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Na wideo o oświacie  
OŚWIATA

Duża ilość zadań domowych, z któ-
rymi uczniowie nie radzą sobie bez 
nadzoru nauczycieli to najważniej-
szy problem, z jakim do burmistrza 
Polkowic zgłaszają się rodzice. – 
Obecny system zdalnego naucza-
nia dopiero raczkuje. Pracujemy 
nad tym, by działał spójnie i efek-
tywnie oraz aby uczniowie mieli ła-
twiej, a rodzice zostali odciążeni od 
szkolnych obowiązków – mówi bur-
mistrz Łukasz Puźniecki.

O bieżących problemach placówek 
oświatowych szef polkowickiego sa-
morządu rozmawiał z ich przedstawi-
cielami podczas wideokonferencji. To 
w tej chwili najbezpieczniejszy i najbar-
dziej skuteczny sposób komunikowania 
się jednostek samorządowych.
– Przede wszystkim rozmawialiśmy 
na temat licznych pytań, które spły-
wają do mnie od rodziców. Chodzi 
m.in. o zdalne nauczanie czy o warun-
ki, w jakich dziś uczniowie, rodzice i 

nauczyciele muszą przygotowywać się 
do kolejnych egzaminów czy zakończe-
nia roku szkolnego – relacjonuje bur-
mistrz Puźniecki.
Środowisko pedagogiczne dokłada 
wszelkich starań, by w tych trudnych 
warunkach uczniowie mogli kontynu-
ować naukę i pogłębiać wiedzę. Spra-
wa się komplikuje, ponieważ system 
oświaty w obecnym kształcie nie do 
końca sobie radzi. Ma się to zmienić.
– Deklaracja dyrektorów jest oczywi-
sta. Współpracujemy, jesteśmy otwar-
ci na propozycje. Jednocześnie apelu-
jemy o zaangażowanie samych uczniów, 
ale i rodziców, bo to stan szczególny 
– mówi burmistrz Polkowic. – Jeżeli 
są problemy to proszę, by były zgła-
szane bezpośrednio do dyrektorów 
placówek. Ja tutaj również jestem, aby 
wzmacniać państwa głosy. Ta formuła 
będzie się doskonale sprawdzać, jeśli 
będziemy sobie nawzajem komuniko-
wać to, co jest do poprawy oraz chwalić 
się tym, co działa dobrze – kwituje.

DRM

Zmiany w Polkowickim Budżecie Obywatelskim   
PBO

W związku z decyzją ministra zdro-
wia o wprowadzeniu na terenie Pol-
ski stanu epidemii, nie będą przyj-
mowane wnioski do Polkowickie-
go Budżetu Obywatelskiego edycji 
2021. Czasowo zamrożeniu ulega-
ją także niektóre projekty zakwa-
lifikowane do realizacji w tym roku.
Sytuacja epidemiologiczna, związana 
z pojawieniem się koronawirusa, zmie-
niła wiele aspektów naszego życia. 
Zmianie uległy także plany dotyczące 
przyjmowania wniosków mieszkańców 

zgłaszanych w gminie Polkowice do 
PBO 2021, a także realizowanych obec-
nie projektów przyjętych w ramach 
ubiegłorocznego PBO. Jednak, jak pod-
kreśla burmistrz Polkowic Łukasz Puź-
niecki, część zgłoszonych wniosków 
inwestycyjnych znajdzie swój finał.
– Czasowo musieliśmy wstrzymać ta-
kie inwestycje jak np. budowy placów 
zabaw czy miejsc rekreacji i wypoczyn-
ku, zgłoszonych do ubiegłorocznego 
budżetu obywatelskiego. Nadal jednak, 
co chcę wyraźnie podkreślić, będziemy 
realizowali te projekty, które zostały 

zakwalifikowane do PBO w ubiegłym 
roku i które mają wpływ na bezpie-
czeństwo życia mieszkańców, w tym 
m. in. oświetlenia uliczne, budowę dróg 
czy chodników – zapewnia burmistrz 
Polkowic.
Nie oznacza to, że projekty zgłoszone 
w ub. roku pozostaną tylko na papierze. 
Niezrealizowane w tym roku projekty z 
PBO 2020 będą bowiem sukcesywnie 
realizowane w roku przyszłym.

Roman Tomczak
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Superbohaterowie dla seniorów  
SŁUŻBY

Poświęcają swój wolny czas i na-
rażają swoje zdrowie aby w tym 
trudnym okresie pomóc seniorom. 
Ochotnicy z Polkowickiego Cen-
trum Wolontariatu, bo o nich mo-
wa, zaangażowali się w akcję ro-
bienia zakupów dla mieszkańców, 
którzy nie mogą zrobić ich sami. 

Osoby starsze są najbardziej narażone 
na negatywne skutki koronawirusa. 
Stąd liczne apele – SENIORZY, ZO-
STAŃCIE W DOMACH. Jednak, jak zro-
bić zakupy bez wychodzenia z domu? 
Dzięki ochotnikom z Polkowickiego 
Centrum Wolontariatu polkowiccy se-
niorzy nie muszą się tym martwić. 
– Osoby, które chcą uzyskać pomoc 
dzwonią do Polkowickiego Centrum 
Wolontariatu pod nr 732 796 222 i po-
dają swój adres oraz numer telefonu. 

Koordynatorka przyjmująca zgłosze-
nie kontaktuje się z wolontariuszami, a 
osoba dyspozycyjna w danym momen-
cie zgłasza swoją gotowość. Tylko ten 
jeden wolontariusz otrzymuje adres, 
a osoba, która czeka na wsparcie jest 
uprzedzana, kogo może się spodzie-
wać – informuje Sylwia Czarnik, ko-
ordynatorka Polkowickiego Centrum 
Wolontariatu. – W ten sposób stara-
my się zabezpieczyć seniorów przed 
ewentualnymi oszustami – dodaje.  
Na wsparcie wolontariuszy mogą li-
czyć nie tylko seniorzy, ale również 
osoby z niepełnosprawnościami czy 
samotne matki, wychowujące małe 
dzieci.  
– Wolontariusz, który dociera do takiej 
osoby odbiera od niej listę brakujących 
produktów, receptę czy rachunek do 
opłacenia oraz pieniądze. Po zrobieniu 
i dostarczeniu zakupów przedstawia 
rachunek i rozlicza się z reszty – wy-
jaśnia Sylwia Czarnik.  
W akcję zaangażowanych jest kilkuna-
stu wolontariuszy, którzy codziennie 
przyjmują kolejne zgłoszenia.  
– Osoby te robią to dobrowolnie i są 
świadome zagrożenia. Jednak pomimo 
obaw, które im towarzyszą, nie po-
zostają obojętne na potrzeby innych. 
Optymistyczne nastawienie, empa-
tia i aktywne działanie są znakami 

rozpoznawczymi naszych wolontariu-
szy – podkreśla Sylwia Czarnik.  
Z pewnością znakiem rozpoznawczym 
tej grupy osób są także dobre serca. 
Ale czy nie boją się nieść pomocy w 
czasie, gdy każde wyjście z domu sta-
nowi zagrożenie?  
– Boję się o swoje zdrowie, ale dlate-
go, że gdy zachoruję nie będę mogła 
pomagać innym, a lubię pomagać, taką 
mam naturę. Dlatego też dokładnie się 
zabezpieczam. Zarówno podczas za-
kupów, jak i w czasie ich przekazywa-
nia zakładam rękawiczki oraz masecz-
kę i używam płynu dezynfekującego 
– opowiada Adrianna Jakubowska, 
wolontariuszka. – W tym okresie robię 
zakupy dla pięciu osób. Chyba że jest 
sygnał od koordynatora wolontariatu, 
że jest potrzebna pomoc, a ja w tym 
czasie jestem wolna, to się zgłaszam 
– zaznacza. 
Osoby potrzebujące pomocy w robie-
niu zakupów, wciąż mogą się zgłaszać 
pod podany numer telefonu. Organi-
zatorzy akcji zapewniają, że żadne ze 
zgłoszeń nie pozostanie bez odzewu. 

Paula Piastowska 
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Gmina inwestuje w drogi 

INWESTYCJE
Polkowice koncentrują się na walce 
z epidemią koronawirusa. Wspie-
ranie służb, jak i walka ze skutka-
mi ekonomicznymi obecnej sytu-
acji kosztują sporo. Dla Polkowic 
nie oznacza to jednak stanu cał-
kowitego uśpienia. W gminie nadal 
budowane są choćby drogi. Ostat-
nio ogłoszono przetargi na budo-
wę ulic Poziomkowej i Narcyzowej 
na osiedlu Polkowice Dolne oraz na 
budowę drogi w miejscowości Bie-
drzychowa. 
 
– Nie możemy sobie pozwolić na cał-
kowity zastój. Należy tak zarządzać 
finansami gminy, by rezygnować z 
tego, co nie jest w tej chwili konieczne. 
Natomiast naszym obowiązkiem jest 
wygospodarowanie pieniędzy choćby 
na zaplanowane inwestycje drogowe 
– mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz 
Polkowic. – Kontynuowanie polityki 
inwestycyjnej oznacza w tej chwili nie 
tylko rozwój gminy, ale przede wszyst-
kim wsparcie dla lokalnych przedsię-
biorstw budowlanych i ochronę miejsc 
pracy polkowiczan – dodaje.
Pierwszy przetarg dotyczy budowy 

nawierzchni dróg wewnętrznych o 
łącznej długości ponad pół kilometra 
na ulicach Poziomkowej i Narcyzowej 
na os. Polkowice Dolne. Ulice te stano-
wią dojazd do zabudowy jednorodzinnej 
bezpośrednio z ulicy Chocianowskiej. 
Obecnie są to drogi szutrowe. Nie 
ma tam chodników. Zgodnie z projek-
tem szuter zastąpi kostka betonowa. 
Oprócz nowej nawierzchni jezdni i zjaz-
dów, powstaną tam chodniki, kanaliza-
cja deszczowa, oświetlenie drogowe 
oraz progi zwalniające. 
Kolejny przetarg dotyczy budowy drogi 
w miejscowości Biedrzychowa. Będzie 
to droga wewnętrzna o łącznej długo-
ści ponad 400 metrów.
– Inwestycja obejmuje budowę na-
wierzchni jezdni, chodników, zjazdów, 
kanalizacji deszczowej oraz oświe-
tlenia drogowego – mówi Tomasz Du-
szyński, kierownik Referatu Inwestycji 
Wydziału Inwestycji, Rozwoju Gminy i 
Zamówień Publicznych UG Polkowice.
Ze względu na to, że Urząd Gminy Po-
lkowice pracuje w trybie wewnętrz-
nym otwarcie ofert w obu przetargach 
odbędzie się on-line. 

DRM

Rządowy milion do Biedrzychowej

INWESTYCJE

Ponad milion złotych dofinasowa-
nia do budowy drogi w Biedrzycho-
wej otrzymała gmina Polkowice z 
Funduszu Dróg Samorządowych. - 
Cieszę się, że premier uwzględnił 
objęcie szerszym dofinansowa-
niem region Zagłębia Miedziowe-
go, w tym Polkowic i powiatu polko-
wickiego – mówi Krzysztof Kubów, 
szef gabinetu politycznego Preze-
sa Rady Ministrów. 
 
Premier Mateusz Morawiecki zatwier-
dził listy zadań do dofinansowania ze 
środków FDS w ramach naboru wnio-
sków na 2020 rok. Wsparcie rządo-
we uzyska ponad dwa tysiące zadań. 
Na liście znalazła się również gmina 
Polkowice. 
- Choć o wiele częściej jestem teraz w 

Warszawie z racji pełnionej funkcji, nie 
zapominam o regionie i o bliskich Sercu 
Zagłębia Miedziowego Polkowicach. 
Musimy dbać o bezpieczne i wygodne 
życie naszych bliskich, w tym dojazdów 
do szkoły czy miejsc pracy – mówi mi-
nister Krzysztof Kubów. - Dziękuję bur-
mistrzowi Łukaszowi Puźnieckiemu za 
modelową współpracę na rzecz roz-
woju naszej małej ojczyzny – dodaje.

Zaplanowana droga jest kluczową dla 
miejscowości Biedrzychów. Jest ona 
zlokalizowana w samym centrum wsi. 
Skomunikuje osiem istniejących w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań 
mieszkalnych oraz 16 wytyczonych 
działek, przeznaczonych pod budow-
nictwo mieszkaniowe. 

Szacowana wartość inwestycji 
to blisko 2 miliony złotych. Kwota 

dofinansowania z funduszu to około 
milion. 

Gmina Polkowice w 2019 roku pozy-
skała dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na budowę Alei Jana 
Pawła II, która będzie stanowić jedną 
z głównych arterii łączących osiedle 
Polkowice Dolne z resztą miasta. War-
tość pozyskanego dofinansowania to 
ponad 16 milionów złotych, przy czym 
całość to koszt ponad 32 milionów. 
Obecnie inwestycja ta jest w trakcie 
realizacji - prace są zaawansowane. 

Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) 
to wprowadzony w ubiegłym roku 
program drogowy przeznaczony dla 
powiatów i gmin, który zastąpił funk-
cjonujące wcześniej tzw. schetynówki.

DRM

–  A K T U A L N O Ś C I  –

Respirator z Zagłębia Miedziowego  
ZDROWIE

Ćwierć miliona złotych wygospo-
darowali samorządowcy z powia-
tów polkowickiego i głogowskie-
go, aby wesprzeć zakup łóżka z 
respiratorem dla szpitala w Bole-
sławcu. Umowę z lecznicą podpisa-
ła gmina Polkowice.

- Szpital w Bolesławcu to placówka 
zakaźna, która w przypadku zakaże-
nia koronawirusem  jest dedykowa-
na ochronie zdrowia między innymi 

polkowiczan, jak i mieszkańców powia-
tu polkowickiego– mówi Łukasz Puź-
niecki, burmistrz Polkowic. 
Hasło do samorządowej zrzutki na 
rzecz bolesławieckiego szpitala rzu-
cił wójt gminy Grębocice. Jak nam 
powiedział, wcześniej rozmawiał na 
ten temat z prezesem Polkowickiego 
Centrum Usług Zdrowotnych, które 
współpracuje z lecznicą. Wsparcie 
finansowe zaoferowały gminy: Chocia-
nów, Gaworzyce, Grębocice, Polkowi-
ce, Przemków i Radwanice oraz powiat 

polkowicki, a także gminy Kotla i Żuko-
wice z powiatu głogowskiego. 
- To wyraz samorządowej solidarności 
– dodaje burmistrz Puźniecki. 
– Każdy samorząd dał tyle, ile może 
– mówi Roman Jabłoński, wójt Grębo-
cic. – Trzeba pomagać szybko, dlatego 
sfinalizowaniem zakupu łóżka z respi-
ratorem zajęła się gmina Polkowice, 
która podpisała umowę z dyrekcją 
szpitala.
– W momencie podejmowania decy-
zji mieliśmy informację, że wszystkie 

respiratory w szpitalu były zajęte, a 
to urządzenie może uratować życie 
każdemu z nas – mówi Kamil Ciupak, 
starosta polkowicki. 
Jak nas poinformował Kamil Barczyk, 
dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Bolesławcu, „środki zostaną przezna-
czone na utworzenie stanowiska inten-
sywnej terapii”. 
– W skład stanowiska wchodzi: łóżko 
z materacem, szafka przyłóżkowa, 
respirator, kardiomonitor, monitor do 
pomiaru rzutu serca, pompa infuzyjna 

(osiem sztuk), stacja dokująca do pomp, 
stojak do stacji dokującej, pompy do ży-
wienia, ssak elektryczny, parawan na 
kółkach – wymienia dyrektor szpitala.
Jak dodał, w związku z coraz większą 
ilością pacjentów wymagających ho-
spitalizacji, ZOZ w Bolesławcu planuje 
utworzenie jeszcze ośmiu stanowisk 
intensywnej terapii, z respiratorem. 

Urszula Romaniuk
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OGŁOSZENIE 

Odwołanie przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Polkowic odwołuje: 
1) wyznaczony na dzień 24 kwietnia 2020 r. godz. 10.00  - trzeci przetarg ustny nieograniczony na 
sprzedaż następujących nieruchomości: 

2) wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2020 r. godz. 
10.00  - trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: 

3) wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2020 r. godz. 10.00  - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 
udziału wynoszącego 1/26 części nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w granicach działki nr 
127/10 o powierzchni 1819 m2 w obrębie Komorniki, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczy-
stą nr LE1U/00020860/6 (prawo do wyłącznego korzystania z garażu nr 7),
4) wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 - drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
stoiska handlowego nr 10 o powierzchni 14,54 m2, położonego w budynku Hali Targowej, w granicach działek 
nr 308/1 i 176/5 w obrębie 1 miasta Polkowice, dla których Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą 
nr LE1U/00047944/4; LE1U/00017469/1,  
5) wyznaczony na dzień 22 kwietnia 2020 r. godz. 11.00 - pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 
nieruchomości, położonej w granicach działki nr 178/16 o powierzchni 17.082,00 m2 w obrębie Sucha Górna,                   
dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi księgę wieczystą nr LE1U/00037873/2. 
Powodem odwołania przetargów jest ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  zwią-
zanego ze zwiększającą się liczbą zakażeń wywołanych koronawirusem  (COVID-19).
Szczegółowe informacje udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości -  ul. Rynek 
19, tel. 076 72-46-785.

Zostań w domu! Wypełnij formularz elektroniczny  
na stronie: www.pitwpolkowicach.pl
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Dziś nie gotuj! Weź na wynos

USŁUGI

Choć same nie są w najlepszej sy-
tuacji to pomagają potrzebującym. 
Lokale gastronomiczne na terenie 
Polkowic – bo o nich mowa - dzie-
lą się zupą czy szykują tanie posił-
ki z bezpłatnym dowozem do senio-
rów czy osób, które same nie są w 
stanie ich sobie zapewnić. My też 
wspomóżmy nasze lokalne bary i 
restauracje, zamawiając od czasu 
do czasu coś na ząb z oferty na do-
wóz lub na wynos. 

Na stronie www.polkowice.eu możecie 
znaleźć aktualną listę lokali, które zgło-
siły się do akcji #PolkowiceNaWynos.
– Szef zainwestował duże środki w 
remont sali restauracyjnej. Wymie-
nione i wyremontowane zostało do-
słownie wszystko. Trwało to półtora 
miesiąca. W tym czasie mogliśmy tyl-
ko organizować dowozy jedzenia do 
firm oraz prywatnych mieszkań, aby 
zapewnić ciągłość pracy kucharzom 
oraz dziewczynom od obsługi gości – 
opowiada członek załogi restauracji 
Polkowickiej. – W momencie, kiedy 

wybuchła pandemia i rząd zdecydował 
się zamknąć miedzy innymi restaura-
cje, my mieliśmy otworzyć nasz lokal 
na wyższym poziomie niż poprzednio. 
Niestety, nie mogliśmy tego zrobić, 
więc kontynuujemy dostawy posiłków 
do domów i firm – dodaje.
Wielu lokalnych przedsiębiorców, w 
tym właśnie lokale gastronomiczne, 
jest w trudnej sytuacji. Kolejny dzień 
bez klientów może oznaczać dla nich 
kłopoty finansowe, a dla ludzi utratę 
miejsc pracy. Burmistrz Łukasz Puź-
niecki wprowadził Polkowicki Pakiet 

Gospodarczy, który pomoże wielu po-
lkowickim mikro-firmom przetrwać 
ten arcytrudny okres. Barom i restau-
racjom mogą pomóc sami mieszkańcy. 
Jak? Wystarczy od czasu do czasu 
wybrać coś z menu na dowóz czy na 
wynos.
– Dbamy przede wszystkim o bez-
pieczeństwo mieszkańców, dlatego 
zachęcamy do zamawiania jedzenia 
– mówi burmistrz Łukasz Puźniecki i 
dodaje: – Dziękuję wszystkim przedsię-
biorcom za gotowość do współpracy.
Baza lokali, które gotowe są świadczyć 

usługi na wynos czy dowóz znajduje się 
na stronie internetowej gminy Polko-
wice: www.polkowice.eu w zakładce 
#PolkowiceNaWynos. Bary i restaura-
cje, które jeszcze nie zarejestrowały 
się w naszej akcji, mogą to zrobić wy-
pełniając dostępną w tej samej zakład-
ce ankietę.
Oferta „na dowóz” niektórych lokali 
nie dotyczy wyłącznie terenu miasta 
Polkowice, ale również terenów gminy.
„Chcielibyśmy was poinformować, że 
rozszerzyliśmy dostawę zamówień o 
kod pocztowy 59-101. Dowieziemy na 
wieś, poza miasto, gdziekolwiek jeste-
ście! Zachęcamy do pozostania w do-
mach, możecie na nas liczyć!” – ogła-
sza na facebooku Bistro Retro Station.
Polkowickie lokale gastronomiczne, 
mimo że same nie są w najłatwiejszej 
sytuacji, pomagają również najbardziej 
potrzebującym.
„Drodzy polkowiczanie. Nie bądźmy 
obojętni… kontynuujemy naszą akcję. 
Zupka dla seniora. Jeżeli masz w po-
bliżu lub znasz osobę, która potrzebuje 
naszej pomocy, my z miłą chęcią do-
wieziemy zupę do osoby potrzebującej, 
całkowicie za darmo. Prosimy o telefon 
lub wiadomość na priv” – na facebooku 
ogłasza Pierogarnia pod Świerkami.
Zupy do potrzebujących dowozi rów-
nież Jadłodajnia Wczoraj i Dziś Alibi, 
która oferuje też pakiety miesięczne 
dla seniorów z dowozem gratis.
Osobom w kwarantannie pomaga nato-
miast Pizzeria Portofino, która piecze 
dla nich pizzę.
– Dowożę tę pizzę w ramach wolonta-
riatu – mówi polkowicki radny Robert 
Drobina. – Wszystko po to, by te osoby 
mogły choć trochę poczuć się normal-
nie i raz na jakiś czas dostać coś innego 
niż tylko zakupy z marketu – dodaje.

Edyta Drzymała

–  P O L K O W I C E  N A  W Y N O S  –
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Wielka dezynfekcja 

KORONAWIRUS

Strażacy-ochotnicy z Sobina i Su-
chej Górnej zdezynfekowali miejsca 
użyteczności publicznej na tere-
nie miasta, jak i gminy Polkowice. 
Wszystko to profilaktyka w walce z 
koronawirusem.

– Mamy do czynienia ze stanem epide-
mii, stąd podjęte działania mające na 
celu zachowanie czystości na terenie 
miasta – mówi Łukasz Puźniecki, bur-
mistrz Polkowic.
Na wniosek szefa gminnego samorządu 
komendant PSP w Polkowicach prze-
szkolił i uzbroił w odpowiedni sprzęt 
strażaków-ochotników z OSP Sobin i 
OSP Sucha Górna.
– Zostały im przekazane środki za-
bezpieczające w postaci odpowied-
nich ubrań i gogli. Dodatkowo zostali 
przeszkoleni, w jaki sposób używać 
tych środków, aby w miarę bezpiecznie 
można było prowadzić akcję – mówi 
Piotr Woźniakiewicz, oficer prasowy 

PSP Polkowice.
Była to pierwsza taka akcja w powiecie 
polkowickim. Strażacy spryskali spe-
cjalnym środkiem wszystkie wyzna-
czone miejsca na terenie miasta oraz 
gminy Polkowice.
– Ma to na celu odkażanie miejsc, gdzie 
mieszkańcy przychodzą, przemiesz-
czają się bądź też przebywają czasowo 
– mówi Piotr Woźniakiewicz. – Posta-
nowiliśmy wybrać kilkanaście takich 
miejsc – dodaje.
– Zdezynfekowaliśmy PCUZ i PKS, 
pocztę i inne budynki użyteczności 
publicznej – mówi Marek Zalewski z 
Gminnego Centrum Zarządzania Kry-
zysowego. – Dezynfekcją objęte są też 
przystanki autobusowe na terenie mia-
sta oraz gminy – dodaje.
– Będziemy sukcesywnie ponawiać 
akcję. Chciałbym, aby służby doko-
nywały wielokrotnej dezynfekcji w 
takich miejscach jak PCUZ, a więc tam, 
gdzie higiena i czystość muszą być 
bezwzględnie zachowana – mówi bur-
mistrz Łukasz Puźniecki.

Dodatkowo, na bieżąco czyszczone są 
ulice na terenie miasta. Polkowickie 
PGM uruchomiło w tym celu specjalny 
samochód. Wielokrotnie w ciągu dnia 
dezynfekowane są też autobusy komu-
nikacji miejskiej.
– Zdajemy sobie sprawę z olbrzymie-
go zagrożenia. Dostosowujemy się do 
wszystkich wytycznych ministerial-
nych. Nasze panie sprzątające są wy-
czulone na to, aby nie omijać żadnego 
miejsca, które może nieść ze sobą za-
grożenie – mówi Tomasz Borkowski, 
dyrektor ZKM w Polkowicach.
Warto podkreślić, że czystość i higiena 
w mieście w dużej mierze zależą też od 
samych mieszkańców.
– Apeluję o to, żeby dbać o czystość w 
mieście. Nie wystawiać przy PSZOK-
-ach odpadów wielkogabarytowych jak 
meble czy stare pralki. To nie jest czas 
na remonty, ani porządki. Musimy ra-
zem postarać się o to, aby miasto było 
utrzymane w najwyższej czystości – 
apeluje burmistrz Puźniecki.

DRM
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Gałuszka: Jesteśmy po to, by służyć mieszkańcom. 
Apeluję o zachowanie zdrowego rozsądku.
WYWIAD

W czasie epidemii koronawirusa 
służby mundurowe są jednym z 
ogniw w łańcuchu tych, którzy pil-
nując porządku dbają o bezpieczeń-
stwo mieszkańców. W naszej ma-
łej ojczyźnie na pierwszej linii są 
strażnicy miejscy. O tym, jak pracu-
ją w obecnej sytuacji rozmawiamy 
z Arturem Gałuszką, komendantem 
Straży Miejskiej w Polkowicach. 
 
 
Od prawie miesiąca, w związku z 
epidemią koronawirusa, żyjemy w 
nieco innej rzeczywistości. Wpro-
wadzono różnego rodzaju ograni-
czenia, nakazy i zakazy. Na pierw-
szym froncie walki z zagrożeniem 
są odpowiednie w danym miejscu 
służby. W Polkowicach to m.in. 
straż miejska. 
 
Od samego początku  wprowadzenia 
stan epidemicznego, a później epide-
mii bardzo ściśle współpracujemy z 
Gminnym Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego oraz Ośrodkiem Pomocy Spo-
łecznej, Polkowickim Centrum Usług 
Zdrowotnych i strażą pożarną. Po 
zaostrzeniu przepisów pozostajemy w 
pełnej dyspozycji komendanta powia-
towego policji w zakresie wykonywania 
zadań związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzeniania się COVID-19. Na-
sze działania modyfikujemy na bieżąco, 
w ramach potrzeb, jakie obserwujemy, 

a także sygnałów od mieszkańców i 
pracowników różnych instytucji. 
 
A konkretnie? 
 
W związku z zaostrzeniami ogłoszo-
nymi przez ministra zdrowia i rząd, a 
dotyczącymi gromadzenia się i prze-
mieszczania, w początkowym okresie 
strażnicy skupili się na informowaniu 
mieszkańców o wprowadzonych ogra-
niczeniach i na przypominaniu o nich, 
na przykład, poprzez ogłaszanie komu-
nikatów. Bardzo mocno wspieramy Po-
lkowickie Centrum Usług Zdrowotnych 
delegując strażników do służby na tzw. 
śluzie. Wspomagają oni pracę pielę-
gniarek, aby ograniczyć dostęp do pra-
cowników służby medycznej osobom, 
które nie wymagają natychmiastowej 
pomocy. Z czasem ta sytuacja się 
unormowała, ale strażnicy nadal tam 
pracują. Były też sytuacje związane z 
zamknięciem placów zabaw, parków i 
terenów rekreacyjnych. Strażnicy na-
dal je nadzorują. 
 
Nadzorują, ale też pouczają i ka-
rzą tych, którzy nie przestrzegają 
obowiązujących przepisów. Można 
powiedzieć: codzienność. Niezależ-
nie od obecnej sytuacji, w jakiej jest 
tylko więcej ograniczeń. 
 
Jesteśmy po to, by służyć mieszkań-
com, a nie po to, by ich karać. Jed-
nak w sytuacji rażącego naruszenia 

obowiązujących przepisów stosujemy 
sankcje karne, stąd mandaty. Na szczę-
ście, nie jest to nagminne, a większość 
mieszkańców stosuje się do zaleceń. 
Chcę dodać, że nie było i mam nadzieję, 
że nie będzie takiego przypadku, żeby 
strażnik ukarał na przykład rodzica, 
który wyjdzie z dzieckiem na krótki 
spacer. Może ewentualnie przeprowa-
dzić rozmowę.  
 
Na co dzień straż miejska, we 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, zajmuje się też osobami 
bezdomnymi. Jak obecnie wygląda 
sytuacja pod tym względem? 
 
Stale monitorujemy sytuację. Mamy 
noclegownię i mieszkania chronione. 
Ale przyznam, że od początku pande-
mii zmniejszyła się liczba interwencji 
wobec osób bezdomnych. Ostatnia 
miała miejsce w miniony weekend. 
Patrol zauważył osobę bezdomną, z 
którą przeprowadził czynności, a po-
nieważ uskarżała się na bardzo złe 
samopoczucie, wezwano Zespół Ra-
townictwa Medycznego. Niezależnie 
od obecnej sytuacji czynności, które 
leżą w uprawnieniach straży miejskiej 
wykonujemy w miarę posiadanych sił i 
środków na bieżąco.   
 
Jakie to są siły? 
 
W służbie stricte patrolowej zatrud-
nionych jest 28 strażników. Obecnie 

jest ich 25 i jest to pełne obłożenie, 
które pozwala na stabilną pracę jed-
nostki. Jeżeli zajdzie taka potrzeba 
również pracownicy administracyjni i 
funkcyjni będą pełnić służbę na terenie 
miasta. Musimy pamiętać, iż strażnicy, 
jako pracownicy samorządowi, mogą 
korzystać z udogodnień związanych z 
przepisami, na przykład, z zasiłku na 
opiekę nad dzieckiem i obecnie trzy 
osoby z tego korzystają. Obowiązują 
nas przepisy Ustawy o strażach gmin-
nych i Kodeksu Pracy, ale staramy się 
każdorazowo wystawić taką liczbę pa-
troli, jaka jest tylko możliwa. Ponadto, 
służba dyżurna telefonicznie udziela 
mieszkańcom wszelkich informacji. 
Jesteśmy też przygotowani do pomocy 
OPS w sytuacji, gdyby zaszła koniecz-
ność dostarczenia żywności czy leków. 
 
Strażnicy dbają o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a jak sami są zaopa-
trzeni w środki ochrony osobistej? 
 
 Ogromne wsparcie otrzymujemy od 
burmistrza Polkowic, który na bieżą-
co interesuje się sytuacją i atmosferą 
panującą w Straży Miejskiej oraz dba 
o to, aby nie brakowało nam finansów 
na środki ochronne. Poza maseczkami, 
rękawicami i płynami dezynfekcyjnymi 
mamy przyłbice i kombinezony ochron-
ne. Naszą pracę, w różny sposób, 
wspierają również mieszkańcy i osoby 
prowadzące działalność gospodarczą. 
To na przykład firma, która ozonuje i 

dezynfekuje pojazdy służbowe, a je-
den z przedstawicieli sieci handlowej 
przyniósł nam, bezpłatnie, maseczki. 
Poza tym, wspierają nas pracownicy 
Centrum Kultury w Polkowicach oraz 
kolejnej firmy, którzy przekazali nam 
nieodpłatnie własnoręcznie przygoto-
wane przyłbice i maseczki ochronne. 
Telefon w podobnej sprawie otrzyma-
łem również od wiceprzewodniczą-
cego rady miejskiej z klubu radnych 
Lepsze Polkowice i pewnie w niedługim 
czasie strażnicy dostaną kolejne maski 
ochronne. A mieszkańcy? Sołtys Su-
chej Górnej przyniósł ciasto upieczone 
przez mieszkanki wsi. 
 
To takie słodkie wsparcie w tym 
trudnym dla wszystkich czasie. Też 
ważne. 

Tak. Chciałbym za każde wsparcie 
wszystkim bardzo podziękować. A 
przede wszystkim dziękuję strażni-
kom za ich służbę i zaangażowanie. 
Do mieszkańców zaś chcę zaapelować 
o zachowanie zdrowego rozsądku w 
obecnej sytuacji, abyśmy wszyscy 
mogli w miarę spokojnie przetrwać ten 
trudny czas. Życzę wszystkim dużo 
zdrowia i odporności. I po raz kolejny 
apeluję: „POZOSTAŃCIE W DOMACH”.

Rozmawiała: Urszula Romaniuk

– G O Ś Ć  W Y D A N I A  –
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Centrum Kultury wraz z lokalną społecznością aktywnie włącza się w 
liczne działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa 
- od szycia maseczek i odzieży ochronnej po pieczenie ciast dla 
akcji #WzywamyPosiłki czy  tworzenie przyłbic ochronnych. 

ODZIEŻ OCHRONNA 

Kilkadziesiąt kompletów odzieży 
ochronnej dla ratowników medycz-
nych uszyli mieszkańcy Kaźmierzo-
wa, Sobina oraz os. Polkowice Dol-
ne  we współpracy z Centrum Kul-
tury w Polkowicach.

Akcja ruszyła dzięki darczyńcy, który 
ufundował materiał niezbędny do wy-
konania odzieży ochronnej. Jej uczest-
nicy szyją w swoich domach, na wła-
snych maszynach.
– To nic trudnego, każdy kto potrafi 

szyć na maszynie jest w stanie uszyć 
takie komplety – mówi Katarzyna Kazi-
mierczak, uczestniczka akcji. –  Liczy-
my na wsparcie od kolejnych darczyń-
ców, bo rąk do pracy z pewnością nie 
zabraknie – dodaje.
Pierwsze 50 kompletów zostało już 
przekazanych pracownikom polkowic-
kiego pogotowia. Jednak to nie koniec 
akcji. Zaangażowani mieszkańcy wciąż 
szyją kolejne zestawy odzieży.

PPI

PRZYŁBICE

170 sztuk przyłbic ochronnych  wy-
konali pracownicy Centrum Kultu-
ry w Polkowicach. Trafiły one m.in. 
do pracowników pogotowia ratun-
kowego. 

– Obok szycia maseczek i pieczenia 
ciast w ramach akcji #WzywamyPosił-
ki, to kolejna forma wsparcia naszych 
ratowników – mówi Bogusław Godlew-
ski, dyrektor Centrum Kultury w Po-
lkowicach. – W ten sposób chcemy nie 

tylko podziękować im za codzienną pra-
cę w trudnych warunkach, ale również 
zadbać o ich bezpieczeństwo – dodaje.

Przyłbice zostały przekazane również 
do Straży Miejskiej, Poczty Polskiej, 
Domu Dziecka, Urzędu Gminy, Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, Spółdzielni 
Mieszkaniowej  i PTBS.

PPI

#WZYWAMY POSIŁKI
Mieszkańcy naszej gminy nie ustają 
w akcji #WzywamyPosiłki, do któ-
rej każdy może się przyłączyć. Ko-
ordynatorem akcji jest Centrum 
Kultury w Polkowicach. 
Jak powiedział Bogusław Godlewski, 
dyrektor CK, ciasta przygotowali pra-
cownicy tej placówki z Sobina. Kilka 
„słodkich” blach dostarczyło też so-
łectwo Sucha Górna. 
– To dla naszych strażaków i ratow-
ników medycznych – mówił sołtys 
Stanisław Gnat. - Choć w taki sposób, 

na słodko, chcemy podziękować za 
ich służbę. Ciasta upiekły panie z rady 
sołeckiej i moja żona, ale zgłaszają się 
kolejne mieszkanki naszej wsi, które 
oferują pomoc. Tak więc akcja się roz-
wija – dodaje. 
Z kolei mieszkańcy Nowej Wsi Lubiń-
skiej wspólnie z pracownikami CK ugo-
towali termos gastronomiczny pysznej 
zupy gulaszowej z produktów przeka-
zanych bezpłatnie przez Hurtownię 
„Stępień”. Jak dodaje dyrektor Go-
dlewski, jeśli ktoś zechce przyłączyć 

się do akcji, może skontaktować się z 
Centrum Kultury za pośrednictwem 
mediów społecznościowych. 
Dodajmy, że w obywatelskiej inicjaty-
wie #WzywamyPosiłki, na zasadach 
pro bono, biorą udział sieci restauracji, 
firmy cateringowe, producenci żywno-
ści i napojów oraz kilkadziesiąt mniej-
szych podmiotów z branży gastrono-
micznej w całym kraju.

ULK

MASECZKI
Blisko 4,5 tys. sztuk 
maseczek ochronnych uszyli 
mieszkańcy gminy Polkowice. 
W akcję włączyło się około 
50 osób. Maseczki trafiły 
do szpitali oraz KGHM. 

W obecnej sytuacji maseczki ochronne 
są towarem na wagę złota. Mieszkańcy 
Polkowic dbają o to by ich nie zabra-
kło. W akcję włączyły się Wolontariat 
KGHM i Centrum Kultury w Polkowi-
cach, które skoordynowało całość 
działań. 
– Szycie rozpoczęto w siedzibie KGHM 
ZANAM. Pięć osób z Centrum Kultury 
zostało odpowiednio przeszkolonych, 
przygotowano również film instruk-
tażowy, który został umieszczony na 
portalu społecznościowym – mówi Bo-
gusław Godlewski, dyrektor Centrum 
Kultury w Polkowicach. 
Mieszkańcy szyli maseczki w swoich 
domach, na własnych maszynach do 
szycia. Niezbędne materiały do ich 
produkcji, osobom które zadeklarowa-
ły chęć pomocy, zostały dostarczone 
przez KGHM Zanam.

PPI
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Maseczki trafiają pod strzechy 

MIESZKAŃCY
Trwa wielka akcja dostarczania 
mieszkańcom gminy Polkowice 
bezpłatnych maseczek ochron-
nych wielorazowego użytku. 20 
tys. sztuk trafia sukcesywnie do 
wszystkich gospodarstw domo-
wych na terenie gminy Polkowice. 
Rozprowadzają je wolontariusze 
na każdy adres pocztowy. 

Do polkowickich rodzin trafi w sumie 
10 tys. sterylnych pakietów zawierają-
cych po dwie maseczki ochronne każdy. 
Maseczki są przeznaczone na koniecz-
ne wyjścia z domów, np. po zakupy, do 
miejsca pracy, lekarza czy apteki. Wy-
konała je firma Estella na zamówienie 
polkowickiego magistratu przy wspar-
ciu finansowym firmy Sanden z polko-
wickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 
– Bardzo mi zależy na zdrowiu i bezpie-
czeństwie mieszkańców naszej gminy, 
stąd decyzja o zakupie maseczek dla 
każdego gospodarstwa domowego 
– mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz 
Polkowic. – Cieszę się, że wykonała je 
firma z Polkowic, w której pracuje wielu 
mieszkańców naszej gminy. Doceniam 
także zaangażowanie dyrekcji firmy – 
dodaje burmistrz.

Ze szwalni maseczki na bieżąco trafia-
ją do Centrum Kultury w Polkowicach, 
gdzie jego pracownicy zajmują się 
dzieleniem pakietów na poszczególne 
osiedla. 
– Mamy zabezpieczone pomieszcze-
nia na ten cel, posiadamy także środki 
transportu, którymi rozwozimy ma-
seczki do poszczególnych punktów na 
terenie gminy – informuje Bogusław 
Godlewski, dyrektor CK w Polkowicach.
Z Centrum Kultury maseczki trafiają 
do skrzynek pocztowych gospodarstw 
domowych w całej gminie. Zajmują się 
tym wolontariusze, m. in. z Polkowic-
kiego Centrum Wolontariatu, Centrum 
Kultury w Polkowicach, Młodzieżowej 
Rady Gminy, Rad Osiedlowych a także 
radni miejscy. 
– Razem z radnymi naszego klubu bez 
wahania zgłosiliśmy się do pomocy – 
mówi Mariusz Zybaczyński z klubu Lep-
sze Polkowice, wiceprzewodniczący 
Rady Miejskiej w Polkowicach. – Służba 
mieszkańcom jest naszym obowiąz-
kiem, a w tych trudnych czasach także 
formą podnoszenia na duchu, zwłasz-
cza seniorów. Powiedzeniem im: nie 
jesteście sami, ktoś o was dba – pod-
kreśla M. Zybaczyński. 
Swoją gotowość do pomocy zgłosi-
li także strażacy z państwowej oraz 
ochotniczych straży pożarnych, a tak-
że wolontariusze z firmy Volkswagen 
Motor Polska. W rozdysponowaniu ma-
seczek na terenach wiejskich pomagali 
listonosze z Polkowic, którzy ułatwiali 
wolontariuszom dostęp do skrzynek 
pocztowych na terenie wszystkich so-
łectw. W momencie wysłania gazety 
do druku maseczki są dostarczane do 
skrzynek pocztowych w mieście.

Maseczki rozdysponowywane są na 
bieżąco, jak tylko do Centrum Kultury 
dociera kolejna partia maseczek. W 
jednym transporcie jest na ogół ok. 1,6 
tys. pakietów z maseczkami. Miesz-
kańcy nie powinni się niepokoić (każdy 
otrzyma maseczki na swój adres) ale 
zalecana jest cierpliwość. Do tego cza-
su, w związku z ogłoszonym przez rząd 
obowiązkiem noszenia od czwartku 
(16.04) elementów zakrywających usta 
i nos, należy zaopatrzyć się we wła-
snym zakresie. Później nie będzie to już 
potrzebne, bo  maseczki dostarczane 
przez gminę Polkowice są wielokrotne-
go użytku. 
Wykonano je ze stuprocentowej, cze-
sanej bawełny wysokiej jakości, bardzo 
odpornej na zużycie. Wykonane z ta-
kiego materiału maseczki można prać 
i prasować bez utraty ich właściwości 
ochronnych. Istnieje także możliwość 
umieszczenia wewnątrz maseczki 
dodatkowego filtra, np. z chusteczki 
higienicznej. Na każdym opakowaniu 
znajduje się szczegółowa instrukcja 
korzystania z maseczek.
Warto przypomnieć, że oprócz mase-
czek Gmina Polkowice zakupiła i prze-
kazała do tej pory służbom (policja, 
straż pożarna, pogotowie ratunkowe), 
spółkom miejskim (m. in. Polkowickie-
mu Centrum Usług Zdrowotnych) oraz 
polkowickim parafiom ok. 7 tys. szt. 
maseczek ochronnych, 600 szt. ma-
sek FFP2, 500 l płynu odkażającego, 3 
tys. fartuchów ochronnych oraz 4 tys. 
ochraniaczy na buty. Kolejne zakupy są 
w trakcie realizacji. 

Roman Tomczak
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Kurier
akademicki

Kierzyk: Uczelnia odnalazła się w nowej rzeczywistości 
WYWIAD

Konsekwencje i ograniczenia, wy-
nikające z epidemii zauważalne są 

również w strefie kształcenia na 
poziomie wyższym. O to, jak wyglą-
da sytuacja w naszej uczelni pyta-
my dr Tadeusza Kierzyka, rektora 
Uczelni Jana Wyżykowskiego.

Uczelnie wyższe zostały w całej 
Polsce zamknięte ze względu na za-
grożenie epidemiologiczne. Wszy-
scy zastanawiamy się, czy rok aka-
demicki może zostać wydłużony? 

W związku z przedłużającym się sta-
nem epidemii ustawodawca narzucił 
na nas wiele ograniczeń. Niestety, 
wszystko wskazuje na to, że sytuacja 
ta może potrwać znacznie dłużej.  Mu-
simy w tej kwestii być wszyscy bardzo 
cierpliwi. Nie planujemy wydłużenia 
roku akademickiego.

Kształcenie studentów przyjęło 
formę zdalną. Jak pan ocenia przy-
gotowanie uczelni w tym zakresie? 

Uważam, że uczelnia świetnie poradzi-
ła sobie z nowym systemem nauczania 
na odległość. Tryb on-line daje nam 
sporo możliwości. My, jako wykładow-
cy, mamy perspektywę realizowania 
programu: wykłady, ćwiczenia, testy, 
prezentacje, które są na bieżąco re-
alizowane. Ponadto, pozostajemy w 
kontakcie ze studentami. Aczkolwiek, 
jako rektor uczelni nie ukrywam, że 
ze smutkiem spoglądam na puste ko-
rytarze i zamknięte sale wykładowe. 
Oferta naszej uczelni nie ogranicza się 

wyłącznie do kształcenia na poziomie 
wyższym. W murach UJW realizujemy 
wiele projektów społecznych, w któ-
rych regularnie uczestniczy kilkaset 
osób. W przypadku Polkowickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz Dzie-
cięcej Akademii Języka Angielskiego 
USpeak również zaproponowaliśmy 
zajęcia w formie zdalnej. Cieszymy się, 
że większość uczestników wyraziła 
chęć dalszego kształcenia. Uczelnia 
odnalazła się w nowej rzeczywistości 
dzięki pracy i zaangażowaniu wielu 
osób.  Z tego miejsca pragnę im ser-
decznie podziękować. 

W naszej uczelni został wprowa-
dzony obowiązek przeprowadzania 
egzaminów dyplomowych przy wy-
korzystaniu urządzeń do porozu-
miewania się na odległość. Czy to 
oznacza, że w tym roku akademic-
kim nie będzie tradycyjnych egza-
minów dyplomowych? 

 

Tak, przynajmniej wszystko na to 
wskazuje.  Musiałem podjąć taką decy-
zję. Nie możemy nikomu zamykać drzwi 
do kariery, a zwłaszcza naszym stu-
dentom. W tej sprawie przygotowałem 
stosowne zarządzenie, które określa 
przebieg egzaminów dyplomowych. 
Zasady ich przeprowadzenia znajdują 
się na naszej stronie www.ujw.pl 

Co w takim razie z sesją egzamina-
cyjną studentów? Oni również będą 
zaliczać ją zdalnie? 

Myślę, że narzędzia on-line, jakimi 
dziś dysponujemy oraz doświadcze-
nie naszych wykładowców, spokojnie 
pozwoli studentom zaliczyć semestr, 
wystawić oceny i zakończyć rok 
akademicki. 

Czy stypendia i pomoc dla studen-
tów zostają podtrzymane?  

Tak, oczywiście. Studenci nie muszą 
się martwić. Wnioski o stypendia są 

w trakcie rozpatrywania i według 
moich informacji, tuż po świętach zo-
staną wysłane decyzje do naszych 
studentów. 

Czy rekrutacja na rok akademicki 
2020/2021 odbędzie się zgodnie z 
planem? 

Zdecydowanie zamierzamy realizować 
rekrutację na kolejny rok akademicki 
naszej uczelni. W planach mamy rów-
nież nowe kierunki. Chcemy się rozwi-
jać i realizować zamierzone cele. Już 
niebawem za pośrednictwem naszej 
strony internetowej i mediów społecz-
nościowych poinformujemy kandyda-
tów o nowej ofercie kształcenia.

Z rektorem Uczelni Jana Wyżykow-
skiego, dr Tadeuszem Kierzykiem  roz-
mawiała Iwona Maria Mierzwiak.

Pierwszy zjazd on-line za nami
E-EDUKACJA

Nauczanie on-line stało się fak-
tem. Podobnie jak wszystkie uczel-
nie w Polsce również Uczelnia im. 
Jana Wyżykowskiego pracuje w 
wyjątkowych warunkach. Zajęcia 
dydaktyczne w formie tradycyjnej 
zostały zawieszone. Wydział Nauk 
Społecznych i Nauk Technicznych w 
Polkowicach oraz Wydział Zamiej-
scowy w Lubinie, podjęły kształ-
cenie w formie zdalnej na studiach 
licencjackich, inżynierskich i magi-
sterskich. Pierwszy zjazd on-line za 
nami. 

 Na uczelni nie ma studentów i wykła-
dowców.  Uczelnia Jana Wyżykow-
skiego w Polkowicach od kilku tygodni 
pracuje w nadzwyczajnych warunkach. 
Wszystko za sprawą epidemii korona-
wirusa w Polsce, który wywrócił życie 
do góry nogami milionom ludzi. Zajęcia 
dydaktyczne w formie tradycyjnej zo-
stały zawieszone. UJW kształci swo-
ich studentów w formie zdalnej. Można 
powiedzieć, że dziś salą wykładową 
jest dom i komputer.
Z uwagi na fakt, że na uczelni do celów 
edukacyjnych wykorzystywano wcze-
śniej subskrypcję Office 365, postano-
wiono posłużyć się jedną z jej składni-
ków, czyli usługą Teams. 
- Wdrożenie nauczania zdalnego uda-
ło się przeprowadzić w krótkim cza-
sie – mówi Rafał Rafałowicz, główny 
informatyk UJW. Od dobrych trzech-
-czterech lat regularnie po rozpoczę-
ciu nowego roku akademickiego zakła-
dałem konta dla naszych studentów 

w tej usłudze, co przede wszystkim 
było wykorzystywane do komunikacji 
za pomocą poczty e-mail w ramach 
usługi Outlook, stąd wdrożenie wśród 
studentów przebiegło praktycznie z 
dnia na dzień. Największą trudnością 
okazał się brak wiedzy studentów na 
temat posiadania konta w tej usłudze, 
co niestety zaowocowało bardzo in-
tensywnym tygodniem, poświęconym 
na resetowanie haseł poszczególnym 
studentom i odpisywanie na ich wiado-
mości – dodaje informatyk. 
- Faktycznie, sytuacja dla nikogo z 
nas nie była łatwa, ale postaraliśmy 
się, żeby wszystko przebiegło jak 
najsprawniej – przyznaje mgr Iwona 
Budka-Oborska, kierownik dziekanatu 
Wydziału Zamiejscowego UJW.  -  Za-
wsze służymy wsparciem technicznym 
i merytorycznym.  Muszę przyznać, że 
pytań i próśb o pomoc w tym zakresie 
było i jest bardzo wiele. Dlatego bardzo 
prosimy o wyrozumiałość również stu-
dentów. Mamy ograniczone moce prze-
robowe, ale staramy się na bieżąco od-
powiadać na wszystkie maile i udzielać 
pomocy telefonicznej – dodaje.
Warto dodać, że sama usługa MS Te-
ams okazała się swego rodzaju cen-
trum pracy zespołowej on-line. 
- Dzięki niej zespoły, w tym przypadku 
studenci i wykładowcy, mogą współ-
pracować wykorzystując do tego czat, 
rozmowy audio i wideo, spotkania wideo 
dla dużej grupy osób oraz udostępnia-
nie dokumentów – dodaje informatyk, 
Rafał Rafałowicz. - Usługa dostępna 
jest zarówno z poziomu przeglądar-
ki, jak i dedykowanej aplikacji, którą 

można zainstalować na komputerze 
z systemem Windows lub urządzeniu 
przenośnym z systemem Android i iOS, 
dzięki czemu nauka może odbywać się 
praktycznie z każdego miejsca i w każ-
dych warunkach – podsumowuje. 
Niestety, w takiej sytuacji, w jakiej 
znajdujemy się obecnie, zajęcia mogą 
odbywać się wyłącznie w domach.  Jak 
zatem wyglądał pierwszy w historii 
Uczelni Jana Wyżykowskiego „zjazd  
on-line”? 
 - Wszyscy denerwowaliśmy się trochę 
przed pierwszymi zajęciami on-line, 
każdy miał wiele obaw, wynikających 
z niestosowanej dotychczas zdalnej 
metody nauczania w UJW, ale udało 
się! – mówi dr inż. Anna Wojciechowicz, 
dziekan Wydziału Zamiejscowego UJW 
w Lubinie. - Wszystkie zajęcia się odby-
ły, studenci pojawiali się tłumnie.  Łą-
cze wytrzymało i okazało się, że jest to 
całkiem dobra metoda przekazywania 
wiedzy – dodaje. 
Co na to studenci? 
– Obawiałem się tego nauczania on-
-line, ale po pierwszym dniu myślę, że 
jest w porządku – przyznaje absolwent 
górnictwa Wydziału Zamiejscowego 
UJW inż. Krzysztof Szlaski, obecnie 
student studiów II stopnia na kierunku 
zarządzenie UJW. - Połączenie inter-
netowe było OK. Nie było problemów z 
logowaniem się – dodaje. 
Podobnie zareagował inż. Rafał Trze-
biński, absolwent kierunku  Górnictwa 
i Geologii na UJW. Obecnie studiuje 
zarządzanie II stopnia. - Byłem po-
zytywnie zaskoczony jak to działa. 
Problemy pojawiały się tylko wtedy, 

kiedy wszyscy mieli włączone mikro-
fony i kamerki – dodaje. – Natomiast, 
jeśli studenci wyłączą kamerki i mikro-
fony i zostaje tylko wykładowca, wte-
dy wszystko słychać wyraźnie i obraz 
jest płynny. Jakie są moje odczucia co 
do takiej formy zajęć? Jest to jakieś 
rozwiązanie. Mamy możliwość przero-
bienia całego materiału i kontakt z wy-
kładowcami. Jednak to nie to samo, co 
na żywo. Czułem się jakbym był trochę 
z boku wykładu. Brakuje wspólnej dys-
kusji, aktywnego udziału w zajęciach. 
Człowiek rozproszony tym, co się 
dzieje w domu, nie do końca też skupia 
się na zajęciach, mimo starań – dodaje 
student.
Optymistycznie na całą tę sytuację 
patrzy dr inż. Anna Wojciechowicz. - Z 
pewnością chętniej będziemy sięgać 
po tę metodę kształcenia po zakoń-
czeniu pandemii i powrocie do świata 
kontaktów międzyludzkich – przyznaje 
wykładowca.  - Atmosfera na zajęciach 
była bardzo pozytywna, studenci brali 
udział w różnych ich formach: (wy-
kłady, ćwiczenia, konwersatoria), i jak 
sami mówili, byli bardzo zadowoleni z 
tej metody kształcenia.
Frekwencja na zajęciach on-line, któ-
re prowadził między innymi dr Jan 
Walczak, dziekan Wydziału Nauk Spo-
łecznych Uczelni Jana Wyżykowskiego 
w Polkowicach wyniosła od 80 do 100 
procent.  
- Myślę, że z takimi narzędziami zakoń-
czenie roku akademickiego i wysta-
wienie ocen nie jest zagrożone przez 
aktualną sytuację. Uczelnia funkcjonu-
je on-line i ma się dobrze. Mam jednak 

nadzieję, że powrócimy jak najszybciej 
do tradycyjnych form kształcenia. A 
być może dalej, w pewnym zakresie, 
będziemy wykorzystywali narzędzia 
on-line – dodaje.
Warto podkreślić, że uruchomienie 
zajęć w formie zdalnej, przynajmniej 
częściowe, ułatwi w przyszłości, po 
powrocie do normalnego działania 
uczelni – zmierzyć się z nagromadze-
niem zajęć.
 - Wprowadzenie nowych zasad funk-
cjonowania uczelni wymagało od nas 
wszystkich wiele pracy – mówi dr 
Tadeusz Kierzyk, rektor Uczelni Jana 
Wyżykowskiego w Polkowicach. Nie-
stety, okres ograniczenia funkcjono-
wania uczelni w tradycyjnej formie 
został wydłużony prawie do końca 
kwietnia. Spodziewamy się, że ta sy-
tuacja może potrwać znacznie dłużej.  
Dlatego Wydział Nauk Społecznych 
i Nauk Technicznych w Polkowicach 
oraz Wydział Zamiejscowy w Lubinie, 
realizują kształcenie w formie zdalnej 
na studiach licencjackich, inżynier-
skich i magisterskich. To oznacza, że 
uczelnia będzie działać przy wykorzy-
staniu metody i techniki kształcenia na 
odległość do odwołania. W tej trudnej 
i niespodziewanej dla nas wszystkich 
sytuacji chcemy wam podziękować za 
waszą cierpliwość i zrozumienie – kwi-
tuje rektor.  

Iwona Maria Mierzwiak.



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

Święto pracowników Służby Zdrowia 
KOMUNIKACJA

Na co dzień dbają o nasze zdrowie i 
życie. Ale szczególnie teraz, w cza-
sie epidemii, doceniamy ich trud. 
Dziś przypada Światowy Dzień 
Zdrowia oraz Dzień Pracownika 
Służby Zdrowia. Były kwiaty i po-
dziękowania, ale także rozmowy o 
tym, co najważniejsze. O wspólnym 
bezpieczeństwie.  

– Z okazji Światowego Dnia Zdrowia 
oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia 
– lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom 
medycznym oraz całemu personelowi 
medycznemu składam wyrazy naj-
głębszego uznania dla ich codziennej 
służby pełnionej obecnie w najtrudniej-
szym okresie pandemii koronawirusa. 
Życzę zdrowia i spokoju w pełnieniu 

tej trudnej i zaszczytnej misji – tymi 
słowami burmistrz Polkowic Łukasz 
Puźniecki zwrócił się do wszystkich 
pracowników służby zdrowia.
Włodarz gminy odwiedził też ratow-
ników medycznych i Polkowickie Cen-
trum Usług Zdrowotnych. Poza życze-
niami i podziękowaniami była to też 
okazja do rozmów o bieżących proble-
mach związanych z epidemią. Jak nam 

powiedziała Alicja Tramś, kierownik Po-
gotowia Ratunkowego w Polkowicach, 
wszystkich najbardziej ucieszyła jedna 
rzecz.
– W ubiegłym roku złożyłam wniosek 
na zakup niezbędnego sprzętu, a teraz 
burmistrz potwierdził, że uruchomi 
środki na ten cel, będzie to masażer 
klatki piersiowej do trzeciej karet-
ki – dodaje Alicja Tramś. – Koszt to 

równowartość dotacji, jaką otrzymali-
śmy trzy tygodnie temu, czyli około 78 
tysięcy złotych.
– Jesteśmy wdzięczni za to, że władze 
gminy doceniają pracę całego perso-
nelu Polkowickiego Centrum Usług 
Zdrowotnych w tak trudnym dla nas 
wszystkich czasie – powiedział Walde-
mar Sułek, prezes PCUZ.

ULK

Akcja "Serce dla Medyka" w Przedszkolu 
Miejskim nr 5 w Polkowicach 
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Bezdomni mają zapewnioną pomoc
OPS

Na co dzień bezdomni mo-
gą skorzystać ze wsparcia 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Polkowicach i służb. 
Jest to szczególnie ważne w 
czasie epidemii koronawiru-
sa. Jak obecnie wygląda sy-
tuacja w naszej gminie? 

Miesięcznie polkowicki OPS 
zajmuje się, średnio, osiemna-
stoma osobami bezdomnymi. 
W czasie epidemii część z nich 
zdecydowała się jednak za-
mieszkać u swoich bliskich. Inni 
mogą zgłosić się do Schroniska 
dla Bezdomnych, w którym jest 
16 miejsc.

Osoby bezdomne mają 
tam zapewniony posiłek, 
a także środki finansowe 
oraz rzeczowe, między 
innymi, zestawy 
chemiczne – informuje 
Beata Puławska, 
dyrektor OPS.

 – Kadra ośrodka na bieżąco 
monitoruje potrzeby tej grupy 
i stara się reagować na każde 
zgłoszenie osoby, która nie jest 
w stanie zaspokoić własnych 
potrzeb – dodaje.
Ze swojej strony, przebywający 
w schronisku muszą respekto-
wać wyznaczone zasady.
– Od 7 kwietnia praca z osobami 

nowo przyjętymi została utrud-
niona, ponieważ zgodnie z reko-
mendacjami wojewody, każda 
osoba zgłaszająca się o pomoc 
w formie schronienia powinna 
przejść kwarantannę w osob-
nym lokalu – dodaje Beata Pu-
ławska. – Radzimy sobie z ta-
kimi sytuacjami i umieszczamy 
takie osoby w wyznaczonych 

lokalach. Osoby chore, wyma-
gające wzmożonej pomocy, 
umieszczane są w mieszkaniach 
chronionych.

ULK

Samotność w czasach epidemii
POMOC

– Ta trudna sytuacja, w ja-
kiej się wszyscy znajduje-
my, ma nie tylko negatywy. 
Niektóre osoby, którym do-
tychczas pomagaliśmy ja-
ko samotnym, odnalazły czy 
też odświeżyły relacje ro-
dzinne – mówi Beata Puław-
ska, dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Polkowi-
cach. Mieszkańcy, którzy nie 
mieli tyle szczęścia, mogą li-
czyć na pomoc pracowników 
polkowickiego OPS.

Są to najczęściej seniorzy. Oso-
by, które z racji wieku nie są w 
stanie same zadbać o siebie czy 
dom. Samotni polkowiczanie, 
których rodziny nie ma na miej-
scu, mogą liczyć na pomoc po-
lkowickiego OPS w zakresie za-
siłków, paczek żywnościowych 
jak i obiadów. O te osoby dba 
codziennie siedem opiekunek.
– Pomoc świadczona jest na 
bieżąco. Współpracujemy też 
z wolontariuszami z Polkowic-
kiego Centrum Wolontariatu – 
mówi dyrektor Puławska. 

Każdy z nas może zaangażować 
się w pomoc sąsiadom, którzy 
są w trudnej sytuacji. Wystar-
czy spytać czy ktoś tej pomocy 
potrzebuje. 
Zamknięcie w domach i izo-
lacja społeczna to bardzo 
trudny czas dla psychiki. Po-
lkowicki OPS oprócz pomocy 
usługowej i materialnej, za-
pewnia również pomoc psycho-
logiczną. Dwoje terapeutów, 
Marek Szczęsny i Paulina Ko-
walczyk-Burek udzielają bez-
płatnych porad i konsultacji 

psychologiczno-terapeutycz-
nych przez Skype’a.
– Mogą z tego skorzystać wszy-
scy mieszkańcy, którzy odczu-
wają potrzebę takiego wsparcia 
– mówi szefowa polkowickiego 
OPS-u.
Harmonogram dyżurów tera-
peutów Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Polkowicach podaje-
my obok.

Login na Skypie: 
terapeutaops

Godziny dyżurów na 
najbliższe dni:
Wtorek:
8.00- 15.00 Paulina 
Kowalczyk-Burek

Środa:
8.00- 12.00 Paulina 
Kowalczyk- Burek
12.00- 14.00 Marek Szczęsny

Czwartek:

8.00-12.00 Paulina 
Kowalczyk- Burek
12.00- 14.00 Marek Szczęsny

Piątek:
8.00- 17.00 Marek Szczęsny

Pomoc psychologiczną 
zapewnia również Polkowickie 
Centrum Usług Zdrowotnych. 

DRM
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Trudny czas także dla roślin

ZIELEŃ

W ostatnich tygodniach zmartwie-
niem dla nas wszystkich jest nie 
tylko koronawirus, ale także do-
tkliwa susza. Zima tego roku była 
łagodna i pozbawiona opadów śnie-
gu. Teraz właściwie bez wiosny wy-
stąpiły temperatury iście letnie. 
Nie tylko gleba jest sucha, ale tak-
że powietrze, bo nie ma jeszcze li-
ści na drzewach, krzewach, rośli-
nach zielnych, które poprzez wy-
parowywanie wody schładzałyby 
powietrze. 

Zaopatrzenie roślin w niezbędną 
do ich życia wodę jest teraz 
niezbędnym zadaniem dla posiadaczy 
wszelkiego rodzaju ogrodów. 
Aby oszczędzać wodę należy obficie 
podlewać rośliny w obrębie korzeni 
tak, aby mocno nawilżyć bryłę korze-
niową. Po tak obfitym podlaniu, wy-
ściółkować glebę wokół roślin (może 
to być zmielona kora, zrębki, żwirek, 

agrowłóknina, słoma itd.).
Trawniki zraszać, najlepiej w dni bez-
wietrzne, wężem zakończonym spe-
cjalną końcówką rozpylającą wodę, 
dzięki której zaoszczędzimy wodę, a 
dokładnie zrosimy rośliny. Podlewanie 
i zraszanie należy wykonywać wieczo-
rem, ale na tyle wcześnie, aby zroszone 
rośliny zdążyły przeschnąć do nocy. 
Do końca kwietnia należy zasilić ro-
śliny cebulowe tak, aby cebule mogły 
zgromadzić jak najwięcej substancji 
zapasowych, które pozwolą im pięknie 
zakwitnąć w następnym roku. 
Wiosną, gdy tylko rusza wegetacja, 
rozpoczynamy nawożenie iglaków, wy-
korzystując do tego nawozy z wysoką 
dawką azotu i mikroelementami. Azot 
jest niezbędny w procesie rozwoju 
młodych igieł i łusek. Proponuję sto-
sowanie nawozów specjalnie przezna-
czone dla tych roślin. 

 
Elżbieta Kaczorowska

Na działkę? Tak, 
ale z rozwagą
ZIELEŃ

Czy można iść na działkę? To jed-
no z pytań, z jakim polkowiczanie 
dzwonią ostatnio najczęściej do 
dyżurnego Straży Miejskiej w Po-
lkowicach.

W walce z rozprzestrzenianiem się epi-
demii koronawirusa mają pomóc m.in. 
obostrzenia dotyczące gromadzenia 
się i przemieszczania. Możemy wyjść 
do pracy, sklepu, lekarza czy apteki, a 
także w związku z wolontariatem. A na 
działkę?
– Nie ma w tych obostrzeniach mowy 
o zakazie wychodzenia na działkę – 
mówi Artur Gałuszka, komendant Stra-
ży Miejskiej w Polkowicach. – Jednak 
każdą taką sprawę rozpatrujemy indy-
widualnie. Gdy ktoś przemieścił się na 
działkę, bo musi na przykład nakarmić 
zwierzęta, wówczas nie poniesie za to 
konsekwencji. Niedopuszczalne jest 
jednak organizowanie tam zgromadzeń 
czy imprez towarzyskich – dodaje.
– Funkcjonariusze, egzekwując obo-
wiązujące obecnie ograniczenia, na-
kazy i zakazy, często przeprowadzają 
z mieszkańcami jedynie rozmowy dys-
cyplinujące – dodaje Przemysław Ry-
bikowski, oficer prasowy polkowickiej 
policji.
Jak podkreślają komendant SM i ofi-
cer prasowy KPP, w sytuacji rażącego 
naruszenia obowiązujących przepisów 
stosowane będą sankcje karne. Nie o 
karanie jednak chodzi, ale o zachowanie 
zdrowego rozsądku. W trosce o wspól-
ne bezpieczeństwo.

ULK
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Stwórz Polkowicki 
Wiatrak – KONKURS
CZYTELNIA

Wykorzystaj swoje umiejętności, 
wyobraźnię oraz czas spędzony w 
domu i weź udział w konkursie pla-
stycznym organizowanym przez 
polkowicką bibliotekę.
Konkurs adresowany jest do dzieci i 
młodzieży z powiatu polkowickiego w 
wieku od 6 do 18 lat. Praca konkurso-
wa powinna przedstawiać polkowicki 
Wiatrak. Technika jej wykonania jest 
dowolna.

Regulamin konkursu dostępny na stro-
nie internetowej polkowickiej biblioteki. 
Termin składania prac zostanie podany 
po odwołaniu stanu epidemii. 
PPi
sprawach pilnych można dzwonić pod 
numer: 76 723 96 66 lub pisać na adres: 
mgbp.polkowice@mgbp.pl. 

DRM

„Oblicza Kobiety” 
TEATR

Zapraszamy na wystawę „Ob-
licza Kobiety”, gdzie piękno si-
ła i zmysłowość kobiet zosta-
ła zaprezentowana w bardzo 
różnorodny sposób. Ta wy-
jątkowa ekspozycja to kolej-
na ciekawa, wirtualna propo-
zycja od Centrum Kultury w 
Polkowicach. 

KOBIETA ZMIENNĄ JEST 
– JAK MÓWI POPULARNE 
POWIEDZENIE, JEDNAK 
ZMIENNOŚĆ TA JEST 
CZASAMI NIEZWYKLE 
TRUDNA DO UCHWYCENIA. 
UDAŁO SIĘ TO RENACIE 
BRZOZOWSKIEJ, KTÓRA 
SWOJE MALARSTWO 
POŚWIĘCIŁA MAGII I 
WEWNĘTRZNEJ SILE 
KOBIETY, CZĘSTO 
POCHŁONIĘTEJ W 
TAŃCU. WYSTAWA 
„OBLICZA KOBIETY” 
TO NIE TYLKO PRÓBA 
UKAZANIA KOBIECOŚCI, 
ALE PRZEDE WSZYSTKIM 
FASCYNUJĄCE STUDIUM 
JEJ RÓŻNORODNOŚCI.

–  R O Z R Y W K A  –

–  K Ą C I K  B I B L I O T E C Z N Y  –

– W  C E N T R U M  K U L T U R Y –

Prawidłowe rozwiązanie 
poprzedniej krzyżówki: I 
książki mają swoje losy

Termin przesyłania  
rozwiązań: 23 kwietnia

Rozwiązania prosimy przesyłać 
drogą mailową na adres mgbp 
polkowice@mgbp.pl. Oświad-

czenie związane z ochroną 
danych osobowych dostępne 

na stronie biblioteki www.
mgbp.pl oraz na FB biblioteki.

Organizatorem krzyżówki jest Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. 

Prawidłowe rozwiązanie należy dostar-
czyć do Wypożyczalni Głównej Biblioteki 

w Polkowicach, przy ul. Skalników 6, 
w terminie do 14 lutego 2020 r. 

Zwycięzca krzyżówki zostanie wyłoniony 
spośród Uczestników, którzy dostarczą 

prawidłowe rozwiązanie i otrzyma upominek 
ufundowany przez Organizatora.

Regulamin i zgoda na udział w krzyżówce 
oraz klauzula informacyjna dostępne są 
w siedzibie Organizatora oraz na stronie 

mgbp.pl. Łamigłówkę opracował Klub Szara-
dzisty, działający przy MGBP w Polkowicach. 
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Gmina wspiera polkowickich sportowców
SPORT

Działalność klubów sportowych w 
obecnym okresie jest mocno okro-
jona i utrudniona. Odwołanie bądź 
zakończenie rozgrywek nie ozna-
cza jednak, że polkowickie kluby i 
sportowcy osiedli na laurach. Na-
dal odbywają się treningi. W zaci-
szu domowym zawodnicy różnych 
dyscyplin wykonują plany trenin-
gowe pod okiem szkoleniowców. 
Wszystko odbywa się teraz on-li-
ne. Jest to realizowane w ramach 
gminnych dotacji na sport.

– Nie pozostaliśmy obojętni na rozwój 
sportu w tym szczególnie trudnym 
czasie pandemii koronawirusa – mówi 

Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. 
– Gmina, odpowiadając na prośby klu-
bów, zawodników i opiekunów ustawo-
wych, zdecydowała się na rozwiązania 
niestandardowe, wymagające więk-
szego zaangażowania zarówno trene-
rów, jak i samych zawodników – dodaje.
Polkowickie kluby sportowe musiały 
dostosować się do nowych realiów i 
wypracować takie formy działań, by 
jak najlepiej wykorzystać czas pozo-
stania w domach. Kluby uruchomiły 
warianty awaryjne. Większość działal-
ności sportowej realizuje się poprzez 
kontakty trenerów z zawodnikami za 
pośrednictwem Internetu.
Wprowadzono między innymi zdalne 
opieki trenerskie. W chwili obecnej 

szkoleniowcy są w stałym kontakcie 
z zawodnikami. Dla wielu sportow-
ców, szczególnie tych najmłodszych, 
obecna sytuacja jest bardzo trudna i 
oczekują oni ukierunkowania w reali-
zacji aspiracji sportowych. Kluby po-
szerzają indywidualne porady trenin-
gowe o stałe konsultacje trenerskie, 
które cyklicznie odbywają się w formie 
wideoczatów.
Zdalna opieka trenerska zapewnia 
zawodnikom stały kontakt ze szkole-
niowcami w nieograniczonym wymia-
rze, ich wsparcie mentalne i meryto-
ryczne, motywowanie do rozpoczęcia 
lub zwiększenia aktywności fizycznej, 
egzekwowanie założeń treningo-
wych oraz wskazywanie właściwego 

kierunku podnoszenia indywidualnej 
formy zawodników.
– Oczywiście, gmina rozliczy dotacje 
zgodnie z wypracowanymi godzinami 
przez osoby prowadzące treningi oraz 
inne koszty niepowodujące zmian wa-
runków realizacji zadania, bądź też za-
kresu rzeczowego zadania, mających 
wpływ na kalkulację kosztów wyni-
kających z podpisanych umów – mówi 
burmistrz Puźniecki.
W przypadku zadań niezrealizowanych, 
dotacja nie zostanie uznana. Chodzi o te 
działania, które są obecnie niemożliwe 
do wykonania, jak na przykład wyjazdy 
na zawody, zgrupowania, sparingi, tre-
ningi, zakupy, delegacje itd. lub te za-
dania, których nie uda się też z innych 

powodów zrealizować do końca roku.
– Działa to również w drugą stronę – 
tłumaczy Krzysztof Kaczanowski, dy-
rektor Wydziału Promocji i Wspierania 
Inicjatyw Lokalnych UG Polkowice. – Po 
ustaniu pandemii, kiedy sytuacja wróci 
do normy, kluby będą mogły ustalić 
zaktualizowany kalendarz wydarzeń i 
zrealizować zadania, które wcześniej 
nie mogły być wykonane – dodaje.
W każdym przypadku gmina będzie in-
dywidualnie oceniać poniesiony przez 
klub udział wkładu własnego w reali-
zację zadania oraz koszty poniesione na 
zadania, które ze względu na siłę wyż-
szą związaną z epidemią nie odbyły się.

DRM

Jeszcze będzie normalnie ….

PIŁKA NOŻNA

Z Waldemarem Jedynakiem – pre-
zesem  KS Górnik Polkowice na te-
mat obecnej sytuacji w klubie oraz 
najbliższej przyszłości rozmawia 
Ryszard Flisiewicz.

Jak minęły Święta Wielkanocne?

Waldemar Jedynak: Nietypowo, ale 
spokojnie. Zdrowo , i to najważniejsze.

Jak sobie dajecie radę w tych trud-
nych czasach?

Sytuacja jest trudna. Dotyczy to ogól-
nie sportu, nie tylko tego zawodowego, 
ale również amatorskiego. Osoby, któ-
re wcześniej były aktywne, teraz mają 

problemy z aktywnością fizyczną i to 
jest bardzo męczące. Wiadomo, zdro-
wie jest najważniejsze. Te wszystkie 
ograniczenia z jednej strony mają nas 
chronić, ale są też uciążliwe.

  Widziałem w mediach społeczno-
ściowych, że prowadzicie treningi 
dla piłkarzy grup młodzieżowych.

Staramy się nie stracić kontaktu z na-
szymi zawodnikami. Praktycznie we 
wszystkich sekcjach odbywają się 
zajęcia. Jest to nietypowa sytuacja, 
ale robimy wszystko, żeby naszą mło-
dzież aktywizować i mam nadzieję, że 
w momencie, kiedy będą mogli wrócić 
do normalnych treningów, będzie jak 
najmniej strat związanych z okresem 
kwarantanny.

Czy widzi pan światełko w tunelu i 
zobaczymy w tym sezonie piłkarzy 
na boisku?

To jest trudne pytanie. Jeżeli ten sezon 
określimy do 30 czerwca, to myślę, że 
nie ma takich możliwości. Mamy teraz 
połowę kwietnia, a więc jest bardzo 
mało czasu, żeby rozegrać 12 spotkań 
ligowych, a jeszcze trzeba wziąć pod 
uwagę okres przygotowań. Mówi się 
o dwóch tygodniach. Tak więc jest to 
mało prawdopodobne, żeby do końca 
czerwca dokończyć sezon.  Są róż-
ne głosy. Niektórzy nawet sądzą, że 
można grać mecze w lipcu i sierpniu. 
Trudno z tym dyskutować. Nasuwa się 
pytanie: kiedy powinien rozpocząć się 
sezon 2020/2021? Jest bardzo dużo 

niewiadomych i jeszcze więcej kon-
cepcji. Jedno jest pewne,  aby wznowić 
rozgrywki, rząd najpierw musi złago-
dzić przepisy.

Pomimo braku rozgrywek myśli Pan 
o przyszłości klubu i drużyny. Czy 
w przyszłym sezonie zobaczymy 
tych samych piłkarzy w zespole 
Górnika?

To jest dobre pytanie. Połowa zawod-
ników ma ważne kontrakty na przyszły 
sezon. Niektórym zawodnikom te kon-
trakty się kończą i będziemy z nimi roz-
mawiać. Na pewno jakieś zmiany będą, 
bo one są konieczne, by się rozwijać. 
Analizujemy sytuację, ale z oczywi-
stych względów nie jest to dobry mo-
ment na podejmowanie decyzji.

 Macie w drużynie króla strzelców 
II ligi Michała Bednarskiego. Czy ten 
zawodnik  zostanie w drużynie w 
przyszłym roku?

Michał Bednarski ma podpisany z nami 
kontrakt do 2022 roku. Jeżeli nie pojawi 
się interesująca oferta dla zawodnika i 
klubu, to Michał zostanie i nadal będzie 
strzelał bramki dla Górnika. Myślę 
jednak, że Michał zasłużył na grę na 
wyższym poziomie rozgrywkowym i 
szczerze Mu tego życzę.

Czym w tej chwili zajmuje się klub, 
bo przecież rozgrywki zostały 
zawieszone?

Pracujemy teraz zdalnie, oprócz bieżą-
cych spraw, w tej chwili przygotowuje-
my dokumenty niezbędne do ubiegania 
się o licencję na grę w II lidze w sezonie 
2020/21. We wszystkich sekcjach re-
alizujemy zajęcia on – line . Natomiast 
zawodnicy pierwszego zespołu i futsa-
lowcy trenują indywidualnie, a sztaby 
szkoleniowe monitorują ich aktywność. 
Wszyscy czekamy na decyzję o wzno-
wieniu rozgrywek.

Może na koniec naszej rozmowy 
trochę optymizmu?

Optymistyczne jest to, że wszyscy 
jesteśmy zdrowi i życzę tego samego 
naszym kibicom i wszystkim mieszkań-
com gminy  Polkowice. Mam nadzieję, 
że ten trudny czas pobudzi nas do re-
fleksji, pozwoli nam z jeszcze większym 
zapałem wrócić do normalności, ale 
zanim to nastąpi, musimy wykazać się 
cierpliwością i odpowiedzialnością za 
siebie i za innych,   bo przecież zdrowie 
jest najważniejsze.

 Rozumiem, że  jeszcze będzie 
normalnie?

„Jeszcze będzie przepięknie, jesz-
cze będzie normalnie” – tę piosen-
kę zespołu Tilt często teraz sły-
szymy w radiu. Mam nadzieję, że 
jej słowa niebawem się spełnią.  
  
Dziękuję za rozmowę  

–  S P O R T  –
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