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PRACA

ZDROWIE

Zapisz się do 
Gminnego Banku 
Kadr

Zielona karta, czy to 
usprawnienie?

� Trwające od kilku miesięcy prace 
związane z tworzeniem Gminnego Banku 
Kadr przynoszą realne efekty. 5 marca 
rozpocznie swoją działalność platforma 
internetowa, która jest ważnym 
elementem GBK.

� Od 1 stycznia w systemie opieki 
zdrowotnej funkcjonuje pakiet 
onkologiczny, którego kluczowym 
elementem jest Zielonej Karta Diagnostyki 
i Leczenia Onkologicznego. 
Sprawdziliśmy jak  pakiet działa  
w Polkowickim Centrum Usług 
Zdrowotnych.
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POZIOM CZYTELNICTWA  

W POLSCE

JEST ZATRWAŻAJĄCO NISKI. SPORY 

ODSETEK NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA 

NIE CZYTA CHOĆBY JEDNEJ KSIĄŻKI 

W CIĄGU ROKU. – TO 

ZAWSTYDZAJĄCE, DLATEGO 

WALCZYMY Z TYM JAK MOŻEMY – 

MÓWIĄ MIŁOŚNICY LITERATURY  

Z DYSKUSYJNEGO KLUBU  

KSIĄŻKI.
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Projekt „Dolnośląskie 
stokrotki” zakończony, 
ale będzie kontynuacja
 �  W świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej odbyło się uroczyste 
podsumowanie projektu „Dolnośląskie stokrotki”  realizowanego przez Wiejski 
Ośrodek Kultury. W jego ramach przez pół roku odbywały się zajęcia tańca 
flamenco.

str. 8-9
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ZDROWIE �  Klaudia to jedna z 
ambasadorek kampanii. Kilka lat 
temu, gdy uczyła się w polkowic-
kim Gimnazjum skorzystała ze 
szczepienia przeciwko wirusowi 
HPV finansowanego przez gmi-
nę Polkowice. Od tego czasu po-
dejmuje działania mające na celu 
szerzenie wiedzy na temat wiru-
sa HPV oraz raka szyjki macicy.

- Wiem jak ważna jest profi-
laktyka i wiedza. Chcę, aby moje 
koleżanki były także świadome, 
dlatego zdecydowałam, że wraz z 
nimi zorganizuję na terenie mo-
jej szkoły kampanię. Byłam zdu-
miona, że wszyscy z mojej klasy 
odnieśli się do tego pomysłu bar-
dzo przychylnie i chętnie się za-
angażowali – mówi nam Klau-
dia, uczennica klasy IIIc o profilu 
biologiczno-chemicznym.

- Klaudia ma dużą siłę prze-
konywania. Znana jest w szko-
le z licznych działań. Zakres ak-

cji był bardzo szeroki, co bardzo 
mnie cieszy, bo idea jest przecież 
szczytna – przyznaje Halina Ta-
mioła, dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego w Legnicy.

Apogeum działań przypa-
dło na dni 18-20 lutego. Wów-
czas na terenie I LO, a także w 
społecznym gimnazjum ucznio-
wie przeprowadzili prelekcje we 
wszystkich klasach pierwszych 
oraz drugich. Poza tym, rozda-
wali ulotki informacyjne na te-
mat raka szyjki macicy oraz wi-
rusa HPV. Piekli babeczki, które 
rozdawali uczniom oraz nauczy-
cielom. Obdarowywali ich także 
symbolem kampanii – wstążka-
mi. Jednego dnia wszyscy przy-
szli do szkoły ubrani na różowo.

- Młodsi koledzy i koleżanki 
podpowiedzieli nam by promo-
wać kampanię na facebooku. Tak 
tez zrobiliśmy. Jestem bardzo za-
dowolona, że udało się zaanga-

 �  W tym roku kampania 
promująca między 
innymi szczepienia 
przeciwko wirusowi 
HPV wykroczyła poza 
granice naszego miasta. 
Działania informacyjne 
i nie tylko zostały 
przeprowadzone 
w I Liceum 
Ogólnokształcącym 
w Legnicy. To wszystko 
zasługa Klaudii Jatczak, 
uczennicy tej szkoły.

DWA TYGODNIE 
W OBIEKTYWIEPolkowicka kampania Chronię życie przed 

rakiem poza Polkowicami

Tydzień Zawodowców w Zespole Szkół. Konkurs wiedzy 
informatycznej. Uczniowie wykonują jedno z zadań.

„Mom jo skarb” – to tytuł publikacji, w której można prze-
czytać skróconą historię życia Jerzego Horniaka, prezesa Sto-
warzyszenia Romów w Polkowicach.

W strzelnicy polkowickiego Skorpiona strzelcy rywalizowa-
li z bokserami. Rywalizowali z przymrużeniem oka,  
bo chodziło bardziej o integrację i dobrą zabawę.

Fani koszykarek CCC Polkowice cieszą się po udanej akcji 
swojego zespołu w meczu z MKK Siedlce.
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ZADZWOŃ, CZEKAMY NA TWOJĄ OPINIĘ

GAZETA POLKOWICKA  
TEL. 76 724–97–20 

Gazeta Polkowicka, dwutygodnik Gminy Polkowice,  
adres: 59 – 101 Polkowice, Rynek 6 IIp.
(pokój 23), tel. 76 724–97–20, tel/fax. 76 724–97–21
e – mail: gazeta@ug.polkowice.pl,  
wersja elektroniczna Gazety: http://www.polkowice.pl
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Konrad Kaptur (redaktor naczelny), Przemysław Nowakowski  
(redaktor techniczny), Roman Tomczak, Paweł Greń.
Materiałów nie zamówionych 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.pl
Druk: Drukarnia PolskaPresse Wrocław,  
55–075 Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 7.

OD REDAKTORA...

Rozstrzygnięcia, któ-
re zapadły w Los Angeles, 
gdzie przyznawano Osca-
ry, Nagrody Amerykańskiej 
Akademii Filmowej, bar-
dzo mnie uradowały. Powód 
główny jest oczywisty – w 
kategorii filmów nieangloję-
zycznych triumfowała „Ida”, 
dzieło nakręcone przez Paw-
ła Pawlikowskiego. Po raz 
pierwszy w całej historii 
tych prestiżowych nagród 
tak znaczące wyróżnienie 
przypadło filmowi z Polski. 
W moim odczuciu to uko-
ronowanie trwającej od kil-
ku lat hossy polskiego kina. 
Po okresie ewidentnej zapa-
ści, kiedy to nie potrafiliśmy 
tworzyć filmów wartościo-
wych przed kilkoma laty na-
stał czas rozkwitu. Fakt, że 
film, który znalazł uznanie w 
świecie powinien wyzwolić 
impuls w całej grupie zdol-
nych reżyserów, bo udowod-
nił, że w sztuce filmowej nie 
warto iść na łatwiznę, a two-
rzenie kina ambitnego, pró-
bującego poruszać ważne te-
maty, o ile robi się to w spo-
sób przemyślany, z wyczu-
ciem może okazać się źró-
dłem nie tylko artystycznej 
satysfakcji. 

Sukces „Idy”, filmu asce-
tycznego w formie, dzieła o 
potrzebie wyciszenia, zna-
lezienia swojego miejsca to 
swoisty paradoks. Wszak zo-
stał on doceniony przez ko-
lorowy świat, którego zna-
kiem rozpoznawczym jest 
rozmach. Cała polska ekipa 
wyglądała w tym sztucznym 
świecie amerykańskiego ki-
na jak wyjęta z innej bajki. 
Była równie oryginalna jak 
film, który nakręciła. Film, 

który pozornie wydawał się 
historią trudną do zrozu-
mienia poza Polską, bo jed-
nak osadzoną w kontekście 
historyczno-kulturowym 
naszego kraju, okazał się na 
tyle wymowny, że uznano, 
iż niesie wartości uniwersal-
ne. Doceniono całokształt, 
spójność dzieła Pawlikow-
skiego. Cudowne kadrowa-
nie, ścieżka dźwiękowa na-
dająca filmowi niesamowity 
klimat, umiejętne operowa-
nie ciszą. To wszystko pięk-
nie ze sobą współgra two-
rząc film, który zasługuje na 
miano dzieła sztuki. Fakt, że 
doceniono go w epatującej 
kiczem Ameryce świadczy w 
pewnym sensie o tęsknocie 
za subtelną sztuką opowia-
dającą o czymś, o znudzeniu 
produkcjami, które mają na 
celu wyłącznie uzyskiwanie 
rekordowych zysków. 

Ogromny, historyczny 
sukces „Idy”, który trzeba 
rozpatrywać jako ważne wy-
darzenie dla całej Polski to 
nie jest jedyny powód mo-
jego wielkiego zadowolenia 
wynikami ogłoszonym pod-
czas tegorocznej gali osca-
rowej. Uradowały mnie tak-
że niezmiernie rozstrzy-
gnięcia w kategorii „Najlep-
szy film”. Statuetkę przy-
znano „Birdmanowi”, któ-
remu hołd złożyłem w po-
przednim numerze. W ogóle 
wyróżnione dzieła to po raz 
pierwszy od wielu lat filmy, 
co do których nie mam cie-
nia wątpliwości, że są war-
tościowe. Podobnego prze-
świadczenia po gali oscaro-
wej nie miałem od dawna.

Konrad Kaptur

Wartościowe kino 
w cenie

      gazeta@ug.polkowice.pl

    tel. 76 724 97 21  

Trwa Polkowicka Kampania Chronię życie przed rakiem. We wtorek 
(3.03) odbyło się spotkanie z młodzieżą w Gimnazjum Nr 2.
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Opinia

Halina Tamioła,  
dyrektor I Liceum  
Ogólnokształcącego  
w Legnicy
- Klaudia ma dużą siłę prze-
konywania. Znana jest w 
szkole z licznych działań. Za-
kres akcji był bardzo szero-
ki, co bardzo mnie cieszy, bo 
idea jest przecież szczytna. 
Jestem dumna z młodzieży, 
że tak wiele jej się chce, że 
potrafi się włączać w waż-
ne inicjatywy, zwłaszcza, że 
przecież wkrótce czeka ich 
matura. Mimo tego poświę-
cili swój czas. To wspaniała 
młodzież

żować tak dużą liczbę uczniów 
do przeprowadzenia kampa-
nii. Nie spodziewałam się aż 
tak wielkiego entuzjazmu i za-
angażowania – mówi Klaudia.

- Jestem dumna z młodzie-
ży, że tak wiele jej się chce, że 
potrafi się włączać w ważne ini-
cjatywy, zwłaszcza, że przecież 
wkrótce czeka ich matura. Mi-
mo tego poświęcili swój czas. 
To wspaniała młodzież – pod-
kreśla dyrektor Tamioła.

Kampania społeczna w le-
gnickim LO przyczyniła się do 
uświadomienia sporej części 
młodzieży jak ważna w przy-
padku raka szyjki macicy, a tak-
że wielu innych chorób jest pro-
filaktyka. Systematyczne bada-
nia, zdrowy styl życia pozwala-
ją znaczącą zmniejszyć prawdo-
podobieństwo zachorowania.

- Przygotowując się do na-
szej kampanii sporo czytały-
śmy. Wcześniej nie wiedziały-
śmy za wiele o wirusie HPV. Te-
raz mamy dużą wiedzę, zda-
jemy sobie sprawę z tego, że 
można się zaszczepić i uchro-
nić przed rakiem szyjki macicy. 
Poza tym nasza świadomość i 
świadomość naszych koleżanek 
jest znacząco większa – kończą 
Paulina Ruszel i Paulina Fur-
galska, które pomagały Klaudii 
przeprowadzić kampanię.

Od poniedziałku Polkowic-
ka Kampania Chronię życie 
przed rakiem odbywa się w na-
szej gminie. Relację z wydarzeń 
zamieścimy w kolejnym nume-
rze Gazety.

Konrad Kaptur

Zielona karta, czy to usprawnienie?
Od 1 stycznia w systemie opieki zdrowotnej funkcjonuje pakiet onkologiczny, którego kluczowym elementem jest Zielonej Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Sprawdziliśmy jak ów pakiet działa w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych.

ZDROWIE � Zasadniczym celem, jaki legł 
u podstaw wprowadzenia pakietu jest 
usprawnienie obsługi pacjentów, u których 
występuje podejrzenie choroby onkologicz-
nej. Ma to nastąpić poprzez zniesienie li-
mitów na diagnostykę i leczenie pacjentów 
z tzw. zieloną kartą , wyznaczenie krótkich 
terminów na realizację poszczególnych 
etapów terapii, lepszy dostęp do badań po-
przez rozszerzenie uprawnień lekarzy pod-
stawowej opieki zdrowotnej. Czas od zgło-
szenia się pacjenta do specjalisty do roz-
poznania nowotworu ma wynosić docelo-
wo siedem tygodni w roku 2017. W tak zwa-
nym okresie przejściowym będzie on wy-

nosił dziewięć tygodni (w 2015 roku) oraz 8 
tygodni (w 2016 roku).
- W Polkowickim Centrum Usług Zdrowot-
nych wydaliśmy w ciągu pierwszych dwóch 
miesięcy funkcjonowania systemu 17 Zie-
lonych Kart. Z tej grupy czwórka pacjen-
tów korzysta  już z tak zwanej terapii wstęp-
nej, a trzech jest na etapie terapii pogłębio-
nej – mówi nam Mariola Kośmider, dyrek-
tor PCUZ.
Zielona Karta zawiera wykaz wykonanych 
badań diagnostycznych, rozpoznanie, in-
formację o stopniu zaawansowania choro-
by oraz plan leczenia. Od początku 2015 
roku kartę może wydać lekarz podstawowej 

opieki zdrowotnej, który stwierdzi u dane-
go pacjenta podejrzenie nowotworu. 
Wkrótce minie dziewięć tygodni od mo-
mentu, gdy rozpoczęto wdrażanie nowego 
systemu, a co za tym idzie przyjdzie czas na 
szczegółowe analizy, jednak już dziś można 
zauważyć pewne mankamenty.
- Przede wszystkim pacjent może otrzymać 
zieloną kartę tylko u lekarza rodzinnego, 
system omija lekarzy specjalistów, którzy 
takich uprawnień nie otrzymali. Dlatego 
też pacjent często wraca do lekarza pierw-
szego kontaktu po kartę, mimo iż specja-
lista podejrzewa raka lub nawet potwier-
dza stan nowotworowy. To jest absurdalne, 

że chory nie może opuścić poszczególnych 
etapów. Poza tym, mankamentem  jest tak-
że to, że pacjenci u których stwierdzono no-
wotwór i rozpoczęto leczenie przed 1 stycz-
nia nie mogą skorzystać z dobrodziejstw 
systemu i z tak zwanej krótkiej ścieżki dia-
gnostycznej. Bez wątpienia sposób wyda-
wania kart trzeba będzie poprawić jednak  
muszę stwierdzić, że założenia systemu są 
dobre i dadzą docelowo  nadzieję na popra-
wę sytuacji pacjentów  onkologicznych  – 
mówi Mariola Kośmider.
Leczenie pacjentów z podejrzeniem choro-
by nowotworowej poza kolejnością, w przy-
spieszonym trybie to z pewnością krok w 

dobrym kierunku, bo przecież w takich 
sytuacjach liczy się każdy dzień. Z dru-
giej strony jednak powstaje pewna wątpli-
wość, pakiet onkologiczny został wydzie-
lony w ramach posiadanych przez placów-
ki medyczne limitów przyjęć. Z tego tytu-
łu nie zwiększone zostały nasze kontrak-
ty z NFZ, a przecież jest wiele innych cho-
rób, które również stanowią zagrożenie dla 
życia, a mimo to pacjenci nie są traktowa-
nia w sposób szczególny. Niewątpliwie jed-
nak każde działanie służące usprawnie-
niu opieki zdrowotnej jest działaniem w do-
brym kierunku.

Konrad Kaptur
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WIEŚCI  
Z REGIONU

W Volkswagenie otwarto Centrum Rehabilitacji
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ZDROWIE � - Pracownicy VW 
MP mają do dyspozycji najno-
wocześniejsze urządzenia reha-
bilitacji ruchowej. Mogą kom-
pleksowo wzmacniać swoje cia-
ło, a także zwiększać jego ela-
styczność. Temu służy sala gim-
nastyczna.  W gabinetach indy-
widualnych z kolei mają do dys-
pozycji falę uderzeniową i laser 
wysokoenergetyczny. Ich sto-
sowanie znacząco przyspiesza 
procesy gojenia i leczenie – mó-
wi nam Marcin Stępień, fizjote-
rapeuta w Centrum Rehabilita-
cji VW MP.
Centrum jest otwarte dla pra-
cowników od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 11.30 
do 17.30. Raz w tygodniu na dy-
żur przyjeżdża lekarz-rehabi-
litant. Z usług pracowników 
Centrum mogą korzystać pra-
cownicy posiadający skierowa-
nie wystawione przez lekarza. 
Oczywiście w nagłych przypad-
kach mogą liczyć na pomoc na-
tychmiast. Rehabilitanci są do 
dyspozycji cały czas. Służą radą 
i pomocą.

Warto wspomnieć, że przed 
otwarciem Centrum Rehabi-
litacji fizjoterapeuci dokona-
li przeglądu wszystkich stano-
wisk pracy pod kątem ergono-
mii. Zwracali uwagę na to, czy 
można cokolwiek poprawić, by 
praca na danym stanowisku by-
ła mniej obciążająca.
- Bardzo zależało nam na tym, 
by nasi pracownicy mogli od-
powiednio wcześnie zadbać o 
zdrowie pod czujnym okiem le-
karzy i specjalistów, a także aby 
to wszystko odbywało się na te-
renie fabryki. To Centrum to dla 
nas powód do wielkiej dumy – 
podkreśla Rainer Schoske, pre-
zes VW MP.
Uroczyste otwarcie Centrum 
Rehabilitacji miało miejsce w 
poniedziałek (2.03). Wzięli w 
nim udział, oprócz kadry za-
rządzającej, Włodzimierz Bro-
da, przewodniczący Organi-
zacji Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” w Volkswagen Motor 
Polska, Mariola Kośmider, dy-
rektor Polkowickiego Centrum 
Usług Zdrowotnych, a także 

personel pielęgniarski, polscy 
i niemieccy lekarze oraz fizjo-
terapeuci. Wśród nich dr med. 
Andreas Linfante, lekarz za-
kładowy w fabryce Volkswagen 
Salzgitter, który był pod wraże-
niem Centrum Rehabilitacji w 
Polkowicach.
-To jest centrum na najwyż-
szym poziomie. Jego powsta-
nie to przejaw troski o zdrowie 
pracowników, który powinien 
być wzorem dla innych – powie-
dział Andreas Linfante
Budowa Centrum Rehabilita-
cji rozpoczęła się w 2013 roku i 
trwała rok. Patronat nad projek-
tem objęła dyrektor personalna 
Joanna Kaniewska. - Ciekawe 
jest to, że pomysł na stworzenie 
tego typu obiektu wewnątrz za-
kładu zrodził się podczas jed-
nego z warsztatów strategicz-
nych całej kadry zarządzającej. 
Idei tej towarzyszyła myśl, aby 
umocnić pozycję Volkswagen 
Motor Polska na drodze w dąże-
niu do zaszczytnego miana naj-
lepszego pracodawcy w Polsce 
– wyjaśnia Joanna Kaniewska, 

dyrektor personalna VW MP. 
Wraz z otwarciem Centrum Re-
habilitacji uczyniono ważny 
krok na tej drodze.
Centrum swoją pilotażową 
działalność rozpoczęło z po-
czątkiem 2015 roku. Do tej po-
ry udzielono łącznie blisko 500 
konsultacji i świadczeń dla pra-
cowników. Zakres zabiegów 
jest różnorodny i sięga od lase-
roterapii poprzez ultradźwięki, 
skończywszy na masażach i te-
rapiach manualnych.

Konrad Kaptur

 �  Ma 320 m2 powierzchni i oferuje szeroką paletę 
zabiegów służących profilaktyce i leczeniu schorzeń 
układu ruchu. Tak w skrócie można opisać otwarte 
w poniedziałek (2.03) w Volkswagen Motor Polska 
w Polkowicach Centrum Rehabilitacji. To jednak 
zdecydowanie za mało.

ZGINĄŁ PIESZYŻMIJA W BLOKU
GŁOGÓW � Policja oraz straż pożarna otrzymały zgłoszenie o nietypowym gościu w wie-
żowcu przy ul. Galileusza. Jedna z lokatorek budynku zauważyła pod drzwiami swojego 
mieszkania żmiję zygzakowatą. Pierwsi na miejscu pojawili się głogowscy strażacy, któ-
rzy zabrali węża do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Po przeprowadzonych oględzi-
nach, wypuszczono gada do lasu. Przypominamy, że żmija zygzakowata jest gatunkiem ob-
jętym ochroną. Ukąszenie przez nią może być niebezpieczne dla człowieka. Dlatego, gdy 
zauważymy ją w swoim najbliższym otoczeniu, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić od-
powiednie służby.                      PG

REGION �  Na krajowej „trójce” doszło do tragicznego wypadku z udziałem pieszego. W miniony 
piątek (27.02) po godzinie 18 na trasie Polkowice-Lubin zginął mężczyzna. Na wysokości Szybu 
Głównego Lubin niespodziewanie na jezdnię wtargnął pieszy, w którego uderzyły dwa samo-
chody.  Uczestniczący w tym zdarzeniu kierowcy pochodzą z Lubina i Krakowa. Już wiadomo, że 
oboje byli trzeźwi. Obecnie policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w tej spra-
wie. Na razie nie jest znana tożsamość ofiary. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 
pieszy przechodził w niedozwolonym miejscu. 

PG

OGŁOSZENIE

Zadbajmy o czystość
Od kilku lat gmina Polkowice prowadzi kampanie skierowane do 
właścicieli czworonogów, przypominające im o obowiązku za-
chowania porządku publicznego. Przez ten czas wzrosła odpo-
wiedzialność mieszkańców, którzy coraz częściej sprzątają po 
swoich pupilach. Jednak jak apelują strażnicy miejscy  – część po-
lkowiczan nadal nie przestrzega przepisów obowiązującego pra-
wa.

ESTETYKA � Zgodnie z  art. 
145 kodeksu wykroczeń, kto 
zanieczyszcza miejsce do-
stępne dla publiczności, pod-
lega karze grzywny w wyso-
kości nawet do 500 zł. W Po-
lkowicach organem egzekwu-
jącym od mieszkańców prze-
strzeganie przepisów prawa 
w zakresie zachowania czy-
stości i porządku publiczne-
go jest straż miejska. Ze sta-
tystyk wynika, że w ubiegłym 
roku pouczono 21 właścicieli 
psów oraz  na 4 nałożono karę 
grzywny. Ponadto kilku po-
lkowiczan dochodziło swo-
ich racji w sądzie. Przewaga 
pouczeń nad mandatami jest 
wyraźna. Wynika ona z wie-
loletnich działań prowadzo-
nych na terenie gminy, w któ-
rej o istocie rozwiązania pro-
blemu stanowi szeroko rozu-
miana edukacja mieszkań-
ców, a nie ich karanie. - Roz-
mawiamy, pouczamy, chce-
my trafiać słowem. Jeżeli jed-
nak osoba twierdzi, że nie po-
sprząta i nie będzie sprzątać, 
wtedy wypisywany jest man-
dat. Zdarzają się sytuacje, 
że opiekun psa, nie przyjmie 
mandatu, wówczas sprawa 
kierowana jest do sądu – mó-
wi Artur Gałuszka, naczel-
nik Straży Miejskiej w Po-
lkowicach. Na efekty prowa-
dzonych działań trzeba za-
wsze poczekać, aż stopnieje 
śnieg. Wówczas dopiero wi-
dać, w jakim stopniu zanie-
czyszczone są trawniki. Jak 
wspomina Mirosław Sien-
kiewicz, komendant Straży 
Miejskiej w Polkowicach, pro-
gres jest widoczny, ale do ide-
ału jeszcze trochę nam braku-
je. - Wzrosła świadomość po-
lkowiczan, co do spoczywa-

jących na nich obowiązków,  
wynikających z posiadania 
psa. Stwierdzam jednak z ża-
lem, że mimo licznych kam-
panii organizowanych w mie-
ście, nie wszyscy mieszkań-
cy stosują się do obowiązu-
jących przepisów prawa. Po-
winno nam zależeć, aby nasze 
miasto było czyste. Zadbaj-
my o to, co wspólne. - mówi 
Mirosław Sienkiewicz. Przez 
ostatnie lata w Polkowicach 
dołożono wszelkich starań, 
aby jeszcze bardziej zadbać 
o porządek w mieście. Po-
wstały tzw. azyle dla zwierząt 
ze specjalnymi koszami na 
nieczystości, Psi Park, w po-
bliżu którego utworzono plac 
do wyprowadzania czworo-
nogów czy zakupiono pojem-
niki na psie odchody, które 
są przekazywane mieszkań-
com bezpłatnie. Polkowicza-
nie, którym zostanie ujaw-
nione wykroczenie z art. 145, 
najczęściej swoje postępowa-
nie tłumaczą brakiem czasu, 
aby przyjść do urzędu lub in-
nych jednostek (patrz ramka 
poniżej), w których dostęp-
ne są pojemniki. – Przypomi-
namy, że w komendzie Straży 
Miejskiej można je odbierać 
przez całą dobę. Znajdują się 
w specjalnej kasetce, tuż przy 
wejściu do siedziby KSM. Za-
chęcamy wszystkich opieku-
nów psów do przyjścia i od-
bioru pojemników. Mam na-
dzieję, że zgłosi się po nie jak 
największa liczba osób, co po-
winno się przełożyć na więk-
szy porządek w mieście. – 
kończy Mirosław Sienkie-
wicz, komendant Straży Miej-
skiej w Polkowicach

PG

Kasetki z woreczkami znajdują się w: 

- Urzędzie Gminy, Rynek 17-18 (różowa kamieniczka) 

- Polkowickim Centrum Animacji 

- Komendzie Straży Miejskiej 

- Polkowickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego 

- SM „Cuprum” 

- Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. 

Zapisz się do Gminnego Banku Kadr
Trwające od kilku miesięcy prace związane z tworzeniem Gminnego Banku Kadr przynoszą realne efekty. 5 marca rozpocznie swoją dzia-
łalność platforma internetowa, która jest ważnym elementem GBK.

PRACA � Gminny Bank Kadr 
ma służyć wszystkim tym, któ-
rzy chcieliby podjąć pierw-
szą bądź kolejną pracę. W je-
go ramach zostaną wypraco-
wane rozwiązania pozwalają-
ce na jak najlepsze wykorzysta-
nie potencjału lokalnego ryn-
ku pracy pod kątem potrzeb po-
lkowiczan. Odbyło się już wie-
le spotkań z wiodącymi praco-
dawcami z regionu, którzy en-
tuzjastycznie odnieśli się do 
idei GBK. W czwartek, 5 mar-
ca rozpocznie swoją działal-

ność platforma internetowa za 
pomocą, której osoby zaintere-
sowane znalezieniem konkret-
nej oferty pracy będą mogły to 
uczynić. Tam znajdą się aktual-
ne propozycje. Każdy, kto zde-
cyduje się zarejestrować w bazie 
wypełni odpowiednio przygo-
towany formularz informacyj-
ny. Wszystko po to, by jak naj-
lepiej sprostać oczekiwaniom 
pracodawców, którzy mają kon-
kretne oczekiwania dotyczą-
ce zatrudnienia. Platforma bę-
dzie dostępna jest pod adresem 

www.gbk.polkowice.eu. Przez 
pierwszy miesiąc (do końca 
marca) platforma będzie funk-
cjonować w trybie testowym, co 
oznacza, że osoby, które doko-
nają rejestracji w tym czasie bę-

dą musiały w kwietniu zrobić to 
jeszcze raz. Wszelkich informa-
cji dotyczących platformy moż-
na zasięgnąć telefonicznie pod 
numerem 76 847 41 45.

KoK

Teraz zwierzętom zima niestraszna
Podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach spotkały się z leśnikami i dokarmia-
ły zwierzęta leśne. To kolejna akcja wpisująca się w rehabilitację społeczną zorganizowana przez 
WTZ.

WTZ POMAGA � Osoby z 
WTZ współpracują z Kołem 
Łowieckim „Knieja” z Lubi-
na. W ubiegłym roku w ra-
mach tej współpracy przygo-
towano paśniki i karmniki, w 
których tym razem rozłożono 
pożywienie.

- Przez kilka miesięcy po-
przedzających wyjazd do la-
su nasi podopieczni zbierali 
żywność dla zwierząt - ziem-
niaki, buraki, marchewkę, 
itp. Udało się uzbierać kilka-
dziesiąt kilogramów owoców 
i warzyw oraz suchego pie-
czywa. Ponadto, za pienią-
dze uzyskane ze sprzedaży 
prac wytworzonych podczas 
prac terapeutycznych doku-
pili inne pożywienie – mówi 
nam Edyta Pędzisz, kierow-
nik WTZ.

- Celem akcji było  uwraż-
liwienie naszych podopiecz-
nych na potrzebę dokarmia-
nia zwierzyny leśnej zimą 
oraz zapoznanie się otacza-
jącym nas ekosystemem. Na-

szą intencją było również ak-
tywowanie naszych pod-
opiecznych do działania na 
rzecz innych, pomagania i 
wspierania słabszych - do-
daje.  
Akcja dokarmiania zwierząt 
to element rehabilitacji spo-
łecznej podopiecznych WTZ. 

Wizyta w leśniczówce w 
Suchej Górnej była okazją do 
pogadanek na leśne tematy. 
Na wszystkie pytania odpo-
wiadał Norbert Wende – łow-
czy z koła łowieckiego „Knie-

ja”. Uczestnicy warsztatu 
mieli między innymi możli-
wość nauczenia się rozpozna-
wania tropów zwierząt żyją-
cych w naszych lasach oraz 
dowiedzieli  się jak bardzo 
ważne jest dokarmianie zwie-
rzyny, zwłaszcza w okresie 
zimowym. Na zakończenie 
spotkania odbyło się ognisko 
z pieczeniem kiełbasek, cie-
płą herbatą i własnoręcznie 
upieczonym ciastem.  

Konrad Kaptur
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„Miejsca postojowe do wynajęcia”

Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. zaprasza do 
składania wniosków na najem 36 miejsc postojowych w garażu podziemnym 
monitorowanym, niestrzeżonym zlokalizowanym w nowej inwestycji Spółki u 
zbiegu ulic Targowej i 3 Maja. 
Więcej informacji: www.ptbs.com.pl  
Sprawę prowadzi: Martyna Krzeszowska tel. 076-749-33-60.

Wnioski przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.
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„Kronika miasta Polkowice",  
(wybrane fragmenty z Kroniki) ciąg dalszy …

03(46)/2015

(...) Wraz z wybuchem 
polskiej rewolucji w roku 
1830 został przeniesiony 
pierwszy pułk ułanów ze Ślą-
ska do Milicza i Krotoszy-
na. Również i nasz szwadron 
opuścił tutejsze miasto, a na 
jego miejsce przyszedł szwa-
dron z regimentu kirasjerów.

W bractwie strzeleckim 
wskutek waśni stworzona zo-
stała w roku 1830 kompania, 
która w odróżnieniu od daw-
nej mającej zielone mundury 
nosiła mundury niebieskie. 
Została ona powołana do ży-
cia przez Antoniego Lesse-
la, który zbudował dla niej 
w roku 1829 nową strzelni-
cę, dzisiejszy starszy budy-
nek zakładu wychowawcze-
go, zaś znajdujący się w po-
bliżu wzgórek był kulochwy-
tem. Niebieska kompania ist-
niała dziewięć lat. Już 20 paź-
dziernika 1826 roku kupił An-
toni Lassel tak zwany klin na 
Zimnej Górze przy Raudte-
nerstrasse i Trebitscher Gren-
ze. Na tym kawałku ziemi za-
łożył on plantację drzewek 
morwy oraz winnicę i zbudo-
wał w roku 1829 murowany 
dom, któremu podczas uro-
czystości stawiania wiechy 
żona właściciela sąsiedniego 
„Nowego Świata” Frydery-
ka Breuera nadała imię „Gó-
ra Lessela”. Tutejszy magi-
strat dostrzegł w tym przed-
sięwzięciu konkurencję dla 
strzelnicy należącej do mia-
sta i zakazał Antoniemu Le-
selowi budowy. Burmistrz 
udał się z żandarmem i straż-
nikiem miejskim na plac bu-
dowy i nakazał przepędzić 
robotników. Rząd w Legnicy 
poprzez starostę von Eckarst-
berga ochraniał tymczasem 
budowniczego i zakazał tu-
tejszemu magistratowi wszel-
kiego dalszego przeszkadza-
nia. Jeśli idzie o jedwab, to 
uzyskiwano wówczas rocz-
nie 20-25 funtów oprzędów 
jedwabnika.

     Podczas podjętej przed 
kilku laty renowacji grobow-
ca kaplicy św. Anny znalezio-
no m. in. dobrze zachowa-
ne szczątki dawnego majora 
strzelców wyposażonego w 

atrybuty swojej godności, w 
zielonym mundurze i butach 
z cholewami.

     1 maja 1827 r. oberżysta 
Antoni Lessel w y -
dzierżawił zajazd „Pod Trze-
ma Murzynami” i 5 oraz 17 
czerwca roku 1829 miał za-
szczyt gościć rosyjskiego ca-
ra Mikołaja, który ze swoim 
synem, następcą tronu, oraz 
dworem zajechał do tej go-
spody. Przy tej okazji otrzy-
mał on od dostojnych gości 
pozwolenie nadania nowemu 
zajazdowi, który zamierzał 
zbudować przy ulicy Głogow-
skiej, nazwy „Pod Rosyjskim 
Następcą Tronu” /Zum Rus-
sischen Thronfolger/. Tutej-
szy magistrat nieszczególnie 
sprzyjał tej budowie. Przeto 
budowniczy, ponieważ otrzy-
mał on z cegielni miejskiej tyl-
ko 20 000 cegieł zwykłych po 
taksie obywatelskiej za tysiąc 
5 tal. i 10 sr. gr., postawił na 
zachodnim kawałku swojej 
posiadłości „Góra Lessela”, 
przylegającym do strzelnicy, 
własną cegielnię. Drewno bu-
dowlane zakupił w lasach Tre-
bitsch i Eisenmost. W roku 
1834 majster murarski Kies 
i ciesielski Zschau, obydwaj 
z Lubina – wykonali okaza-
łą budowlę. Przedtem na tym 
terenie znajdował się zakład 
ogrodniczy, zaś na skraju w 
kierunku miasta stała statua 
św. Nepomucena, którą póź-
niej ustawiono w kościele ka-
tolickim. 

Dzisiejszy ewangelicki 
budynek szkolny został zbu-
dowany w roku 1841 w bez-
barwnym stylu ówczesnej 
epoki, choć doskonale odpo-
wiadał swemu przeznacze-
niu. Z okazji nowej szkoły tu-
tejszy magistrat zarządził, co 
następuje: Circulare do tutej-
szej gminy ewangelickiej „Je-
żeli ta, dzięki Bogu, przepro-
wadzona budowa szkoły po 
większej części postanowio-
na i wykonana została, we-
dle życzenia w gminie ewan-
gelickiej od dawna znanego 
i poprzez rozmaite rezolucje 
wypowiadane przez repre-
zentujące komunę radnych 
miejskich, aby system szkol-

ny poprawić i w rozumnym 
względzie na potrzeby czasu 
zgodnie z zachęcającym przy-
kładem innych miast szkołę 
ponad poziom elementarny 
wznieść i materiały kształce-
niowe na zewnątrz i wewnątrz 
poszerzyć, muszą zostać do-
tychczasowe siły nauczy-
cielskie poprzez zatrudnie-
nie jeszcze trzeciego pedago-
ga koniecznie wzmocnione. 
Stąd też za zgodą Rady Miej-
skiej, jako organu przedsta-
wicielskiego obywateli oraz 
za wysokim przyzwoleniem 
Prześwietnego Rządu Kró-
lewskiego z 8 września tegoż 
roku pan kantor Jungnickel, 
jako profesor szkoły średniej 
do nauczania wyższych, po-
nadpodstawowych przed-
miotów ze stałą pensją szkol-
ną ustaloną wedle owego re-
skryptu przez Prześwietny 
Rząd Królewski w wysoko-
ści 320 talarów dotychcza-
sowy pomocnik szkolny pan 
Seifert ze względu na swoje 
uznane kwalifikacje zgodnie 
z powszechnym życzeniem 
Rady Miejskiej ze stałą pen-
sją szkolną w wysokości 240 
talarów wybrani zostają, zaś 
na trzeciego nauczyciela na-
leży jeszcze przeprowadzić 
wybory, a na jego stałą pen-
sję z kasy szkolnej Przeświet-
ny Rząd Królewski razem z 
50 talarami z kasy miejskiej 
i kościelnej 70 talarów, ra-
zem zatem 630 talarów prze-
znacza i ustala, aby ta repar-
tycja zachowała swą waż-
ność przez pierwsze pięć lat. 
Przy czym, cotygodniowe 
uiszczenie czesnego przez 
dzieci pozostaje niezmie-
nione i winno być następ-
nie przez trzech nauczycie-
li każdorazowo w sobotę od-
dane skarbnikowi kasy szkol-
nej, tenże zaś będzie wypła-
cać nauczycielom, co kwar-
tał pobory.

(Chronik der Stadt Po-
lkwitz. Polkwitz 1911)(Chro-
nik der Stadt Polkwitz in Nie-
derschlesien, herausgegeben 
vom Magistrat. Glogau 1819)

Prosimy o pomoc w zebraniu informacji.

Kim są osoby na prezentowanych zdjęciach?

Cztery programy dla zdrowia w polkowickim 
Aquaparku
Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. również w tym roku realizuje cztery programy zdrowotne 
dla mieszkańców Gminy Polkowice. 

ZDROWIE � „Dbając o zdro-
wie” – program ten jest skie-
rowany do wszystkich miesz-
kańców Gminy Polkowice. 
Można skorzystać z sześciu 
różnych pakietów: Zdrowy 
kręgosłup, Zdrowe mięśnie, 
Zdrowa mama, Zdrowe ciało, 
Zdrowy relaks i Grota solna. 
Wszystkie są refundowane  
w wysokości od  89 do 97%  ze 
środków budżetowych Gmi-
ny Polkowice. Aby móc sko-
rzystać z tych usług trzeba za-
mieszkiwać na terenie Gminy 
Polkowice, a także posiadać 
skierowanie do poradni reha-
bilitacyjnej od lekarza pierw-
szego kontaktu lub specjalisty 
(dotyczy kobiet  
w ciąży, chcących skorzystać 
z pakietu Zdrowa Mama) .

W programie „Zdrowi 
i aktywni po 50-tce”, ofero-
wane w jego ramach usługi 
medyczne, są dla zaintereso-
wanych całkowicie bezpłatne, 

gdyż Gmina Polkowice w pełni 
refunduje je z własnego budże-
tu. W programie uczestniczyć 
mogą osoby, które ukończy-
ły 50 rok życia i mieszkają  na 
terenie Gminy Polkowice. Nie 
jest wymagane skierowanie od 
lekarza pierwszego kontaktu. 
Wystarczy zgłosić się do reje-
stracji w Aquaparku.

W przychodni rehabilita-
cyjnej Aquaparku realizowany 
jest także program „Zdrowy 
ruch – zdrowe życie”, prze-
znaczony dla osób w wieku 
od 35 do 70 lat. Jest on szcze-
gólnie przydatny w grupie ta-
kich schorzeń jak : otyłość, cu-
krzyca, nadciśnienie, choro-
by układu sercowo-naczynio-
wego, niewydolność serca, za-
burzenia rytmu serca i w przy-
padkach, w których rozpozna-
no zespół metaboliczny. Pro-
gram finansowany jest w ca-
łości z budżetu Gminy Polko-
wice, a zatem mieszkańcy mo-

gą skorzystać z niego za dar-
mo. Wymagane jest skiero-
wanie od lekarza pierwszego 
kontaktu.

„Mocny kręgosłup - pro-
filaktyka wad postawy dla 
dzieci i młodzieży”, to pro-
gram, z dobrodziejstw które-
go mogą korzystać młodzi lu-
dzie w wieku 4 – 18 lat. Jest on 

w 100% finansowany przez 
Gminę Polkowice. 

Dodatkowe informacje 
na temat wszystkich dostęp-
nych programów zdrowot-
nych można uzyskać w Przy-
chodni Aquaparku od ponie-
działku do soboty w godzi-
nach od 10.00 do 18.00, tel. 
76 746 27 11.

Życiorys z zegarkiem
Pierwszym polskim miastem, w którym pojawiły się zegary mechaniczne był Wrocław. Ten fakt odnotowano w 1368 roku. Nie wiem, kie-
dy w Polkowicach pojawiły się pierwsze zegarki, wiem natomiast kiedy pojawił się w tym mieście jeden z dwóch funkcjonujących aktual-
nie polkowickich zegarmistrzów.

Będzie to opowieść o zwy-
kłych ludziach, choć posia-
dających niezwykłe umiejęt-
ności. One same w przelicze-
niu na rachunek ekonomicz-
ny pozwalają jedynie prze-
trwać trudne czasy, odliczane 
zwykłym zegarkiem. Pierw-
sze kroki w swoim fachu sta-
wiał u mistrza Gryzonia z 
Szamotuł. Początkowo uczył 
się piłowania, gięcia metali, 
poznając tym samym ich wła-
ściwości. – Wpajam te umie-
jętności swoim uczniom od 
pierwszych zajęć. – mówi To-
masz Serwa, mistrz zegar-
mistrzowski z polkowickie-
go Rynku. – To trudny zawód, 
wymagający od kandydata 
spokoju, cierpliwości, docie-
kliwości, a także samokon-
troli i kształtowania wyobraź-
ni. Niestety, nie wszyscy ten 
życiowy test przeszli pozy-
tywnie. Sam pokonywałem 
go długoletnią i żmudną pra-
cą. Dopiero w drugim etapie 
nauki mogłem przystąpić do 
poznawania mechanizmów. 
Moją pasją były i pozosta-
ną zegarki. Od najmłodszych 
lat ciągle i wszędzie przyglą-
dałem się różnym mechani-
zmom. Nawet idąc do wojska 
zabrałem ze sobą niezbędne 
narzędzia. 
Kiedy w 1978 roku zdo-

był upragnione papiery mi-
strzowskie, zaczął zawodowo 
realizować swoją życiową pa-
sje. Jego pierwszym miejscem 
pracy były Rakonowice. Tam 
też poznał swoją żonę Zo-
fię. – Pamiętam, jak przyszła 
do mojego zakładu z kilkoma 
zegarkami. Były to straszne 
„rupiecie”, które prawdopo-
dobnie jej bracia powyciągali 
ze wszystkich domowych za-
kątków, aby tylko sprowoko-
wać ją do poznania mnie. Mo-
ja zegarmistrzowska dokład-
ność doprowadziła do po-
nad dziesięcioletniego poży-
cia małżeńskiego. – mówi To-
masz Serwa. – Dzień, w któ-
rym poznałam męża, być  mo-
że był dziełem moich braci. – 
mówi Pani Zosia. – Jednak on 
sam był zawsze elegancki, do-
kładny i punktualny. Tak jak 

zegarki, które naprawiał. Sa-
ma z czasem zaczęłam intere-
sować się tymi inteligentnymi 
urządzeniami.
Pan Tomasz ciągle szukał 
własnego kąta. Przypadko-
wo, czekając na autobus z Po-
znania do Szamotuł, usłyszał: 
„Autobus do Polkowic odjeż-
dża o…godzinie 18.30”. Nie 
zastanawiając się wsiadł do 
niego i…
W Polkowicach zjawili się 
w 1980 roku, gdzie trafili na 
miejsce w Rynku, które do 
dziś jest ich miejscem pra-
cy. – To co zobaczyłem, było 
w opłakanym stanie. – wspo-
mina pan Tomasz. – Z per-
spektywy czasu odnoszę wra-
żenie, że ściany trzymały się 
dzięki farbie, pamiętającej 
dość odległe czasy. Tak więc 
zaczynałem od podstaw. Usu-

wanie starych tynków, wil-
goci, malowanie i urządza-
nie własnego warsztatu pra-
cy. Tu jesteśmy, jak pan widzi, 
w pomieszczeniu ciasnym, 
ale własnym. Cieszymy się 
wszystkim. Przede wszyst-
kim stałymi, ale i przypadko-
wymi klientami. – Nie zamie-
niłabym tego miejsca na żad-
ne inne. – dodaje pani Zosia. 
– Tutaj czuję się dobrze, mi-
mo wstrząsów i nienajlep-
szego powietrza. Tu urodzi-
li się nasi synowie – 11-let-
ni Krystian i 10-letni Łukasz.  
Wspólnymi siłami budujemy 
przyszłość własną i naszych 
dzieci. Mężowi pomagam, 
jak potrafię. Prowadzę księ-
gi rachunkowe, sprzedaję ze-
garki i czasami coś naprawię. 
– Zosia jest bardzo zdolna – 
wtrąca jej małżonek. – Pro-
szę sobie wyobrazić, że nie-
jednokrotnie jest lepsza od 
uczniów. Ma smykałkę do ze-
garmistrzostwa. Kto wie, mo-
że synowie pójdą w nasze śla-
dy. Państwo Serwowie cieszą 
się każdym dniem, z każdej 
udanej naprawy zegarka, w 
którego trybiki wpisał się ich 
polkowicki życiorys. 

Lech A., Życiorys z zegar-
kiem, „Gazeta Polkowicka”, nr 3, 

4 II 1994, s. 8.

PRZED LATY PISALIŚMY O...

Wojsko dla młodych
Od przyszłego roku szkolnego w Zespole Szkół w Polkowicach zosta-
nie otwarte liceum o profilu mundurowym.

EDUKACJA � Licealiści z kla-
sy mundurowej będą mieli moż-
liwość uczestniczenia w profe-
sjonalnej edukacji pożarniczej, 
policyjnej i wojskowej. Szkoła 
umożliwi im odbycie kursów na 
prawo jazdy, ratownika WOPR 
czy pierwszej pomocy.

Dodatkowo uczniowie bę-
dą mogli brać udział w obo-
zach kondycyjnych z elementa-
mi topografii, terenoznawstwa 
i strategii formacyjnych. Dla 
uczniów przewidziano także za-
jęcia sztuk walki, naukę jazdy 
na nartach, warsztaty psycho-

logiczne oraz zajęcia na strzel-
nicy.

Klasa oferuje rozwój oraz 
przygotowanie do kontynuowa-
nia nauki we wszystkich szko-
łach wyższych cywilnych, jak 
i na uczelniach MON i MSW, 
a także poznanie podstaw funk-
cjonowania i specyfiki wybra-
nych służb mundurowych. To 
oferta dla tegorocznych absol-
wentów gimnazjum. Będzie to 
nowość w powiecie polkowic-
kim.

Roman Tomczak

Budowa tuż, tuż
Samorządowcy z Chocianowa zwiedzali Centralny Punkt Selektywne-
go Zbierania Odpadów Komunalnych. – Chcieliśmy zobaczyć, jak zor-
ganizowane jest to miejsce – powiedział Krzysztof Leszczyński, prze-
wodniczący rady gminy w Chocianowie.

INWESTYCJE � Wizyta radnych 
i pytania, które dotyczyły dzia-
łalności Punktu, ściśle wiąza-
ły się z planowaną budową Od-
działu CPSZOK-u w Chociano-
wie. Decyzja o tej inwestycji za-
padła w poprzedniej kadencji 
samorządu. Nowo wybrani rad-
ni postanowili sprawdzić, o ja-
ką dokładnie budowlę chodzi. 
Bo choć Oddział ma być mniej-
szy i inaczej budowany, będzie 
pełnił to samo zadanie - miej-
sca, gdzie mieszkańcy bezpłat-

nie będą mogli oddać wysegre-
gowane przez siebie odpady.
Centralny PSZOK i ulokowa-
ne na nim stanowiska prezento-
wał gościom Emilian Stańczy-
szyn, szef ZGZM. Na miejscu 
udzielał też odpowiedzi na pyta-
nia i wyjaśniał wątpliwości zgła-
szane przez samorządowców. 
Wyjaśniał, że zarówno Cen-
tralny PSZOK jak i jego oddział 
w Chocianowie będą służyć wy-
łącznie mieszkańcom ZGZM.

Roman Tomczak

Mężowi pomagam, jak potrafię. 
Prowadzę księgi rachunkowe, sprzedaję 
zegarki i czasami coś naprawię. 

To efektywna metoda
Dwójka nauczycieli Gimnazjum Nr 2 – Agnieszka Kielar oraz Agniesz-
ka Jastrzębska w poprzednim roku szkolnym realizowały eksperymen-
talnie w jednej z klas nauczanie metodą 4MAT. Swoimi doświadczeniami 
podzieliły się ostatnio podczas specjalnej konferencji we Wrocławiu.

EDUKACJA � Metodologię dy-
daktyczną 4MAT wymyśliła dr 
Bernice McCarthy w Stanach 
Zjednoczonych. Jej podstawo-
wym założeniem jest takie prze-
kazywanie wiedzy, aby uczą-
cy się przyswajał ją jak najle-
piej. Ten model jest znany i sto-
sowany od 30 lat na całym świe-
cie. W Polsce wiedza o tej meto-
dzie raczkuje.  Nauczanie odby-
wa się wedle motta: „Spotykać 
uczniów tam, gdzie oni są”. Co 
to oznacza w praktyce?

- Chodzi o przyjęcie mode-
lu nauczania, który pozwala na-
uczycielowi najpierw rozpo-
znać, a następnie dostosować 
się do stylu uczenia się ucznia – 
mówią nauczycielki z Gimna-
zjum Nr 2. 

W metodologii 4MAT nie-
zwykle ważne jest zindywidu-
alizowane podejście do ucznia. 
Agnieszka Kielar, nauczyciel-
ka języka angielskiego oraz 
Agnieszka Jastrzębska, nauczy-
cielka fizyki i psycholog realizo-
wały nauczanie metodą 4MAT 
w jednej z klas w roku szkolnym 
2013/2014. 

Po roku nauki w klasie eks-

perymentalnej zaobserwowano 
znacznie większy przyrost wie-
dzy i umiejętności w porówna-
niu z pozostałymi klasami. Po-
za tym badanie za pomocą kwe-
stionariusza motywacyjne-
go wykazało bardziej pozytyw-
ny stosunek uczniów do przed-
miotów nauczania. Konferen-
cję, podczas której nauczyciel-
ki z Gimnazjum Nr 2 dzieliły 
się swoimi doświadczeniami z 
wprowadzania metody zorgani-
zowało Wrocławskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli. W 
jej trakcie o tym, jak wygląda-
ją lekcje realizowane metodą 
4MAT opowiadała także Mał-
gorzata Drankiewicz, nauczy-
cielka biologii w Gimnazjum Nr 
2. W konferencji uczestniczyła 
także dyrektor Dorota Gnych.

Uczestnicy konferencji 
zgodnie stwierdzili, ze metoda 
jest interesująca i warto ją wdra-
żać. Więcej na temat samej me-
tody 4MAT, a także doświad-
czeń z wdrażania jej w Gimna-
zjum Nr 2 w kolejnym numerze 
Gazety.

KoK
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 �  W świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej odbyło się uroczyste 
podsumowanie projektu „Dolnośląskie stokrotki”  realizowanego 
przez Wiejski Ośrodek Kultury. W jego ramach przez 
pół roku odbywały się zajęcia tańca flamenco.

TANIEC �  „Dolnoślą-
skie stokrotki” to pro-
jekt w ramach, które-
go odbywały się zaję-
cia taneczne. W całym 
województwie pienią-
dze na realizację cyklu 
warsztatów otrzyma-
ły 24 gminy, a aplika-
cję złożyło 58. W gro-
nie projektów, które 
zostały zakwalifiko-
wane do realizacji zna-
lazł się ten przygotowa-
ny przez Urząd Gmi-
ny Polkowice. Zajęcia 
odbywały się w Sobi-
nie oraz Jędrzychowie 
przez pół roku. W tym 
czasie dwie grupy do-
skonalące umiejętno-
ści taneczne pod czuj-
nym okiem Małgorzaty 
Szczęsnej wielokrotnie 
prezentowały się pod-
czas różnego rodza-
ju uroczystości. Dzie-
ci wystąpiły między 
innymi na Dożynkach 
Powiatowych, a także 
na Stadionie Miejskim 
we Wrocławiu w prze-
rwie meczu pomiędzy 

miejscowym Śląskiem 
a Piastem Gliwice.
- Przez te pół roku wy-
darzyło się wiele. Po-
między mną a dziećmi 
wytworzyła się specy-
ficzna więź i byłoby mi 
przykro gdybyśmy mu-
sieli zakończyć współ-
pracę. Na szczęście tak 
nie jest i będziemy spo-
tykać się nadal – mó-
wi nam Małgorzata 
Szczęsna.
Informację o konty-
nuacji zajęć przeka-
zała zgromadzonym 
na gali podsumowują-
cej realizację projektu 
dyrektor Wiejskiego 
Ośrodka Kulltury, Do-
rota Delążek.
- Bardzo się cieszymy. 
Przeżyliśmy mnóstwo 
wspaniał ych chwil 
związanych z występa-
mi dzieci. Bardzo prze-
żywaliśmy sceniczne 
popisy naszych dzieci. 
Super, że będą kolejne 
wyjazdy, emocje – mó-
wią zgodnie rodzice.
Te wszystkie wystę-
py wspólne wyjazdy 

sprawiły, że staliśmy 
się wszyscy sobie bliż-
si. Tworzymy coś na 
kształt jednej wielkiej 
rodziny. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni, że bę-
dziemy dalej kontynu-
ować naszą przygodę – 
dodają rodzice.
Podczas gali rodzice 
oraz zaproszeni goście 
mieli okazję podziwiać 
młodych tancerzy na 
scenie. Żywiołowy wy-
stęp przypadł wszyst-
kim do gustu, a nagro-
da były gromkie bra-
wa. Wręczono również  
nagrody wszystkimu-

czestnikom, a także 
pamiątkowe fotografie.
- Bardzo się cieszę, że 
będziemy mogli pra-
cować dalej. W najbliż-
szym czasie wybiera-
my się do Wałbrzycha 
na Festiwal Flamen-
co, a potem rozpoczy-
namy pracę nad kolej-
nymi układami chore-
ograficznymi. Będzie-
my uczyć się salsy. Pla-
ny mamy ambitne i je-
stem przekonana, że 
uda nam się je zreali-
zować – kończy Mał-
gorzata Szczęsna.

Konrad  Kaptur
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16 LUTY � O godzinie 17.40 funk-
cjonariusze SM udali się na uli-
cę Plac Piastów w Polkowicach, 
w związku ze zgłoszeniem o po-
gryzieniu psa mieszkanki miasta 
przez innego psa wypuszczonego 
z mieszkania bez opieki i nadzoru. 
Strażnicy przeprowadzili czynno-
ści wyjaśniające na miejscu zdarze-
nia i zastosowali sankcje karne wo-
bec osoby odpowiedzialnej za brak 
nadzoru nad zwierzęciem.

19 LUTY  �  O godzinie funkcjo-
nariusze Straży Miejskiej uda-
li się na ulicę Hubala w związku ze 
zgłoszeniem obsługi monitorin-
gu o grupie szarpiących się męż-
czyzn. Na miejscu zdarzenia za-
stano 6 młodych mężczyzn, któ-
rych wezwano do uspokojenia się 
i zaprzestania awantury co uczy-
nili. W toku przeprowadzonych 
czynności ustalono, iż doszło do 
sprzeczki rodzinnej i nikt z obec-
nych nie zgłaszał faktu narusze-
nia jego praw. Mężczyzn pouczo-
no o sposobie zachowania się w 
miejscach publicznych i nakazano 
rozejście się co uczynili w obecno-
ści patrolu.

23 LUTY �  O godzinie 1.20 strażni-

cy na prośbę dyżurnego KPP uda-

li się na ulicę Wołodyjowskiego w 

związku ze zgłoszeniem o kradzie-

ży kwiatów z samochodu dostaw-

czego. Na miejscu funkcjonariusze 

zastali dostawcę, który przekazał 

im informację dotyczące sposobu 

i sprawców kradzieży. W wyniku 

podjętej penetracji terenu miasta 

strażnicy ujęli jednego ze spraw-

ców i odzyskali  skradziony towar. 

Ujęty mężczyzna został przekaza-

ny policji.

Projekt „Dolnośląskie stokrotki”  
zakończony, ale będzie kontynuacja

kronika policyjna pomocy zabawkowego pisto-
letu dziecka. Za rozbój grozi 
mu kara do 12 lat więzienia.

PG

Alkohol  
przyczyną tragedii
CHOCIANÓW Do lubińskie-
go sądu trafił akt oskarżenia 
przeciwko matce, która bę-

dąc w stanie upojenia alkoho-
lowego, nieumyślnie dopro-
wadziła do śmierci swojego 
2-miesięcznego syna. Kobieta 
była tak pijana, że nie czuła, 
gdy swoim ciałem przycisnę-
ła dziecko do ściany. W konse-
kwencji doprowadziła do na-
głego uduszenia niemowlęcia. 
Kobieta przyznała się do winy. 

Grozi jej kara od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności. 

Z nudów podpalił 
szatnię
POWIAT LEGNICKI Legniccy poli-
cjanci zatrzymali młodego męż-
czyznę, który pod koniec ubie-
głego roku podpalił szatnię klu-
bu sportowego w Kwiatkowi-

cach (gmina Prochowice). Stra-
ty oszacowano na 10 tys. zł. 
20-letni sprawca swój czyn tłu-
maczył „chęcią zabicia nudy”. 
Grozi mu do 5 lat pozbawienia 
wolności. 

 PG

Pobił i okradł
POLKOWICE 21-latek z Polkowic 
odpowie przed sądem za rozbój 

sterroryzował 
ekspedientkę 
LUBIN Lubińscy policjanci za-
trzymali 30-letniego mężczy-
znę, który napadł na sklep 
na terenie miasta. Po ster-

roryzowaniu sprzedawczy-
ni przedmiotem przypomina-
jącym broń, napastnik zabrał 
gotówkę z kasy i uciekł. Po 
tygodniu policjanci namie-
rzyli złodzieja w jego miesz-
kaniu. Jak się później okaza-
ło, rabunku dopuścił się przy 

fotoreportaż

z użyciem niebezpiecznego narzędzia. 
Najpierw pobił pokrzywdzonego, a na-
stępnie wtargnął do jego mieszkania, z 
którego ukradł telefon komórkowy i zło-
tą biżuterię. Sprawca został szybko za-
trzymany. Obecnie przebywa w areszcie, 
gdzie czeka na proces. Grozi mu kara do 
15 lat więzienia.

PG

27 LUTY �  O godzinie 21.10 funk-

cjonariusze Straży Miejskiej uda-

li się na ulicę Kmicica w związku ze 

zgłoszeniem o grupie młodych lu-

dzi przebywających na terenie bo-

iska Szkoły Podstawowej nr 1, któ-

rzy spożywają tam alkohol i zanie-

czyszczają teren. Na miejscu za-

stano 4 osoby, które wylegitymo-

wano. Osoby te piły piwo za co 

zostały wobec nich wyciągnięte 

sankcje karne.
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BIBLIOTEKA POLECA...

Jacek Lusiński
„Carte Blanche”

Reż. Rob Reiner
„Razem czy Osobno? ”
� Po śmierci żony Oren Little staje się zgorzkniałym, zamkniętym w sobie czło-
wiekiem, stroniącym od kontaktów z innymi. Jednak pewnego dnia na prośbę sy-
na zmuszony jest przyjąć pod swój dach 9-letnią wnuczkę. Rezolutna dziewczynka 
niespodziewanie wnosi w jego życie odrobinę radości. Dzięki niej Oren zaprzyjaź-
nia się z mieszkającą po sąsiedzku Leah, która także czuje się samotna po śmierci 
ukochanej osoby. Czy na emeryturze jest jeszcze miejsce na miłość?

MUZYKA �  Do takich wniosków docho-
dzą młodzi artyści Czubson i Prestiż, 
którzy udostępnili część większego pro-
jektu muzycznego zatytułowanego „Oj-
czyzna Ma” w serwisie YouTube. Piszę 
o rzeczonym duecie, bo Czubson to ro-
dowity polkowiczanin, tutaj pracuje, 
mieszka. Samo w sobie nie jest to jednak 
dostatecznym powodem. Ten tkwi gdzie 
indziej – w wartości artystycznej pro-
jektu oraz przekazie, którego nie moż-
na zlekceważyć, bo oddaje nastroje wie-
lu młodych ludzi zawiedzionych dewa-
luacją pojęcia patriotyzmu.
Czubson śpiewa, a raczej deklamuje, bo 
całość projektu utrzymana jest w tonacji 
hip-hipowej –
Dzisiaj Cię kochać to już hańba, wstyd 

I bliżej mi do celi za tę miłość niż na szczyt 
Mieliśmy razem iść tam dumni z orłem 
na piersi 
A zostaliśmy sami tu durni z tomami wier-
szy
Ileż w tych słowach rozpaczy, ile zawo-
du, ile prawdy. Bo przecież wielu z nas 
zgodzi się, że w całym tym euroentu-
zjazmie, który towarzyszył procesowi 
wchodzenia do Unii Europejskiej zatra-
ciliśmy to, co narodowe, co polskie. Dziś 
patriotyzm w czystej postaci ujawnia 
się okazjonalnie, zazwyczaj przy oka-
zji sukcesów, zwłaszcza sportowych. Na 
co dzień jest już z tym gorzej, choć i tak 
mam wrażenie, że ostatnie lata to mimo 
wszystko jest czas pewnego renesan-
su pojęcia patriotyzmu. Jednak za mało 

 �  Słowo patriotyzm nie mieści już w sobie tej treści, która 

sprawiała, że My, Polacy byliśmy gotowi poświęcić dla 

Ojczyzny wszystko, nawet życie. Rozmieniliśmy przez 

ostatnie 25 lat na drobne poczucie narodowej dumy. 

Głos, którego  
nie można  
lekceważyć

KINO 

 � 5-8 marca godz. 16.00  
WIELKA SZÓSTKA

 � 5-8 marca godz. 18.00  
SNAJPER

 � 5-8 marca godz. 20.15, 22.00 
WARSAW BY NIGHT

 � 11 marca, godz. 19.00  
IDEALNY FACET DLA MOJEJ DZIEWCZYNY

 � 12-15 marca GODZ. 16.00  
ASTERIKS I OBELIKS: OSIEDLE BOGÓW 3D

 � 12-15 marca GODZ. 18.00 
DZIEŃ Z ŻYCIA BLONDYNKI

 � 12-15 marca GODZ. 20.00, 21.30 
KEBAB I HOROSKOP

 � 18 MARCA, GODZ. 19.00 
JASKÓŁKA

IMPREZY 

 � 7 marca, godz. 19.00 – Aula 
TEATR STU - Kraków, Wielki John Barrymore

 � 9 marca, godz. 18.00 – Aula 
UROCZYSTA GALA XVII FESTIWALU „OBLI-
CZA TEATRU” - gość honorowy: BRONISŁAW 
WROCŁAWSKI

 � 10 marca, godz. 18.00 – Kino 
Spotkanie z mistrzem...wieczór z Bronisła-
wem Wrocławskim – patronem honorowym 
XVII „Obliczy Teatru”

 � 10 marca, godz. 17.00, 20.00 – Aula 
TEATR IM. STEFANA JARACZA - Łódź - Ich 
czworo

ZAJĘCIA I WARSZTATY
 � Warsztaty dla dzieci  

Dziecięcy Zespół Piosenki i Tańca „FANTA-
ZJA”, Zajęcia teatralne „Antrakcik”, Szkółka 
baletowa, Warsztaty tańca  hip-hop, 
Dziecięca pracownia plastyczna, Pracownia 
ceramiki, Szkółka szachowa, Pracownia 
malarstwa sztalugowego

 � Warsztaty dla młodzieży:  
Młodzieżowa Formacja Taneczno-Wokalna 
„FANTAZJA”, Grupa teatralna „Antrakt”,  
Pracownia ceramiki, Pracownia witrażu, 
Szkółka szachowa, Pracownia malarstwa 
sztalugowego

 � Warsztaty dla dorosłych:  
Pracownia witrażu, Pracownia malarstwa 
sztalugowego, Salsomania

 � Zapisy na zajęcia oraz szczegółowe 
informacje w Dziale Merytorycznym oraz 
pod nr tel: 76/ 746 88 26.

GALERIA „RYNEK 26”
codziennie: 10.00-20.00 

SIŁOWNIA 
Przy Basenach Zewnętrznych,  
ul. 3 Maja 50
� Cennik:  
Bilet normalny = 6,50zł
Bilet ulgowy = 5,00zł
Karnet miesięczny normalny = 62,00zł
Karnet miesięczny ulgowy = 50,00zł
Godz. otwarcia:
Pn-Pt od 9.00 do 21.00
Sobota od 10.00 do 21.00
Niedziela - nieczynne czynna: poniedziałek-
-piątek, godz. 9.00-21.00, sobota, godz. 
10.00-16.00 
CAFE BAR
Ośrodek Kultury (ul. Skalników 4) 
�  poniedziałek-piątek, 13.00-21.00 oferuje 

szeroki wybór kaw i herbat, grzanki, tosty, 
hamburgery, hot-dogi

LODOWISKO
ul. 3 Maja 50,  
� PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 8-14.50 oraz  
16-19.50, 
� SOBOTA – NIEDZIELA:  
10-14.50 oraz 16-19.50,  
BILET ULGOWY - 3 zł,  
BILET NORMALNY - 6 zł 

� Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca historia nauczyciela z li-
ceum, który - aby zachować ukochaną pracę i przygotować uczniów do matury - 
ukrywa przed światem, że stopniowo traci wzrok. Diagnoza lekarska nie pozosta-
wia złudzeń. Mężczyźnie, z powodu wady genetycznej, grozi trwała ślepota. 
Początkowo załamany, ostatecznie postanawia ukryć przed przełożonymi pro-
blemy zdrowotne, aby zachować pracę. 

Kazik & Kwartet  
Proforma
LUBIN � Centrum Kultury „Muza” w Lu-
binie zaprasza na koncert grupy Ka-
zik & Kwartet Proforma. Artyści wyko-
nają utwory z własnego repertuaru oraz 
zaprezentują nowe aranżacje piosenek 
m.in. Jacka Kaczmarskiego czy Stanisła-
wa Staszewskiego. Osoby, które zdecy-
dują się wziąć udział w tym wydarzeniu 
usłyszą również piosenki Georgesa Bras-
sensa, Nicka Cave`a i Toma Waitsa Ce-
chą charakterystyczną Kwartetu są bo-
gate aranżacje, w których oprócz podsta-
wowego instrumentarium pojawiają się 
również kontrabas, akordeon, mandoli-
na i różne instrumenty perkusyjne. Kon-
cert odbędzie się 7 marca o godz. 18 w 
dużej sali CK „Muza”. Koszt biletów to 60 
zł w przedsprzedaży oraz 70 zł w dniu te-
go wydarzenia. 

PG

Carrantuohill  
w „Muzie”
LUBIN � Centrum Kultury „Muza” w Lubinie 
zaprasza na koncert zespołu Carrantuohill. 
Grupa istnieje od 1987 roku. Przez ten czas 
muzycy zagrali ponad 2500 tysiąca koncer-
tów w Polsce i za granicą.  Wykonują trady-
cyjną muzykę celtycką, uzupełnioną wła-
snymi aranżacjami. Współpracowali m.in. 
z : Maire Breatnach, Sands Family, Geral-
dine McGowan & Friends, Midnigth Cour-
ty, Anną Marią Jopek, Stanisławem Soj-
ką czy Pawłem Kukizem. Ponadto Carran-
tuohill jest związany z Przystankiem Wo-
odstock od samego początku jego istnie-
nia. W 1998 r. za fantastyczny koncert zo-
stali wyróżnieni przez Jurka Owsiaka presti-
żową nagrodą „Złotego Bączka”. Lubiński 
koncert Carrantuohill odbędzie się 21 mar-
ca w dużej sali koncertowej CK „Muza”. Po-
czątek wydarzenia planowany jest na godz. 
18. Koszt biletów to 40 zł (w przedsprzeda-
ży) i 45 zł (w dniu koncertu).

PG
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Happysad zagra  
w Głogowie
GŁOGÓW � 7 marca na scenie Młodzieżo-
wego Domu Kultury „Mayday” w Głogo-
wie wystąpi Happysad. Koncert grupy od-
będzie się w ramach trasy „Jakby nie by-
ło jutra”. Zespół istnieje od 2001 roku. Za-
łożyła go czwórka przyjaciół ze Skarży-
ska-Kamiennej. W lipcu 2004 nakładem 
S.P. Records ukazał się ich debiutancki al-
bum „Wszystko jedno”. Singiel promują-
cy płytę „Zanim pójdę” spędził 33 tygodnie 
na Liście Przebojów Trójki. Ponadto gru-
pa ma na swoim koncie odegranych ponad 
800 koncertów w Polsce i za granicą. Ze-
spół może poszczycić się wydaniem pię-
ciu płyt oraz rekordową frekwencją w naj-
większych i najważniejszych klubach mu-
zycznych w kraju. Koncert Happysad’u od-
będzie się już 27 marca. Koszt biletów to 30 
zł w przedsprzedaży oraz 40 w dniu kon-
certu. Początek wydarzenia planowany jest 
na godz. 19.  

PG

podejmuje się działań mających na celu 
budowanie poczucia dumy z faktu bycia 
Polakami. W środkach masowego prze-
kazu dominuje tania, szmirowata roz-
rywka. Wartościowych materiałów hi-
storycznych budujących poczucie na-
rodowej dumy jest jak na lekarstwo. To 
bardzo boli, bo przecież za polskość nasi 
przodkowie przelali tyle krwi. Po to, by-
śmy my dziś bardzo łatwo rezygnowali 
z polskich słów zastępując jest angielski-
mi odpowiednikami, a przecież nasz na-
rodowy język przetrwał, choć jego uży-
wanie groziło poważnymi konsekwen-
cjami. Oparliśmy się rusyfikacji, ger-
manizacji, a dziś samowolnie mówimy 
„fun” zamiast „zabawa”, „cool” zamiast 

„fajne”. To wszystko boli Czubsona i Pre-
stiża. Warto wspomnieć, że są to ludzie 
młodzi, którzy już zdążyli mocno zrazić 
się do kraju, w którym żyją. 
Młodzi ludzie potrzebują wielkich idei, 
a Ojczyzna jest ideą piękną, jakże uwo-
dzącą. Trzeba ją tylko umiejętnie za-
szczepić w sercach. Projekt Czubsona 
i Prestiża to wartościowy głos w szerszej 
dyskusji o kondycji polskiego społeczeń-
stwa. Coś więcej niż sztuka, to sztuka za-
angażowana, emocjonalna. Z niecierpli-
wością czekam na cały materiał i z całego 
serca polecam.

Konrad Kaptur

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji elektroenergetycznej w Polkowicach  

w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz Uchwały Nr XXXIV/453/14 Rady Miejskiej 
w Polkowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji elektroenergetycznej 
w Polkowicach w gminie Polkowice zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy głównej stacji elektroener-
getycznej w Polkowicach w zasięgu terenu górniczego „Rudna” w gminie Polkowice wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami 
w dniach od 13 marca 2015 r. do 2 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. 
Rynek 17-18 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 109, w godz. od 730 do 1530.   
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 
w dniu 31 marca 2015 r., w sali konferencyjnej ratusza (sala nr 207) o godz. 1200.
Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu 
miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 
ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
planu miejscowego.
Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrz Polkowic z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2015 r. 
Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Burmistrz Polkowic.

Burmistrz Polkowic
Wiesław Wabik

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach  ul. Kolejowa 24A ogłasza prze-
targ na ustanowienie prawa odrębnej własności  lokalu  mieszkalnego :

Polkowice  ul. 11 Lutego 4/5  
Mieszkanie o pow. użytkowej  37,20 m2,  położone na I piętrze, składające  się  z:  
2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju oraz przynależnej komórki piwnicznej  
o pow. 2,25 m2 stanowiącymi udział w częściach wspólnych budynku i gruntu w wysokości  
225/10000.
Cena wywoławcza  -  93 530,00 zł       tj. 2 514/m2
Minimalne postąpienie wynosi 1000 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2015 r. o godz. 1200 w siedzibie spółdzielni  
w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A.
Wadium w wysokości 4 676,00 zł  należy wpłacić na konto spółdzielni w PKO BP   
Nr 46 1020 3017 0000 2902 0025 6164.
Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.
Mieszkanie można oglądać w  poniedziałki i środy w godz. 1000- 1200 po wcześniejszym  
telefonicznym uzgodnieniu z administracją spółdzielni  –  tel. 76 746 18 48, 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu w godzinach 800 -1400pod nr telefonów:
-  dział mieszkaniowy      -     076 746 18 58
-  administracja - 076 746 18 46 
-  sekretariat - 076 746 18 40 
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie SM „Cuprum” którzy nie mają zaspokojonych 
potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość do zawarcia umowy na ustanowienie  
odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
W przypadku zgłoszenia się członków przetarg na lokal zostanie unieważniony.
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie spółdzielni (pokój nr 7).

Kupon konkursowy
Wymień jedną książkę Katarzyny Ryrych z kotem  

w tytule.

Imię i nazwisko: .................................................................
Odpowiedź na pytanie: ......................................................
Data: ...................................

Na kupony z odpowiedziami czekamy w Dziale Dziecięco-Mło-
dzieżowym Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach 
przez 2 tygodnie.

Laureatem konkursu z Gazety Polkowickiej nr 3 jest  Dominik Bo-
rowiak. Gratulujemy. Natomiast Elf, bohater książek Marcina Pa-
łasza, jest psem.
Zapraszamy także laureatki wcześniejszych konkursów panie: 
Joannę Dawid i Iwonę Oleksy po odbiór nagród do Działu Dzie-
cięco-Młodzieżowego Biblioteki w Polkowicach.

Maluje, uczy i pisze
Kolejnym pisarzem, który odwiedzi nasze miasto w ramach finału Dol-
nośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami „Z książką na waliz-
kach”, a którego sylwetkę przybliżamy jest Katarzyna Rarych.

CIEKAWA OSOBA � Pisarka 
ukończyła filologię angielską 
na UJ, od lat uczy angielskie-
go, maluje obrazy i pisze książ-
ki. Dla dorosłych, młodzieży i 
drobiazgu – jak mówi o dzie-
ciach. Jest dwukrotną laureat-
ką Konkursu Literackiego im. 
Astrid Lindgren za „Wyspę 
mojej siostry” i „O Stephenie 
Hawkingu...”. Ma dwóch sy-
nów, dwa koty i psa. Lubi rowe-
rowe wyprawy, dwuosobowe 
plenery i truskawki ze śmieta-
ną. I książki, które kupuje nało-
gowo. W polkowickiej bibliote-
ce dostępne są następujące po-
zycje autorstwa Katarzyny Ra-
rych „Denim blue”, „Za wszel-

ką cenę”, „O Stephenie Haw-
kingu”, „Czarnej Dziurze i My-
szach Podpodłogowych”, „Wy-
spa mojej siostry”, „Używa-
ne koty”, „Jedyne Kocię”, „Sie-
dem sowich piór”.

 Konrad Kaptur

Polkowickie Dni Teatru zainaugurowane
Spektakl Jakobii i Leidental wystawiony przez aktorów Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera i Teatru Tu i Teraz z Warszawy rozpoczął XVII edycję Polkowickich Dni Te-
atru. Patronat honorowy nad przeglądem objął w tym roku Bronisław Wrocławski. 

DNI TEATRU � Od początku marca Po-
lkowice ponownie stały się teatral-
ną stolicą Polski. Przez miesiąc na sce-
nach Auli Forum oraz Kina odbędzie 
się kilkanaście spektakli odegranych 
przez aktorów z najważniejszych te-
atrów w kraju. Na pierwszy z nich miło-
śnicy sztuki musieli poczekać do 1 mar-
ca. Wówczas w polkowickiej Auli Forum 
wystawiono sztukę Jakobii i Leidental 

w reżyserii Marcina Hycnara. Autorem 
tekstu jest Hanoch Levin, jeden z najpo-
pularniejszych izraelskich dramatopi-
sarzy, którego twórczość cieszy się nie-
słabnącą popularnością również w Pol-
sce. W rolę tytułowych bohaterów wcie-
lili się Jacek Braciak, Michał Starski oraz 
Edyta Olszówka jako wybranka jednego 
z nich .Muzykę do tego wydarzenia na-
pisał Czesław Mozil. Równie imponują-

co zapowiadają się nadchodzące dni fe-
stiwalu. Już 9 marca w Auli Forum odbę-
dzie się Uroczysta Gala Otwarcia XVII 
edycji Polkowickich Dni Teatru. Zosta-
nie ona połączona z tradycyjnym wrę-
czaniem „Złotych Miedziaków”. Udział 
w tym wydarzeniu weźmie Bronisław 
Wrocławski, patron tegorocznego świę-
ta teatru w Polkowicach. Dzień później 
(10.03) będzie można bezpośrednio po-

rozmawiać z aktorem podczas „Spotka-
nia z Mistrzem”, które odbędzie się w Ki-
nie. Wówczas artysta opowie o swoim 
życiu, zdradzi tajniki pracy na scenie, 
a także będzie recytował poezję. Wię-
cej informacji na temat tegorocznych 
Polkowickich Dni Teatru znajdą Pań-
stwo na oficjalnej stronie organizatora – 
www.pca.pl.

PG

Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcom Gminy Polkowice udzielane są 
bezpłatne porady prawne w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu występowania 

szkód górniczych.
Porad udziela radca prawny Jerzy Trzeciak, który przyjmuje w siedzibie Kancelarii Radców 
Prawnych s.c. w Polkowicach, ul. Rynek 6, pok. 28 w każdy poniedziałek, środę i piątek 
w godz. 8.00-12.00. Sekretariat radcy prawnego czynny codziennie od poniedziałku do 
piątku w godz. 8.00 - 12.00, nr telefonu 76/749 33 66.

OGŁOSZENIE

„Polkowickie TBS Sp. z o.o. informuje, 
że posiada kilka wolnych mieszkań z partycypacją. Osoby zainteresowane zaprasza-
my do składania wniosków w Sekretariacie Spółki. Wnioski do pobrania na stronie 

www.ptbs.com.pl/WolnemieszkaniaPTBS/Partycypacja 
lub w siedzibie Spółki ul. Rynek 6 w Polkowicach. Nabór wniosków do wyczerpania 
wolnej puli mieszkań. Decyduje kolejność zgłoszeń w przypadku złożenia podań 
przez osoby będące na liście gminnej – przysługuje im pierwszeństwo.”

OGŁOSZENIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
59-100 Polkowice, ul. Lipowa 2, pok. nr 3

tel. 76 724 67 11, fax 76 724 67 03
e-mail: e.olszewska@ops.polkowice.pl

Jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie lub znasz inne osoby, które cierpią z tego powodu
PRZYJDŹ!

OGŁOSZENIE
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Ten klub powstał z miłości do książek
Poziom czytelnictwa w Polsce jest zatrważająco niski. Spory odsetek naszego społeczeństwa nie czyta choćby jednej książki w ciągu roku. – To zawstydzające, 
dlatego walczymy z tym jak możemy – mówią miłośnicy literatury z Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Po-
lkowicach.

CZYTELNICTWO � - Nasz 
klub powstał w 2011 roku 
z inicjatywy Czytelniczek. 
Zgłaszały one chęć spotyka-
nia się z innymi miłośnika-
mi literatury, więc zorgani-
zowałyśmy miejsce, w któ-
rym przy kawie, czy herba-
cie można w spokoju poroz-
mawiać o wybranych książ-
kach i nie tylko – mówi Mar-
ta Szczykutowicz, która z ra-
mienia MGBP koordynuje 
funkcjonowanie DKK.

Spotkania odbywają się 
raz w miesiącu. Regularnie 
uczestniczy w nich około 10 
osób. Wszystkie pasjami po-
chłaniają literaturę.

- Uważam, że książka to 
największy przyjaciel czło-
wieka. Czytam wszędzie, o 
każdej porze, nawet podczas 
gotowania obiadu, przez co 
zdarza mi się przypalić różne 
dania. Na szczęście mąż jest 
wyrozumiały – mówi Kazi-
miera Wielgosz.

- W spotkaniach Dys-

kusyjnego Klubu Książki 
uczestniczę od niedawna, 
ale już mogę powiedzieć, że 
to jest miejsce dla mnie. Do-
skonale się tutaj czuję. Czy-
tam dużo, mam swoje prze-
myślenia dotyczące lektur, a 
teraz mogę się nimi podzie-
lić i skonfrontować je z tym, 
co o danych książkach my-
ślą inne czytelniczki. Poza 
tym poruszamy także wie-
le innych tematów związa-
nych z życiem. Rozmawia-
my o polityce, szeroko rozu-
mianej kulturze i innych rze-
czach. Z całą pewnością te 
nasze spotkania są dla nas 
wartościowe i bardzo je lubi-
my – zaznacza Marta Gonta-
szewska.

Odwiedziłem spotkanie 
sympatyków literatury zrze-
szonych w Dyskusyjnym 
Klubie Książki w ubiegłym 
tygodniu. Omawiano aku-
rat dzieło Janusza Leona Wi-
śniewskiego „Grand”. Wła-
ściwie samej dyskusji na te-

mat książki nie byłem świad-
kiem, bo zanim do niej do-
szło nastąpiła wymiana zdań 
na temat kandydatów na pre-
zydenta. Interesująca, rze-
czowa, emocjonalna, ale z 
pełnym poszanowaniem 
prawa do posiadania innego 
zdania, słowem z zachowa-
niem zasad kultury dyskusji.

- U nas tak jest zawsze. 
Często się różnimy, ale po-
trafimy się nawzajem słu-
chać i szanować odmien-
ność – podkreśla Kazimiera 
Wielgosz.

Póki co tematem spo-
tkań DKK są książki pisane 
prozą. Niewykluczone jed-
nak, że wkrótce to się zmie-
ni i powstanie Dyskusyjny 
Klub Poetycki, w trakcie któ-
rego osoby, które podejmu-
ją próby pisania wierszy bę-
dą miały okazję zaprezento-
wania ich.

- To jeden z moich pomy-
słów, które przedstawiłam 
już pracownikom bibliote-

ki. Mamy tutaj, w naszej bi-
bliotece taką szkatułkę, do 
której wrzucamy kartki z na-
szymi pomysłami. To jeden 
z nich. Znając otwartość pań 
bibliotekarek możemy być 
pewni, że każdy z tych pomy-
słów zostanie rozpatrzony. 
Dla mnie biblioteka to dru-
gi dom. Tutaj spędzam mnó-
stwo czasu, czuję się świet-
nie i nie muszę gotować – 
kończy żartobliwie Kazimie-
ra Wielgosz, bo przecież po-

czucie humoru czyni życie 
przyjemniejszym.

Spotkania Dyskusyjne-
go Klubu Książki odbywa-
ją się raz w miesiącu, w ostat-
ni wtorek miesiąca. Każ-
dy, kto zechce może na nie 
przyjść. Na pewno zostanie 
przyjęty bardzo serdecznie. 
No i będzie mógł napić się 
kawy, herbaty, a także zjeść 
ciastko.

Konrad Kaptur 

KUPIĘ
 � Skup aut zarejestrowanych w kraju. Dojazd 

do klienta. Tel. 693 466 561

 � Bezczynszowe, 3-pokojowe mieszkanie 
w Centrum Polkowic. Tel. 607 341 512

 � Mały lokal w Polkowicach, ok. 10 m2 
w przystępnej cenie. Tel. 668 625 367

 � Busa po wypadku, do remontu lub 
w całości, wersja odkryta lub zakryta, do 10 
tys. zł. Tel. 609 249 127

 � Lawetę lub przyczepę samochodową 
w różnych gabarytach, może być do 
remontu,  
z polską dokumentacją. Tel. 609 249 127

 � Auto stare, powypadkowe do remontu lub 
całe sprawne do 10 tys. zł. Gotówka od ręki. 
Tel. 609 249 127

 � Mieszkanie w Polkowicach, do II p. Pilnie. 
Tel. 604 477 221

 � Ziemię rolną lub gospodarstwo rolne 
w okolicach Polkowic. Tel. 604 477 221

 � Ciągnik rolniczy do 10 tys. zł. Tel. 604 477 
221

 � Auta stare, używane lub powypadkowe, do 
5 tys. złotych. Tel. 604 477 221

 � Odkupię każdą rozliczoną szkodę 
komunikacyjną/odszkodowanie 
komunikacyjne. Tel. 505 997 131

 � Kupię każde auto, rozbite i w całości. 
Wydaję dokumenty do Wydziału 
Komunikacji, transport za darmo, gotówka 
od ręki. Tel. 601 22 42 06

SPRZEDAM
 � Działkę budowlaną na osiedlu domków 

jednorodzinnych w Sucherj Górnej. Działka 
przy drodze asfaltowej, uzbrojona. 
Tel. 668 472 578

 � Działkę ogrodową na ROD „Barbarka”.  
Tel. 691 070 380

 � Mieszkanie własnościowe w Polkowicach, 
ul. Hubala, naprzeciwko Gimnazjum nr 2, 
pow. 76 m2, parter, kuchnia w zabudowie, 
dwa balkony. Tel. 721 503 945, 721 445 
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 � Dom poniemiecki do remontu w Guzicach, 
wszystkie media, działka 30 arów. Spokojna 
okolica. Tel. 697 611 060

 � Działkę budowlaną 10 arów 
w Jędrzychowie. Tel. 721 338 110

 � Działkę 0,65 ha, w tym 0,16 ha 
budowlanki, pozostałe rolna. Żelazny Most. 
Cena 60 tys. zł. Tel. 664 497 901

 � Działkę na ROD Barbarka. Murowana 
altana, prąd, woda. Tanio. Tel. 796 301 391

 � Rower składak damski, stan dobry. Cena 
100 zł. Tel. 661 912 520

 � Dom wolno stojący na działce 10-arowej 
w Sobinie. Stan surowy otwarty. Tel. 665 
549 884, 665 551 089

 � Sprzedam mieszkanie 83 m2, 4 pokoje, IV 
w Polkowicach lub zamienię na mniejsze 
z dopłatą.  Tel. 783 028 155

 � Mieszkanie własnościowe o pow. 50 m2, 
ul. Skalników, w bloku IV piętrowym, III 

OGŁOSZENIA DROBNE
WYTNIJ, WYPEŁNIJ I PRZYNIEŚ KUPON
OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
GAZETA POLKOWICKA: ADRES: 59 – 101 POLKOWICE, RYNEK 6 IIP.  
(POKÓJ 23), TEL. 76 724–97–20, TEL/FAX. 76 724–97–21

piętro, z częściowym wyposażeniem, po 
remoncie. Tel. 508 228 446, 516 667 607

 � Nowy dom na Dolnych Polkowicach.  
Tel. 604 256 262

 � Albę komunijną dla dziewczynki wraz 
z dodatkami. Tel. 607 341 512

 � Garaż w Polkowicach. Tel. 696 898 166

 � Działkę ogrodową na ROD Marysieńka, nr 
77. Tel. 721 103 594

 � Działkę budowlaną ok. 12 a w Sobinie. 
Cena do negocjacji. Tel. 886 655 788

 � Mieszkanie jednopokojowe przy ul. Lipowej 
o pow. 26,10 m2. Tel. 664 717 941

 � Działkę w Suchej Górnej, 14,2 ara, media 
przy drodze, ul. Malinowa. Tel. 510 272 243, 
505 133 120

 � Mieszkanie w Chocianowie, I piętro, pow. 
48m2, dwa pokoje, kuchnia, balkon, łazienka 
i wc osobno, piwnica, ciepłe i słoneczne. 
Polecam. Cena 110 tys. zł. Tel. 536 280 604

 � Sprzedam lub zamienię mieszkanie o pow. 
86 m2, 4 pokoje, parter, wieżowiec.  
Tel. 517 546 825

 � Działkę na ROD Relax. Tel. 697 431 557

 � Rowerek dziecięcy, koła 20 cali, kolor 
różowy, trzy przerzutki. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 532 303 209

 � Wózek trzyfunkcyjny, beżowy z czarnymi 
lamówkami, śpiworek gondola, spacerówka, 
parasolka, nosidełko, frimy Babecar. Cena do 
uzgodnienia.  Tel. 532 303 209

 � Działkę na ROD „Barbarka”, murowana 
altana, prąd, woda, dobre położenie.  
Tel. 76 845 41 49

 � Opel Vectra C, lift, 2006, kombi, perłowy 
metalic, 1.9 CDTI, 120 KM, debasto, wersja 
exclusive, stan bdb. Cena 17 900 zł.  
Tel. 888 283 198

 � Audi A3, 2004, 2.0 TDI, 170 KM, srebrny, 
3-drziwowy, 6-biegowy, 240 tys. km, wersja 
sport back, obniżony, alufelgi, nowe opony, 
ważny przegląd i OC. Cena 16 500 zł.  
Tel. 888 283 198

 � Lokal usługowy przy ul. Legnickiej 27, 
działka 4,6 ara. Niedrogo. Tel. 608 784 802

 � Mieszkanie własnościowe o pow. 50 m2, 
ul. Skalników, w bloku IV piętrowym, III 
piętro, z częściowym wyposażeniem, po 
remoncie. Tel. 508 228 446, 516 667 607

 � Akwarium z wyposażeniem 100l + rybki. 
Drugie akwarium bez wyposażenia 100l. 
Cena do negocjacji.  Tel. 507 254 019

 � Nową kuchnię na wymiar, kolor czerwony, 
3,5 m. Kuchenkę elektryczną 4 palniki 
z piekarnikiem w dobrym stanie. Cena do 
negocjacji. Tel. 507 254 019

 � Zadbaną działkę rekreacyjno-ogrodową na 
ROD „Barbarka” nr 307. Tel. 793 231 748

 � Sklep w centrum sprzedam, pow. 60 m2, 
za 1m2 - 6000 zł + Vat. Tel. 503 147 798

 � Tapczan dwuosobowy, w dobrym stanie - 
cena 350 zł do negocjacji. Pralkę Franię 
dużą - 350 zł. Tel. 503 147 798

 � Mieszkanie własnościowe w Trzebczu 
(w pałacu), cena 50 tys. zł. Dom w Borowie, 
nowo wybudowany, cena 260 tys. zł.  
Tel. 661 940 433

 � Mieszkanie na ul. Ociosowej, 49,49 m2, IV 
p. Meble kuchenne w zabudowie, szafa 

wnękowa na przedpokoju, wc z łazienką.  
Tel. 533 223 054

 � Działkę handlowo-usługową 10 ar 
w Polkowicach. Tel. 609 748 128

 � Działkę 62 ary z budynkami, ul. 
Chocianowska 32 w Polkowicach.  
Tel. 609 748 128

 � Mieszkanie 59,7 m2. 3 piętro, 3 pokoje, 
duży balkon, piwnica. Bardzo korzystna 
lokalizacja. Osiedle Gwarków. Tel. 509 516 
387 (wieczorem)

 � Działkę, 60 arów wraz z budynkami 
gospodarczymi, ul. Chocianowska.  
Tel. 609 748 128

 � Pilnie sprzedam  mieszkanie własnościowe 
przy ul.  Lipowej, parter, 37,2 m2, częściowo 
wyremontowane. Cena 120 tys. zł.  
Tel. 886 639 198

 � Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 
własnościowe o pow. 47m2, III piętro, ul. 11 
Lutego. Tel. 76 847 91 08

 � Sprzedam lub zamienię na mieszkanie dom 
wolno stojący, Moskorzyn 17.  
Tel. 76 847 91 08

 � Części do forda transita 1998. Tel. 604 
477 221

 � Super okazja! Bardzo tanio sprzedam 
mieszkanie własnościowe, 2 pokoje, 41,3 m2 
w Polkowicach. Tel. 887 767 227

 � Książki po 5 zł. Tel. 694 292 112

 � Bardzo ładne firanki, biała i ecru, 
haftowana, szyte zasłony, materiał suknowy. 
Tel. 694 292 112

 � Ubranka dla dziewczynki do 1,5 roku. 
Bardzo ładne. Śpiwór na zimę. Tel. 694 292 
112

 � Mieszkanie własnościowe na IV piętrze, 
26,10 m2, Polkowice, ul. Kmicica. Mieszkanie 
1-pokojowe, jasna kuchnia, łazienka z wc, 
przedpokój i pomieszczenie w piwnicy 3,32 
m2. Blisko urząd pocztowy, żłobek, 
przedszkole, szkoła, sklepy. Okna PCV, 
panele, glazura. Mieszkanie do remontu.  
Tel. 606 465 673

 � Pilnie sprzedam tanio dom na Polance, 
zabudowa szeregowa. Cena 315 tys. zł.  
Tel. 694 292 112

 � Kryształy, serwisy porcelanowe, żyrandol, 
sztućce, drzwi, pochłaniacz, nową maszynę 
do pisania, śpiwory, namioty, szybkowary i 
inne sprzęty domowe. Tel. 694 292 112

 � Tanio kurtkę ciepłą z kapturem firmowa, 
czarna, ładna. Cena 60 zł rozmiar 40.  
Tel. 694 292 112

 � Tanio sprzedam meble stołowe, ciemny 
brąz, szafa + 3 regały, pakowne, ładne.  
Cena 700 zł. Tel. 694 292 112

 � Nowy dom jednorodzinny. Projekt 
funkcjonalny i przestronny. Pomieszczenia 
jasne i ustawne. Salon z kominkiem i  
wyjściem na ogród, 3 sypialnie, garaż. 
Spokojna, cicha okolica,  cena 369 tys zł.    
Tel. 609 990 890

 � Deski podłogowe (modrzew), spłuczki do 
WC, drzwi pełne nowe (60 zł), szybkowary, 
ławo-stół, meble dębowe stołowe, meble 
sosnowe z biurkiem, odkurzacze. Tel. 694 
292 112

 � Zadbaną działkę rekreacyjno-ogrodową z 
ładną altanką, prądem i wodą na Barbarce. 
Tel. 667 347 575

 � 7 ha pola ornego wraz ze stajnią i stodołą 
w Mileszynie, gm. Pęcław. Tel. (13) 463 55 
89

 � Działkę budowlaną 40 arów wraz 
z budynkiem mieszkalnym w Sieroszowicach. 
Tel. (13) 463 55 89

 � Działki w Suchej Górnej, 8, 10, 12, 16 
arów. Cicha i spokojna okolica, blisko lasu. 
Tel. 534 722 076

 � Działki, 9, 10, i 12-arowe w Suchej Górnej. 
Tel. 603 133 914

 � Meble dziecięco-młodzieżowe, 2 biurka. 
Cena 300 zł Tel. 609 142 990

 � Garaż przy ul Polnej, światło, kanał, nowa 
brama wjazdowa. Tel. 609 142 990

 � Działkę budowlaną, 11 arów, 
z pozwoleniami, w Sobinie. Tel. 669 370 069

 � Meble, dziecięco-młodzieżowe. Cena 700 
zł. Tel. 606 975 273

 � Dom na wsi do remontu, działka 33 ary, 
cena do negocjacji. Tel. 606 975 273

 � Atrakcyjne działki budowalne 10 arowe 
w Sobinie na nowym osiedlu. Cena do 
negocjacji.  Tel. 506 852 555

ZAMIENIĘ
 � Mieszkanie 2-pokojowe, ul. Hubala (hotel), 

na większe, może być zadłużone. Tel. 694 
261 755

 � Mieszkanie komunalne 66 m2, dwa 
balkony, na mniejsze do 40 m2, do III p.  
Tel. 725 119 479

 � Zamienię na większe mieszkanie 
1-pokojowe, ul. Hubala (wieżowiec), może 
być zadłużone lub za dopłatą. Tel. 571 422 
940

 � Zamienię na większe mieszkanie 
1-pokojowe TBS przy ul. Wojska Polskiego, 
26 m2, parter, bardzo niski czynsz. Może być 
zadłużone lub za dopłatą. Tel. 508 329 717

 � Zamienie dwie kawalerki na mieszkanie 
2-pokojowe. Tel. 507 254 019

 � Mieszkanie 2-pokojowe 42,80 m2 na 
3-pokojowe, osiedle Sienkiewicza lub 
Centrum. Tel. 787 884 678

PRACA
 � Zatrudnię panie z dobrą znajomością 

kuchni polskiej. Elastyczne godziny pracy. 
Mile widziane doświadczenie w gastronomii. 
Tel. 517 609 988

 � Poszukuję osoby do pomocy w odrabianiu 
lekcji dla dwójki dzieci w wieku 7 i 11 lat. 
Tel. 795 599 656

 � Poszukuję korepetytora dla dwójki dzieci  
w wieku 7 i 11 lat do nauki angielskiego 
i niemieckiego. Tel. 795 599 656

WYNAJMĘ
 � Mam do wynajęcia lokal użytkowy, pow. 

100 m2, Polkowice ul. Górna. Tel. 603 950 
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 � Mam do wynajęcia mieszkanie 43 m2, 
2-pokojowe z balkonem, IV p., ul. 11 Lutego. 
Tel. 881 584 776

 � Mam do wynajęcia garaż przy ul. Polnej. 
Tel. 697 521 898

 � Mam do wynajęcia pokoje dla firm.  
Tel. 505 741 735

 � Mam do wynajęcia dwa pokoje dla pań 
w Polkowicach. Tel. 783 028 155

 � Mam do wynajęcia umeblowaną kawalerkę 
an os. Centrum. Łączne opłaty 1,0 tys. zł. 
Tel. 501 630 929

 � Posiadam do wynajęcia 5 pokoi dla firm (1 
i 2-osobowe plus salon z aneksem 
kuchennym oraz łazienka). Osobne wejście, 
parking i miejsce na grill. Tel. 695 028 114

KUPON  
NA OGŁOSZENIA  
DROBNE
treść ogłoszenia

Data nadania ..........................................................  Telefon ...........................................................
Imie i nazwisko.....................................................................................................................................

TYLKO OSOBY PRYWATNE!

ZDROWIE

AQUAPARK POLKOWICE
Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. 
NZOZ 
�  Aqua Fitness - Centrum Odnowy Biologicznej, Rejestracja: 

tel. 746-27-11, fax. 746-27-16 
e-mail: rehabilitacja@aquapark.com.pl, 
www.rehabilitacja.polkowice.pl poniedziałek - piątek - 7.00 
- 21.00, sobota - 12.00 - 17.00

�  Jaskinia solna: poniedziałek - piątek  
- 7.00 - 21.00, sobota - 12.00 - 19.00 

PRZYCHODNIA  
PCUZ - ZOZ S.A.
UL. KOMINKA 7, TEL. 746 08 00 

Poradnia Internistyczna Pediatryczna i Specjalistyczna 
�  Poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00 

Sobota 8.00 - 14.00 Tel. 746 08 10, 11, 43
Nocne i świąteczne dyżury lekarskie
� Gabinet nr 32, tel. 746 08 53 
� Ambulatorium chirurgiczne, tel. 746 08 46
Gabinet zabiegowy
� Codziennie 7.00 - 21.00, tel. 746 08 65
Laboratorium 
  tel. 746 08 39 poniedziałek - piątek 7.00 - 18.30, sobota 
8.00 - 14.00 (ostry dyżur)
Punkt szczepień 
� tel. 746 08 55 poniedziałek - piątek 7.00 - 17.00 
 Ośrodek pomocy psychologicznej, 
� tel. 746 08 60 poniedziałek - piątek 8.00 - 18.00
Poradnia Me dycyny Pracy 
�  tel. 746 08 61 (badania kierowców, profilaktyczne)
Poradnia dla Kobiet
� tel. 746 08 37 
APTEKA “CENTRUM” 
� tel. 746 08 42

GRUPA AL-ANON
�  spotkania otwarte: każdy poniedziałek o godz. 18 Ośrodek 

Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice

GRUPA  AA REMONT
�  spotkania zamknięte: czwartek, pora letnia godz. 19:00, 

pora zimowa 18:00 spotkania otwarte: ostatni czwartek 
każdego miesiąca Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice

GRUPA AA ASOCJACJA
�  spotkania w każdy poniedziałek o godz 18:00, spotkania 

otwarte w pierwszy poniedziałek miesiąca. Dom parafialny,  
ul. K.B. Kominka 1, Polkowice

SZKOŁY JĘZYKOWE

AUSTRO CONSULT
�  Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm 

i instytucji. Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz 
polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakość tłumaczeń 
ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice 
tel.76/ 746 46 84, http://www.austroconsult.pl 
e-mail: austroconsult@austroconsult.pl

DOLNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKO-
ŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I TECHNIKI W POLKOWICACH
�   ul. Skalników 6B; poniedziałek - piątek w godz. 8-16;  

tel. 746 53 53; 746 53 51 Język angielski, niemiecki dla 
początkujących i średnio zaawansowanych

BABEL
�  Polkowice, ul. Browarna 12.  Język angielski, niemiecki, 

francuski, włoski, hiszpański, rosyjski. Czynne: od ponie-
działku do piątku - 10 - 18, Tel. 660-441-431

MAGIC SCHOOL
�   Nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku  

od 1 do 14 lat. adres: Kolejowa 10A Tel. 693 333 133,  
www.magicschool.pl 

GLOBE
�  Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,FCE, 

CAE, tel.: 605479852; 505539674 adres: Skalników 6b 
(obok biblioteki) Polkowice wejście od parkingu przy 
DWSPiT http://www.globe.polkowice.pl

HOTELE

AQUA HOTEL 
�   Recepcja: tel. 746-27-00, fax: 746-28-00  

e-mail: recepcja@aquahotel.pl; www.aquahotel.pl

HOTEL POLKOWICE
� ul. Hubala 24. tel. 76 724 95 90, fax 76 724 95 91

CMENTARZ

�   Cmentarz Komunalny, ul. Spokojna 1.  
Tel. (76) 845 63 25 - czynny całą dobę

TAXI

TAXI - TELEFONY
604 302 624, 609 714 591, 605 115 249, 600 244 687,  
609 178 014, 609 207 855, POSTÓJ TAXI - 76 847 41 00

APTEKI

Lista dyżurów aptek jest dostępna na stronie internetowej: 
http://www.powiatpolkowicki.pl  w zakładce Apteki.

 � Poszukuję do wynajęcia kawalerki 
w Polkowicach. Tel. 508 228 446, 516 667 
607

 � Posiadam do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe, 37,55 m2 z balkonem, 
umeblowane, przy ul. Kmicica, IV p. Do 
wynajęcia od maj-czerwiec. Niski czynsz. 
Cena 600 zł + opłaty, kaucja 2000 zł.  
Tel. 722 089 956, 781 332 914

 � Posiadam do wynajęcia trzypokojowe 
mieszkanie we Wrocławiu dla studentów na 
Popowicach. Tel. 668 813 588

 � Mam do wynajęcia lokale przeznaczone na 
gabinety lekarskie, biuro, gabinet 
kosmetyczny, studio urody, solarium. etc., 
Pod Rokitnikiem przy ul. Kominka 5. Tel. 602 
108 710, 608 589 689

 � Poszukuję kawalerki do wynajęcia 
w Polkowicach. Tel. 793 415 103

 � Mam do wynajęcia lokal 80 m2 
w Polkowicach na działalność 
gastronomiczno-handlową lub inną , ul. 3 
maja. Tel. 502 636 620

 � Pokoje gościnne w Grzybowie koło 
Kołobrzegu w atrakcyjnych cenach.  
http://antoja.afr.pl Tel. 506 852 555

USŁUGI
 � Korepetycje z matematyki. Tel. 606 408 

389

 � Kancelaria adwokacka w Polkowicach 
świadczy usługi prawne dla podmiotów 
gospodarczych i osób fizycznych. Siedziba 
mieści się przy ul. Gdańskiej 17w 
Polkowicach. Tel. 76 849 17 50

 � Naprawa ciągników, maszyn rolniczych  
i sprzętu rolniczego. Tel. 723 953 967

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

 � Projektowanie sieci i przyłączy w zakresie 
gaz, co, wod-kan. Usługi ogólnobudowlane. 
Tel. 500 326 696

 � Projekty indywidualne domów 
jednorodzinnych i adaptacja typowych. 
Projektowanie w zakresie wod-kan, gaz, wlz. 
Tel. 500 326 696

 � Kwiaciarnia znajdująca się na deptaku przy 
ul. Miedzianej 16 b oferuje bukiety, wiązanki, 
wieńce oraz dekoracje z balonów 
w atrakcyjnej cenie.  Tel. 693 497 528

 � Renowacja antyków i mebli.  
Tel. 507 254 019

 � Firma ogólnobudowlana wykonuję usługi 
w zakresie budownictwa, solidnie i tanio.  
Tel. 507 254 019

 � Szafy z drzwiami przesuwnymi, kuchnie, 
garderoby, pawlacze, meble na wymiar. Tanio 
i solidnie. Tel. 601 509 695

 � Remonty mieszkań, montaż płyt GK, 
układanie glazury, bezpyłowe szlifowanie 
gładzi. Tel. 601 516 247

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

 � Sprzedaż kotłów gazowych i grzejników. 
Tel. 506 290 250

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

 � Mężczyzna wykonuje drobne naprawy 
domowe. Potrafię ładnie pomalować 
mieszkanie, myję okna, sprzątam, gotuję.  
Tel. 605 186 873

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

 � Kompleksowe usługi w zakresie 
projektowania, od projektu do pozwolenia na 
budowę. Tel. 663 781 491

 � Indywidualne nauczanie matematyki 
z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum 

i liceum, przygotowanie do egzaminów.  
Tel. 661 367 712

 � Sala bankietowa, klimatyzowana, na 
100 osób, w centrum Polkowic. 
Organizujemy wesela, stypy, komunie, 
pożegnania emerytów i in. P-ce ul. 
Dąbrowskiego 1b. 
Tel. 506 050 724

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

 � Odszkodowania komunikacyjne, bez 
opłat wstępnych.  Tel. 505 997 131

 � Korepetycje z języka niemieckiego.  
Tel. 726 052 056

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

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

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

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

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

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

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

 � Korepetycje z angielskiego, poziom 
szkoły podstawowej i gimnazjum.  
Tel. 501 618 949

 � Urzędowa kasacja pojazdów.  
Tel. 731 700 003

 � Skup i kasacja aut ciężarowych.  
Tel. 731 500 006

 � Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki pokojowej i samochodowej.  
Tel. 604 123 637, 76 845 05 43

 � Spawanie plastiku, polerowanie lamp, 
usuwanie rys i wgnieceń w karoserii.  
Tel. 502 128 214

 � Komputerowa geometria kół, 
ustawianie zbieżności, naprawa 
zawieszeń. Tel. 607 377 338

 � Nauka gry na gitarze klasycznej, 
akustycznej i elektrycznej. 
Tel. 669 634 594

 � Świnoujście, pokoje do wynajęcia. 2-4 
osobowe. cena do 35 zł/dobę od osoby. 
Tel. 502 181 502, (91) 322 34 58

 � Mechanika samochodowa. Polna 1c. 
Tel. 607 377 338

 � Sezonowa wymiana opon - najtaniej 
w Polkowicach, ul. Polna 1c. Tel. 607 
377 338

 � Problem z zakupem komputera? 
Profesjonalne doradztwo. Solidny serwis 
komputerów, sieci, systemów 
operacyjnych i oprogramowania. 
Tel. 601 055 842

 � Montaż instalacji CO, wod-kan, 
układów solarnych, klimatyzacji, pomp 
ciepła. Montaż pieców i instalacji 
gazowych. Tel. 506 290 250
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Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy
zaprasza wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Polkowice, do za-
mieszczenia informacji na temat swoich firm w powszechnie dostępnej Internetowej Bazie Firm. Zadaniem Bazy jest 
ułatwienie wszystkim zainteresowanym szybkiego odnalezienia konkretnej firmy, nawiązania z nią kontaktu, podjęcia 
współpracy orazwymiany doświadczef. Stanowi ona również formę promocji dla polkowickich przedsiębiorców i jest 
jednym z instrumentów stosowanych przez gminę Polkowice w celu wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. 
Wpis do Bazy jest bezpłatny, a polega na wypełnieniu specjalnie przygotowanej ankiety, na podstawie której za-
mieszcza się informacje o danym podmiocie gospodarczym. Ankiety można pobierać w Urzędzie Gminy Polkowice 

w Wydziale Inicjatyw Gospodarczych i Rynku Pracy w pok. 203.
Baza Firm dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.polkowice.pl

„Holender” wystawiony
Projekt autorstwa Anny Odrobiny pn. „Adaptacja wiatraka wieżowego w Polkowi-
cach” został zaprezentowany podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Po-
znańskich Arena Design 2015.

WYSTAWA � O tym, że projekt An-
ny Odrobiny znajdzie się wśród naj-
ważniejszych osiągnięć designu w Pol-
sce, autorka dowiedziała się od swoje-
go promotora pracy licencjackiej. – Za-
dzwonił do mnie prof. Bogumił Kacz-
marek  i poinformował, że Uniwersy-
tet Zielonogórski zamierza zaprezen-
tować efekty mojej pracy podczas tego-
rocznych Międzynarodowych Targów 
Poznańskich Arena Design 2015. Bar-
dzo się ucieszyłam i niezwłocznie uda-
łam się do Zielonej Góry, by dostarczyć 
do Instytutu plansze dyplomowe. – mó-
wi Anna Odrobina, absolwentka Insty-
tutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. Zabytkowy młyn od 
zawsze fascynował polkowiczankę, jed-
nak nigdy nie zastanawiała się nad jego 
ewentualną adaptacją. Jak sama przy-
znaje o jego wyborze zadecydował przy-
padek. – Na drugim roku studiów mie-
liśmy za zadanie zagospodarować wy-

brany przez siebie budynek. Jako, że po-
chodzę z Polkowic, zależało mi, aby by-
ła to budowla z mojego rodzinnego mia-
sta. Bez namysłu wybrałam holender-
ski młyn, który ciekawił mnie formą i 
skrywał przed mieszkańcami swoje ob-
licze. – mówi Anna Odrobina. Zmie-
rzenie się z tym wymagającym wyzwa-
niem zajęło polkowiczance ponad pół-
tora roku. Zanim przystąpiła do reali-
zacji projektu, autorka udała się do kon-
serwatora zabytków w Legnicy, od któ-
rego uzyskała realne wymiary budyn-
ku. Początkowo miał to być projekt sa-
mej galerii wystawowej, ale z czasem 
zakres prac rozszerzył się o kawiarnię i 
pensjonat. – Po uwzględnieniu jego re-
alnych wymiarów, uznałam, że najod-
powiedniejszą formą zagospodarowa-
nia tego budynku będzie sprowadze-
nie go do funkcji gastronomicznej i ho-
telarskiej. Moim zdaniem jest to najod-
powiedniejsza dla niego forma. – mówi 
Anna Odrobina. Efekty tego projektu są 
doprawdy imponujące. Uczestnicy Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich 
Arena Design 2015 mogli je podziwiać 
przez cztery dni (17-20.02) w specjal-
nym boksie Uniwersytetu Zielonogór-
skiego. Osoby, które w tym terminie nie 
były w stolicy Wielkopolski, a chciały-
by zapoznać się z konceptem polkowi-
czanki, mogą to zrobić przez internet. 
Autorka udostępniła wizualizację swo-
jego projektu na kanale YouTube. Wy-
starczy wpisać w wyszukiwarce „Ada-
ptacja wiatraka wieżowego w Polkowi-
cach”. Gorąco zachęcamy naszych Czy-
telników do zapoznania się z tym ma-
teriałem. 

Paweł Greń
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SPORT Polkowiczanka rozpoczęła przygodę z futbolem już jako 
ośmioletnia dziewczynka. Teraz trafiła do reprezentacji Polski 
w piłce nożnej dziewcząt do lat 15.

POLKOWICZANKA W KADRZE POLSKI

Koszykarki CCC Polkowice nie olśniły swoją grą kibiców, ale dały im powody do radości. 
W niedzielę (22.02) pokonały we własnej hali MKK Siedlce i zrobiły kolejny krok ku zajęciu 
czwartego miejsca po zasadniczej części sezonu Tauron Basket Ligi Kobiet. W dniu składu te-
go numeru Gazety polkowiczanki rozgrywały mecz z Widzewem Łódź. 

SZAŁU NIE BYŁO, ALE JEST ZWYCIĘSTWO

NIEMIECKI  

START ARMII

WOJOWNICY Z POLKOWICKIEJ 

ARMII W OSTATNI WEEKEND 

BRALI UDZIAŁ W MUAY THAI 

OPEN. ZAWODY ODBYŁY SIĘ  

W NIEMIECKIM NIESKY,  

A POLKOWICZANIE POKAZALI SIĘ 

Z BARDZO DOBREJ STRONY. 
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Polkowiczanka w kadrze Polski
Daniela Kosińska została powołana do reprezentacji Polski U-15 w piłce nożnej dziewcząt. Bramkarka od połowy lutego przebywała  
na zgrupowaniu kadry w Gutowie Małym, gdzie wraz z koleżankami z drużyny przygotowywały się meczów eliminacyjnych  
mistrzostw Europy. 

PIŁKA NOŻNA � Polkowiczan-
ka rozpoczęła przygodę z fut-
bolem już jako ośmioletnia 
dziewczynka. W związku z 
tym, że piłka nożna to dyscy-
plina, która cieszy się zaintere-
sowaniem głównie wśród męż-
czyzn, w regionie nie funkcjo-
nowały wówczas żadne sek-
cje piłkarskie skierowane do 
przedstawicielek płci pięk-
nej. Danielę włączono zatem 
do drużyny chłopców Górni-
ka Polkowice, gdzie jak sama 
przyznaje „wszystko się zaczę-
ło”. Pierwsze piłkarskie kro-
ki stawiała pod okiem trenera 
Piotra Korczaka, a następnie u 
Krzysztofa Wadasa. Początko-
wo o miejsce w składzie rywa-
lizowała grając w polu. Jednak 
trenerzy widzieli jej potencjał 
na innej pozycji  – bramkarza. 
Obowiązki szkoleniowe nad 
Danielą objął Krzysztof Osiń-
ski, trener bramkarzy pierw-
szoligowego wówczas KS Po-
lkowice. Pod jego kierunkiem 
oraz Sebastiana Szymańskie-
go polkowiczankę odpowied-
nio przygotowano do gry w 
bramce. Efekty tej współpra-
cy były widoczne niemalże od 
razu. W wieku 11 lat zosta-
ła pierwszą bramkarką kadry 
Dolnego Śląska U-13. W sezo-

nach 2011/12 i 2012/13 
razem z drużyną 
zdobyła brą-
zowy me-
dal mi-
strzostw 
Polski. 
Ponad-
to w dru-
gim z sezo-
nów Danielę 
uhonorowano 
tytułem najlep-
szej zawodniczki dru-

żyny. Dwa lata temu Daniela 
zmieniła klub i przeszła 

z KS Polkowice do 
Bielawianki Bie-

lawa,  gdzie na 
co dzień walczy 
o ligowe punk-
ty w III lidze ko-
biet. Jej regular-

ną grę w klubie 
oraz  kadrze wo-

jewództwa dostrze-
gli szkoleniowcy repre-

zentacji Polski, którzy zapro-

ponowali polkowiczance grę 
z „orzełkiem na piersi”. W 
dniach 16-19.02 2015 r. Danie-
la przebywała na zgrupowaniu 
kadry Polski dziewcząt w piłce 
nożnej U-15, gdzie wraz z ko-
leżankami z drużyny przygo-
towywały się do meczów elimi-
nacyjnych mistrzostw Euro-
py. Polkowiczance gratuluje-
my powołania do reprezentacji 
kraju i życzymy jej powodzenia 
w nadchodzących meczach. 

Paweł Greń 

POCZĄTKOWO 

DANIELA

O MIEJSCE W SKŁADZIE 

RYWALIZOWAŁA GRAJĄC W 

POLU. JEDNAK TRENERZY 

WIDZIELI JEJ POTENCJAŁ NA 

INNEJ POZYCJI  –  

BRAMKARZA.

Kolejne trzy punkty 
Cuprum
Wicelider z Polkowic nie zawiódł i odniósł trzynaste zwycięstwo w 
sezonie. Tym razem podopieczni duetu trenerskiego Pawła Woźnia-
ka/Roberta Białego pokonali Solne Miasto Wieliczkę 3:2. Spotkanie 
rozegrano w ramach 16. kolejki I ligi futsalu grupy południowej. 

PIŁKA HALOWA � W niedziel-
ne (1.03) popołudnie piłkarze 
Cuprum podejmowali we wła-
snej hali 5. w tabeli drużynę z 
Wieliczki. Faworytem tego po-
jedynku byli polkowiczanie, 
którzy po 15. kolejkach zajmu-
ją drugie miejsce w lidze i na-
dal liczą się w walce o awans do 
ekstraklasy futsalu. Jednak mi-
mo przewagi punktowej i atu-
tu własnego boiska, polko-
wiczanie nie uważali  potycz-
ki z Solnym Miastem za łatwą 
przeprawę. - Przed nami trud-
ny mecz. Zawodnicy z Wie-
liczki już niejednokrotnie udo-
wodnili, że potrafią grać w pił-
kę. Mam nadzieję, że oba ze-
społy stworzą ciekawe widowi-
sko, w którym kibice zobaczą 
bramki. Liczymy jednak, że 
po końcowym gwizdku kom-
plet punktów pozostanie w Po-
lkowicach. – mówił przed me-
czem Wiesław Święcicki, pre-
zes Cuprum Polkowice. Spo-
tkanie z Solnym Miastem po-
lkowiczanie rozpoczęli z wyso-
kiego „C”. Już w 6. minucie wy-
szli na prowadzenie po celnym 
uderzeniu Adriana Niedźwiec-
kiego. Po niespełna dziesięciu 
minutach drużyna z Wieliczki 
zdobyła dwie bramki pod rząd 
i polkowiczanie przegrywa-
li 2:1. Przed przerwą wyrów-
nujące trafienie odnotował Mi-
chał Bartnicki i pierwsza część 

spotkania zakończyła się re-
misem 2:2. Po zmianie stron 
ponownie zabłysnął Bartnic-
ki, który w 32. minucie strzelił 
gola na wagę trzech punktów. 
Ostatecznie spotkanie zakoń-
czyło się wynikiem 3:2 dla Cu-
prum Polkowice. Po 16. kolej-
kach nasz zespół z dorobkiem 
39 punktów zajmuje 2. miejsce 
w ligowej tabeli i traci do lide-
ra z Gliwic 4 punkty. W następ-
nym meczu „błękitni” zmierzą 
się na wyjeździe z Kamionką 
Mikołów. Spotkanie zostanie 
rozegrane w ramach 17. kolejki 
I futsalu grupy południowej. 

Paweł Greń

Wygrana z Piastem
Piłkarze KGHM ZANAM Polkowice odnieśli kolejne zwycięstwo w grach kontrolnych. Tym razem pokonali przed swoją publicznością trze-
cioligowego Piasta Żmigród 2:1. Bramki dla zielono-czarnych strzelali: Krzysztof Drzazga i Karol Fryzowicz. 

PIŁKA NOŻNA � Zanim zielo-
no-czarni przystąpili do me-
czu z Piastem Żmigród, roze-
grali sparing z Brzegiem Dol-
nym. Po końcowym gwizdku 
lepsi okazali się polkowicza-
nie, którzy pokonali trzecio-
ligowca 4:1. Bramki dla pod-
opiecznych Jarosława Pedry-
ca strzelali: Maciej Bance-
wicz (2 gole), Mariusz Szusz-
kiewicz i Karol Fryzowicz. 
Było to jednocześnie pierw-
sze zwycięstwo polkowi-
czan w okresie przygotowaw-
czym do rundy rewanżowej. 
Wcześniej remisowali z Le-
chią Dzierżoniów (2:2) i Ślęzą 
Wrocław (3:3), a także prze-
grali z Polonią Świdnica (2:1). 
Po tygodniu zielono-czarni 
zmierzyli się z Piastem Żmi-
gród na stadionie przy ul. Ko-
palnianej.  Wówczas po raz 
pierwszy w tym roku roze-

grali mecz na trawiastej na-
wierzchni. Przedtem zielo-
no-czarni  grali wyłącznie na 
sztucznych płytach, m.in. w 
Głogowie i Dzierżoniowie. 
Na sparing z trzecioligowym 
Piastem, szkoleniowiec po-
lkowickiej jedenastki powołał 
osiemnastoosobową kadrę. 
Początek spotkania toczył się 
na wyrównanym poziomie. 
Jednak z każdą kolejną, upły-
wającą minutą zarysowywała 
się przewaga gospodarzy. W 
21. minucie padł pierwszy gol 
dla KS Polkowice. Wówczas 
Mateusz Magdziak dokład-

nie dośrodkował do niepilno-
wanego Krzysztofa Drzazgi, 
który sprytnym uderzeniem 
umieścił futbolówkę w siatce 
rywali. W 29. minucie goście 
wyrównali, a na listę strzel-
ców wpisał się Piotr Mrowiec. 
Po zmianie stron polkowicza-
nie mieli kolejne szanse do 
zdobycia gola, ale zabrakło 
im skuteczności i piłkarskie-
go szczęścia. Wynik spotka-
nia w 76. minucie ustalił Ka-
rol Fryzowicz, który skutecz-
nie wykończył dwójkową ak-
cję z Maciejem Bancewiczem. 
Ostatecznie spotkanie zakoń-

czyło się wynikiem 2:1 dla KS 
Polkowice. – W meczu prze-
ciwko Piastowi zabrakło nam 
skuteczności. Gdybyśmy wy-
korzystali wszystkie dogod-
ne sytuacje do zdobycia go-
la, to wynik mógłby być jesz-
cze lepszy. Jestem zadowolo-
ny z postawy moich zawodni-
ków. Przed nami jeszcze dwa 
mecze kontrolne. Mam na-
dzieję, że do rozgrywek o mi-
strzostwo IV ligi przystąpimy 
optymalnie przygotowani. – 
podsumował spotkanie tre-
ner Jarosław Pedryc.

Paweł Greń

KGHM ZANAM Polkowice                                     2:1 (1:1)                              Piast Żmigród

 � Bramki: Drzazga 21., Fryzowicz 76. – Mrowiec 29.
 � KGHM ZANAM Polkowice: Primel (46. Sajak) – Szymik, Wacławczyk, Kasiński (60. Seta), Magdziak 

(46. Karpiński), Fryzowicz (75. Husar), Szuszkiewicz, Dziadowicz (46. Jurak), Bancewicz (75. Ku-
charuk), Drzazga, Kaliciak (70. Suchora).

Firma CCC będzie wspierać tylko kolarzy
Wiodący producent obuwia nie zamierza kontynuować wspierania zespołu żeńskiej ekstraklasy koszykówki. Będzie natomiast przeznaczał 0.5 procenta przychodów na zawodową grupę kolarską.

KOLARSTWO � O planach w za-
kresie sponsoringu sportowe-
go poinformował prezes, a jed-
nocześnie główny udziałowiec 
CCC, Dariusz Miłek. 0,5 pro-
centa przychodów grupy CCC 
to kwota rzędu 13 milionów 
złotych i tyle też otrzyma gru-
pa kolarska w 2015 roku. War-
to przy okazji wspomnieć, że 
wedle prognoz grupa CCC w 
ciągu najbliższych kilku lat za-
mierza zwiększać swoje przy-
chody w tempie 40 procent 
rocznie, co oznacza wzrost na-
kładów na grupę kolarską.

Jednocześnie prezes Mi-
łek zaznaczył, że celem grupy 
kolarskiej jest znalezienie się 
w ciągu najbliższych 2-3 lat w 
gronie najlepszych ekip kolar-
skich świata. Oczywiście ozna-
cza to znaczące wyższe nakła-
dy i w związku z tym prowa-

dzone są rozmowy z potencjal-
nymi dużymi sponsorami, któ-
rzy mogliby współuczestniczyć 
w kolarskim projekcie po tym 
jak z jego wsparcia wycofała się 
telewizja Polsat.

- Do nazwy grupy w tym ro-
ku dołączyła nasza nowa mar-
ka obuwia sportowego - Spran-
di. Rozmawiamy jednak z bar-
dzo dużymi polskimi spółkami 
o dołączeniu do grona sponso-
rów, ale na razie nie mogę zdra-
dzić, o jakie firmy chodzi – mó-
wi prezes Miłek.

Występująca w tym roku 
pod nazwą CCC Sprandi Po-
lkowice grupa od początku ro-
ku ściga się z najlepszymi ko-
larzami świata. Wiadomo, 
że weźmie udział w jednym z 
trzech najważniejszych wyści-
gów na świecie – Giro di Italia.

KoK

Niemiecki start Armii
Wojownicy z polkowickiej Armii w ostatni weekend brali udział w 
Muay Thai Open. Zawody odbyły się w niemieckim Niesky, a polkowi-
czanie pokazali się z bardzo dobrej strony.

SPORTY WALKI � - Zostaliśmy 
zaproszeni do Niemiec przez 
Bruna Kabusa, któremu chcia-
łem podziękować. Impreza by-
ła świetnie zorganizowana, w 
trakcie walk panowała wspania-
ła atmosfera, a ich poziom był 
wysoki. Czegóż chcieć więcej – 
mówi nam Bartek Muszyński z 
polkowickiej Armii, mistrz Pol-
ski w kicboksingu, a jednocze-
śnie trenera młodych zawodni-
ków Armii Polkowice.

W Niemczech walczyli na-
stępujący zawodnicy Armii – 
Kacper Muszyński, Tomek Ma-
tysiak, Władek Bilewicz, Bar-
tek Gliński, Mateusz Janur oraz 
Dawid Łebek. 

Kacper szybko rozprawił się 
ze swoim przeciwnikiem. 

17-letni Tomek zremisował 
z 34-letnim rywalem z Czech. 
Także w pojedynku Władka Bi-
lewicza z zawodnikiem z Czech 
sędziowie nie potrafili wska-
zać zwycięzcy i orzekli remis. 
Z kolei Bartek Gliński stoczył 
bardzo udaną walkę z groź-
nym Czechem. Przez trzy rundy 
przeważał i pokonał rywala.  

Jedną z najbardziej emocjo-
nujących walk stoczył Mateusz 
Janur, który w kategorii do 86 
kg skrzyżował rękawice z prze-
ciwnikiem z Niemiec. Walka 
obfitowała w efektowne kopnię-
cia oraz kombinacje bokserskie. 

Publiczność bardzo żywiołowo 
reagowała na zmieniającą się w 
ringu sytuację. Mateusz był za-
wodnikiem aktywniejszym, ale 
sędziowie zdecydowali, że to 
Niemiec był lepszy. Ostatnim z 
walczących zawodników Armii 
był Dawid Łebek. Niestety do-
znał kontuzji nosa i sędzia zo-
stał zmuszony do przerwania 
walki w drugiej rundzie.

Mateusz Ostrowski i Ma-
teusz Warta niestety nie mie-
li możliwości zaprezentowania 
się publiczności, bo przeciwni-
cy nie pojawili się w ringu. Z te-
go powodu polkowiczanie byli 
bardzo niezadowoleni.

- Zebraliśmy kolejne bardzo 
cenne doświadczenia. Jesteśmy 
dumni, że możemy reprezento-
wać Polkowice także poza gra-
nicami Polski – podsumowu-
je występ w Niesky Bartek Mu-
szyński.

Konrad Kaptur

Porażka polkowickich tenistek 
stołowych po zaciętym meczu
Podopieczne trenera Sławomira Słowińskiego z KGHM Zanam DWSPiT Polkowice nie sprostały na wy-
jeździe GLKS WANZL SCANIA Nadarzyn. Gospodynie pokonały polkowiczanki 3:2.

TENIS STOŁOWY � Do Nada-
rzyna nasz zespół pojechał bez 
swojej czołowej zawodniczki 
– Magdaleny Sikorskiej. Wo-
bec tego faktu to gospody-
nie należało uznać za fawory-
ta tego pojedynku. W pierw-
szej partii doświadczona An-
tonina Szymańska szybko roz-
prawiła się z Eweliną Matwi-
szyn i dała pierwszy punkt 
swojemu zespołowi. Zawod-
niczka ekipy gospodyń pozwo-
liła polkowiczance na zdoby-
cie w trzech setach zaledwie 
ośmiu punktów. Ten fakt najle-
piej obrazuje jak dużą przewa-
gę miała Szymańska. W poje-
dynku numer dwa Magdalena 
Szczerkowska z Polkowic bez 
większych problemów poko-
nała Evę Jurkovą. Szczerkow-
ska ograła również Szymań-
ską w najbardziej zaciętym po-
jedynku meczu całego me-
czu. Nastąpiło to po tym, gdy 
Klaudia Kusińśka odprawi-
ła z kwitkiem Natalię Michor-

czyk i nasz zespół przegrywał 
1:2. Wygrana Szczerkowskiej 
pozwoliła wyrównać stan me-
czu i przedłużyć nadzieje na 
wywiezienie z trudnego tere-
nu kompletu punktów. Nieste-
ty te nadzieje okazały się płon-
ne, bo w decydującym o koń-
cowym wyniku boju Eva Jur-
kova pokonała Ewelinę Matwi-
szyn i tym samym to gospo-
dynie cieszyły się z kompletu 
punktów.

Przegrana w Nadarzynie 

była ósmym meczem, w któ-
rym naszym dziewczynom 
przyszło uznać wyższość ry-
walek. Po 15 kolejkach polko-
wiczanki zajmują w tabeli eks-
traklasy piąte miejsce. Mają 
na koncie 14 punktów. Kolej-
ny mecz podopieczne trenera 
Sławomira Słowińskiego ro-
zegrają 14 marca. Wówczas w 
Polkowicach podejmą MRKS 
Gdańsk.

Konrad Kaptur

GLKS WANZL SCANIA                                         3:2                                          KGHM-ZANAM DWSPiT
Nadarzyn                                                                                     Polkowice
 � Antonina Szymańska -  Ewelina Matwiszyn   3:0  (11:1, 11:5, 11:2)
 � Eva Jurkova -  Magdalena Szczerkowska  0:3  (7:11, 8:11, 7:11)
 � Klaudia Kusińska-  Natalia Michorczyk   3:1  (5:11, 11:6, 11:5, 11:6)
 � Antonina Szymańska-  Magdalena Szczerkowska 2:3  (7:11, 11:7, 11:8, 1:11, 12:14)
 � Eva Jurkova -  Ewelina Matwiszyn   3:1  (11:5, 9:11, 11:5, 11:4)

Tulcon II zwycięski
W sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 odbył się Turniej Ligi 
Środowiskowej w piłce halowej. Wzięło w nim udział pięć zespołów, 
a pierwsze miejsce wywalczyła drużyna Tulcon II.

PIŁKA HALOWA � Rywaliza-
cja toczyła się w systemie każ-
dy z każdym. Wszyscy zawod-
nicy wkładali w grę całe serce, 
co spowodowało, że emocji by-
ło co nie miara, a kibice przy-
glądający się zmaganiom piłka-
rzy halowych głośno dopingo-
wali zawodników. Ton rywali-
zacji nadawały zespoły Polko-
wice-Sieroszowice oraz Tulcon 
II. Ostatecznie lepszy okazał się 
Tulcon II, który zgromadził 10 
punktów. O tym fakcie zdecy-
dował lepszy stosunek bramek. 
Drugie miejsce zajął zespół Po-
lkowice-Sieroszowice, trzecie 
Artlux, czwarte Tulcon I, a pią-

te Pozytywka. Przyznano także 
nagrody indywidualne. Najlep-
szym strzelcem turnieju został 
Kamil Nowakowski ze zwycię-
skiej drużyny Tulcon II, który 
zapisał na swoim koncie osiem 
goli. Najlepszym bramkarzem 
uznano Aleksandra Kącę z Po-
zytywki. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju wybrano Bar-
tosza Orubę z drużyny Polko-
wice-Sieroszowice. Przyzna-
no także dwie nagrody dla wy-
różniających się zawodników. 
Przypadły one w udziale Mate-
uszowi Tasarzowi oraz Łuka-
szowi Kołtunowi.

KoK

Medalowe  
sukcesy  
polkowickich 
„Mastersów”
W Poznaniu odbyły się XV 
Otwarte Integracyjne Mistrzo-
stwa Wielkopolski w Pływaniu 
w kategorii Masters. Z bardzo 
dobrej strony pokazali się repre-
zentanci Klubu Sportowego Ma-
sters-Polkowice, którzy wywal-
czyli w sumie aż 24 medale.

PŁYWANIE � Dokonało tego 
dziewięciu zawodników (sześć 
kobiet oraz trójka mężczyzn). 
W klasyfikacji klubowej KS 
Masters-Polkowice zajął szó-
ste miejsce w gronie 39 skla-
syfikowanych klubów. W po-
znańskich mistrzostwach 
uczestniczyło 205 pływaków 
(65 kobiet oraz 140 mężczyzn).  
Po trzy medale wywalczyli – 
Grażyna Grzegorzewska, Jó-
zefa Wołoszczuk, Emilia Ka-
wula, Regina Kawula, Regina 
Mładszew, Hanna Świder, Gi-
zela Wójcik, Zenon Wilk oraz 
MAciej Dobrzyński. Dwa me-
dale z kolei przypadły w udzia-
le Bogdanowi Jaworowi. Gra-
tulujemy polkowickim pływa-
kom udanych startów.

KoK

Tabela I ligi futsalu 
1. Nbit Gliwice  16    43 
2. Polkowice  16    39 
3. BSF Bochnia  16    33 
4. Komprachcice  17    26 
5. Wieliczka   17    22 
6. Nowiny   15    21 
7. GKS Tychy  15    21 
8. Chorzów   16    20 
9. Mikołów   15    19 
10.UMCS Lublin  16    19 
11.Rzeszów   16    12 
12.EBS Kielce  17      2
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Szału nie było, ale jest zwycięstwo
SPORTciekawa osoba

 �  Koszykarki CCC Polkowice nie olśniły swoją grą kibiców, ale dały im powody do radości. W minioną niedzielę 
(01.03) pokonały we własnej hali MKK Siedlce i zrobiły kolejny krok ku zajęciu czwartego miejsca po zasadniczej 
części sezonu Tauron Basket Ligi Kobiet. W dniu składu tego numeru Gazety polkowiczanki rozgrywały mecz 
z Widzewem Łódź. 

KOSZYKÓWKA � Końcówka se-
zonu zasadniczego charaktery-
zuje się tym, że nikt nie odpusz-
cza. Każda drużyna ma swo-
je cele i konsekwentnie walczy 
o ich realizację. Nasze wicemi-
strzynie Polski zamierzają za-
jąć czwarte miejsce, by w kon-
frontacji z drużyną z Gorzowa 
Wielkopolskiego, z którą we-
dle wszelkich znaków na niebie 
i ziemi przyjdzie im zmierzyć 
w pierwszej fazie play-off mieć 
przewagę parkietu. Zespół z 
Siedlec zażarcie walczy o to, by 
znaleźć się w gronie ośmiu dru-
żyn i dostąpić zaszczyty rywali-
zacji w fazie play-off. Niedziel-
na potyczka rozpoczęła się po-
dobnie jak wcześniejsza kon-
frontacja CCC z Basketem Gdy-
nia od masowo popełnianych 
błędów przez nasze dziewczy-
ny, które nijak nie potrafiły zna-
leźć właściwego rytmu. Pierw-
szą kwartę przyjezdne wygrały 
18:14. W drugiej nadal to zespół 

z Siedlec spisywał się lepiej, ale 
dzięki Aishy Sutherland, która 
punktowała spod kosza, a tak-
że doskonałej dyspozycji rzuto-
wej na obwodzie Heleny Sver-
risdottir dystans punktowy po-
między rywalami malał, a tuż 
przed przerwą, po tym jak ak-
cję polkowiczanek wykończyła 
celnym rzutem Agata Szczepa-
nik wicemistrzynie Polski ob-
jęły jednopunktowe prowadze-
nie – 31:30. W drugiej kwar-
cie naszej drużynie przydarzy-
ło się nie skończyć celnym rzu-
tem ośmiu kolejnych akcji. Z 
dogodnych pozycji nie trafia-
ły ani Sutherland, ani Swanier, 
ani Szczepanik, a także Sverris-
dottir. Złe decyzje, chaotyczne 
rozegranie, niecelne rzuty z ła-
twych pozycji – nic dziwnego, 
że kibice wicemistrzyń Polski 
często łapali się za głowy, a na 
ich twarzach co rusz pojawiał 
się grymas niezadowolenia.
Po zmianie stron polkowiczan-
ki zaczęły mocniej bronić. Do-
skonałą dyspozycję rzutową zza 
linii 6,75 utrzymywała Sverri-
dottir, a kapitalnymi akcjami 
w ważnych momentach zarów-
no w ofensywie, ale zwłaszcza w 
obronie popisała się Agnieszka 
Majewska. W efekcie po 30 mi-
nutach polkowiczanki prowa-
dziły 50:43. W ostatniej kwar-
cie nasza drużyna kontynuowa-
ła dobrą grę w defensywie, a kil-
ka dynamicznych wejść pod ko-

sza Naketii Swanier pozwoli-
ło gospodyniom kontrolować 
przebieg pojedynku.
- To nasz kolejny mecz, po któ-
rym kibice mogą być zadowole-
ni jedynie z wyniku. Teraz ma-
my półtora tygodnia przerwy 
i w tym czasie będziemy pra-
cować nad tym, by powrócić 

do efektownej gry. Jesteśmy 
w takim momencie sezonu, 
że przede wszystkim liczą się 
punkty. Jesteśmy bardzo bli-
sko czwartego miejsca, na któ-
rym bardzo nam zależy – sko-
mentował po meczu Arkadiusz 
Rusin, trener CCC Polkowice.
- Lepiej wygrać po brzydkiej 

grze niż przegrać po ładnej – 
dodała Magda Kaczmarska.
Z takim twierdzeniem trudno 
się nie zgodzić, bo przecież w 
sporcie liczy się przede wszyst-
kim wynik końcowy, a ten dla 
naszego zespołu w niedziel-
nym meczu był korzystny. Wy-
grywanie w momencie, gdy nie 

idzie, jest trudne. To umiejęt-
ność bardzo w sporcie pożąda-
na. Nasz zespół póki co tę umie-
jętność ma i oby tak pozostało 
do końca sezonu.

Konrad Kaptur
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Są zwycięstwa, przyjdzie i styl?
KOSZYKÓWKA � Trzy ostatnie 
mecze koszykarek CCC Po-
lkowice z pewnością nie olśni-
ły kibiców. Wręcz przeciw-
nie, spowodowały ból. I słusz-
nie, bo wicemistrzynie Polski 
zaprezentowały grę, która nie 
mogła się podobać. Uniesień 
estetycznych wynikających 
z kontemplacji płynnych ak-
cji kończonych efektownymi 
wejściami pod kosz nie prze-
żyliśmy niemal wcale. Mnó-
stwo było za to prostych błę-
dów, nonszalancji, strat, nie-
celnych rzutów, nawet z czy-
stych pozycji. Powodów do na-
rzekań fani wicemistrzyń Pol-

ski mieli sporo, zwłaszcza, że 
ostatnie sezony przyzwyczaiły 
ich do meczów na nieco innym 
poziomie. To wszystko praw-
da. Pamiętać należy jednak, że 
dwa z tych pojedynków polko-
wiczanki ostatecznie wygrały 
i to w sumie dość pewnie. Po-
rażka z Artego Bydgoszcz by-
ła niejako wkalkulowana, bo 
jest to zespół mocniejszy ka-
drowo, o większym potencja-
le finansowym. Oczywiście 
nie oznacza to, że nie można 
z nim wygrać. Jak najbardziej 
można, ale to jednak brązowe 
medalistki z poprzedniego se-
zonu były faworytem w kon-

frontacji z naszymi dziewczy-
nami. W dwóch pozostałych 
meczach – z Basketem Gdy-
nia oraz MKK Siedlce polko-
wiczanki jednak osiągnęły cel 
i dopisały do swojego dorob-
ku komplet punktów. I za to 
należą im się słowa uznania, 
zwłaszcza, że wygraną zapew-
niały sobie w drugich poło-
wach, w których to nie pozwa-
lały rywalkom na zbyt wie-
le. Pewnie, że po części był to 
efekt tego, że przeciwnicy nie 
dysponowali wartościowymi 
zmienniczkami dla zmęczo-
nych liderek. Mimo wszyst-
ko jednak z wygranych trzeba 

się cieszyć, zwłaszcza, że zna-
cząco przybliżają one nasz ze-
spół do czwartego miejsca po 
zasadniczej części sezonu, a 
taki był cel przed rozpoczę-
ciem pierwszej fazy rozgry-
wek Tauron Basket Ligi Ko-
biet. Kibice kręcą trochę nosa-
mi na styl gry, bo ostatnie la-
ta, kiedy to klubowa kasa by-
ła znacząco bardziej zasobna 
rozpieściły ich. Skład dobie-
rano z topowych postaci żeń-
skiego basketu, więc i poziom 
gry był inny. Teraz jest inaczej, 
ale powodów do narzekań nie 
ma. Zespół wygrywa zdecy-
dowaną większość meczów, a 

przecież w koszykówce osta-
tecznie o to chodzi. Tutaj nikt 
not za styl nie przyznaje, lepiej 
wygrać po brzydkiej grze niż 
przegrać po pięknej. Poza tym 
końcówka zasadniczej części 
sezonu ma to do siebie, że ża-
den zespół nie przykłada wa-
gi do stylu, bo chodzi o to, by 
osiągnąć swoje cele. To nieste-
ty powoduje, że często mecze 
nie są porywające. W przy-
padku naszych dziewczyn 
dochodzą jeszcze problemy 
zdrowotne, które kompliku-
ją pracę na treningach, bo tak-
tyczne zagrywki można efek-
tywnie przećwiczyć tylko przy 

w pełni zdrowych zawodnicz-
kach. Z tym jest ostatnio pro-
blem i to się przekłada na po-
stawę w meczach. Po meczu z 
MKK Siedlce drużyna miała 
półtora tygodnia na przygoto-
wanie się do ostatnich dwóch 
pojedynków sezonu zasadni-
czego. Jestem przekonany, że 
sztab szkoleniowy wraz z za-
wodniczkami zrobią wszyst-
ko, aby nie tylko wygrywać, 
ale także zaprezentować efek-
towną grę, bo ten zespół po-
trafi łączyć ładny dla oka styl z 
grą przynoszącą zwycięstwa

Konrad Kaptur

WIDZIANE SPOD KOSZA

Mateusz Taciak 
wiek:  31 lat
wzrost 176 cm
waga:  66 kg
ekipa:  CCC Sprandi Polkowice

CCC Polkowice                   63:51 (14:18, 17:12, 19:13, 13:8)         MKK Siedlce 

 � CCC: Sverrisdottir 20, Sutherland 14, Swanier 12, Majewska 8, Owczarzak 4, Jeziorna 2, Szczepanik 2, Greene 1, Kaczmarska 0.

Tabela TBLK
1. Wisła  Kraków  20   40 
2. Artego Bydgoszcz  20   37 
3. Energa Toruń  20   35 
4. CCC Polkowice  20   34
5. AZS Gorzów W.  20   33
6. ROW Rybnik  20   29 
7. Ślęza Wrocław  20   28
8. MKK Siedlce  20   27
9. Pszczółka Lublin  20   27
10. Basket Gdynia  20   24
11. Basket Konin  20   23
12. Widzew Łódź  20   23


