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Umowa podpisana. 
Laptopy w drodze 

EDUKACJA

Za kilka dni do uczniów i nauczycieli 
z polkowickich szkół trafi 40 lapto-
pów. Gmina kupiła przenośne kom-
putery w ramach programu „Zdal-
na Szkoła”. 

Do przetargu stanęło siedemnaście 
firm. Ostatecznie wybrano firmę, która 
zaoferowała najniższą cenę za sprzęt, 
który spełnia wymagania.
– Oferowane produkty muszą być 
nowe, nieużywane i pochodzić z oficjal-
nego kanału dystrybucyjnego – pod-
kreśla Marcin Szydłowski, dyrektor 
Wydziału Informatyki UG Polkowice.
Za czterdzieści laptopów gmina za-
płaciła niecałe 91 tysięcy złotych. 
Pieniądze na zakup sprzętu udało się 

pozyskać w ramach projektu „Zdalna 
Szkoła”, realizowanego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020.
– Jeszcze raz nasza gmina pokazała, 
że potrafimy wykorzystać każdą sytu-
ację i możliwość, by poprawić jakość 
życia mieszkańców – mówi burmistrz 
Polkowic Łukasz Puźniecki.
Na realizację zamówienia firma miała 
piętnaście dni roboczych od momentu 
podpisania umowy. To oznacza, że lap-
topy trafią do gminy w połowie maja. 
Potem zostaną rozdane szkołom. Jak 
precyzuje Elżbieta Gałek-Kapusta, 
kierownik Referatu Rozwoju Gminy w 
ratuszu, przenośne komputery trafią 
do czterech podstawówek w mieście 
oraz do Szkoły Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi i Specjalnymi w 
Jędrzychowie: 36 - do uczniów, cztery 
- do nauczycieli. 

ULK

W trosce o historyczną przeszłość
PAŁAC

Przedstawiciele głogowskiego 
Muzeum Archeologiczno-Histo-
rycznego zwiedzili plac budowy 
remontowanego pałacu w Suchej 
Górnej. Odwiedzili także Zespół 
Szkół w Polkowicach, gdzie zapo-
znali się ze zbiorami Towarzystwa 
Ziemi Polkowickiej (TZP).

Dyrektor muzeum Waldemar Hass oraz 
jego zastępca Jarosław Helwig, przy-
jechali do naszej gminy na zaproszenie 
burmistrza Polkowic Łukasza Puźniec-
kiego. Wizytę rozpoczęli od krótkiego 
pobytu w Suchej Górnej, gdzie właśnie 
dobiega końca remont XVIII-wieczne-
go pałacu. Oprócz burmistrza Polko-
wic towarzyszyli im Marek Zalewski i 
Grzegorz Kardyś z Towarzystwa Ziemi 
Polkowickiej, oraz Mariusz Zybaczyń-
ski z klubu Lepsze Polkowice, radny z 
terenów wiejskich.
Goście obejrzeli postępy prac przy re-
moncie jednego z naszych flagowych 
zabytków. Przedstawiciele muzeum 
głogowskiego przyznali, że obiekt wy-
różnia się swoją historią i wyglądem 
spośród innych tego typu obiektów w 
regionie.
– Cieszę się, że pałac będzie 

uratowany. Na pewno jest tego wart 
– uważa Jarosław Helwig z głogow-
skiego muzeum. Podobnego zdania jest 
Grzegorz Kardyś z TZP.
– Pałac w Suchej Górnej to perełka 
wśród zabytków architektury histo-
rycznej. Niestety, z uwagi na wielo-
letnie zaniedbania ze strony kolejnych 
właścicieli, wiele zabytkowych pała-
ców z terenu naszej gminy nie nadaje 
się już do remontu. Ten udało się urato-
wać i jestem pewien, że może stać się 
naszą wizytówką – mówi G. Kardyś.
Prace nad przebudową obiektu i dosto-
sowaniem go do nowych funkcji mają 
się ku końcowi. Wszystko wskazuje na 
to, że zakończa się latem. Zdaniem rad-
nego Mariusza Zybaczyńskiego rato-
wanie regionalnej spuścizny historycz-
nej to obowiązek każdego z nas.
– Cieszy, że pałac jest w końcowej fa-
zie odnawiania oraz że w najbliższym 
czasie zostanie wróci z niebytu ruiny i 
zyska drugie życie podobnie jak drugi, 
po wiatraku, ważny zabytek w naszej 
gminie. Podchodzę do tematu tego pa-
łacu z szczególną ciekawością, gdyż do 
tej szkoły chodziła i szła do pierwszej 
komunii moja mama, która wspomina 
lata świetności tej placówki. Najważ-
niejsze, aby taki obiekt wykorzystany 

został mądrze i gospodarnie, co będzie 
z korzyścią dla mieszkańców gminy, 
sołectwa jak i samego pałacu. Musimy 
mieć świadomość, iż renowacja takich 
obiektów kosztuje dziesiątki milionów, 
stąd tak ważne aby takie obiekty mia-
ły możliwość zapracowania na swo-
je utrzymanie, wykorzystując swój 
potencjał – uważa radny Mariusz 
Zybaczyński.
Z Suchej Górnej goście przenieśli się do 
Polkowic, gdzie m. in. obejrzeli zbiory 
artefaktów z kolekcji Towarzystwa Zie-
mi Polkowickiej. Są one zdeponowane 
w kilku miejscach, w tym w pomiesz-
czeniach Zespołu Szkół im. Narodów 
Zjednoczonej Europy. Składają się na 
nie m. in. zabytki kultury materialnej 
jeszcze sprzed wojny, w tym doku-
menty, elementy wyposażenia wnętrz, 
przedmioty codziennego użytku i bibe-
loty. Wśród tej kolekcji ważne miejsce 
zajmują eksponaty dotyczące powojen-
nej historii naszego miasta i regionu, w 
tym te związane z historią wydobycia 
miedzi.

Roman Tomczak

Zbierają deszczówkę, żeby podlewać park 

WODA
Tysiąc litrów deszczówki może 
zgromadzić zbiornik ustawiony 
obok wejścia do polkowickiego ki-
na. Woda ta będzie wykorzysty-
wana do podlewania roślin w par-
ku miejskim. 

 

- Gmina podejmuje wiele działań pro-
ekologicznych, między innymi, na rzecz 
ochrony powietrza, teraz zadbamy o 
wodę, w związku z obecną sytuacją hy-
drologiczną w całym kraju – mówi Bo-
gusław Godlewski, dyrektor Centrum 
Kultury w Polkowicach, które jest koor-
dynatorem inicjatywy zgłoszonej przez 
mieszkańców. - Zebrana deszczówka 

będzie wykorzystana do pielęgnacji 
roślinności w pobliskim Centralnym 
Parku Zabaw i Wypoczynku - dodaje. 
W ten sposób odciążony zostanie miej-
ski system wodociągowy, co wiąże się z 
oszczędnością wody.
Swój oryginalny, artystyczny wygląd 
zbiornik zawdzięcza plastykom z cen-
trum kultury, którzy – jak podkreśla 
dyrektor placówki – do dekoracji użyli 
farb bezpiecznych dla środowiska, któ-
re nie rozpuszczają się w wodzie. Poza 
tym, przyciąga uwagę przechodniów 
uświadamiając im problem nadmier-
nego zużycia wody, np. w gospodar-
stwach domowych.

To pierwszy w Polkowicach tego typu 
zbiornik na deszczówkę ustawiony w 
przestrzeni publicznej. Jeśli pomysł 
się sprawdzi, są kolejne plany związane 
ze zbieraniem wody w mieście. 

ULK 

Sołectwa walczą o nagrody 
POWIAT POLKOWICKI

Wciąż można zgłaszać się do kon-
kursu dla sołectw na najlepszą 
inicjatywę społeczną, podnoszą-
cą estetykę wsi, organizowanego 
przez powiat polkowicki. Jest, o 
co walczyć, bo do zdobycia są na-
grody pieniężne dla sołectw. W po-
przedniej edycji z gminy Polkowice 
wyróżnienia otrzymały Żuków i Dą-
browa. 

Podczas ubiegłej edycji w Dąbro-
wie mieszkańcy uporządkowali teren 

zielony wokół świetlicy, posadzili krze-
wy róży oraz lawendy – w kształcie 
dużego serca oraz odnowili kamień 
upamiętniający mieszkańców Dąbro-
wy, którzy zginęli podczas I wojny 
światowej. Te dokonania zdobyły uzna-
nie w konkursie i sołectwo otrzymało 
wyróżnienie.
– Zachęcamy mieszkańców sołectw 
gminy Polkowice do udziału w kon-
kursie. Cieszymy się, że coraz więcej 
mieszkańców Dąbrowy angażuje się 
w takie działania. Z pewnością w ko-
lejnych latach również będziemy brać 
udział w tego typu konkursach – mówi 
Iwona Oleksy, przewodnicząca Rady 
Sołeckiej w Dąbrowie. – Dzięki na-
grodzie, którą otrzymaliśmy zakupi-
my m.in. aparat fotograficzny, którym 
będziemy uwieczniać nasze działania 

i oczywiście nasze piękne sołectwo 
– dodaje.
Remont drogi dojazdowej, budowa 
krzyża i odnowienie witaczy – to z kolei 
działania mieszkańców Żukowa, które 
również pozwoliły im zdobyć wyróż-
nienie w ubiegłej edycji konkursu.
– Cieszymy się z wyróżnienia, które 
otrzymaliśmy. Pieniądze wykorzysta-
my na rzecz wsi i mieszkańców. Pod-
czas zebrania wiejskiego ustalaliśmy 
wspólnie, że zakupimy regały do po-
mieszczenia gospodarczego w świetli-
cy i je uporządkujemy – mówi Jadwiga 
Kowal, sołtys Żukowa. – W konkursie 
bierzemy udział, co roku i to już nasza 
czwarta nagroda – zaznacza.
Zgłoszenia do XXI edycji konkursu 
przyjmowane są do 30 maja. 

PPi

–  A K T U A L N O Ś C I  –
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Część przedszkoli i żłobek znowu otwarte
PRZEDSZKOLA  I ŻŁOBKI

Czynne są trzy polkowickie przed-
szkola miejskie oraz żłobek. W su-
mie pod opieką nauczycieli jest 
ok. dziesięciorga przedszkolaków  
i piętnastka dzieci w żłobku. Od ju-
tra liczba ta nieznacznie się zwięk-
szy o dzieci, które zostaną przyjęte 
do pozostałych przedszkoli.
 
 
Żłobek  oraz polkowickie przedszkola 
miejskie nr 2, 4 i 6 otwarto zgodnie z 
wcześniejszymi ustaleniami po prze-
rwie, spowodowanej ogłoszeniem w 
naszym kraju stanu epidemii. 
Od poniedziałku rana były tam przyj-
mowane dzieci tych rodziców, którzy 
wcześniej pisemnie zadeklarowali po-
trzebę opieki nad swoimi pociechami. 
Nie było ich jednak wiele, w sumie ok. 
dziesięciu. W poniedziałek do Przed-
szkola Miejskiego nr 2 przyprowadzono 
piątkę dzieci, do Przedszkola Miejskie-
go nr 6 czworo a następnego dnia piąt-
kę dzieci. Do Przedszkola Miejskiego nr 
4 rodzice nie przyprowadzili żadnego 
dziecka, mimo zgłaszanych wcześniej 
przez nich deklaracji. Do żłobka rodzi-
ce przyprowadzili 15 maluszków. 
Wobec wszystkich rodziców oraz 
dzieci stosuje się przy przyjęciu opra-
cowane wcześniej procedury. Dotyczą 
one m. in. zakazu wchodzenia rodziców 

do wnętrza budynków, przejmowa-
niu dzieci przez personel przedszkoli 
oraz mierzenie temperatury dzieciom. 
Podobne procedury są stosowane pod-
czas przekazywania dzieci rodzicom. Z
 sal w żłobku oraz w przedszkolach 
już w ubiegłym tygodniu wyniesiono 
wszelkie przedmioty, których nie da 
się na bieżąco dezynfekować. Personel 
dba, aby przebywające w poszczegól-
nych salach dzieci zachowywały po-
między sobą odpowiedni odstęp. 
Wszystkie przedszkola oraz żłobek 
nadal przyjmują wnioski rodziców o 
konieczności zapewnienia opieki dla 
ich dzieci lub wnioski o rezygnację z 
takiej opieki. Sytuacja jest więc dyna-
miczna i liczba dzieci objętych opieką 
w poszczególnych przedszkolach i w 
żłobku stale może się zmieniać.
Na 14.05 zaplanowano otwarcie pozo-
stałych dwóch przedszkoli miejskich 
– nr 3 i 5. Wnioski o opiekę nad dziećmi 
przyszły jedynie do PM 3 (troje dzieci). 
Do PM 5 nie wpłynął żaden wniosek od 
rodziców, ale do końca tygodnia sytu-
acja ta może się zmienić, bo wnioski we 
wszystkich placówkach przyjmowane 
są na bieżąco. 

Roman Tomczak

Nowa baza już działa

ZKM

Zakład Komunikacji Miejskiej w 
Polkowicach przeniósł się do no-
wej siedziby. Na miejscu są m. in. 
warsztaty oraz myjnia dla autobu-
sów, pomieszczenia socjalne i biu-
ra dla pracowników.

 
 
Nowa baza znajduje się przy ul. Kole-
jowej. Ma wystarczający na obecne 
potrzeby zakładu plac manewrowy i 
miejsca parkingowe, oraz 11 punktów 
z przyłączami zasilającymi, przygoto-
wanych do stacji ładowania autobusów 

elektrycznych. Nowy budynek wypo-
sażony jest także w trzystanowiskowy 
warsztat do napraw i nowoczesną myj-
nię samochodową. 
Znajduje się w nim także dobrze wypo-
sażone pomieszczenie socjalne dla kie-
rowców i mechaników, a także szatnie 
z szafkami indywidualnymi i pełnym 

zapleczem sanitarnym (prysznice i to-
alety oddzielnie dla kobiet i mężczyzn). 
Pierwsze piętro to pomieszczenia dla 
administracji z zapleczem socjalnym i 
sanitarnym. 
– W końcu kierowcy, mechanicy oraz 
personel biurowy, będą mogli pra-
cować w normalnych warunkach. Są 
miejsca, gdzie kierowcy czy panie 
sprzątające mogą wypocząć czy napić 
się herbaty, szatnie i sanitariaty. Od-
powiednie warunki socjalne są ważne, 
bo wpływają na jakość pracy – zwraca 
uwagę Tomasz Borkowski, dyrektor 
ZKM. 
Do tej pory zakład miał siedzibę przy 
ulicy 3 Maja, gdzie wynajmował po-
mieszczenia od Polkowickiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. Były to 
m. in. dwa pokoje dla administracji 
oraz jeden mały pokój dla kierowców. 
Warsztat znajdował się w budynku 
przy basenach zewnętrznych, ad-
ministrowanych również przez PPK. 
Nie było tam placu manewrowego, 
co bardzo utrudniało manewrowanie 
autobusami.
Projekt budowy nowego lokum po-
wstał we wrześniu 2013 r., a prace roz-
poczęły się w styczniu 2016 r. Jednak, 
jak przypomina Jan Wojtowicz, pełno-
mocnik burmistrza Polkowic ds. gór-
nictwa i komunikacji, ówczesne władze 
Polkowic nie zabezpieczyły wystar-
czającej ilości środków w budżecie na 
dokończenie tego przedsięwzięcia. 
– Udało się to zrobić dopiero w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Dzięki temu mo-
żemy dziś oficjalnie oddać do użytku 
miejsce, które spełnia wszelkie wyma-
gania dotyczące organizacji transportu 

zbiorowego – zaznacza Jan Wojtowicz.
Z satysfakcją o nowej siedzibie mówił 
także obecny na otwarciu burmistrz 
Polkowic. –  W procesie budowy nowej 
siedziby ZKM uczestniczyło kilka szta-
fet zarządzających i na ich ręce chciał-
bym złożyć podziękowania. Bardzo się 
cieszę, że w ostatnich dwóch latach 
nastąpiło przyśpieszenie, dzięki które-
mu mogliśmy tę inwestycję zakończyć. 
To też pokazuje, jakim priorytetem jest 
dla nas komunikacja. Przypomnę, że 
dziś docieramy do trzech powiatów 
a kolejne samorządy są zaintereso-
wane współpracą z ZKM – podkreśla 
burmistrz Polkowic. Zdaniem Łuka-
sza Puźnieckiego świadczy to m. in. o 
dobrej jakości usług realizowanych 
przez Zakład Komunikacji Miejskiej w 
Polkowicach. 
– Ogólnie pojęta mobilność to jest to, 
czego oczekują od nas mieszkańcy. 
Wierzę, że będzie się to przekładać na 
podnoszenie standardu życia w naszej 
gminie. Im więcej komunikacji zbioro-
wej tym mniej samochodów, a im mniej 
samochodów, tym więcej czystszego 
powietrza i zielonej przestrzeni – do-
daje burmistrz Łukasz Puźniecki.
Obecnie Zakład Komunikacji Miejskiej 
w Polkowicach dysponuje taborem 15 
autobusów, w tym 2 elektrycznych. Na 
początku przyszłego roku ma do nich 
dołączyć kolejnych 9, w pełni elek-
trycznych pojazdów.

Roman Tomczak

–  A K T U A L N O Ś C I  –
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Liczby nie kłamią

AUQUAPARK
Ze względu na epidemię wiele róż-
nego typu obiektów jest zamknię-
tych. W tym między innymi polko-
wicki Aquapark. Mimo, że działa 
część rehabilitacyjna to data cał-
kowitego otwarcia pozostaje pod 
znakiem zapytania. W związku z 
tym, że na najbliższe miesiące za-
planowano generalny remont, na 
który potrzebny będzie kredyt, 
radni podczas ostatniej sesji pytali 
o zasadność inwestycji w dobie ko-
ronawirusa. Zebraliśmy te pytania, 
a o odpowiedzi poprosiliśmy preze-
sa Aquaparku, Sebastiana Sypko. 

Na jakim etapie jest obecnie 
inwestycja? 

Posiadamy wszelkie dokumenty tech-
niczne, pozwalające na rozpoczęcie 
procesu wyłaniania inwestora zastęp-
czego, a następnie firmy, która doko-
nałaby tej modernizacji. Oczywiście, 
wcześniej czeka na nas jeszcze zapew-
nienie finansowania inwestycji, czyli 
np. wybór banku, który udzieli kredytu 
inwestycyjnego, a przed tym uzyska-
nie pełnego zabezpieczenia. Warto w 
tym momencie wrócić do wyjaśnienia 
sytuacji – mamy zgodę na poręczenie 
przez gminę kredytu do kwoty 35 mln 
zł. Jest to kwota należności głównej 
za tę inwestycję. Mieliśmy jeszcze, 
wspólnie z właścicielem, wypracować 
koncepcję zabezpieczenia odsetek do 
ewentualnego kredytu. Dodatkowo, 
część elementów, jak remont kręgielni 
miały być wykonane ze środków spół-
ki. Pandemia COVID-19 i ograniczenie 
przychodów przez dwa miesiące tę sy-
tuację uniemożliwiły.

Radni zastanawiali się nad ewentu-
alnym wstrzymaniem planu moder-
nizacji Aquaparku w obecnej sytu-
acji. Czy to dobry pomysł? 

Jak pokazują obecne przetargi na ro-
boty budowlane, czas epidemii stwarza 
szansę na obniżanie kwoty docelowej, 

za którą modernizacja powinna się od-
być. Są to kwoty niższe o 20-30 pro-
cent. To może być plus tej sytuacji. Z 
drugiej strony- tak, zysków nie było. 
Zgodnie z zarządzeniem premiera, nie 
było możliwości prowadzenia jakiej-
kolwiek działalności. Wykorzystaliśmy 
ten czas, by złożyć wnioski o dofinan-
sowanie w ramach tarcz oraz o sub-
wencję finansową. Ponosiliśmy także 
mniejsze koszty – brak usług ratow-
niczych, zmniejszone zapotrzebowanie 
na energię elektryczną, cieplną, wodę, 
chemię basenową itd. Czas, podczas 
którego nie mogliśmy przyjmować 
klientów wykorzystaliśmy na prze-
prowadzenie przerwy technologicznej, 
która zawsze odbywała się w pierw-
szych dwóch tygodniach września. 
Od 7 maja przyjmujemy pacjentów na 
rehabilitacji.

Radni zastanawiali się też nad za-
sadnością inwestycji w kontekście 
malejących wpływów do budżetu 
gminy w tym roku. Sytuacja będzie 
się przekładała na kolejne lata. 
Mówili też o budującej się w Legnicy 
czy Lubinie konkurencji. Czy powin-
niśmy brać pod uwagę takie kwestie 
przy tej inwestycji? 

Jeśli chodzi o inwestycję legnicką 
to nie postrzegam tego w kategorii 
konkurencji. Jak pokazują statysty-
ki klient obiektów otwartych nie jest 
w większości klientem Aquaparków i 
odwrotnie. A ma to być obiekt typowo 
letni, funkcjonujący przez 3-4 miesiące 
w roku. Koszt tej inwestycji to ok. 27 
mln. Warto zestawić tę kwotę z kwotą 
35 mln dla obiektu całorocznego, pro-
ponującego oprócz basenu rehabilita-
cję, fitness, siłownię itp. W przypadku 
Lubina, poza informacjami z kampanii 
wyborczej 2018, nie widziałem innych 
informacji dotyczących startu choćby 
projektowania obiektu.

Burmistrz Łukasz Puźniecki wspo-
mniał podczas sesji o czterech, 
przygotowanych przez pana kon-
cepcjach dotyczących przyszłości 

Aquaparku. Czy może je pan po krót-
ce omówić?

Do rozważenia są następujące kon-
cepcje. Po pierwsze większa kwota 
zabezpieczenia kredytu z odsetkami i 
możliwością modernizacji kręgielni i fi-
nansowaniem inwestora zastępczego. 
Bez tego rozpoczęcie modernizacji jest 
niemożliwe. Po drugie, zamiast kredytu 
- emisja obligacji we wsparciu właści-
ciela na całość inwestycji. Po trzecie 
zmniejszanie zakresu modernizacji, co 
w mojej opinii jest niewłaściwe. Nie po-
zwoli generować docelowo większych 
dochodów. Jednocześnie realizacja za-
niechanego zakresu prac budowlanych 
w przyszłości, co jest nieuniknione 
znacznie zwiększy koszty całkowite 
modernizacji. Po czwarte zaniechanie 
procesu modernizacji. W mojej opinii 
będzie to niewłaściwe. Obiekt degene-
ruje się, co w niedługim czasie dopro-
wadzi do jego zamknięcia, w szczegól-
ności hali basenu rekreacyjnego.
Reasumując, jednoznacznie chciał-
bym zaznaczyć, że to jest najlepszy 
czas na przeprowadzenie modernizacji 
Aquaparku w pełnym, zaplanowanym 
zakresie. Z jednej strony, jak wcześniej 
wspomniałem, obecnie trudna sytu-
acja firm budowlanych powoduje, że 
zakładają mniejszy zysk, by utrzymać 
się na rynku. Przekłada się to na niższe 
oferty w przetargach na poziomie 20-
30 procent od wartości kosztorysów 
inwestorskich. Z drugiej natomiast 
strony sytuacja związana z epidemią 
koronawirusa, zapewne do chwili wy-
nalezienia szczepionki (może leku), 
wprowadzi ogromny reżim sanitarny 
dla funkcjonowania obiektów baseno-
wych. Specjaliści szacują, że do czasu 
opracowania szczepionki (okres 1 roku) 
reżim sanitarny i ograniczenia w wielu 
sferach gospodarki, zwłaszcza w bran-
ży sportowej pozostaną, a być może 
nawet w okresie jesiennym zostaną 
zaostrzone. Warto ten czas wykorzy-
stać na przeprowadzenie modernizacji 
Aquaparku… lepszego nie będzie.

Rozmawiała: Edyta Drzymała

Rehabilitacja wznowiona      
ZDROWIE

Polkowiczanie znów mogą korzy-
stać z zabiegów rehabilitacyjnych. 
Działalność w tym zakresie wzno-
wiła tak polkowicka przychodnia, 
jak i Aquapark. Wszystko – jak za-
pewniają szefowie obu placówek 
– z zachowaniem wszelkich zasad 
ostrożności i bezpieczeństwa. 

W ramach kolejnego etapu rozluźniania 
rygoru sanitarnego rząd zalecił wzno-
wienie zabiegów rehabilitacyjnych. W 
Polkowicach taką działalnością zajmu-
ją się dwie gminne spółki: Polkowickie 
Centrum Usług Zdrowotnych oraz Aqu-
apark Polkowice – Regionalne Centrum 
Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
– Mówiąc o polkowickim Aquaparku 
nie można zapominać, że jest to nie 
tylko obiekt rekreacyjny, ale również 
centrum rehabilitacyjne. Ze względu 
na epidemię koronawirusa musieli-
śmy wstrzymać wszelką działalność 

– mówi Sebastian Sypko, prezes spół-
ki. – Zadecydowałem, że skorzystamy 
z danej nam przez rząd możliwości i 
7 maja wznowiliśmy część rehabili-
tacyjną. Wszystko przy zachowaniu 
wszelkich zasad ostrożności. Nasi re-
habilitanci pracują w godzinach od 7 do 
14. Rejestracja odbywa się wyłącznie 
telefonicznie. Pierwsze w kolejności są 
te osoby, które były umówione wcze-
śniej – dodaje.
Zabiegi rehabilitacyjne wznowiło rów-
nież PCUZ.
– Dział rehabilitacji pracuje na dwie 
zmiany, w godzinach od 7 do 19. Re-
jestracja na wizyty jest możliwa 
wyłącznie drogą telefoniczną. Po-
przez teleporadę lekarską pacjenci 
są kwalifikowani na zabiegi– mówi 
Waldemar Sułek, prezes polkowickiej 
przychodni. 
Jednocześnie rehabilitowanych może 
być sześć osób. Pacjenci wchodzą do 
budynku przez tzw. śluzę – zawsze 
przed pełną godziną zegarową. Po-
tem idą do szatni głównej, a stamtąd 
do działu rehabilitacji. Każdy jest 
też proszony o wypełnienie ankiety 
aktualizacyjnej.
– Po każdym zabiegu odbywa się de-
zynfekcja wszystkich przyborów i 
kozetek. Pomiędzy zabiegami mają 
miejsce piętnastominutowe przerwy, 
podczas których pomieszczenie jest 

wietrzone. Po każdej godzinie pracy 
myte są podłogi oraz elementy wy-
posażenia pomieszczeń, z których ko-
rzystają pacjenci i pracownicy – mówi 
prezes Waldemar Sułek. – Ze względu 
na bezpieczeństwo pracowników dba-
my o odpowiednią ilość środków ochro-
ny osobistej, która pozwoli prowadzić 
zabiegi w trybie ciągłym – dodaje.

DRM

Szczepienia bez obaw   

PCUZ

Szczepienia ochronne odbywają się 
w polkowickiej przychodni zgod-
nie z niezbędnymi procedurami.  
Mieszkańcy nie powinni obawiać 
się wizyt w poradni dzieci zdro-
wych PCUZ. Personel medyczny 
pracuje z zachowaniem wszelkich 
norm bezpieczeństwa.

Polkowickie Centrum Usług Zdro-
wotnych wznowiło obowiązkowe 
szczepienia ochronne dzieci zgodnie z 
zaleceniami Głównego Inspektora Sa-
nitarnego oraz konsultanta krajowego 
w dziedzinie pediatrii.
– Priorytetem są dla nas dzieci do 
drugiego roku życia – mówi Mariusz Pi-
skórz, dyrektor do spraw medycznych 
PCUZ. – Ze względu na to, że poza pan-
demią koronawirusa, nadal są obecne 

inne choroby, zaszczepienie dzieci jest 
niezbędne, aby zapewnić maksymalne 
możliwości obronne organizmu przed 
infekcjami – dodaje.
Możliwe jest również zaszczepienie 
dzieci powyżej drugiego roku życia. W 
związku z tym, że szkoły są w tej chwili 
zamknięte, rodzice mogą sami zgłosić 
potrzebę szczepienia dziecka poprzez 
teleporadę z pediatrą.
Polkowiczanie nie powinni obawiać się 
samej wizyty w przychodni. Jak mówi 
dyrektor Mariusz Piskórz, bezpieczeń-
stwo pacjentów jest priorytetem.
– Stosujemy konieczne środki ochro-
ny indywidualnej. Umawiamy też pa-
cjentów na wizyty szczepienne z za-
chowaniem odpowiednich odstępów 
czasowych. Osoby przychodzące na 
taką wizytę są wpuszczane do budynku 
PCUZ poza kolejnością, by uniknąć kon-
taktu z innymi pacjentami, czekającymi 
w kolejce do wejścia – mówi dyrektor 
Piskórz.
Pod koniec maja polkowicka przychod-
nia planuje również drugą turę szcze-
pień dla nastoletnich polkowiczanek 
przeciw wirusowi HPV.

DRM

–  A K T U A L N O Ś C I  –
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„Obecny system jest niesprawiedliwy”

ZGZM
Ze Zdzisławem Synowcem, prze-
wodnic z ący m Z gr omadzenia 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowe-
go, na temat nadchodzących zmian 
w systemie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi rozmawia Edy-
ta Drzymała.

Od 1 czerwca ZGZM wprowadza kil-
ka zmian. Jak będzie to wyglądać?

Wcześniej mieliśmy system, w którym 
była inna opłata za gospodarstwo jed-
noosobowe, a inna za gospodarstwo 
wieloosobowe. Teraz zapłacimy 32 zł 
od osoby w przypadku gospodarstw 
jedno- lub dwuosobowych lub 94 zł od 
gospodarstwa domowego, gdy na ro-
dzinę składa się trzy lub więcej osób. 
Wchodzą nam jednocześnie ulgi za po-
siadanie kompostownika. Dodatkowo 
będzie też osobna stawka dla przed-
siębiorców, którzy prowadzą swoją 
działalność w tzw. nieruchomościach 
mieszanych. 

Z czego wynikają te zmiany?

Bardzo wiele osób mówiło, że obecny 
system jest niesprawiedliwy. Mamy 
wiele osób, które mieszkają w gospo-
darstwach jedno- lub dwuosobowych. 
Jest ich 14 454. Natomiast mieszkań-
ców, którzy żyją w gospodarstwach 
wieloosobowych jest 12 857. Dodam do 
tego jeszcze, że większość osób, które 
mieszkają w pojedynkę lub we dwoje 
to seniorzy. Dotychczas takie osoby 

musiały płacić tyle, ile rodziny wielo-
dzietne. Teraz to się zmienia.  

Czy to jedyny powód wprowadzenia 
zmian w opłatach?

Niestety, ze względu na zapisy usta-
wy – samorządy nie mogą dopłacać 
do opłat za śmieci. Można się jedynie 
domyślać, co stoi za tym zapisem. Być 
może sądzono, że jeśli mieszkańcy od-
czują na własnej kieszeni cały koszt 
funkcjonowania systemu gospodarki 
opadami, będą oni bardziej zwracać 
uwagę na segregację odpadów. 

Czy głównym problemem jest niski 
poziom segregacji odpadów przez 
mieszkańców?

Dziś wiemy, że nie tylko segregacja, ale 
przede wszystkim zmniejszenie ilości 
odpadów, jest kluczem do sukcesu. Z 
roku na rok ilość odpadów rośnie nam o 
15 procent. Należałoby więc, by miesz-
kańcy wybierali produkty w opakowa-
niach wielorazowych lub takich, które 
można poddać recyklingowi. Z tym 
wiąże się też ROP – Rozszerzona Odpo-
wiedzialność Producentów. W cenach 
produktów powinny być też opłaty za 
ich składowanie i recykling. 

Przypomnijmy, że wszystkie zasa-
dy związane z segregacją odpadów 
są też po to, by dostosować polski 
system do wymogów europejskich. 
Wiemy też, że Unia Europejska może 
narzucić na samorządy kary za 

niedostosowanie się do zasad w od-
powiednim okresie czasu. Czy ZGZM 
płaci już kary?

Unijne przepisy wymagają od nas 
zwiększenie poziomu procentowej ilo-
ści przetwarzania odpadów. Te pułapy, 
które być może osiągną pojedyncze sa-
morządy w Polsce i obecne wyliczenia 
pokazują, że np. we Wrocławiu kara za 
nieosiągnięcie limitów to będzie 20 mln 
zł. My do tej pory osiągaliśmy zamie-
rzone limity. Raz zdarzyło się, że ZGZM 
dostał karę, ale udało się wybrnąć 
tym, że za te pieniądze zobowiązano się 
wybudować instalację. 

Gdzie jest pies pogrzebany? Dla-
czego gospodarstwa wieloosobowe 
będą miały drożej? 

W przeliczeniu na tonę odpadów te 
ceny wcale nie wzrastają, ale produ-
kujemy coraz więcej śmieci i trzeba je 
przetworzyć i to generuje dodatkowe 
koszty. Inna sprawa to świadomość 
mieszkańców i odpowiednia segrega-
cja. Bardzo często, gdy po raz kolejny 
samochód jest wzywany na dodatkowy 
kurs po śmieci pozostawione naokoło 
osiedlowych PSZOKów, jak stare meble 
czy sprzęty elektroniczne lub pozo-
stałości po remontach, spotykam się 
z takim tłumaczeniem: „przecież my 
nie wiemy, co mamy z tym zrobić? Skąd 
mamy wiedzieć?” 

Odpowiadam: „Widzi pan/
pani tę wielką tablicę nad 

głową? Ona tu wisi od dwóch 
lat. Czy pan kiedykolwiek 
na nią spojrzał?”. Więc 
być może kieszeń będzie 
najlepszym nauczycielem. 

Ponadto stale wzrastają ceny prądu 
dla przedsiębiorstw, wzrasta również 
pensja minimalna, a taką właśnie naj-
częściej otrzymują pracownicy PDR. 
Niebagatelny wpływ ma również stały 
i lawinowy wzrost opłaty za przetwa-
rzanie odpadów resztkowych, tzw. ba-
lastu, którego nasza instalacja RIPOK 
nie jest w stanie przetworzyć i zleca-
my to podmiotom zewnętrznym, które 
podnoszą opłaty co kilka miesięcy.

Mieszkańcy nieruchomości wielo-
rodzinnych niestety czują się trak-
towani niesprawiedliwie, ponieważ 
system nie weryfikuje tego, który 
sąsiad wyrzuca śmieci posegrego-
wane, a który nie. To też skłania ich 
w kierunku niesegregowania odpa-
dów. Czy będzie jakiś sposób, by to 
wreszcie sprawdzać?

Jedna sprawa to monitoring. Gdyby 
miał to zrobić ZGZM ze swoich środków 
to musiałyby zostać podniesione ceny 
za odbiór śmieci. Ale wiele wspólnot 
złożyło wnioski o budowę monitoringu 
z budżetu obywatelskiego. Tu chodzi 
też przede wszystkim o odpowiedzial-
ność zbiorową. Niestety, zauważam, 
że im więcej osób korzysta z danego 

mienia, tym bardziej jest ono zniszczo-
ne. Podobnie ma się to do selektywnego 
składowania odpadów. Są też inne moż-
liwości, jak choćby inteligentne pojem-
niki, ale to niezwykle kosztowne roz-
wiązanie. Podobnie system workowy. 

Czy ZGZM dysponuje danymi do-
tyczącymi tego, kto lepiej, a kto 
gorzej radzi sobie z segregacją 
odpadów. Czy są różnice pomiędzy 
wsią a miastem. Czy są duże różnice  
pomiędzy samorządami?

Nie ma większych różnic 
pomiędzy wsią a miastem. 
Zdecydowane są natomiast różnice 
pomiędzy poszczególnymi gminami, 
wchodzącymi w skład naszego syste-
mu. Tu zdecydowanie najlepiej radzą 
sobie Polkowice. Trzeba pochwalić 
polkowiczan, że całkiem dobrze se-
gregują odpady. Najsłabiej wypada 
Chocianów. 

Czy wszyscy mieszkańcy muszą po-
nownie wypełnić deklarację śmie-
ciowe w związku z nadchodzącymi 
zmianami w systemie naliczania 
opłat?

Nie, za mieszkańców budynków wie-
lorodzinnych np. we wspólnotach czy 
spółdzielni, deklarację składa zarząd-
ca budynku.

–  G O Ś Ć  W Y D A N I A  –

DEKLARACJE MOŻNA ZŁOŻYĆ 
W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB :

OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ZGZM W 
POLKOWICACH PRZY UL. MAŁEJ 

1. Z UWAGI NA OGŁOSZONY 
STAN EPIDEMII BEZPOŚREDNI 
KONTAKT Z PRACOWNIKAMI 
BIURA JEST NIEMOŻLIWY. 
PRZY WEJŚCIU ZNAJDUJE 
SIĘ SKRZYNKA, DO KTÓREJ 
MOŻNA WRZUCIĆ WYPEŁNIONĄ 
DEKLARACJĘ. PODOBNE 
SKRZYNKI, OZNACZONE 
LOGO ZGZM, SĄ DOSTĘPNE W 
URZĘDACH GMIN CHOCIANÓW, 
GAWORZYCE, GRĘBOCICE, 
JERZMANOWA, PĘCŁAW, 
PRZEMKÓW I RADWANICE.

PRZESŁAĆ DROGĄ POCZTOWĄ 
NA ADRES BIURA ZWIĄZKU 
GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, 
UL. MAŁA 1, 59-100 POLKOWICE.

ELEKTRONICZNIE NA SKRZYNKĘ 
PODAWCZĄ FUNKCJONUJĄCĄ W 
RAMACH EPUAP POD ADRESEM 
HTTP://WWW.EPUAP.GOV.PL 
(DOPUSZCZALNE FORMATY 
PLIKÓW: .PDF, .DOC, .DOCX, 
.ODT). ZŁOŻENIE DEKLARACJI 
W TEN SPOSÓB WYMAGA 
POSIADANIA CERTYFIKATU 
KWALIFIKOWANEGO LUB 
PROFILU ZAUFANEGO.
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OGŁOSZENIE 
OGŁOSZENIE
Burmistrza Polkowic
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego na obszarze,
wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gmi-
nie Polkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r., poz. 293) oraz na podstawie art. 39 
ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 
a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Polkowicach uchwały Nr XII/122/19 z dnia 
27 sierpnia 2019 r. zawiadamiam o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu górniczego na obszarze, wyznaczonym w 
obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny od-
działywania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu górniczego na obsza-
rze, wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w 
gminie Polkowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do 
wyżej wymienionego planu miejscowego 
oraz strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko. 
Wnioski należy składać na piśmie w sie-
dzibie Urzędu Gminy Polkowice ul. Rynek 
1,                   59-100 Polkowice w terminie do 
dnia 5 czerwca 2020 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, któ-
rej dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływa-
nia na środowisko można składać w formie 
pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomo-
cą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: kancelaria@ug.polkowice.pl, bez ko-
nieczności opatrywania ich kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w 
ustawie z dnia 18 września 2001 r, o podpisie 
elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wnio-
sków jest Burmistrz Polkowic.
Burmistrz Polkowic
Łukasz Puźniecki

OGŁOSZENIE 

Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na ta-
blicy ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie 
internetowej urzędu pod adresem: www.po-
lkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej 
pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. za-
mieszczono wykazy następujących nierucho-
mości przeznaczonych do oddania w dzierża-
wę / najem:  
1) dzierżawa nieruchomości w granicach 
część działki o nr geod. 123/9 o pow. 124 m2 
(grunt oraz boks śmietnikowy), położonej w 
obrębie Tarnówek 

– przeznaczenie: grunt - na ogródek letni, 
pod lokalizację garażu; boks śmietnikowy – 
pomieszczenie gospodarcze.   
2) najem lokalu użytkowego o pow. 65,16 m2 
zlokalizowanego w budynku przy ul. Górnej 6 
w Polkowicach 
– lokal przeznaczony na cele 
administracyjno-biurowe.  

Informacje na temat ogłoszenia można uzy-
skać w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, Geodezji                          i Nieruchomości, ul. 
Rynek 19, pok. 10,  tel. (076) 72 46 785
Łukasz Puźniecki

– O G Ł O S Z E N I A  U R Z Ę D O W E  –
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Loteria PIT nadal trwa  
PIT

Do 1 czerwca potrwa pierwsza w 
naszym mieście loteria PIT. Wy-
starczy rozliczyć podatek docho-
dowy w Polkowicach i zgłosić swój 
udział. Pula nagród sięga 30 tysię-
cy złotych, a zwycięzca otrzyma 10 
tys. zł.
 

Loteria PIT ruszyła na początku mar-
ca, przed ogłoszeniem stanu epidemii 
koronowirusa w naszym kraju, kiedy to 
obowiązywał dotychczasowy termin 
składania zeznań podatkowych, tj. 30 
kwietnia. Miała ona potrwać do 11 maja. 
W tym czasie sytuacja się zmieniła. 
Jak wiadomo, PIT-y składamy do końca 
maja. 
- Izba Administracji Skarbowej udzie-
liła zgody na zmianę w regulaminie 
loterii promocyjnej – informuje Łukasz 
Puźniecki, burmistrz polkowic – Okres 
przyjmowania zgłoszeń przedłużono 
do 1 czerwca. 
Wystarczy wpisać: „Polkowice” albo 
nazwę miejscowości wchodzącej w 
skład gminy, jako miejsce zamieszkania 

i zarejestrować się on-line na stronie: 
pitwpolkowicach.pl lub zostawić for-
mularz w jednym z czterech punktów, 
które znajdują się w: urzędzie gminy, 
starostwie powiatowym, Uczelni Jana 
Wyżykowskiego i Centrum Kultury przy 
ul. Skalników. Ważne, by zachować ko-
pię złożonej deklaracji.
Jak informowaliśmy, loteria ma za-
chęcić mieszkańców do rozliczania 
się w Polkowicach, aby tutaj zostały 
pieniądze z podatku PIT. Z wyliczeń 
wynika, że rocznie budżet gminy jest 
mniejszy o 12 milionów złotych tylko 
dlatego, że mieszkańcy wpisują w PIT-
-ach swoje adresy zameldowania lub z 
innych powodów rozliczają się w róż-
nych miastach, mimo że mieszkają w 
Polkowicach. A wystarczy podać adres 
zamieszkania. Dodajmy, że za 12 mln zł 
gmina mogłaby kupić np. 60 placów 
zabaw.
Losowanie nagród odbędzie się 5 
czerwca, a zostaną one wydane zwy-
cięzcom do końca przyszłego miesiąca. 

UR/DRM 

Do skarbówki - dwa 
razy w tygodniu 
SKARBÓWKA

 Od tego tygodnia, w środy i piątki, 
można osobiście załatwiać spra-
wy w polkowickim urzędzie skar-
bowym. To w wyjątkowych sytu-
acjach i przy zachowaniu środków 
ostrożności. Nadal zalecane jest 
korzystanie z elektronicznych 
form rozliczeń i zdalnego kontak-
tu z pracownikami placówki. 
W środy urząd skarbowy jest 
czynny od godz. 9 do 15, a w piątki 
- od godz. 9 do 13. Przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
czyli przede wszystkim w masecz-
kach. 

- Przy wejściu mamy dozownik z pły-
nem do dezynfekcji rąk, wyznaczone 
są strefy odległości, tak że w środku 
będą mogły przebywać jednocześnie 

najwyżej trzy osoby – mówi Wojciech 
Krajewski, naczelnik Urzędu Skarbo-
wego w Polkowicach. 
Zabezpieczeni są też pracownicy. Poza 
rękawicami, jedni używają przyłbic, 
inni oddzieleni są od klientów specjalną 
osłoną.   
O ile nie będzie kolejnych zmian, taka 
sytuacja potrwa do czasu zniesienia 
kolejnych obostrzeń związanych z epi-
demią koronawirusa. 
Przypominamy, że klienci obsługiwa-
ni są poprzez e-Usługi, e-PUAP oraz 
telefonicznie i nadal jest to zalecana 
forma załatwiania spraw w skarbówce. 
Wprowadzone udogodnienie dotyczy 
wyjątkowych sytuacji. 

ULK

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

Zostań w domu! Wypełnij formularz elektroniczny  
na stronie: www.pitwpolkowicach.pl

60
PLACÓW  

ZABAW

15 KM
CHODNIKÓW

400
PRZYSTANKÓW

15KM
ŚCIEŻEK

ROWEROWYCH

4 KM
DRÓG

10
AUTOBUSÓW

MIEJSKICH 12 mln złotych
można 

przeznaczyć
na:
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Aleja Jana Pawła II nabiera wyrazu

DROGI

Jedna z największych w histo-
rii Polkowic inwestycji drogo-
wych jest na zaawansowanym 
etapie realizacji. Całość ma kosz-
tować blisko 33 mln zł. Przypo-
mnijmy, że gminie udało się pozy-
skać na ten cel ponad 16 mln zł z 
Funduszu Dróg Samorządowych.   

Budowa Alei Jana Pawła II ruszyła w 
lipcu 2019 roku i planowo ma zakoń-
czyć się w czerwcu 2021 roku. Oczy-
wiście, jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem. Na razie właśnie na to się 
zapowiada. 
- W tej chwili zakończono roboty ziem-
ne oraz sieciowe, związane z budową 
kanalizacji deszczowej, usunięciem 
kolizji z urządzeniami infrastruktury 
podziemnej. Wykonano też kanalizację 

teletechniczną – mówi Tomasz Du-
szyński, kierownik Referatu Inwestycji 
UG Polkowice.
Wykonawcą wszystkich robót jest 
firma Budimex. Plac budowy jest roz-
legły. Roboty trwają na kilku frontach 
jednocześnie. 
- Wykonano nawierzchnię asfaltową 
wraz  z warstwą wiążącą na ulicy Li-
liowej. Dodatkowo powstały chodni-
ki z kostki betonowej oraz warstwa 

podbudowy pod nawierzchnię ścieżek 
asfaltowych, zatok autobusowych z 
kostki granitowej. Zamontowano też 
fundamenty pod montaż słupów oświe-
tleniowych oraz wykonano sieć zasila-
jącą oświetlenie drogowe – relacjonuje 
Tomasz Duszyński.  
Jak dodaje inspektor nadzoru Mariusz 
Kozłowski na rondzie alei Jana Pawła 
II z ulicą Liliową ułożono warstwy pod-
budowy pod nawierzchnię asfaltową, 

a także krawężniki 
granitowe. Jest już 
też nawierzchnia 
chodników z kostki 
betonowej i sieć za-
silająca oświetlenie 
drogowe. 
- Wykonano też war-
stwy podbudowy 
pod nawierzchnię 
asfaltową na odcinku 
od skrzyżowania z 
ulicą Jaskrową. Tam 
też ułożono krawęż-
nik betonowy oraz 
obrzeża betonowe i 
ściek przykrawężni-
kowy. Trwa układanie 
nawierzchni chod-
nika kostki betono-
wej – mówi Tomasz 
Duszyński. 
- Inwestycja ta zde-
cydowanie odcią-
ży ruch w naszym 
mieście – mówi Ro-
bert Drobina, radny 
Lepszych Polkowic.  

– Kiedy powstanie cała Aleja Jana 
Pawła II, zdecydowanie poprawi się 
komunikacja na Dolnych Polkowicach. 
Nie tylko samochodowa, ale też piesza i 
rowerowa – dodaje. 
Ze względu na rozmach i długość tej 
inwestycji uzgodniono m. in. dojazd do 
placu budowy, tak by prace były jak 
najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Edyta Drzymała

Wiatrak. Tu historia łączy się ze współczesnością 

ZABYTKI
Na razie słynny polkowicki holen-
der przyciąga wzrok nowym wy-
glądem. Niebawem otworzy swo-
je wnętrze zachęcając do wyjąt-
kowej podróży, nie tylko w czasie. 
Najważniejsze jest to, że zabytek 
został uratowany i znów będzie 
służyć mieszkańcom. Wzbogaco-
ny o pawilon z przeznaczeniem na 
kawiarnię oraz salę konferencyjną.       

Dobudowany pawilon jest budynkiem 
jednokondygnacyjnym z ekologicznym 
„zielonym dachem”, tak że stojąc na 
tarasie widokowym wiatraka można 
podziwiać naturalny trawnik – mówi 
Tomasz Duszyński, kierownik referatu 
inwestycji w urzędzie gminy. - W prze-
strzeni wystawy stałej znajdować się 
będzie kilkanaście elementów, które 
uatrakcyjnią wnętrze oraz zapre-
zentują dwa główne tematy narracji: 
przybliżą wiatrak jako typ budowli, w 

kontekście histo-
rycznym oraz naj-
ważniejsze wy-
darzenia z historii 
miasta. 
Zanim można będzie 
zobaczyć wnętrze 
wiatraka i przy-
gotowywane tam 
atrakcje, niektóre z 
nich przedstawiamy. 
W przedsionku, w 
przeszklonej prze-
strzeni między ka-
wiarnią a wejściem 
na ekspozycję, znaj-
dą się dwa witraże: 
nadanie praw miej-
skich przez Konrada 
I Głogowskiego (w 
1265 r.) i szyb ko-
palniany z datą 1967 
(odzyskanie praw 
miejskich). Wejście 
do wiatraka ozdobi 
historyczny herb 
miasta. Naprzeciw-

ko wejścia będzie „garniec” nawią-
zujący wyglądem do historycznego 
pojemnika, którym w 1965 r. wydobyto 
pierwszą rudę miedzi, a na nim napis: 
PIERWSZA MIEDŹ 5-XI-1965. W kotle 
będzie siedem krótkich przedstawień: 
Piastowskie początki i rozwój miasta; 
Wojna trzydziestoletnia – upadek, dżu-
ma, konflikt protestanci vs. katolicy,  
przejęcie Śląska przez Prusy, wojna 
siedmioletnia, epoka napoleońska; XIX 
wiek - rewolucja przemysłowa; Rok 

1936; XX wiek –II wojna światowa oraz 
Rok 1957 - ekipa pod kierunkiem Jana 
Wyżykowskiego natrafiła pod Siero-
szowicami i Lubinem na bogate złoża 
rudy miedzi. 
- W niszy wydzielonej przez trzy fila-
ry, na podeście, eksponowana będzie 
przeźroczysta, podświetlona figura 
górnika, uosobienie pracowników ko-
palni miedzi, dzięki którym możliwe 
było odrodzenie Polkowic i ich obecny 
dobrobyt – podkreśla Łukasz Puźniec-
ki, burmistrz Polkowic. 
Gra „Uratuj Ferdynanda II Wielkiego” 
przybliża mało znany fakt z wojny sied-
mioletniej. W okolicach Polkowic król 
pruski Fryderyk II Wielki został urato-
wany od niewoli przez Antona Lessela, 
właściciela zajazdu „Pod Trzema Mu-
rzynami”. Władca wraz ze świtą ukrył 
się w zaroślach koło Trzebcza (Treibit-
scher Busch), gdzie Lessel miał swoje 
pola. Gdy tam się pojawił, podszedł 
do niego żołnierz. Prosił o zaprzęg dla 
wysokiego oficera pruskiego, ściga-
nego przez wojska cesarskie. Obiecał 
nagrodę. Celem podróży miał być Ko-
żuchów (Freystadt). Dziadek Lessela, 
Balthasar, trzymał w zajeździe trzy 
konne zaprzęgi. Jednym z nich król ru-
szył w drogę, pod nadzorem Lessela. 
Potem, na koszt kasy królewskiej, wy-
budowano mu nowy dom. Gracz będzie 
miał dwa zadania: dotrzeć jako królew-
ski oficer do Antona Lessela, a jako An-
ton Lessel - przeprowadzić królewski 
zaprzęg bezdrożami do Kożuchowa. 

 

Z kolei instalacja „Kłosy zboża” nawią-
zuje do rolniczych początków miasta, a 
tym samym pierwotnej funkcji wiatra-
ka. Będą też hologramy: trzech typów 
wiatraków (koźlak, paltrak, holender) i 
sylwetek górników oraz aplikacja – mo-
del kopalni 3D. 

Podczas wchodzenia na szczyt wiatra-
ka będzie okazja do sprawdzenia wie-
dzy o Polkowicach. W trzech oknach 
znajdą się animacje z danymi na temat 
rozwoju miasta, a na spocznikach scho-
dowych będą trzy stanowiska multime-
dialne: puzzle - herb Polkowic; quiz o 
miedzi oraz przeglądarka - Strajk w ZG 
„Rudna” i jego pacyfikacja. 
Na tarasie widokowym - na ekranie bę-
dzie aplikacja: Polkowice w przyszło-
ści, czyli plany gminy dotyczące roz-
woju miasta. Będą też trzy peryskopy, 
w których zwiedzający zobaczą cha-
rakterystyczne dla miasta i jego prze-
szłości obiekty z różnych okresów. 
Prace związane z przebudową wiatraka 
nadzorowane są przez służby Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Według umowy, mają 
się one zakończyć w maju, ale możliwe 
jest wydłużenie terminu ze względu 
na trudności w dostawach elemen-
tów ekspozycji. Planowany koszt ca-
łej inwestycji sięga ponad 9 milionów 
złotych. 

Urszula Romaniuk

ALEJA JANA PAWŁAII 
MA BYĆ PIERWSZĄ, 
DWUJEZDNIOWA DROGĄ W 
MIEŚCIE, KTÓRA POŁĄCZY 
POLKOWICE DOLNE Z 
POZOSTAŁĄ CZĘŚCIĄ 
MIASTA. W PROJEKCIE 
PRZEWIDZIANA JEST 
RÓWNIEŻ BUDOWA 
ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 
I CHODNIKÓW NA 
CAŁEJ DŁUGOŚCI 
ORAZ ZASADZENIE 
SZPALERU DRZEW.

Jest to inwestycja od 
początku kontrowersyjna 
pod względem kosztów. 
Budowę Alei Jana 
Pawła II zaplanowały 
władze poprzedniej 
kadencji. Stała się 
ona jedną z głównych 
przyczyn zadłużenia 
ubiegłorocznego budżetu 
Polkowic. Jej budowa 
miała uszczuplić gminny 
portfel o blisko 33 mln 
zł. Ostatecznie, dzięki 
środkom zewnętrznym 
pozyskanym z Funduszu 
Dróg Samorządowych 
udało się zmniejszyć 
tę kwotę o połowę.
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Doczekali się nowych dróg  

DROGI

Budowa ulicy Gaikowej, Jagodowej 
i Zielonej w Sobinie została zakoń-
czona. W ciągu kilku miesięcy po-
wstało tam blisko 750 metrów no-
wej nawierzchni drogi. To ważna in-
westycja dla mieszkańców tej czę-
ści sołectwa. 
 

– To inwestycja, której mieszkań-
cy Sobina oczekiwali od lat. Temat 
ten był wielokrotnie poruszany na 
zebraniach wiejskich i odkłada-
ny z roku na rok – mówi Mariusz 
Zybaczyński, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Polkowicach.  
– Znając potrzeby miesz-
kańców tej części So-
bina już na początku 
kadencji zabezpieczy-
liśmy środki finan-
sowe jako priorytet 
do realizacji. Dzisiaj 
możemy powiedzieć 
udało się, a miesz-
kańcy mogą korzy-
stać z nowych dróg i 
wjazdów na posesję 
– podkreśla.
Nawierzchnia dróg 
wewnętrznych zo-
stała wykonana z 

kostki betonowej. Wcze-
śniej były to  drogi o na-
wierzchni tłuczniowej, w 
których często tworzyły 
się dziury i co za tym 
idzie, kałuże. Nowa na-
wierzchnia z pewnością 
ułatwi dojazd do pose-
sji mieszkańcom wspomnianych ulic, 
którzy z niecierpliwością czekali na jej 
budowę.

– Niestety priorytetowość renowacji 
ulic na innych osiedlach w Sobinie ze-
pchnęła naszą na dalsze tory. Trwało 
to 13 lat. Nieustanne interwencje w 
sprawie naprawy dróg dojazdowych 
do naszych domów w urzędzie gminy 
były nieskuteczne – opowiada Walde-

mar Nadolski, mieszkaniec. 
– Dziś możemy w 
końcu cieszyć się 
z faktu, że per-
manentne stara-
nia i prośby nie 
poszły na marne 
– zaznacza.
Koszt inwestycji 
to blisko 1 mln 200 
tys. zł.
– W ramach inwe-
stycji wykonano 
również sieć kana-
lizacji deszczowej 
oraz próg zwalnia-
jący– informuje 
Mariusz Kozłowski 
z Referatu Inwesty-
cji UG Polkowice.

PPi

Rondo koło kopalni coraz bliżej 
DROGI

Powstaje projekt techniczny budo-
wy ronda na skrzyżowaniu ulic Ko-
palnianej i Działkowej, w pobliżu 
kopalni Polkowice - Główne. 
 
- Na ten cel przeznaczono w budżecie 
gminy 200 tysięcy złotych – przypomi-
na Mariusz Zybaczyński, wiceprzewod-
niczący rady miejskiej. – Zadanie to 
przejęliśmy od województwa, jako prio-
rytetowe dla naszej gminy – dodaje. 
 W ramach inwestycji powstanie nie 
tylko rondo, ale będą też ścieżki ro-
werowe w kierunku poszczególnych 
miejscowości. 
 Kolejnym krokiem, po wykonaniu pro-
jektu technicznego, będzie uzyskanie 
pozwolenia na budowę. 

 
Jak dodaje radny Zybaczyński, koszt 
budowy takiego ronda, jakie ma po-
wstać na skrzyżowaniu ulic Kopalnia-
nej i Działkowej, waha się od miliona do 
dwóch milionów złotych.  
 
Mające powstać rondo jest elementem 
większej inwestycji. Obejmuje ona prze-
budowę całego pasa drogowego ul. Ko-
palnianej, od drogi krajowej nr 3 wzdłuż 
ogrodów działkowych „Barbarka” aż do 
Zakładów Wzbogacania Rud Polkowice. 
Zakres prac obejmuje, oprócz budowy 
ronda, wymianę nawierzchni ulicy, bu-
dowę chodników i ścieżek rowerowych 
na odcinku ponad 880 mb. 
 

ULK 

W kierunku sztucznej płyty 
SPORT

Wniosek o dofinansowanie kwotą 
2,5 mln zł przebudowy boiska spor-
towego przy stadionie złożyła gmi-
na Polkowice w ramach ministral-
nego programu Sportowa Polska. 
Chodzi o  budowę boiska ze sztucz-
ną płytą, niezbędną dla prawidło-
wego procesu szkolenia sportow-
ców i postulowaną od wielu lat m. 
in. przez zawodników i trenerów KS 
„Górnik” Polkowice.
 
Środki na ten cel zostały zabezpie-
czone w budżecie gminy w kwocie 7 
mln zł. Jeśli złożony wniosek otrzyma 
pozytywną ocenę zadanie zostanie 
w części sfinansowane ze środków 
zewnętrznych. 
– Rozbudowa boisk przy Stadionie 

Miejskim w Polkowicach to bardzo waż-
ny krok w rozwoju całej infrastruktury 
sportowej w mieście. Obiekt będzie 
służył nie tylko zawodnikom Aka-
demii Piłkarskiej Górnika Polkowice 
czy pierwszemu zespołowi, ale także 
mieszkańcom. Aby potrenować w zimie 
nie będziemy musieli już wyjeżdżać na 
boiska do Lubina czy Głogowa. Będzie-
my mogli ćwiczyć na własnych obiek-
tach – mówi Tomasz Szulc, radny Rady 
Miejskiej  w Polkowicach. 
Wniosek złożony przez gminę obej-
muje wykonanie boiska piłkarskiego 
pełnowymiarowego z oświetleniem, 
ze strefą bezpieczeństwa oraz wiatą 
dla zawodników rezerwowych, a także 
ogrodzenie boiska wraz z piłkochwyta-
mi, drogę dojazdową z zatoką autobu-
sową, chodniki ścieżki rowerowe oraz 

zagospodarowanie terenów zielonych.
– Wierzę, że gmina Polkowice otrzyma 
dofinansowanie z ministerstwa na roz-
budowę infrastruktury przy Kopalnia-
nej 4 i jeszcze w tym roku rozpocznie 
się tak długo wyczekiwany start inwe-
stycji – dodaje Tomasz Szulc.
Dodatkowo w ramach inwestycji prze-
widziana jest budowa trybuny dla 
kibiców, platformy widokowej, profe-
sjonalnych bramek oraz nawierzchni 
syntetycznej w formie sztucznej trawy. 
Nowo przebudowane boisko ma być 
obiektem ogólnodostępnym dla miesz-
kańców. Z boiska będą mogli korzystać 
także uczniowie szkół, w ramach zajęć 
wychowania fizycznego.

PPi

Paulinów to miejsce z potencjałem 

REKREACJA

Wędkarze wokół stawu, obok po-
le biwakowe, jakieś ławeczki. No 
i ścieżka rowerowa, którą można 
spokojnie tam dojechać. To wizja 
Paulinowa w przyszłości. 

 
Po Paulinowie, dawnej osadzie położo-
nej wśród lasów, blisko Suchej Górnej, 
pozostało kilka zaledwie śladów, ale 
jest to wyjątkowo urocze miejsce w 
naszej gminie. Przed laty były plany 
zagospodarowania tego terenu. Na tym 
jednak się skończyło. Kolejną próbę 
podjęli radni miejscy z klubu Lepsze 
Polkowice. 

- Paulinów to miejsce zapomniane 
przez większość mieszkańców – mówi 
radny Piotr Ożóg, a jak dodaje, to około 
pięć kilometrów od Polkowic, 20 minut 
jazdy na rowerze. – Obecnie sprawdza-
ne są prawne możliwości zagospoda-
rowania tego terenu. Jeszcze kilka lat 
temu w stawie była woda, były ryby, 
ale ktoś zniszczył zastawkę. Najważ-
niejszą sprawą jest to, żeby znów była 
tam woda: wędkowanie, rekreacja. 
Poza tym, jest to też ważne z innego 
powodu. Mamy suchy klimat, mało jest 
zbiorników wodnych, więc byłoby to 
dodatkowe zabezpieczenie okolicy w 
wodę – dodaje.  
To na razie wstępne plany, w których 
wspomina się jeszcze o polu biwako-
wym czy ścieżce rowerowej. Co ważne, 
mają być one finansowane z funduszy 
zewnętrznych, aby zbytnio nie obcią-
żać budżetu gminy. 

ULK 

Glinianki – zielone płuca Polkowic 

REKREACJA

Kwestią czasu jest podpisanie po-
rozumienia między gminą Polkowi-
ce a Nadleśnictwem Lubin w spra-
wie dzierżawy popularnych glinia-
nek. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, jeszcze w tym roku 
mieszkańcy będą mogli spędzać 
tam wolny czas. 

 
Ukryte w lesie tereny po dawnej polko-
wickiej cegielni od dawna przyciągały 

amatorów wypoczynku na świeżym 
powietrzu. A przyciągało wyjątkowe 
ukształtowanie terenu. Jedni spacero-
wali, inni urządzali pikniki, wędkowali, 
nawet kąpali się, na własne ryzyko. 
Kiedyś teren ten należał do gminy, po-
tem przeszedł w ręce Nadleśnictwa 
Lubin. Od kilku miesięcy radni miejscy 
starają się o to, aby gliniankami znów 
zaopiekował się samorząd. Przygoto-
wali plan zagospodarowania tego za-
kątka na obrzeżach miasta.  
 
- Klub Radnych Lepsze Polkowice zajął 
się tym projektem mimo negatywnego 
nastawienia w urzędzie co do powodze-
nia tych planów – wspomina Mariusz 
Zybaczyński, wiceprzewodniczący 
rady miejskiej. – Potem były spotkania 
z przedstawicielami Nadleśnictwa Lu-
bin w ratuszu i w plenerze. Określone 
zostały oczekiwania mieszkańców, 

jeśli chodzi o tereny do wypoczynku w 
naturze, ale bez zbytniej ingerencji w 
środowisko.
 
W planach zagospodarowania glinia-
nek są m.in. ławeczki, kosze na śmieci, 
miejsca do grillowania, a także wiaty. 
Prace ruszą jak tylko zostanie podpisa-
ne porozumienie w sprawie dzierżawy 
terenu przez gminę. 
 
- Zrobimy wszystko, aby jeszcze w 
tym roku efekty były widoczne, pomi-
mo utrudnień związanych z epidemią 
koronawirusa – dodaje Mariusz Zyba-
czyński. - Robimy to dla mieszkańców i 
oczekujemy od nich, że będą o to miej-
sce dbać – podkreśla.  
Na zagospodarowanie glinianek zapisa-
no w budżecie gminy około 100 tysięcy 
złotych. 

ULK 

Nie możemy sobie pozwolić 
na całkowity zastój. Należy 

tak zarządzać finansami  
gminy, by rezygnować  
z tego, co nie jest w tej 

chwili konieczne.
 

Natomiast naszym obowiąz-
kiem jest wygospodarowanie 
pieniędzy choćby na zapla-

nowane inwestycje drogowe 

Łukasz Puźniecki,  
burmistrz Polkowic.

– I N W E S T Y C J E  –

JASKROWA
Ta inwestycja na osiedlu Polkowice Dolne  
niebawem zostanie ukończona. Wykonano 
tam budowę jezdni, ścieżi rowerowe i chodniki 
oraz roboty sieciowe. Trwa porządkowanie te-
renu. Do wykonania pozostaje jeszcze oznako-
wanie poziome i pionowe. Odbiór zaplanowano 
na 25 maja.

BIEDRZYCHOWA
W toku są procedury przetargowe na budowę 
drogi w miejscowości Biedrzychowa. Ostatnio 
odbyło się otwarcie ofert. O wykonanie tej 
drogi stara się w sumie dziesięciu przedsię-
biorców. Jest ona zlokalizowana w samym 
centrum wsi. W budżecie gminy na realizację 
zadania zarezerwowano blisko dwa miliony 
złotych, jednak milion zostanie sfinansowany 
z Funduszu Dróg Samorządowych.

POZIOMKOWA I NARCYZOWA
Również w toku są procedury przetargowe na 
budowę nawierzchni na tych ulicach. Ostatnio 
odbyło się otwarcie ofert. O wykonanie in-
westycji stara się osiem firm. Zgodnie z pro-
jektem szuter zastąpi tam kostka betonowa. 
Oprócz nowej nawierzchni jezdni i zjazdów, 
powstaną chodniki, kanalizacja deszczowa, 
oświetlenie drogowe oraz progi zwalniające.

PRZEMKOWSKA
Ratusz ogłosił przetarg na opracowanie do-
kumentacji technicznej na budowę nawierzch-
ni odcinka ul. Przemkowskiej w Polkowicach 
Dolnych. Planowany termin otwarcia ofert, 
który może ulec zmianie, wyznaczono na dzień 
21.05.2020 roku.

Rozbudowa siłowni 
zewnętrznej Żelazny 
Most – PBO 2020 
Zamontowano 12 urządzeń do ćwi-
czeń fizycznych przy świetlicy w 
Żelaznym Moście. 
Projekt został zrealizowany w ra-
mach Polkowickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł  37 tysięcy zł.

Gmina buduje chodniki
Oprócz dróg gmina Polkowice inwestu-
je w budowę chodników. Do końca 2022 
roku ma ich powstać na terenach wiej-
skich ponad 6 km bieżących. 
Brak chodników odczuwają przede 
wszystkim mieszkańcy wsi. Gmina ma w 
planie je wybudować w Biedrzychowej, 
w ramach budowy drogi. W Nowej Wsi 
Lubińskiej mają powstać ciągi pieszo-
-jezdne. W Sobinie powstaną chodniki 
przy okazji budowy nawierzchni na uli-
cach Myśliwskiej, Orlej i Perłowej. W 
Suchej Górnej powstaną one przy uli-
cach Południowej, Słowikowej i Kanar-
kowej w ramach budowy nawierzchni. W 
Trzebczu chodnik zostanie wybudowany 
dzięki PBO. W Moskorzynie gmina wybu-
duje chodnik przy boisku sportowym. 
Niektóre powstaną również dzięki 
dotacjom gminy na zadania powiato-
we. Będzie to w Jędrzychowie oraz 
Moskorzynie.



Gazeta Polkowicka10 www.polkowice.eu • fb.com/polkowice



Gazeta Polkowicka 11www.polkowice.eu • fb.com/polkowice –  P O L K O W I C E  W  O B I E K T Y W I E  –

Kochamy nasze mamy  
MIESZKAŃCY

Z okazji Dnia Mamy zorganizowaliśmy na Facebooku wyzwanie. Polkowiczanie 
mogli opublikować w komentarzach zdjęcia, które miały być prezentem dla 
mam. Oto, co wybraliśmy.

ZABAWA „WIOSENNE 
RECYTOWANIE”   
PRZEDSZKOLAKI

Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach zorganizowało zabawę w wiosenne 
recytowanie. 
- Chętne dzieci z naszego przedszkola przygotowały wiersze dowolnych autorów 
i z pomocą rodziców przesłały swoje recytacje poprzez komunikator – mówi Bar-
bara Kulczycka, dyrektor placówki. - Podesłane występy zrobiły ogromne wraże-
nie, dlatego koniecznie musimy się nimi pochwalić! – dodaje.
Przedszkole przygotowało filmik ze wszystkimi występami maluchów.
- Naszym celem było zainteresowanie dzieci polską poezją, rozwijanie zdolności 
recytatorskich, kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego oraz pro-
mowanie talentów dzieci – mówi dyrektor Kulczycka. - Mimo trudnego czasu dla 
nas wszystkich udało nam się z powodzeniem zorganizować naszą zabawę. 
Gratulujemy wszystkim dzieciom i rodzicom!
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SPRZEDAJ, KUP, WYNAJMIJ
PO PRZERWIE SPOWODOWANEJ EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA DO 

GAZETY POLKOWICKIEJ POWRACAJĄ OGŁOSZENIA DROBNE. 

W CZASOPIŚMIE BĘDĄ DRUKOWANE WYŁĄCZNIE 
OGŁOSZENIA PRZESŁANE NA ADRES: 

OGLOSZENIA@UG.POLKOWICE.PL. 

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

 � Sprzedam 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

 � Sprzedam garaż z kanałam przy 
ul. Polnej  602 705 519

 � Sprzedam torbę na zakupy ze 
składanym krzesłem, z dużymi 
kółkami Cena 40 zł 792 515 895

 � Sprzedam samochód Fiat Pallo 
Weekend 178 poj. 1242 cm2, rok 
2002, przebieg 157.760 km, Cena 
2.200 zł 603 469 676

 � Sprzedam działki budowlano 
usługowe o pow. 23 arów w 
Polkowicach przy ul. 
Truskawkowej cena do 
uzgodnienia 609 649 
229

 � Działkę w Sobinie o 
powierzchni 9,6 ara. Cicha 
okolica, blisko las, atrakcyjna 
cena.  505 895 542

 � Sprzedam mieszkanie po 
remoncie, 3 pok, 50 m w 
Polkowicach 723 905 323

 � Sprzedam piłę tarczową z 
wałkiem do heblowania 
dokładnego, możliwość 
transportu do 40 km  510 690 054

 � Sprzedam działkę budowlaną w 
Sobinie przy ul. Myśliwskiej 16 
arów  794 702 572

 � Sprzedam lub wydzierżawię 
grunt pod. 3,5 arta pod 
przyczepę campingową lub 
domek drewniany. Działi 
położone są w Radzyniu nad 
jeziorem Pluszne. Posiadają prąd 
a woda i kanalizacja w trakcie 
realizacji 505 131 442

 � Sprzedam zbiornik plastikowy 
poj. 50 l na  wodę, szambo czy 
kompostownik, kolor czarny 
724 650 626

 � 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

 � Sprzedam garaż z kanałam przy 
ul. Polnej  602 705 519

 � Sprzedam torbę na zakupy ze 
składanym krzesłem, z dużymi 
kółkami Cena 40 zł 792 515 895

 � Sprzedam samochód Fiat Pallo 
Weekend 178 poj. 1242 cm2, rok 
2002, przebieg 157.760 km, Cena 
2.200 zł 603 469 676

 � Sprzedam działki budowlano 
usługowe o pow. 23 arów 
w Polkowicach przy ul. 
Truskawkowej cena do 
uzgodnienia 609 649 229

 � Działkę w Sobinie 
o powierzchni 9,6 ara. Cicha 
okolica, blisko las, atrakcyjna 
cena.  505 895 542

 � Sprzedam mieszkanie po 
remoncie, 3 pok, 50 m 
w Polkowicach 723 905 323
USŁUGI

 � Naprawa komputerów, 
systemów operacyjnych, 
usuwanie wirusów. 
Rozwiązywanie problemów z 
internetem. Konfiguracja nowych 
telewizorów. Możliwy dojazd w 
okolicy. Tel. 600 467 156

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

 � Usługi pogrzebowe + kremacja 
w kwocie zasiłku pogrzebowego 

4.000 zł. Polkowice, ul. Gdańska 
2. 76 84 00 614

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

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

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

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

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

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

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

 � Pluskwy to nie problem 
BOMBA 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 wszystko co ma wpływ 
na udaną zabawę. Sprzęt, 
nagłośnienie, oświetlenie, a 
przede wszystkim o dobrą 
muzykę. Dzięki temu każdy 
będzie mógł liczyć na wspaniałą 
zabawę. Dobre ceny  790 590 702

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

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

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

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

 � korepetycje z matematyki 
606 408 389

KUPIĘ

 � Kupię lokal usługowy w 
Polkowicach najlepiej Centrum 
lub Rynek- tel. 507 126 941

 � 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  nową lub używaną 
pralkę automatyczną  
666 685 283

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

 � Kupię działkę budowlaną 
w Polkowicach, Sobinie lub 
Suchej Górnej  785 937 083

 � Kupię telewizor używany 32 
cale   666 685 283
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 942WYNA
WYNAJMĘ

 � Do wynajęcia  trzy pokojowe 
mieszkanie,  na ul. Kmicica .
Telefon  kontaktowy  667 405 
622

 � Wynajmę ładny lokal o pow. 
25m2 na biuro, sklep lub inną 
działalność przy ul. 3 Maja. tel. 
608 478 501

 � 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

 � ętro, balkon, umeblowane 
883 400 269
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Końcówka wiosny w ogrodzie

ZIELEŃ
Przełom maja i czerwca to bar-
dzo ważny czas dla naszych ogro-
dów ozdobnych. Po zimnych ogrod-
nikach i zimnej Zośce przychodzi 
czas, by wystawić na zewnątrz 

ostatnie rośliny sadzone w pojem-
nikach. Nasz ogród nabiera kolo-
rów. Ani na chwilę nie należy zapo-
minać o odpowiedniej pielęgnacji. 
Pod koniec maja sadzimy kwiaty jed-
noroczne na rabaty oraz uzupełniamy 
nimi puste przestrzenie na rabatach 
bylinowych. To też właściwy czas na 
posadzenie do gruntu sadzonek pomi-
dorów czy ogórków. 
Większość wiosennych krzewów za-
kończyła kwitnienie (tawuły wczesne, 
Van Houtte’a, forsycje,  pigwowce itp.) 
i teraz można je przyciąć. 
Usuwamy przekwitłe kwiatostany 
lilaków (pospolicie zwanych bzami). 
Należy pamiętać, że dotyczy to też 
tych karłowych lilaków (lilak Meyera 
odm. Palibin), których dodatkowym 

ogromnym walorem jest mocny zapach.    
Jeśli liście tulipanów już zżółkły, ce-
bulki wykopujemy, oczyszczamy z ziemi 
i przechowujemy do jesieni (np. w pa-
pierowych torebkach). Z krzewów róż 
oraz z pni drzew i krzewów szczepio-
nych usuwamy dzikie pędy.
Maj-czerwiec to okres wzmożonego 
krzewienia się traw. Regularne kosze-
nie sprzyja zagęszczeniu się darni i 
wypieraniu chwastów. Teraz jeszcze 
możemy stosować nawozy azotowe 
pobudzające rozwój masy organicznej 
poprzez zwiększenie zawartości chlo-
rofilu w liściach. Dbałość o trawnik to 
także w dużej mierze jego regularne 
podlewanie, ale z uwagi na panującą 
suszę musimy to ograniczać. 
Podlewając ogród wodę stosujmy 

racjonalnie. Podlewajmy rzadziej, a 
dłużej. Nie róbmy tego podczas silne-
go wiatru. Najlepsza pora to wieczór, 
aby części nadziemne roślin do nocy 
obeschły (i nie rozwinęły się choro-
by grzybowe), a korzenie mogły przez 
dłuższy czas pobierać wodę. Podle-
wając rano przy silnym słońcu, szybko 
następuje parowanie i rośliny nie zdążą 
wykorzystać dostarczonej wody. Przy 
podlewaniu rabat, jeżeli nie mamy li-
nii kroplujących, stosujmy delikatny 
strumień wody. Wysokie ciśnienie 
niszczy strukturę gleby, woda szybko 
przelatuje w głębsze warstwy gleby i 
wypłukuje z niej życiodajne pierwiastki. 
Tak czyniąc też oszczędzamy to jedno z 
najważniejszych dóbr naturalnych.

Elżbieta Kaczorowska

Nie taki 
pluskwiak 
straszny...
Od dwóch lat na niektórych drzewach 
naszego miasta możemy zaobserwo-
wać kolonie inwazyjnego śródziem-
nomorskiego pluskwiaka Oxycarenus 
lavaterae, zwanego: skupieniec lipowy. 
Owad ten przywędrował do Europy z 
tropikalnych rejonów Afryki i zachod-
niej Azji. W 2016 roku zanotowano go w 
Polsce.  
Podstawowymi roślinami zasiedlanymi 
przez pluskwiaka są ślazowate (Malva-
ceae), do których należy m.in. lipa, rza-
dziej występuje na topolach, platanach 
czy kasztanowcach. 
W koloniach może występować kilkaset 
do kilku tysięcy osobników. Rozmiesz-
czają się one najczęściej w spękaniach 
kory, a także na pniach i konarach sil-
nie wyeksploatowanych na słońce. 
Tak rozlokowana populacja pluskwiaka 
może przetrwać zimowe mroz  nawet 
do -10o C. Tylko silniejsze mrozy, które u 
nas ostatnio są rzadkością, spowodują 
wyginięcie tego owada. 
W świetle obecnych badań, szkodli-
wość pluskwiaka dla zasiedlanych 
drzew jest znikoma, co nie stanowi 
uzasadnienia do zastosowania środków 
chemicznych ochrony roślin.
Jednym ze sposobów usuwania skupisk 
owada, którego skupiska są niezbyt 
przyjemnym widokiem,  jest zrzucanie 
go silnym strumieniem wody lub usu-
wanie w sposób mechaniczny.  

Elżbieta Kaczorowska
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„Zrobimy wszystko co w naszej mocy”
KULTURA

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 
nie odbędą się tegoroczne Dni Polkowic. Od-
wołane wydarzenia kulturalne to już ruty-
na dla mieszkańców wszystkich polskich 
miast. Zatem jak dostarczyć kulturę w cza-
sach epidemii i wszechobecnych zakazów? 
O działaniach Centrum Kultury w Polkowi-
cach opowiada Bogusław Godlewski, dy-
rektor placówki. 

Tegoroczne Dni Polkowic zostały odwołane. 
Jaki był główny powód tej decyzji? 

Wiele czynników wpłynęło na naszą decyzję, jed-
nak najważniejszym była zdecydowanie troska o 
zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Rozwa-
żaliśmy różne możliwości – od wprowadzenia 
limitu widzów po przeniesienie Dni Polkowic na 
inny termin, jednak żadna z nich nie dawała nam 

pewności, że uda się zachować obowiązujące 
wymagania sanitarne. Od Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Polkowicach otrzy-
maliśmy jasną informację, że do września bieżą-
cego roku nie możemy organizować wydarzeń 
plenerowych w miejskich parkach i to też znacz-
nie wpłynęło na naszą decyzję. Organizacja tak 
dużej imprezy plenerowej w późniejszych mie-
siącach mija się z celem, głównie przez warunki 
pogodowe, które jesienią nie sprzyjają podobnym 
inicjatywom.

Z powodu epidemii koronawirusa instytucje 
kulturalne w całej Polsce zamknięte są do 
odwołania. Jednak nie rezygnujecie i wciąż 
działacie. W jaki sposób dostarczacie miesz-
kańcom kulturę w tym trudnym czasie? 

Znaczną część naszej działalności staramy się 
przenieść do przestrzeni wirtualnej i w pełni 
korzystać z dostępnych narzędzi i programów. 

Muszę przyznać, że jest to obecnie o wiele ła-
twiejsze niż jeszcze pięć, dziesięć lat temu, ale 
wymaga od nas zupełnie innego rodzaju zaanga-
żowania niż przy organizacji wydarzeń stacjonar-
nych. Materiały publikujemy na naszej stronie in-
ternetowej, na Facebooku i Instagramie, na kanale 
YouTube, a ostatnio również na SoundCloud, gdzie 
znajduje się cykl czytanych bajek. Cały czas szu-
kamy nowych kanałów i możliwości, by dotrzeć 
do jak największej liczby mieszkańców gminy  
Polkowice. Aktywnie włączamy się również w 
lokalne akcje społeczne – pomagaliśmy w ko-
ordynacji szycia przeszło 4 tys. sztuk maseczek 
wspólnie z KGHM ZANAM, uszyliśmy kilkaset 
fartuchów ochronnych, pieczemy ciasta dla akcji 
#WzywamyPosiłki. Wspólnie z Polkowickim Cen-
trum Wolontariatu zajęliśmy się także koordy-
nacją akcji roznoszenia 20 tys. maseczek dla go-
spodarstw domowych na terenie gminy. Podobne 
działania stanowią ważny element budowy lokal-
nej tożsamości oraz solidarności społecznej.

Czy macie już kolejne pomysły na urozmaice-
nie życia kulturalnego mieszkańców gminy 
Polkowice? 

Pomysłów mamy bardzo dużo, pracownicy co 
rusz podrzucają coraz ciekawsze propozycje. 
Przygotowujemy się powoli na rozsądne „odmro-
żenie” naszych działań w terenie, jednak na ten 
moment nie mogę zdradzić za wielu szczegółów, 
gdyż sami nie wiemy, kiedy i w jakim zakresie uda 
nam się zrealizować nasze plany. Czekamy także 
na rozstrzygnięcie programów dotacyjnych Mi-
nisterstwa Kultury, do których zgłosiliśmy kilka 
projektów. Na razie mogę powiedzieć jedno – nie 
poddajemy się i zrobimy wszystko co w naszej 
mocy, by zapewnić mieszkańcom bogaty i różno-
rodny program kulturalny!

Rozmawiała: Paula Piastowska 

–  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 –

Poprzednią krzyżówkę wygrała 
Małgorzata Kmieć.

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki: 
MECH JEST PERUKĄ KAMIENIA.

Autorem krzyżówek jest Zenon Rymarz.

Termin nadsyłania rozwiązań do 22 maja 2020 roku. 

Rozwiązania prosimy przesyłać drogą mailową 
na adres mgbp_polkowice@mgbp.pl. 

Oświadczenie związane z ochroną danych 
osobowych dostępne na stronie biblioteki 

www.mgbp.pl oraz na FB biblioteki.
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Piłkarze już trenują
PIŁKA NOŻNA

Po raz pierwszy od czasu zamknię-
cia obiektów sportowych piłkarze 
Górnika Polkowice zameldowali się 
na treningu. Zajęcia prowadzone by-
ły w grupach sześcioosobowych.

4 maja to dzień otwarcia stadionów i 
boisk piłkarskich. Punktualnie o godzi-
nie 11.00 na obiektach Górnika przy ul. 
Kopalnianej pojawili się pierwsi zawod-
nicy. Pod opieką szkoleniowca Enkele-
ida Dobiego. Wszyscy piłkarze wraz ze 
sztabem szkoleniowym przeszli testy 
na obecność COVID – 19. Testy u całej 
drużyny dały wynik negatywny. Tym 
samym zespół medyczny PZPN do-
puścił piłkarzy Górnika do treningów 
grupowych.
Mateusz Magdziak - piłkarz:  Bardzo tę-
skniłem za takimi treningami z drużyną. 
Już miałem dość biegania po lasach. 
Wciąż było jedno i to samo. Bardzo 

brakowało mi kolegów, bo ile czasu 
można samemu ćwiczyć czy przebywać 
z partnerką w czterech ścianach? Cza-
sami  można było oszaleć. Teraz powoli 
wraca normalność. Podczas treningu 
sporo rozmawialiśmy ze sobą. Oczywi-
ście jak zawsze nie zabrakło żarcików. 
Ale chyba o to chodzi. Zgodnie z wytycz-
nymi zachowywaliśmy odstępy między 
sobą. Na początek była piłka. Trochę 
pokopaliśmy, bo tego nam brakowało. 
Po rozgrzewce trenowaliśmy na sta-
cjach przygotowanych przez szkole-
niowca. Były tzw. interwały po których 
zmienialiśmy stację.  Następnie ćwiczy-
liśmy schematy podań w odległościach, 
a na sam koniec bieganie i stabilizację. 
Trening był bardzo intensywny. 

Wracamy do życia
PIŁKA HALOWA

Zaczęliśmy już trenować. Jednak w 
dalszym ciągu czekamy na decyzję 
PZPN odnośnie powrotu do rozgry-
wek w I lidze Futsalu. Tak napraw-
dę, to nikt nic nie wie. Moim zda-
niem nie ma dobrego rozwiązania. 
Zakończyć sezon czy dograć ligę do 
końca – mówi trener halowych pił-
karzy KGHM Metraco Górnik Polko-
wice, Grzegorz Nowak.

Jak było na pierwszym treningu? 
Sama radość. Tu nie ma znaczenia czy 
to jest orlik, czy trawa. Widać było, 
że wszyscy są spragnieni piłki. Każdy, 
kto gra całe życie, to taka przerwa 
miesięczna wydaje się wiecznością. 
Oczywiście można było sobie pokopać 
piłkę w ogródku, ale to nie to samo, co 
spotkać się z chłopakami i pograć. Tre-
nujemy na 11-go Lutego. Mamy tam dwa 
orliki czyli, możemy ćwiczyć całym 

zespołem. Dodatkowo jest jeszcze 
obiekt z tenisem ziemnym i koszyków-
ką, miejsca nie zabraknie.  

Jak będzie wyglądał wasz cykl 
treningowy? 
Nasze gry i zabawy będziemy przepla-
tać taktyką. Po pierwszym treningu i 
gierkach 3×3 było widać, że chłopaki 
dobrze przepracowali okres przerwy 
w rozgrywkach. To, co zakładaliśmy 
wcześniej było wykonane, bo motoryka 
jest na odpowiednim poziomie. Jedyną 
rzeczą, co możemy zrobić na tartanie 
to taktyczne rozwiązania akcji. Wyj-
ścia spod pressingu, stałe fragmenty 
gry czy atak pozycyjny. Treningi odby-
wać się będą w tygodniu: we wtorek, 
czwartek i piątek. Zawodnicy spędzą 
na zajęciach półtora godziny. Niektó-
rym wystarczy jeden trening, żeby 
przypomnieć sobie nasze taktyczne 
rozwiązania, innym potrzeba tygodnia.

Czy macie plany na najbliższy 
miesiąc?
Cały czas czekamy na informację z 
PZPN. Dla mnie osobiście powrót na 
parkiet, nie byłoby to fair rozwiązanie. 
Tak naprawdę nie możemy trenować na 
hali w obiekcie zamkniętym. Trening na 
tartanie to jednak nie to samo. Po dwu-
miesięcznej przerwie wejść na halę 
to samobójstwo. Inna jest specyfika 
poruszania się po orliku, a inna w hali. 
To byłby strzał w kolano dla każdego 
zespołu. Wydaje mi się, że to już jest 
koniec ligi i z początkiem sierpnia roz-
poczniemy przygotowania do nowego 
sezonu.

Rozmawiał Ryszard Flisiewicz

Uzależnienie od pasji

KOLARSTWO

Polkowiccy kolarze pomału wraca-
ją do normalności, chociaż o star-
tach w wyścigach, jak na razie mo-
gą pomarzyć. O kolarstwie w dobie 
epidemii koronawirusa z Januszem 
Pytlakiem - szkoleniowcem kolarzy 
MKS Polkowice, rozmawia Ryszard 
Flisiewicz.

Sekcja kolarstwa MKS Polkowice 
działa osiem lat. Jak można ocenić 
ten czas?

Tak, to już ósmy sezon działalności 
sekcji kolarskiej MKS Polkowice. Je-
steśmy klubem nastawionym na szko-
lenie dzieci i młodzieży. Przez te kilka 
lat swoich sił w kolarstwie próbowała 
spora grupa dzieciaków. To dla nas 
duże wyzwanie i odpowiedzialność. 
Średnio w ciągu jednego roku, w wyniku 
prowadzonego naboru, zgłasza się do 
klubu ponad sześćdziesięciu chętnych, 
którzy chcieliby rozpocząć przygodę 
ze sportem, z czego systematycznie 
w zajęciach uczestniczy grupa około 
czterdziestu osób, w różnym wieku i 
na różnym poziomie. To czas bardzo 

dla nas udany, w którym sekcja prężnie 
rozwinęła się.

Macie wielu utalentowanych za-
wodników, którzy z roku na rok 
osiągają progres. Jakimi sukcesami 
możecie się pochwalić?

Z jednej strony dążymy do osiągania 
jak najlepszych wyników sportowych, z 
drugiej chcemy, aby młodzież poprzez 
nasze treningi, wyjazdy na zawody czy 
obozy sportowe przeżyła przygodę 
swojego życia, nabyła umiejętności, 
które przydadzą się w dorosłym życiu. 
Przez sport uczymy dzieci wytrwa-
łości, umiejętności radzenia sobie ze 
stresem, porażką i sukcesami. Wyniki 
osiągane przez zawodników są efek-
tem, a nie celem naszej pracy. Cieszą 
każde sukcesy podopiecznych, te małe 
i większe. W ubiegłym sezonie zawod-
nicy MKS Polkowice stawali 35 razy 
na podium (12 razy zajmując pierwsze 
miejsca, 9 razy drugie i 14 razy trzecie.
Adrian Gorwa został dwukrotnym zło-
tym medalistą Mistrzostw Polski Szkó-
łek Kolarskich na szosie – w jeździe 
indywidualnej na czas oraz wyścigu ze 
startu wspólnego. 
Filip Łodej i Jakub Kielin zostali złotymi, 
a Kacper Grudzień i Hubert Demianow-
ski brązowymi medalistami Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzików w 
jeździe dwójkami na czas. Filip Łodej 
został także srebrnym medalistą Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostw Mło-
dzików w kolarstwie torowym (sprint 
200 m), srebrnym medalistą Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików 
w kolarstwie górskim – w sztafecie z 
Nikolą Teodoridis, brązowym medali-
stą Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików w jeździe indywidualnej 
na czas oraz brązowym medalistą mi-
strzostw Dolnego Śląska w kolarstwie 
przełajowym.
Nikola Teodoridis zdobyła także brązo-
wy medal mistrzostw Dolnego Śląska 
w kolarstwie przełajowym i wspólnie z 
Natalią Pielech srebrny medal Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików 

w jeździe dwójkami na czas w kolar-
stwie szosowym.
Wychowanek MKS Polkowice – Michał 
Jaskot podczas mistrzostw Polski w 
kolarstwie szosowym w Ostródzie zdo-
był srebrny medal w wyścigu ze startu 
wspólnego i reprezentował kraj pod-
czas mistrzostw Europy w kolarstwie 
szosowym. W sezonie 2020 podpisał 
zawodowy kontrakt z grupą CCC Deve-
lopment Team.
Nikola Teodoridis, Natalia Pielech, Kac-
per Grudzień, Jakub Kielin i Szymon Bę-
ben są członkami Kadry Wojewódzkiej 
Młodzików.

Historia polkowickiego kolarstwa 
jest bardzo bogata. Czy jest szansa, 
żeby znów było głośno o kolarzach 
z Polkowic?

Tak, to prawda. Kolarstwo w Polkowi-
cach obecne jest od 1975 roku. Jacek 
Bodyk czy Paweł Czopek, te nazwiska 
były znane w kolarskim peletonie. Ko-
larze zapisali kawał pięknej sportowej 
historii naszego miasta. Tak naprawdę 
za sprawą CCC Team wciąż jest głośno 
o kolarzach z Polkowic, pierwszej pol-
skiej grupie w UCI World Tour. I jestem 
przekonany, że jeszcze będzie głośno, 
gdyż młodych kolarskich talentów w 
Polkowicach nie brakuje. Polkowicka 
młodzież jest naturalnym zapleczem 
zawodowego peletonu i grupy CCC, 
czego dowodem jest polkowiczanin 
Michał Jaskot, wychowanek MKS Po-
lkowice w składzie CCC Development 
Team.

Rok 2020 rozpoczął się od pandemii 
koronawirusa. W jakim stopniu ta 
sytuacja pokrzyżowała wam plany 
na ten sezon?

Dzieją się rzeczy, na które nie mamy 
wpływu. Wszyscy zastanawiamy się 
kiedy wszystko wróci do normy? Kie-
dy sezon i jak się do niego przygoto-
wać? Skąd brać motywację? Więcej 
pytań niż odpowiedzi. Obecna sytu-
acja dotyka wszystkich – trenerów, 

zawodników, naszych bliskich. Wszyst-
kie procesy zostały zaburzone. Ale taki 
stan nie będzie trwał wiecznie. Póki 
co, część organizatorów wyścigów 
kolarskich przełożyła zawody na inne 
terminy. Najbliższe, jakie pojawiają się 
na horyzoncie, to początek lipca. Nie są 
to terminy stuprocentowe i mogą one 
ulec zmianie. Są to nasze cele na naj-
bliższe tygodnie. Trenujemy z zachowa-
niem zasad bezpieczeństwa i budujemy 
odpowiednią dyspozycję startową. 
Skupiamy się na rzeczach, na które 
mamy wpływ i jestem przekonany, że 
wyjdziemy z tego silniejsi.

Jak wyglądają Wasze treningi? Czy 
wracacie już do normalnego cyklu 
treningowego?  

W okresie kwarantanny wprowadzi-
liśmy zdalną opiekę trenerską dla 
zawodników z grupy zaawansowanej. 
Polegała ona na przeprowadzaniu z za-
wodnikami wywiadów i na ich podsta-
wie opracowywaniu indywidualnych 
planów treningowych i ćwiczeń.  Plany 
uwzględniały wszystkie parametry, ta-
kie jak ilość dni treningowych, czas tre-
ningu, ilość powtórzeń i serii, a przede 
wszystkim cele treningowe. Trening 
pod okiem trenera  jest najlepszą for-
mą pracy, jednak w zaistniałej sytuacji 
nie było możliwości bezpośredniego 
spotkania. Zdalna opieka trenerska 
zapewniła zawodnikom w tym trudnym 
czasie stały kontakt z trenerem w nie-
ograniczonym wymiarze, jego wspar-
cie mentalne i merytoryczne, motywo-
wanie do rozpoczęcia lub zwiększenia 
aktywności fizycznej oraz wskazywa-
nie właściwego kierunku podnoszenia 
indywidualnej formy zawodników. 
Nasz klub posiada sprzęt sportowy, 
taki jak rolki treningowe i trenaże-
ry, w których można ustawić rower i 
przeprowadzić zajęcia treningowe w 
domach. Sprzęt ten został użyczony 
zawodnikom. Dzięki temu realizowali 
oni założenia treningowe oraz podno-
sili swoją kondycję fizyczną. Filmy z 
treningów prowadzonych w warunkach 

domowych można obejrzeć na profilu 
klubowym. W najbliższych dniach pla-
nujemy wznowienie zajęć we wszyst-
kich grupach wiekowych, zgodnie z 
obowiązującymi rozporządzeniami w 
tym zakresie.

Czy jest szansa, żeby w tym roku 
wystartować w jakich zawodach?

Polski Związek Kolarski odwołał 
wszystkie zawody sportowe do dnia 
30 czerwca 2020 roku włącznie. Mam 
nadzieję, że sezon rozpoczniemy 5 lipca 
udziałem w Pucharze Polski w kolar-
stwie górskim w Warszawie.

Niektórzy sponsorzy rezygnują z fi-
nansowania sportu. Jak to wygląda 
u was?

Najważniejszym elementem naszego 
budżetu są środki uzyskane od naszych 
sponsorów strategicznych - gminy Po-
lkowice i firmy CCC. Łukasz Puźniecki 
– burmistrz Polkowic i Dariusz Miłek  
przedsiębiorca rozumieją, że finan-
sowanie sportu dzieci i młodzieży to 
nie koszt, a inwestycja, która przynosi 
szereg korzyści społecznych. Dzięki 
uzyskanym środkom finansowym mo-
żemy realizować program szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży do koń-
ca tego roku. Liczę, że obecna sytuacja 
nie wpłynie na współpracę i będzie tak 
samo dobrze przebiegała w kolejnych 
latach. 

Jak widzisz przyszłość kolarstwa 
w Polkowicach? 

Mamy w Polkowicach świetne warunki 
do uprawiania kolarstwa, a obserwując 
zainteresowanie tą dyscypliną i ilość 
pełnych entuzjazmu dzieci biorących 
udział w zajęciach, jestem spokojny 
o przyszłość kolarstwa w naszym 
mieście. 

–  S P O R T  –
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W gminie 
wzrosła liczba 
zakażeń   
EPIDEMIA

Trzech mieszkańców naszej gminy zmaga się 
z koronawirusem (stan na 13 maja). Czwarta 
osoba, u której wcześniej potwierdzono za-
każenie, została uznana za wyleczoną. Dane 
przekazał polkowicki sanepid. 

- Dwie osoby, objęte wcześniej kwarantanną, 
przebywają w izolacji domowej, a jedna w szpi-
talu – mówiła o sytuacji w naszej gminie Zenona 
Jasiurkowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej w Polkowicach, a jak 
dodała, niebawem mają nadejść wyniki kolejnych 
badań. 
Według stanu na 13 maja, w naszej gminie kwa-
rantanną objętych było 56 osób, a w powiecie 
polkowickim – 198. W sumie, w powiecie odno-
towano dziewięć potwierdzonych przypadków 
zarażenia koronawirusem, z czego jedna osoba 
niestety zmarła, trzy zostały uznane za wyleczo-
ne. Podsumowując, z wirusem zmaga się pięcioro 
mieszkańców w dwóch gminach naszego powiatu: 
Polkowice - trzy osoby i Chocianów – dwie. Nad-
zorem epidemiologicznym objętych było 90 osób. 
Przypominamy, że każdy pacjent objęty kwaran-
tanną musi być odpowiedzialny i nie narażać in-
nych na ryzyko. Złamanie tego obowiązku podlega 
karze. 

ULK

Kosztowne 
złamanie 
kwarantanny
MANDATY

Sześć tysięcy złotych – ta-
ką grzywnę, po informacji 
policji, nałożył na młode-
go polkowiczanina powia-
towy inspektor sanitarny 
za złamanie zasad kwaran-
tanny. To kolejny taki przy-
padek w naszej gminie.

Zapobiegając rozprzestrze-
nianiu się koronawirusa, co-
dziennie policjanci sprawdza-
ją, czy osoby przebywające 
na kwarantannie stosują się 
do obowiązku pozostania we 
wskazanym miejscu. W tym 
zakresie mundurowi współ-
pracują ze służbami sani-
tarnymi. Jak się okazuje, nie 
wszyscy chcą stosować się 
do nałożonych na nich rygo-
rów. Tak jak ostatnio 29-letni 
mieszkaniec Polkowic, któ-
ry bez wyraźnego powodu 
opuścił miejsce odbywania 
kwarantanny.

– Postanowił wyjść na spa-
cer, a kiedy policjanci spotkali 
go na klatce schodowej, nie 
stosował żadnych środków 
zasłaniających twarz i nos – 
informuje sierż. szt. Przemy-
sław Rybikowski, oficer pra-
sowy KPP w Polkowicach.
Powiatowy inspektor sanitar-
ny nałożył na mężczyznę karę 
administracyjną w wysokości 
sześciu tysięcy złotych.
To kolejna taka sytuacja w 
naszym mieście. W połowie 
kwietnia o tysiąc złotych 
mniej zapłacił 21-latek po tym, 
jak dzielnicowy przyjechał na 
kontrolę. Na widok radiowozu 
mężczyzna wbiegł na posesję, 
a potem próbował udawać, że 
był tam cały czas.
– Każdy pacjent objęty kwa-
rantanną domową powinien 
być odpowiedzialny i nie nara-
żać innych na ryzyko – przy-
pomina Przemysław Rybikow-
ski. – Wobec wszystkich osób, 

które nie stosują się do kwa-
rantanny, wyciągane są suro-
we konsekwencje finansowe. 
Kara może wynosić nawet 30 
tysięcy złotych.
Wymieniona powyżej kwota 
to najwyższa kara administra-
cyjna, jaką za złamanie zasad 
kwarantanny może nałożyć 
inspektor sanitarny. Jest 
ona ściągana z konta w ciągu 
siedmiu dni od daty wydania 
decyzji. Można się od niej od-
woływać, co zajmie sporo 
czasu, ale pieniędzy na koncie 
nie będzie. Policja może nało-
żyć mandat do 500 zł. Ukarana 
osoba może go nie przyjąć, 
wtedy sprawą zajmie się sąd, 
a do czasu prawomocnego 
wyroku pieniędzy ściągnąć nie 
można.

 ULK

Zastrzyk 
gotówki dla 
przychodni
PCUZ

Zamgławiacz – urządzenie do nietoksycz-
nej dezynfekcji, które będzie pomocne przy 
utrzymaniu bezpieczeństwa w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym kupuje polkowicka 
przychodnia. Jest to możliwe dzięki następ-
nej dotacji z budżetu gminy. Tym razem bur-
mistrz Polkowic przekazał do PCUZ 50 tysię-
cy złotych.

– Każdy z nas ma świadomość, że walka z koro-
nawirusem będzie wymagała dodatkowych na-
kładów na służbę zdrowia i jako gmina Polkowice 
będziemy to czynić – mówi Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic. – Będziemy wspierać PCUZ tak, 
aby pacjent oraz personel, który tam pracuje był 
zabezpieczony w wystarczający sposób. Zdrowie 
każdego mieszkańca jest dla nas najważniejsze 
– dodaje.

– Pacjenci ZOL-u to grupa szczególnie 
narażona na zachorowanie na 
COVID-19 – mówi Waldemar 
Sułek, prezes Polkowickiego 
Centrum Usług Zdrowotnych.

 Na początku marca zakład został zamknięty dla 
odwiedzających i do tej pory działa wewnętrznie. 
Zrobiliśmy wszystko, by odpowiednio zabezpie-
czyć naszych pacjentów oraz personel, który 
pracuje tam przez 24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu. Uważam, że wszystko działa jak na-
leży, bo dotychczas nie mamy żadnego przypadku 

zarażenia koronawirusem (stan na: 13.05.2020) 
– dodaje.
Wszystko kosztem zamknięcia i izolacji zakładu. 
Zapewnienie bezpieczeństwa oznacza, że pacjen-
tów ZOL-u nikt z zewnątrz nie może odwiedzać. 
Polkowicka przychodnia powoli próbuje wprowa-
dzać zmiany tak, aby z czasem otworzyć oddział. 
Do tego jeszcze jednak daleka droga.

– Chcielibyśmy trochę 
poluzować rygory, ale wiąże się 
to z wprowadzeniem pewnych 
elementów bezpieczeństwa. 

Pierwsze kroki możemy poczynić teraz – mówi 
prezes Sułek. – Właśnie otrzymaliśmy z gminy 
50 tysięcy złotych dotacji. Spora część tej kwoty 
zostanie wydatkowana na ZOL. Na pewno zakupi-
my nowe urządzenie – zamgławiacz, który będzie 
pomagał nam w utrzymaniu bezpieczeństwa na 
terenie zakładu. Na pewno stworzymy trzy, kolo-
rowe strefy buforowe. Każda będzie miała ważną 
funkcję – dodaje.

DRM

– K O R O N A W I R U S  –


