zdrowia, jeszcze 
wytrwałości. Żeby ciężko pracować, 
a  cała reszta przyjdzie sama. Moją 
motywacją jest rodzina. Mam małego 
synka i dla niego wszystko robię. 

F.R: Rozumiem, że Armia będzie ist-
niała do końca życie i  jeden dzień 
dłużej? 

B.M: Mamy teraz 10 lat istnienia klubu. 
Myślę, że będziemy działać dalej, przy-
najmniej 50 lat (śmiech). 

 Dziękuję za rozmowę

Chcemy wygrywać w każdym meczu 

KOSZYKÓWKA

Tuż przed inauguracją rundy re-
wanżowej rozgrywek II ligi piłki 
nożnej, rozmawialiśmy z trenerem 
Górnika Polkowice - Enkeledem Do-
bim. Rozmowa dotyczyła przygoto-
wań do rundy wiosennej i przyszło-
ści polkowickiej drużyny.

 Ryszard Flisiewicz: Na początku 
chciałbym panu pogratulować ty-
tułu najpopularniejszego trenera 
2019 roku Zagłębia Miedziowego. 
Czym dla Pana jest to wyróżnienie?

Enkeleld Dobi: Bardzo dziękuję. To jest 
nagroda dla klubu, mojego zespołu 
i  sztabu. Bez nich tej nagrody by nie 
było. Z  tego miejsca chciałbym po-
dziękować gminie Polkowice i klubowi, 
który dał mi szansę prowadzenia tak 
dobrej drużyny. Jest to nasz wspólny 
sukces.

R.F: Byłem dzisiaj na treningu i  za-
uważyłem, że w  drużynie panuje 
znakomita atmosfera?

E.D:  U  nas zawsze jest dobra atmos-
fera. Oczywiście trochę jest nam przy-
kro po przegranym meczu, ale piłka 
nożna na tym polega, że trzeba stawić 
czoła, jak nam coś nie wychodzi. Moi 
zawodnicy dobrze pracują. Jestem 
z nich zadowolony. Oczywiście zawsze 
może być lepiej. To co robimy na co 
dzień, zaangażowanie i  determinacja 
w dążeniu do celu, pozwala nam pozy-
tywnie myśleć o przyszłości.

R.F: Długa przerwa zimowa dobiega 
końca. 29 lutego zagracie pierwszy 
mecz rundy rewanżowej z  drużyną 
Skry Częstochowa. Chyba nie mo-
żecie się doczekać tego spotkania?

E.D: O tak. Przerwa była długa. To bę-
dzie dobra weryfikacja pracy, którą 
w tej chwili wykonujemy. To wszystko 
co teraz robimy musimy pokazać na 

boisku. Nie możemy się doczekać tego 
meczu. Sparingi, które rozegraliśmy 
w okresie przygotowawczym, są tylko 
meczami kontrolnymi. Tak naprawdę 
mecze ligowe wywołują prawdziwe 
emocje, a  w dodatku jeśli wygrywamy, 
to dają nam prawdziwego kopa, czyli 
dużo satysfacji.

R.F: Ustalił Pan już taktykę na 
to spotkanie? Czy jeszcze za 
wcześnie?

E.D: Rozmawiamy już o tym meczu. Je-
steśmy świadomi tego, że jako benia-
minek II ligi musieliśmy poznać rywali 
i  teraz jesteśmy mądrzejsi. Będziemy 
robić wszystko, żeby minimalizować 
błędy które nam się zdarzały w  run-
dzie jesiennej. Piłka nożna jest grą 
błędów, a  my chcemy grać jak najle-
piej, żeby wyniki były zadawalające 
i cieszyły kibiców.

R.F: W  okresie przygotowawczym 
rozegraliście szereg sparingów. Co 
Wam dały te mecze?

E.D: To jest taka mała weryfikacja pra-
cy, którą wykonujemy. Przyglądamy 
się temu co trzeba poprawić, nad czym 
musimy pracować. Wyniki w  sparin-
gach nie są najważniejsze. Podczas 
tych spotkań pracujemy nad wieloma 
elementami zarówno w  defensywie, 

jak i   w  ofensywie. Gramy w  miesza-
nych składach. Zwracamy uwagę na 
młodych piłkarzy, naszych juniorów. 
Mecze kontrolne weryfikują każdego 
gracza.

R.F: Czy Pana piłkarze w  chwili 
obecnej grają taki futbol, jakby Pan 
sobie życzył ?

E.D: Jestem trenerem wymagającym 
i  zawsze będę wymagał więcej od 
swoich zawodników. Generalnie je-
stem zadowolony z okresu, który do tej 
pory przepracowaliśmy, ale zawsze 
może być lepiej. Ja jestem ambitnym 
trenerem i  chciałbym, żeby moi pił-
karze byli tacy sami jak ja i  podnosili 
swoje kwalifikację.

R.F: W  przerwie zimowej klub po-
zyskał dwóch graczy: Mateusza 
Baszaka i  Kajetana Szmyta. Czy to 
jest wzmocnienie, czy uzupełnienie 
składu?

E.D: Liczymy, że będą to wzmocnienia. 
Na tych piłkarzy zwróciliśmy uwagę. 
Podczas sparingów pokazali się z  do-
brej strony. Oczywiście musi upłynąć 
trochę czasu, żeby zaadaptowali się 
w drużynie, poznali dokładnie styl gry. 
Są to młodzi, perspektywiczni gracze, 
którzy mogą dużo wnieść do nasze-
go zespołu. U  nas mają możliwość 

rozwoju. Jeśli wykorzystają tą szansę, 
to będzie z nich pożytek. Jestem prze-
konany, że nowi piłkarze dadzą lepszą 
jakość w ofensywie przy naszym ukła-
dzie gry. Trzeba od czasu do czasu od-
świeżyć szatnię.

R.F: Jesteście beniaminkiem II ligi, 
runda jesienna nie była łatwa. Zaj-
mujecie obecnie 12. miejsce w  ta-
beli. Czy runda rewanżowa będzie 
trudniejsza? Jaki stawiacie sobie 
cel?

E.D: Chcemy jak najszybciej być pew-
nym utrzymania. To jest nasz priorytet. 
Potem oczywiście możemy myśleć, 
o  czymś więcej. Runda jesienna była 
dla nas trudna. Musieliśmy poznać ry-
wali i ich styl gry. Teraz jesteśmy mą-
drzejsi, ale również czujni.

R.F: Czy to znaczy, że wiosną będzie 
Wam się łatwiej grało?

E.D: Nigdy nie jest łatwo. Nawet naj-
większy mistrz nie wie, co go czeka. 
My ciężko pracujemy, żeby osiągać 
sukces. Boisko wszystko zweryfikuje. 
To jest piłka nożna i wszystko może się 
zdarzyć. Jestem dobrej myśli.

Dziękuję za rozmowę
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