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Ludziom Polkowice się podobają
Po ponad trzech latach pracy, z funkcji zastępcy burmistrza Polkowic do spraw gospodarczych odszedł Wojciech Marciniak. Jak mówi, z gminą rozstawał się nie bez sentymentu. Teraz zamierza spróbować sił w innej pracy.
PdMP. Tymczasem minęły ponad trzy
lata, podczas których udało się zrealizować
wiele ważnych i potrzebnych projektów –
uważa Wojciech Marciniak.
Były zastępca burmistrza Polkowic i prawa ręka burmistrza Puźnieckiego w sprawach gospodarczych, wskazuje m. in. na
powstanie Wydziału Mienia, który porządkuje gospodarkę majątkiem gminy,
przekazanie trzech sektorów utrzymania
miasta w ręce Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej, czy urealnienie cen na
cmentarzu komunalnym.
– Ostatnie dwa lata to okres pandemii, kiedy borykaliśmy się z brakami kadrowymi
z powodu choroby, kwarantanny lub opieki
nad dziećmi. Mimo to, dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu pracowników,
udawało się wszystkie zadania realizować
terminowo – mówi Wojciech Marciniak.
Teraz były wiceburmistrz chce spróbować

pracy w innym obszarze. Jakim? Dyskretnie wyjaśnia, że w spokojniejszym.
– Nie wiem jak długo jeszcze będę czynny
zawodowo – emerytura nie jest bardzo
odległa, dlatego chciałbym spróbować
jeszcze innego rodzaju pracy, może trochę spokojniejszej. Ale z pracy w urzędzie
wynoszę bardzo dobre wspomnienia.
Mam jak najlepsze zdanie o pracujących
tam ludziach. Decydując się na odejście
oczywiście miałem wątpliwości, inaczej
zrobiłbym to wcześniej – zdradza.
O współpracy z Wojciechem Marciniakiem pozytywnie wypowiadają się także
jego polityczni współpracownicy – szefowie klubów radnych.
– Współpraca z Wojtkiem Marciniakiem
była bardzo konstruktywna i merytoryczna. Dał się poznać jako osoba zrównoważona i odpowiedzialna w podejmowanych
przez siebie decyzjach – mówi Mariusz

Wywiozą wielkie gabaryty na zgłoszenie. Za opłatą

FOT. U. ROMANIUK

To nowa usługa Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla mieszkańców, którzy mają problem z wywiezieniem na PSZOK wielkogabarytowych odpadów, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wystarczy zadzwonić i w ciągu kilku dni na placu zrobi
się czysto, ale za to trzeba będzie zapłacić.

Wywóz odpadów można zgłosić
telefonicznie pod numerem 76
847 91 30, drogą elektroniczną
(mail: bok@pdr-eko.pl), pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Polkowickiej Dolinie
Recyklingu przy ul. Dąbrowskiego
2 w Polkowicach.
- Pracownik zapyta o ilość i rodzaj
przekazywanych odpadów, i na tej
podstawie zaproponuje sposób
odbioru: luzem lub z kontenera –
wyjaśnia Małgorzata Frąckowiak,
przewodnicząca zarządu ZGZM.
- Jest to ważne, ponieważ od tego
zależy cena usługi.

To 60 złotych za wywóz odpadów
luzem i 370 złotych za kontener
o pojemności 7 m3. Termin odbioru nie powinien być dłuższy
niż dziesięć dni roboczych, od
zgłoszenia.
- Jesteśmy zadowoleni, że ZGZM
poszerza ofertę – mówi Wojciech
Żbikowski, przedstawiciel gminy Polkowice w Zgromadzeniu
ZGZM. - Na możliwość odbioru
wielkich gabarytów sprzed domu
nasi mieszkańcy czekali od lat
i na pewno będą z niej korzystać.
Mimo iż od lat funkcjonuje u nas
Centralny PSZOK, gdzie można
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za darmo oddać wszystkie odpady wytwarzane w gospodarstwie
domowym, często przy naszych
osiedlowych PSZOK-ach możemy
zobaczyć porzucone odpady wielkogabarytowe. Mamy nadzieję, że
dzięki nowej usłudze ten proceder
się skończy – dodaje.
Przypomnijmy, że w Polkowicach
centralny Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych
znajduje się przy ul. Działkowej 18,
tel. 606 276 657. Można tam, nieodpłatnie w ramach comiesięcznej
opłaty za gospodarowanie odpadami, zostawić nie tylko zużyty sprzęt
RTV/AGD i meble, ale też, między
innymi, zużyte opony, odpady budowlane i niebezpieczne, tekstylia
czy popiół.
Informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów, w tym dni
i godziny otwarcia znajdują się na
stronie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego.
ULK

Zybaczyński, szef klubu radnych Lepsze
Polkowice. Z kolei kolega Wojciecha Marciniaka – reprezentujący te same barwy
partyjne Zdzisław Synowiec, szef klubu
PiS dodaje, że były wiceburmistrz zawsze
był dostępny dla mieszkańców i chętnie się
z nimi spotykał.
– Zawsze był osobą konsolidacyjną co
sprawiało, że w urzędzie tworzyła się
konstruktywna i przyjazna atmosfera.
Podobnie działał we wzajemnej współpracy pomiędzy klubami koalicji, które
wielokrotnie miały różne zdanie w różnych
kwestiach. Rzeczowo przedstawiał stanowisko i racje urzędu gminy, które z perspektywy radnego lub mieszkańca miasta
są czasami niezrozumiałe, dzięki czemu
decyzje podejmowane przez radnych były
racjonalne i wyważone – komentuje Zdzisław Synowiec.
Odejście z pracy w Urzędzie Gminy

Polkowice miało dla Wojciecha Marciniaka także aspekt emocjonalny, bo jak
sam mówi, gmina Polkowice jest i jeszcze
długo będzie punktem odniesienia dla innych gmin.
– Na pewno pod względem działań ekologicznych – bezemisyjnej komunikacji
autobusowej, wymiany „kopciuchów”,
budowy obszarów zielonych – jesteśmy
w gronie liderów. Mamy bardzo dobrą
infrastrukturę i techniczną, i społeczną.
Miejmy nadzieję, że z czasem uda się doprowadzić kolej do Polkowic. Sprawnie
pozyskujemy środki zewnętrzne i dużo
inwestujemy. Ludziom z zewnątrz Polkowice się autentycznie podobają – uważa
Wojciech Marciniak.
Roman Tomczak

Nowe uderzenie w koronawirusa
Nuvaxovid to nowa szczepionka przeciw COVID-19 dla osób od 18
lat. Niebawem będą mogli się nią zaszczepić polkowiczanie.
Szczepionka uzyskała wszelkie niezbędne zalecenia m.in.
na podstawie wyników klinicznych badań bezpieczeństwa
i skuteczności prowadzonych
w Stanach Zjednoczonych,
Meksyku oraz w Wielkiej
Brytanii. Tym samym została wpisana do Narodowego
Programu Szczepień. W marcu rozpoczęto jej stosowanie
w naszym kraju. Niebawem
szczepionka ta trafi do polkowickiego punktu szczepień.
– Szczepionka podawana jest
w schemacie podstawowym
dwudawkowym z zachowaniem odstępu co najmniej 21
dni między dawkami. Stosuje
się ją również u osób z zaburzeniami odporności, jako dawkę
dodatkową w schemacie podstawowym z zachowaniem
odstępu co najmniej 28 dni po
podaniu drugiej dawki szczepionki – wyjaśnia Marzena
Czarzasta-Omińska, naczelna

FOT. FREEPIK.COM

– Kiedy obejmowałem to stanowisko jesienią 2018 roku, zakładałem, że popracuję
na nim rok, półtora, do czasu „okrzepnięcia” nowych władz po 24 latach rządów

pielęgniarka w PCUZ. - Z kolei
w szczepieniach przypominających może być przyjmowana
w odstępie co najmniej pięciu miesięcy po zakończeniu
schematu podstawowego
szczepionkami Nuvaxovid
(Novavax), Comirnaty (Pfizer-BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca)
lub co najmniej dwa miesiące
po szczepieniu preparatem
COVID-19 Vaccine Jannsen
– wyjaśnia.
Jak czytamy w komunikacie
Ministerstwa Zdrowia, podanie szczepionki Nuvaxovid
jako drugiej dawki w schemacie
podstawowym po szczepionce

Pfizer-BioNTech lub Moderna jest możliwe po decyzji
personelu kwalifikującego do
szczepienia.
Resort zwraca również uwagę,
że szczepionka firmy Novavax, wyprodukowana według
klasycznej technologii, może
być alternatywą dla osób,
które nie chciały przyjąć preparatów opartych na technologii mRNA. Zaznacza też, że
wszystkie szczepionki przeciw
COVID-19 stosowane w Narodowym Programie Szczepień
mają porównywalny profil
bezpieczeństwa, są skuteczne
i wysokiej jakości.
PPi
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Radni: Wszyscy jesteśmy za modernizacją
Nowe zjeżdżalnie zewnętrzne, powiększona strefa saun i trójtorowa zjeżdżalnia zamiast „dzikiej rzeki”, basen z atrakcjami dla najmłodszych dzieciaczków oraz wodny plac zabaw w basenie dziecięcym. To tylko niektóre zmiany, jakie czekają polkowicki Aquapark. Modernizacja będzie przeprowadzona w oparciu o wnikliwą analizę finansową i oczekiwania mieszkańców. Prezes spółki mówił o tym podczas
spotkania z radnymi.

Niezwykle popularny wśród polkowiczan
i wielu mieszkańców Dolnego Śląska Aquapark doczeka się gruntownej przebudowy.
Ponad 20-letni obiekt nigdy w swojej historii
nie był poddawany modernizacji, a wieloletnie zaniedbania kumulowały coraz wyższe
kwoty napraw. Wreszcie obecny zarząd zajął
się tym tematem na serio.
Aby omówić zasady oraz zakres koniecznej
modernizacji prezes Aquaparku Sebastian
Sypko zaprosił na spotkanie radnych Rady
Miejskiej w Polkowicach.
Jak powiedział, z dwóch wcześniej przygotowanych projektów modernizacji – z dodatkowym budynkiem i bez budynku – rozważany jest projekt tańszy, w którym wszelkiej
zmiany architektoniczne zostaną wpisane
w obecna kubaturę obiektu. Będzie on jednak spełniał oczekiwania mieszkańców.
– W ramach tego projektu odtworzymy
wieżę z rurami zewnętrznymi, zmodernizujemy rurę pontonową oraz w miejsce „dzikiej
rzeki” zainstalujemy zjeżdżalnię trójtorową
– wymieniał prezes Sypko.
Jak wyjaśnił, „dzika rzeka” nie cieszy się popularnością odwiedzających, a miesięczny

koszt jej utrzymania to ok. 30 tys. zł. Za to
zjeżdżalnia będzie kosztowała niespełna
340 tys. zł, a więc dwunastomiesięczny koszt
funkcjonowania „dzikiej rzeki”.
W przypadku wyboru tej wersji z Aquaparku zniknie siłownia a jej miejsce zajmie powiększona strefa saun wraz z nową sauną
kamienną, 10 - osobową solankową wanną
jacuzzi, tężnią oraz wypoczywalnią.
Basen dziecięcy będzie zmodernizowany
i otoczą go nowe atrakcje wodnego placu
zabaw.
– Niezwykle istotna będzie zmiana konstrukcji geometrii dachu na dwuspadowy. Dotychczasowy został źle skonstruowany i od chwili
oddania do użytku przecieka. To, co powinno
być usunięte już dawno temu, my robimy
dzisiaj, ale po znacznie większych kosztach.
To samo dotyczy wieży i rur zjazdowych zewnętrznych. Kiedy w 2013 roku zostały wyłączone z użytku, wieża była w dobrym stanie.
Dziś i rury i wieża która była w tym czasie
nieogrzewana i jest zawilgocona, nie nadają
się do naprawy. Odtworzenie całości będzie
kosztowało 4,5 mln złotych – informuje
prezes Sebastian Sypko. Przypomnijmy, że

w 2016 gmina Polkowice sprzedała sąsiadujący z Aquaparkiem Aqua Hotel za kwotę
ok. 6 mln zł. Możliwe było wtedy wyremontowanie rur zewnętrznych za połowę tej kwoty.
Niestety, naprawy zaniechano i dziś trzeba za
odtworzenie całości zapłacić o wiele drożej.
W przypadku likwidacji siłowni pracownikom zostaną zaproponowane inne obowiązki i zatrudnienie zostanie utrzymane
na dotychczasowym poziomie.
Na czas modernizacji Aquaparku zamknięta
będzie hala basenu rekreacyjnego, sauna i siłownia. Jednak pozostałe części obiektu będą
nadal działały i przyjmowały gości.
– Otwarte będą rehabilitacja, fitness, kręgielnia, bilard czy bar – zapewnia prezes Sypko.
– W normalnym trybie będzie też funkcjonował basen pływacki. Ograniczenia mogą wystąpić jedynie na przełomie stycznia i lutego
2023 roku z uwagi na konieczność wymiany
płytek na plażach oraz zmianę oświetlenia na
ledowe – informuje.
Część rehabilitacyjna polkowickiego Aquaparku oferuje dziś szeroki wachlarz usług
dla polkowiczan. Dlatego jego zamknięcie,
nawet na krótki okres, jest wykluczone. To
także ważne źródło dochodów dla Aquaparku, głównie z tytułu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
– Dziś to kwota około pół miliona zł w skali
roku. Oczywiście chcielibyśmy, aby te dochody były większe, ale ogranicza nas kontrakt
z NFZ. My jesteśmy w stanie realizować
kontrakt nawet dwukrotnie większy. Niestety, mimo chęci ze strony spółki wysokość
kontraktu pozostanie na dotychczasowym

poziomie – powiedział prezes polkowickiego
Aquaparku. Dodał jednak, że dobrym rozwiązaniem mógłby być np. zakup komory
hiperbarycznej i komercyjna sprzedaż usług.
– To byłaby przestrzeń do współpracy z wieloma podmiotami, od leczenia urazów po
programy odchudzające – zwraca uwagę
prezes Sebastian Sypko.
Zgodni co do konieczności modernizacji
Aquaparku byli wszyscy obecni na spotkaniu
radni. Zdecydowana większość opowiedziała
się za podejmowaniem szybkich, zdecydowanych decyzji.
– Projektów tego remontu jest wiele, a możemy wybrać jeden. Mnożenie projektów tylko
opóźnia cały proces. Uważam, że należy podjąć odpowiedzialną i szybką decyzję. W mojej ocenie jest nią projekt bez dodatkowego
budynku – powiedział Zdzisław Synowiec,
radny klubu PiS.
Podobnie uważa Mariusz Zybaczyński, szef
klubu Lepszych Polkowic.
– Żeby ten obiekt mógł funkcjonować, żeby
nie było konieczności jego zamknięcia, trzeba go szybko modernizować. Projekt przedstawiony przez prezesa Sypko uważam za
bardzo dobry i merytoryczny. Odwlekanie
decyzji o jego wdrożeniu może grozić jeszcze
większymi kosztami – uważa radny.
Zadowolony z dobrej atmosfery spotkania
był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki - Cieszę się, że radni odpowiedzieli na to
zaproszenie i mogliśmy wspólnie porozmawiać na ten bardzo ważny dla nas wszystkich
temat. Udało nam się wspólnie wypracować pewien konsensus, a dobra atmosfera

Sesja: Ukraina i sprawy bieżące
Przez aklamację Rada Miejska w Polkowicach przyjęła oświadczenie w sprawie Ukrainy. „Szanując przyrodzone i niezbywalne prawo każdego człowieka do wolności i życia w pokoju wyrażamy sprzeciw wobec jakiejkolwiek formy działań wojennych prowadzonych przez Federację
Rosyjską na Ukrainie” – napisano w apelu.

Choć oświadczenie o solidarności
z narodem ukraińskim nie znalazło się w porządku obrad sesji, to
jednak było jej bardzo ważnym
punktem - było procedowane jako
pierwsze, radni przyjęli je stojąc,
przez aklamację.
„Samorząd Gminy Polkowice solidaryzuje się z Narodem Ukraińskim
w związku z brutalną i niczym niesprowokowaną militarną napaścią
ze strony Rosji. Stanowczo potępiamy ten zbrodniczy akt agresji oraz
deklarujemy wszelką możliwą pomoc dla uchodźców i Mieszkańców

Ukrainy”, czytał w apelu Roman
Rozmysłowski, przewodniczący
RM w Polkowicach.
Oświadczenie zawierało także apel
do mieszkańców naszej gminy
o udzielanie wszelkiej możliwej pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.
„Nasi wschodni bracia i siostry , którzy w obawie o życie własne i swoich
rodzin lub którzy utracili cały dorobek życia zmuszeni zostali do opuszczenia swojej ojczyzny i szukania pomocy w Polsce. Dostrzegamy także
pierwsze efekty wsparcia, za które
serdecznie dziękujemy”, odczytał

przewodniczący Rozmysłowski.
Zmiany w budżecie, przyjęcie
uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej gminy oraz
interpelacje i sprawy bieżące – tak
przedstawiał się porządek czterdziestej trzeciej sesji rady. O ile
radni nie wnosili żadnych uwag
do dwóch procedowanych uchwał,
o tyle sprawy bieżące były okazją
do dwóch wystąpień – radnej Marioli Kośmider z Porozumienia dla
Mieszkańców Polkowic, oraz radnego Pawła Kowalskiego.
Radna Kośmider skupiła się na

apelu do kobiet, aby te brały czynny udział w życiu politycznym.
Radny Kowalski odczytał z kolei
dwa dokumenty – oświadczenie
w sprawie komunikatu gminy opublikowanego przez jeden z lokalnych portali internetowych, oraz
propozycje w sprawie planowanej
modernizacji Aquaparku.
– Radny Kowalski powinien zdawać sobie sprawę, że jest osobą
publiczną i jego działania podlegają ocenie dziennikarskiej. Tego
wymaga prawo do otwartej i nieskrępowanej debaty. Dotyczy to
w szczególności polityków – komentuje Roman Tomczak, rzecznik Urzędu Gminy Polkowice.
Radny Paweł Kowalski odczytał
także listę propozycji dotyczących
planowanej modernizacji polkowickiego Aquaparku. Większość
z nich była już wcześniej przedstawiona przez zarząd Aquaparku,
jako uzasadnienie uchwały przyznającej środki na remont obiektu.
Roman Tomczak

Sebastian Sypko
PREZES AQUAPARKU

Niezwykle istotna będzie zmiana konstrukcji geometrii dachu
na dwuspadowy. Dotychczasowy został źle skonstruowany i od chwili oddania do użytku przecieka. To, co powinno być usunięte już dawno temu, my robimy dzisiaj, ale po
znacznie większych kosztach.
To samo dotyczy wieży i rur
zjazdowych zewnętrznych.
podczas spotkania powala przypuszczać, że
radni podczas najbliższej sesji poprą wniosek
o przeznaczenie środków na modernizację
Aquaparku - mówi burmistrz Puźniecki.
Przewidywany koszt modernizacji Aquaparku to ok. 42 mln zł w projekcie bez dodatkowego budynku. W drugim przypadku, tj.
realizacji projektu z dobudową, koszt byłby
wyższy o ok. 5 mln zł.
Roman Tomczak

„Nowe horyzonty
kultury” dofinansowane
35 tysięcy złotych otrzymała Miejsko-Gminna Biblioteka w Polkowicach
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, jako dofinansowanie
w ramach programu „Promocja czytelnictwa” 2022 na zadanie pod nazwą „Nowe horyzonty kultury”.
- W sumie, zorganizujemy nowe działania aktywizujące
społeczność lokalną na blisko 45 tysięcy złotych – informują
pracownicy MGBP. - Zapraszamy do udziału wplanowanych
przez nas działaniach. Będzie się działo wtym roku, oj będzie…
- zapowiadają.
Celem programu, którym zarządza Instytut Książki, jest
wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa
- poprzez dofinansowywanie innowacyjnych programów
oraz „wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej
znaczące zjawiska literatury współczesnej”.
Przypominamy, że we wrześniu zeszłego roku rozpoczął się
dwuletni projekt „Zbiblioteką – bliżej kultury”, wramach konkursu Narodowego Centrum Kultury, na który polkowicka
biblioteka otrzymała aż 100 tysięcy złotych. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych, od przedszkolaków do
osób dorosłych, w tym także osób z niepełnosprawnościami.
Polega na tym, że pracownicy placówki tworzą konkursy grantowe i liczą na zgłoszenia mieszkańców, zapewniając wszelką
pomoc. Mogą to być osoby indywidualne albo grupy nieformalne, które zawiążą się na czas realizacji jakiejś inicjatywy.
ULK
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DZIEŃ KOBIET

Świątecznie na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku
Kilkadziesiąt pań, słuchaczek Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowało Dzień
Kobiet w restauracji Uniwersytecka, w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.

Wieku istnieje piętnaście lat i po raz
pierwszy organizujemy taką imprezę
dla pań. Ostatnie lata to duże problemy z covidem, wszyscy byliśmy
pozamykani w domach, odizolowani. Mimo że te problemy nie całkiem
się skończyły, to jednak jest znaczne
lepiej i chcemy się po prostu radować. W zabawie biorą udział panie
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

ale nie tylko. Zaprosiliśmy też panie
ze Stowarzyszenia Charytatywnego
Polkowicka Złota Jesień. Chcemy się
integrować i zachęcić je do wstąpienia
na uniwersytet.
Organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji. W zabawie uczestniczyło
trzech panów. Byli oni m.in. modelami- gdy panie rywalizowały w konkurencji wiązania krawatów na czas.

FOT. D. SZYMACHA

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia każdej z pań przepięknej róży i toastu za zdrowie i pomyślność.
- Okres pandemii ograniczył nasze
kontakty – witając obecnych powiedział dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW.
- Bardzo się cieszę, że mogło dojść do
tego spotkania, że panie możecie się
poweselić, pożartować, pośmiać i pobawić. To wszystko jest bardzo ważne
w życiu. Życzę paniom wiele zdrowia,
wiele miłości, takiej rodzinnej. Życzę
wzajemnej, ludzkiej życzliwości.
Od władz UJW panie otrzymały elegancko opakowane pierniczki mające
być zapowiedzią szczęścia i zdrowia.
- Po raz pierwszy na Uniwersytecie
Trzeciego Wieku robimy imprezę na
Dzień Kobiet – powiedziała Wiesława Pomian. – Uniwersytet Trzeciego

FOT. D. SZYMACHA

- Będzie, będzie zabawa – ze śmiechem mówiły uczestniczki spotkania,
które nie chciały się wypowiadać indywidualnie, ale razem mówiły jedna
przez drugą. – Będą konkursy, będą
tańce, będzie karaoke, będą hulanki
a nawet swawole. Poweselimy się razem do nocy.

Rzucały też piłeczkami do kosza, podbijały piłeczki pingpongowe rakietkami i popisywały się umiejętnościami
hula-hop. Nie zabrakło śpiewów – doskonałą zabawą był konkurs karaoke,
który rozbawił wszystkich.
- Radosna atmosfera, miłe towarzystwo, to chwila wytchnienia w tych
trudnych czasach – powiedziała
Aleksandra Kurek, koordynator

Dzień Kobiet u Biedronek

Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - Trzeba nabrać dystansu, zająć myśli w przyjaznym
towarzystwie. Mamy cały wachlarz
konkursów, od takich zmuszających
do myślenia, poprzez sprawnościowe
do wokalnych. Chcemy się po prostu
dobrze bawić.
DeeS

Chłopcy z grupy Biedronki w Przedszkolu Miejskim nr 5 zaprezentowali dziewczynkom „Taniec Kapeluszy” wywołując
na twarzach koleżanek uśmiech i podziw. Wręczyli też symbolicznego tulipana życząc wiele radości, spełnienia marzeń
i słoneczka na każdy dzień roku. Dziewczynki w podziękowaniu za życzenia, niczym rusałki, zatańczyły „Taniec wiosenny”.

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ PM 5
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Dostały najlepszy prezent

DZIEŃ KOBIET

Z szerokiego wachlarza badań skorzystały mieszkanki Polkowic w ramach
kampanii „Chronię Życie Przed Rakiem”. Jak co roku zainteresowanie akcją
było ogromne.
można zrobić przyjemność
żonie i dla jej dobrego zdrowia zarejestrować ją – mówi
z entuzjazmem Cezary,
mieszkaniec Polkowic.
Mimo obecności troskliwych
mężów, partnerów czy synów,
tego dnia to płeć piękna stanowiła znaczącą większość
pacjentów polkowickiej
przychodni.
– Trzeba się badać! Zobaczyć, co się dzieje z organizmem. Mammografię robiłam dwa lata temu, więc
teraz robię tylko USG piersi.
Cytologię oczywiście robię
co roku. Pilnuję się, to ważne! – opowiada pani Barbara,
polkowiczanka.
Program „Chronię Życie
Przed Rakiem” finansowany jest z budżetu gminy
Polkowice.

PCUZ

Uczymy samobadania piersi, bo to właśnie my kobiety
jesteśmy pierwszymi osobami, które są w stanie wcześnie wykryć sobie te pierwsze zmiany. I idziemy szukać pomocy u lekarzy i położnych, a nasze Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych jak co roku umożliwia
taką szybką diagnostykę
i konsultacje ze specjalistami. Wcześnie wykryte zmiany chronią kobiety przed poważnymi konsekwencjami
jak amputacja piersi czy chemioterapia. Żadna z nas nie
chce żeby do tego doszło.
Dlatego pamiętajmy, że profilaktyka jest najważniejsza.

FOT. U. ROMANIUK

FOT. U. ROMANIUK

Paula Piastowska

Elżbieta
Osińska
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA

FOT. U. ROMANIUK

burmistrza Polkowic Łukasza
Puźnieckiego. Zainteresowanie jest bardzo duże i dzięki
temu co roku kilka kobiecych
istnień jest uratowanych –
dodaje Paweł Gambal, prezes Polkowickiego Centrum
Usług Zdrowotnych.
Panie mogły skorzystać

profilaktyka jest najważniejsza – podkreśla.
Kobiety, które wzięły udział
w akcji mogły także zasięgnąć porady polkowickich
amazonek.
– Bardzo nam zależy, żeby
jak najwięcej osób się badało.
To jest podstawą wczesnego
wykrycia zmian. Takie akcje
działają pozytywnie, ponieważ wiele osób zapisuje się
na badania. Panowie również
starają się dbać o panie, a to
wspaniała okazja, żeby pomyśleć o kobietach – mówi
Barbara Broda, amazonka.
Okazja była doskonała, ponieważ akcja rozpoczęła się
w Międzynarodowy Dzień
Kobiet. Tego dnia w PCUZ
nie zabrakło mężczyzn, którzy postanowili zrobić prezent swoim paniom i zapisać
je na badania profilaktyczne.
– Przy okazji, kiedy macie w PCUZ taki program,

FOT. U. ROMANIUK

– Cieszę się, że polkowiczanki
tak licznie biorą udział w tym
programie. Profilaktyka jest
niezwykle ważna, zwłaszcza
w przypadku chorób nowotworowych – mówi burmistrz
Polkowic Łukasz Puźniecki.
– Blisko pięćset kobiet korzysta rocznie z programu

z badań cytologicznych, badania piersi przez położną
oraz mammografii i USG
piersi. Odbyły się także zajęcia edukacyjne w zakresie
wczesnego wykrywania raka
piersi i raka szyjki macicy.
– Uczymy samobadania piersi, bo to właśnie my, kobiety,
jesteśmy pierwszymi osobami, które są w stanie wcześnie wykryć sobie te pierwsze
zmiany. I idziemy szukać pomocy u lekarzy i położnych,
a nasze Polkowickie Centrum
Usług Zdrowotnych jak co
roku umożliwia taką szybką
diagnostykę i konsultacje ze
specjalistami – opowiada Elżbieta Osińska, pielęgniarka
położna w PCUZ. – Wcześnie wykryte zmiany chronią
kobiety przed poważnymi
konsekwencjami, jak amputacja piersi czy chemioterapia. Żadna z nas nie chce
żeby do tego doszło. Dlatego
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ROZMAITOŚCI

Pani Stanisława Leńczuk skończyła 100 lat!

Pochodzi z miejscowości Majdan na
dzisiejszej Ukrainie. Życiowe losy rzucały ją później m.in. do Austrii, gdzie
na przymusowych robotach spędziła
2,5 roku, a po wojnie na Opolszczyznę. W Polkowicach zamieszkała
wraz z mężem w 1967 r. Tutaj część
jej dzieci mieszka do dziś. Doczekała
się pięciorga dzieci, siedemnaściorga
wnucząt, 32 prawnucząt i siedmiorga
praprawnucząt!

Pani Stanisława może się pochwalić
znakomitą pamięcią i dobrym jak na
jej wiek zdrowiem. Jakiemu zajęciu
poświęca najwięcej czasu podczas
dnia? Jubilatka odpowiada krótko:
czytam Pismo święte. – To mi daje siłę.
To jest moje szczęście i moje życie –
zapewnia Stanisława Leńczuk.
Pani Stanisława na co dzień mieszka
sama, ale pod troskliwą opieką swojej
rodziny, która odwiedza ją codziennie.

FOT. R. TOMCZAK

FOT. R. TOMCZAK

Życzenia szacownej jubilatce złożył burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. Była to także okazja do wysłuchania barwnych wspomnień z życia pani Stanisławy, która od 55 lat jest mieszkanką naszej gminy.

– Jest sprawna, w dużej części samodzielna. Lubi się pośmiać, pożartować
– opowiada Józef Leńczuk, najstarszy
syn pani Stanisławy.
Życzenia jubilatce złożył osobiście Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.
Włodarz miasta zwrócił uwagę, że
takie jubileuszowe spotkania zawsze
przynoszą wyjątkową radość.
– Ogromnie się cieszę, że w tym szczególnym dniu mogę przekazać naszej

jubilatce najserdeczniejsze życzenia
w imieniu wszystkich polkowiczan.
Osobiście jestem pod wielkim wrażeniem zarówno barwnego, choć
trudnego życiorysu pani Stanisławy,
ale także jej wspaniałej pamięci, samodzielności i radości życia, jaka od niej
emanuje – mówi burmistrz Łukasz
Puźniecki.
Jubilatka odebrała od burmistrza
Polkowic serdeczne życzenia, bukiet

kwiatów oraz listy gratulacyjne przesłane przez wojewodę dolnośląskiego
i premiera polskiego rządu.
Roman Tomczak

Zespół Gazety Polkowickiej
dołącza się do życzeń.
Pani Stanisławo 200 lat!

Bieg Tropem Wilczym za nami Profilaktyka metodą dramy

Mianem Żołnierzy Wyklętych
określa się powojenny ruch
stawiający opór sowietyzacji
Polski i podporządkowania jej
ZSRR. Ocenia się, że w bezpośredniej walce zginęło około
15 tysięcy osób, w tym siedem
tysięcy Żołnierzy Wyklętych.
Inne oceny mówią, że ponad
20 tysięcy żołnierzy zginęło
bądź zostało zamordowanych
skrytobójczo lub w więzieniach
NKWD i UB, część wywieziono na Wschód, wielu skazano
na kary pozbawienia wolności.
Bieg poprowadzono trasą wytyczoną w lasach – ze startem
i metą na terenach Polankowego Centrum Piknikowego.
- Organizujemy go po raz
szósty - powiedział Wojciech
Fenrich, prezes zarządu Stowarzyszenia Patriotyczne
Polkowice. - Bieg w tym roku
jest wyjątkowy, gdyż pamiętamy i oddajemy cześć i hołd
tym naszym rodakom, którzy
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walczyli o wolność, a dzisiaj za
naszą wschodnią granicą nasi
sąsiedzi, Ukraińcy, też walczą
o wolność. Bieg organizujemy
na trzech dystansach. Dystans
honorowy na 1963 metry, który
upamiętnia Józefa Franczaka
ps. Lalek, który jako ostatni
Żołnierz Wyklęty zginął w 1963
roku. Na pięć tysięcy metrów
odbędzie się Bieg Niezłomnych, a na dziesięć kilometrów
Bieg Cichociemnych.
Organizatorzy wprawdzie
zapewnili pomiar czasu, ale
przekonywali, że bieg był
czymś więcej niż zmaganiami
sportowymi.
– Nie organizujemy tego wydarzenia dla zysku ani własnej
satysfakcji. Zorganizowanie
„Biegu Tropem Wilczym” jest
wyrazem naszej pamięci i czci.
Oddaniem hołdu tym wszystkim, którzy mieli odwagę
przeciwstawić się agresorowi,
jakim była Rosja Sowiecka,

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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i jej komunistycznym zwolennikom, zdrajcom Rzeczypospolitej, którzy ramię w ramię
z okupantem, w imię ideologii
komunistycznej, prześladowali i mordowali wszystkich tych,
którzy byli wierni Wolnej Polsce, a których historia dzisiaj
nazwała Żołnierzami Wyklętymi – dodają organizatorzy.
Przed startem, minutą ciszy
uczczono ofiary wojny toczącej
się na Ukrainie.
Wśród biegnących znalazła
się ekipa Związku Strzeleckiego z Chojnowa. Mimo niskiej
temperatury humory dopisywały wszystkim biegnącym.
Na mecie czekały na nich gorąca herbata i pyszny żurek.
Zwycięzcy biegów na 5 i 10 km
otrzymali pamiątkowe statuetki, a każdy uczestnik - pamiątkowy medal.
DeeS

- Podczas tych warsztatów
młodzież dowiaduje się, jakie
jest ryzyko spożywania alkoholu, ale nie w ten sposób, że
przychodzę tutaj z jakąś pogadanką na temat szkodliwości,
tylko sama buduje historię
przy pomocy rekwizytów,
w dramie są one nazywane stymulatorami – wyjaśnia Jarek
Rebeliński z Fundacji Drama
Way. – Na ich podstawie młodzież poznaje historię Majki.
Ma 15 lat i z jakiegoś powodu
popada w tarapaty. Wśród jej
rzeczy znajdujemy paragon na
zakup alkoholu i list ze szkoły,
że podczas wycieczki szkolnej
wydarzyło się coś, co może spowodować, że Majka zostanie
skreślona z listy uczniów. Nie
opowiadam tej historii, a robią
to rekwizyty. Na ich podstawie
uczniowie sami wymyślają fabułę, dowiadują się, jakie Majka ma relacje z mamą, z tatą,
z chłopakiem i co mogłoby
spowodować, że ryzykując pije
alkohol. To są warsztaty, które
mają pokazać w sposób taki
bardzo włączający uczniów, co
się może wydarzyć, jeśli będą
ryzykować i próbować pić alkohol czy korzystać z innych używek. Jest też podsumowanie.
Potem uczniowie mają robić

FOT. U. ROMANIUK

FOT. D. SZYMACHA

Po raz szósty odbył się „Bieg Tropem Wilczym”. Mimo zimna, impre- 40 klas siódmych i ósmych w gminnych szkołach podstawowych weźza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wytyczona w lasach tra- mie udział w warsztatach profilaktycznych prowadzonych metodą
sa była trudna, ale atrakcyjna, jak twierdzili biegacze.
dramy, która polega na rozwiązywaniu problemów poprzez odgrywanie roli.

scenki, w których opowiadają,
jak będą reagować rodzice, nauczyciele i w jaki sposób rozmawia się o tym z rówieśnikami.
Pierwsze zajęcia profilaktyczne
zorganizowano w Szkole Podstawowej nr 1.
- Warsztaty były fajne, bo mogliśmy poznać siebie i ogólnie
przygody innych ludzi – mówi
Julia z klasy VIIIe. – Była praca
w grupach. Układaliśmy historie, wczuwaliśmy się w role.
Jej kolega Eryk dodaje: - Mam
bardzo dobre odczucia. Odgrywaliśmy role, mieliśmy też
zabawy. Historia tej dziewczyny
podobała mi się i wiem, czego
na przyszłość mam nie robić, że
mogę na przykład odsunąć się
od jakiegoś towarzystwa.
W SP nr 1 warsztaty metodą
dramy odbyły się po raz pierwszy, ale jak zaznacza pedagog
szkolny Anna Borkowska,

ogólnie – warsztaty profilaktyczne organizowane są w tej
placówce cyklicznie.
Wybór przez gminę takiej formy zajęć nie był przypadkowy.
- Chcieliśmy, żeby było to coś
innego niż do tej pory: prelekcje czy wykłady, ale żeby to
był aktywny udział uczniów
w budowaniu swoich postaw,
poznawaniu problematyki –
mówi Ewa Kowalik, zastępca
burmistrza ds. społecznych. –
Ofertę skierowaliśmy do dyrektorów szkół i została ona pozytywnie przyjęta. Mam nadzieję,
że uczestnicy warsztatów będą
zadowoleni i wyniosą konkretną wiedzę oraz umiejętności.
Na cykl zajęć profilaktycznych
w szkołach podstawowych
gmina przeznaczyła 38 tysięcy
złotych.
ULK

Z SERCEM DLA
UKRAINY
Od pierwszych dni inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę, od obywateli zaatakowanego państwa popłynęły w świat prośby o pomoc, a rzeka uchodźców zaczęła kierować się w stronę polsko-ukraińskiej granicy. Polkowiczanie odpowiedzieli niemal natychmiast, organizując punkty zbiórek najpotrzebniejszych artykułów oraz zapraszając uciekinierów do swoich domów.

Niebiesko-żółta solidarność

Hojni polkowiczanie

* UWAGA! Zmiana adresu Centralnego Punktu Zbiórki. Od poniedziałku 14 marca dary dla uchodźców
można przynosić do budynku przy
ul. Głogowskiej 11 (po sklepie Mini
Maxi) obok Punktu Szczepień (lokal
po byłym Rossmanie).

FOT. R. TOMCZAK

FOT. T. PRASKI
FOT. T. PRASKI

FOT. T. PRASKI

Wiec poparcia „Solidarni z Ukrainą” zgromadził kilkaset osób. Oprócz mieszkańców Polkowic, członków
stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz samorządowców, byli tu także młodzi Ukraińcy.
– Wszyscy jesteśmy zszokowani tym, do czego doszło.
Chyba cały świat jest zszokowany. Ja jestem tutaj, w Polsce. Moja córka też, dzięki Bogu, jest tutaj, w bezpiecznym kraju. Ale w ciągu tych trzech ostatnich dni miałam
takie uczucie wstydu. Dlatego skontaktowaliśmy się
z innymi Ukraińcami mieszkającymi w Polkowicach,
żeby zacząć coś robić. I wtedy okazało się, że są polkowiczanie, Polacy, którzy już coś robią. Od wszystkich
nas przekazuję im wielkie podziękowanie. Za to, że
czujemy się tu bezpieczni, za to, że mamy wsparcie
– powiedziała podczas wiecu Ina Smolna, Ukrainka,
mieszkanka Polkowic.
Dzięki wolontariuszom jeszcze tego samego dnia można było składać dary dla Ukrainy w punkcie na Polkowicach Dolnych. Następnego dnia ruszył centralny punkt
przygotowany przez gminę. Polkowiczanie byli bardzo
ofiarni. Stos najpotrzebniejszych rzeczy rósł z godziny
na godzinę i nadal rośnie.

organizują zbiórki darów, informują
nas także o osobach z Ukrainy, które
chciałyby u nas znaleźć schronienie
– mówi Bogusław Godlewski, dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach, które koordynuje całą akcję.

FOT. R. TOMCZAK

FOT. T. PRASKI

Długoterminowa żywność, chemia
gospodarcza, przybory do higieny osobistej, lekarstwa pierwszej
pomocy, koce i mleko w proszku.
Wszystkie te rzeczy polkowiczanie
przynoszą do byłego domu dziecka
„Skarbek” przy ul. Browarnej.*
– Jesteśmy logistycznie przygotowani do działania, zarówno pod
względem przyjmowania darów jak
i zapewnienia opieki dla uchodźców
z Ukrainy. Wiemy, że potrzeby są
ogromne, zarówno w jednym jak
i drugim zakresie. Mieszkańcy już
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Informacje nie do przeoczenia

Od wybuchu wojny, w polkowickim ratuszu
regularnie spotyka się sztab kryzysowy. Na
pierwszych spotkaniach sztabu antykryzysowego mówiono m.in. o tym, jak zebrane
dary zostaną przekazane na Ukrainę. Część
dostała się za graniczny kordon dzięki Fundacji Studio Wschód. Jednocześnie w byłym
„Skarbku” trwały ostatnie przygotowania do
przyjęcia pierwszych uchodźców. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych opracowało
plan pomocy medycznej i psychologicznej dla
przyjeżdżających Ukraińców, a wydział oświaty UG Polkowice regulamin zapewnienia najmłodszym uchodźcom kontynuowania nauki.
– Dziękuję przedstawicielom gminnych
jednostek oraz pracownikom urzędu za

szybką reakcję i wypracowanie metod działania w kryzysowej sytuacji, z jaką mamy do czynienia – mówił burmistrz Polkowic. – Dzięki
tej współpracy mamy przygotowane miejsca
noclegowe oraz pomoc medyczną dla uchodźców, jak i miejsca w przedszkolach i szkołach
dla ich dzieci – mówił włodarz miasta.
Przestrzeń miejską obiegły podstawowe informacje w języku polskim dla chcących pomagać, oraz w języku ukraińskim dla tych, którzy
z pomocy mieli skorzystać. Pełne ręce roboty mają wolontariusze, służby mundurowe,
kolejne wydziały polkowickiego samorządu.
Służby na bieżąco reagują na kolejne apele
wojewody i informacje rządowe.

Kobiety i dzieci w Polkowicach
– mężczyźni na froncie

„Podróż była straszna”

W pierwszych dniach marca pięć ukraińskich rodzin (w sumie czternaście osób) znalazło schronienie w mieszkaniu pani Teresy
Machnowskiej. To byli jedni z pierwszych
uchodźców, którzy trafili do naszego miasta.
Pochodzące z Zaporoża rodziny były w podróży cztery dni. W Polkowicach znalazły schronienie i poczucie bezpieczeństwa, ale emocje
nadal były w nich silne.
– Podróż była straszna, bo wszędzie jest dużo
obcokrajowców, Arabów – opowiadała Irina.
– Wyciągali nas z pociągów, zajmowali miejsca w drodze do Lwowa. To było straszne. Nie
myśleliśmy, że ludzie mogą być tacy. Jechaliśmy pociągiem i jak był alarm przeciwlotniczy,
dzieci kładły się na podłodze, był straszny tłok,
ludzie, psy, w przejściu tak samo.

– Nasi mężczyźni nie mogli nas zawieźć na
granicę, bo walczą na froncie – dodawała Tatiana. – My, kobiety, same starałyśmy się wydostać pociągiem, ale one były pełne studentów-obcokrajowców. Naszych wolontariuszy
do pomocy jest mało, wszyscy są na froncie,
bo tam są bardziej potrzebni. Szczęście, jeśli
udało się komuś znaleźć choćby maleńkie
miejsce w korytarzu. Zupełnie inaczej po polskiej stronie.
– Kiedy tylko przeszliśmy granicę, ludzie
podchodzili, pytali, jak mogą pomóc, dokąd
chcemy jechać – opowiada dalej pani Irina.
– Przynosili materace, poduszki. Musieliśmy
mówić, że tego nie potrzebujemy. Przytulali
nas, całowali, dzieciom dali zabawki.

Odrobina normalności

W piątek w nocy 4 marca w telefonach służb
miejskich i osób dyżurujących gruchnęła wiadomość: do Polkowic jedzie autokar
z uchodźcami! Skierował ich tu wojewoda na
podstawie przyznanych mu pełnomocnictw.
19 osób zakwaterowano w punkcie przy ul.
Browarnej. Większość z pochodziła z miast
obwodu zaporoskiego: Dniepra, Krzywego
Rogu i Zaporoża. To głównie matki z dziećmi
w wieku 1-14 lat. Niektórzy byli w podróży
ponad czterdzieści godzin.
Ukraińscy uchodźcy zajmowali kolejne przygotowane dla nich pomieszczenia. Pomagały
im w tym służby porządkowe. Na miejscu był
również burmistrz Polkowic.
– Tam skąd przyjechałyśmy trwa regularna
wojna. Uciekłyśmy w obawie o życie swoje
i naszych dzieci. Na miejscu pozostali nasi
mężczyźni, którzy walczą, oraz nasi ojcowie.
Dziękujemy, że nas przyjęliście – mówiła jedna
z matek.
Wszyscy zakwaterowani w byłym „Skarbku”
przy ul. Browarnej otrzymali miejsca w pokojach, możliwość korzystania z sanitariatów
i łazienek oraz kuchni. Na miejscu była także
tłumaczka. Wkrótce odwiedził ich lekarz.
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– W pomoc zaangażowanych jest wiele podmiotów, od miejskiego wolontariatu, Ośrodka Pomocy Społecznej, służb mundurowych
i medycznych, po indywidualne osoby, które
zgłaszają się do pomocy. Robimy wszystko,
aby ci ludzie znaleźli u nas choć namiastkę
spokoju i wytchnienia po tych traumatycznych
przeżyciach, które przeszli – mówi Łukasz
Puźniecki burmistrz Polkowic.
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8 marca w Międzynarodowy Dzień Kobiet burmistrz Polkowic z kwiatami odwiedził uchodźczynie z Ukrainy
przebywające w budynku po byłym „Skarbku”.
- Tym paniom dziś kwiaty należą się szczególnie. Życząc wszystkiego
najlepszego przekazałem wyrazy solidarności ze wszystkimi kobietami
oraz ich rodzinami odczuwającymi straszliwe skutki wojny na Ukrainie
- mówił podczas wizyty burmistrz Łukasz Puźniecki.

Шановні громадяни України!
Я радий вітати вас у нашому місті. Мені дуже шкода, що це відбувається за таких трагічних обставин. Звісно, вам важко
пристосуватися до нових умов життя, що цілком зрозуміло. Тому для полегшення вашого перебування в м. Полковице ми
разом з редакцією „Gazetа Polkowicka”підготували для вас невеликий путівник, з якого ви, серед іншого, дізнаєтесь про
розташування найважливіших закладів міста, необхідні номери телефонів, а також вирішення правових питань, пов’язаних
з Вашим перебуванням. Сподіваюся, що таким чином ми полегшимо ваше перебування тут.
ЛУКАШ ПУЗНЕЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА м. ПОЛЬКОВІЦЕ

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ПРОЖИВАННЯ

Пунк соціальної допомоги

76 746 40 24

Громадянам України, які
вирішили переховуватися
від війни в м. Полковице,
спершу слід звернутися
до Центр соціальної
підтримки (Gminny
Punkt Kontaktowy), який
створила муніципальна
поліція в Полковицях.
До головного офісу за
адресою вул. Targowa
11 (точне розташування
можна знайти на карті,
на наступній сторінці). Ви
можете прийти особисто
або зателефонувати за
номером
76 746 40 24 *.
Центр працює цілодобово.
Міська влада підготувала
двадцять ліжок у
приміщенні колишнього
соціального закладу
«Скарбек» по вулиці
Броварній, 1.

МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА

номер екстреної допомоги

112
Громадяни України, які приїжджають до
нашого міста, можуть розраховувати
на цілодобову медичну допомогу в
Польковіцькому центрі охорони
здоров’я (точне розташування – на
карті, на наступній сторінці). У лікарні
також надають психологічну підтримку.
Заклад забезпечує переклад
медичних консультацій. Також будуть
доступні анкети українською мовою,
які дозволять оцінити загальний стан
здоров’я людей, які приїжджають до м.
Польковице. Також можна отримати
направлення на вакцинацію від
COVID-19.
Люди, які потребують медичної
допомоги, можуть зателефонувати

до поліклініки : з 7:00 до 14:30 за
номером 76 746 08 13 *
з 14:30 - за номером 76 746 08 65 *
У невідкладних випадках Ви також
можете зателефонувати за тел. 534
365 748 *.
Д о к т о р Ка м і л а Гн а т и ш и н - Р а д о м с ь к а ( K a m i l a
Hnatyszyn-Radomska)
також запропонувала свою допомогу.
Українці, яким потрібна медична
консультація, можуть звернутися до
лікаря за телефоном 728 328 322
*. У разі виникнення загрози життю
телефонуйте за номером екстреної
допомоги 998* або 112*.

ШКОЛИ ТА ДИТЯЧІ САДКИ
Міська влада надає місця в школах та садочках для дітей з
України. До шкіл та дитсадків учнів прийматимуть незалежно від
їх статусу (навіть за відсутності документів). При класифікації
будуть враховані роки навчання. Діти, які знають польську мову,
будуть розподілені до шкіл за місцем проживання. Для дітей, які
не знають мови, створять підготовчі відділення в ДНЗ No 3. Також
навчальні заклади пропонують психолого-педагогічну допомогу
та додаткові заняття з польської мови. Люди, які

Вивчення польської мови

76 724 67 87

бажають записати дітей до школи чи садочка, отримають всю необхідну
інформацію за телефоном 76 724 67 87 * у понеділок, середу та четвер з
7.30-15.30, вівторок 7.30-17.00 і п’ятниця 7.30-14.00.

Інформаційний
буклет для
громадян України
www.polkowice.eu fb.com/polkowice
10.03.2022

9

ПОЧАТКОВА ДОПОМОГА
Кожен житель України,
який знайшов притулок у
Полковицях, може запастися
елементами
першої
необхідності, такими як: зубна
щітка та зубна паста для
дітей. Незалежно від того, чи
проживаєте ви в комуналці чи
в приватних місцях, ви можете
підійти до будинку Ha вул.
Głogowska 11 біля Центру
вакцинації.

ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА
ПЕРЕКЛАДАЧА, ЗАТЕЛЕФОНУЙТЕ
ЗА НОМ. 577 759 675.

ПАМ’ЯТАЙТЕ!!! БІЖЕНЦЕМ ВВАЖАЄТЬСЯ
ТІЛЬКИ ТА ОСОБА, ЯКА ПЕРЕТНУЛА КОРДОН
З ПОЛЬЩОЮ ПІСЛЯ 24 ЛЮТОГО!!!
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МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ
З 14 березня Культурний центр ум. Полковіце у співпраці з Volkswagen Motor Polska проводитиме заняття та майстер-класи
для дітей з України. Вони відбуватимуться по понеділках, з
16-18 за адресою Ринок, 4
(Atelier Rynek 4.)
За номером телефону: 76 746 88 18
* Найкраще попросити того, хто розмовляє польською,
подзвонити, бо чергові можуть не знати української.
Розваги в Шалейкові
Для дітей з УКРАЇНИ вхід безкоштовний з понеділка по п’ятницю
з 14:00 до 16:00.
* перевірка буде здійснюватися на основі пред’явлення
документа.

СПИСОК ТЕЛЕФОНІВ:
Телефон екстреної допомоги - 112
Центр соціальної допомоги та
проживання - 76 746 40 24
Медична допомога: з 7:00 до 14:30 за телефоном 76
746 08 13 * з 14:30 - за телефоном 76 746 08 65 *
Освіта - 76 724 67 87
Допомога перекладача - 577 759 675
Державна гаряча лінія - 71 701 11 00

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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www. pomagamukrainie.gov.pl/

www. polkowice.eu
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To nie koniec wojny. To nie koniec pomocy
W budynku dawnego „Skarbka” nadal przyjmowane są dary dla Ukrainy. Z części z nich mogą korzystać uchodźcy, którzy tam przebywają. Gmina Polkowice
zapewniła im także bezpłatne wi-fi, aby mogli mieć nieskrępowany kontakt z bliskimi oraz dostęp do najnowszych wieści ze świata w języku ukraińskim.

Uwaga!

Zmiana adresu Centralnego Punktu Zbiórki. Od poniedziałku 14 marca dary dla uchodźców można przynosić do budynku przy ul. Głogowskiej 11 (po sklepie
Mini Maxi) obok Punktu Szczepień (lokal po byłym
Rossmannie).

Inne zbiórki
Zbiórki prowadzą też różne instytucje, placówki i prywatni przedsiębiorcy na terenie całej gminy.
Wszystkie bieżące informacje można znaleźć na facebookowej grupie
„Polkowiczanie dla Ukrainy”, do której dołączenia zachęcamy.
Zbiórki, których organizatorzy poprosili nas o umieszczenie na naszych łamach podajemy poniżej.

KTO? Sklep rybny i smażalnia Krewetka
GDZIE? ul. Miedziana 13 a
GODZINY: 9-16
TELEFON: 795687100
KTO? Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka
w Polkowicach
GDZIE? PM 4 - ul. Lipowa 11, w godz. 6 -16.30
GODZINY: 6-16.30
GDZIE? Oddział Przedszkolny „Króliczki” w Sobinie –
ul. Polkowicka 69C
GODZINY: 9-14
GDZIE? Oddział Przedszkolny „Wiewiórki” w Suchej Górnej–
ul. Parkowa 6
GODZINY: 8-13
TELEFON: 763070700

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
10.03.2022

13

14

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
10.03.2022

Szlachetne i silne
Jan Wojtowicz
WICESTAROSTA POLKOWICKI

Poprzez różne formy
wsparcia i pomocy
dbamy o rodziny zaFOT. POWIAT POLKOWICKI

stępcze w naszym po-

Jak bardzo są potrzebne światu
chyba nie ma wątpliwości.
Silna kobieta to kobieta zaradna,
potrafiąca dbać i rozumieć swoje
potrzeby, a wówczas swoją siłą
obdarza innych. Najlepiej wiedzą
o tym panie z rodzin zastępczych,
które na co dzień wspierają
powierzone im pod opiekę dzieci
i młodzież.

Siła to strategia radzenia sobie z rzeczywistością, z obowiązkami, z codziennością. Nie oznacza ona, że muszą być od
razu niedelikatne. Przeważnie każda
silna kobieta ma też swoje czułe, delikatne oblicze, które ukazuje jednak
tylko zaufanym osobom, partnerowi,
dzieciom, najlepszym przyjaciołom. To
bezpieczeństwo i pewność siebie przedkłada się na troskę o rodzinę.
Takie właśnie są również kobiety z rodzin zastępczych. Spotkanie zorganizowane wspólnie z grupą Cuprum Riders

było uhonorowaniem i podziękowaniem dla nich, bo każdego dnia swoim
ciepłem, miłością i siłą darzą tych, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.
Z okazji święta kobiet mogły się one
poczuć wyjątkowo bowiem cała uwaga
tym razem skupiła się na nich. Pod tajemniczym hasłem „Porywamy Was
w nieznany świat” w miniony piątek
rozpoczęło się spotkanie. Zapoczątkował je przejazd wyjątkowymi jednośladami ulicami miasta. Wcześniej każda
z pań otrzymała różę z rąk starosty

wiecie, bo wierzymy,
że wspólne spotkania

i wicestarosty powiatu. Panie miały także okazję sprawdzić swoje umiejętności
podczas rywalizacji w kręgielni.
Poprzez różne formy wsparcia i pomocy
dbamy o rodziny zastępcze w naszym
powiecie, bo wierzymy, że wspólne spotkania i integracja to doskonała forma
wymiany doświadczeń ale też uhonorowanie ciężkiej i odpowiedzialnej pracyzaznaczył Jan Wojtowicz, wicestarosta.

i integracja to doskonała forma wymiany
doświadczeń ale też
uhonorowanie ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

Magdalena Mikołajewska

11 marca
Dzień Sołtysa
Co warto wiedzieć ?
•

na terenie powiatu – 80
w gminie Polkowice jest
15 sołectw, z czego aż
w dziewięciu z nich funkcję
sołtysa pełnią panie, co jest
wyjątkowe na tle całego
powiatu
•

sołtysi z racji pełnionej
przez nich funkcji podlegają

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ POWIAT POLKOWICKI

ochronie prawnej jak

łączna liczba sołectw

funkcjonariusze publiczni
•

sołectwa są jednostkami
pomocniczymi gmin,
mniejsze od nich są osady,
mało kto wie, gdzie znajduje
się osada Włoszczów w gm.
Polkowice
Magdalena Mikołajewska

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
10.03.2022

15

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
Wózek inwalidzki i meble wypoczynkowe.
607 524 225
Działkę rolną o pow. 1,174 ha, częściowo
zalesioną, Polkowice Dolne. 665 992 312
Dwie działki budowlane 11-arowe
w Jędrzychowie, atrakcyjne położenie,
możliwość scalenia w jedną. Wszystkie
media przy działce. 888 826 831
Mieszkanie własnościowe na ul. 11 Lutego
na parterze o pow. 55,5 m2, z balkonem
i piwnicą (nowe budownictwo). "660 485
089
"
Mieszkanie własnościowe 34 M 2 plus
zabudowany balkon, plus piwnica ze
światłem , II PIĘTRO, w nowych blokach przy
ul. 11 Lutego 34 , stan : gotowy do
zamieszkania. 601 191 968
Duży dom z garażem usługowym w Sobinie
przy ul. Górniczej. 603 248 991
Mieszkanie własnościowe w Polkowicach, 44
mkw. 662 081 434/889 517 923
300 sztuk kostki betonowej (trylinka) 2 zł/
sztuka. Kajak 1-osobowy, długość 4 m, stan
dobry. Cena 450 zł. 699 840 113
Wyprzedaż używanych opon do maszyn
budowlanych, rolniczych (100 zł/szt.) oraz
osobowych (25 zł/szt.). 699 840 113
Działkę ogrodową na ROD Miedzianka: 5
arów, wiele nasadzeń, tunel foliowy . Altana
murowana, na dole pokój, WC i kuchnia, na
piętrze przestronna sypialnia. 509 711 272
Działkę na ROD "Relaks". 697 025 423

Używaną wersalkę, stan bardzo dobry,
robiona na zamówienie, Długość 2,3 m.
Cena 150 zł. 886 577 754
4 opony zimowe R. 15 firmy Motrio. Cena za
komplet 400 zł i 4 opony R 15 letnie firmy
GitiSynergy E1. Cena za komplet 400 zł.
783 028 170
USŁUGI
PTransport, przeprowadzki. Szybko,
sprawnie, w dobrej cenie. 722 174 895
PLUSKWY, KARALUCHY itp.. to nie problem.
BOMBA i po problemie. 514 475 151
Kompleksowe remonty i wykończenie
wnętrz 604 993 012
Przeprowadzki, szybko, sprawnie - TANIO.
604 477 221
Naprawa komputerów, systemów
operacyjnych, usuwanie wirusów.
Rozwiązywanie problemów z Internetem.
Konfiguracja nowych telewizorów. Możliwy
dojazd w okolicy. 600 467 156
Usługi pogrzebowe + kremacja w kwocie
zasiłku pogrzebowego 4.000 zł; ul. Gdańska2.
512 800 801
Fotowoltaika - darmowy prąd ze słońca.
574 135 538

ozonowanie, czyszczenie i impregnacja
tapicerki skórzanej. 515 788 499
WYNAJMĘ
Mieszkanie 3-pokojowe, II piętro, metraż 50,
ul. Górników w Polkowicach. Wynajem 1100
zł. Czynsz ok. 650 zł w tym ogrzewanie,
woda i śmieci. Prąd i gaz rozliczane co
miesiąc wedle zużycia bieżącego. Kaucja
2000 zł. Mieszkanie wolne od marca.
506 145 554
Do wynajęcia ("najem okazjonalny")
mieszkanie 3-pokojowe (54m2, parter),
częściowo umeblowane, balkon, piwnica
w Polkowicach przy ul. 11-lutego + garaż
(200 m od mieszkania). Garaż przy ul.
11-lutego. 609 256 620
Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
umeblowane mieszkanie, położone na II
piętrze przy ul. Kolejowej. 792 619 245

Działkę budowlaną do 10 arów na os.
Polkowice Dolne. 603 628 367
Dom w stanie obojętnym, do 10 km od
Polkowic. Najstarszy z 2010 roku. Mieszkanie
do 150 tys. zł Polkowice lub Lubin.
691 676 282
ZAMIENIĘ
2-pokojowe mieszkanie 47mkw. na 1. piętrze,
z balkonem, na ulicy Borówkowej, TBS - na
większe, w centrum Polkowic; TBS,
komunalne lub spółdzielcze. 785 467 788
Mieszkanie 2-pokojowe spółdzielczowłasnościowe na większe. 501 665 804
Mieszkanie 1-pokojowe z kuchnią, 32 mkw.
przy ul. Moniuszki - na większe.
728 849 184

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy o
KUPIĘ

Mieszkanie TBS 47m2 na parterze
2-pokojowe, 2 balkony - na większe może
być TBS, komunalne, spółdzielcze oraz
własnościowe. 530 841 645

Mieszkanie do II piętra, może być zadłużone.
530 222 904

Komunalne 57 m2 na mniejsze komunalne
bądź spółdzielcze. 535 854 219

SPRZEDAJ, KUP, WYNAJMIJ

Klimatyzacja - dom, biuro, sklep.
514 475 151

OGŁOSZENIA NALEŻY

Doświadczony budowlaniec: drobne
remonty, malowanie, renowacja i montaż
drzwi, okien, inne stolarskie oraz roboty
murarskie w domach, od podstaw.
Polkowice i okolice. 516 425 408

WYSYŁAĆ NA E-MAIL:

Pranie tapicerki samochodowej i czyszczenie
wnętrza auta, mycie parą zewnątrz,

OGLOSZENIA@GMINA.POLKOWICE.PL
AKTUALIZACJA CO MIESIĄC

OGŁOSZENIA URZĘDOWE
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 Robert Kurowski, który przyjmuje w siedzibie Kancelarii
Radców Prawnych QLQ H. Bucyk, P. Kaliciak, R. Kurowski sp. j. Oddział w Polkowicach, ul. Kilińskiego 6, w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 8.00 – 10.00.
Sekretariat radcy prawnego czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
8.00. – 15.00, nr telefonu 76/845-40-42.”

WYKAZ DYŻURÓW RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
15.03.2022- CZESŁAW DZIATKIEWICZ
22.03.2022- BEATA KULIKOWSKA
RADNI PEŁNIĄ DYŻUR WE WTORKI OD GODZINY
16.00 DO 17.00 W POKOJU NR 203 RATUSZA,

TELEFON 76 75 92 096
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Każde źródło ciepła
należy zgłosić do urzędu
Przypominamy, że Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadziła obowiązek składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła. Każdy budynek,
który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając deklarację. Złożenie
deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw działające przed 1
lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane lub wymienione po 1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni.
Kto składa deklarację ?
Właściciel /zarządca budynku w którym eksploatowane jest źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
tj. między innymi: kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy, trzon kuchenny, piecokuchnia, kocioł gazowy,
bojler gazowy, gazowy przepływowy podgrzewacz
wody, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie
elektryczne, kolektory słoneczne do ciepłej wody
użytkowej (…).
Jak można złożyć deklarację?
Deklaracje można złożyć elektronicznie lub w wersji
papierowej, osobiście w urzędzie gminy Polkowice
lub we właściwym dla lokalizacji budynku urzędzie.
Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez
internet?
Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
Jak złożyć deklaracje przez internet ?
Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl/ ,naciśnij zaloguj się przez węzeł krajowy.
Kto jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji?
Minister Rozwoju i Technologii jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.
W jakim celu deklaracje są zbierane ?
Celem zbierania informacji o budynkach jest

stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie
której można będzie kreować politykę walki ze smogiem. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi,
które przyczynią się do poprawy stanu technicznego
budynków w zakresie bezpieczeństwa np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji
budynku. W bazie znajdą się docelowo wszystkie
budynki, które posiadają źródło ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.
Sankcje za brak złożenia deklaracji
Nie złożenie deklaracji będzie stanowiło wykroczenie zagrożone karą grzywny. Przypominamy
jednak, że osoby, które chcą się ubiegać o dodatek
osłonowy muszą mieć złożoną deklarację dotyczącą
źródeł ciepła.
Kto odpowiada za Centralną Ewidencję Emisyjności
Budynków (CEEB) ?
Za CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru
Budowlanego.
Wszystkie pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków znajdują się na stronie
internetowej https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Informację można również uzyskać w Polkowicach
przy ul. Górnej 2 w pokoju nr 4 lub pod numerem
telefonu 76 749 60 01.

POLKOWICE W OBIEKTYWIE

Na urodzinach
Misia Uszatka

FOT. U. ROMANIUK
FOT. U. ROMANIUK

FOT. PM 4

FOT. U. ROMANIUK

FOT. U. ROMANIUK

FOT. U. ROMANIUK

FOT. U. ROMANIUK

Był tort. Była piosenka i było dużo radości z okazji 65. urodzin Misia
Uszatka w Przedszkolu Miejskim nr 4, które nosi jego imię. Słynny miś,
„co klapnięte uszko ma”, przyjaciół ma bardzo wielu. A za co dzieci
go lubią? „Bo jest słodki”. „Bo ładnie wygląda”. Na urodzinową
zabawę dzieci przyszły w swoich ulubionych przebraniach. Gościem
specjalnym był burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, absolwent tego
przedszkola. Wszyscy życzyli sympatycznemu misiowi 100 lat!
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GÓRNIK POLKOWICE

Żywa historia Górnika
W tym roku Klub Sportowy Górnik Polkowice obchodzi swoje 75- lecie. Jednym ze sterników polkowickiego klubu był Bronisław Zabielski,
który stanął na czele Zielono-Czarnych w roku 1972. O historii klubu i swojej karierze z Bronisławem Zabielskim rozmawia Jan Wierzbicki.

Jak trafił pan do klubu i jak wyglądała piłka w tamtych czasach.

rozgrywać polkowicka młodzież.

W raz z budową stadionu postaBronisław Zabielski: Od 1967 roku z kopalni nowiono zatrudnić nowego szkowęgla kamiennego Wałbrzych a wcześniej Bo- leniowca, który zrobiłby z drużyną
lesław Chrobry, rozpoczynały się roboty górnicze awans z A klasy na wyższy poziom.
w KGHM-ie. Wtedy przeszedłem do kombinatu
i tu trafiłem do Zakładów Górniczych Polkowice. Początkowo mieszałem w hotelu (obecnie
hotel Baron w Lubinie), a w 1968 przeniosłem
się do Polkowic. Do pracy w klubie sportowym
skierował mnie dyrektor Tadeusz Babisz. Był on
bardzo związany ze sportem, wcześniej pracował
na Górnym Śląsku i był prezesem Górnika Zabrze. W tamtych czasach Górnik to była wielka
piłkarska potęga w naszym kraju. Powiedział do
mnie – zajmij się Górnikiem Polkowice. Oczywiście wszystko robiło się społecznie (śmiech).
Do póki w Polkowicach była jedna kopalnia to
było łatwiej. Po oddaniu do użytku kopalni Rudna było trochę trudniej o finanse. W 1972 roku
objąłem funkcję prezesa, natomiast prezesem
honorowym był dyrektor Babisz. I to trwało do
początku lat osiemdziesiątych.

Roku 1973 to budowa nowego stadionu i hali sportowej przy ul. Kopalnianej.
Bronisław Zabielski: Na początku piłkarze grali
na ulicy Lipowej. Niestety płyta była coraz słabsza i nasuwało się pytanie co z tym zrobić. Wydać
pieniądze na remont czy pomyśleć
o budowie nowego stadionu. Wtedy trwała też
dynamiczna rozbudowa Polkowic.
W konsekwencji miejsce gdzie grali piłkarze na
ul. Lipowej zostało przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Rozpoczęliśmy zatem budowę stadionu przy ul. Kopalnianej. Na początku
nie mieliśmy nawet gdzie trenować. Na kilka lat
otrzymaliśmy w Hotelu D1, najbliżej tego budowanego stadionu kilka pomieszczeń na parterze.
Były tam szatnie, pokoje trenerskie i zaplecze
socjalne. Była również niezła płyta przy tzw.
„Babiszówce” w pobliżu Polkowic Głównych,
gdzie chodziło się na treningi. Korzystaliśmy
natomiast ze stadionu w Chocianowie, gdzie
graliśmy mecze ligowe, oraz z boiska w Sobinie
gdzie trenowaliśmy oraz swoje mecze mogli

Bronisław Zabielski: Początkowo zastałem tutaj
pana trenera Gawryszewskiego, którego znałem
wcześniej z Górnika Wałbrzych. Po pewnym czasie musiałem poszukać nowego szkoleniowca.
Wybór padł na pana Alojzego Sitko, który wówczas pracował we Wrocławiu. Pamiętam, przywiozłem go do Polkowic swoim samochodem
z całym dobytkiem, który mieścił się w bagażniku. Zamieszkał w hotelu robotniczym i zaczęło
się szkolenie na trochę wyższym poziomie. Pan
Sitko miał swoje wymagania, chciał być zarazem
członkiem zarządu i tak też się stało. Wtedy Górnik był już klubem wielosekcyjnym. To nie była
tylko piłka nożna ale również inne dyscypliny.

ul. Kopalnianej. Mecz z zaprzyjaźnioną drużyną z Niemiec.
Bronisław Zabielski: Na ten stadion czekaliśmy z utęsknieniem. Zawsze oddanie do użytku
musiało być związane z jakąś ważną dla społeczeństwa datą. Wówczas było to Narodowe
Święto Odrodzenia Polski. Od dłuższego czasu
utrzymywaliśmy współpracę z innymi klubami
nie tylko z Polski ale również z zagranicy. Zagraliśmy towarzyski mecz z drużyną z NRD ZSG
Seifhennersdorf, którą zresztą pokonaliśmy
wysoko bo aż 8:1.

Stadion został oddany do użytku,
a co stało się z halą sportową?

Bronisław Zabielski: Hala sportowa oczywiście
powstała. Została w pełni wyposażona, tylko powstał jeden problem. Kto zapłaci za jej utrzymanie? Zamysł był taki, że w hali odbywać się będą
imprezy dla całego Zagłębia Miedziowego. Stąd
było blisko i do Głogowa, do Lubina czy Legnicy.
Gdyby ta hala została wybudowana w Lubinie
ona by istniał do dziś. Natomiast tu rozbiło się
o koszty utrzymania obiektu. W konsekwencji
został zlikwidowana.
Na zakończenie życzyłbym klubowi sportowemu
i sekcji piłkarskiej z okazji 75-lecia, kolejnych 75
lat i osiągnięć. Myślę , że utrzymanie się w pierwszej lidze, to wyzwanie dla klubu i drużyny.

SUKCES FUTSALOWCÓW

W sezonie 1973/1974 zespół
budowany był na awans. Nowy
trener, nowi zawodnicy. Nie udało
się jednak zrealizować tego planu. Ostatecznie przegrany mecz
z Olimpią Kamienna Góra i tylko 2
miejsce. W tamtym sezonie nastąpiła reorganizacja rozgrywek.
Awans przyszedł dopiero w sezonie
1974/1975 drużyna awansowała
do Dolnośląskiej Ligi Okręgowej.
Bronisław Zabielski: Biorąc pod uwagę kierownictwo klubu i dyrekcję kopalni zależało
oczywiście na wyniku sportowym ale również
na rozwoju młodzieży. Po pierwsze szkoły, które dawały kwalifikacje zawodowe do pracy nie
tylko na stanowiskach robotniczych. Niektórzy
pracowali w dozorze, byli kierownikami oddziału
tj. Ryszard Kwiatowski, Ludwik Drohomerecki
czy Ryszard Mazepa.

22 lipca 1975 roku to ważna data
dla Górnika Polkowice. Oddanie
do użytku nowego stadionu przy

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ KS GÓRNIK POLKOWICE
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Wojna wywróciła jego życie
Pochodzi z Ukrainy. Mieszka od kilku lat w Polkowicach, bo chce być blisko Unii Europejskiej. Jego
życie zmieniło się od momentu wybuchu wojny. To dla niego i jego narodu okropny czas. Pomaga
swoim rodakom, jak tylko potrafi i liczy, że ta straszna wojna szybko się skończy. Z piłkarzem futsalu Górnika Polkowice Oleksandrem Nagaitevem rozmawia Ryszard Flisiewicz.
Dla mnie to jest niezrozumiałe.
Jak może w XXI wieku coś takiego się zdarzyć? Wszyscy mówią,
że świat idzie do przodu, rozwija się, a ta niepotrzebna wojna
wszystkiemu zaprzecza. Nadeszły bardzo trudne czasy nie tylko dla mnie i mojej rodziny, ale
całej Ukrainy. Na razie u mnie
w mieście jest w miarę cicho, ale
jest pod okupacją Rosji. Ludzie
narzekają, że burmistrz oddał
miasto bez walki, ale być może
nie miał wyjścia. W pierwszym
dniu wojny wysadzono mosty,
żeby powstrzymać wojska rosyjskie, niestety nic to nie dało.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Skąd dokładnie
pochodzisz?

Pochodzisz z Ukrainy,
ale od kilku lat mieszkasz w Polkowicach.
Skąd taka decyzja?
W Polkowicach mieszkam od 2,5
roku. Wcześniej mieszkałem dwa
lata w Ząbkowicach Śląskich. Do
Polski przyjechałem na turniej,
jak miałem 18 lat. Wasz kraj jest
podobny do Ukrainy pod względem języka i zwyczajów. Myślałem, że będzie mi łatwo ułożyć
sobie życie i tak rzeczywiście się
stało. Polska od dawna wybrała
kierunek europejski. Macie większe możliwości, a co za tym idzie
również większe zarobki. Moim
zdaniem, 20 lat to już taki wiek,
kiedy należy poważnie myśleć
o swoim dorosłym życiu. Dlatego wybrałem Polskę. Na początku było ciężko, nie miałem tutaj
rodziny, znajomych. Ale z czasem
przyzwyczaiłem się i było coraz
lepiej.

Jak ci się mieszka
w Polkowicach? Podoba
ci się nasze miasto?
Polkowice jest bardzo dobrym
miejscem, żeby pomyśleć o założeniu rodziny. Nieduże miasteczko, w którym tak naprawdę
jest wszystko, oprócz PKP, które
czasem jest bardzo potrzebne.
Jak dla mnie, jedno z najlepszych miast w Polsce. Czasami
spotykam osoby, które narzekają. Mam dla nich propozycję,
żeby pojechały zobaczyć inne
małe miasteczka w Polsce, nie
wszędzie jest tak ładnie jak w Polkowicach. Moja narzeczona, niestety, lubi duże miasta. I dla niej
Polkowice są za ciasne. Chociaż
z czasem tych narzekań jest coraz
mniej.
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Jesteś piłkarzem futsalu Górnika Polkowice.
Robisz to, co lubisz?
Gra w Górniku Polkowice była
powodem, dla którego tutaj przyjechałem. Zdecydowanie robię to,
co lubię. Całe życie grałem w piłkę
nożną. Niestety, mój poziom grania nie pozwolił mi zagrać w lidze
profesjonalnej, dlatego musiałem
połączyć granie z pracą. Często
mówią, że w futsal grają piłkarze,
którym nie wyszło w piłce nożnej
na trawie. W moim przypadku
dokładnie tak było.

Jak na razie nie wiedzie wam się w lidze.
Pechowo przegrywacie swoje mecze, bo
najczęściej różnicą
jednej bramki. Dacie
radę się utrzymać?

Mieszkasz w Polkowicach z dziewczyną.
A co z twoją rodziną?
Masz z nimi kontakt?
Mama mojej narzeczonej mieszka i pracuje we Wrocławiu. Na
Ukrainie zostali moja rodzina
i koleżanki. Trudno im się tam
żyje, bo ciągle miasto jest pod
ostrzałem, a oni chowają się
do piwnic. Na szczęście mamy
z nimi kontakt, choć zasięg na
Ukrainie teraz jest bardzo słaby.

Czy jest szansa, żebyś
Tak, to prawda czegoś nam bra- sprowadził swoją
kuje. Moim zdaniem, doświad- rodzinę do Polkowic?
czenia. Jesteśmy drużyną, która
grała w ekstraklasie 10 lat temu,
czasy się zmieniły i ta gra jest
zupełnie inna. Różnica między
pierwszą ligą a ekstraklasą jest
ogromna. Widać to po naszych
wynikach w pierwszej rundzie.
W ekstraklasie większość drużyn
gra na profesjonalnym poziomie. Futsal jest dla tych piłkarzy
głównym źródłem zarobków. My,
niestety, nie możemy sobie na to
pozwolić. Pomimo tego piłkarze
i trenerzy dają z siebie wszystko,
żeby utrzymać się w ekstraklasie.

Porozmawiajmy o tym,
co się dzieje na świecie. Jesteś obywatelem
Ukrainy, a tam toczy się
wojna. To chyba bardzo
trudny okres dla ciebie.
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Ja pochodzę z miasta Kupiansk.
To małe znane miasto. W dawnych czasach Kupiansk jeden
dzień był nawet stolicą Ukrainy.
Mamy tam bardzo rozwiniętą
szkółkę piłkarską MRIIA. Sam
ją kończyłem. To jest jedno z najpiękniejszych miast. Miasto
studenckie, którego przez wojnę
praktycznie już nie ma. Tam nie
ma normalnego życia, toczy się
wojna. W Charkowie dużo ludzi
mówi po rosyjsku. Rosja ich teraz
niszczy.

Od pierwszego dnia wojny staram
się sprowadzić do Polski rodzinę,
znajomych, każdego uchodźca.
Na razie nie ma szans, żeby to
zrobić. Oni mieszkają w Kupiansku, gdzie trwa wojna i po prostu
nie ma żadnej opcji, żeby udało
im się dojechać do granicy. Jesteśmy w ciągłym kontakcie.

Co sądzisz o pomocy
Polaków? Czy okazywana pomoc jest dla was
dużym wsparciem?
Kilka dni temu byłem na granicy polsko - ukraińskiej. Takiego
wsparcia, jakie nam dajecie, chyba nie daje nikt. Pomoc ze strony Polski jest ogromna. Polska
już przyjęła milion uchodźców

Bez punktów w pierwszym meczu rundy rewanżowej Fortuna 1 Ligi wrócili piłkarze Górnika Polkowice. Zielono-Czarni ulegli Chrobremu Głogów 0:2.
Chrobry Głogów Górnik Polkowice 2:0 (1:0)
Bramki: Mikołaj Lebedyński 7, Michał Rzuchowski 63
W meczu Fortuna 1 Ligi piłkarze Górnika Polkowice ulegli
w meczu wyjazdowym Arce Gdynia 0:2.
Arka Gdynia – Górnik Polkowice 2:0 (1:0)
Bramki: Adam Deja 23, Martin Dobrotka 69
Piłka nożna – młodzieżowa
Juniorzy starsi Górnika Polkowice w Lidze Makroregionalnej ulegli u siebie drużynie Piasta Gliwice.
Górnik Polkowice – Piast Gliwice 0:8
U15 – mecz sparingowy
Górnik Polkowice – 1KS Ślęza Wrocław 2:4 (0:3)
Bramki: Łukasik, Fink
U13 - mecz sparingowy
Zagłębie Lubin – Górnik Polkowice 2:0
U12 – mecz sparingowy
Górnik Polkowice – Zamet Przemków 6:2
Bramki: Depta, Padewski, Szumański, Bochen, Dziura,
Kudła
U11 - czwórmecz
Górnik Polkowice – Champion Chocianów – Amico Lubin – FA Lubin
Górnik – Champion 9:0
Górnik – FA Lubin 5:2
Górnik – Champion 11:1
Górnik – FA Lubin 2:1

z Ukrainy. Na granicy są pomieszczenia socjalne, w których
ludzie mogą dostać pomoc medyczną, jedzenie, łóżka, żeby móc
się przespać. Dużo ludzi oferuje transport, także przyjmuje
uchodźców do swoich mieszkań.
Pomagacie naszym żołnierzom
finansowo. Chcę podziękować od
siebie i od całej Ukrainy za pomoc
i serce, jakie nam dajecie.

Czy możemy ci w jakiś
sposób pomóc?
Tak, możecie. Chyba każdy ma
dostęp do portali społecznościowych. Bardzo proszę udostępniajcie informacje, że u nas jest
wojna, że żołnierze rosyjscy nie
chcą nas uwolnić, że umierają
ludzie cywilni, że dzieci chowają
się w piwnicach, nie mają co jeść,
a matki tracą na wojnie swoich
synów. Proszę to udostępnić,
żeby Rosjanie wiedzieli, co naprawdę się dzieje na Ukrainie.
Może w końcu zatrzymają swojego prezydenta. Ukraina ma legalnie wybraną władzę, w przeciwieństwie do Rosji i Białorusi.

Jak sądzisz, jak długo
ta okrutna wojna może
potrwać? Znasz swoich rodaków. Czy będą
walczyć do końca?
Mam nadzieję, że ta okrutna wojna skończy się szybko, ale nikt nie
wie, co Putin ma w głowie. Naród
ukraiński będzie walczył do końca. Chcą nas podzielić na wschód
i zachód, ale tym tylko jeszcze
bardziej nas wszystkich zjednoczyli. Uwierzcie mi, w Ukrainie
stoją kolejki ludzi, którzy chcą
walczyć za swoją ojczyznę. Ukraińcy, którzy mieszkają za granicą,
będą im pomagać. Sprowadzamy
ich rodziny, żeby były bezpieczne.
Przekazujemy sprzęt i organizujemy wszelką niezbędną pomoc.
Jeżeli będzie trzeba, to pojedziemy walczyć. Chwała Ukrainie.

W Polkowicach jesteś bezpieczny. Czy
zamierzasz zostać
w Polsce już na stałe?
Trudno powiedzieć, jestem w Polsce już pięć lat. Często tęsknię za
domem, za rodziną. W czasie
pandemii koronawirusa byłem
w domu tylko dwa razy. Ja bardzo dziękuję, że mogę przebywać
w Polsce, grać w futsal, pracować.
A co będzie dalej? Nie wiem.
Możliwe, że uda mi się sprowadzić tutaj rodzinę i będę myślał
już o swoich dzieciach. Możliwe
też, że wrócę do domu.

Piłka halowa
W meczu 1/8 finału Pucharu Polski w futsalu zespół Górnika Polkowice uległ na własnym parkiecie Team Brzeg 2:3.
Górnik Polkowice – Fit-Morning Gredar Futsalu Brzeg
2:3 (0:2)
Bramki dla Górnika: Dawid Biały 2
W meczu 18. kolejki Statscore Futsal Ekstraklasy piłkarze
Górnika Polkowice ulegli w Warszawie miejscowej Legii 2:4.
Legia Warszawa – Górnik Polkowice 4:2 (1:1)
Bramki dla Górnika: Michał Bartnicki 14, Rui Pinto 30
W meczu Statscore Futsal Ekstraklasy Górnik Polkowice
pokonał czołową ekipę lig, Dreman Opole Komprachcice
7:6.
Górnik Polkowice – Dreman Opole Komprachcice 7:6 (4:3)
Bramki dla Górnika: Rui Pinto 6, Marcel Wolan 8, 19, 20
(k), 24, Michał Bartnicki 37, Sava Lutaj 40
Koszykówka - młodzieżowa
Koszykarki MKS Polkowice wygrały prestiżowy mecz
z ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. i zajęły pierwsze miejsce
w rozgrywkach strefy Dolnośląsko – Lubuskiej.
MKS Polkowice – ENEA AZS AJP Gorzów Wielkopolski
69:49 ( 21:11, 8:14, 21:11, 19:13)
W kategorii U15, po meczu walki drużyna MKS II Polkowice pokonała ENEA AZS AJP II Gorzów Wlkp. 72:42.
MKS II Polkowice – Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski
72:42 ( 13:12, 24:7, 10:10, 25:13)
W meczu 2 Ligi MKS Polkowice uległ drużynie Ogniwa
Szczecin 63:77 .
MKS Polkowice - Ogniwo Szczecin 63:77 ( 18:20, 13:23,
14:16, 18:18).
Punkty : Jeziorna 17, Stępień I. 12, Rakowska 9, Iwaniak 8,
Piotrowicz i Puzio 6, Koryzna J. 5, Latos, Rybak, Łagowska,
Kokoszka. Trener : Justyna Jeziorna.
Koszykówka
W rozgrywkach Energa Basket Ligi Kobiet zespół BC
Polkowice po jednostronnym meczu pokonało PSI Eneę
Gorzów Wielkopolski 87:47.
BC Polkowice – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp.
87:47 (19:12, 21:8, 28:16, 19:11)
Mecz ostatniej kolejki rundy zasadniczej był czwartą konfrontacją polkowiczanek z VBW Arką Gdynia w trwającym
sezonie. Pomarańczowe wygrały wszystkie spotkania.
VBW Arka Gdynia – BC Polkowice 78:81 (23:13, 17:21,
16:18, 16:20, d. 6:9)
Teraz przyszła pora na najważniejszą część sezonu.
W ćwierćfinałach BC Polkowice zmierzy się z CTL Zagłębiem Sosnowiec. Pierwsze mecze odbędą się 12 i 13 marca
w Polkowicach.
Podnoszenie Ciężarów
Pierwsze ligowe spotkanie Drużynowych Mistrzostw
Polski w Podnoszeniu Ciężarów odbyło się w Polkowicach.
KPC Górnik Polkowice nie dał szans zawodnikom GKS
Transbed Andaluzja Piekary Śląskie wygrywając 2049,04
– 1579,87 pkt. Zawody w Polkowicach wygrał Jakub Michalski (326 kg) przed Patrykiem Sawulskim (321) i Igorem Osuchem (320). Czwarty był Daniel Kołecki (315 kg),
wszyscy sztangiści reprezentowali klub Górnika Polkowice.
Natomiast jeśli chodzi o klasyfikację po pierwszej kolejce
ligowej Patryk Sawulski, Jakub Michalski, Oleksandra
Lykhobytska i Daniel Kołecki wg. klasyfikacji Sinclaira
uplasowali się w czołowej 10-ce zawodników w Polsce.
Igor Osuch wywalczył na 17 miejsce , a Tomasz Żelem
uplasował się 47 miejscu.
Tenis Stołowy
W inauguracyjnym meczu 5. ligi dolnośląskiej tenisiści
stołowi Górnika Polkowice pokonali we własnej hali drużynę AKS Strzegom 10:1. Aktualnie rezerwy Górnika są
liderem tabeli.
Dla zespołu Górnika II punkty zdobyli: Patryk Lesiński
2,5 , Szymon Zając 2,5, Bartosz Jałowiecki 2,5 , Roman
Kuczyński 2 i Tadeusz Ratajczyk 0,5.
-

Szachy
Marcel i Przemysław Misiek ( Górnik Polkowice) zostali
zwycięzcami Grand Prix Radkowa i Ziemi Kłodzkiej pod
patronatem Burmistrza Radkowa. Marcel Misiek wygrał
kategorię junior młodszy. W 7 partiach nasz zawodnik
zdobył 5 punktów.
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