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Konsultują rewitalizację 
os. Dąbrowskiego 
MIESZKAŃCY

Oczekiwania mieszkańców os. Dą-
browskiego, jeśli chodzi o rewita-
lizację tego terenu są duże, bo cze-
kają na to od wielu lat. Teraz mogą 
skonsultować projekt ożywienia 
osiedla. 

- Od 30 lat czekamy na jakiekolwiek 
prace – mówi Andrzej Kulczycki, 
mieszkaniec os. Dąbrowskiego pod-
czas spotkania w ratuszu. – Nasze 
osiedle traktowane było jak piąte koło 
u wozu. Jedyna inwestycja, jaka była to 
wymiana rur wodociągowych. Zanie-
dbania dotyczą nie tylko infrastruktury 
podziemnej, ale też dróg, chodników i 
roślinności – dodał. 
Podczas konsultacji mieszkańcy 

zgłosili wiele propozycji dotyczących 
m.in. chodników. Plany rewitalizacji 
osiedla obejmują kompleksową przebu-
dowę ulic: Klonowej, Akacjowej, Brzo-
zowej, Kasztanowej i Sucharskiego. 
Powstaną też nowe miejsca postojowe 
i ścieżki rowerowe. 

Z kolei, 25 czerwca, o godz. 16 w 
Klubie Relax odbędą się konsultacje 
dotyczące projektu zagospodaro-
wania pasów drogowych ulic Kaktu-
sowej i Jemiołowej na os. Polkowi-
ce Dolne (projekt obejmuje  odcinki 
o długości po ok. 200 m wraz z połą-
czeniem z ul. Przemkowską). 

ULK

Nauka nas łączy 

UJW

Wysoki poziom naukowy, około 
160 ważnych dla światowej nauki 
wystąpień wybitnych naukowców 
i badaczy. Wielogodzinna wymia-
na doświadczeń. Za nami najwięk-
sza w historii uczelni międzynaro-
dowa  konferencja naukowa.  

Wirtualne spotkanie  ogromnej rzeszy 
naukowców, praktyków i ekspertów 
przemysłowych w dziedzinie infor-
matyki i komunikacji niemal z całego 
świata. Przy współpracy Uczelni Jana 
Wyżykowskiego odbyła się IV mię-
dzynarodowa konferencja na temat: 
„Data Analytics & Managemant, IC-
DAM-2020”, której współorganizato-
rem była indyjska uczelnia –  B.M. In-
stitute of Engineering and Technology, 
Haryana, Indie (BMIET).
Swoje kraje reprezentowali naukow-
cy m.in. z Polski, Indii, USA, Australii, 
Włoch, Ukrainy, Nigerii, Malezji, Danii, 
Rumunii, Chin, Iranu, Anglii, Chorwacji i 
wielu innych państw. 
Tematy techniczne, trudne, ale ważne 
dla nauki. – Swoje prace zgłosiło po-
nad 300 naukowców z całego świata, 

ostatecznie po weryfikacji dopuszczo-
no do konferencji około 160 referatów, 
podzielonych następnie na sześć paneli 
tematycznych – powiedział  rektor dr 
Tadeusz Kierzyk, prof. UJW . – My przy-
gotowaliśmy m.in.  artykuł na temat 
technicznych uwarunkowań kształce-
nia w czasie pandemii. Temat bardzo 
aktualny i nośny. Pokazaliśmy, jak po-
radziliśmy sobie ze strony technicznej 
ze zdalnym nauczaniem. Ponadto do-
wiedzieliśmy się, jak z tym problemem 
radziły sobie inne uczelnie na świecie.  
Współpracę z indyjską uczelnią 
(BMIET) zainicjował i rozwinął dr inż. 
Zdzisław Pólkowski, prof. UJW Pełno-
mocnik  rektora ds. Współpracy Mię-
dzynarodowej i Programu Erasmus+. 
Jego udział w konferencjach zagra-
nicznych zaowocował nawiązywaniem 
wielu kontaktów. – Z pewnością dla na-
szej uczelni to wirtualne spotkanie tak 
zacnego grona naukowców  było bez-
precedensowym wydarzeniem –  po-
wiedział przewodniczący konferencji 
ze strony UJW. – Uwzględniając social 
media w konferencji mogło uczestni-
czyć nawet 400 osób  jako słuchacze. 
90 procent z nich po wypełnieniu an-
kiety przyznało, że jej organizacja była 

na bardzo wysokim poziomie. Praca w 
międzynarodowym zespole była wy-
jątkowym doświadczeniem. 
– To pokazuje, jakim sukcesem była 
nasza konferencja. Prócz tego odpo-
wiednio pozycjonuje Uczelnię Jana 
Wyżykowskiego w świecie naukowym 
oraz promuje miasto i samorząd. W tym 
miejscu pozwolę sobie przypomnieć, 
że jesteśmy jedyną uczelnią samorzą-
dową w Polsce – podkreślił gospodarz 
UJW.
– Bardzo się cieszę, że oprócz licznych 
działań wewnętrznych, jak chociażby 
atrakcyjna oferta edukacyjna dla stu-
dentów, Uczelnia Jana Wyżykowskiego 
podejmuje działania o charakterze ze-
wnętrznym. Ta konferencja pokazała, 
że UJW należy do grona ważnych już 
nie tylko w Europie, ale na całym świe-
cie, ośrodków akademickich, promując 
tym samym gminę Polkowice – przy-
znał Łukasz Puźniecki, burmistrz Po-
lkowic oraz uczestnik konferencji. 
– Jesteśmy otwarci na kontakty z in-
nymi szkołami wyższymi. Będziemy 
także rozwijać współpracę z naszymi 
przyjaciółmi z Indii – mówił podczas 
konferencji  rektor UJW, dr Tadeusz 
Kierzyk. – Chciałbym, aby to spotka-
nie poza aspektami naukowymi było 
platformą porozumienia naukowców 
z różnych państw, różnych narodów, 
z różnych stron świata. Nauka powin-
na nas łączyć – dodał  rektor Uczelni 
Jana Wyżykowskiego. 
Partnerem wydawniczym prac nauko-
wych przedstawianych podczas kon-
ferencji jest znany na całym świecie 
koncern wydawniczy Springer. Dzięki 
temu zaprezentowane publikacje uka-
żą się w specjalnych jego wydaniach. 
Wśród nich znajdą się referaty naszych 
pracowników naukowych: dr. Tade-
usza Kierzyka oraz dr. inż. Zdzisława 
Pólkowskiego.

UJW

Działkowcy zrezygnowali z nagród 
KORONAWIRUS

Zarządy czterech rodzinnych 
ogrodów działkowych w Polkowi-
cach postanowiły zrezygnować z 
corocznych nagród fundowanych 
przez gminę w konkursie na najle-
piej prowadzony i zagospodarowa-
ny ROD w mieście. 

W piśmie do burmistrza Polkowic in-
formują też, na co można wydać te 
pieniądze, a chodzi o ponad 30 tysięcy 
złotych. 
„Pieniądze te mogą być przeznaczone 

na działania związane z walką z korona-
wirusem” – pod tymi słowami, w piśmie 
do włodarza gminy, podpisali się szefo-
wie Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„Barbarka”, „Miedzianka”, „Relaks” i 
„Marysieńka” w Polkowicach, a także 
Kolegium Prezesów. 
- Od wielu lat otrzymujemy różnego ro-
dzaju wsparcie ze strony gminy, teraz 
możemy odwdzięczyć się za tę pomoc, 
gdyż jest wiele wydatków związanych 
z epidemią koronawirusa – powiedział 
Andrzej Brzustowicz, prezes ROD „Ma-
rysieńka”, przewodniczący Kolegium 

Prezesów. – Dlatego zaproponowałem 
takie rozwiązanie. Po przeprowadzeniu 
konsultacji zarządy podjęły decyzje 
– dodaje.
- Bardzo dziękuję za odpowiedzialną 
postawę działkowców i solidarność w 
trudnym czasie epidemii – mówi Łu-
kasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – 
Świadczy to o wielkim sercu naszych 
działkowców. 

ULK

–  A K T U A L N O Ś C I  –

Gazeta Polkowicka 
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.

FO
T. 

BU
RY

CODZIENNIE NOWE 
WIADOMOŚCI Z GMINY

OGLĄDAJ NAS NA KANALE 140 
TELEWIZJI KABLOWEJ I W INTERNECIE

WWW.POLKOWICE.EU

FO
T. 

UJ
W

Uporządkują PSZOKi na osiedlu Gwarków
KONSULTACJE

Półpodziemne pojemniki na odpa-
dy zamiast plastikowych kubłów w 
wiatach. Jest to plan dla ulicy Ocio-
sowej w Polkowicach. 

- Ociosowa jest ostatnią ulicą w na-
szym mieście, która nie posiada PSZOK-
-ów - mówi radny Tomasz Szulc z klubu 
Lepsze Polkowice. - Cieszę się, że uda 
się wymienić stare śmietniki na nowe i 
wierzę, że poprawi to segregację odpa-
dów na naszej ulicy - dodaje. 

Same wiaty śmietnikowe nie zostaną 
zrównane z ziemią. Władze Polkowic 
zamierzają dać im drugie życie. Pomy-
sły na zagospodarowanie boksów poja-
wiły się ponad dwa lata temu. 
- Były różne koncepcje, ale podczas 
konsultacji mieszkańcy proponowali, 
by wykorzystać je na przechowywanie 
wózków, rowerów czy innych rzeczy – 
przypomina Andrzej Brzustowicz, prze-
wodniczący Rady Osiedla Gwarków. 
- Pojawią się także nasadzenia nowej 
roślinności, która będzie miała za 

zadanie odgrodzić PSZOK-i od zabu-
dowań mieszkalnych. Musimy jednak 
pamiętać, że porządek zależy od nas 
samych, dlatego apeluję do mieszkań-
ców o mądre gospodarowanie odpada-
mi – dodaje radny Szulc. 
Planowana inwestycja ma potrwać do 
końca września. Zadanie realizowane 
jest przez Związek Gmin Zagłębia Mie-
dziowego w ramach dotacji udzielonej 
przez gminę Polkowice. 

ULK
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Rozmawiali nie tylko o drogach 

DELEGACJA
Postępy prac na budowie Alei Jana 
Pawła II zobaczyli Krzysztof Ku-
bów, szef Gabinetu Politycznego 
Prezesa Rady Ministrów oraz Jaro-
sław Obremski, wojewoda dolno-
śląski, podczas wizyty w Polkowi-
cach. Gościom towarzyszyli przed-
stawiciele władz gminy i powiatu. 
Wizyta była też okazją do rozmów 
z przedsiębiorcami. 

W historii naszego miasta budowa Alei 
Jana Pawła II zapisze się jako jedna 
z największych inwestycji. I najdroż-
szych. Jej realizacja rozpoczęła się 
w poprzedniej kadencji samorządu. 
Koszty sięgają ponad 32 mln złotych. 

Dla budżetu gminy to ogromne wy-
zwanie. Warte przypomnienia jest to, 
że obecnym władzom gminy udało się 
zdobyć ponad 16 mln zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych.
– To dowód na to, że inwestycje dro-
gowe to priorytet dla polskiego rządu 
– powiedział Krzysztof Kubów, szef 
gabinetu politycznego premiera. – Cie-
szę się, że prace przebiegają zgodnie z 
harmonogramem. Taka inwestycja to 
też są miejsca pracy, a w przyszłości – 
ogromny rozwój dla Polkowic.
– Uważam, że ta inwestycja tworzy 
pewnego rodzaju ruszt komunikacyjny, 
który będzie przyspieszał rozwój – za-
znaczył wojewoda Jarosław Obremski. 
– Będzie zwiększał atrakcyjność strefy, 
ale także będzie służył mieszkańcom.

 Budowa Alei Jana Pawła II przekroczy-
ła półmetek, co szczególnie w obecnej 
sytuacji związanej z epidemią, dobrze 
rokuje kolejnym pracom.
– Obecnie jesteśmy na etapie wykony-
wania ulicy Liliowej, która będzie odnogą 
Alei Jana Pawła II – powiedział Łukasz 
Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Potem 
prace przeniosą się na aleję. Powstaną 
droga dwupasmowa, chodniki i ścieżki 
rowerowe. To będzie zielona inwesty-
cja. Jesienią pojawi się tutaj pół tysiąca 
drzew, ponad siedem hektarów zieleni. 
Tak więc oprócz rozmachu drogowego, 
prorozwojowego, inwestycja ma także 
wymiar proekologiczny – dodał.
Aleja Jana Pawła II będzie alternatywną 
drogą dojazdu do zakładów w podstre-
fie ekonomicznej. Odciąży też ruch na 

osiedlu Polkowice 
Dolne.
– To będzie do-
datkowy atut dla 
inwestorów, dla 
pracowników, a tak-
że ułatwienie dla 
mieszkańców osie-
dla – podkreśla wło-
darz gminy.
Wykonawcą robót 
jest firma Budimex. 
Inwestycja ma się 
zakończyć w 2021 
roku.
Przypominamy, że 
obecnie na terenie 
gminy trwa druga 
inwestycja finan-
sowana z FDS – bu-
dowa drogi w Bie-
drzychowej. Kolejne plany dotyczą ul. 
Przemysłowej.
– Ona jest w bardzo złym stanie – pod-
kreśla Łukasz Puźniecki. –  Podjąłem 
decyzję o wprowadzeniu na najbliższej 
sesji rady miejskiej punktu dotyczącego 

przygotowania projek-
tu technicznego. To 

w ramach środków 
z rozliczenia tej 
inwestycji (tj. bu-
dowy Alei JP II).

 W Uczelni Jana 
W y ż y k o w s k i e g o 

goście rozmawiali z 
samorządowcami z 
powiatów głogowskie-
go i polkowickiego o 
sytuacji gospodarczej, 
a także o wsparciu ze 
strony rządu w czasie 
pandemii.
Odwiedzili też, razem 
z polkowickimi samo-
rządowcami, zakłady w 
podstrefie ekonomicz-
nej (m.in. Sanden Ma-

nufacturing Poland), do których trafiła 
pomoc finansowa w ramach rządowej 
Tarczy Antykryzysowej.

Urszula Romaniuk

Inwestują w bezpieczeństwo

INWESTYCJE

Gmina pracuje nad zwiększeniem 
bezpieczeństwa i komfortu życia 
mieszkańców. Trwają procedu-
ry przetargowe na zaprojektowa-
nie nowych dróg w Jędrzychowie 
i Sobinie. W tych samych miejsco-
wościach, jak i na osiedlu Polkowi-
ce Dolne ruszyły również przetar-
gi na nowe oświetlenie. Budowane 
są również chodniki.  

Mieszkańcy Jędrzychowa będą mieli 
nową drogę dojazdową. Trwa prze-
targ na opracowanie projektu budowy 
ponad 100-metrowego odcinka w tym 
sołectwie. Oprócz samej nawierzchni, 
projekt ma dotyczyć również zagospo-
darowania wód opadowych i poprawie-
nia przejezdności tego odcinka.   
Inwestycje drogowe trwają także mię-
dzy innymi w Sobinie. Chodzi o przetarg 
na projekt budowy dwóch ulic: Myśliw-
skiej i Orlej. W sumie, prace projektowe 
obejmą tam ponad półtorakilometrowy 
odcinek. 
Szczegółowe rozwiązania, jeśli chodzi 

o docelową organizację ruchu w tej 
części Sobina będą tematem konsulta-
cji z mieszkańcami.  
- Skuteczne planowanie jest podstawą 
do tego, aby zachować ciągłość inwe-
stycyjną, gdzie jedne inwestycje się 
realizuje, a kolejne się planuje – mówi 
Mariusz Zybaczyński, wiceprzewodni-
czący rady miejskiej. 
Prace projektowe powinny zakończyć 
się w ciągu siedmiu miesięcy. Mają one 
zawierać poszerzenie pasów drogo-
wych, oświetlenie, odwodnienie, chod-
niki i ścieżki rowerowe. Na planowaną 
w Sobinie inwestycję zapisano w bu-
dżecie gminy dwa miliony złotych.  
Oprócz dróg, na terenach wiejskich 
budowane są również chodniki, któ-
rych do końca 2022 roku ma powstać 
ponad sześć kilometrów. Przetargi 
ruszyły również na budowę oświetle-
nia. W tygodniu wydania tego numeru 
Gazety Polkowickiej w trzech postę-
powaniach przetargowych odbyły się 
otwarcia ofert. Chodzi między innymi 
o budowę ośmiu energooszczędnych 
lamp przy terenach rekreacyjnych w 

Sobinie. Pieniądze na ten cel pochodzą 
z funduszu sołeckiego. Lampy oświetlą 
alejki łączące plac zabaw z miejscem 
na ognisko w parku. 
 – Centrum ogniskowe to najczęściej 
odwiedzane miejsce przez mieszkań-
ców Sobina, a także rowerzystów po-
dróżujących tymi trasami. Oświetlenie 
jest tam bardzo potrzebne  – tłumaczy 
Ewelina Turkiewicz, sołtys Sobina.
W Jędrzychowie siedem nowych lamp 
oświetli 200 metrów tzw. drogi za 
mleczarnią”. Nowe oświetlenie będzie 
też na os. Polkowice Dolne. Chodzi o 
budowę siedmiu lamp na odcinku ulicy 
Chocianowskiej, od przystanku auto-
busowego do ronda Górników Polskiej 
Miedzi. 
– Złożyłem wniosek w urzędzie gminy 
o kompleksowe doświetlenie ul. Cho-
cianowskiej – mówi Robert Drobina, 
radny miejski. – Z tematem zwrócił się 
do mnie jeden z mieszkańców osiedla, 
który martwił się o bezpieczeństwo 
swojej rodziny – wyjaśnia. 

Ponadto gmina Polkowice wspólnie z 
Głogowem i Legnicą stara się o do-
tację w ogłoszonym przez samorząd 
wojewódzki konkursie na wymianę 
oświetlenia ulicznego i drogowego na 
energooszczędne. 

REDAKCJA

Znikną uskoki na drodze koło ZG „Rudna”
INWESTYCJE

Likwidowany jest uskok na dro-
dze wojewódzkiej koło ZG „Rudna 
Główna”, w kierunku Tarnówka. 
Drugim, na drodze gminnej, na wy-
sokości ZWR, zajmują się polkowic-
cy urzędnicy.   
 
Zapadlina na drodze wojewódzkiej 331 
likwidowana jest po interwencji gminy 
Polkowice. 
- W styczniu wystosowaliśmy apel 
do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
z prośbą o interwencję w tej sprawie 
- mówi Jan Wojtowicz, pełnomocnik 
burmistrza ds. górnictwa i komunikacji. 
– Byliśmy też na spotkaniu u marszał-
ka Tymoteusza Myrdy, który zapewnił 
nas, że podejmie działania w tej kwe-
stii i przeznaczy środki na usunięcie 
tej zapadliny, co wpłynie na znaczną 
poprawę bezpieczeństwa naszych 
mieszkańców. 

- Mam informację od wykonawcy robót, 
że prace są na ukończeniu, wykonywa-
na jest ostatnia warstwa ścieralna – 
dodaje Mariusz Piórkowski, kierownik 
legnickiego oddziału DSDiK. 
Kierowcy czekają jeszcze na likwidację 
kolejnego uskoku, na wysokości ZWR. 
- W pierwszej połowie lipca ogłoszone 
zostanie postępowanie na wybór pro-
jektanta, który zajmie się przebudową 
ulicy Dąbrowskiego, na odcinku od uli-
cy Przemysłowej do drogi wojewódz-
kiej 331 – mówi Tomasz Duszyński, kie-
rownik referatu inwestycji w ratuszu. 
– W ramach tego zadania zajmiemy 
się uszkodzeniami nawierzchni, w tym 
podłużnymi uskokami między dwoma 
pasami ruchu.
Jak dodaje Duszyński, podbudowa 
drogi zostanie wymieniona. Poza tym, 
powstaną zatoki autobusowe i ścieżka 
rowerowa. 

ULK
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Krzysztof 
Kubów

Szef Gabinetu 
Politycznego 
Prezesa Rady 

Ministrów

W ramach 
Tarczy Antykryzysowej 

przedsiębiorcy z Zagłębia 
Miedziowego otrzymali 

kilkaset milionów złotych. 
Na Dolnym Śląsku jest to 

pomoc w wysokości ponad 
6 miliardów złotych.
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 „Grzybek” zamknięty 

BASENY

Zagrażający zdrowiu, bezpieczeń-
stwu, a nawet życiu osób korzysta-
jących stan techniczny polkowic-
kiego „Grzybka” przeważył sza-
lę. W tym sezonie – zgodnie z re-
komendacją sanepidu - baseny ze-
wnętrzne nie zostaną otwarte. Tym 
samym przyśpieszona została de-
cyzja o gruntownym remoncie, któ-
ry planowany był na 2021 rok. Dziś 
zbieramy żniwa ponad 22 lat zanie-
dbań w zarządzaniu obiektem.  

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne – spółka zarządzająca basenami 
zewnętrznymi w Polkowicach – robi-
ła wszystko, by otworzyć „Grzybka” 
w tym sezonie. To symbol. Miejsce 
letniej rekreacji polkowiczan i miesz-
kańców sąsiednich miejscowości. 

Niestety, próby techniczne obiektów 
nie pozostawiły złudzeń, a kropkę nad 
i, postawił sanepid, po przedsezonowej 
inspekcji. 

„ZŁY STAN SANITARNO-
TECHNICZNY OBIEKTU 
UTRUDNIA UTRZYMANIE 
NALEŻYTEJ CZYSTOŚCI I 
STANOWI ZAGROŻENIE DLA 
ZDROWIA I ŻYCIA OSÓB 
KORZYSTAJĄCYCH” – CZYTAMY 
W DECYZJI PAŃSTWOWEGO 
POWIATOWEGO INSPEKTORA 
SANITARNEGO W POLKOWICACH.

- Podczas tegorocznych przygotowań 
do sezonu wyszła na jaw masa awarii – 
mówi Grzegorz Kowalski, dyrektor PPK. 
– Jedną z największych jest uszkodzony 
odpływ z niecki basenu rekreacyjnego. 

Woda strumieniami przelewa się z nie-
go wprost do zbiornika przelewowego. 
Niestety, by naprawić awarię musimy 
wszystko zburzyć – tłumaczy. 
Oprócz zniszczonej nawierzchni ota-
czającej nieckę sportową czy dopro-
wadzenia do odpowiedniego stanu 
sanitarno-technicznego balustrad 
ochronnych wokół tego samego base-
nu, sanepid wskazał na szereg innych 
awarii i zaniedbań. Nakazał doprowa-
dzić do należytego stanu żelbetowy 
zbiornik przelewowy, pod częścią 
dna basenu rekreacyjnego i napra-
wić uszkodzoną ścianę w budynku 
sanitarnym. 

- MIMO NIE NAJLEPSZEGO STANU, 
W UBIEGŁYM ROKU WSZYSTKO 
JESZCZE FUNKCJONOWAŁO, ALE 
JUŻ WTEDY SZYKOWALIŚMY 
SIĘ DO MODERNIZACJI, BO 
ZDAWALIŚMY SOBIE SPRAWĘ, 
ŻE PRĘDZEJ CZY PÓŹNIEJ TA 
BAŃKA MYDLANA PĘKNIE. 
REMONT POWINIEN ODBYĆ 
SIĘ WIELE LAT TEMU, PEWNIE 
MNIEJSZYM KOSZTEM I BEZ 
ZAMYKANIA OBIEKTU W 
SEZONIE – MÓWI DYREKTOR 
KOWALSKI. – MY MOGLIŚMY 
REAGOWAĆ DORAŹNIE. 
MIELIŚMY NADZIEJĘ, ŻE 
POLKOWICZANIE SKORZYSTAJĄ 
Z OBIEKTU W TYM SEZONIE. 
SANEPID NIEJAKO UŁATWIŁ 
NAM DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU 
KOMPLEKSU – DODAJE. 
 

22 lata zaniedbań i traktowania obiektu 
po macoszemu przez poprzedników z 
nadania Porozumienia dla Mieszkań-
ców Polkowic doprowadziły do sytu-
acji, w której basenów nie można otwo-
rzyć nawet na próbę. 
- Mamy plany i pomysły na to, jak 
„Grzybek” będzie wyglądał po remon-
cie – mówi Grzegorz Kowalski. – Na 
najbliższej sesji rady miejskiej, radni 
zadecydują czy w obecnej sytuacji do-
staniemy wsparcie finansowe gminy na 
opracowanie koncepcji – dodaje. 
Plany modernizacyjne to wyzwanie, bo 
nie ma dokumentacji technicznej obiek-
tu. Nie wiadomo na przykład jak biegną 
rury. Nie mówiąc już, że do niektórych 
elementów infrastruktury nie ma 

dostępu.  Trzeba wszystko rozburzyć, 
by naprawić drobną rzecz. 
- Wszystko jest tak skonstruowane, 
że jeśli jest awaria w jednej niecce, z 
użytku musimy wyłączyć trzy – dodaje 
Grzegorz Kowalski. 
Wsparcie przy opracowaniu kon-
cepcji zadeklarowali radni Lepszych 
Polkowic. 
- Wystąpiliśmy do burmistrza z wnio-
skiem o powołanie zespołu, który 
wspólnie z mieszkańcami opracuje 
kompleksowy plan modernizacji całe-
go terenu – mówi Mariusz Zybaczyński, 
szef klubu.

 Edyta Drzymała

Powiatowa rada pożytku publicznego 
zaczęła 3-letnią kadencję  
POWIAT

Czworo mieszkańców gminy Polko-
wice zostało powołanych do skła-
du Powiatowej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Powiatu Po-
lkowickiego. Jej kadencja potrwa 
trzy lata, tj. do 2023 roku.  
Przewodniczącym Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Powiatu Polko-
wickiego został Bogusław Godlewski, 
radny powiatu, jednocześnie dyrektor 
Centrum Kultury w Polkowicach. 
- Wybór na przewodniczącego to nie 
tylko wyróżnienie, ale ogromne wy-
zwanie – podkreśla Bogusław Go-
dlewski. - Najważniejsze to oczywiście 
wsparcie trzeciego sektora i zapew-
nienie powiatowym organizacjom 
prawidłowego rozwoju. Pozyskiwanie 
zewnętrznych funduszy, odpowiedni 
przepływ informacji, podnoszenie po-
ziomu wiedzy i kompetencji przedsta-
wicieli tych instytucji to jedne z prio-
rytetów. Moim zdaniem, najważniejsze 
jest jednak pobudzenie do działania 
naszych stowarzyszeń, a także innych 
organizacji – dodaje.  

Najczęściej rolą rady jest konsulto-
wanie i opiniowanie dokumentów dla 
potrzeb samorządu, na przykład, stra-
tegii czy programów współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. 
– Działania rady to nie tylko realiza-
cja ustawowych zadań, ale przede 

wszystkim praca na rzecz aktywizacji 
środowiska NGO na terenie powiatu 
– potwierdza Kamil Ciupak, starosta 
polkowicki, w piśmie gratulacyjnym 
skierowanym do przewodniczącego 
składu. 

Rada Działalności Pożytku Publiczne-
go Powiatu Polkowickiego liczy osiem 
osób (połowę składu muszą stanowić 
przedstawiciele tzw. trzeciego sekto-
ra). Powiat reprezentują radni Wanda 

Żuchowska i Bogdan Godlewski oraz 
Aneta Kurman-Rzęsista, sekretarz po-
wiatu i Justyna Smalec, dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
a organizacje pozarządowe: Bartosz 
Muszyński (Armia Polkowice), Joanna 
Brodowska (stowarzyszenie Lepsze 
jutro twórzmy dziś), Filip Rodzik (Skor-
pion Polkowice) oraz Marzena Szew-
czyk (Fundacja Eudajmonia).

ULK

To była rzeka nakrętek    

KGHM
Około 100 worków z nakrętkami 
przywieźli pracownicy KGHM na 
polkowicki rynek, by wypełnić ni-
mi miedziane serce. 
Plastikowe nakrętki zbierano w ko-
palniach Polkowice-Sieroszowice, 
Lubin i Rudna, hutach miedzi Głogów i 
Cedynia, COPI, ZWR i w Zakładzie Hy-
drotechnicznym. Przywieźli je wolon-
tariusze KGHM. 
- Akcja cieszyła się dużym 

powodzeniem, zebraliśmy 29 wor-
ków – mówiła Elżbieta Sawicka z ZG 
Rudna. 
- Nie wszystkie nakrętki zmieszczą 
się w koszu, dlatego część worków 
przewieziemy do naszego zakładu i 
przekażemy ojcu Gracjanka – dodała 
Magda Skoczyk z KGHM ZANAM. 
Gracjanek był pierwszym beneficjen-
tem zbiórki nakrętek. Drugim była 
Igusia, a obecnie plastiki zbierane są 
dla 5-letniego Olusia z Jędrzychowa. 

ULK 
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Jak zapewniają władze PPK, polkowicki 
„Grzybek” po modernizacji będzie obiektem 
nowoczesnym, wykorzystującym fotowoltaikę do 
podgrzewania wody we wszystkich nieckach. Będą 
dodatkowe, nowe atrakcje dla najmłodszych. 
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Będzie wieża dla jerzyków 
Choć są bardzo małe, to robią 
dużo dobrego dla naszego śro-
dowiska. Mowa o jerzykach. W 
Polkowicach jest ich całkiem 
sporo, ale jest pomysł, aby by-
ło ich jeszcze więcej. To kolejny 
proekologiczny element w mie-
ście.  

Sytuację jerzyków w Polkowicach 
badał ornitolog przemierzając mia-
sto wzdłuż i wszerz. Celem było 
znalezienie odpowiedniego miejsca 
na wieżę z budkami lęgowymi dla 
tych ptaków. 
- Warto zrobić wszystko, aby je-
rzyków było jeszcze więcej. Są nie-
zwykle pożyteczne, zjadają bardzo 
dużo owadów – mówi Janusz Stęp-
niewski, ornitolog. 
Po wstępnych oględzinach okaza-
ło się, że ptaki te można spotkać 
w zdecydowanej większości bu-
dynków wielopiętrowych. Uwagę 
ornitologa szczególnie przykuły 
tereny zielone na osiedlu Gwarków. 
W okolicznych blokach gnieździ się 
mnóstwo jerzyków. To dobre miej-
sce na postawienie wieży z budkami 
lęgowymi. 
- Jerzykom łatwiej będzie ją 

znaleźć i jest tutaj względny spo-
kój – wyjaśnia Janusz Stępniewski, 
a jako ciekawostkę dodaje: – One 
całe życie spędzają w locie, nawet 
śpią. Do tego stopnia uzależnione 
są od latania, że jak wyląduje jakiś 
przez przypadek na ziemi, to już nie 
wystartuje. 
- Wprowadzamy kolejne elementy, 
które sprzyjają rozwojowi przyro-
dy w naszym mieście – podkreśla 
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polko-
wic. – W wielu miastach stosuje 

się opryski przeciwko komarom, a 
my „zastosujemy” jerzyki, które w 
fenomenalny sposób je zwalczają. 
Wcześniej zamontowano w mieście 
budki dla nietoperzy i domki dla 
pożytecznych owadów. Wieża ze 
skrzynkami lęgowymi dla jerzyków 
będzie kolejnym proekologicznym 
elementem. Inwestycja zostanie 
zrealizowana w przyszłym roku. 

ULK

„Zielony” dach przy wiatraku 

Dach na pawilonie przy zabytkowym 
wiatraku zielony jest tylko z nazwy, bo 
mienić się będzie różnymi kolorami, w 
zależności od pory roku. Skąd taki po-
mysł?   

- W dobudowanym przy zabytkowym wia-
traku pawilonie, przeznaczonym na ka-
wiarnię, zastosowano pokrycie dachu w 
nowoczesnej technologii przyjaznej naturze 
– mówi Tomasz Duszyński, kierownik refe-
ratu inwestycji. - Dach został obsiany zie-
lenią ekspansywną, czyli roślinami o najniż-
szych wymaganiach wegetacyjnych, które 
potrafią same się utrzymać i rozwijać. Wła-
ściwie, dach nie wymaga żadnej pielęgnacji 
czy dodatkowego nawadniania - dodaje.

To ,,zielone" rozwiązanie, w naturalny spo-
sób wkomponowuje się w otoczenie bu-
dowli. Patrząc z lotu ptaka, widać przede 
wszystkim zabytkowy wiatrak w pełnej 
krasie, a nie „plamę” papy na dachu pawi-
lonu. Podobne wrażenie będą mieć osoby 
znajdujące się na tarasie widokowym. 

ULK

Zbieraj deszczówkę 
Mniejsze rachunki za wodę są możliwe, 
dzięki gromadzeniu deszczówki. Zebra-
ną wodę możemy wykorzystywać m.in. 
do podlewania roślin, oczyszczenia ta-
rasu czy wiaty lub umycia auta.    

Najprostszym rozwiązaniem na zbieranie 
deszczówki jest zamontowanie w swoim 
ogrodzie specjalnego pojemnika. Na rynku 
dostępne są pojemniki podziemne i nad-
ziemne o różnej pojemności w zależności 
od potrzeb.
– Montaż zbiornika na deszczówkę ma 
na celu zatrzymanie wód opadowych 
na terenie działki. Dzięki temu m.in. nie 
zmniejszamy zasobu wody pitnej i możemy 

wykorzystać wodę, którą uzbieramy do 
podlewania roślin – tłumaczy Małgorza-
ta Kalus-Chiżyńska, dyrektor wydziału 
ochrony środowiska i obszarów wiejskich. 
Warto zaznaczyć, że na przydomowe in-
stalacje wodne wkrótce będzie można 
otrzymać do pięciu tysięcy dofinanso-
wania z ministerialnego programu „Moja 
Woda”. Wnioski można składać od 1 lipca.
Jak podaje Ministerstwo Klimatu, przydo-
mowe inwestycje mogą spowodować za-
trzymanie nawet 1 mln metrów sześcien-
nych rocznie w miejscu opadu wody, w tym 
przypadku na  prywatnych działkach. 
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Kwiaty na suszę 
Trzy łąki kwietne zdobią Polkowice. Ty-
siące różnokolorowych kwiatów z pew-
nością przyciągają uwagę, ale oprócz 
walorów estetycznych, to rozwiąza-
nie niesie za sobą korzyści ekologiczne 
oraz oszczędności. Tam, gdzie jest taka 
możliwość warto więc postawić na łą-
ki, które dobrze znoszą wysokie tempe-
ratury oraz deficyt wody.     

– Łąki kwietne są odporne na susze, poma-
gają w walce ze smogiem, poprawiają mi-
kroklimat. Dodatkowo, w przeciwieństwie 
do trawników, nie wymagają tak częstego 
koszenia, co daje oszczędności finansowe 
i korzyści ekologiczne – wyjaśnia Elżbieta 
Kaczorowska, gminny architekt zieleni.

Pierwszą gminną łąkę, z okazji Polkowickie-
go Festiwalu Ziemi, w ubiegłym roku zasiali 
mieszkańcy wraz z burmistrzem Łukaszem 
Puźnieckim. Dziś możemy podziwiać tam 
piękne różnokolorowe kwiaty. W tym roku 
pracownicy urzędu gminy zakupili nasiona i 
założyli kolejne sześć arów łąki. Rośliny już 
kiełkują, a efekty zobaczymy późnym latem.

W Polsce łąki kwietne są doskonałą alter-
natywą dla wodolubnych trawników. Za-
miast chłonąć wodę, zachowują wilgoć w 
glebie. To rozwiązanie  doskonale sprawdzi 

się w gospodarstwach domowych. Dzięki 
niemu zużyjemy znacznie mniej wody.

Jak informuje Państwowe Gospodarstwo 
Wodne, w sezonie wiosenno-letnim podle-
wanie przydomowych trawników i ogród-
ków powoduje zwiększony pobór, a co za 
tym idzie spadki ciśnienia, a niekiedy nawet 
okresowe braki wody w kranie. Dlatego, w 
dobie zmian klimatu warto zmienić podejście 
do przydomowych rabat oraz zużycia wody.

 
PPi

Zapraszamy na nowy cykl 
Gazety Polkowickiej. 
W co drugim numerze będziemy Państwa informować o proekologicznych 
działaniach gminy Polkowice, których jest coraz więcej. Zamieścimy 
tu również eko-porady, które mieszkańcy będą mogli wykorzystać 
w swoich domach i ogrodach. Zapraszamy na „Eko-Wieści”.

W Polkowicach pierwszy zbiornik na deszczówkę stanął przy Kinie. 
Wodą podlewa się zieleń w parku miejskim. Pięć kolejnych pojemników 

stanie przy innych terenach zielonych w mieście. Ozdobią je obrazy 
namalowane podczas pleneru zorganizowanego przez Centrum Kultury w 
Polkowicach i Wolontariat KGHM. Inspiracją były dzieła mistrzów pędzla. 

Jeszcze więcej zieleni w gminie 
Ponad 120 drzew ma być nasadzonych w tym roku 
na terenie gminy Polkowice, nie licząc nasadzeń 
przy budowanej alei Jana Pawła II. Kolejnym zie-
lonym akcentem będą donice z wieloletnimi  rośli-
nami oraz krzewy. 
Projekt zazieleniania gminy Polkowice wkracza w kolejną 
fazę. 
- Obecnie trwa szacowanie kosztów realizacji planowa-
nych nasadzeń wraz z ich trzyletnią pielęgnacją – mówi 
Marzena Olejnik, dyrektor wydziału komunalnego w urzę-
dzie gminy. – Po określeniu wartości zadania i zabezpiecze-
niu dodatkowych środków w budżecie gminy oraz wielolet-
niej prognozie finansowej, wszczęta zostanie procedura 

wyboru wykonawcy – dodaje. 
Przy ul. Jaskrowej na os. Polkowice Dolne nasadzonych 
zostanie 11 ambrowców amerykańskich. Na Placu Piastów 
powstanie zielona alejka platanów. To kilka przykładów. 
- Planowane jest też obsadzenie ronda 11 Listopada, na 
którym stoi szyb kopalniany – dodaje Elżbieta Kaczorow-
ska, gminny architekt zieleni. - Będzie tam pnącze – wino-
bluszcz oraz krzewy okrywowe wraz z bylinami.
Nasadzenia wykonywane będą jesienią. 
- Dwa lata temu zerwaliśmy z polityką betonowania 
miasta – podkreśla Łukasz Puźniecki, burmistrz Po-
lkowic. – W zeszłym roku nasadzonych zostało ponad 
150 drzew. W tym roku będzie ich rekordowo dużo - ponad 
700, w tym prawie 600 przy alei Jana Pawła II. Zależy mi 
na tym, aby na koniec kadencji mieszkańcy odczuli to, że 
gmina Polkowice to zielone płuca Zagłębia Miedziowego.  

ULK
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OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Plano-
wania Przestrzennego, Geodezji i Nierucho-
mości informuje, iż na tablicy ogłoszeń w 
tut. Urzędzie – ul. Rynek 19 oraz na stronie 
internetowej www.polkowice.pl  (w zakładce 
nieruchomości) oraz w BIP-ie – zamieszczo-
no wykazy dotyczące:

- dzierżawy części działki o nr geod. 240/7 o 
pow. 36 m2, położonej 

 
w  Polkowicach przy ul. Górników (ogródek 
letni przed lokalem użytkowym).
- zwiększenia dotychczasowej powierzchni 
dzierżawy działki o nr geod. 100/16 obręb 
Żelazny Most z 0,13 ha do 0,35 ha z przezna-
czeniem na cele rolne. 

Informacje na temat wykazów można uzy-
skać w Wydziale Planowania Przestrzenne-
go, Geodezji i Nieruchomości – Rynek 19 (pok. 

OGŁOSZENIE 
„ Burmistrz Polkowic informuje, że miesz-
kańcom Gminy Polkowice udzielane są bez-
płatne porady prawne w zakresie dochodze-
nia roszczeń z tytułu występowania szkód 
górniczych.
Porad udziela radca prawny Robert Kurow-
ski, który przyjmuje w siedzibie Kancelarii  

 
Radców Prawnych QLQ H. Bucyk, P. Kaliciak, 
R. Kurowski sp. j. Oddział w Polkowicach,   
ul. Kilińskiego 6,  w każdy wtorek, środę i 
czwartek w godzinach 8–10. Sekretariat 
radcy prawnego czynny codziennie od ponie-
działku do piątku w godz. 8–15, nr telefonu 
76/845-40-42.”

– O G Ł O S Z E N I A  U R Z Ę D O W E  –

Wykaz dyżurów radnych 
rady miejskiej 

Radni pełnią dyżury we wtorki od godziny 16 do 17 
w pokoju nr 206 ratusza, telefon 76 75 92 096

30.06.2020 - GRZEGORZ RYŁKO 
07.07.2020 - ADAM TRYBKA

Przedsiębiorcą być  

BIZNES

Bycie przedsiębiorcą wymaga 
energii, pomysłowości, a często 
też odwagi. Szczególnie obecnie, 
w czasie epidemii koronawirusa. 
21 czerwca obchodziliśmy Dzień 
Przedsiębiorcy.  

- Bycie przedsiębiorcą nie jest ła-
twe, zwłaszcza w obecnych cza-
sach, ale patrzymy do przodu – mówi 
Maciej Wesołowski, prezes spółki 
Estella w Polkowicach. – Większość 
firm zaciska pasa, a ja uważam, że 
przyjdzie ten dobry czas. Po burzy 
zawsze świeci słońce. Chcemy być 
gotowi na wzrost sprzedaży po tym 
całym zamieszaniu. Właśnie rozpo-
częliśmy budowę hali magazynowej 
o powierzchni około tysiąca metrów 
kwadratowych – dodaje.  
Przypomnijmy, że w czasie epidemii 
wsparciem dla polkowickich przed-
siębiorców jest pakiet gospodarczy 
przygotowany przez władze gminy. 
- Z wnioskiem o zastosowanie ulg 
zwróciło się kilkunastu przedsię-
biorców – informuje Anna Zając, 
dyrektor wydziału podatków i opłat 
lokalnych w ratuszu. - Większość 

podatników skorzystała z uchwały 
w sprawie przedłużenia terminów 
płatności rat podatku od nierucho-
mości. Przesunięcie terminów do-
tyczy zarówno osób fizycznych jak i 
osób prawnych.

Zgodnie z uchwałą rady miejskiej, 
terminy tegorocznych płatności 
rat podatku od nieruchomości przy-
padające na 15 kwietnia, 15 maja i 
15 czerwca przedłużone są do 30 
września 2020 roku. 

- Kilku podatników otrzymało de-
cyzję pozytywną o zastosowanie 
ulg, natomiast wobec pozostałych 
przedsiębiorców prowadzone są 
postępowania – dodaje dyrektor 
wydziału.
Ponadto, w ramach pakietu urucho-
miono teleporadę dla przedsiębior-
ców i skrzynkę elektroniczną. Od-
powiedzi dotyczące form udzielania 
pomocy otrzymywali oni na bieżąco. 
Dodajmy, że obchody Dnia Przedsię-
biorcy mają służyć m.in. integracji 
tego środowiska w całym kraju, 
ale też sprzyjać jego działalności 
charytatywnej.

ULK
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Warto być lokalnym patriotą 
PIT

Nagrodę główną – 10 tysięcy zło-
tych – odebrał  Mariusz Rudnik. – 
Rozliczam się wiernie w Polkowi-
cach od czterech lat – mówi zwy-
cięzca pierwszej w historii loterii 
„Rozlicz PIT w Polkowicach i wy-
graj nagrody”.  

- Żona oglądała transmisję LIVE z lo-
sowania. Tam nie podawano nazwisk, 
lecz imiona, inicjały  
nazwisk oraz trzy ostatnie 
cyfry numerów telefonów 
komórkowych – relacjo-
nuje Mariusz Rudnik. – 
Mówiła, że może chodzić 
właśnie o mnie – dodaje. 
Tak faktycznie było. Zgod-
nie z zaleceniami, pan Ma-
riusz zadzwonił do orga-
nizatora loterii – Agencji 
Gartifica – i tam potwier-
dzono, że wygrał nagrodę 
główną w wysokości 10 
tysięcy złotych. 

- W ogóle się nie 
spodziewałem. 
Kiedy już okazało 
się, że to na pewno ja, 
byłem bardzo zadowolony 
i nadal jestem – mówi 
laureat polkowickiej loterii. 
– Warto było - kwituje. 

Przypomnijmy, że nie trzeba było 
wiele, by wziąć udział w pierwszej 
w historii Polkowic loterii PIT. Wy-
starczyło rozliczyć się w Polkowi-
cach (wpisać adres zamieszkania na 
terenie gminy) i zgłosić swój udział 
w loterii. Można to było zrobić inter-
netowo lub wrzucając kartę zgło-
szeniową do jednej z kilku specjalnie 
przygotowanych urn. 
Loteria trwała od 9 marca do 1 
czerwca. W tym czasie wpłynęło 
850 zgłoszeń.
- To świetnie, że loteria cieszyła się 
tak ogromnym zainteresowaniem i 
że ten nasz lokalny patriotyzm wziął 
górę – mówi Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic.
– Oceniamy to jako bardzo dobry wy-
nik –  mówi Robert Kieszek, prezes 

zarządu Agencji Gratifica. – Trzeba 
brać po uwagę kilka wypadkowych. 
Jedną z nich jest ogólna liczba miesz-
kańców, a drugą liczba uprawnionych 
do składania deklaracji PIT. Ważne 
jest też to, czy projekt  realizowany 
jest cyklicznie, czy – jak w Polkowi-
cach – po raz pierwszy.
Loteria miała zachęcić mieszkań-
ców do rozliczania się w miejscu 

zamieszkania, a nie zameldo-
wania. Co nie zawsze 
się pokrywa. W po-
lkowickim urzędzie 
skarbowym swój 
podatek rozlicza 77 
proc. mieszkańców 
gminy. Zgodnie z in-
formacją nadesłaną 
z Ministerstwa Fi-
nansów, zaplanowa-
ny w budżecie pań-
stwa dochód naszej 
gminy z tego tytułu 
sięga ponad 41 milio-
nów złotych.
– Gdyby w swojej 
małej ojczyźnie po-
datek dochodowy 
rozliczali wszyscy 

mieszkańcy, to wpływy do budżetu 
wyniosłyby ponad 53 miliony złotych 
– informuje Katarzyna Gryś, skarbnik 
gminy Polkowice. 

- Tym samym dochody gminy 
w roku 2020 byłyby wyższe 
o ponad 12 milionów złotych, 
co w bardzo istotny 
sposób poprawiłoby 
naszą sytuację i 
chociażby możliwości 
inwestycyjne – dodaje.

Oprócz nagrody głównej, wylo-
sowano również piętnaście osób, 
które wygrały nagrody rzeczo-
we (po pięć: czytników e-bo-
oków, oczyszczaczy powietrza i 
hulajnóg elektrycznych). Łączna 
pula nagród wyniosła blisko 30 
tysięcy złotych.  

DRM/ULK

60
PLACÓW  

ZABAW

15 KM
CHODNIKÓW

400
PRZYSTANKÓW

15KM
ŚCIEŻEK

ROWEROWYCH

4 KM
DRÓG

10
AUTOBUSÓW

MIEJSKICH 12 mln złotych
można 

przeznaczyć
na:

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

Łukasz Puźniecki
Burmistrz Polkowic

 Ta nagroda to 
ukoronowanie takiej 

dobrej, obywatelskiej 
postawy.
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miasto gmina

1. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. mjr Hu-
bala 3, 59-100 Polkowice
mjr Hubala, Kopalniana, 
Wojska Polskiego

2. Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. mjr 
Hubala 3, 59-100 Polkowice
Akacjowa, Brzozowa, Dąbrowskiego, 
Energetyków, Kasztanowa, Klonowa, 
Krzywa, Legnicka, Mickiewicza, Polna, 
Henryka Sucharskiego

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 (świetli-
ca), ul. Dąbrowskiego 1A,
59-100 Polkowice
Bracka, Górników, Kolejowa, 
Lipowa, Miedziana

4.Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Li-
powa 2, 59-100 Polkowice
3 Maja, Ratowników, 
Sztygarska

5. Polkowickie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polko-
wice
 11 Lutego, Krótka, Wołodyjowskiego

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 (świetli-
ca), ul. Kmicica 23, 59-101 Polkowice
Kominka, Kmicica, Skrzetuskiego, 
Spółdzielcza

7. Klub Relax, ul. Chocianowska 78,
59-101 Polkowice
Agawowa, Arnikowa, Astrowa, Aza-
liowa, Babisza, Bławatkowa, Borów-
kowa, Chabrowa, Chocianowska, Cy-
trynowa, Czereśniowa, Fabryczna, 
Fiołkowa, Gerberowa, Gorczycowa, 
Goździkowa, Gruszkowa, Irysowa, 
Jagodowa, Jana Pawła II, Jaskrowa, 
Jaśminowa, Jemiołowa, Kaczeńco-
wa, Kaktusowa, Kminkowa, Konwalio-
wa, Krokusowa, Lawendowa, Lil iowa, 
Makowa, Nagietkowa, Narcyzowa, 
Nasturcjowa, Owocowa, Pomarań-
czowa, Porzeczkowa, Poziomkowa, 
Przemkowska, Royal , Różana, Ru-
miankowa, Słonecznikowa, Słubicka, 
Stokrotkowa, Strefowa, Szprotawska, 
Śliwkowa, Truskawkowa, Tulipanowa, 
Wyżykowskiego, Zawilcowa, Zgorze-
lecka, Żarska, Żonkilowa, Żurawinowa

8. Szkoła Podstawowa Nr 3, ul . 
Ociosowa 3, 59-100 Polkowice
Ociosowa, Spokojna

9. Szkoła Podstawowa Nr 3,
ul. Kominka 1, 59-100 Polkowice
 Skalników

 

 
UWAGA ZMIANA ADRESU

10.Szkoła Podstawowa nr 1 (sa-
la gimnastyczna), ul. Kmicica 23,  
59-101 Polkowice
Browarna, Chełmońskiego, Chopina, 
Chrobrego, Działkowa, Gdańska, Gło-
gowska, Górna, Karłowicza, Kilińskiego, 
Kossaka, Leśna, Mała, Młyńska, Mo-
niuszki, Ogrodowa, Paderewskiego, Plac 
Kościelny, Plac Piastów, Plac Wolności, 
Pocztowa, Rynek, Sienkiewicza, Słowiań-
ska, Szkolna, Św. Sebastiana, Targowa, 
Zachodnia

11. Szkoła Podstawowa Nr 2 (sala gim-
nastyczna), ul. Dąbrowskiego 1A, 59-
100 Polkowice
Baczyńskiego, Bogusławskiego, Bukowa, 
Cisowa, Dębowa, Elektorska, Grabowa, 
Harcerska, Jarzębinowa, Jesionowa, Ka-
linowa, Kołłątaja, Korczaka, Krasickiego, 
Kusocińskiego, Małkowskiego, Matejki, 
Miłosna, Młodych, Modrzewiowa, Na-
ruszewicza, Niemcewicza, Poselska, 
Przemysłowa, Rejtana, Skargi, Sosnowa, 
Szarych Szeregów, Świerkowa, Topolowa, 
Wierzbowa.

WARTO WIEDZIEĆ
Wybory prezydenckie odbywają się w Pol-
sce co pięć lat, chyba, że z jakiegoś powodu 
kadencja prezydenta zakończy się szybciej. 
Tak zdarzyło się po śmierci Lecha Kaczyń-
skiego. Skróconą kadencję miał również 
Wojciech Jaruzelski. W tym przypadku ko-
niec kadencji wyznaczyły zmiany w prawie.  
Ta sama osoba może sprawować urząd 
prezydenta przez maksymalnie dwie ka-
dencje. Polacy zadecydowali o reelekcji 

urzędującego prezydenta wyłącznie raz. 
Było to w przypadku Aleksandra Kwaśniew-
skiego, który był prezydentem Polski w la-
tach 1995-2005.
Prezydentem zostaje ten kandydat, który 
otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie 
oddanych głosów. Frekwencja wyborcza nie 
wpływa na ważność wyborów prezydenc-
kich. W przypadku, gdy żaden z kandydatów 
nie otrzyma wymaganej liczby głosów, 
dwa tygodnie później odbywa się II tura 

głosowania. Uczestniczą w niej dwaj kandy-
daci z największą liczbą głosów z I tury. Dla 
zwycięstwa w II turze wystarczy otrzymać 
więcej głosów niż przeciwnik.  
W pierwszej turze zwyciężyć udało się 
dotychczas wyłącznie Aleksandrowi Kwa-
śniewskiemu w 2000 roku. Pokonał pozo-
stałych kandydatów zdobywając wówczas 
53,9 proc. wszystkich głosów. 

DRM

Polkowice gotowe na WYBORY PREZYDENCKIE
Zagłosujemy w piętnastu 
obwodach w yborczych. 
Ze względów bezpieczeń-
stwa zmieniono adres loka-
lu wyborczego nr 10. Z PCUZ 
przeniesiono go do sali gim-
nastycznej przy szkole pod-
stawowej nr 1. Wszystkie 
siedziby obwodowych ko-
misji wyborczych są przy-
stosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Składy obwodowych komisji 
wyborczych są uzupełnione. 
Mieszkańcy będą głosować w 
dedykowanych im ze względu 
na adres zamieszkania lokalach 
wyborczych. Poniżej prezentu-
jemy lokalizacje obwodowych 
komisji wyborczych na mapie 
Polkowic, jak i na terenie gminy 
Polkowice.
 

Lokale wyborcze będą otwarte 
w dniu 28 czerwca 2020 roku w 
godzinach od 7 do 21. 
Przypomnijmy, 28 czerwca 
2020 roku odbędzie się pierw-
sza tura wyborów prezydenc-
kich. Wybory początkowo 
zaplanowano na 10 maja 2020 
roku, jednak ze względu na pan-
demię koronawirusa ustalono 
nowy termin. 

 
ZAGŁOSUJEMY W 
REŻIMIE SANITARNYM 

- Wybory będą wyjątkowe, po-
nieważ odbywają się w stanie 
epidemii, z dodatkowymi za-
leceniami ministra zdrowia – 
mówi Izabela Wawrzonkowska, 
urzędnik wyborczy. 
Przy wejściu do lokalu wy-
borczego będzie stanowisko 

z płynem do dezynfekcji rąk. 
Wyborcy muszą mieć maseczki 
i najlepiej byłoby, gdyby mieli 
własne długopisy. Wewnątrz 
może być jedna osoba na cztery 
metry kwadratowe. 
- Członkowie komisji wypo-
sażeni będą w jednorazowe 
rękawice, maseczki i przyłbi-
ce – wymienia Izabela Waw-
rzonkowska. – Odległość mię-
dzy nimi wyniesie co najmniej 

półtora metra.  
Z kolei, dwumetrowy dystans 
powinni zachować wyborcy 
czekający w kolejce do lokalu 
wyborczego. Stoły nie będą 
przykryte, aby ułatwić ich de-
zynfekcję, a pomieszczenia wie-
trzone będą co godzinę przez 
co najmniej dziesięć minut.  

DRM /ULK 

Autobusem na wybory 

Gmina uruchomiła autobusy komunikacji 
miejskiej, które będą dowozić 

mieszkańców terenów wiejskich do 
lokali wyborczych. Są to cztery linie:  

nr 10, 11, 12 i 13.  
Na każdej z nich przewidziane są trzy 

kursy: poranny, popołudniowy  
i wieczorny. Szczegóły oraz rozkłady 

jazdy można znaleźć na stronie 
internetowej www.zkmp.pl
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gmina

W I turze wyborów prezydenckich 2020 
będziemy wybierać spośród jedenastu 
kandydatów.  W stosunku do listy 
kandydatów w wyborach zaplanowanych na 
10 maja oznacza to następujące zmiany. Po 
rozpatrzeniu skargi przez Sąd Najwyższy, 
kandydatem na prezydenta został też 
Waldemar Witkowski. Z listy kandydatów 
wypadła Małgorzata Kidawa-Błońska, 
którą zastąpił Rafał Trzaskowski. 

WIEK
 44

WYKSZTAŁCENIE 
wyższe 
politologiczne 

ZAWÓD
europoseł

BARWY  
POLITYCZNE
Wiosna Roberta 
Biedronia

WIEK
 61

WYKSZTAŁCENIE 
średnie 

ZAWÓD
menadżer

BARWY  
POLITYCZNE
Federacja dla 
Rzeczypospolitej

WIEK
 48

WYKSZTAŁCENIE 
wyższe 
politologiczne 

ZAWÓD
prezydent 
Warszawy

BARWY  
POLITYCZNE
Platforma 
Obywatelska RP

WIEK
 38

WYKSZTAŁCENIE 
średnie

ZAWÓD
poseł

BARWY  
POLITYCZNE
Konfederacja 
Wolność i 
Niepodległość

WIEK
 38

WYKSZTAŁCENIE 
wyższe 
medyczne 

ZAWÓD
poseł

BARWY  
POLITYCZNE
Polskie Stron-
nictwo Ludowe

WIEK
 66

WYKSZTAŁCENIE 
wyższe 

ZAWÓD
zarządca 
spółdzielni 
mieszkaniowej

BARWY  
POLITYCZNE
Unia Pracy

WIEK
 48

WYKSZTAŁCENIE 
wyższe 
prawnicze 

ZAWÓD
prezydent RP

BARWY  
POLITYCZNE
bezpartyjny (w 
poprzednich 
wyborach Prawo 
i Sprawiedliwość)

WIEK
 54

WYKSZTAŁCENIE 
wyższe 
historyczne 

ZAWÓD
nauczyciel 
akademicki

BARWY  
POLITYCZNE
Ruch Prawdziwej 
Europy -  
Europa Christi

WIEK
 64

WYKSZTAŁCENIE 
średnie

ZAWÓD
przedsiębiorca

BARWY  
POLITYCZNE
Kongres Nowej 
Prawicy, POLExit

WIEK
 43

WYKSZTAŁCENIE 
średnie

ZAWÓD
publicysta

BARWY  
POLITYCZNE
bezpartyjny

WIEK
 44

WYKSZTAŁCENIE 
wyższe 
zarządzanie 

ZAWÓD
przedsiębiorca

BARWY  
POLITYCZNE
bezpartyjny

KANDYDACI NA PREZYDENTA RP 2020

BIEDROŃ ROBERT JAKUBIAK MAREK TRZASKOWSKI RAFAŁ

BOSAK KRZYSZTOF
KOSINIAK-KAMYSZ 
WŁADYSŁAW WITKOWSKI WALDEMAR

DUDA ANDRZEJ PIOTROWSKI MIROSŁAW ŻÓŁTEK STANISŁAW

HOŁOWNIA SZYMON TANAJNO PAWEŁ





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

Tata to brzmi dumnie   
DZIEŃ  OJCA

Z okazji Dnia Ojca zorganizowaliśmy wyzwanie na gminnym Facebooku. 
Poprosiliśmy, by mieszkańcy publikowali zdjęcia przedstawiające dzieci 
wspólnie z ich ojcami. Ilość przesłanych fotografii przeszła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Wszystkie fotki bardzo nam się podobały i za nie dziękuje-
my, jednak na jednej stronie możemy umieścić ich zaledwie siedem. 

POLKOWICKIM TATUSIOM ŻYCZYMY 
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO
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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 2 pokojowe, ok. 30 
m2, do remontu, na III piętrze 
509 158 415

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

 � 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 

 � 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 

 � Motocykl - Chopper Yamaha 
Virago 700, stan bardzo dobry, 
bez wkładu finansowego, 
serwisowany w Yamaha Lubin. 
Zarejestrowany, ubezpieczony. 
Wersja amerykańska.  
697 612 387

 � mieszkanie własnościowe, 58,6 
m2, III piętro, ul. Ociosowa lub 
zamienię na mniejsze za dopłatą  
607 524 225

 � Sprzdam wózek inwalidzki z 
poduszką ortopedyczną 
607 524 225

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

 � 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

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

 � 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

 � nowy telefon LG K4  
666 685 283

 � nowe skóry koloru białego  
666 685 283

 � garniutur 666 685 283

 � Rower miejski i górski 
606 124 637

 � garaż z kanałam przy ul. Polnej  
602 705 519

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

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

 � 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

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

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

 � działkę letniskową w Radzyniu 
nad jeziorem Pluszne o pow. 7 
arów.  505 131 442

 � Zbiornik plastikowy w koszu 
metalowym i na palecie 
metalowej (1000 l)  724 650 626

 � działkę na ROD Miedzianka 
pow. 296 m2, zagospodarowana, 
gotowa do korzystania  
691075133 po godz. 14:00

 � Kamień ogrodowy ozdobny. 
Ceny promocyjne od 150 zł, grysy 
granitowe, bazaltowe, kora 
kamienna 768 311 448

 � Bar przy szybie R-IX, cena 50 
tys. zł 531 602 514

 � camping metalowy, ocieplony 
(2 pomieszczenia), cena 3,5 tys. 
zł, do negocjacji 531 602 514

 � chłodnię 4,5m x 2,5m, wys. 1,8 
m, cena 1500 zł, do negocjacji  
531 602 514

 � Nowy serwis obiadowy, 
porcelana szwajcarska (Victoria), 
sześć kieliszków do wina  
666 685 283

 � Działkę 5-arową nad jeziorem 
Przemeckim w Perkowie (domek 
letniskowy ok. 30mkw., 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, prąd, szambo, 
woda), cena 55 tys. zł  
782 743 745

 � Mieszkanie: 3 pokoje, balkon, III 
piętro, ul. Kmicica, Polkowice  
783 796 447

 � Mieszkanie własnościowe, 3 
pokoje, 50,6 mkw., II piętro, ul. 
Górników, Polkowice. Cena 180 
tys. zł (do negocjacji)   
724 995 432

 � Audi A4, benzyna 1.6, na 
chodzie, stan dobry  697 286 458

 � Mieszkanie przy ul. Ociosowej, 
II piętro, 4 pokoje, 74 mkw., bez 
junkersa, osobno łazienka i WC, 
balkon. Dwustronny rozkład. 
Cena: 300 tys.  508 459 015 

 � Mieszkanie własnościowe, pow. 
37,20 mkw., 4 piętro, ul. 11 
Lutego. Cena 160 tys. zł, do 
negocjacji.   721 503 894

 � Atrakcyjne 2-poziomowe 
mieszkanie z ogródkiem i 
miejscem postojowym w 
Chocianowie. I piętro, 2 pokoje, 
salon z aneksem kuchennym, 
łazienka z WC, pow. 90,70 mkw. 
Niskie koszty utrzymania, 
mieszkanie bezczynszowe, duży 
(13 mkw.) taras z widokiem na 
ogród. Budynek 8-rodzinny 
(wspólnota), posesja ogrodzona. 
Cena 229 tys. zł.   698 163 363

 � Mieszkanie przy ul. 
Wołodyjowskiego w Polkowicach, 
po remoncie, zadbane, 46 mkw., 
3 pokoje, balkon   791 976 593

 � Aparat słuchowy, produkcji 
duńskiej, nowy, z kartą 
gwarancyjną   697 286 458

 � Mieszkanie przy ul. 11 Lutego 
w Polkowicach, I piętro, pow. 45 
mkw., 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon, piwnica  516 531 333

 � Garaż przy ul. Kolejowej w 
Polkowicach 603 469 676
USŁUGI

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

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

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

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

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

 � Archiwizacja, kopiowanie 
wszystkich rodzajów kaset wideo 
na pendrive, CD, DVD i dysk. 
Zgrywanie klisz foto i slajdów na 
DVD. Nagrywanie filmów z 

życzeniami na wesela, 18-tki. 
664 687 458

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

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

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

 � Pluskwy to nie problem BOMB
A i po problemie 514 47 51 51

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz 604 993 012

 � Firma ogólnobudowlana 
wykona usługi budowlane w 
zakresie budownictwa, solidnie i 
tanio.   517 425 681

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

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz. 
604 993 012

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

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

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

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

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

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

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

 � Dobry DJ na Twoją imprezę. 
Zadbam o 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

 � Wiercenie studni głębinowych 
537389002

 � Skup aut, urzędowa kasacja 
pojazdów, zaświadczenia do 
wydziału komunikacji o likwidacji 
pojazdu. Płacimy gotówką, 
własny transport  570 115 190

 � Masaż leczniczy i sportowy, w 
domu u klienta 732 559 993
KUPIĘ

 � 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

 � Mieszkanie 3-pokojowe w 
nowym budownictwie w 
Polkowicach, do II piętra, 
najlepiej po remoncie  
725 133 523

 � Działkę na ROD Miedzianka, do 
6 tys. zł.  726 885 552

 � Działkę na ROD Relax lub 
Marysieńka, może być 
zaniedbana, z altaną w 
obojętnym stanie. Cena do 10 
tys. zł.   793 106 081
PRACA 

 � Osoba niepełnosprawna poszu-
kuje pracy. Tylko poważne oferty.  
608 701 480

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

WYNAJMĘ

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

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

 � Wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe przy ul. Kmicica, 3 
piętro, balkon, umeblowane 
883 400 269

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

 � Wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe,34 m2-4 piętro w 
wieżowcu ,ul.Sztygarska ,z 
windą,centrum miasta,duży 
parking. Mieszkanie całe 
umeblowane i wyposażone  
692 533 405

 � Posiadam do wynajęcia pokój. 
723 507 041

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

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

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

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

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

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

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

 � Wynajmę lokal przy ul.
Skalników 80 m2 cena 2000 zł do 
negocjacji 692283745

 � Garaż przy ul. Dąbrowskiego w 
Polkowicach 693 509 231
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Sezon na róże 
ZIELEŃ

Hodowców róż czeka teraz sporo pra-
cy dotyczącej usuwania uszkodzonych 
przez deszcz i przekwitłych kwiatów. 
Mniej pracy będą mieli posiadacze róż 
samoczyszczących się, to jest tych 
które „brudzą” zrzucając płatki. 

Róże nie posiadające tej cechy, będą zatrzy-
mywać przekwitające, czasami pleśniejące 
kwiaty na krzewach, zarazem tracąc atrak-
cyjność. Radą na to jest bieżące usuwanie 
przekwitłych kwiatów, wycinając pędy w 
połowie ich wysokości. Należy pamiętać, 
że im mocniej tniemy tym mniej liczne, ale 
silniejsze wybiją nowe pędy. Gdy usuniemy 
tylko kwiat i mały fragment łodygi, w miej-
scu cięcia powstanie kilka nowych pędów, 
na których po około sześciu tygodniach 
pojawią się drobniejsze kwiaty.  
Wybierając róże do ogrodów proszę zwra-
cać uwagę na ich odporność na choroby. W 
szkółkach  można nabyć odmiany odporne 
na mączniaka prawdziwego i mało podatne 

na najgroźniejszą chorobę róż – czarną 
plamistość liści. Róże posadzone w naszym 
mieście są tak właśnie dobierane. Ze swo-
jego doświadczenia wiem, że róże podatne 
na czarną plamistość, mogą całkowicie za-
mrzeć w ciągu jednego sezonu. 
Kolejną ważną czynnością jest sadzenie róż 
w pełnym słońcu. W cieniu i dużym zagęsz-
czeniu będą gorzej rosły i kwitły mniej ob-
ficie, a także mogą być częściej atakowane 
przez choroby grzybowe. 
Róże wymagają żyznych, lekkich i  prze-
puszczalnych gleb i rosnące tylko w ta-
kim podłożu będą obficie kwitnąć. Ważne 
przy uprawie róż jest też ich regularne 
nawożenie. 
Jeżeli posadziliśmy róże szczepione (okuli-
zowane) trzeba sprawdzać czy nie wybijają 
pędy z podkładki. Te pędy trzeba koniecz-
nie usuwać, aby nie zdominowały odmia-
ny szlachetnej. Często w rabacie różanej 
zauważamy wybujały krzak róży dzikiej 
(Rosa canina) to jest właśnie efekt błędów 
w pielęgnacji. 

W naszym mieście większość róż okrywo-
wych nie jest szczepionych, a więc w ich 
uprawie nie pojawia się problem wyrasta-
nia odrostów z podkładki. Najliczniejsze w 
Polkowicach odmiany The Fairy i Lovely Fa-
iry to róże okrywowe rosnące na własnym 
korzeniu, a dodatkową zaletą jest to, że ich 
pędy same mogą się ukorzeniać, przez co 
szybko zakrywają grunt kobiercem licz-
nych, drobnych kwiatów i zielonych liści. 

Elżbieta Kaczorowska

Kierunek PSZOK
Chcesz pozbyć się starej lodówki, pralki czy telewizora? 
Robisz drobny remont i nie wiesz, co zrobić z gruzem? Masz 
w swoim domu odpady niebezpieczne lub problemowe? Po-
lkowicki PSZOK przyjmuje te i inne odpady od mieszkańców 
bezpłatnie. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 12-19 oraz w soboty od 10-15. 

W Centralnym PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie segre-
gowane odpady komunalne:

• ODPADY OPAKOWANIOWE (papier, 
tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe),

• ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE,

• MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE,

• ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,

• ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

• PRZETERMINOWANE LEKI,

• CHEMIKALIA,

• ZUŻYTE OPONY (pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 2,5 ton oraz średnicy do 1,1 m)

• UBRANIA I TEKSTYLIA,

• ODPADY ZIELONE,

• POPIÓŁ.

W Centralnym PSZOK-u nie są przyjmowane następujące 
rodzaje odpadów:

• ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST,

• SZYBY SAMOCHODOWE I CZĘŚCI SAMOCHODOWE,

• OPONY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI 
ROLNICZEJ ORAZ GOSPODARCZEJ,

• SZKŁO ZBROJENIOWE I HARTOWANE,

• ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE.

Centralny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(CPSZOK) jest zlokalizowany w Polkowicach przy ul. Działkowej 
18. Bezpośredni kontakt telefoniczny z pracownikiem  CPSZOK 
pod nr tel. 606 276 657
 

Jak segregować... 
jajka?
Często stoimy przed dylematem, gdzie, co wyrzucić. Na ratunek spieszą 
bohaterowie Super Piątki, przed którymi żadne odpady nie mają tajemnic. 
Pomogą nam oni rozłożyć na części pierwsze każdy odpad. Na pierwszy 
ogień – jajko. Jego odpowiednia segregacja wcale nie jest taka prosta.
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Mokre kino samochodowe 

KINO

Deszczowa aura namieszała w pro-
gramie kina samochodowego, zor-
ganizowanego w miniony weekend 
na terenie przy polkowickim sta-
dionie. Ale pomysł nie trafił do la-
musa.  

Plenerowe projekcje filmowe rozpo-
częły się w piątkowy wieczór z za-
chowaniem reżimu sanitarnego (wjeż-
dżającym mierzono temperaturę). 
Podczas seansów uczestnicy mogli 
skorzystać z oferty gastronomicznej, 
a swoje zamówienia odbierali przed 
drzwiami aut. Tego dnia było, w sumie, 
około 40 aut. 

Sobotnią część imprezy odwołano. 
Powodem były skutki „gwałtownie 
zmieniającej się pogody”, a w tej sy-
tuacji kwestią najważniejszą stało się 
bezpieczeństwo uczestników. Orga-
nizatorzy za wszelkie niedogodności 
przeprosili. 
- Sobotnie seanse musieliśmy odwołać 
ponieważ wskutek deszczu i silnych 

porywów wiatru uszkodzony został 
ekran – wyjaśnia Bogusław Godlewski, 
dyrektor Centrum Kultury w Polkowi-
cach. – Robiliśmy wszystko, aby jak 
najszybciej usunąć wszelkie usterki. W 
niedzielę, tylko na projekcji bajki było 
ponad czterdzieści samochodów, a na 
wieczornych seansach około dwudzie-
stu. Pomimo przeszkód uważamy, że 
formuła kina samochodowego spraw-
dziła się i już wiemy, że nie było to 
ostatnie takie wydarzenie w tym roku. 

Kiedy będzie kolejne? Być może na za-
kończenie wakacji. 

Warto podkreślić, że filmowe kino na 
stadionie miało też wydźwięk charyta-
tywny. Przed każdą projekcją na ekra-
nie pojawiały się reklamy lokalnych 
firm. To był ukłon w stronę przedsię-
biorców, których działalność dotknęły 
skutki epidemii COVID-19. 

ULK

Zaproszenie do 
wirtualnej czytelni 
BIBLIOTEKA

Dostęp do ponad dwóch i pół tysiąca 
publikacji z różnych wydawnictw (w 
tym PWN) bez wychodzenia z domu – 
to możliwe dzięki platformie IBUK Li-
bra. Polkowicka biblioteka umożliwia 
czytelnikom rejestrację, rozdając 
specjalny pin.
 
 

Po kod dostępu należy się wybrać oso-
biście do siedziby Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Polkowicach. 
- Wszystkie wcześniej wydane piny 
zostały przedłużone na kolejny rok i 
czytelnicy, którzy taki kod otrzymali, 
nie muszą pobierać nowego – zapew-
nia Maria Grzegorek z polkowickiej 
biblioteki. 

W ostatnim numerze wygrała pani Małgorzata Chrzan. 

Termin nadsyłania rozwiązania do 03 lipca 2020 roku.
Rozwiązania należy przynieść do Wypożyczalni Głównej Biblioteki.  

Jest to ostatnia krzyżówka przed wakacjami.  
Kolejnej mogą się państwo spodziewać we wrześniu.
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Piotr w krainie czarów 

PIŁKA NOŻNA
,,Piłka nożna jest czymś wy-
jątkowym, a klub Górnik Po-
lkowice jest moim domem. 
Tutaj spędziłem swoje naj-
lepsze lata w życiu". Z Pio-
trem Wójcikiem rozmawia 
Ryszard Flisiewicz.

Jesteś związany z piłką noż-
ną od zawsze. Jak rozpoczęła 
się Twoja przygoda z tą dys-
cypliną sportu?

Moja przygoda z piłką nożną 
rozpoczęła się na początku lat 
siedemdziesiątych. Moim pierw-
szym klubem był Piast Gliwice, 
a następnie Carbo Gliwice, z 
którym wywalczyłem awans do 
III ligi. W Polkowicach znalazłem 
się w 1976 roku i zostałem do 
dzisiaj.  

A jak to się stało, że trafiłeś 
właśnie do Polkowic?

Kolega, z którym grałem na 
Śląsku, miał w Polkowicach 
rodzinę i właśnie on mnie na-
mówił, żebym przyjechał do 
Polkowic. Pojechałem za pracą. 
Pamiętam, jak przyjechałem 
do Legnicy, wsiadłem do "Aśki-
"(autobus) i trafiłem do krainy 
czarów. Przyszedłem do klubu, 
spotkałem się z prezesem Za-
bielskim i trenerem Pawlicą, i 
zdecydowałem się pozostać 
w Górniku. Trenerowi Pawlicy 
dużo zawdzięczam w moim ży-
ciu, jest moim wielkim przyja-
cielem. O tym, że postanowiłem 
zostać w Polkowicach, tak na-
prawdę zdecydował przypadek. 
Moja przyszła żona przyjechała 
na praktykę do kopalni i wtedy 
ją poznałem. Wzięliśmy ślub i 
wspólnie podjęliśmy decyzję, 
że w tym mieście zamieszkamy 
i tak jest do dzisiaj..    

Spędziłeś w Górniku więk-
szość swojego życia. Jak 
wspominasz ten okres?

Zawsze będę dobrze wspominał 
ten klub. Ja nigdy nie oglądam 
się za siebie, tylko patrzę do 
przodu. Górnik jest moją drugą 

miłością, zaraz po żonie. Za-
wsze interesowałem się tym, 
co się dzieje w klubie. Nigdy nie 
byłem obojętny. Oddałem temu 
klubowi całe swoje życie.

Jesteś z polkowickim klubem 
związany od 1976 roku. Czy 
spotkałeś na swojej drodze 
piłkarzy, których chciałbyś 
wyróżnić?

Dla mnie takimi zawodnikami 
byli: Tomasz Salamoński, Fran-
ciszek Wysota i Kamil Wacław-
czyk.  Wszyscy wymienieni 
piłkarze, moim skromnym zda-
niem, byli i są piłkarzami nie-
tuzinkowymi. Tomek to piłkarz 
orkiestra, w szatni i na boisku. 
Prywatnie również bardzo go 
szanuję. Jego umiejętności gry 
w piłkę nożną były niesamo-
wite. Potrafił ciężar gry wziąć 
na siebie i robił to kapitalnie. 
Radził sobie w każdej sytu-
acji. Franek był znakomity pod 
względem technicznym. Trudno 
było mu odebrać piłkę i świet-
nie ją rozgrywał do kolegów. 
Dużo widział, co się działo na 
boisku. Podobne predyspozycje 
ma Kamil Wacławczyk. To za-
wodnik o znakomitej technice i 
jest prawdziwym dyrygentem 
drużyny. Górnik Polkowice miał 
dużo wartościowych piłkarzy. 

Chciałbym przy okazji wspo-
mnieć o dwóch moich przyjacio-
łach, znakomitych piłkarzach 
- Mietku Borkowskim, który 
w historii klubu był jednym z 
najlepszych napastników oraz 
świętej pamięci Andrzeju Kocie, 
który był nieocenionym wzorem 
dla wielu młodych pokoleń po-
lkowickich piłkarzy.

Czy Twoim zdaniem obecna 
piłka nożna różni się od tej, 
kiedy Ty grałeś?

Pewnie, że się różni. Jak byłem 
chłopcem, to graliśmy w piłkę 
od rana do wieczora. Trudno 
było nas powstrzymać.  Teraz 
większość dzieci zamiast grę w 
piłkę woli komputery. Nie po-
chwalam tego. Natomiast jeśli 
chodzi o mecze ligowe, to po-
ziom piłkarski poszedł w górę. 
Piłkarze mają lepsze warunki 
treningowe. Ale żeby coś w 
piłce nożnej osiągnąć, trzeba 
solidnie pracować. Przykładem 
tego jest chociażby Robert Le-
wandowski.  Jest od kilku lat 
światową gwiazdą piłkarską, 
mimo to ciągle ciężko pracu-
je. Takich ludzi w polskiej lidze 
trudno mi znaleźć.

Jesteś zasłużonym emery-
tem. Ciągle jesteś przy Gór-
niku. Nie ma dnia, żebyś nie 
był w klubie. Obserwujesz 
treningi i mecze. Co ten klub 
ma takiego w sobie, że Cię tak 
do niego ciągnie?

To jest mój drugi dom. Nie wiem 
nawet jak to wytłumaczyć. Jak 
siedzę w domu , to czegoś mi 
brakuje. Wtedy ubieram się i idę 
do klubu. Spędzam codziennie 
w klubie kilka godzin. Bez tego 
nie potrafię żyć. Zawsze sza-
nowałem i szanuję zawodników 
Górnika i myślę, że oni mnie 
również. Ostatnio miałem takie 
zdarzenie. Obchodziłem swoje 
urodziny i niespodziewanie trzy-
dziestu piłkarzy zaśpiewało 
mi "100 lat". Ciarki przeszły mi 
po ciele i było to dla mnie coś 
wyjątkowego.

Piłkarze Górnika Polkowice 
po przerwie wrócili na bo-
isko. Początek nie był najlep-
szy, ale już teraz wydaje się, 
że piłkarze wracają na wła-
ściwe tory. Co o tym sądzisz?

Trenowania w domu przez trzy 
miesiące i biegania po lesie, nie  
można porównać do treningu 
na boisku. Nie znam takiego 
trenera na świecie, który by 

znalazł jakieś antydotum  na 
to, że piłkarze wyjdą na boisko 
i wygrywają mecz za meczem. 
Te trzy miesiące przerwy w roz-
grywkach nie wyszły najlepiej 
naszym piłkarzom. Myślę, że od 
meczu z Lechem II Poznań po-
winno być coraz lepiej ( wywiad 
przeprowadzony przed ostatni-
mi wygranymi meczami z Pogo-
nią Siedlce i Elaną Toruń). Trener 
Dobi jest trenerem z ogromną 
charyzmą. Jego osobowość ma 
pozytywny wpływ na piłkarzy.

Na koniec naszej rozmo-
wy chciałbym Cię zapy-
tać, czy jesteś spełnionym 
człowiekiem?

Czy ja jestem spełnionym 
człowiekiem? (uśmiech). W 
pierwszej kolejności chciałbym 
podziękować swojej żonie i dzie-
ciom, których bardzo kocham, 
że potrafili mnie zrozumieć. 
Zbyt wiele czasu dla nich nigdy 
nie miałem. Mam swoje proble-
my zdrowotne, ale nie lubię o 
nich mówić. Szanuję dom, żonę i 
dzieci. Wydaję mi się, że jestem 
człowiekiem spełnionym.
 
Dziękuję za rozmowę

Górnik wraca do gry
PIŁKA NOŻNA

Po dwóch przegranych meczach i 
remisie w końcu drużyna Górnika 
Polkowice wraca na właściwe to-
ry i zaczyna wygrywać.
 
Polkowiczanie złapali właściwy rytm 
gry i przynosi to oczekiwane efekty. 
Ostatnie, pewne zwycięstwa wyjaz-
dowe mecze z Pogonią Siedlce i Elaną 
Toruń napawają optymizmem przed 
kolejnymi spotkaniami. Po 27 kolejkach 
drużyna Górnika zajmuje 8. miejsce w 
tabeli rozgrywek z dorobkiem 37 punk-
tów. W tabeli jest ciasno. Siódmą i pięt-
nastą drużynę dzielą zaledwie 4 punkty. 
Każda porażka może mieć przykre kon-
sekwencje, przesunięcie się do strefy 
spadkowej. Tak więc, wszystkie kolejne 
mecze są bardzo ważne. 
Najbliższe spotkanie piłkarze Górnika 
rozegrają z liderem rozgrywek - zespo-
łem Widzewa Łódź. Mecz odbędzie się 
28 czerwca o godzinie 13.05. Będzie to 
pierwszy mecz z udziałem publiczności 
po wznowieniu rozgrywek. Na stadion 
będzie mogło wejść 800 osób, czyli 1/4 
pojemności obiektu. Wszyscy muszą 
mieć maseczki zasłaniające usta i nos.
Uczestnictwo w meczu w charakte-
rze widza odbywa się wyłącznie na 
podstawie świadomej i bezwarun-
kowej akceptacji widza w zakresie 
przyjęcia ryzyka związanego z po-
tencjalnym zakażeniem COVID-19 na 
stadionie, w tym w oparciu o zrzek-
nięcie się ewentualnych roszczeń w 
stosunku do organizatora meczu.
Wstęp na mecz będzie możliwy tylko 
za okazaniem zaproszeń, które można 
było odebrać w kasie klubu. Spotkanie 
będzie transmitowane w TVP 3, w apli-
kacji mobilnej na tvpsport.pl.

Ryszard Flisiewicz

Pomarańczowa drużyna w budowie 

KOSZYKÓWKA
Od nagłego zakończenia sezonu 
spowodowanego pandemią CO-
VID-19, Miejski Klub Sportowy Po-
lkowice pracuje nad przygotowa-
niem klubu do kolejnych rozgrywek 
w nowej rzeczywistości sportowej. 

Grupy młodzieżowe zarówno koszy-
kówki dziewcząt, jak i kolarstwa wró-
ciły do treningów. Młode koszykarki do 
gry z rówieśniczkami powrócą w paź-
dzierniku, a kolarska młodzież jest go-
towa na pierwsze tegoroczne zawody.
Trwają przygotowania do startu trzy-
krotnych mistrzów Polski w rozgryw-
kach ekstraklasy. Początek rozgrywek 

Energa Basket Ligi Kobiet zapowiadany 
jest na połowę września. Niezwykle 
ważne w kontekście budowy drużyny 
jest to, że Klub uzyskał deklarację dal-
szej współpracy od Sponsorów Tytu-
larnych, tj. od Gminy Polkowice i CCC.
EU. Kibice Pomarańczowych muszą jed-
nak jeszcze przez chwilę uzbroić się w 
cierpliwość i poczekać na pierwsze do-
bre wieści. Wkrótce klub odkryje karty 
i dowiemy się, kto będzie reprezento-
wał barwy polkowickiego klubu w se-
zonie 2020/2021. Będzie to jubileuszo-
wy, dwudziesty sezon CCC Polkowice w 
najwyższej klasie rozgrywkowej.

MKS Polkowice

Ruszył sezon 
lekkoatletyczny 
LEKKOATLETYKA

W Słubicach odbył się Ogólnopol-
ski Mityng Lekkoatletyczny. Były to 
pierwsze zawody w Polsce po prze-
rwie spowodowanej epidemią korona-
wirusa. Wystartowało w nich kilkuset 
zawodników reprezentujących naj-
lepsze kluby w kraju. Wśród nich 30 
medalistów Mistrzostw Polski. W tym 
doborowym gronie znakomicie spisali 
się polkowiccy lekkoatleci.
W biegu na 100 m młodziczek zwycię-
żyła Anastazja Budzińska z czasem 
13,37s. Rzut oszczepem juniorek młod-
szych wygrała Roksana Lepa 40,73m, 
drugie miejsce zajęła Nikola Majcher 
38,87m, rekord życiowy. Obie zawod-
niczki uzyskały awans do Mistrzostw 
Polski. W rzucie oszczepem mężczyzn 
zwyciężył Jan Komarnicki z wynikiem 
57,87m, także  uzyskując awans do 
Mistrzostw Polski. Ten sam zawod-
nik zajął II miejsce w rzucie dyskiem 
uzyskał wynik 40,81m, poprawiając 
rekord życiowy i uzyskując awans do 

Mistrzostw Polski. 
W pchnięciu kulą juniorek młodszych 
Roksana Lepa wywalczyła I miejsce 
z wynikiem 12,87m, uzyskując awans 
do Mistrzostw Polski. Pchnięcie kulą 
juniorek wygrała Karolina Krawczyk z 
wynikiem 11,64m. 
Trenerem zawodników są Robert Pierz-
chała i Dorota Wojciech-Pierzchała.

Ryszard Flisiewicz
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