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„Ten obiekt jest ważny dla polkowiczan”  
– mówi Sebastian Sypko.

„Gość Wydania” Gazety Polkowickiej na temat m.in. modernizacji 

polkowickiego parku wodnego na stronie 6-7.
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Robią śmietniki z toalety 
SPRAWY SPOŁECZNE

Szmaty, gazety, igły, resztki je-
dzenia, a nawet zaprawę betono-
wą wrzucają niektórzy z mieszkań-
ców do kanalizacji. Skutkiem tego 
są wysokie koszty usuwania awarii 
oraz uszkodzenia dróg i chodników. 

– Jednym z najbardziej skandalicznych 
przykładów braku odpowiedzialności 
za mienie publiczne było wlanie zapra-
wy betonowej do ścieków przy ulicy 
Kmicica. Pracownicy polkowickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej 
przez trzy tygodnie skuwali beton, 
który związał się w rurach kanalizacyj-
nych, tworząc ogromny czop – mówi 
Jacek Kaszuba, prezes PGM. – W przy-
padku intensywnych opadów mogło to 
spowodować uszkodzenia dróg i chod-
ników – dodaje. 
 
Usuwanie awarii powstałych wskutek 
nieprawidłowego użytkowania kana-
lizacji,  wiąże się z wysokimi kosztami 

finansowymi. Służby PGM muszą na 
bieżąco interweniować oraz wymie-
niać uszkodzone urządzenia i elementy 
infrastruktury kanalizacyjnej.
 
– Nieprawidłowe użytkowanie sie-
ci kanalizacji sanitarnej powoduje 
szybsze zużycie pomp, co podnosi ich 
awaryjność oraz wzrost poniesionych 
nakładów na eksploatację sieci, tj. in-
terwencje pracowników PGM oraz wy-
korzystanie samochodu specjalistycz-
nego WUKO do czyszczenie kanalizacji 
– wyjaśnia prezes Kaszuba. 
 
Czy mokre chusteczki, patyczki do 
uszu, waciki i  inne środki higieny oso-
bistej można wrzucać do toalety? 
– Stanowczo nie – odpowiada PGM. 
Listę rzeczy, których wrzucenie do 
kanalizacji może spowodować awarię 
znajdziecie na naszym portalu – www.
polkowice.eu. 

Paula Piastowska

Milion na drogę 
DROGI

Mieszkańcy Nowej Wsi Lubińskiej 
wreszcie doczekają się głównej 
drogi. Na jej budowę wraz z  od-
wodnieniem gmina zarezerwowa-
ła w budżecie 2020 ponad milion 
złotych.
To wynik autopoprawki burmistrza  
Polkowic do projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu i w budżecie 
gminy Polkowice na 2020 rok. 
- Ze względu na to, że Nowa Wieś 
Lubińska to dziś jedyna miejsco-
wość, która nie posiada komplekso-
wego systemu dróg wewnętrznych 
postanowiliśmy zwiększyć kwotę 

właśnie w tym zadaniu – mówi Łukasz  
Puźniecki, burmistrz Polkowic. - To 
bardzo istotne z  punktu widzenia nie 
tylko poprawy jakości życia mieszkań-
ców wsi, dojazdu do domów, wyjazdów 
z  tej miejscowości. Jest to również 
ważne choćby ze względu na przejazdy 
pojazdów użyteczności publicznej, ta-
kich jak autobusy komunikacji miejskiej, 
które dzisiaj poruszają się tam drogą 
gruntową przy zmiennych warunkach 
atmosferycznych. Stanowi to dość 
duże utrudnienie – dodaje. 
Budowa dróg w  Nowej Wsi Lubińskiej 
jest podzielona na trzy etapy, z  cze-
go dotychczas został zrealizowany 

pierwszy etap. Teraz czas na budowę 
drogi głównej, przebiegającej przez 
serce miejscowości. Trzeci etap za-
kłada budowę dróg, odchodzących od 
drogi głównej. 
- Projekt ten jest zgłoszony do do-
finansowania w  ramach programu 
prowadzonego przez Samorząd Woje-
wództwa Dolnośląskiego, a  dotyczą-
cego modernizacji dróg prowadzących 
do pól – mówi burmistrz Puźniecki.  
- Jesteśmy na etapie procedowania 
wniosku – dodaje.

DRM

Nowe połączenia na strefę 

TRANSPORT

Mieszkańcy Sobina, Jędrzycho-
wa i Nowej Wsi Lubińskiej bez pro-
blemu mogą dojechać na poranną 
zmianę do pracy komunikacją miej-
ską. 

Na prośbę mieszkańców rozbu-
dowane zostały kursy linii nr 3 
relacji Polkowice-Jędrzychów. 

Po zmianach autobus dodatkowo  
zatrzyma się na przystankach przy ul. 
Fabrycznej (Sanden) oraz przy zakła-
dach VW Motor Polska S.A. i  CCC –  
informuje Jan Wojtowicz, pełnomocnik 
ds. górnictwa i komunikacji. 

Godzina porannego odjazdu z  Jędrzy-
chowa pozostała bez zmian. Autobus 
dowozi pasażerów z Nowej Wsi Lubiń-
skiej, Jędrzychowa i  Sobina na polko-
wicką podstrefę Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej przed godz. 6.00. 

Kurs powrotny odbywa się po godzinie 
14.20.

– Taka modyfikacja rozkładu jazdy, 
ułatwia mieszkańcom dojazd do pra-
cy. Od wielu, wielu lat staraliśmy się 
o to, żeby autobus zatrzymywał się na 
strefie. W końcu się udało. Zostaliśmy 
wysłuchani, a nasze postulaty zostały 
zrealizowane – mówi Joanna Oczkoś-
-Miżejewska, sołtys Jędrzychowa. 

To niejedyna zmiana w kursowaniu linii 
nr 3. W  nowym rozkładzie pojawił się 
także dodatkowy kurs, dzięki któremu 
mieszkańcy dojadą do Polkowic rów-
nież przed godziną 7.00. 

– To połączenie utworzono głównie 
z  myślą o  osobach, które potrzebują 
dojechać do Polkowic do pracy, a także 
dla uczniów dojeżdżających do szkół 
w Chocianowie i Lubinie – wyjaśnia Jan 
Wojtowicz. 

Zmiany w rozkładzie jazdy były konsul-
towane z sołtysami wszystkich trzech 
sołectw, aby nowy rozkład dopasował 
się do potrzeb mieszkańców. 

– Mieszkańcy zgłaszali mi niejedno-
krotnie potrzebę wprowadzenia dodat-
kowego porannego kursu. Dzieci miały 
problem z dojazdem do szkoły, a doro-
śli do pracy. Cieszymy się, że udało się 
zrealizować nasze prośby – mówi Ewe-
lina Turkiewicz, sołtys Sobina. 

Bez zmian pozostają kursy umożliwia-
jące dojazd z  Polkowic na strefę na 
godz. 7.00 oraz powrót po godz. 15.

Dodatkowo zmianie uległa godzi-
na sobotniego kursu z  Polkowic do  
Jędrzychowa. Zamiast o  godz. 15.00 
autobus odjedzie dwie godziny wcze-
śniej, o 13.00. 

Paula Piastowska
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Szereg przedmiotów skra-
dzionych z  szafek należących 
do górników oraz dwa samo-
chody ukradzione z  parkingu 
przy Szybie R-9 Zakładów 
Górniczych „Rudna” odzyskali 
funkcjonariusze Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powiato-
wej Policji w  Polkowicach. Za 
więzienne kraty trafił 41-letni 
mężczyzna odpowiedzialny za 
te przestępstwa.

Bez uprawnień i na podwójnym 
gazie prowadził samochód. 
Miał pecha, bo na swojej drodze 
spotkał znajomego policjanta. 
Funkcjonariusz wiedział, że 
mężczyzna nie posiada upraw-
nień do kierowania jakimikol-
wiek pojazdami. Okazało się, 
że miał blisko promil alkoholu 
w wydychanym powietrzu.

W czasie wolnym od służby 
funkcjonariusz z  Komendy 
Powiatowej Policji w  Polko-
wicach zatrzymał sprawcę 
kradzieży sklepowej. Dzięki 
szybkiej reakcji mundurowe-
go zatrzymany stanie przed 
sądem, a  towar w  nienaru-
szonym stanie wrócił na 
półki sklepowe.

Do jednej z  lubińskich przy-
chodni zgłosiła się kobieta, 
która wróciła z  północnych 
Włoch, gdzie przebywała na 
nartach. Miała objawy podobne 
do grypy, więc została prze-
wieziona karetką na oddział 
zakaźny wrocławskiego szpi-
tala. Zrobiono jej tam badania 
w  kierunku koronawirusa. Wy-
nik okazał się negatywny. 

Na stadionie miejskim w Polko-
wicach policjanci z  Nieetato-
wego Pododdziału Prewencji 
Komendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach doskonalili swo-
je umiejętności. W ćwiczeniach 
wzięli udział, być może przyszli 
funkcjonariusze – uczniowie 
klasy mundurowej z  Zespołu 
Szkół im. Narodów Zjednoczo-
nej Europy w Polkowicach.
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Krzyżówka na Kopalnianej 
w rękach Polkowic
BEZPIECZEŃSTWO

Projektem budowy ronda na skrzy-
żowaniu ulic Kopalnianej z Dział-
kową w pełni może zająć się gmi-
na Polkowice. Wcześniej nie było 
to możliwe, gdyż ulica Działkowa 
jest drogą wojewódzką. Ten new-
ralgiczny punkt na drogowej ma-
pie Polkowic, nigdy nie był priory-
tetem władz Dolnego Śląska. 
 
Przebudowa tego skrzyżowania jest 
jednym z priorytetów obecnych władz 
Polkowic. O  zapewnienie bezpieczeń-
stwa w tym miejscu zabiega burmistrz 
Łukasz Puźniecki, jak i  radni Lepszych 
Polkowic. 
- Temat prowadzę od 2018 roku. Wte-
dy jeszcze wnioskowałem w  tej spra-
wie do poprzednich władz miejskich,  
sygnalizując bardzo dużą potrzebę 
przebudowy tego skrzyżowania. 
Obrazując przy tym skalę niebezpie-
czeństwa i  ilość wypadków – mówi 
Mariusz Zybaczyński, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej w Polkowicach.
Dotychczas prace, nawet projek-
towe, nie były możliwe, ponieważ 
jedna z  dróg, na której znajduje się 
skrzyżowanie oraz teren wokół tej 
drogi nie należą do gminy, lecz do  
województwa. Chodzi tu o ulicę Dział-
kową, która jest drogą wojewódzką 
331. Kwestie bezpieczeństwa, ruchu 

drogowego, drożności tego skrzyżo-
wania tak bliskie polkowiczanom, nie 
należą do priorytetów województwa. 
Władze Dolnego Śląska przekazały 
więc zadanie zaprojektowania nowego, 
bezpieczniejszego rozwiązania w  tym 
miejscu władzom gminy. 
Na ostatniej sesji, by formalności sta-
ło się zadość, polkowiccy radni podjęli 
decyzję o  przejęciu przez gminę za-
dania województwa dolnośląskiego, 
polegającego na opracowaniu planów 
wybudowania we wspomnianym miej-
scu ronda. Gmina w  pełni sfinansuje 
przygotowanie dokumentacji. Według 
szacunków może to kosztować 140 ty-
sięcy złotych. 
Jak wyjaśnił Tomasz Duszyński, kie-
rownik Referatu Inwestycji Urzędu 
Gminy Polkowice, w ramach tego zada-
nia zostanie też zaprojektowany odci-
nek ulicy Kopalnianej od skrzyżowania 
z  obecną krajową trójką. Powstaną 
m.in. nowy chodnik i ścieżki rowerowe. 
Kolejnym krokiem jest zawarcie poro-
zumienia przez burmistrza Polkowic 
z Województwem Dolnośląskim, które 
ureguluje zasady realizacji zadania.

DRM

Będzie nowa przychodnia zdrowia?
PCUZ

W połowie roku prezes Polkowic-
kiego Centrum Usług Zdrowotnych 
ma przedstawić burmistrzowi kon-
cepcję modernizacji i przebudowy 
przychodni. A co z obecnym budyn-
kiem?  
 
- Ten obiekt wymaga gruntownej mo-
dernizacji, stąd też zadanie, jakie wy-
znaczyłem nowemu prezesowi, aby do 

30 czerwca przedstawił kompleksową 
propozycję przebudowy przychodni 
zdrowia – mówił burmistrz Łukasz 
Puźniecki podczas ostatniej sesji rady 
miejskiej. – To bardzo duże wyzwanie, 
ale uważam, że dziś jesteśmy w stanie 
podjąć tę inicjatywę, a nawet musimy. 
Tam też pojawią się rozwiązania zwią-
zane z  rozbudową poradni obrazowej, 
czyli diagnostyki, na której nam bardzo 
zależy. 

Radni są zgodni co do tego, że przy-
chodnia zdrowia wymaga komplekso-
wego i  kosztownego remontu (m.in. 
poradnia dla kobiet, węzeł cieplny 
czy toalety). Wątpliwości pojawiły 
się, jeśli chodzi o  zagospodarowanie 
obecnej przychodni w  przyszłości. 
A  konkretnie, czy planowana tam re-
habilitacja nie będzie konkurencją dla 
tej w  Aquaparku. Okazuje się, że nie. 
Co więcej, mogą się one uzupełniać, 

co zdecydowanie zwiększy ofertę za-
biegów, z  jakich mogliby skorzystać 
mieszkańcy (np. rehabilitacja kinetycz-
na). W tym zakresie, do kompletu trze-
ba dodać rozbudowę infrastruktury 
w  KS „Górnik” Polkowice, z  myślą też 
o kliencie komercyjnym. To przyszłość. 
Obecnie, najważniejszą sprawą jest 
przebudowa nowej przychodni. 

ULK

Bezpieczniej dzięki kamerom
BEZPIECZEŃSTWO

Osiemdziesiąt nowych kamer zo-
stanie zamontowanych na terenie 
Polkowic. Gmina ogłosiła przetarg 
na budowę nowoczesnego syste-
mu monitoringu miejskiego. Zain-
teresowanie ze strony potencjal-
nych wykonawców jest bardzo du-
że. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 

z planem, miasto zostanie otoczo-
ne siatką kamer w drugiej połowie 
tego roku. 
 
W tej chwili w Polkowicach funkcjonują 
dwa punkty kamerowe. Jeden znajduje 
się w  Centralnym Parku Zabaw i  Wy-
poczynku i  składa z  16 kamer, a  drugi 

w polkowickim rynku i składa się z jed-
nej, obrotowej kamery. Po zrealizowa-
niu projektu na terenie Polkowic będzie 
96 kamer. 
Miejsca ich umieszczenia zostały usta-
lone z  radnymi, policją i  strażą miej-
ską. Służby przygotowały statystyki 
dotyczące zagrożeń i  przestępczości, 
na podstawie których radni wskazali 
punkty instalacji kamer. 
- Przeanalizowaliśmy projekt monito-
ringu i  dostosowaliśmy go do aktual-
nych potrzeb miasta – mówi Sławomir 
Tarnowski, przewodniczący klubu rad-
nych Lepsze Polkowice. 
Monitoringiem będą objęte wszystkie 
drogi wylotowe z  miasta. Będą one 
zapisywać numery rejestracyjne oraz 
markę samochodu. Dzięki temu służby 
będą mogły dużo łatwiej podejmować 
interwencje związane z  bezpieczeń-
stwem mieszkańców. 
Oprócz budowy kamer, w ramach inwe-
stycji mają też powstać serwerownia 
oraz dwa punkty nadzoru.
- Będzie to pierwszy etap budowy mo-
nitoringu miejskiego w  Polkowicach 
– mówi Marcin Szydłowski, dyrektor 
Wydziału Informatyki UG Polkowice. 
– Budujemy ten system w taki sposób, 
żeby można go było z  biegiem czasu 
łatwo rozbudowywać o  nowe punk-
ty kamerowe. Do serwerowni będzie 
można podłączyć nawet do dwustu 
kamer – dodaje.

.DRM

Osiedla w nowej formule  
RADY OSIEDLOWE

Nowa formuła funkcjonowania 
osiedli jest potrzebna z jednego po-
wodu: dotychczasowa się wyczer-
pała. W tej właśnie sprawie, do 10 
marca, potrwają konsultacje spo-
łeczne. Głównym punktem debaty 
będzie nowy statut. 
 
Proponowane zmiany w  działalności 
osiedli są odpowiedzią na kilka podsta-
wowych pytań. Na przykład, czy rady 
nadal powinny zajmować się organiza-
cją pikników osiedlowych i  wycieczek 
krajoznawczych, czy być bardziej gło-
sem doradczym w  samorządzie gmin-
nym? Co ważne, zarówno członkowie 
rad, jak i  mieszkańcy podkreślają, że 
obecna formuła działalności tego typu 
jednostek pomocniczych gminy wy-
czerpała się. 
– Dlatego też, 4 marca rozpoczęły 
się konsultacje z  mieszkańcami, pod-
czas których zostanie przedstawio-
ny i  poddany otwartej dyskusji nowy 
model funkcjonowania osiedli – mówi   
Wojciech Żbikowski, pełnomoc-
nik burmistrza ds. komunikacji 

z mieszkańcami.
Pierwsza zmiana, jaka znalazła się 
w  nowym statucie dotyczy samej for-
my funkcjonowania osiedli. W podejmo-
waniu decyzji 15-osobowe obecnie rady 
zastąpią Ogólne Zebrania Mieszkańców 
oraz pięcioosobowe Zarządy Osiedli (te 
wybiorą mieszkańcy w głosowaniu taj-
nym i bezpośrednim). 
Określone też zostały zadania statu-
towe osiedli. Będą reprezentować in-
teresy mieszkańców przed organami 
gminy. Zapewnią mieszkańcom udział 
w  sprawach związanych z  rozwojem 
osiedla, a  także umożliwią im udział 
w  rozstrzyganiu tych spraw związa-
nych z  funkcjonowaniem gminy, które 
mają wpływ na warunki życia w  miej-
scu zamieszkania. Ponadto, zarządy 
będą kształtować i upowszechniać od-
powiedzialność za dobro wspólne. 
- Poza zmianami formalnymi, statut 
zakłada również zmianę priorytetów 
działania osiedli – dodaje Wojciech Żbi-
kowski. – Będą one pełnić rolę opinio-
dawczo-doradczą wobec burmistrza 
oraz rady miejskiej. Bliska współpraca 
z  magistratem zapewni odpowiedni 

przepływ informacji w obu kierunkach, 
co w  przyszłości pozwoli na szybszą 
realizację projektów. Taka formuła 
sprawdza się w wielu miastach, nieza-
leżnie od ich wielkości. 
Kolejną nowością jest propozycja po-
łączenia kilku osiedli: Polanki z częścią 
os. Staszica, os. Dąbrowskiego z  os. 
Hubala i częścią os. Staszica, a os. Cen-
trum z os. Stare Miasto. 
- Łączone osiedla mają podobny układ 
osadniczy, stosunkowo niewielką licz-
bę mieszkańców i wspólne kwestie do 
rozwiązania – wyjaśnia pełnomocnik 
burmistrza. – Poza tym, współpraco-
wały już ze sobą, między innymi, pod-
czas organizacji imprez osiedlowych. 
Proponowane zmiany są istotne. I  po 
raz pierwszy w gminie konsultacje spo-
łeczne przeprowadzone zostaną dwu-
torowo. Mieszkańcy będą mogli zgłosić 
swoje uwagi pisemnie, podczas spotkań 
w urzędzie gminy (od 4 do 9 marca). A do 
10 marca opinie można będzie wyrazić 
za pośrednictwem strony internetowej: 
https://konsultacje.polkowice.eu/
Przypomnijmy, że rady osiedli działają 
w  Polkowicach od 2014 roku. Obecnie 

jest ich 10 i  liczą, w  sumie, 150 osób, 
które za swoją pracę otrzymują diety 
(radny w  wys. 100 zł, przewodniczą-
cy rady - 500 zł, miesięcznie). W 2019 
roku przeznaczono na ten cel ponad 
220 tys. zł. Do tej pory rady zajmowa-
ły się głównie organizacją wydarzeń 
kulturalnych, integracyjnych i  akcji 
medycznych we współpracy, odpo-
wiednio, z Centrum Kultury i Polkowic-
kim Centrum Usług Zdrowotnych. Na 
działania kulturalno-integracyjne rady 
przeznaczyły prawie 610 tys. zł, spor-
towe - 430 tys. zł, a akcje zdrowotne - 
270 tys. zł. 
W  nowej formule rady zostaną z  tego 
pośrednictwa wycofane. Tym samym, 
polkowiczanie zyskają większy dostęp 
do projektów, a  ich realizacja będzie 
bardziej przejrzysta. Warto podkre-
ślić, że w  tym roku zarezerwowano 
w budżecie gminy 6 mln zł dla CK, 3 mln 
zł dla PCUZ (na 17 programów zdro-
wotnych), a  ponad 8 mln zł na rozwój 
sportu. 
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 A co na to 
mieszkańcy?

SONDA GAZETY 
POLKOWICKIEJ

„Czy wie Pan/Pani czym 
zajmują się rady osiedlowe?”- 

pyta Paula Piastowska

„Trudno mi powiedzieć, nie widzę 
efektów ich działań. Szczerze 
mówiąc, nawet nie wiem, kto 

jest radnym na moim osiedlu.”

„Organizują koncerty, udostęp-
niają bilety na różne wyda-
rzenia, organizują pikniki.”

„Tak wiem, korzystałam z ćwiczeń 
gimnastycznych i zajęć tanecznych 
organizowanych przez radę osiedla 
i w sumie z tym głównie je kojarzę.”

„Nie mam pojęcia. Mieszkam od nie-
spełna roku w Polkowicach i nawet 
nie wiedziałam, że są tu takie rady.”

„Przekazaniem środków na potrzeby 
mieszkańców osiedla. A powinni 

zajmować się osobami samotnymi 
i starszymi na danym osiedlu.”

„Integracją mieszkańców osiedla?” 
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OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania Przestrzenne-
go, Geodezji i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogłoszeń 
– ul. Rynek 19 wywieszono wykaz dotyczący:

- dzierżawy części działki i  o  nr geod. 100/16 obręb Żelazny 
Most z przeznaczeniem na cele rolne.
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Plano-
wania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości – ul. Rynek 19 
(pok. 10-11) tel. 76/ 84 74 128

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. 
Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
www.polkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod ad-
resem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono wykaz nastę-
pującej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:  

- nieruchomość o pow. 357 m2, położona w granicach działek 
nr 159/25 i 160/12 w obrębie 2 miasta Polkowice.     
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 
19, pok. 10,  tel. (076) 72 46 785.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. 
Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
www.polkowice.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono wykaz 
następujących nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę:  
1) część działki nr 298 o pow. 9 m2, położona w obrębie 

Tarnówek,   
2) część działki nr 127/7 o  pow. 25 m2, położona w  obrębie 
Komorniki, 
2) część działki nr 96/1 o  pow. 9 m2, położona w  obrębie 
Żuków.  
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 
19, pok. 10,  tel. (076) 72 46 785.

OGŁOSZENIE
Komendant Straży Miejskiej w Polkowicach
ogłasza:
przetarg nieograniczony na sprzedaż przyrządów 
weterynaryjnych 
Wykaz przyrządów weterynaryjnych objętych postępowa-
niem wraz z cenami wywoławczymi:
dmuchawa weterynaryjna 1 szt. PSY-40/24/97, cena wywo-
ławcza netto 141,62 zł, kwota wadium: 14,16
poskrom dla psów 1 szt. PSY-41/61/06 cena wywoławcza net-
to 70,14 zł, kwota wadium: 7,01 zł
chwytak na psy 1 szt. PSY-40/16/97 cena wywoławcza netto 
50,78 zł, kwota wadium: 5,08 zł

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Oferty należy składać w terminie do dnia 20.04.2020 do godz. 
09:00 w kancelarii Straży Miejskiej w Polkowicach przy ul.Tar-
gowej 11.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 r. o godz. 09:30.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie 
wadium. 
Więcej informacji na temat przetargu można uzyskać w  kan-
celarii Straży Miejskiej 
w  Polkowicach przy ul.Targowej 11, na tablicy ogło-
szeń w  siedzibie jednostki lub na stronie internetowej:  
www.ksm.polkowice.pl

OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia „Sygnał Serca”

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że na pod-
stawie Uchwały nr 3/2019 Walnego Zebrania Członków Sto-
warzyszenia „Sygnał Serca” z  Polkowic, z  dnia 07.03.2019 
w  sprawie postawienia Stowarzyszenia „Sygnał Serca”  
w  stan likwidacji i  jego rozwiązania oraz na podstawie Po-
stanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej 
we Wrocławiu, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego 
sygn. sprawy  WR.IX NS-REJ.KRS/003224/20/663 wszczęta 
została likwidacja Stowarzyszenia „Sygnał Serca” 59-100 
Polkowice, ul.Strefowa 2 

Likwidatorem stowarzyszenia ustanowiona została Koło-
dyńska Małgorzata.

W  związku z  powyższym wzywa się do składania ewen-
tualnych roszczeń w  stosunku do ww. Stowarzyszenia 
w  terminie do 31 maja 2020 roku na podany powyżej adres 
Stowarzyszenia. 
Zgłoszenia należy dokonywać na piśmie w dwóch egzempla-
rzach, załączając odpis dokumentów uzasadniających wie-
rzytelności z określeniem kwoty głównej i odsetek.

Likwidator:
Kołodyńska Małgorzata 

OGŁOSZENIE
Nabór na członka Rady Nadzorczej 

Burmistrz Polkowic ogłasza nabór kandydatów na członka 
Rady Nadzorczej spółki Polkowickie Towarzystwo Budownic-
twa Społecznego Sp. z o.o Osoby zainteresowane kandydo-
waniem na złożenie swojej aplikacji mają czas do 11 marca br.

Potencjalny kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien 
spełniać co najmniej jeden z poniższych wymogów:
1. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicz-

nych, prawnych lub technicznych,
2. posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, 

biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy 
inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

3. ukończyć studia Master of Buisness Administration 
(MBA),

4. posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
5. posiadać certyfikat Certified Intrnational Investment 

Analyst (CIIA),
6. posiadać certyfikat Association of Chartered Certified 

Accountants (ACCA),
7. posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics 

(CFF),
8. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed ko-

misją powołaną przez Ministra Przekształceń Wła-
snościowych, Ministra Przemysłu i  Handlu, Ministra 
Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na 
podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 
r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich pry-
watyzacji (Dz. U. poz. 202 z późn. zm.),

9. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed ko-
misją powołaną przez ministra właściwego do spraw 
Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywaty-
zacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2170 oraz z 2019 r. poz. 492),

10. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów 
nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczo-
ną przez Prezesa Rady Ministrów, 

11. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów 
nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczo-
ną przez ministra właściwego do spraw aktywów 
państwowych,

12. złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów 
nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczo-
ną przez ministra właściwego do spraw aktywów 
państwowych.

Od kandydatów wymaga się również znajomości przepisów 
Kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o  niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ponadto 
musi posiadać doświadczenie zawodowe wynikające z  peł-
nienia funkcji lub zajmowanych stanowisk w organach spółek 
prawa handlowego, zwłaszcza w  organach spółek z  udzia-
łem jednostek samorządu terytorialnego. 
Więcej szczegółów na temat naboru potencjalni kan-
dydaci znajdą w  Biuletynie Informacji Publicznej:  
https://bip.polkowice.eu/ 

Polkowice, dnia 20.02.2020 r.
Burmistrz Polkowic ogłasza przetarg ustny ograniczony do 
mieszkańców Gminy Polkowice na sprzedaż drewna opałowe-
go, pozyskanego w  ramach uproszczonego planu urządzania 
lasu z terenów leśnych stanowiących własność Gminy Polko-
wice (sortyment S4).

Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. o godz. 1200  
w Urzędzie Gminy Polkowice 
ul. Górna 2, sala konferencyjna nr 204
1. Termin oględzin przedmiotu przetargu: 09.03.2020 r. w go-
dzinach od 8.00 do 10.00 po wcześniejszym uzgodnieniu tele-
fonicznym pod numerem telefonu  76 74 96 001.
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby zamieszkałe na terenie 
Gminy Polkowice, które wniosły do dnia 11.03.2020 r. wadium 
w wysokości 308,02 zł na rachunek bankowy nr 47 1020 3017 
0000 2002 0166 6288 (wadium dotyczy tylko stosu „3. nr 
07812 – 28,52m3”, dla pozostałych stosów wadium nie jest 
wymagane).
3. 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 przetar-
gu – zwrot wadium na pisemnie wskazanie konta bankowego,

ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg nie 
zgłosi się po odbiór faktury i nie dokona w terminie 7 dni licząc 
od daty przeprowadzenia przetargu należnej wpłaty na rachu-
nek dochodów gminy Polkowice. 
4. Warunkiem uczestnictwa w  przetargu jest: przedłożenie 

do wglądu dowodu tożsa-
mości, potwierdzającego 
zamieszkanie na terenie 
gminy Polkowice.
5. Sortymentacja drewna 
nie podlega podważe-
niu, kupujący podczas 
oględzin zapoznaje się 
z przedmiotem przetargu.
6. Drewno zostanie sprze-
dane osobom fizycznym, 
które zaoferują najwyż-
szą cenę netto.
7.Przetarg uważa się za 
zakończony wynikiem 
negatywnym, jeżeli żaden 
z  uczestników przetargu 
nie zaoferuje postąpienia 
ponad cenę wywoławczą.
8.Z  przeprowadzonego 
przetargu sporządzony 
zostanie protokół, na 
podstawie którego doko-
nana zostanie sprzedaż 
drewna.
9. Osoby, które wygrały 
przetarg  zobowiązane są: 
a) zgłosić się po odbiór 
faktury,

b)dokonać wpłaty na rachunek dochodów gminy Polkowice, 
c) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy drewna, w terminie 
do 10 dni licząc od daty przeprowadzenia przetargu.
10. Odbiór drewna przez kupującego loco las obręb Sucha Gór-
na dz. 236/3 po wcześniejszym uzyskaniu zgody Nadleśnictwa 
Lubin na przejazd drogami leśnymi.
Uwagi: 
- do wylicytowanej ceny netto drewna doliczony zostanie po-
datek VAT w wysokości:
- 8 % do sortymentów S4 
Dodatkowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska 
i Obszarów Wiejskich ul. Górna 2, pok. 4, tel. 76 74 96 001
Burmistrz Polkowic zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. 
Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
www.polkowice.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono: 
I. Wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży: 
1) nieruchomość w granicach działki nr 1032/6 o pow. 64 m2, 
położona w obrębie 2 miasta Polkowice – sprzedaż na popra-
wę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 
2) nieruchomość w granicach działki nr 91/87 o pow. 94 m2, 
położona w obrębie 2 miasta Polkowice – sprzedaż na popra-
wę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
3) nieruchomość w granicach działki nr 1050/1 o pow. 40 m2, 
położona w obrębie 2 miasta Polkowice – sprzedaż na popra-
wę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
4) nieruchomość w granicach działki nr 1267/6 o pow. 336 m2, 
położona w obrębie 2 miasta Polkowice – sprzedaż na popra-
wę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
5) nieruchomość w  granicach działek nr 166/110 o  pow. 27 
m2 i nr 754/10 o pow. 276 m2, położona w obrębie 2 miasta 
Polkowice – sprzedaż na poprawę warunków zagospodaro-
wania nieruchomości przyległej,
6) nieruchomość w granicach działek nr 166/107 o pow. 67 

m2, nr 795/18 o pow. 13 m2 i nr 795/39 o pow. 76 m2, położona 
w obrębie 2 miasta Polkowice – sprzedaż na poprawę warun-
ków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
7) nieruchomość w granicach działek nr 996/5 o pow. 2 m2 
i nr 1033/3 o pow. 87 m2, położona  w obrębie 2 miasta Polko-
wice – sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej,
8) nieruchomość w granicach działek nr 919/13 o pow. 286 m2 
i nr 996/7 o pow. 14 m2, położona w obrębie 2 miasta Polko-
wice – sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej.
II. Wykazy następujących nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę: 
1) nieruchomość w granicach części działki nr 123/9 o pow. 
40 m2,  położona we wsi Tarnówek – dzierżawa z przezna-
czeniem na ogród przydomowy,
2) nieruchomość w granicach części działki nr 91/81 o pow. 
44 m2, położona w  Polkowicach przy ul. Wojska Polskiego 
- zagospodarowana jako ogród przydomowy (dzierżawa na 
rzecz dotychczasowego użytkownika).

Informacje na temat wykazów można uzyskać w  Wydziale 
Planowania Przestrzennego, Geodezji                          i Nierucho-
mości, ul. Rynek 19, pok. 10,  tel. (076) 72 46 785;  72 46 782.

10.03.2020 r.
PIOTR OŻÓG

17.03.2020 r.
ROMAN ROZMYSŁOWSKI
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Rozlicz PIT w Polkowicach 
PIT

Po raz pierwszy w naszym mieście 
rusza loteria PIT, w której można 
wygrać nagrody o łącznej wartości 
30 tysięcy złotych. Wystarczy roz-
liczyć podatek dochodowy w Polko-
wicach i zgłosić swój udział. Na-
groda główna to 10 tysięcy złotych.
 

- Loteria ma zachęcić naszych miesz-
kańców do rozliczania się w  Polko-
wicach – mówi  burmistrz  Łukasz 
Puźniecki.  
W  rozliczeniu rocznym nie trze-
ba podawać adresu zameldowania,  
wystarczy adres zamieszkania.  
Pieniądze z podatku PIT w dużej części 
zasilają właśnie budżet miejscowości, 

w której się rozliczamy. 
- Zachęcam do tego, żeby być lokalnym 
patriotą i  płacić podatki w  Polkowi-
cach, a tym samym wpływać na rozwój 
naszej gminy – dodaje. 
Rocznie budżet gminy Polkowice jest 
szczuplejszy o 12 mln zł tylko dlatego, 
że mieszkańcy wpisują w PIT-ach swoje 
adresy zameldowania, bądź z  innych 

powodów rozliczają się w  innym mie-
ście, mimo że mieszkają w  Polkowi-
cach. Za 12 mln gmina mogłaby kupić na 
przykład sześćdziesiąt placów zabaw. 
Loteria rusza 9 marca i  potrwa do 11 
maja. Losowanie odbędzie się 20 maja, 
a wręczenie nagród nastąpi 21 czerwca 
podczas Dni Polkowic. 
Co trzeba zrobić, by wziąć udział 

w loterii? Wystarczy wpisać Polkowice 
lub nazwę miejscowości, wchodzącej 
w skład gminy Polkowice, jako miejsce 
zamieszkania i  zarejestrować się on-
-line na stronie: pitwpolkowicach.pl lub 
tradycyjnie w  jednym z  czterech wy-
mienionych na ulotce punktów. Należy 
zachować kopię z

DRM

Kasa dla sołectw

FINANSE

Jednogłośnie radni zagłosowali za 
wyodrębnieniem z budżetu giminy 
Polkowice funduszu sołeckiego. 
Dzięki temu sołectwa będą mogły 
realizować własne pomysły. 
 
Utworzenie funduszu sołeckiego daje 
możliwość trwałego zabezpieczenia 
w  budżecie pieniędzy przeznaczonych 

tylko dla sołectw. Po drugie, zagwa-
rantuje i  zwiększy realny wpływ 
mieszkańców na poprawę warunków 
życia na wsiach - środki będą mogły 
być przeznaczane na działania inwe-
stycyjne. To narzędzie pozwoli samym 
mieszkańcom decydować, o  tym czy 
w  pierwszej kolejności remontowany 
będzie chodnik, powstanie nowy plac 
zabaw, czy utworzone zostaną nowe 
tereny zielone - bez konieczności 

angażowania ratusza.
- Mieszkańcy najlepiej wiedzą, co 
należy zrobić w  ich najbliższym oto-
czeniu – podkreśla burmistrz Łukasz  
Puźniecki, który przedłożył radzie 
miejskiej projekt uchwały w  sprawie 
wydzielenia funduszu sołeckiego w bu-
dżecie gminy. 

– Na 2500 gmin w kraju 
fundusze sołeckie 
z powodzeniem istnieją 
w ponad 1600. 

Czas, aby i w naszej gminie mieszkańcy 
z  terenów wiejskich mieli zdecydowa-
nie większy wpływ na to, jak rozwija się 
ich sołectwo. I my, jako radni, chcemy 
to zagwarantować – powiedział Ma-
riusz Zybaczyński, wiceprzewodniczą-
cy rady miejskiej.
O  tym, ile pieniędzy dostanie  
poszczególne sołectwo decyduje wzór 
określony w ustawie o funduszu sołec-
kim. Pod uwagę bierze się liczbę miesz-
kańców i wykonane dochody gminy.

DRM

Mieszkania rozdane

MIESZKAŃCY

Kończy się zasiedlanie ostatnich 
mieszkań w  budynkach przy ul. 
Wojska Polskiego w Polkowicach.  

Aktualnie na około pięć procent lo-
kali nie podpisano jeszcze umów 
najmu. Z  różnych powodów, na 

przykład braku pieniędzy na kaucję 
mieszkaniową czy przebywanie w szpi-
talu – mówi Bożena Maciejowska,  dy-
rektor Wydziału Zdrowia, Spraw Spo-
łecznych i Mieszkaniowych w urzędzie 

gminy. 
Od ubiegłego roku zasiedlono  
w  Polkowicach 211 lokali. W  czterech 
budynkach przy ul. Wojska Polskiego 
jest 98 mieszkań. Przy Jana Pawła II 
mamy 76, a przy ul. Hubala – 50. 
Wszystkie osoby, które otrzymały 
przydział przeszły weryfikację, zgod-
nie z  uchwałą rady miejskiej. W  pro-
cesie sprawdzono ewentualne zadłu-
żenie, posiadanie własności, a  także 
dochód.

ULK

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

AQUAPARK

Wkrótce Aquapark przejdzie kom-
pleksowy remont, na który wszy-
scy czekają od dawna. Budynek 
ma być estetyczny, nowoczesny, 
ale i bezpieczny. Obok funkcji re-
habilitacyjnej, ma spełniać przede 
wszystkim zadania rozrywkowe. 
Modernizacja będzie sfinansowa-
na z kredytu, na który spółka do-
stała zielone światło ze strony po-
lkowickich władz. Radni większo-
ścią głosów, zadecydowali o po-
ręczeniu pożyczki w  wysokości 
35 mln zł. Teraz czas na realizację. 
O tym, co zmieni się w polkowic-
kim parku wodnym, o planach, po-
mysłach i wątpliwościach rozma-
wialiśmy z prezesem Aquaparku  
Sebastianem Sypko.
 
Edyta Drzymała: Co za te 35 mln zł 
zmieni się w Aquaparku?

Sebastian Sypko: Po pierwsze czeka 
nas przebudowa części basenu rekre-
acyjnego. Chcemy dostosować go do 
potrzeb naszych najmłodszych klien-
tów, czyli dzieci. W  tej chwili mamy 
takie atrakcje, które nie cieszą się zbyt 
dużym zainteresowaniem i  wykorzy-
stywane są przez kilka osób dziennie. 
Mam tu na myśli między innymi dziką 
rzekę. W  jej miejsce powstanie trzy-
osobowa zjeżdżalnia rodzinna. Prze-
szklona część od strony drogi krajowej 
nr 3 przez 22 lata stała pusta, nigdy 
nie była wykorzystywana. Będzie tam 
basen dla tych najmłodszych (0-7 lat). 
Ma on być dwupoziomowy z  minizjeż-
dżalnią. W obecnym basenie dla dzieci 
pojawią się nowe zabawki. Chcemy, by 
dzieci mogły bawić się w  wodzie dłu-
żej. Do wymiany są oczywiście trzy 
rury zewnętrzne, które są niesprawne 
od kilku lat. Musimy zmienić też profil 
tych rur, bo pomimo różnych długości 
mają one podobny kąt nachylenia. Fraj-
da jest tylko z  różnej długości prze-
jazdu, a  nie z  różnic nachylenia. Nowe 
rury też będą trzy. Prawdopodobnie 
jedna bardzo szybka, druga pontono-
wa, a trzecia z elementami świetlnymi 
i  ocieplona, taka żeby mogła służyć 
przez cały rok, a nie tylko latem. Obec-
na rura pontonowa ma inny kąt nachy-
lenia, zresztą też wymaga renowacji, 
podobnie jak wszystkie niewymienione 
przeze mnie elementy.
 

E.D.: Te zmiany dotyczą hali baseno-
wej, a co z resztą oferty Aquaparku?

S.S.: Z  nowości to będzie dobudowane 
pomieszczenie, do którego zostanie 
przeniesiona siłownia. Będzie więcej 
miejsca, zatem będziemy mogli jedno-
razowo obsłużyć więcej osób. Dodat-
kowo stworzymy miejsce, gdzie znajdą 
się suche zjeżdżalnie dla dzieci i suchy 
plac zabaw z  kulkami, czyli taka sala 
zabaw. Będzie tam można urządzać 
urodziny i  podobne imprezy. I  jeszcze 
jedno, w  miejscu, gdzie dziś znajduje 
się siłownia powstanie strefa wypo-
czynku. Powiększymy też strefę saun, 
w  której pojawi się wanna z  wodą so-
lankową i  tężnią. I  tam też pojawią się 
elementy do odpoczynku i relaksu. Wy-
remontujemy też szatnie. Wymienimy 
szafki, tak, żeby to klient wybierał so-
bie tę, do której dostęp będzie dla niego 
wygodny. Przygotujemy specjalne miej-
sca dla rodziców z  dziećmi oraz osób 
niepełnosprawnych. W  części prysz-
nicowej zostaną wyodrębnione kabiny 
( jedna lub dwie) tak, by można się było 
w nich rozebrać i wykąpać. Te kwestie 
były podnoszone przez naszych klien-
tów. Oczywiście, siłownia też będzie 
miała natryski. To też zmniejszy na-
tężenie w  szatni. To, co chcielibyśmy 
zrobić, podpatrując najnowsze trendy, 
to ustawić automaty vendingowe, któ-
re będą odbierały paski czy pozwalały 
na płatności kartą. Klienci nie będą 
musieli czekać w kolejce do kasy. Jest 
potrzebna też modernizacja kręgielni. 
I powinna się ona odbyć niezwłocznie. 
Od kiedy powstała, czyli jedenaście-
-dwanaście lat temu, nie była jeszcze 
remontowana. Prawdopodobnie bę-
dziemy musieli wygospodarować na to 
dodatkowe pieniądze, oprócz tych 35 
milionów złotych.

E.D.: Poprzednia władza też mia-
ła plan renowacji Aquaparku. Jak 
dużo obecny projekt różni się od 
wcześniejszego?

S.S.: Tamten projekt nie poszedł cał-
kowicie do szuflady. Nie mógł. Koszto-
wał kilkaset tysięcy złotych, więc nie 
chcieliśmy wyrzucać tych pieniędzy 
do kosza. Po to, by nie ogłaszać no-
wego przetargu, zdecydowaliśmy się 
skorzystać z  tego projektu na tyle, na 
ile było to możliwe. Szukaliśmy w nim 
tych przestrzeni, które pozwolą na 
pozyskanie większej liczby klientów, 
a z drugiej strony na oszczędności. Na 
przykład obniżenie dachu, żeby tracić 
mniej ciepła w  ogóle nie było rozpa-
trywane w  poprzednim projekcie. Nie 
było też słowa o  systemie, pozwala-
jącym na sterowanie wentylacją w hali 
basenowej czy procesem zarządzania 
parametrami wody. Dzisiaj takiego cze-
goś nie mamy, dotychczas istniejący od 
kilku lat jest niesprawny. Robimy to tak 
naprawdę – mówiąc bardzo wprost – 
na oko. Zmieniliśmy ten projekt na tyle, 
na ile mogliśmy, by nie wnosić tych 
bardzo kosztotwórczych elementów, 
związanych z przygotowaniem nowego. 
W  starym projekcie pomysł na obiekt 
to był tzw. „kosmos”. Pojawiał się on 
w  różnych opisach. My kosmosu nie 
będziemy robić. Zdecydowaliśmy się 
na pomysł bardziej bliski wodzie. Na-
zywamy to sobie roboczo „greckie wy-
spy”. Nawiązania pojawią się głównie 

w  elementach wykończeniowych, jak 
płytki.

E.D.: Na jakiej podstawie zadecydo-
waliście, że to właśnie tak zapro-
jektowany Aquapark przypadnie do 
gustu klientom?

S.S.: Sprawdziliśmy to dwutorowo. 
Po pierwsze zapytaliśmy naszych 
klientów. W ubiegłym roku przez cały 
sierpień prowadziliśmy ankietę. Wy-
powiedziało się w  niej ponad tysiąc 
osób. Ci klienci właśnie wskazali na 
to, że powinniśmy pomyśleć o  lepszej 
infrastrukturze i atrakcjach dla dzieci. 
Mówili, że fajnie by było, żeby pojawi-
ło się coś dla osób starszych. Zwrócili 
nam uwagę na potrzebę rozbudowy 
siłowni, która w  ostatnich miesiącach 
przeżywa oblężenie. Drugi element to 
liczby, które pokazują w jakich segmen-
tach mamy klientów. Blisko czternaście 
miesięcy zarządzania Aquaparkiem 
pokazało mi, że mamy dwie silne nogi. 
Seniorzy, którzy bardzo dużo korzysta-
ją z  naszego obiektu i  są zadowoleni, 
z  tego co tu mamy. Ta druga noga to 
osoby aktywne, które korzystają z  fit-
nessu, siłowni i  basenu sportowego. 
Piętą achillesową jest, tak jak mówiłem 
wcześniej, oferta dla dzieci. Nie mówię, 
że dzieci nie mamy, ale uważam, że po-
winno być ich więcej. 

E.D.: W jaki sposób chcecie przycią-
gnąć więcej dzieci do polkowickiego 
Aquaparku?

S.S.: W  tej chwili atrakcyjność tej 
części rekreacyjnej dla dzieci kończy 
się po kilkudziesięciu minutach, a  ja 
chciałbym, żeby klienci spędzali u nas 
te dwie-trzy godziny. Chciałbym, żeby 
rodziny przyjeżdżały do nas z różnych 
lokalizacji. Ważne jest nie tylko to, co 
jest w  hali basenowej, ale również to, 
co dzieje się później. Dzieci, po zaba-
wach w wodzie, chciałyby na przykład 
zjeść gofra, lody czy pójść na salę za-
baw, gdzie będą suche zjeżdżalnie czy 
basen z kulkami. Mówiąc brutalnie, my 
nigdy nie zarobimy na samej hali ba-
senowej. Powinna być ona oczywiście 
tym elementem przyciągającym do 
spółki, pokazującym jak szeroką mamy 
gamę, ale żeby klientów zatrzymać po-
winniśmy rozszerzyć ofertę „pozaba-
senową”. Tak to sobie wyobrażam. 

E.D.: Zarządza pan Aquaparkiem od 
ponad trzynastu miesięcy. Czy pa-
mięta pan swoją pierwszą myśl, kie-
dy zasiadł pan w fotelu prezesa i za-
poznał się ze stanem faktycznym?

S.S.: Może nie przerażenie, bo mało 
rzeczy mnie przeraża, ale w  mojej 
głowie pojawił się taki element zasta-
nowienia czy na pewno warto. Z jednej 
strony moje życie zawodowe zawsze 
było mocno sfokusowane z  tym, żeby 
generować wynik dodatni. Tutaj mam 
świadomość, patrząc na finanse spółki 
i to jest podnoszone wielokrotnie, że ra-
czej trudno będzie taki wynik osiągnąć. 
W  ostatnim roku podnieśliśmy przy-
chody, ale mamy też wyższe koszty – 
choćby ze względu na liczne naprawy. 
Podobnie funkcjonują inne tego typu 
obiekty w kraju. Nie mówię tu o obiek-
tach komercyjnych, jak choćby bardzo 
dobrze zarządzana Energylandia. Tam 

Dwa miliony z gminnej 
kasy wydadzą 
mieszkańcy
PBO. 

 Polkowiczanie zadecydują na co 
wydać w przyszłym roku dwa 
miliony złotych. Wszystko w ra-
mach Polkowickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Właśnie rusza 
edycja 2021. .

Punkt konsultacyjny działa w po-
koju 206 w kamienicy przy ulicy 
Górnej 2 w  godzinach pracy 

urzędu. W  każdy wtorek dodatko-
wo pracownicy merytoryczni będą 
pełnić dyżury popołudniowe w  go-
dzinach od 15.30 do 17.00. 
- Każdy mieszkaniec może przyjść 
do nas z pomysłem i zasięgnąć po-
rady jak napisać projekt, a  następ-
nie go u  nas złożyć – mówi Anna 
Dziedzic, koordynatorka Polkowic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. 
Konsultować i  zasięgać informacji 
będzie można też poprzez fanpage 
Polkowickiego Budżetu Obywatel-
skiego na Facebooku. 
Jest to piąta edycja Polkowickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Miesz-
kańcy będą mieli tym razem do dys-
pozycji dwa miliony złotych. 
Projekty będzie można składać od 9 
marca do 3 kwietnia. W tym czasie 

nadal będzie można konsultować 
swoje pomysły z  urzędnikami, by 
projekty były napisane zgodnie 
z zasadami. 
9 marca, o  godz. 15.00 w  Uczel-
ni Jana Wyżykowskiego przy ul. 
Skalników 6 B w Polkowicach w auli 
A  407 (III piętro) odbędzie się spo-
tkanie mieszkańców z burmistrzem 
Łukaszem Puźnieckim w  sprawie 
najnowszej edycji PBO. 
Każdy mieszkaniec gminy Polko-
wice może zgłosić swój pomysł. 
Nie trzeba być członkiem żadnej 
organizacji. Od 2017 roku z  Polko-
wickiego Budżetu Obywatelskiego 
sfinansowano bardzo różne pomy-
sły w tym mniejsze i większe place 
zabaw, siłownie pod chmurką, bo-
iska sportowe, zielone alejki, ścieżki 
i rowerowe place zabaw. 
- To mieszkańcy wiedzą najlepiej, 
czego brakuje lub co można popra-
wić w ich okolicy – mówi burmistrz 
Łukasz Puźniecki. – Zachęcam 
wszystkich do wzięcia udziału 
w  piątej edycji Polkowickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego – dodaje. 
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każdego roku pojawiają się kolejne 
atrakcje i  dodatkowo ceny biletów są 
na wysokim poziomie. Ci, którzy tam 
byli, chcą pojechać jeszcze raz. Mimo, 
że nasza spółka ma inny charakter – 
bardziej lokalny i społeczny to chcemy, 
by klienci do nas wracali, stąd potrzeb-
na modernizacja i  poszerzenie oferty. 
Prawda jest taka, że przez te dwa-
dzieścia lat ten obiekt się zestarzał 
i jest w zupełnie innej kondycji niż był. 
Reasumując, strata w  działalności ta-
kiego obiektu prawdopodobnie będzie. 
Zadaniem jest, by ją minimalizować, 
czyli zwiększać przychody i  minimali-
zować koszty. Tak, by właściciel - gmi-
na Polkowice nie musiał dopłacać do 
biznesu. Pamiętajmy, że nasz obiekt ma 
charakter społeczny i stąd też będzie-
my się starali odpowiednio dopasować 
ceny po modernizacji, by pogodzić biz-
nes z tą rolą społeczną właśnie.

E.D.: Powiedział pan, że zastana-
wiał się na początku nad tym, czy 
warto inwestować w  spółkę, która 
przynosi straty? No więc, warto?

S.S.: Patrząc z  perspektywy takiej 
bardzo mocno biznesowej i  z  nasta-
wieniem, że to, co robimy powinno 
przynosić zyski, to bym powiedział: 

nie, nie opłaca się. Jakbym zarządzał 
spółką, która nie ma celu społecznego 
i  nastawiona jest tylko na zysk to po-
wiedziałbym: zamknijmy rekreacyjną 
halę basenową, zróbmy tam miejsce do 
organizowania chrzcin, wesel i pewnie 
będziemy zarabiać. Wiązałoby się to 
ze zwolnieniem części pracowników, 
oszczędnościami na cieple, służbie 
ratowniczej i  wielu, wielu innych rze-
czach. Wtedy spółka by się bilansowa-
ła. Wystarczy iść do dowolnego lokalu 
i spróbować zarezerwować miejsce na 
chrzciny, komunię, wesele… Jest mega 
potencjał na takie usługi. Tylko jest ta 
druga strona – wspomniana wcześniej 
rola społeczna, czyli Aquapark jako 
miejsce do wypoczynku i  poprawy 
zdrowia dla mieszkańców Polkowic. I to 

bardzo mnie przekonuje, że nie wszyst-
ko w  działalności samorządowej moż-
na wpisać w  zysk. Jak powiedziałem 
wcześniej, trzeba mocno wyważyć 
potrzebę zarabiania i  służebną rolę 
na rzecz mieszkańców. Ja przycho-
dząc do Aquaparku, mimo wszystko, 
nie miałem świadomości jak ten obiekt 
jest ważny dla polkowiczan. Pokazuje 
to ilość klientów. Dodatkowo Aquapark 
jest symbolem Polkowic. Kiedy jestem 
w różnych miejscach Polski i mówię, że 
pracuję w  polkowickim Aquaparku to 
ludzie kojarzą nasz obiekt. Niektórzy 
nawet nie pamiętają, że Leszno było 
pierwsze, tylko mówią, że to był pierw-
szy park wodny w Polsce. 

E.D.: Zgodzę się. Do tej pory zdarza 
się, że kiedy spotykam ludzi z  róż-
nych stron Polski i mówię, że jestem 
z  Polkowic, to ich pierwszym sko-
jarzeniem jest właśnie Aquapark. 
Wróćmy jeszcze na chwilę do tego 
biznesowego podejścia, ponieważ 
to najczęściej podnoszą mieszkań-
cy. Czy polkowicki Aquapark może 
przynosić zyski?

S.S.: Stąpam bardzo mocno po ziemi, 
dlatego odpowiem: zobaczymy. Z  jed-
nej strony mamy potencjał do zwięk-

szania liczby klientów z drugiej strony 
rosnące koszty choćby energii elek-
trycznej. Potencjał klientowski jest 
optymistyczny. Ja nie powiedziałem, 
że jest to nierealne. Stąpam bardzo 
mocno po ziemi, dlatego tak jak mówi-
łem, początkowo pojawiło się u  mnie 
zwątpienie. W pierwszych szacunkach 
pomyślałem, żeby spróbować skoczyć 
o  dwustu klientów na dzień, a  więc 
z  tych 750 klientów na 950 na dzień. 
Wydawało mi się to dużo. Dzisiaj te 
liczby pokazują mi, że można sięgnąć 
jeszcze wyżej. Jeżeli Polkowice mają 
22,5 tysiąca mieszkańców, a  z  naszej 
spółki skorzystało w  ubiegłym roku 
260 tysięcy klientów, a  więc ponad 
ćwierć miliona!, to statystycznie każ-
dy polkowiczanin skorzystał z  naszej 

oferty raz w miesiącu. W styczniu wy-
kąpaliśmy prawie 29 tysięcy klientów, 
podobnie w  lutym. To nam daje około 
1000 klientów średnio dziennie. Pod-
kreślę, że moje symulacje dotyczyły 
okresu po modernizacji, więc tym bar-
dziej jest to duże osiągnięcie. No więc 
teraz trzeba mierzyć jeszcze wyżej. 
Planuję, że w  pierwszych miesiącach 
po modernizacji osiągniemy poziom 
1100-1200 klientów na dzień. Trzeba na 
pewno bardzo dobrze przygotować się 
od strony marketingowej. Wyjść poza 
Polkowice. Myślę tu o najbliższym oto-
czeniu, jak Lubin czy Głogów. Możemy 
więc osiągać naprawdę dobre wyniki. 
Dla mnie zadaniem najważniejszym jest 
to, żeby właściciel nie dopłacał w per-
spektywie tego kredytu, który został 
poręczony.
 
E.D.: Radni zadecydowali o poręcze-
niu kredytu przez gminę, co by się 
stało z  polkowickim Aquaparkiem 
gdyby radni nie zdecydowali się na 
poręczenie kredytu?

S.S.: Dzisiaj zarządzanie Aquaparkiem 
jest takim chaosem, od przypadku do 
przypadku. Polega głównie na „gasze-
niu pożarów”. Jest wiele elementów 
i  sprzętu, które wymagają natychmia-

stowej naprawy, modernizacji. W  tej 
chwili więc wygląda to tak, że urządze-
nia są wyłączane z użytku. Tam, gdzie 
możemy to wymieniamy zniszczone 
elementy i  czekamy… Oczywiście 
sporo udało nam się zrobić. W  ostat-
nich miesiącach wyremontowaliśmy 
część rehabilitacyjną. Mówiąc bardzo 
wprost, gdyby modernizacja nie mia-
ła się wydarzyć to w  perspektywie  
kilku miesięcy trzeba by było zamknąć 
część basenu rekreacyjnego i  pewnie 
kręgielnię. To nie jest tak, że budynek 
grozi nam zawaleniem dachu. Cho-
dzi o  to, że przez to, jaki jest ten dach 
w hali nie ma dobrej wentylacji, a tem-
peratury latem są tropikalne. Trzeba 
to naprawić. Zużyte są też urządze-
nia, których zadaniem jest utrzymanie 

odpowiednich parametrów wody. Tam 
nie ma niebezpieczeństwa budowalne-
go, ale ze względu na zużycie musimy 
wyłączać kolejne elementy. 

E.D.: Wspomniał pan o  tym, że pla-
nuje wyjście z  ofertą poza Polko-
wice. Dwadzieścia lat temu, kiedy 
polkowicki Aquapark był jednym 
z pierwszych tego typu obiektów na 
polskim rynku, nie było to trudne. 
Jak teraz wygląda sytuacja, czy ta-
kich obiektów nie jest w okolicy zbyt 
wiele, by myśleć o  klientach spoza 
naszej gminy?
 
S.S.: Faktycznie, na rynku jest wię-
cej tego typu obiektów. Tylko, że my 
najbliżej mamy Bolesławiec, Zieloną 
Górę i Wrocław. To jest taki trójkąt po 
80-90 km w  każdą stronę i  robi nam 
się dużo miejsca, w  którym nasz Aqu-
apark jest jedyny. Pytanie, czy klient 
woli pokonać 15 km, by zrelaksować 
się w  parku wodnym czy 70? Nasza 
oferta już teraz jest ciekawa, a będzie 
naprawdę bardzo bogata. Począwszy 
od rehabilitacji, poprzez ofertę dla ak-
tywnych, po atrakcje związane z wypo-
czynkiem statecznym. Będziemy mieli 
dwa bary, kręgielnię, część sportową, 
czyli fitness i siłownię oraz część ba-

senową, a  dołączając do tego jeszcze 
suchą salę zabaw będziemy naprawdę 
ciekawym punktem na mapie naszego 
regionu. Takiego miejsca nie ma w naj-
bliższym otoczeniu.

E.D.: Wspomniał pan o  tym, że bu-
dynek, jak i  infrastruktura polko-
wickiego Aquaparku nie są w najlep-
szym stanie, a mimo to klientów jest 
coraz więcej. Statystyki stycznia 
i  lutego są zaskakujące. Z  czego to 
według pana wynika? 

S.S.: Z bardzo fajnej pracy moich ludzi. 
Są bardzo kreatywni. Dziękuję im za to. 
Te wyniki to zasługa właśnie pracow-
ników Aquaparku. Na przykład nowe 
pomysły na fitnessie, kolejne imprezy 

czy eventy, które organizują, przy-
ciągają do nas klientów. Można popa-
trzeć, co dzieje się u nas od ubiegłego 
roku i przypomnieć sobie, co działo się 
jeszcze trzy, cztery lata temu. Ile tych 
różnych wydarzeń było, a ile jest teraz. 
Myślę, że najważniejsze jest uwolnienie 
tej energii. Moi ludzie wiedzą, że nie ma 
głupich pomysłów, dzięki temu są bar-
dzo kreatywni. Czasem nie wszystkie 
się zrealizuje z  różnych powodów, ale 
warto iść w tę stronę i poszukiwać.  Ich 
energia do działania i kreatywność po-
kazują, że oni chcą. Pracownicy identy-
fikują się z zespołem i spółką i to oni są 
impulsem do zmian na lepsze. Jest to 
fajna wartość. Oni dają taką pozytywną 
energię. Kiedy spytała pani, czy z mojej 
perspektywy warto jest inwestować 
czas w  Aquapark, to powiedziałbym 
jeszcze, że w  ciągu tych kilkunastu 
miesięcy pojawiały się chwile zwąt-
pienia, ale mój zespół dał mi dużo siły 
i  pokazał, że warto. Z  każdym dniem 
uczymy się wspólnie jak być lepsi.

E.D.: To prawda, czynnik ludzki jest 
bardzo ważny. Można mieć najno-
wocześniejszy obiekt z  całą masą 
udogodnień i  atrakcji, ale kiedy 
przywita nas smutna lub niemiła 
osoba, to od razu odpycha.

S.S.: My w Aquaparku staramy się być 
co dzień bardziej mili, sympatyczni 
i jeszcze bardziej uśmiechnięci. Wiemy, 
jak ważna dla klientów, oprócz dobrej 
infrastruktury jest dobra atmosfera. 
Mam świadomość, że wiele jeszcze 
przed nami. Mam nadzieję, że klienci 
jeszcze wybaczają nam gafy czy nie-
doskonałości. Na pewno obiecuję, że 
będziemy się ciągle poprawiać. Nie za-
mykam się na opinie klientów. Staram 
się porozmawiać z  każdym. Klient to 
nasz pracodawca. Sporo mamy jeszcze 
do poprawienia także w tym obszarze.

E.D.: Wizualizacje i plany są napraw-
dę ciekawe. Po modernizacji w Aqu-
aparku na pewno nie będzie nudno. 
Co oprócz inwestowania w samą in-
frastrukturę planujecie, by uatrak-
cyjnić ofertę?

S.S.: Już dzisiaj robimy sporo spotkań 
integracyjnych na kręgielni. Na pewno 
mamy gdzieś w  głowie, takie rzeczy, 
które już kiedyś odbywały się Aqu-
aparku. Mam nadzieję, że po moderni-
zacji wrócą imprezy sylwestrowe czy 
dyskoteka. Hala basenowa też kiedyś 
jakoś więcej żyła. Odbywały się pokazy 
filmów czy kąpiele nocne itd. I do tego 
chcemy wracać. Ja od samego począt-
ku mówiłem, że chciałbym, żeby to był 
obiekt rozrywkowy. Ta część rehabi-
litacyjna, która jest wpisana w  nazwę 
spółki jest również bardzo ważna, ale 
powinniśmy stawiać na rozrywkę. 

E.D.: A z czego w Aquaparku lubi ko-
rzystać prezes Sypko?

S.S.: Z  dwóch barów (śmiech – przyp.
red.) Jestem częstym gościem tych 
dwóch barów. Jem tam posiłki. Powie-
działbym, że szewc chodzi bez butów, 
bo nie korzystam z obiektu. Raczej sta-
ram się doglądać, ale moja córka korzy-
sta z basenu czy kręgielni. 

E.D.: A potrafi pan pływać?

S.S.: Tak, potrafię pływać. 

E.D.: Dziękuję za rozmowę.  

– G O Ś Ć  W Y D A N I A  –
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Roztańczone serce miasta 
POLONEZ

Blisko stu tegorocznych matu-
rzystów z polkowickiego Zespołu 
Szkół, zatańczyło poloneza w Ryn-
ku. Wraz z uczniami w korowodzie 
szli przedstawiciele szkoły oraz 
władz samorządowych. 

W  samo południe w  Polkowicach roz-
brzmiała melodia poloneza. Rynek 
stał się wówczas wielką salą balową, 
w której maturzyści zaprezentowa-
li się w  tańcu. Z  roku na rok ta piękna 

tradycja skupia w  sercu miasta coraz 
więcej widzów.

– Moja wnuczka zaraz będzie 
tańczyła poloneza. Już nie 
mogę się doczekać.  Zaprosiła 
mnie tu dzisiaj, więc zabrałam 
moją kuzynkę i przyszłyśmy 
– opowiada Stanisława 
Maćkała, babcia maturzystki.

  

– Wnuczka jest przygotowana i na pew-
no taniec wyjdzie pięknie – zaznacza.  
Razem z  tegorocznymi maturzystami  
i  przedstawicielami szkoły tańczyli 
burmistrz Polkowic Łukasz Puźniec-
ki, starosta polkowicki Kamil Ciu-
pak, wicestarosta Krzysztof Nester 
oraz przewodniczący Rady Miejskiej  
w Polkowicach Roman Rozmysłowski.
– To dobra zabawa i  piękna tradycja. 
Cieszę się, że po raz kolejny w pokowic-
kim Rynku zabrzmiał polonez. Trzymam 
kciuki za naszych maturzystów, życzę 
im połamania piór na egzaminie – mówi 

burmistrz Łukasz Puźniecki.  
Maturzyści doskonale znali układ. Nic 
dziwnego, to kolejny polonez w ich wy-
konaniu. Zaledwie dwa tygodnie temu 
prezentowali ten staropolski taniec 
podczas balu studniówkowego. Zacho-
wując elegancką postawę, dumnie kro-
czyli w korowodzie. 
– Polonez wypadł wspaniale. Zrobiłam 
drobny błąd, ale mam nadzieję, że nikt 
go nie zauważył. To podobno przynosi 
szczęście podczas matury. Oby tak 
było – mówi Marianna Korsak, matu-
rzystka. – To już za nami, teraz musimy 

skupić się na majowym egzaminie 
– podkreśla.  
Polonez w  Rynku wpisał się na do-
bre w  tradycję naszego miasta. Są to 
z pewnością ostatnie podrygi uczniów 
przed maturą. Tegoroczne egzami-
ny rozpoczną się czwartego maja  
i potrwają ponad dwa tygodnie.

Paula Piastowska

– W Y D A R Z E N I A  –
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Magiczna noc studniówkowa za nami 
STUDNIÓWKA

7 lutego 2020 roku w  Auli Forum Zespo-
łu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy 
w Polkowicach odbył się dwudziesty siódmy 
Bal Studniówkowy. 

Uroczystość mieli zaszczyt poprowadzić  
Daria Tkaczyk i  Patryk Rybak z  klasy III 
"b" Technikum, którzy przywitali dyrekcję 

szkoły, wicestarostę polkowickiego Krzysztofa 
Nestera, grono pedagogiczne, rodziców, a przede 

wszystkim uczniów, głównych bohaterów wie-
czoru.

Dyrektor szkoły Jolanta Rubiś-Kulczycka, powi-
tała zebranych, przypo- mniała histo-
rię balu studniówkowego 
i  oficjalnie otworzyła 
ten wyjątkowy wieczór. 
wicestarosta Krzysz-
tof Nester, wspomniał 
swoją studniówkę 

w murach naszej szkoły i życzył wszystkim wspa-
niałej zabawy. Podziękowania za trud - dyrekcji, 
wychowawcom, nauczycielom i rodzicom złożyli 
Zuzanna Stefańska z Liceum Ogólnokształcącego 
i Konrad Kurzeja z Technikum, a w  imieniu rodzi-

ców głos zabrał Jan Pociecha. Dyrektor  
szkoły wzniosła 
toast za udany bal 

studniówkowy, po 
czym – w  pierwszej 

parze z  Hubertem 
Karkosem (uczniem 

LO) – rozpoczęła ta-
neczny korowód.

Polonez, tradycyjnie już 
wypadł pięknie i  zjawi-

skowo! Nasi uczniowie 
z  gracją przemierzali 

aulę, pamię- tając o  wcześniejszych 
wskazówkach Joanny Dziadosz i  Beaty Ptaszek, 
które przygotowały choreografię tegorocznego 
tańca. Kolejne godziny, aż do samego rana, upły-
nęły na niezapomnianej i  rewelacyjnej zabawie. 
Na parkiecie i przy stołach niepodzielnie rządziła 
młodość!

Przemysław Szulc

Wieści z parkietu 

LICEALIADA

Obie reprezentacje Zespołu Szkół im. Naro-
dów Zjednoczonej Europy w Polkowicach po-
myślnie przeszły eliminacje powiatowe dol-
nośląskiej Licealiady w halowej piłce nożnej. 

Nasze dziewczęta pokonały gospodynie z Zespo-
łu Szkół w Chocianowie 3:2. Hat-trickiem popisa-
ła się Wanessa Wiczkowska, zdobywając 3 cenne 
gole dla naszej drużyny!

Chłopcy w  pierwszym pojedynku 

ograli ZS z Przemkowa 10:0 (!), a w kolejnym me-
czu – już bardzo wyrównanym – uzyskali remis 
1:1 z ZS Chocianów. Gola na wagę awansu zdobył  
Sebastian Łysakowski, bowiem o  końcowej ko-
lejności drużyn zdecydowały strzelone bramki, 
a w tym to nasi byli górą! 

6 lutego 2020 roku drużyna chłopców wzięła 
udział w podstrefowym turnieju w Górze (z udzia-
łem czterech zespołów). Niestety, nie zakwalifi-
kowała się do dalszych rozgrywek.

Sławomir Słowiński

Początek lutego 
obrodził w nagrody 
UCZNIOWIE

3 lutego 2020 roku w Sali Historii i Tradycji 
Szkoły odbyła się miła uroczystość, pod-
czas której  dyrektor Jolanta Rubiś-Kulczyc-
ka – wraz z Zespołem Kierowniczym Szko-
ły – uhonorowała uczniów za ich różnorod-
ne dokonania i działania.

Uczniowie Zespołu Szkół im. Narodów Zjedno-
czonej Europy w  Polkowicach otrzymali Nagro-
dy Dyrektora za wysokie wyniki w  nauce, które 
zwieńczyły I  półrocze ich wytężonej pracy. 

Potem przyszedł czas na nagrody w  konkursie 
"Piernikowe Polkowice", których fundatorem była 
gmina Polkowice. Otrzymali je najzdolniejsi bu-
downiczowie piernikowych cudeniek. Wręczone 
również zostały nagrody w  konkursach graficz-
nych – na logo Auli Forum i eko-grafikę o sposobie 
segregowania śmieci. Ufundowała je nasza Rada 
Rodziców.

Serdecznie gratulujemy młodzieży znakomitych 
wyników i osiągnięć!

Idziemy z duchem 
(branżowego) 
czasu!
SZKOŁA

Minister Edukacji Narodowej przedstawił 
"Prognozę zapotrzebowania na pracowni-
ków w zawodach szkolnictwa branżowego 
na krajowym i wojewódzkim rynku pracy". 
Wykaz zawiera zawody, które w swej ofer-
cie ma Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczo-
nej Europy w Polkowicach!

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy rodzi 
zapotrzebowanie na pracowników m.in. w  takich 
zawodach jak: elektromechanik, elektryk, technik 
elektryk, technik informatyk, technik spedytor, 
technik hotelarstwa, technik reklamy.

Warto podkreślić, iż w klasach Branżowej Szkoły 
I Stopnia kształcimy młodocianych pracowników 
we wszystkich zawodach ujętych w  klasyfika-
cji zawodów szkolnictwa branżowego. Zajęcia 
z  przedmiotów ogólnokształcących odbywają 
się w szkole. Kształcenie praktyczne ma miejsce 
u  pracodawców, zaś przedmioty teoretyczne 
zawodowe uczniowie poznają podczas kursów 
w ośrodkach do tego uprawnionych.

Jak widać naszą ofertą nieustannie dopasowu-
jemy się do ogólnopolskich i  lokalnych tendencji. 
Za kilka miesięcy kolejna rekrutacja do Techni-
kum i Branżowej Szkoły I Stopnia. Czas pomyśleć 
o swej przyszłości! 

– R O Z R Y W K A  –
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Sześć ogromnych tortów, kolorowe urodzinowe czapki, konfetti, balony - Przedszkole Miejskie nr 4 w Polkowi-cach wyprawiło swojemu patronowi wyjątkowe urodziny. Dzieci, wspólnie odśpiewały misiowi „sto lat” i przygo-towały dla niego kolorowe laurki. 

– Dzisiaj mamy szczególny dzień, nasz patron obchodzi 63. urodziny. Świętujemy drugi rok, ale mam nadzieję, że wpisze się to w nasz harmonogram uroczystości i rok rocznie będziemy obchodzić urodziny tej wspaniałej postaci z bajek – mówi Elżbie-ta Mysuna-Greń, dyrektor PM4. 

Podczas przyjęcia urodzinowego nie za-brakło atrakcji dla przedszkolaków. Dzieci wzięły udział w wielu grach i zabawach, śpiewały piosenki i tańczyły na misiowej dyskotece. 

– Ja znam misia uszatka. To ten miś, co dzisiaj obchodzi urodziny. Ma bardzo dużo lat. Śpiewamy mu sto lat i jest tort. Miś już jest trochę stary, ale i tak go lubimy – mó-wił jeden z przedszkolaków. 

Nie lada wyzwanie podczas urodzinowej imprezy czekało na wychowawców. Z zawiązanymi oczami na dużych kartkach papieru musieli namalować postać misia uszatka. Zadanie wykonali na piątkę z plu-sem. W nagrodę otrzymali gromkie brawa od swoich podopiecznych. Na koniec im-prezy dzieci rozeszły się do sal, gdzie, jak na urodziny przystało, czekał pyszny tort.

Paula Piastowska

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

SPOTKANIA Z AMAZONKAMI I POŁOŻNĄ

CHRONIĘ

ŻYCIE
PRZED RAKIEM

   URODZINY MISIA USZATKA

PUNKT INFORMACYJNY NA TEMAT BADAŃ 

CYTOLOGICZNYCH I MAMOGRAFICZNYCH
NAUKA BADANIA PIERSI
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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

 � 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

 � Sprzedam mieszkanie 62 m2, 
ul. Skalników, 7 piętro, 3 pokoje, 
balkon, winda, piwnica.  
697 145 944

 � Działki usługowo - 
przemysłowe, 20 arów, 30 arów, 
60 arów, 1 hektar. Sobin, ul. 
Kryształowa - tanio. 699 279 432

 � Sprzedam mieszkanie na IV 
piętrze, 51 m., na ul. Hubala  
604 539 836

 � Sprzedam samochód. 
Mercedes 124, 2000 cm3. disel 
783 695 708

 � Płyty drogowe typ jumbo, szer. 
70 cm, dł 1 m, gr. 12 cm, zbrojone 
po 20 zł/szt.  699 840 113

 � Opony do maszyn rolniczych 
i budowlanych, różne rozmiary 
1400 R24, 1200 R20, 1200 R18, 
23, 5 R25 i inne, od 150 zł/szt. do 
samochodów osobowych 
i busów, zimowe, letnie, nowe 
i używane. Różne rozmiary -  
Cena 25 zł/szt. 699 840 113

 � Opony używane do różnych 
samochodów, rozmiar: R13, R14, 
R15, R17, różne typy. Cena 25 zł/
szt. 699 840 113

 � Kontener na śmieci, poj. 7,5 
m3, z pokrywą i wsypami do 
samochodu hakowca  lub 
bramowca w cenie złomu 
użytkowego 1,50 zł/kg 
699 840 113

 � Sprzedam nowy telefon LG K4  
666 685 283

 � Sprzedam nowe skóry koloru 
białego  666 685 283

 � Sprzedam garniutur 
666 685 283

 � Rower miejski i górski 
606 124 637 

 � Działkę ogrodową na 
Miedziance  512 943 813

 � Sprzedam mieszkanie 
dwupokojowe 42,8 m 
z balkonem, I piętro."668 856 791 
724 994 823"
USŁUGI

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

 � 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

 � 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

 � 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

 � 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

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

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

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

 � Kupię używaną komodę 793 
242 728

 � Odkupię szklane bomboniery 
w kształcie kury, produkowane 
w polskiej hucie szkła do 2002 
roku. 663 042 560

 � Kupię używaną komodę 
793 242 728

 � Kupię mieszkanie do remontu, 
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

 � Kupię telewizor używany 32 
cale 666 685 283

 � Kupię  nową lub używaną 
pralkę automatyczną  
666 685 283
PRACA 

 � Osoba niepełnosprawna 
poszukuje pracy. Tylko poważne 
oferty.  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

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

 � Mieszkanie do wynajęcia 2 
pokojowe przy ul. Skalników. 
Mieszkanie na 3 piętrze, o pow.m 
48,4 m2. Cena 1000 zł + opłaty. 
Wymagana kaucja zwrotna 1200 
zł.  601 797 659

INNE 

 � Hotel dla psów przy lecznicy 
w Chocianowie 606 374 552

 � Odłowy żmij 606 374 552



Gazeta Polkowicka 13www.polkowice.eu • fb.com/polkowice –  P O R A D N I K  M I E S Z K A Ń C A  –

Ogród w marcu
ZIELEŃ

Nadszedł czas, abyśmy wyszli 
z ciepłych domów i ruszyli do ogro-
dów. Jeśli zaplanowane prace bę-
dziemy wykonywać systematycz-
nie i zaczniemy od teraz, to nie zbie-
gną nam się wszystkie w jednym 
czasie. 

Najważniejsze zabiegi w  ogrodzie 
ozdobnym w marcu:
Na drzewach i  krzewach wyko-

nujemy cięcia sanitarne. Usuwamy 
wszystkie chore, uschnięte, złamane 
części roślin.
Nisko tniemy krzewy kwitnące latem 
takie, jak tawuły japońskie, budleje.
Wraz ze wzrostem temperatury roz-
garniamy kopczyki usypane wokół róż 
i  powoli usuwamy z  krzewów zimowe 
osłony. 
Z  obeschłych trawników ostrymi 
grabiami wygrabiamy suche i  zgniłe 
źdźbła i  usuwamy nagromadzony filc. 
Oczywiście najlepiej jest to wykonać 
specjalnym urządzeniem, czyli wer-
tykulatorem. W  ten sposób trawniki 
napowietrzamy. 
Jeżeli zamierzamy założyć trawnik, 

marzec to najlepszy okres na przygo-
towanie podłoża. 
Porządkujemy ra-
baty i  kom-
pozycje bylin. 
Jeżeli warun-
ki są sprzyja-
jące możemy 
wykopać byliny 
i  je odmłodzić 
lub rozmnożyć. 
Dzielimy bryły 
korzeniowe i  roz-
sadzamy np. astry, 
rudbekie, żurawki, 
liliowce, funkie.
Dopiero teraz – nie je-
sienią! – możemy przy-
cinać stare zaschnięte 
kępy traw rabatowych. 
Sadzimy drzewa, krzewy 
i  byliny. Przedwiośnie to 
obok jesieni główny czas 
sadzenia drzew i  krzewów 
o nagich korzeniach.

Elżbieta Kaczorowska

DBAJ O SIEBIE
KORONAWIRUS

CZĘSTE MYCIE RĄK, 
ZAKRYWANIE UST I NOSA PRZY 
KICHANIU CZY ZACHOWANIE 
ODPOWIEDNIEJ ODLEGŁOŚCI 
OD OSOBY KICHAJĄCEJ 
POMAGA ZAPOBIEC ZAKAŻENIU 
KORONAWIRUSEM. NARODOWY 
FUNDUSZ ZDROWIA ROZPOCZĄŁ 
KAMPANIĘ EDUKACYJNĄ, 

W KTÓREJ INFORMUJE, 
CO ROBIĆ, BY ZMNIEJSZYĆ 
RYZYKO ZARAŻENIA. 
Oddziały NFZ w całej Polsce 
rozesłały do wszystkich 
instytucji publicznych 
informacje o postępowaniu 
i profilaktyce, związanej 
z możliwością wystąpienia 
zakażeń koronawirusem.

Zanim ruszy wegetacja trawniki należy zwapnować. Wykonujemy to co kilka lat: na gle-

bach lekkich, piaszczystych co 3-4 lata, na glebach zwięzłych co 5-6 lat. Wapnowanie 

ułatwia walkę z mchem i skrzypami rosnącymi wśród trawy. Najwłaściwszą porą wap-

nowania jest albo okres jesienny po zakończeniu wegetacji, czyli październik – listopad 

albo przedwiośnie (luty- marzec) przed rozpoczęciem wegetacji. Stosować należy tylko 

łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kredę w dawce 10 kg/m2. Jednocześnie z wap-

nowaniem nie wolno podawać innych nawozów. Należy zachować kilka tygodni odstępu od 

wapnowania do nawożenia wieloskładnikowego.
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Spotkaj się 
z Katarzyną Janus 
CZYTELNIA

- To fantastyczne, gdy można  
poznać nowych ludzi – o spotka-
niach autorskich mówi pisarka  
Katarzyna Janus. Autorka takich 
powieści z literatury kobiecej, jak 
„Nigdy nie jest za późno” czy „Świa-
tło kryje się po zmroku” spotka się 
z wielbicielami swojej twórczości 
w polkowickiej bibliotece.  

Z  utalentowaną pisarką z  Leszna  
polkowiczanie będą mogli się zobaczyć 
19 marca w czytelni. Lesznianka powie-
działa nam, że nie stroni od spotkań 
autorskich. 
- Ja akurat bardzo je lubię. 
To fantastyczne, kiedy moż-
na poznać nowych ludzi, 
a  gdy jeszcze to, co mówię 
wzbudza w nich zaintereso-
wanie, zadają pytania, dys-
kutują - wtedy mam w sobie 
tyle pozytywnej energii, że 
starcza mi jej na trzy kolejne 
dni – mówi Katarzyna Janus.
Polkowiczanie będą mogli 
porozmawiać z pisarką o ta-
kich tytułach, jak: „Nigdy nie 
jest za późno”, „Mam na imię 
Walentyna” czy „Światło 
kryje się w  mroku”. Książki 
zostały przychylnie przyję-
te przez czytelniczki i zyska-
ły bardzo dobre recenzje. 
- To bardzo trudne pyta-
nie, która książka jest mi  
najbliższa. Może "Mam na 

imię Walentyna" z moją córką na okład-
ce. Nie jest to książka o mojej córce, ale 
przemyciłam w powieści kilka jej cech 
– wyznaje pisarka. 
Prywatnie Katarzyna Janus to miesz-
kanka Leszna. Lekarz pediatra, pul-
monolog dziecięcy i  specjalista 
w  dziedzinie rehabilitacji. Bardzo lubi 
podróżować. Inspirację do powieści 
czerpie ze swoich podróży. 
- Autorka urozmaici spotkanie slajdami 
z miejsc, o których wspomina w swoich 
powieściach – zdradza Marta Chwałek 
z polkowickiej biblioteki.

DRM

Ciepło myślę 
o Polkowicach
TEATR

Rozmowa z Hanną Śleszyńską 

- Spektakl „Judi” zainaugurował 22. edycję 
Polkowickich Dni Teatru. Co pani sądzi o  te-
atralnych świętach w  takich miasteczkach, 
jak Polkowice? 

- Jestem zaszczycona tym, że nasz spektakl 
otwiera festiwal. Szczególnie ciepło myślę  
o  Polkowicach. Graliśmy tutaj spektakl „Pomalu,  
a  jeszcze raz!” z  Teatrem Capitol i  grałam na 
pewno „Kobietę pierwotną”. Miło to wspominam.  
Aktorom tego festiwalu przedstawiać nie trzeba. 

Jak się słyszy Polkowice, to: „a tak, 
byliśmy”. Bardzo dużo aktorów tu było, 
wspominają. Dla nas najważniejszym 
elementem jest publiczność. I tam, 
gdzie odbywają się festiwale 
publiczność jest bardziej wymagająca. 

- Wracając do „Judy”. To dla pani wyjątkowy 
spektakl. Dlaczego?   

- Po pierwsze, odtwarzam postać autentyczną, 
a w  latach 90-tych grałam we Wrocławiu w mu-
sicalu „Kabaret”, w  reżyserii Jana Szurmieja. Jak 

wiadomo, w filmie rolę Sally odtwarzała Liza Min-
nelli - córka Judy Garland. 

Przygotowując się do tej roli 
dużo czytałam o jej dzieciństwie, 
rodzicach. Gdy po latach dostałam 
propozycję zagrania tekstu „Judy” 
Sławomira Chwastowskiego, to 
przypomniały mi się tamte czasy. 

- Jak pani, znana głównie jak aktorka kome-
diowa, odnajduje się w  roli Judy Garland? Jej 
tragicznej historii życia. 

-  Tekst jest tak pomyślany, aby był czytelny dla 
widzów współczesnych. To mogłoby dotyczyć ja-
kieś współczesnego idola. Osoby, która jest w jakiś 
sposób własnością wytwórni i  właściwie nie ma 
swojego prywatnego życia. Poznajemy losy Judy, 
rzeczywiście tragiczne, ale podane też w  sposób 
komediowy. Ona sama miała duże poczucie humo-
ru. Jestem szczęśliwa, bo dla aktorki taki materiał 
to jest cenna rzecz. Niecodziennie dostaje się taką 
rolę do grania. 

- Dziękujemy za rozmowę. 

Anagram  
i skrótka
_ _ _ _ _ _ widzę scenariusz  

- rzekł _ _ _ _ _ _ do _ _ _ _

niebawem Dzień Kobiet, co 

nam dobrze nie _ _ _ _ _ .

–  R O Z R Y W K A  –

–  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 –

Termin dostarczania roz-
wiązań do 13 marca. Infor-

mujemy, że poprzednie
łamigłówki poprawnie rozwią-

zała Pani Bronisława Jurga.
Prawidłowe hasło to:  

LENISTWO IDZIE TAK WOL-
NO, ŻE BIEDA JE DOGANIA. 

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 

prawidłowe rozwiązanie i otrzyma upomi-

nek ufundowany przez Organizatora.

Regulamin i zgoda na udział w krzyżówce oraz 

klauzula informacyjna dostępne są w sie-

dzibie Organizatora oraz na stronie mgbp.

pl. Łamigłówkę opracował Klub Szaradzisty, 

działający przy MGBP w Polkowicach. 
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Górnik grami rywala
PIŁKA NOŻNA

W pierwszej kolejce rundy rewan-
żowej rozgrywek II ligi piłki noż-
nej drużyna Górnika Polkowice po-
konała zespół Skry Częstochowa 
4:1. Hat trickiem popisał się Michał 
Bednarski.

Początek meczu nie był rewelacyj-
ny. Oba zespoły grały bardzo za-
chowawczo, broniąc w  szczegól-

ności dostępu do własnej bramki. Akcje 
ofensywne były mało skuteczne, aż do 
25 minuty meczu, kiedy prowadzenie 
objęła drużyna Górnika po bramce 
Mariusza Szuszkiewicza. Do przerwy 
wynik meczu nie uległ zmianie.
Druga odsłona tego spotkania to już 
pełna dominacja gospodarzy. Przewa-
ga Górnika rosła z  minuty na minutę, 
a  zdobycie kolejnych bramek było 
kwestią czasu. W  63 minucie meczu 
Górnik podwyższył prowadzenie po 
bramce najskuteczniejszego piłkarza 
w  tym meczu – Michała Bednarskie-
go. Minutę później ten sam zawodnik 

strzelił trzecią bramkę dla swojego 
zespołu i właściwie było już po meczu. 
Goście próbowali jeszcze walczyć, ale 
trzeba przyznać,  że w tym meczu byli 
oni zespołem zdecydowanie gorszym 
od Górnika. Wprawdzie w  73 minucie 
udało im się zdobyć honorowego gola 
z rzutu karnego, którego strzelił Dawid 
Wolny, ale to było wszystko, na co ich 
było stać w  tym meczu. Wynik spo-
tkania ustalił w  80 minucie ponownie 
Michał Bednarski, strzelając swojego 
pierwszego w tym sezonie hat tricka.
Ostatecznie drużyna Górnika Polko-
wice znakomicie rozpoczęła rundę 
wiosenną, pokonując przed własną pu-
blicznością zespół Skry Częstochowa 
4:1. W tabeli rozgrywek II ligi zielono – 
czarni zajmują 12 miejsce z  dorobkiem 
27 punktów. Kolejny mecz polkowicza-
nie rozegrają na wyjeździe, 7 marca 
z zespołem Stali Rzeszów.
Górnik Polkowice – Skra Częstochowa 
4:1 (1:0)
Bramki: Mariusz Szuszkiewicz 25, Mi-
chał Bednarski 63, 64, 80 – Dawid Wol-
ny 73 (k)

Górnik: 99. Jakub Kopaniecki – 11. Domi-
nik Radziemski, 6. Maciej Kowalski-Ha-
berek, 84. Marek Opałacz, 3. Mateusz 
Magdziak – 25. Karol Fryzowicz (68, 
10. Kornel Ciupka), 8. Patryk Mucha, 
30. Kamil Wacławczyk, 29. Filip Bara-
nowski (78, 77. Piotr Azikiewicz) – 17. 
Mariusz Szuszkiewicz (86, 13. Kajetan 
Szmyt), 18. Michał Bednarski (81, 23. 
Eryk Sobków).
 
 

Skra: 33. Mateusz Kos – 8. Rafał Bru-
siło, 21. Adrian Błaszkiewicz, 6. Adam 
Mesjasz, 10. Radosław Gołębiowski 
(64, 24. Bartosz Olszewski) – 23. Da-
wid Niedbała (57, 30. Maciej Kazimie-
rowicz), 26. Adam Olejnik, 28. Michał 
Kieca, 7. Piotr Nocoń, 11. Konrad An-
drzejczak (39, 16. Lucjan Zieliński) – 9. 
Daniel Rumin (61, 25. Dawid Wolny).
żółte kartki: Mucha, Fryzowicz, Opa-
łacz – Brusiło, Olszewski, Zieliński

Ryszard Flisiewicz

SPORT 
TELEGRAM
KOSZYKÓWKA

W 19. kolejce Energa Basket Ligi Ko-
biet drużyna CCC Polkowice wygra-
ła z Enea AZS Poznań 84:52.
Najwięcej punktów dla CCC zdoby-
ła: Maria Conde 24.

Młodziczki starsze MKS Polkowi-
ce uległy na wyjeździe drużynie 
ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. 69:66  
(16:16) (22:20) (13:19) (18:11)
Kadetki MKS Polkowice pokona-
ły zespół MKS Gwardia Wrocław 
89:21 (22:6) (19:6) (27:0) (21:9). 
W  drugim ligowym meczu, kadetki 
MKS Polkowice wygrały z  zespo-
łem ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 
63:50 (24:12) (18:12) (13:10) (8:16) 
- polkowiczanki awansowały do 
ćwierćfinału Mistrzostw Polski.

----------------------------------

PODNOSZENIE CIĘŻARÓW

Sztangiści KPC "Górnik" Polkowice 
zajęli III miejsce podczas I  rundy 
Drużynowych Mistrzostw Polski. 
Najwięcej punktów dla zespołu 
polkowickiego zdobyła Oleksandra 
Lykhobytska.

----------------------------------

TENIS ZIEMNY

Daria Nowak - tenisistka Stowarzy-
szenia Tenisa Ziemnego w Polkowi-
cach zajęła I miejsce w deblu grając 
w  parze z  Barbarą Staszewską - 
SKT Promasters Szczecin, podczas 
Ogólnopolskiego Turnieju Kwalifika-
cyjnego do lat 16 w Zielonej Górze. 
Wcześniej Daria wywalczyła III 
miejsce w singlu i deblu w Ogólno-
polskim Turnieju Kwalifikacyj
nym do lat 16 w Pszczynie. 

----------------------------------

TENIS STOŁOWY

W  rozgrywkach IV ligi tenisa sto-
łowego drużyna Górnika Polkowice 
przegrała z  zespołem Ślęży Wiry 
5:10.
W rozgrywkach V ligi tenisiści Gór-
nika II Polkowice pokonali Spartę 
Grębocice 10:6, natomiast III zespół 
Górnika uległa drużynie Chrobrego 
Głogów 3:10.

----------------------------------

PIŁKA HALOWA

W meczu 15. kolejki rozgrywek I Ligi 
Futsalu, drużyna KGHM Metraco 
Górnik Polkowice pokonała na wy-
jeździe zespół AZS Wrocław 7:4.
Bramki dla Górnika zdobyli: Marcel 
Wolan 3, Dominik Pazio 2, Dawid 
Biały i Radosław Karpiński.
Piłkarze Górnika Polkowice odnieśli 
sukces w  Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski U-18
w futsalu. Zielono-czarni dostali się 
do fazy ćwierćfinałowej  i  znaleźli 
się w gronie ośmiu najlepszych ekip 
w kraju. 

Tenis stołowy ma się dobrze

TENIS STOŁOWY

Jaka jest obecna kondycja tenisa 
stołowego w naszym mieście i jego 
przyszłość? Między innymi o tym 
rozmawialiśmy z wieloletnim tre-
nerem sekcji tenisa stołowego KS 
Górnik Polkowice - SŁAWOMIREM 
SŁOWIŃSKIM.

Ryszard Flisiewicz: Tenis stołowy 
działa w  Polkowicach od kilkudzie-
sięciu lat, jakie obecnie jest zainte-
resowanie tą dyscypliną sportu?

Sławomir Słowiński:  Po okresie roz-
kwitu gdzie mieliśmy drużynę ekstra-
klasy kobiet, stała się rzecz dziwna 
mimo że ekstraklasa nie działa już 
w  naszym mieście a  nastąpił wzrost 
zainteresowania tą dyscypliną sportu. 
W tej chwili mamy sporo dzieci i mło-
dzieży, którza garną się do tego sportu. 
Mamy zespół grający w  IV lidze męż-
czyzn oraz dwie drużyny w V lidze.

R.F.: Ile dzieci i  młodzieży w  tej 
chwili trenuje w sekcji? 

S.S.: W  tej chwili grupa dzieci i  mło-
dzieży liczy 40 osób. Dodatkowo 15 do-
rosłych, którzy regularnie trenują.

R.F.: Rozgrywacie swoje mecze 
w  różnych ligach. Jakie wyniki 
osiągacie?

S.S.: Grając w  rozgrywkach IV ligi 
mężczyzn zajmujemy aktualnie drugie 
miejsce, gwarantujące awans do wyż-
szej ligi. Drugi zespół grający w V lidze 
zajmuje również drugie miejsce. Mecze 
ligowe rozgrywane są dwa razy w mie-
siącu. Poza tym gramy szereg turnie-
jów indywidualnych oraz eliminacje do 
Mistrzostw Polski, w  każdej kategorii 
wiekowej.

R.F.: Jak minął wam poprzedni se-
zon? Jakie osiągaliście wyniki?   

S.S.: Najlepsze wyniki osiągnął Mikołaj 
Kaciuba. W kategorii młodzików awan-
sował do najlepszej ósemki Mistrzostw 
Polski. Zdobył także medale w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska.

R.F.: Czy w gronie młodzieży, którą 
obecnie trenujesz widzisz jakieś 
perełki?

S.S.: Moim zdaniem wspomniany Mi-
kołaj Kaciuba powinien w  przyszłości 
osiągać znaczące wyniki. On trenuje 
od kilku lat i jest prowadzony właściwą 
ścieżką. Jego systematyka, zaangażo-
wanie przynoszą stopniowe efekty. Po-
została grupa zawodników, to są sto-
sunkowo  młodzi ludzie, adepci tenisa 
stołowego. Rokowania zależą od tego, 
jak będą zaangażowani w  to co robią, 
czy będą systematycznie trenować. 
My, jako trenerzy, staramy się stwa-
rzać takie warunki, żeby mieli ochotę 
i motywację do gry. Ale pamiętajmy, że 
jest jeszcze nauka, która jest najważ-
niejsza i to wszystko trzeba pogodzić.

R.F.: Jaką otrzymujecie pomoc ze 
strony władz miasta? Czy jest ona 
wystarczająca?

S.S.: Tutaj nie możemy narzekać. 

Otrzymujemy dotację, która równo-
waży nasze potrzeby sprzętowe i  wy-
jazdów na mecze. Oczywiście zawsze 
może być lepiej. Uważam , że jeżeli po-
ziom sportowy podniesiemy, to istnieje 
możliwość dialogu i myślę, że wsparcie 
będzie realne.

R.F.: Jak widzisz przyszłość tenisa 
stołowego w Polkowicach?

S.S.: To jest bardzo dobre pytanie. 
Trzeba mieć cel i  wizję, żeby wiedzieć 
na czym stoimy. Ważną rzeczą jest po-
wrót do tematu budowy sali, która była 
już zaprojektowana z  pozwoleniem na 
budowę. Niestety, nic z tego nie wyszło. 
Powstanie takiej sali byłoby mądrym 
posunięciem zarówno w  obszarze 
sportowej rekreacji i sportu wyczyno-
wego. Tenis stołowy jest sportem dla 
wszystkich, bez względu na wiek i  na 
pewno powstanie tego typu obiektu 
służyłoby z powodzeniem naszej lokal-
nej społeczności.

R.F.: Gracie od wielu lat w  sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Polkowicach. Czy ta sala 
wam nie wystarcza? Czy musicie 
mieć ekstra salę?

S.S.: Z  sali gimnastycznej korzysta 
dużo stowarzyszeń. My jesteśmy tro-
chę ograniczeni czasowo, dlatego wi-
zja rozwoju tenisa stołowego wymaga 
lepszych warunków treningowych. 
Staramy się organizować turnieje. 
W  zeszłym roku odbył się Grand Prix 
Polkowic o  puchar burmistrza Polko-
wic, i chcemy to kontynuować. Właśnie 
poprzez takie inicjatywy zachęcamy do 
uprawiania tenisa stołowego. Myślę, 
że nowa infrastruktura byłaby strza-
łem w dziesiątkę dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

R.F.: Jak się można zapisać do sekcji 
tenisa stołowego?

S.S.: Harmonogram treningów jest do-
stępny na stronie KS Górnik Polkowice. 
Można się zgłaszać codziennie u trene-
ra w szkole podstawowej nr 1. Tak więc 
nie ma żadnych problemów z  przyję-
ciem do sekcji.

R.F.: Na koniec kluczowe pytanie. 
Lat niestety wszystkim szybko 
przybywa. Czy myślisz po cichu 
o emeryturze sportowej?

S.S.: ( Uśmiech). Zaskoczyłeś mnie tym 
pytaniem. Chciałbym mieć godnego 
następcę. Kiedyś współpracowałem 
z niezapomnianym Mietkiem Banachem. 
Teraz mam Jerzego Osickiego, który mi 
pomaga i  jest moim przyjacielem. Mój 
następca musi kochać tenis stołowy. 
Same pieniądze nie wystarczą. Do tego 
potrzeba czegoś więcej.

R.F.: Ale póki co nie odchodzisz 
z czynnego uprawiania sportu i tre-
nowania młodych pokoleń tenisa 
stołowego?

S.S.:  Nie składam broni. Nawet muszę 
się pochwalić, że grając w IV lidze zda-
rza mi się młodszych ogrywać.

R.F.: A więc życzę Ci Sławku jeszcze 
co najmniej 20 lat pracy trenerskiej!

S.S.: ( Uśmiech). Mogę prowadzić za-
jęcia dopóki wystarczy mi sprawności 
fizycznej i  chęci - nawet w  starszym 
wieku. Myślę, że wiedza, którą posia-
dam może zawsze się przydać zarówno 
pasjonatom naszej dyscypliny, jak rów-
nież osobom rekreacyjnie uprawiają-
cym tenis stołowy.
                                      

                                                                                                                  Dziękuję za rozmowę
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W marcu rządzą kobiety!
DZIEŃ KOBIET

Ósmego marca każda kobieta po-
winna poczuć się wyjątkowo. To 
nasz dzień! Jak go spędzić? Taniec, 
kręgle, kiermasz, zabawa z dj-em 
– w naszej gminie znajdziecie wiele 
okazji do świętowania.  

Wielki Kiermasz – „Odmienione” to druga 
edycja imprezy zorganizowanej z  oka-
zji Dnia Kobiet w  Aquaparku. Produkty 
i  usługi kosmetyczne, rękodzieła, fo-
tografie i  wiele, wiele więcej czeka tam 
na panie 13 marca. Uroda, zdrowie i styl 
- jeśli te hasła odzwierciedlają twoje za-
interesowania - z  pewnością znajdziesz 
tam coś dla siebie. 

A  może waszą pasją jest taniec? Mamy 
dla was dwie taneczne propozycje. 

Specjalnie dla miłośniczek gorą-
cych rytmów 6 marca do sali fitness  
w  Aquaparku prosto ze swojej szkoły 
tańca w  Manchesterze zawita Karolina 
Tomczak. Uczestniczka wielu turniejów 
tanecznych w Polsce i za granicą, popro-
wadzi Warsztaty Tańca Solo Bachata. 
Zajęcia rozpoczną się o godz. 19.

Druga propozycja to kobiece warszta-
ty taneczne prowadzone przez Joannę 

Fiedorowicz. 7 marca w  Atelier Rynek 
4A (dawne studio tańca) odbędą się dwa 
rodzaje zajęć w  ramach warsztatów. 
Pierwsze o  godz. 17.00 - High Heels,  
czyli  taniec na obcasach, który obejmuje 
wszystkie style tańca, przede wszyst-
kim te najbardziej kobiece. Kolejne zaję-
cia o 18.45 

Sexy Dance - taniec, 
w którym w pełni 
wyrazicie swoją kobiecość 
i zmysłowość. 

Na uczestniczki warsztatów będą cze-
kały  przepyszne koktajle, kameralna at-
mosfera i wspaniałe doświadczenia. Bi-
let wstępu: 30 zł/warsztat (50 zł za oba).  

O  kobietach nie zapomniał również Po-
wiatowy Urząd Pracy w  Polkowicach. 
Tam święto pań będzie trwało przez cały 
tydzień. Od 9 do 13 marca polkowicki PUP 
zaprasza mieszkanki do spotkania przy 
kawie. Podczas wizyty doradca zawodo-
wy zrobi test, który odkryje wasz poten-
cjał, profesjonalna wizażystka wykona 
makijaż biznesowy, a  psycholog opowie 
o roli kobiety we współczesnym świecie.

Paula Piastowska

 

Kobiece święto nie pozostanie 
bez echa również w sołectwach. 

Tarnówek – spotkanie przy 
kawie i słodkim poczę-

stunku, 6.03  godz. 18.00 
w świetlicy wiejskiej

Jędrzychów – spotkanie 
przy kawie i słodkim po-

częstunku, 7.03 godz. 17.00 
w świetlicy wiejskiej

Sobin – zabawa z dj-em, 7.03 
godz. 19.00 w sali  

wiejskiej, odpłatność 20 zł

Biedrzychowa – spotkanie 
przy kawie i słodkim po-

częstunku, 7.03 godz. 17.00 
w świetlicy wiejskiej

Nowa Wieś Lubińska –wyjazd 
na kręgle, 8.03 godz. 18.00-

20.00, odpłatność 10 zł  

Kaźmierzów – spotkanie 
z firmą kosmetyczną, przy 

kawie i słodkim poczę-
stunku, 18.03 godz. 17.00


