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Zapraszamy na wycieczkę po Polkowicach z ostatnich trzydziestu lat. 
Powrót do przeszłości zagwarantują między innymi zdjęcia  

ze starych albumów polkowiczan. Specjalne wydanie  
Gazety Polkowickiej powstało z okazji 30. rocznicy odrodzenia  

samorządu terytorialnego w Polsce.
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Od 30 lat pomagają rozwiązywać problemy

Z pomocy ośrodka skorzystać mo-
że każdy, kto ma problem życiowy, 
z którym sobie nie radzi. To nie jest 
tylko problem ubóstwa czy bezro-
bocia – podkreśla Beata Puław-
ska, dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Polkowicach. 

Pod taką nazwą, choć 
mało kto o tym pamięta, 
placówka rozpoczęła 
działalność 1 lipca 1990 
roku, gdy w  wyniku re-
formy rozwiązywanie 
problemów socjalno- 
bytowych rodzin powie-
rzono nowo powołanym 
radom gmin. Pierwszym 
kierownikiem OPS była 
Barbara Andrzejewska, 
a  pierwsza siedziba 
placówki znajdowała 
się przy ul. Targowej. Zatrudnionych 
było siedmioro pracowników, w  tym 
czworo socjalnych. Po około roku, gdy 
ośrodek przeniesiono do pawilonu przy 
ul. Kominka, pracowało 14 osób, było 
bowiem coraz więcej nowych zadań. 
Kolejna, i  jak na razie, ostatnia prze-
prowadzka miała miejsce w  styczniu 
1995 roku do nowego budynku przy ul. 

Lipowej (wcześniej stało tam przed-
szkole nr 1). Obok, we wrześniu 1995 r., 
oddano stołówkę, a w marcu 1996 r. – 
trzecią część obiektu, gdzie mieszczą 
się m.in. stowarzyszenia (przedtem był 
tam komisariat milicji).  

W  1991 r. z  różnych form świad-
czeń w  OPS korzystało 1037 

rodzin, a  w  1996 r. – 815 
i  w  tamtym okresie za-
trudnionych było 46 
osób, w tym 7 pracowni-
ków socjalnych. 
- Obecnie z  pomocy 
ośrodka korzysta rocz-
nie około 800 rodzin, 
to w  sumie, ponad 1500 
osób – mówi dyrek-
tor Puławska, która 
z  placówką związana 
jest od 1993 r., a  zaczy-
nała jako opiekunka 
środowiskowa. 

– Zatrudnionych jest 87 osób, w tym 14 
pracowników socjalnych i 11 opiekunek 
środowiskowych. Najczęściej mamy 
do czynienia z  problemami rodzinny-
mi. Bardzo ważna jest pomoc specjali-
styczna: psychologa, psychoterapeuty 
czy prawnika. Od stycznia 2012 roku 
oferujemy dodatkowe wsparcie dla ro-
dzin ze strony asystenta rodziny. Gama 

usług stale ulega zwiększeniu. To mię-
dzy innymi obiady, usługi opiekuńcze 
świadczone w domu czy rehabilitacyj-
ne w Domu Dziennego Pobytu. 
Ponadto pracownicy OPS zajmują się 
schroniskiem dla bezdomnych, świe-
tlicą środowiskową przy ul. Hubala 
i  klubem środowiskowym przy ul. 
Dąbrowskiego. Są jeszcze mieszka-
nia chronione, wykorzystywane m.in. 
w sytuacjach losowych, gdy potrzebne 
jest lokum. 
W  czasie epidemii koronawirusa rola 
pracownika socjalnego zmieniła się 
o  tyle, że głównie jest on w  kontakcie 
telefonicznym z  rodziną. Sam ośrodek 
nie został jednak zamknięty. W  tym 
czasie codziennie dowożono obiady 55 
osobom znajdującym się w szczególnej 
sytuacji: chorym i  niesamodzielnym. 
Przez cały okres izolacji opiekunki śro-
dowiskowe odwiedzały osoby chore 
i samotne. 
- Pracownicy schroniska dla bezdom-
nych wspólnie z  pracownikami so-
cjalnymi starali się zabezpieczyć tę 
grupę mieszkańców – dodaje dyrektor 
OPS. - Wspomagano również w  róż-
nych formach osoby przebywające 
w kwarantannie. 
Drugi, duży zakres pracy, dotyczy 
świadczeń z  zakresu zabezpieczenia 
rodziny.  (tzw. 500+ - świadczenia wy-
chowawcze pobierają rodziny z dziećmi 
do 18. roku życia, dodatkowo rodziny 
spełniające kryteria do świadczeń ro-
dzinnych z  różnymi dodatkami, fundu-
szu alimentacyjnego, dodatków miesz-
kaniowych ). 
Rola ośrodka przez lata ulegała zmia-
nom. Świadczy o  tym nie tylko ilość 
placówek, ale też kwota przeznaczana 
na potrzeby mieszkańców. W  2020 r. 
budżet OPS sięga 55 milionów złotych. 
W  planach ośrodka jest rozszerza-
nie usług dla osób niesamodzielnych, 
w  szczególności domów dziennego 
i całodobowego pobytu we współpra-
cy z  różnymi instytucjami. Za 10 lat 
ośrodek będzie miał kolejne placówki, 
a może nową siedzibę?

ULK

O polkowickiej samorządności
Czy można opowiedzieć o 30 la-
tach polkowickiej samorządno-
ści na 600 stronach książki, wy-
pełnionej ponad dwoma tysią-
cami zdjęć? Próby tej podjął się 
Grzegorz Kardyś, wiceprezes 
Towarzystwa Ziemi Polkowickiej.  
 
„Obecna książka jest kontynuacją histo-
rii Polkowic. Pierwotnie materiał miał 
ponad tysiąc stron w  kilku tomach, 
ale ostatecznie został zredukowany 
do jednej 600-stronicowej publikacji. 
W związku z tym wiele informacji zosta-
ło skróconych, a niejednokrotnie pomi-
niętych” – czytamy we wstępie do albu-
mu pt. „30 lat samorządności Polkowic. 
Kalendarium wydarzeń 1990-2019” au-
torstwa Grzegorza Kardysia. To świad-
czy tylko o tym, jak dużo działo się w mi-
nionych latach w naszej małej ojczyź-

nie. I jak wielkie było to wyzwanie dla sa-
mego autora. Co było największym? 
- Największym wyzwaniem było zebranie 
dokumentów i zdjęć z lat 90-tych, głów-
nie dlatego, że w naszym mieście nie ma 
archiwum ani kroniki Polkowic obejmują-
cych tamten okres – mówi Grzegorz Kar-
dyś. – Korzystałem z zasobów biblioteki 
miejskiej i własnych zbiorów. To, co zwró-
ciło moją uwagę to przeskok jakościowy 
w działalności kulturalnej, gdy „Impresję” 
zastąpiło Polkowickie Centrum Animacji. 
Pojawiły się prestiżowe imprezy, na przy-
kład Dni Teatru, które przyciągały wie-
le zewnętrznych instytucji kulturalnych. 
Licząca 30 rozdziałów, w postaci po-
szczególnych lat, książka rozpoczyna 
się wspomnieniem pierwszych wyborów 
(27.05.1990 r.) do polkowickiej rady miej-
skiej. Pierwsza sesja odbyła się 6 czerw-
ca 1990 roku, a pierwszym burmistrzem 
Miasta i Gminy Polkowice został Przemy-

sław Walczak. Publikację, tak jak każdy 
z jej rozdziałów, kończy galeria zdjęć ku-
fli z karczm i biesiad piwnych, jakie odby-
wały się w poszczególnych latach w od-
działach zakładów górniczych. 
Dla wielu polkowiczan publikacja będzie 
z pewnością swoistą podróżą w czasie. 
Jak dodaje Grzegorz Kardyś, prace nad 
samą książką trwały prawie rok, ale wy-
korzystane w niej materiały są zaled-
wie częścią dziesięcioletniego groma-
dzenia zdjęć, dokumentów i pamiątek - 
z myślą o przyszłym Muzeum Ziemi Po-
lkowickiej. To tylko rozbudza ciekawość. 
O czym jeszcze można będzie przeczytać 
i co zobaczyć?
Rocznicowy album, w nakładzie 500 eg-
zemplarzy, wydany będzie na zlecenie 
i przy współpracy Urzędu Gminy Polko-
wice. 

ULK

 
dwutygodnik gminy Polkowice, 

59-100 Polkowice, Rynek 1, II p. (pokój 213),  
e-mail: redakcja@ug.polkowice.pl,

wersja elektroniczna Gazety: www.polkowice.eu, Facebook: fb.com/polkowice 

Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucania,  
skracania i omawiania nadesłanych komunikatów, apeli, wystąpień, oświadczeń, listów itp. 

Za treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

Wydawca: Urząd Gminy Polkowice, www.polkowice.eu
Druk: Drukarnia PolskaPresse Sp. z o.o., 41–203 Sosnowiec, ul. Baczyńskiego 25e

BEATA PUŁAWSKA 
– dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
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Oficjalny symbol, a nie artystyczna interpretacja
Herb Polkowic podlegał na prze-
strzeni wieków drobnym, ale licz-
nym przeróbkom i zniekształce-
niom. Przywrócenia jego wizerun-
ku zgodnego z zasadami heraldy-
ki podjął się prof. Wojciech Strzy-
żewski.

Heraldyka zajmuje się badaniem 
rozwoju i  znaczenia oraz zasadami 
kształtowania się herbów. Pod tym 
względem prof. Strzyżewski jest jed-
nym z najlepszych fachowców w kra-
ju. Uczony wskazuje, że wizerunek 
herbu Polkowic, który obecnie jest 
najczęściej używany (czerwone wieże 
i mur na białym tle), to dowolna inter-
pretacja wydawcy XIX-wiecznej karty 
pocztowej. 
„Takie przedstawienie polkowickiego 
herbu można uznać za rodzaj arty-
stycznej interpretacji znaku miasta, 

ale nie za oficjalny symbol”, pisze 
w swojej ekspertyzie prof. Strzyżew-
ski. Jego zdaniem prawidłowy pod 
względem heraldycznym oraz histo-
rycznym herb Polkowic, powinien wy-
glądać nieco inaczej. 
„Właściwe będzie przywrócenie jako 
symbolu miasta wizerunku przedsta-
wiającego dwie wieże połączone go-
tyckim łukiem zwieńczonym krzyżem, 
który był elementem najstarszych 
pieczęci i zmieniony został na wizeru-
nek liści dopiero w XVIII wieku. Między 
wieżami, na fragmencie muru, osa-
dzony powinien zostać hełm rycerski 
turniejowy tzw. żabi pysk zwieńczony 
pióropuszem z pawich piór oraz płyt-
ką z wizerunkiem orła Piastów dolno-
śląskich”, tłumaczy w swojej pracy. 
Ocenie została poddana także tarcza 
herbowa. „Herb Polkowic przedsta-
wia na tarczy typu hiszpańskiego 
(a  więc prostej, u  dołu zamkniętej 

na kształt półkola – przyp. 
aut.), w  czerwonym polu 
dwie białe (srebrne) wieże 
z  czterema czarnymi otwo-
rami okiennymi na każdej 
z  nich. Wieże zwieńczone są 
spiczastymi dachami błękit-
nej barwy z białymi kulami na 
szczytach. Między wieżami 
u ich podstawy widnieje biały 
(srebrny) fragment muru”.
Prof. dr hab. Wojciech Strzy-
żewski jest historykiem, spe-
cjalizującym się w heraldyce 
i  sfragistyce oraz dziejach 
wczesnonowożytnych XVI-
-XVIII w. Obecnie pracuje 
jako prorektor ds. stu-
denckich na Uniwersytecie 
Zielonogórskim.

Roman Tomczak

Dęby na znak siły samorządu

Cztery jubileuszowe dęby, sym-
bol siły i długowieczności, ozdo-
biły polkowicki plac Wolności na 
30. rocznicę odrodzenia samorzą-
du w  Polsce. Zasadzili je wspól-
nie burmistrz Polkowic, marsza-
łek województwa dolnośląskiego, 
starosta polkowicki oraz przewod-
niczący rady miejskiej.
 
- Dęby oznaczają siłę, są utożsamiane 
z  potęgą, a  uważam, że samorządy za-
służyły na takie miano. To jest sztafeta 
przede wszystkim pokoleń samorzą-
dowców. Pozwolę sobie wspomnieć tu 
swoich poprzedników: Przemysława 
Walczaka, Henryka Krawczyszyna, Emi-
liana Stańczyszyna, Stanisławę Bocian 
i Wiesława Wabika – mówi Łukasz Puź-
niecki, burmistrz Polkowic. – W tej szta-
fecie staramy się razem z mieszkańcami 
budować lokalną wspólnotę. Gmina Po-
lkowice jest szczególnym przykładem 
tego, jak samorządność wpłynęła na 
rozwój gospodarczy, społeczny i  admi-
nistracyjny – podkreśla.
Na rozwój Polkowic zwraca uwagę także 

Cezary Przybylski, Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.
– Polkowice się zmieniają i jest to napraw-
dę piękna miejscowość. Widać, że pienią-
dze wydawane na inwestycje są bardzo 
przemyślane– mówi marszałek Przybyl-
ski. – Od momentu kiedy powstały samo-
rządy widać ogromne przyśpieszenie cy-
wilizacyjne na całym Dolnym Śląsku– za-
znacza.
Samorządność odrodziła się wraz 
z pierwszymi wolnymi wyborami do rad 
gmin, 27 maja 1990 r. Przyniosły one Po-
lkowicom samodzielność w decyzjach do-
tyczących rozwoju gospodarczego, spo-
łecznego i kulturalnego.
– Samorząd to tak naprawdę mieszkańcy, 
dlatego uważam, że to była najlepsza re-
forma administracyjna, jaka została wpro-
wadzona w naszym kraju. Te dęby to też 
wyraz szacunku dla naszych mieszkań-
ców – mówi Kamil Ciupak, starosta po-
lkowicki.
Trzy ostatnie dekady w Polkowicach to 
ogromna praca samorządowców, ale 
również mieszkańców. O tym jak przez la-
ta rozwijało się miasto pamiętają szcze-
gólnie rodowici polkowiczanie.

– Te 30 lat samorządu to był najbardziej 
owocny okres, który dokonał się w na-
szych lokalnych ojczyznach. Moja żona 
jest rodowitą polkowiczanką i mówi, że je-
śli jest gdzieś piękniejsze miejsce, to niech 
sobie będzie i ja się z nią zgadzam – opo-
wiada Roman Rozmysłowski, przewodni-
czący Rady Miejskiej w Polkowicach.
Dęby na placu Wolności z pewnością będą 
przypominać mieszkańcom o sile naszego 
samorządu. Stanowią one również kolejny 
element zazieleniania miasta. Posadzono 
je w miejscu, gdzie tej zieleni stanowczo 
brakuje, nieopodal polkowickiego Rynku. 
Uroczystość sadzenia drzew była ideal-
ną okazją do wspomnienia poprzednich 30 
lat, ale także do spojrzenia w przyszłość.
– Kilka kamieni milowych udało się usta-
nowić przez te 30 lat. Przede wszyst-
kim rozwój gospodarczy, czyli obecność 
KGHM, utworzenie specjalnej strefy eko-
nomicznej, a także utworzenie powiatu. 
Przed nami najważniejsze wyzwania na 
kolejne 30 lat, czyli utworzenie połącze-
nia kolejowego i dalszy rozwój gospodar-
czy – podsumował burmistrz Polkowic.

Paula  Piastowska

Aktualny herb

Propozycja nowego 
 herbu  autorstwa  

prof. W. Strzyżewskiego

Herb   
obowiązujący 
ok. 1974 roku
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30-lecie samorządu terytorialnego
Rok 1990 zapisał się w historii na-
szego kraju jako początek nowego 
ładu administracyjnego: w marcu 
Sejm kontraktowy przyjął usta-
wę o samorządzie terytorialnym, 
a 27 maja odbyły się pierwsze wol-
ne wybory do rad gmin po 1989 roku 
Ta druga data obchodzona jest jako 
Dzień Samorządu Terytorialnego.

Pojawienie się samorządu na krajowej 
mapie było jedną z reform o fundamen-
talnym znaczeniu po 1989 roku. W 1990 
roku powstały samorządowe gminy, 
a  od 1 stycznia 1999 roku funkcjonują 
powiaty i samorządowe województwa. 

 
Reformę zainicjował rząd Tadeusza 
Mazowieckiego. W  styczniu 1990 roku 
premier Mazowiecki ogłosił plan prze-
prowadzenia nowych wyborów do rad 
gmin. Senatorowie przygotowali pakiet 
ustaw samorządowych, który został 
przyjęty przez tę izbę jeszcze w  tym 
samym miesiącu. W  marcu tamtego 
roku Sejm kontraktowy przyjął usta-
wę o  samorządzie terytorialnym. Po 
wyborach 27 maja 1990 roku istniejące 
w  PRL rady narodowe zastąpiły rady 
gmin, które miały też dużo większe 
uprawnienia. Potem te nowe gremia 
wybrały swoje władze wykonawcze: 
prezydentów - w miastach powyżej 100 

tys. mieszkańców i  w  tych, gdzie byli 
oni wcześniej, burmistrzów - w  mniej-
szych miastach oraz wójtów – w  gmi-
nach wiejskich. 
W  drugim etapie reformy administra-
cyjnej wprowadzono powiaty i  samo-
rządowe województwa. O  przywró-
ceniu powiatów mówiło się w  latach 
1992-1993. Były to plany Michała 
Kuleszy, pełnomocnika rządu ds. re-
formy administracji w  rządzie Hanny 
Suchockiej. Proces ten został wstrzy-
many po wyborczym zwycięstwie SLD 
i PSL, gdy premierem został Waldemar 
Pawlak. Powrót do tego pomysłu był 
możliwy po wyborach parlamentar-
nych w 1997 roku. Powstał wtedy rząd 

Jerzego Buzka, popierany przez koali-
cję AWS i  UW. Na scenie politycznej 
znów pojawił się Michał Kulesza jako 
pełnomocnik rządu ds. reformy. Pla-
nowano wtedy utworzenie 12 samorzą-
dowych województw (wcześniej było 
ich 49). Sejmiki miały być władzami 
ustawodawczymi, a  marszałkowie 
województw – wykonawczymi, w  po-
wiatach (odpowiednio) - rady powiatu 
i starostowie. 
 
Ostatecznie ustalono, że samorządo-
wych województw będzie 16, powiatów 
- 308, a miast na prawach powiatów 65. 
Źródłem finansowania powierzonych 
samorządom zadań miał być udział 

w  podatkach od osób fizycznych 
i prawnych oraz dotacje i subwencje. 
W  efekcie reformy władza rządowa 
miała sięgać szczebla wojewódzkie-
go, a  jej przedstawicielem nadal miał 
być wojewoda, z zachowaniem upraw-
nień m.in. kontrolnych wobec decyzji 
wszystkich szczebli samorządów. 
Kolejny element reformy wprowadzo-
no w czasie wyborów samorządowych 
w 2002 roku. To bezpośrednie wybory 
wójtów, burmistrzów i  prezydentów 
miast. 

opracowanie ULK

Mała, samorządowa ojczyzna w Polkowicach

Zapoczątkowane w 1989 roku prze-
miany społeczno-polityczne, a po-
tem pierwsze wolne wybory do rad 
gmin, 27 maja 1990 roku, przyniosły 
Polkowicom samodzielność w de-
cyzjach dotyczących gospodarcze-
go, społecznego i kulturalnego roz-
woju. W tamtych latach miasto po-
strzegane było głównie jako „gór-
nicza sypialnia”. Bolesław Kocwa, 
ostatni naczelnik Polkowic (urzę-
dujący w latach 1983-1990) wspo-
minał, że na inwestycje nie było 
pieniędzy, budżet był niezbyt za-
sobny, działania władz miejskich 
sterowane były centralnie, choć 
w sklepach było więcej towarów, 
bo troska o górniczy stan była prio-
rytetem. Od początku polkowiccy 
samorządowcy starali się zmienić 
wizerunek „sypialnego” miasta na 
takie z apetytem na przyszłość. 

Wśród rajców I  kadencji byli: Edward 
Biegun, Witold Beller, Jan Bytniewski, 
Jerzy Dominiak, Jan Hanula, Ignacy 
Hoc, Romuald Kowalski, Mariola Kośmi-
der, Henryk Krawczyszyn, Henryk Ka-
nikowski, Michał Leńczuk, Władysław 
Lipowicz, Grzegorz Majewicz, Stefan 
Mikulik, Julita Sejud, Krzysztof Śmich, 
Wojciech Śnieżko, Ryszard Sośnicki, 
Emilian Stańczyszyn, Przemysław 
Walczak, Maria Wesołek, Bogdan Woź-
niak, Mirosław Zaguła, Jan Zarzycki, 
Lesław Zieliński, Lilla Żelem, Zdzisław 
Żukowski. Na przewodniczącego radni 
wybrali Emiliana Stańczyszyna. Jego 
zastępcami zostali Mariola Kośmider 
i Grzegorz Majewicz. 

 

Inauguracyjne posiedzenie nowo wy-
branej rady miejskiej pierwszej kaden-
cji odbyło się 6 czerwca 1990 roku 
Ostatni naczelnik Polkowic przedsta-
wił wtedy nowym włodarzom infor-
macje o  stanie niezbyt pokaźnego bu-
dżetu i mienia komunalnego. W dyskusji 
pojawiło się wiele ważnych tematów, 
m.in.: brak środków na inwestycje, zła 
sytuacja w oświacie (wykorzystano już 
70 proc. zaplanowanych na 1990 roku 
środków z powodu 11-krotnej podwyżki 
cen energii), prywatyzacja handlu, ska-
żenie wody w  studniach w  Żelaznym 
Moście, przekazanie urzędowi gminy 
budynku po PZPR oraz nałożenie po-
datku od nieruchomości (garaże). 
Nowi radni musieli ocenić sytuację 
i  ustalić priorytety w  samorządnej 
gminie. Ówczesny przewodniczący 
rady Emilian Stańczyszyn mówił wte-
dy m.in.: „Fundamentalną sprawą stało 
się przygotowanie nowego miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla całej gminy. Chodziło 
o  zupełnie nowe spojrzenie na rozwój 
Polkowic. Gmina była wcześniej rolni-
czo-przemysłową. Zdecydowaliśmy, 
że to nam nie wystarcza, że nasze 
ambicje są znacznie większe. Przy-
szłość zamierzaliśmy oprzeć również 
na alternatywnych przemysłach oraz 
przedsiębiorczości i  aktywności sa-
mych polkowiczan. Istotna była też 
kwestia czystości i estetyki na ulicach. 
Miasto brudne i  zaniedbane nie miało 
nawet pieniędzy na zbieranie liści”. 
W  tajnym głosowaniu, na burmistrza 
Miasta i Gminy Polkowice radni wybrali 
nauczyciela Przemysława Walczaka. 
Jego zastępcami zostali Dariusz Hac 
i  Józef Wąsik. Sekretarzem  gminy 

został Andrzej Tatuśko, a  skarbnikiem 
- Danuta Krawiec. 
Radni zdecydowali, że będą praco-
wali w  dziewięciu stałych komisjach: 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa; Budżetu i Fi-
nansów, Do spraw Szkód Górniczych; 
Gospodarki Miejskiej, Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego; Inicjatyw, Dzia-
łalności Gospodarczej i Rozwoju Gminy, 
Handlu, Usług i Wytwórczości; Oświa-
ty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych; 
Zdrowia, Ochrony Środowiska i  Opieki 
Społecznej oraz Rewizyjnej. Powołano 
ponadto trzy komisje doraźne:  Inwen-
taryzacji; Statutową i  do spraw Kom-
pleksowej Lustracji PGKiM. 
W pierwszym numerze „Gazety Polko-
wickiej”, który ukazał się w  paździer-
niku 1990 roku, burmistrz Walczak tak 
podsumował cztery miesiące swojego 
urzędowania w ratuszu: 

,,To, co robimy, to tworzenie 
nowej rzeczywistości 
społecznej, ekonomicznej 
i prawnej. Do tej pory istniała 
własność państwowa, dziś 
dokonujemy jej podziału na 
własność gminy i skarbu 
państwa. Jesteśmy więc 
w trakcie uwłaszczania 
przez gminę własności 
państwowej. (…) Mienie to 
służyć będzie zaspokajaniu 
potrzeb mieszkańców 
naszej gminy albo też będzie 
przynosiło dochody gminne.”

Radni decydowali wtedy o takich kwe-
stiach, jak zmiana nazw polkowickich 
ulic: Lenina została przemianowana 
na 3 Maja, PKWN - na kard. Bolesława 
Kominka, a  gen. Świerczewskiego - na 
Zachodnią. Rozpoczął się też proces 
przejmowania mienia, które było pod 
zarządem skarbu państwa, a dotyczyło 
to przejęcia polkowickich struktur Wo-
jewódzkiego Przedsiębiorstwa Energe-
tyki Cieplnej. Ponadto rada zdecydowa-
ła o prywatyzacji handlu, w tym aptek, 
barów mlecznych, księgarni. W  1991 
roku powołano kilka jednostek budże-
towych gminy. Było to przejęcie żłobka 

przy ul. Spółdzielczej 3, przedszkoli 
nr 2, 3, 4 i  5 oraz utworzenie straży 
miejskiej. 
Od 1991 roku zwiększyły się dochody 
gmin z tytułu podatku od nieruchomo-
ści, a  na terenach górniczych doszły 
jeszcze dochody z  tytułu opłaty eks-
ploatacyjnej za gospodarcze korzy-
stanie ze środowiska. W  Założeniach 
polityki społeczno-gospodarczej gmi-
ny na rok 1992, podpisanych przez za-
rząd gminy, można przeczytać: ,,Gmina 
stanęła przed tzw. progiem rozwojo-
wym. Pokonanie tego progu wymagać 
będzie poniesienia nieproporcjonalnie 
wysokich w  stosunku do normalnych 
kosztów budowy i  remontu zdewasto-
wanej infrastruktury technicznej. Gmi-
na jest mocno uzależniona od kondycji 
przemysłu miedziowego. Należy więc 
stworzyć alternatywę gospodarczą 
dla przemysłu miedziowego, głów-
nie przez popieranie małej i  średniej 
przedsiębiorczości i  przygotowanie 
terenów pod inwestycje”. 
Tak radę miejską I kadencji, z perspek-
tywy czasu, wspominał radny Hen-
ryk Krawczyszyn, drugi po 1990 roku 
burmistrz Polkowic, były dyrektor 
Zespołu Szkół: „Pierwsza Rada wy-
wodziła się z  Komitetu Obywatelskie-
go. Ukształtował się podział na dwa 
duże zespoły i  jeden mniejszy. Część 
radnych była skupiona wokół miasta, 
kombinatu, m.in.: Dominiak, Zarzyc-
ki, Sośnicki, Krawczyszyn, Lipowicz. 
Druga była grupa pana Stańczyszy-
na, a  wokół niego skupieni byli radni 
wywodzący się z  rejonów wiejskich. 
Trzecia, nieduża grupa radnych, była 
stronnikami burmistrza Walczaka. 
Dwie wspomniane większe grupy były 
w  miarę jednakowo liczne, a  grupa 
pana Walczaka była języczkiem u wagi, 
liczyła kilka osób. Grupa skupiona wo-
kół pana Stańczyszyna była, tak jak to 
widziałem, grupą proliberalną, zakła-
dającą, że samorząd jest po to, by zara-
biać. Grupa, której ja byłem członkiem 
była prosocjalna, jej członkowie zakła-
dali, że samorząd ma świadczyć usługi 
swoim mieszkańcom. Grupa pana Wal-
czaka była bliższa działań liberalnych. 
Kilkakrotnie powracał temat podziału 
na gminę miejską i wiejską, a w związ-
ku z  tym, że większość kopalni jest na 
terenie potencjalnej gminy wiejskiej, 
miasto zostałoby z niczym.”

Ostatecznie do takiego rozdziału nie 
doszło, a  jak pokazał czas - w  samo-
rządową grę zaczęły wchodzić coraz 
większe pieniądze. Dochody gminy 
zdecydowanie zwiększyły się od 2006 
roku , a  uchwalony przez radnych na 
rok 2011 budżet w  wysokości 202 mln 
zł należał do największych w  historii 
miasta, liczącego wtedy 23 tys. miesz-
kańców. Jedno z  czasopism ogólno-
polskich nadało Polkowicom miano 
„Supermiasteczka”. 
Wracając kilka lat, trzeba wspomnieć 
o  apetytach polkowickich samorzą-
dowców na utworzenie pierwszego 
w  historii powiatu polkowickiego. Klu-
czem do sukcesu było przekonanie 
sąsiednich gmin, którym bliżej było 
wtedy do Głogowa i Lubina. Bazą admi-
nistracyjną stała się funkcjonująca od 
1997 roku Polkowicka Miejska Strefa 
Usług Publicznych. Niemożliwe stało 
się faktem 1 stycznia 1999 roku. Powiat 
Polkowicki znalazł się na mapie admini-
stracyjnej Polski. 
A  wcześniej, w  lutym 1993 roku peł-
nomocnik rządu ds. reformy admini-
stracyjnej prof. Michał Kulesza popro-
sił polkowicką radę miejską o  opinię 
w sprawie utworzenia powiatów. Odpo-
wiedzią była opinia, że miasto spełnia 
warunki do zlokalizowania siedziby po-
wiatu, z wyliczeniem dotychczasowych 
rezultatów w tym zakresie: posterunek 
celny, telewizja kablowa, delegatura 
Biura Pracy czy na rozwinięte szkolnic-
two ponadpodstawowe. W 1993 roku za 
przynależnością do powiatu polkowic-
kiego wstępnie byli radni: Chocianowa, 
Grębocic, Przemkowa i  Gaworzyc”. Do 
tego składu dołączyła jeszcze gmina 
Radwanice. 
Kolejnym krokiem w  budowaniu po-
lkowickiej subregionalnej wspólnoty 
było utworzenie w czerwcu 1994 roku 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. 
Poza sześcioma gminami z powiatu po-
lkowickiego, w  czerwcu 1999 roku do 
ZGZM przyłączyły się gminy Pęcław 
i Jerzmanowa, powiat głogowski. 

Źródła: J. Walczak, Ku Supermiastecz-
ku (1989–2010), [w:] J. Tyszkiewicz, J. 

Walczak, M. Balicka, Polkowice – historia 
współczesna (1945-2010), Polkowice 2012 

oraz W. Machnicki, Historia Polkowic, 
Polkowice 1998. Opracowanie ULK. 
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Burmistrzowie 
Polkowic 1990-2020

Przemysław Walczak
06.06.1990 - 25.06.1993

Stanisława Bocian
28.12.2001 - 03.02.2003

Henryk Krawczyszyn
30.08.1993 - 30.06.1994

Wiesław Wabik
05.12.2006 - 16.11.2018

Emilian Stańczyszyn
30.06.1994 - 28.12.2001
03.02.2003 - 05.12.2006

Łukasz Puźniecki
od 23.11.2018
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Wydawało się, że zaledwie kilka lat minęło jak 
zacząłem pracę w Poradni w Polkowicach ,a tu 
nagle młoda osoba pyta mnie o  wspomnie-
nia związane z  trzydziestoleciem samorządu 
i służbą zdrowia. Rzeczywiście czas tak szyb-
ko mija. Był to czas wielu zmian.  Pierwsze lata 
transformacji ustrojowej były bardzo ciężkie. 
Brakowało funduszy, zmieniały się przepisy, 
reformowano służbę zdrowia – utworzono 
regionalne kasy chorych, by po kilku latach 
stworzyć Narodowy Fundusz Zdrowia z  re-
gionalnymi oddziałami. W  wymiarze lokalnym 
bardzo pozytywny wpływ na rozwój służby 
zdrowia wywarła współpraca z  samorządem. 
Mam tu na myśli przyjęty w  Polkowicach mo-
del funkcjonowania. W  dużym skrócie, dzięki 
temu udało się przejąć budynek od Miedzio-
wego Centrum Zdrowia, przeprowadzić jego 
modernizację jak i  bezpośredniego otoczenia. 
Tworzone są nowe poradnie specjalistyczne, 
całodobowa i świąteczna pomoc (w tym dyżury 
chirurgiczne z Rtg opłacane praktycznie tylko 
przez samorząd). Wielką zmianą jest przepro-
wadzona informatyzacja. Wreszcie po prze-
jęciu pozostałej części budynku stworzenie 
Zespołu Opiekuńczo-Leczniczego. Utworzenie 
większej i  związanej z  samorządem jednostki 
służby zdrowia zapewnia stabilne funkcjono-
wanie nawet w trudnych czasach. 

W wyniku reform Polkowice po raz pierwszy 
w historii zostały miastem powiatowym, co 
oczywiście nobilitowało nasze miasto, ale 
sprawiło też sporo kłopotów i  trudności. 
W  trakcie przygotowania reformy admini-
stracyjnej kraju w sąsiednich powiatach nie 
bardzo dawano wiarę w  powodzenie polko-
wickich aspiracji, z  tego też względu nowo 
utworzony powiat miał nie tylko zwolenni-
ków. Przeciwnicy zwiastowali rychły jego 
upadek, wskazywali np. na brak szpitala, 
jednostki straży pożarnej, urzędu skarbowe-
go, podnoszono niedostatek dochodów wła-
snych. Miałem zaszczyt  jako rady dwóch 
pierwszych kadencji służyć mieszkańcom 
naszego powiatu i  dobrze pamiętam tamte 
wydarzenia. W  pierwszych latach funkcjo-
nowania powiatu koncentrowaliśmy się na 
dwóch zadaniach, z  jednej strony na  two-
rzeniu struktur organizacyjnych starostwa 
oraz podległych służb i  inspekcji, z  drugiej 
zaś na utrzymaniu i  umocnieniu powiatu 
polkowickiego. 

Na tych historycznych przemianach nasze miasto i wioski 
zyskały bardzo dużo. Wielkość  budżetu gminy nie zale-
żała już od decydentów w  województwie czy minister-
stwie, ale była ustalona w  ustawie o  dochodach samo-
rządowych. Jednym z  większych problemów dla naszej 
społeczności była wysoka cena wody i duża awaryjność 
sieci wodnej. Wodę dostarczały do naszego miasta Za-
kłady Górnicze „Polkowice”, a  wysoka awaryjność była 
skutkiem wstrząsów górotworu w  wyniku eksploatacji 
górniczej. Pertraktacje radnych, którzy byli pracownika-
mi kopalni, z  dyrekcją zakładu doprowadziły do znacznej 
obniżki ceny wody. Z  awaryjnością sieci poradziły so-
bie służby PGM, kiedy na rynku pojawiły się rury z   PCV,  
bardziej odporne na wstrząsy. 

Bardzo serdecznie wspominam współpra-
cę z samorządem polkowickim. Przez 17 lat 
mojego duszpasterzowania w  Polkowicach 
zyskałem wielu przyjaciół wśród samorzą-
dowców i  przyjaźń tę bardzo sobie cenię. 
Byłem wielokrotnie zapraszany na sesje 
Rady Miejskiej i z przyjemnością z zaproszeń 
korzystałem. Bez współpracy z  samorzą-
dem nie udałoby mi się tak szybko zbudować 
kościoła parafialnego ani wyremontować 
kościołów filialnych na wsiach.

Z tego okresu najbardziej pamiętam rok 1992 - 
wtedy odbyły się konkursy na dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 3 i  szkoły średniej. Gmina 
Polkowice przejęła szkoły podstawowe i także 
szkołę średnią - uważam, że od tego czasu na-
deszły dobre czasy dla oświaty polkowickiej 
-nowe wyposażenie szkół, remonty, budowa 
nowych placówek oświatowych i  docenienie 
nauczycieli poprzez wprowadzenie gminnych 
dodatków motywacyjnych. Osobiście pamię-
tam o rozwoju sportu, a w szczególności piłki 
koszykowej, która rozwinęła się od podstaw. 
Efektem końcowym są mistrzostwa Polski.

 
 
 
 
 
 
 
 

Aż trudno mi uwierzyć, że przez całe 30 lat polskiej sa-
morządności, z  woli polkowiczan i  polkowiczanek, mo-
głem służyć naszej gminie i naszym mieszkańcom. Mniej 
ważne już w tej chwili jest, czy robiłem to w przeszłości 
jako burmistrz Polkowic, Przewodniczący Rady Miejskiej, 
czy nawet jako Marszałek Województwa Dolnośląskiego. 
Robiłem to wówczas z sercem, z pasją i zaangażowaniem. 
Najważniejsze były „kroki milowe", które wówczas wspól-
nie pokonaliśmy oraz znaczne podniesienie standardu 
życia w naszej gminie. Powstał w tamtym czasie Powiat 
Polkowicki i  powstała u  nas część Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Zainwestowały u nas w tamtym cza-
sie takie koncerny jak Volkswagen, Sitech, Sanden, Royal 
Europa i CCC. Kim byliśmy i jak żyliśmy 30 lat temu? Tego 
nie mogą pamiętać młodzi polkowiczanie. Dlatego wspo-
mnę tylko to co najważniejsze. Początek lat 90-tych po-
stawił przed nami konieczność gruntownej przebudowy 
Polkowic. Przebudowaliśmy i wybudowaliśmy niemal całą 
infrastrukturę uzbrojenia podziemnego w  całej gminie. 
Budowaliśmy wodociągi, kanalizacje sanitarne, gazociągi, 
sieci ciepłownicze, itp. W jednej tylko kadencji 1994-1998 
oddaliśmy do dyspozycji mieszkańców Polkowic ponad 
600 mieszkań. Ponadto musieliśmy niemal od zera stwo-
rzyć podstawowe usługi, których nie było, a powinny być 
w ponad 20-tysięcznym mieście. Brakowało sklepów, lo-
kali gastronomicznych, szkół, wielu usług administracyj-
nych. Poza KGHM brakowało innych firm i  miejsc pracy. 
Brakowało niemal wszystkiego, czym dzisiaj możemy się 
już cieszyć. Po niemal wszystko wyjeżdżaliśmy do Lubina, 
Głogowa i innych okolicznych miast. Dziś kolejny „kamień 
milowy" przed nami. Wierzę, że burmistrz Łukasz Puź-
niecki tego dokona. Kibicuję burmistrzowi bardzo mocno, 
aby w  sieć Regionalnych Połączeń Kolejowych włączył 
również Polkowice. Życzę, aby w  dobrej współpracy 
z  władzami województwa i  naszego państwa, doprowa-
dził do budowy nowych połączeń kolejowych z Lubinem 
i  Głogowem. Oby, oprócz wymienionych „kamieni milo-
wych" poprawiał się w dalszym ciągu codzienny standard 
życia mieszkańców naszej gminy.

Powrót do przeszłości
O najważniejszych wspomnieniach i wyzwaniach zawodowych 
ostatnich trzydziestu lat opowiadają samorządowcy i lokalni 
działacze, którzy w tym czasie mieli wpływ na losy Polkowic. 

JERZY MOLSKI

samorządowiec, były radny 
powiatu polkowickiego

ANDRZEJ BEŁDA

lekarz chorób wewnętrznych

EMILIAN STAŃCZYSZYN

samorządowiec, były 
burmistrz Polkowic

JAN ZARZYCKI

samorządowiec, radny powiatu polkowickiego

WŁODZIMIERZ LIBERSKI

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
w Polkowicach w latach 1992-2017

KS. PRAŁ. MARIAN KOPKO

były proboszcz parafii pw. MB Królowej Polski, 
duszpasterz miedziowej ,,Solidarności"
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Jednym z najważniejszych wyzwań będzie 
przyszłość Polkowic „po miedzi”. Wiado-
mo, że kiedyś złoża rudy miedzi się skoń-
czą, a KGHM jest największym pracodaw-
cą w naszym regionie. Trzeba podkreślić, 
że blisko 50 procent mieszkańców naszej 
gminy pracuje w zakładach tej spółki. Pro-
blemem i jednocześnie wyzwaniem będzie 
znalezienie nowych miejsc pracy, a  tym 
samym zapewnienie dalszego rozwoju 
Polkowic. 

W  obszarze kultury w  naszym mieście doskwiera 
nam szczególnie brak profesjonalnej infrastruktury 
(np. sali widowiskowo-koncertowej), dzięki której 
moglibyśmy zaproponować mieszkańcom większy 
wybór profesjonalnie przygotowanych wydarzeń 
kulturalnych. Obecne budynki Kina i ośrodka kultu-
ry również wymagają generalnego remontu, także 
w najbliższych latach skupimy się właśnie na tych 
kwestiach.

BOGUSŁAW GODLEWSKI 

dyrektor  
Centrum Kultury w Polkowicach

Według mnie kolejne 30 lat samorządu to przede 
wszystkim powinna być stabilizacja prawna i  fi-
nansowa. Mam tu na myśli między innymi takie 
określenie dochodów własnych przez wszystkie 
samorządy, aby można było planować z wielolet-
nim wyprzedzeniem budżet i  zadania. Samorządy 
powinny otrzymać  większą samodzielność, ponie-
waż minione 30 lat ich funkcjonowania pokazało, 
że reforma samorządowa była słuszna, potrzeb-
na i dziś dla wielu innych państw okazuje się być 
modelową. Problemy lokalnych społeczności 
oraz sposoby ich rozwiązywania najlepiej widać 
„od środka”, a  nie zarządzając z  dalekiej stolicy. 
W  sprawnym zarządzaniu i  wykonywaniu zadań 
potrzebna jest samodzielność finansowa i  zrów-
noważony budżet zarówno po stronie dochodów, 
jak i  wydatków. Potrzeba w  tym obszarze wielu 
zmian legislacyjnych, które dadzą nam zielone 
światło i pozwolą sprawniej zarządzać w naszych 
małych społecznościach.

Największym wyzwaniem dla Gminy Polkowi-
ce na najbliższe 30 lat będzie zapewnienie sta-
bilnego i  zrównoważonego rozwoju. Główne 
czynniki, nad którymi należy pracować to roz-
wój infrastruktury drogowej, skomunikowanie 
gminy ścieżkami rowerowymi, co pozwoli 
bezpiecznie i  ekologicznie przemieszczać się 
pomiędzy miejscowościami. Należy pracować 
nad stworzeniem warunków do pozyskiwania 
kolejnych inwestorów m.in. w  polkowickiej 
podstrefie LSSE. Służba zdrowia wymaga no-
wej jakości, dlatego podejmowane są działa-
nia, aby w Polkowicach powstała nowoczesna 
przychodnia, bez mydlenia oczu o  szpitalu, 
którego budowa nigdy nie była realna. Rozwój 
Polkowic to nie tylko miasto, ale i  sołectwa, 
których granice sąsiadują z  miastem, stąd 
tak ważne, aby rozwój był proporcjonalny  
i sprawiedliwy. 

Trudno rzetelnie określać wyzwania na kolejne trzy-
dzieści lat gminy Polkowice. W  obliczu dynamiki 
zmian jakie zachodzą w  obliczu poziomu innowacyj-
ności, technologicznych możliwości i  związanych 
z  tym wszechobecnym progresem, trzy następne 
dekady to niemal niewyobrażalna dzisiaj perspekty-
wa. Jednak w  znacznie mniejszym wymiarze czasu 
za najważniejsze wyzwanie dla dojrzałego już dzi-
siaj samorządu polkowickiego uważam umiejętność 
skutecznego dostosowywania się do zmieniającej się 
rzeczywistości i  to zarówno tej lokalnej jak również 
tej na poziomie wojewódzkim czy krajowym. W obec-
nej sytuacji sporym wyzwaniem będzie również zdo-
bywanie doświadczeń w zupełnie nowych warunkach 
i  umiejętne wykorzystywanie ich na rzecz dobra 
mieszkańców. Jeszcze innym wyzwaniem będzie re-
alizacja w tych nowych warunkach ambitnych, zakro-
jonych na szeroką skalę projektów inwestycyjnych.

  
 

Wśród najważniejszych wyzwań na najbliższe 
30-lecie widzę m. in. obronę idei samorządu 
w Polsce i dalszą budowę wspólnoty polkowic-
kiej, wzajemnych więzi między mieszkańcami 
oraz tożsamości (Centrum Polskiej Miedzi). To 
także troska o rozwój gospodarczy, dobre rela-
cje z KGHM oraz firmami z polkowickiej podstre-
fy ekonomicznej, a  także wspieranie przedsię-
biorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. Nie 
można zapominać także o  stałym zwiększaniu 
potencjału naszej gminy, na co składa się m. in. 
budowa połączenia kolejowego, rozwój miesz-
kalnictwa, wysoki poziom edukacji i  sprawnie 
działająca służba zdrowia.

Spojrzenie w przyszłość
O największe wyzwania samorządowe na następne trzydziestolecie 
pytamy lokalnych działaczy i samorządowców. 

MAREK ŚWIDER

dyrektor naczelny 
ZG "Rudna" w Polkowicach

KAMIL CIUPAK

starosta polkowicki

WOJCIECH MARCINIAK

zastępca burmistrza ds. gospodarczychŁUKASZ PUŹNIECKI

burmistrz Polkowic

MARIUSZ ZYBACZYŃSKI

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Polkowicach
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Paulina 
Nazarowska
 
Pierwsza przy-
chodzi mi na 
myśl przychod-

nia przy ul. Skalników. Jako dziecko chodziłam tam do le-
karza, teraz znajduje się tam centrum kultury, mój obecny 
pracodawca. Pamiętam również stary dworzec autobuso-
wy i  halę targową na placu za komendą straży miejskiej. 
Przez trzydzieści lat swojego życia oglądałam, jak Polko-
wice się rozwinęły i diametralnie zmieniły.

Patryk 
Placha

 
 

30 lat skończyłem w tym roku. Tyle samo 
mieszkam w  Polkowicach. A  co najbardziej utkwiło mi 
w  pamięci? Na pewno otwarcie w  1997 roku Aquaparku, 
który był najnowocześniejszym takim obiektem w Polsce 
i który wyróżniał nas przez lata. W pamięci utkwił mi też 
awans Górnika do Ekstraklasy w  2002 roku i  późniejsze 
tego konsekwencje.

Grzegorz 
Ryłko

 
 

Mi w  pamięci utkwiło budowanie szpitala 
w Polkowicach przy okazji każdych wyborów samorządowych. 
Nigdy nie zapomnę też zdjęć burmistrza w  kajdankach i  arty-
kułu w  jednym z  największych dzienników, w  którym śmiano 
się, że chce przepustki z aresztu, by uzyskać bujną czuprynę. 
Na pewno na zawsze zapamiętam też ostatnie wybory, w któ-
rych po 20 latach zmieniono władzę i w których sam mogłem 
zrealizować swoje marzenie jeszcze z czasów szkoły średniej 
– wziąć udział w wyborach i je wygrać. Jak widać: w Polkowi-
cach marzenia się spełniają. Cieszy mnie też, że w  minionym 
roku odrestaurowano wagonik górniczy stojący na moim osie-
dlu. Dość symboliczne – po 30 latach władze samorządowe go 
zauważyły i o niego zadbały.

Rówieśnicy samorządności
Polkowiczanie, którzy urodzili się w 1990 roku, są 
dziś dorośli. Wraz z polkowicką samorządnością 
rośli i rozwijali się. Spytaliśmy ich o to, co w historii 
miasta najbardziej utkwiło im w pamięci. 

Wspomnienia mieszkańców
Zdjęcia z rodzinnych albumów polkowiczan.
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Polkowice wczoraj i dziś
Zapraszamy państwa w podróż w czasie. Przedstawiamy 
miejsca uwiecznione przez Sławoja Idzikowskiego. Jego 
fotografie połączyliśmy z tymi, zrobionymi dziś, by pokazać jak 
Polkowice rozwinęły się w ciągu ostatnich trzydziestu lat.
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Kultura to nie fabryka gwoździ
Nie było Internetu, telefonów ko-
mórkowych, ksera, a  sprzęt na-
głośnieniowy był bardzo skromny. 
Mimo wszystko w latach dziewięć-
dziesiątych w Polkowicach zorga-
nizowano wiele fantastycznych im-
prez, a miasto odwiedzały gwiazdy 
polskiej estrady czy teatru. – Dom 
kultury to było piękne miejsce. Ma-
giczne. Każdy chciał tam pracować 
– wspomina Agata Baran, anima-
torka polkowickiej kultury od 1986 
roku do dziś. 

- W  tamtym czasie poznałem fanta-
stycznych ludzi, którzy żyli kulturą. 
Była to dla nich nie tylko praca, ale 
przede wszystkim pasja i tożsamość – 
mówi Sławomir Tarnowski, kierownik 
polkowickiego Kina w latach 1997-1999. 

– To nie był i nie jest taki 
typowy zawód jak każdy inny. 
Praca w kulturze to nie praca 
w fabryce gwoździ, gdzie 
trzeba wyprodukować pięć 
tysięcy sztuk na dobę, bo jest 
taka norma. Absolutnie tak 
nie jest – mówi Bogusław 
Godlewski, kierownik 
Centrum Kultury w latach 
1997-2002, a dziś dyrektor 
placówki. - Trzeba pasji 
i zaangażowania. I taka załoga 
była wtedy i taka cały czas 
jest w polkowickiej kulturze. 

- Nie było, że: „ok, moja rola się skoń-
czyła, więc idę do domu”. Absolutnie! 
Nikt nie liczył nadgodzin. 
W  kulturze muszą pracować 
pasjonaci, pozytywni waria-
ci. Ludzie, dla których liczy 
się wrażliwość i  dzielenie 
się wartościami – mówi Aga-
ta Baran, która rozpoczęła 
pracę w  Polkowickim Domu 
Kultury „Impresja” w  1986 
roku i  z  kilkuletnią przerwą 
pracuje w polkowickiej kultu-
rze do dziś. 
W  latach 90-tych warunki 
techniczne były zupełnie 

inne. Dziś, w  dobie powszechnego In-
ternetu, smartfonów i  galopującej in-
formacji trudno jest 
sobie wyobrazić, że 
imprezy organizowa-
ne były bez tego typu 
udogodnień jak ma-
ile, druk czy choćby 
ksero. 
- Teraz mamy takie 
narzędzia, jak social 
media i  druk cyfro-
wy. To bardzo uła-
twia pracę – mówi 
Bogusław Godlew-
ski. - Wtedy to była 
ciężka, ludzka praca. 
Rękodzieło. Ale czu-
ło się tą specyficzną 
atmosferę. 
- Aby poinformować 
o  różnych wydarze-
niach, nasza pla-
styczka odręcznie 
kaligrafowała prze-
piękne plakaty. W ilo-
ściach przeróżnych. 
Dwadzieścia, trzy-
dzieści na jedno wydarzenie – opowia-
da Agata Baran. - Odbiór mieszkańców 
też był inny. Oni też nie posiadali ani te-
lefonów, ani Internetu. Byli obserwato-
rami gablot. Jeśli ktoś się interesował 
danym wydarzeniem to wiedział, gdzie 
znaleźć te informacje. 
Sytuacja zmieniła się, gdy w POKSiRze 
pojawiło się pierwsze ksero.
- O matko. Ja nie zapomnę, jak się oka-
zało, że mogliśmy drukować zaprosze-
nia na wernisaż. W kolorze!!! To wywie-
rało na nas wrażenie i takie szczęście, 
że możemy robić coś dużo szybciej 
i dotrzeć dzięki temu do większej liczby 
odbiorców – wspomina Agata Baran. 
Dziś w  Internecie można znaleźć 

wszystko. Najśwież-
sze wydarzenia kul-
turalne, spektakle, 
rankingi popularno-
ści, emaile czy nu-
mery telefonu. Nie 
trzeba specjalnie 
szukać, bo agencje 
artystyczne i  mar-
ketingowe same 
upominają się o uwa-
gę. Na początku lat 
dziewięćdziesiątych 
nie dość, że nie było 

Internetu, to jeszcze nikt nawet nie my-
ślał o agencjach. 

- Jak my zdobywaliśmy 
informacje? Jeździli-
śmy na koncerty. Ot, 
po prostu! Żeby zba-
dać i  sprawdzić. Nie 
było innego wyjścia. 
W  ciemno nie zaprosisz 
nikogo, więc jeździliśmy 
– opowiada Agata Ba-
ran. -Zdobywało się też 
numery telefonów bez-
pośrednio do artystów. 
Myśmy (działacze kul-
tury – przyp. red.) mieli 
jakieś wejścia. Wszystko 
działało na zasadzie wy-
miany. Ja mam do tego, 
to dam, ale ty mi daj do 
tamtego - wspomina. 

- Do tej pory 
pamiętam, 
jak mogłam 
zadzwonić do 

mojego ukochanego 
Czesława Niemena i z nim 
rozmawiałam – opowiada 
Agata Baran. - Mówiłam 
mu: „Panie Czesławie, ja tak 
bardzo chciałabym pana 
zaprosić do Polkowic. A pan 
Czesław spytał: „No, a salę 
na ile masz?” Ja na to: „Kino. 
200 osób”. Pan Czesław: 
„Ja bardzo chętnie, ale 
koncertuję tylko w dużych 
salach.” Podziękowałam. 
No i cóż. Trudno. Ale tego 
nigdy nie zapomnę. 

Czesław Niemen nigdy nie wystąpił 
na polkowickiej scenie. Za to w  ciągu 
tych trzydziestu lat polkowiczanie 
mieli okazję zobaczyć na żywo wielu 
artystów. Od najwyższej klasy akto-
rów, dzięki Polkowickim Dniom Teatru, 
po największe gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej, jak Kora i  Maanam, Dżem 
z  Ryśkiem Riedlem, Kasia Nosowska, 
Kazik czy choćby Doda. 
W „Impresji” pierwsze szlify recytator-
skie zdobył Andrzej Chyra. Wówczas 
polkowiczanin był częstym gościem 
Domu Kultury „Impresja”. Jak wspomi-
na Agata Baran: przychodził na zaję-
cia Zespołu Poezji i  Teatru „Strofka”, 
a potem Zespołu Teatralnego „Odjazd”. 
Przychodził ze swoim jamniczkiem. 
Był uroczym, młodym człowiekiem. To 
bardzo miłe wspomnienie.  
- Jeżeli chodzi o  artystów, którzy nas 
odwiedzali jeszcze na początku lat 
dziewięćdziesiątych to są to niezwykłe 
postaci. Oni przyjeżdżali do Polkowic 
jeszcze mało znani, a teraz to są gwiaz-
dy. Pamiętam całą czołówkę z Piwnicy 
pod Baranami. Naszymi gośćmi byli 
też między innymi Johnny Porter czy 
Hose Torres – wspomina Agata Baran. 

- Pomimo warunków, jakie mieliśmy 
organizowaliśmy wiele koncertów 
i wydarzeń. 
- Zmagaliśmy się z  trudnościami, bo 
przecież POKSiR „Impresja” miał swo-
ją siedzibę przy ul. Kominka 6, „na gó-
rze”. Zatem wszystkie rzeczy, sprzęty 
itd. trzeba było wnosić po schodach. 
Obiekt nie był przystosowany do na-
szej działalności, ale radziliśmy sobie, 
bo była w nas pasja i chęć do pracy – 
wspomina Bogusław Godlewski. 
Zanim wybudowano centrum pikniko-
we imprezy plenerowe odbywały się 
głównie w Amfiteatrze, który przy oka-
zji wszystkich edycji Dni Polkowic po 
prostu pękał w szwach. 
- Te imprezy, które były organizowane 
w  parku, kończyliśmy czasem nawet 
o drugiej w nocy. Potem  jeszcze przez 
kilka godzin trzeba było poskładać 
sprzęt i posprzątać – wspomina Bogu-
sław Godlewski. 

- Raz zorganizowaliśmy 
koncert rockowy na 
stadionie Górnika Polkowice. 
Zaprosiliśmy Closterkeller 
i Anję Orthodox, Wilki, Big Day, 
Big Cyc i wielu innych. Konjo  
i Skiba prowadzili cały 
koncert – wspomina 
Agata Baran. – Sprzęt 
nagłośnieniowy ściągaliśmy 
z Poznania, bo nie mieliśmy 
swojego. Przyszły tłumy. 
Nie wiem, ile tysięcy było. 
Modliłam się, by coś zostało 
z murawy. W dodatku nagle 
lunęło jak z cebra. Bałam 
się o scenę, ponieważ woda 
zatrzymywała się na dachu 
i robiły się spiętrzenia. 
W każdej chwili to mogło 
pęknąć. Na szczęście 
wszystko udało się 
znakomicie. To było potężne 
wydarzenie w ramach 
Dni Polkowic – dodaje. 

W  ramach POKSiR-u  działało też 
polkowickie Kino. Tam był wówczas 
klub muzyczny, gdzie odbywały się 

koncerty rockowe. 

 - Wtedy, żeby zobaczyć zespół 
z pierwszej ligi trzeba było jechać na 
duży koncert, jak np. Metalmania – 
mówi Sławomir Tarnowski. – Starałem 
się więc, by w Polkowicach pojawiły 
się gwiazdy sceny rockowej – dodaje. 

- W tamtym czasie w Kinie 
gościliśmy wiele gwiazd 
rockowej sceny. Mogliśmy 
zobaczyć między innymi takie 
zespoły jak Closterkeller, 
Ploretaryat, Vader czy 
Illusion – wspomina 
Sławomir Tarnowski.

Kino, oprócz koncertów, organizowa-
ło wiele różnych wydarzeń. Tętniło 
życiem. 
- Współpracowaliśmy z  młodzieżą. To 
było fajne miejsce. Organizowaliśmy 
na przykład nocne maratony filmowe. 
Ludzie przychodzili ze swoimi podusz-
kami, kocami – wspomina Sławomir 
Tarnowski. 
Zapał i  pasja działaczy kultury pod 
wodzą Bogusława Godlewskiego znów 
mają szansę na to, by „odbetonować” 
polkowicką kulturę. Wiele już się udało. 
Wiele jest do zrobienia. 
- Dziś nasi pracownicy mają pasję, jak 
ta ekipa sprzed lat. Uważam, że mimo 
iż teraz są lepsze warunki technicz-
ne, to wcale nie oznacza, że jest mniej 
pracy i  że nie należy wkładać w  nią 
serca – mówi Bogusław Godlewski, 
dyrektor Centrum Kultury w  Polkowi-
cach. – Nasz zespół ma wielki poten-
cjał i będę z niego korzystać. Wiele się 
przez te lata zmieniło. Jedno natomiast 
pozostaje bez zmian. Mimo że w innym 
budynku niż Pawilon Handlowy „Da-
nusia” to nadal warunki lokalowe nie 
są najlepsze. I  to jest trochę przykre. 
Mam nadzieję, że za kolejne 30 lat ktoś 
powie, że na początku lat 20-tych XXI 
wieku Centrum Kultury w Polkowicach 
przeniosło się do wspaniałego budyn-
ku z  prawdziwego zdarzenia – kwituje 
Godlewski. 

Edyta Drzymała

Ośrodki kultury 
w Polkowicach na 

przestrzeni lat

1978 – 1996 
Polkowicki Dom Kultu-
ry „Impresja” (otwarty 

pod nazwą Spółdzielczy 
Ośrodek Kultury)

 
1996 – 2003

Polkowicki Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji „Impresja”

2003 – 2020
 Polkowickie Cen-

trum Animacji

od 2020  
Centrum Kultury  
w Polkowicach

CZY WIESZ, ŻE? 

W LATACH 90-
TYCH SESJE 
RADY MIEJSKIEJ 
W POLKOWICACH 
ODBYWAŁY SIĘ 
W DOMU KULTURY 
„IMPRESJA”? SALA 
WIDOWISKOWA NA 
ICH CZAS ZAMIENIAŁA 
SIĘ W SALĘ RAJCÓW. 
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Jak widzę Polkowice za 30 lat?
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach wzięli udział w konkursie plastycznym, w którym przedstawili swoje wyobrażenie Polkowic za 30 lat.  

Poniżej przedstawiamy prace laureatów konkursu.

Antonina Jopek 4aAlicja Sowa 7b

Dominika Puzio 6d Hanna Trzebiatowska 5c

Ola Maziarz 6b Patrycja Skibik 4a
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Renata i Jerzy 
Kwiatkowscy 
– właściciele 
Drogerii „Renata” 
w Polkowicach

Zaczęło się od tego, że po 
powrocie ze Stanów nie wró-
ciłem już do kopalni. Posta-
nowiłem, że spróbuję zrobić 
coś na własną rękę. Okazało 
się, że był to dobry czas, bo po 
1989 roku nastąpiła  swoboda 
gospodarcza. Postanowiliśmy 

z żoną otworzyć drogerię. Wówczas ta decyzja dała nam tak dużo 
satysfakcji. Chciało się nam chcieć. Cieszyliśmy się każdym nowym 
zakupem. Każdym klientem. Nagle staliśmy się bardziej rozpozna-
walni na rynku, bo wyprzedzaliśmy różne nowości. Towar mieliśmy 
na półkach zanim pojawiał się w reklamach. Zaskakiwaliśmy ludzi 
naszą inwencją i  działaniem. Dlatego powstała większa drogeria 
przy ulicy Górników. Potem następna przy ulicy Kominka. Rozwija-
liśmy się. 

Konstanty 
Czerniak, 
kierownik stacji 
paliw przy ul. 
Kopalnianej
W  tej branży pracuję od 44 
lat. Właściwie cały proces 
przemian w  samorządzie na 

przestrzeni ostatnich 30 lat mógłbym ocenić jedynie pozytywnie. 
Nie było w tym czasie jakichś szczególnych skłóceń, które charak-
teryzowały np. okres w stanie wojennym, kiedy rynek paliw był na-
prawdę bardzo trudnym i newralgicznym tematem. Jako społeczni-
kowi trudno mi też wskazać jakieś szczególne wspomnienie z tego 
okresu samorządności. Właściwie widzę tylko same pozytywy. 
Jest dobrze.

Kazimierz 
Trojanowski, 
prywatny 
przedsiębiorca

Pod koniec lat 80-tych, w wy-
niku zmian w  naszym kraju, 
zająłem się „prywatną inicja-
tywą”, czyli handlem, wcze-
śniej byłem taksówkarzem. 
Część handlarzy była wtedy 
koło pawilonów „Danusia”, 
potem przenieśli się na tar-
gowisko. W  nieistniejącej 
stodole, przy drugim oknie od 
wejścia, miałem sklepik z bu-
tami. Za nim był kiosk che-

miczny. Stodoła była handlowym centrum miasta. Codziennie sznur 
ludzi ciągnął się wzdłuż stoisk. Stragany były też przed budynkiem. 
To była nowa rzeczywistość i nadzieja na rozwój średniej klasy, jak 
się mówiło. Handel rozwijał się tam do czasu utworzenia nowego 
targowiska, po drugiej stronie ulicy.

Wspominamy biznesy
Woda z sokiem z saturatora, stoisko do reperowania oczek 
w rajstopach czy skup butelek pod „Niemcem” to tylko część 
biznesów z lat 90-tych, które utkwiły w pamięci polkowiczan. 
Swoje wspomnienia opisywali w komentarzach na Facebo-
oku. Niektóre z nich prezentujemy poniżej (pisownia orygi-
nalna).

Barbara Michalewicz
Czy pamietacie zaklad RTV przy ul .Wolodyjowskiego.."Unitra- Ser-
wis".Tam przyjmowalam do naprawy takie m.inn.telewizory.

Joanna Moskal
Kawiarnia Paloma chodziłam tam z rodzicami na pyszne desery.

Waldemar Skoczek
A kto pamięta małpi gaj, w miejscu gdzie jest teraz osiedle centrum, 
były tam wszelkie rekreacje taki nasz Disneyland : hałda, rozlewi-
ska, gdzie w lecie kąpalismy się a w zimie służyło jako lodowisko, no 
i oczywiście dużo drzew i zarośli. Tam się przechodziło prawdziwy 
survival.

Piotr Wójcik
Na kominka były pawilony i  pamiętam w  jednym pawilonie był je-
dyny motoryzacyjny w Polkowicach, chyba motorek się nazywał?, 
w którym kupiłem pierwszą swoją kolarzówkę - rower i pierwszy 
swój motorower, Ogar Romet z silnikiem Jawki trzybiegowy, to były 
czasy.

Sławek Modliborek
A pamiętacie glinianke w tym miejscu jest dziś Aquapark?

Elżbieta Bilewicz
Pamiętam Diagonalę, gdzie z  grupą znajomych chodziliśmy potań-
czyć. Szliśmy tam przeważnie w piątek, bo w tym dniu tańce były 
bezpłatne. Kupowaliśmy 2 lub 3 herbaty i bawiliśmy się do półno-
cy. Bardzo miło wspominam obsługę z tego lokalu, podśmiewali się 
z nas i naszej oszczędności. W tamtym czasie ciągle brakowało nam 
kasy :)

Damian Łukasz Grynienko
Brakuje tych bloków z Rynku i fontanny koło Księgarni, Bułki z pie-
czarkami z Fryty, wody z sokiem z saturatora po 50 gr.

Arek Kielbasinski
A  pod "Niemcem" był skup butelek sprzedawało się, zbierałem 
przez tydzień nieraz dwa żeby móc sobie kupić resoraka w Pewexie.

Elżbieta Jerszyńska
Hotel Nauczycielski- barak przy ul. Legnickiej, w którym mieszkała 
większość nauczycieli polkowickiej oświaty.

Teresa Pietrzyk 
Cukiernia z lodami w budynku straży miejskiej.

Mirosław Bączkowski
W  fontannie się kąpało. Tiry na parkingu przy Diagonali. W  Rynku 
słynny fryzjer, Pan Michalak.

Kasia Oniszko-Sygnat 
Mi bardzo brakuje Pana co sprzedawał wodę z sokiem z saturatora, 
słonecznik na beczułki i  watę cukrowa przy sklepie spożywczym 
"tęcza" To był hit! pełno os i radość nie z tej ziemi.

Tomasz Antoniak 
Jeszcze była restauracja "Jutrzenka", że o " Barbórce" w Rynku nie 
wspomnę.

Agnieszka Kopacka
Ja pamiętam do dzisiaj smak tostów z  serem i  pieczarkami, które 
sprzedawane były w tej trojkatniej budce koło "Marii".  No i stoisko 
do reperowania oczek w rajstopach.

Są z nami do dziś
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2,72 zł
2020 rok

PORÓWNANIE CEN  1990 A 2020

Denominacja  
złotego w 1995 roku 

Reforma walutowa wprowadzająca w Polsce od 1 stycznia 1995 roku nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” (PLN),  
która zastąpiła „starego złotego” (PLZ). Jeden nowy złoty odpowiada 10 000 starych złotych. 

Ceny z 1990 roku podajemy w dwóch jednostkach.  

Ceny z grudnia 1990 roku na podstawie fragmentu „Koszyk Polityki” z tygodnika Polityka. 

2.600 zł
0,26 zł

1990 rok

4.950 zł
0,49 zł

1990 rok

5.600 zł
0,56 zł

1990 rok

600 zł
0,06 zł

1990 rok

3,71 zł
2020 rok

chleb

masło
250g

ziemniaki
1 kg

cukier
1 kg

4,45 zł
2020 rok

2,60 zł
2020 rok

2,76 zł
2020 rok

1.900 zł
0,19 zł
1990 rok mleko

750 zł
0,07 zł

1990 rok
papier 
toaletowy

4,87 zł
2020 rok

3.000 zł
0,30 zł

1990 rok

3,85 zł
2020 rok

jabłka
1kg

22.500 zł
2,25 zł

1990 rok

21,19 zł
2020 rok

wódka żytnia
0,5l

 20.000 zł
2 zł

1990 rok

50 zł
2020 rok

fryzjer
damski (uczesanie) 
/ męski ( cięcie )

9.750 zł
0,97 zł

1990 rok

9,52 zł
2020 rok

rajstopy

7.500 zł
0,75 zł
1990 rok bilet do

kina

25 zł
2020 rok

PQRSTU

P 1.500 zł
0,15 zł
1990 rok

7,90zł
2020 rok

tygodnik
"Polityka"

3.650.000 zł
365 zł
1990 rok

1.599 zł
2020 rok

lodówka
Elektrolux
280l
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Budują swoją tożsamość

Ostatnie trzydziestolecie Górnika Polko-
wice obfitowało w pasmo sukcesów prze-
platanych porażkami. Klub funkcjonuje jako 
"Górnik”, utożsamiając się z górnikami, któ-
rzy stanowią znaczną część społeczeństwa 
Polkowic.

Piłkarze Górnika Polkowice weszli w okres trzy-
dziestolecia od awansu do III ligi, wywalczonego 
z drużyną trenowaną przez Andrzeja Kota. W na-
stępnych latach były kolejne awanse i  spadki. 
Największe sukcesy zielono - czarni świętowali 
za czasów trenera Mirosława Dragana, kiedy  

awansowali na najwyższy szczebel rozgrywek. 
W sezonie 2007/2008 po karnej degradacji zespo-
łu z  II do IV ligi, odbudowę zespołu powierzono 
trenerowi Dominikowi Nowakowi. Pod jego wodzą 
drużyna z roku na rok pięła się w górę, aż w końcu 
po kilku latach wróciła do rozgrywek I ligowych. 
Przełomem dla klubu był sezon 2013/2014, 
w  którym Górnik został wycofany z  rozgrywek 
drugoligowych. Wtedy zaczęła się budowa ze-
społu oparta na zawodnikach z  Zagłębia Mie-
dziowego. Kilkuletnia praca szkoleniowa spełniła 
oczekiwania, czego efektem był awans do II ligi 
w sezonie 2018/2019 drużyny prowadzonej przez  

trenera Enkelida Dobi.
Oprócz sukcesów drużyny seniorskiej klub zdo-
bywał również trofea z młodzieżą. 
W 2015 roku juniorzy młodsi pod wodzą trenera 
Andrzeja Wójcika wygrali Międzynarodowy Tur-
niej Halowy w  Dreźnie. Trzy lata później zespół 
U-15 ze swoim szkoleniowcem Hubertem Urbań-
skim awansował do Centralnej Ligi Juniorów.
W  okresie trzydziestolecia przez klub przewi-
nęło się wielu piłkarzy, których nazwiska były 

znane w  lidze ekstraklasy i  za granicą. Najbar-
dziej znani wychowankowie to Krzysztof Kłosiń-
ski i  Kamil Wacławczyk. Ten ostatni broni barw 
Górnika do dziś. 
W obecnym sezonie zielono - czarni jako beniami-
nek walczą o pewny byt ligowy, a przy odrobinie 
szczęścia o awans do baraży o I ligę.     

Jan Wierzbicki/Ryszard Flisiewicz 

Największe sportowe wydarzenia i sukcesy 
polkowickich sportowców 1990 - 2020 

KLUB PODNOSZENIA 
CIĘŻARÓW GÓRNIK 
POLKOWICE

2008 - 2019 - 7 medali Drużyno-
wych Mistrzostw Polski I Ligii

Arkadiusz Michalski

2016 - VI miejsce na Igrzyskach 
Olimpijskich w Rio de Janerio
2018 - Mistrz Europy, III miejsce 
Mistrzostw Świata,
wielokrotny Mistrz Polski 
Seniorów

Jakub Michalski

2016 - II miejsce Mistrzostw Euro-
py do lat 17,
10 medali Mistrzostw Polski Ju-
niorów i Seniorów

Najważniejsze Imprezy Sportowe 
w Polkowicach:

2008 - Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży
2009 - Mistrzostwa Polski 
Seniorów
2015 - Indywidualny Puchar Polski
2019 - Międzynarodowy Turniej 
Barbórkowy

KLUB SPORTOWY 
GÓRNIK POLKOWICE 
- TENIS STOŁOWY

Najważniejsze sukcesy 30-lecia

1996 - I  miejsce w  Mistrzostwach 
Polski Kadetów - Grzegorz 
Sorokopas
1998 - I  miejsce w  Mistrzostwach 
Polski Żaków - Paweł Gacek
2007 - I  miejsce w  Mistrzostwach 
Polski Młodzików - Paulina Nowacka
2012 - III miejsce w  Drużynowych 
Mistrzostwach Polski Kobiet
2014 - I miejsce w Drużynowym Pu-
charze Polski
III miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski Kobiet
2014 - I  miejsce w  Mistrzostwach 
Polski Seniorów - Katarzyna 
Grzybowska

Najważniejsze Imprezy Sportowe  
w Polkowicach:

1995 - Turniej Ogólnopolski
2009 - Finał Pucharu Polski

LEKKOATLETYCZNY 
KLUB SPORTOWY 
POLKOWICE

Joanna Wiśniewska - rzut dyskiem

2004 - finalistka Igrzysk Olimpij-
skich w Atenach
2007 - finalistka Mistrzostw Świata 
w Osace
2019 - Mistrzyni Świata Masters
2019 - Mistrzyni Europy Masters

Marek Stolarczyk - rzut dyskiem

1993 - pięciokrotny medalista Mi-
strzostw Polski
2018 - Mistrz Świata Masters
wielokrotny reprezentant kraju

Romuald Kółko - rzut oszczepem

1996 - 97 - złoty medalista Pucharu 
Europy
1997 - uczestnik Mistrzostw Świata 
w Atenach
wielokrotny Mistrz Polski

PIŁKA HALOWA 
GÓRNIK POLKOWICE

1997 - 1998 - dwukrotne Mistrzo-
stwo Polski ( Cuprum Polkowice)
1999 - 2000 - III miejsce w  roz-
grywkach ekstraklasy ( Cuprum 
Polkowice)

PIŁKA NOŻNA GÓRNIK 
POLKOWICE
1999 - 2000 - awans do II ligi
2002 - 2003 - awans do I ligi
2010 - 2011 - awans do I ligi
2015 - I miejsce juniorów młodszych 
w Międzynarodowym Turnieju Halo-
wym w Dreźnie
2018 - awans do Centralnej Ligi Ju-
niorów U - 15
2018 - 2019 - awans do II ligi

MIEJSKI KLUB 
SPORTOWY - 
KOSZYKÓWKA 
2001 - awans do ekstraklasy 
koszykówki kobiet 
2005/2007/2017 - brązowe medale 
Mistrzostw Polski 
2011/2012/2014 - srebrne 
medale Mistrzostw Polski

2013 - złoty medal Mistrzostw Pol-
ski, Puchar Polski, Final Eight Euro-
League Women
2018 - złoty medal Mistrzostw 
Polski
2019 - złoty medal Mistrzostw Pol-
ski, Puchar Polski, TOP 8 EuroLe-
ague Women

KOLARSTWO - GÓRNIK 
POLKOWICE
1991 - I miejsce w Małopolskim Wy-
ścigu Górskim - Jacek Bodyk
II miejsce w  Górskich Szosowych 
Mistrzostwach Polski - Jacek Bodyk
II miejsce w Mistrzostwach Polski - 
Marcin Woźniak (kat. junior)
III miejsce w  Górskich Szosowych 
Mistrzostwach Polski - Robert Kra-
jewski (kat.orlik)
V miejsce w  Mistrzostwach Świata 
w Sttutgarcie - Jacek Bodyk

1992 - I miejsce w Górskich Szoso-
wych Mistrzostwach Polski - Robert 
Krajewski (kat.orlik)
 III miejsce w Drużynowych Mistrzo-
stwach Polski

1993 - III miejsce w  Mistrzostwach 
Polski - Paweł Kaczmarek (kat. 
orlik) 

KOLARSTWO - SEKCJA 

MKS POLKOWICE
2015 - Mistrzostwa Polski Szkółek Ko-
larskich MTB
I  miejsce w  klasyfikacji drużynowej 
MKS Polkowice
I miejsce - Michał Jaskot (kat. młodzik)
I  miejsce - Wiktoria Kierat (kat. junior 
młodszy)
I miejsce - Bartek Puniach
III miejsce - Wojciech Stępień ( kat. ju-
nior młodszy)
2019 - I  miejsce - Adrian Gorwa ( jazda 
indywidualna na czas)
 I  miejsce - Adrian Gorwa ( wyścig ze 
startu wspólnego) 
 III miejsce - Filip Łodej - Mały Wyścig 
Pokoju 
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Koszykarki 
wciąż na topie
Koszykówka kobiet wydawać by się 
mogło, że istnieje w  Polkowicach od 
zawsze. Tymczasem sekcję koszyków-
ki MKS Polkowice stworzono w  1992 
roku. Wkrótce okazała się ona wiodącą 
dyscypliną, która zyskała sympatię po-
lkowickiej publiczności. Zespół przyjął 
nazwę CCC Polkowice i  dążył w  kie-
runku gry w ekstraklasie. Debiut w eli-
cie koszykarskiej nastąpił w  sezonie 
2000/2001. Już w  pierwszym sezonie 
polkowiczanki okazały się rewelacją 
rozgrywek, ale na pierwszy sukces 
czekały do 2005 roku. Wtedy to wła-
śnie wywalczyły brązowy medal po 
pamiętnym dreszczowcu z MTK Pabia-
nice. Największe sukcesy CCC Polko-
wice nastąpiły w  sezonie 2012/2013, 
kiedy to zespół sięgnął po mistrzostwo 
Polski i  awansował do prestiżowego 
turnieju Final Eight Euroligi Kobiet, zaj-
mując ostatecznie 5-6 miejsce. W tym 
samym sezonie polkowiczanki wywal-
czyły również Puchar Polski. 
Po tytuł Mistrza Polski koszykarki CCC 
Polkowice sięgnęły jeszcze dwukrot-
nie. W  2018 roku pokonując w  finale 
zespół Artego Bydgoszcz. Rok później 

obroniły tytuł, pokonując ekipę z  Go-
rzowa Wielkopolskiego. W tym samym 
roku wywalczyły Puchar Polski, a tak-
że zakwalifikowały się do najlepszej 
ósemki Euroligi Kobiet.
W przeciągu całej obfitującej w sukce-
sy historii występów w  koszykarskiej 
ekstraklasie polkowiczanki sięgnęły po 
trzy mistrzostwa Polski, trzy srebrne 
i trzy brązowe medale oraz trzykrotnie 
po Puchar Polski. Przez kilka lat klub 
reprezentował polską koszykówkę 
w  prestiżowych międzynarodowych 
rozgrywkach Euroligi Kobiet oraz Eu-
roCup Women. Zespół stał się dumą 
Serca Zagłębia Miedziowego. 
Oprócz drużyny ekstraklasy MKS 
Polkowice prowadzi także drużyny 
młodzieżowe koszykówki dziewcząt. 
W 2007 roku kadetki MKS wywalczyły 
dwukrotnie II miejsce w Mistrzostwach 
Polski. W  2011 roku sukces ten po-
wtórzyły juniorki starsze. Natomiast 
w  2019 roku w  turnieju rozegranym 
w  Polkowicach koszykarki MKS się-
gnęły po Mistrzostwo Polski Szkół 
Podstawowych. 

Anna Radomska/Ryszard Flisiewicz

Ciężary to moje życie
Sport w moim życiu odgrywa zna-
czącą rolę. W Polkowicach zaczy-
nałem swoją karierę i chciałbym do 
swoich korzeni kiedyś wrócić - roz-
mowa z Arkadiuszem Michalskim.

Jak się zaczęła Twoja przygoda 
z ciężarami?

Mój tata kiedyś podnosił ciężary. Bę-
dąc chłopcem, często zaglądałem na 
siłownię, a  w  wieku 13-stu lat posta-
nowiłem zostać zawodnikiem Górnika 
Polkowice.

Przez kilka lat reprezentowałeś 
barwy Górnika. Jak wspominasz ten 
okres?

Wspominam wspaniale. W  tym klubie 
miałem i ciągle mam znakomitych kole-
gów. Od Górnika wszystko się zaczęło. 
Mam na koncie wiele sukcesów, które 
zawdzięczam właśnie temu klubowi. 
Niestety w  2015 roku musiałem opu-
ścić polkowicki klub, ale mieszkam 
w  Polkowicach. Mój pierwszy trener, 
czyli mój ojciec, cały czas nade mną 
czuwa.

W  swojej bogatej karierze odnio-
słeś wiele sukcesów. Które, Twoim 
zdaniem, są najważniejsze?

Sam udział w  Igrzyskach Olimpijskich 
jest bardzo ważny. To jest marzenie 
każdego sportowca i  mi się to udało. 
Zająłem na igrzyskach 7 miejsce, ale 
nie powiedziałem jeszcze ostatniego 
słowa. W  swojej karierze zdobyłem 
medal Mistrzostw Świata i cztery me-
dale Mistrzostw Europy. Są to medale 

seniorskie, natomiast jeśli chodzi o suk-
cesy juniorskie, to było ich sporo.

Jesteś teraz zawodnikiem Bu-
dowlanych Opole, czy w  przyszło-
ści planujesz wrócić do Górnika 
Polkowice?

Trudno powiedzieć, ile potrwa moja ka-
riera. Oczywiście, chciałbym uprawiać 
sport jak najdłużej. Obecnie czuję się 
rewelacyjnie, więc nie myślę o  końcu 
kariery. Chciałbym jeszcze kiedyś bro-
nić barw Górnika, ale jestem zawodni-
kiem Budowlanych i na tym się skupiam.

Epidemia koronawirusa pokrzy-
żowała plany wielu sportowcom, 
również Tobie. Jakie masz plany na 
najbliższe miesiące?

Cały czas trenuję. Na początku epide-
mii trenowałem nieco mniej, ale już te-
raz wracam do normalności. Nie mamy 
zawodów, mogę więc skupić się na 
treningach. Poprawiam elementy tech-
niczne. Chciałbym pojechać na lipcowe 
zgrupowanie kadry dobrze przygoto-
wany. Chcę zbudować optymalną for-
mę do jesiennych Mistrzostw Europy 
i powalczyć o dobry wynik. 

Jakie są Twoje marzenia sportowe?

Marzeniem jest medal Igrzysk Olimpij-
skich. Będę robić wszystko, żeby ten 
cel osiągnąć. Chcę ten rok spędzić 
w skupieniu, poświęcić się w pełni tre-
ningom i  wierzyć, że ten medal mogę 
zdobyć.  

Ryszard Flisiewicz
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Od Górnika się zaczęło… 
O  początkach gry w  piłkę nożną 
i bogatej, aczkolwiek przedwcze-
snej zakończonej karierze, rozma-
wiam z Krzysztofem Kłosińskim, 
piłkarzem lat 90-tych.

Jak wspominasz swoją grę w Górni-
ku Polkowice 30 lat temu?

Zawsze grę w Górniku będę wspominał 
bardzo dobrze. Mieliśmy super ekipę. 
Niestety, zmieniali się trenerzy i czasa-
mi różnie bywało.

Spotykasz się z kolegami z tamtych 
czasów?

Ciężko teraz z tymi spotkaniami. Czasa-
mi się widujemy, ale rzadko. Każdy jest 
pochłonięty swoją pracą i  z  czasem 
wolnym jest coraz gorzej.

Jesteś spełnionym piłkarzem?

Ciężko powiedzieć. Myślę, że dużo 
osiągnąłem, ale niestety kontuzje, 
które mi dokuczały, zmusiły mnie do 
szybkiego zakończenia kariery. Grając 
w  Miedzi Legnica, zerwałem więzadła 
krzyżowe i właściwie od tego momen-
tu nie mogłem w pełni pokazać swoich 
umiejętności.

Kontuzja kolana była przyczyną 
końca kariery?

Tak. Jak grałem w  Górniku Łęcz-
na, to kolano tak mi doskwierało, że 
zdecydowałem się na zakończenie 

profesjonalnego sportu. Potem pró-
bowałem jeszcze wrócić do Górnika 
Polkowice, ale niestety uraz kolana był 
tak duży, że musiałem sobie odpuścić 
grę w piłkę nożną. Szkoda.

Ile lat grałeś zawodowo w  piłkę 
nożną?

To było tak dawno, że ciężko powie-
dzieć. Fajny okres miałem w  Górniku 
Polkowice, potem w  Grodzisku Wiel-
kopolskim, a później na Cyprze. Trochę 
tych klubów się przewinęło, ale w  tej 
chwili trudno policzyć, ile lat zawodo-
wo grałem w piłkę.

Który okres w  swojej karierze naj-
milej wspominasz?

Na pewno w  Górniku Polkowice, bo 
tu się wszystko zaczęło. Później gra 
w Grodzisku. Z tym zespołem osiągną-
łem największe sukcesy. Miałem ofer-
ty z Belgii i Anglii , ale niestety władze 
klubu nie zgodziły się na mój transfer.

Ale odskocznią w  Twojej karierze 
był chyba Górnik Polkowice?

Oczywiście. Zaczęło się w  Polkowi-
cach. Później trener Putyra zabrał mnie 
do Miedzi Legnica i tam nabawiłem się 
tej nieszczęsnej kontuzji kolana. Mia-
łem ofertę do Zagłębia Lubin, z której 
nie skorzystałem i później żałowałem, 
bo być może moja kariera inaczej by się 
potoczyła. Mówi się trudno. 

 

Czy obecna piłka nożna różni się od 
tej z lat 90 - tych.

Na pewno się różni. Jest przede 
wszystkim szybsza, bardziej medialna. 
Piłka nożna zrobiła duży krok naprzód. 
Trudniej dostać się do dobrego klubu, 
bo mamy dużo młodych, utalentowa-
nych chłopaków. Oni mają lepsze moż-
liwości treningowe, lepsze boiska, któ-
re są oświetlone, a zimą podgrzewane. 
My nie mieliśmy takich warunków. Gra-
liśmy dodatkowo w  korkotrampkach, 
gdzie dzisiaj jest to nie do pomyślenia 
(uśmiech). 

Jakiej drużynie teraz kibicujesz?

Od lat kibicuję Liverpoolowi. Śledzę 
poczynania tej drużyny. Na polskim 
podwórku jestem fanem Lecha Poznań. 
Mam sentyment do tego klubu, ponie-
waż grając na tym stadionie,  pamiętam 
niesamowity doping poznańskich kibi-
ców, który zrobił na mnie wrażenie. To 
było coś niesamowitego.  

Chodzisz na mecze Górnika? Kibicu-
jesz tej drużynie?

Jasne, że tak. Jak tylko mam czas, to 
staram się chodzić na mecze. Myślę, 
że chłopaki mają dużą szansę awansu 
do I ligi. Jak nie w tym sezonie, to może 
w przyszłym. Piłkarze Górnika prezen-
tują dobry poziom wyszkolenia, a więc 
życzę im jak najlepiej.

Ryszard Flisiewicz

Tego się nie zapomina
Ponad 20 lat gry w koszykówkę. Ta-
kim stażem mogą się pochwalić nie-
liczni. O bogatej karierze zawodni-
czej rozmawiam z Justyną Jezior-
ną.

Jak Pani wspomina początki gry 
w koszykówkę?

Początki były bardzo ciężkie. Treno-
wałam piłkę ręczną i koszykówkę i nie 
wiedziałam, którą z tych dyscyplin wy-
brać. Ostatecznie po namowach tre-
nera Jana Gambala wybrałam koszy-
kówkę i  nie żałuję swojej decyzji. Mile 
wspominam czasy, kiedy stawiałam 
pierwsze kroki w koszykówce.

Z  polkowicką drużyną była Pani 
związana przez większość swojej 
kariery. Co Pani szczególnie utkwi-
ło w pamięci?

Na pewno pierwszy zdobyty medal 
w  mojej karierze. Było to w  2005 
roku. W  składzie drużyny były same 
Polki i  nikt na nas nie liczył. Mimo to 
zrobiłyśmy niespodziankę. W  meczu 
o  brąz grałyśmy w  Pabianicach. Był 
to niezwykle zacięty bój do ostatnich 
sekund. Kończyłyśmy to spotkanie, 
grając w  czwórkę. Prawdziwy horror. 
Właśnie ten mecz utkwił mi najbardziej 
w pamięci.

 
Pamięta Pani swoje wszystkie suk-
cesy sportowe?

Troszkę ich było i  trudno wszystkie 
sobie przypomnieć. Na pewno medale 
Mistrzostw Polski. Było ich pięć. Złota 
nie udało mi się zdobyć, ale wywalczy-
łam srebro. Liczę teraz na moja córkę, 
że poszerzy naszą kolekcję i zdobędzie 
złoty medal, ponieważ od kilku lat gra 
w  koszykówkę, a  więc poszła w  moje 
ślady.

Czy obecna gra w koszykówkę różni 
się od tej, kiedy Pani grała?

Myślę, że tak. Koszykówka kiedyś była 
spokojniejsza, teraz jest dużo szybsza. 
Nie wiem, jakbym teraz się odnalazła 
na parkiecie, ale myślę, że jakbym mu-
siała, to dałabym sobie radę. Trzeba 
byłoby się sprawdzić (uśmiech). Ale to 
już, niestety, nie te lata.

Tęskni Pani za koszykówką?

Bardzo. Mamy na podwórku kosz i czę-
sto z  córką rywalizuję. Robimy sobie 
różnorodne treningi.

I kto jest lepszy? Córka czy mama?

(Uśmiech). A  to różnie. Mama się nie 
poddaje młodości. Zaciskam zęby 

i  gram, chociaż czasem jest ciężko. 
Często realizujemy treningi, które cór-
ka ma rozpisane przez trenerów. Lubię 
z nią potrenować i może jeszcze czegoś 
ją nauczę. 

Sport w Pani rodzinie był od zawsze. 
Brat był piłkarzem, mąż również, 
a  teraz córka poszła w  Pani ślady. 
Czy to przeznaczenie?

Córka wybrała koszykówkę sama. Ni-
gdy jej do tego nie namawiałam. Myślę, 
że w  naszej rodzinie sport mamy we 
krwi. Ciekawa jestem, czy dwójka mo-
ich najmłodszych dzieci też wybierze 
ścieżkę sportu. To się w  przyszłości 
okaże.

Czy Pani w  dalszym ciągu kibicuje 
polkowickiej drużynie? Czy nie ma 
na to czasu?

Oczywiście. Śledzę wszystkie ich me-
cze. Po tylu latach gry w  koszykówkę 
nie da się od tego odciąć. Jak mogę to 
chodzę na mecze i oglądam transmisje 
telewizyjne. Kibicuję swoim koleżan-
kom z parkietu i życzę im jak najlepiej.   

Ryszard Flisiewicz
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