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Kaktusowa ładna
i bezpieczna

FOT. J. POCIECHA

FOT. R. FLISIEWICZ

Zakończyły się prace budowlane na
207-metrowym odcinku ulicy Kaktusowej na osiedlu Polkowice Dolne. Zakres robót był szeroki.

Rada Seniorów
także pomaga

- Wykonaliśmy nawierzchnie utwardzone jezdni, chodników, miejsc postojowych, a takich przybyło 60 – wymienia Tomasz Duszyński, kierownik
referatu inwestycji w urzędzie gminy.
– Uporządkowaliśmy sprawy związane z oświetleniem. Dostosowaliśmy
lokalizację słupów do istniejącego
zagospodarowania terenu. Wykonaliśmy kanalizację deszczową, kolektor
zbiorczy stanowiący element odwodnienia Polkowic Dolnych – dodaje.
Prace trwały pięć miesięcy.
- To kolejna inwestycja oddana mieszkańcom, która poprawi bezpieczeństwo na Dolnych Polkowicach – mówi
Robert Drobina, radny rady miejskiej,
wnioskodawca zadania. – Chciałbym
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podziękować radnym z klubu Lepsze
Polkowice oraz radnym koalicyjnym
z klubu PiS za to, że w 2019 i 2020
roku, podczas sesji budżetowej byli
„za”. Oczywiście, nie są to ostatnie
inwestycje, o jakie wnioskowałem na
naszym osiedlu. Oczekiwania mieszkańców są bardzo duże.
To, na przykład, ulica Żarska, odcinek
drogi od ul. Makowej do Rumiankowej, rozbudowa miejsc parkingowych
i zatok na ul. Pomarańczowej, a dalej
ulice Truskawkowa, Porzeczkowa czy
Lawendowa.
Koszt budowy ulicy Kaktusowej to
prawie 1,2 miliona złotych.
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- Rada Seniorów Gminy Polkowice
zebrała wśród swoich członków oraz
zaprzyjaźnionych osób 950 złotych.
Za te pieniądze kupiliśmy produkty,
które są potrzebne uchodźcom, jak
proszki do prania, żele do mycia, pasty do zębów, szampony, a także mleko
modyfikowane dla dzieci, soczki, lizaki
i ciasteczka, aby miały coś słodkiego
oraz podpaski dla kobiet – wylicza

Mirosław Zbieroń, przewodniczący
polkowickiej rady seniorów.

Seniorzy bardzo przeżywają wojnę na Ukrainie.
- Wszyscy chcemy chronić dzieci i kobiety przed tą wojną. Okrutną wojną.
Wojna to straszna rzecz. Tam giną
ludzie. Nasi dziadkowie i rodzice też

byli w takiej sytuacji – mówi Mirosław Zbieroń. – Napływa coraz więcej
uchodźców. Musimy ich wyżywić, dać
im pracę i schronienie. Wcale się nie
dziwimy, że oni przyjeżdżają tutaj do
nas, bo uciekają przed wojną. Ratują
życie. Nie wiadomo, jak długo będzie
trwała wojna. Należy pomagać.
DRM

Są osiągnięcia, choć czasy niełatwe
W tej kadencji sołectwa zmagały się z pandemią koronawirusa, a teraz angażują
się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jednocześnie na bieżąco dbają o rozwój swoich małych wspólnot. Za tę postawę sołtysom podziękował burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.
Były słowa uznania, podziękowanie
za dotychczasową pracę oraz okazja
do rozmów przy kawie. W kawiarni
Galeria Rynek 26 z sołtysami spotkali
się przedstawiciele samorządu. Okazją
był Dzień Sołtysa.
– To święto to dobra okazja do złożenia podziękowań wszystkim naszym
sołtysom, ale także członkom rad sołeckich, którzy pracują na rzecz lokalnych społeczności. Te podziękowania
należą się za codzienną, niełatwą pracę, wykonywaną w bardzo trudnych
okolicznościach – podkreśla włodarz
Polkowic.
– Przypomnę tylko o niedawnym
szczycie pandemicznym, a teraz o dramatycznej sytuacji na Ukrainie i związanym z tym procesem przyjmowania
uchodźców. W każdej z tych trudnych
sytuacji możemy liczyć na społeczności wiejskie, których liderami są sołtysi
– mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz
Polkowic.
Nawet, jeśli pandemia i skutki wojny

na Ukrainie zdominowały życie wspólnot wiejskich, to praca nad podjętymi
projektami oraz realizacja bieżących
zadań wcale na tym nie ucierpiały.
– To moja pierwsza kadencja i od
początku musiałam sprostać wielu
wyzwaniom. Najpierw tymi związanymi z koronawirusem, teraz z wojną
na Ukrainie, bo również mieszkańcy
Sobina mobilizują się i robią co mogą,
aby pomóc uchodźcom – mówi Ewelina Turkiewicz, sołtyska Sobina. – Tego
wszystkiego nie udałoby się dokonać,
gdyby nie wsparcie rady sołeckiej.
Dzięki tej współpracy doposażyliśmy
naszą świetlicę wiejską i zorganizowaliśmy wiele pożytecznych imprez
charytatywnych – dodaje.
Na nieoczekiwane trudności w tej kadencji rad sołeckich zwracali uwagę
obecni na spotkaniu sołtysi. Lecz jednocześnie wszyscy mogli pochwalić się
swoimi osiągnięciami.
– Rzeczywiście, kiedyś praca sołtysa
była łatwiejsza. Dziś jest więcej pracy,

FOT. R. TOMCZAK

FOT. R. FLISIEWICZ

Polkowiccy emeryci postanowili również zaangażować się w pomoc uchodźcom
z Ukrainy. Zorganizowali zbiórkę, a za zebraną kwotę kupili potrzebne w Centralnym Punkcie Zbiórki produkty.

są nowe wyzwania. Ale nadal można
z powodzeniem realizować swoje zadania, jeśli można liczyć na radę sołecką. U nas wszystkie drogi gruntowe
są naprawione i doświetlone, a więc
nawet w czasie pandemii udało nam
się sporo dokonać – uważa Kazimierz
Fuczyło, sołtys Nowej Wsi Lubińskiej.
Podczas spotkania sołtysi otrzymali
od burmistrza Polkowic listy okolicznościowe z podziękowaniami za
dotychczasową pracę oraz upominki
nawiązujące do tematyki wiejskiej.
RT
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Rocznica odkrycia złóż miedzi
W 65.rocznicę odkrycia złóż miedzi odbyły się różne uroczystości w Zagłębiu Miedziowym. Hołd odkrywcom oddano najpierw pod obeliskiem w Sieroszowicach - miejscu wielkiego odkrycia. Następnie uroczystości przeniosły się do Lubina pod pomnik Jana Wyżykowskiego.
uczcić odkrywców naszego skarbu,
odkrywców, których praca i wysiłek
doprowadziły do tego, że te złoża są
dziś eksploatowane.

65. jubileusz wielkiego odkrycia rozpoczął się w Sieroszowicach. Uroczystość w tym miejscu odbyła się po raz
21. Przedstawiciele zarządu KGHM,
delegacje wielu oddziałów miedziowej

spółki, samorządowcy, młodzież
szkolna i mieszkańcy, złożyli kwiaty
pod obeliskiem upamiętniającym
odkrycie dr. Wyżykowskiego i jego
zespołu.
– Nie byłoby takich Polkowic, nie
byłoby takiego Zagłębia Miedziowego bez rud miedzi znajdujących się
na tym terenie - powiedział Łukasz
Puźniecki, burmistrz Polkowic. – To
miedzi zawdzięczamy cały dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy. Spotkaliśmy się tutaj, aby

FOT. D. SZYMACHA

FOT. D. SZYMACHA

FOT. D. SZYMACHA

23 marca 1957 roku pod Sieroszowicami polscy geolodzy pod kierunkiem
dr. Jana Wyżykowskiego dokonali historycznego odkrycia, które zmieniło
obraz nie tylko gminy Polkowice, ale
i całego Zagłębia Miedziowego, a także miało ogromny wpływ na gospodarkę kraju.

– Myślę sobie, że gdyby nie nieustępliwość i konsekwencja w działaniu,
trwanie przy swoich przekonaniach
jednego człowieka to być może nas
wszystkich na tym placu by nie było
– powiedział Marcin Chludziński,
prezes zarządu KGHM Polska Miedź
S.A. – Za nami bawią się dzieci. Ich
też może by tu nie było, gdyż nie byłoby tych wszystkich, którzy tu przyjechali, by wydobywać miedź. I dzięki
temu jednemu człowiekowi jesteśmy
tutaj wszyscy, jest region, jest Zagłębie Miedziowe, jest firma, która zajmuje siódme miejsce na świecie jeśli
chodzi o wydobycie miedzi i pierwsze lub drugie w wydobyciu srebra.
Umożliwił to jeden człowiek: dr Jan
Wyżykowski. I za to oddajemy mu
dzisiaj hołd.

FOT. D. SZYMACHA

FOT. D. SZYMACHA

Druga część obchodów odbyła się
w Lubinie, gdzie pod pomnikiem Jana
Wyżykowskiego składano kwiaty.

Dariusz Szymacha

Jan Wyżykowski urodził się 31 marca 1917 roku we wsi Haczowa w woj. rzeszowskim. Ukończył Krakowską Akademię Górniczo-Hutniczą. Swoje życie zawodowe
rozpoczął na dole w kopalni jako górnik. Później objął stanowisko referenta w Instytucie Geologicznym w Warszawie. Poszukiwania złóż miedzi zabrały mu wiele długich lat. W lipcu 1966 roku przyznano mu Nagrodę Państwową I stopnia za odkrycie
rud tego pierwiastka. Zmarł 29 października 1974 roku.

Wyjątkowe odznaczenie

FOT. D. SZYMACHA

W dniu rocznicy odkrycia złóż rud miedzi kapituła Centrum Badań Jakości postanowiła odznaczyć rektora doktora Tadeusza Kierzyka, profesora Uczelni Jana Wyżykowskiego, odznaką „Zasłużony dla CBJ”.
Uroczystość odbyła się w Lubinie w oddziale zamiejscowym UJW.

Inicjatywa przyznania odznaki prof.
UJW Tadeuszowi Kierzykowi wyszła
z Centrum Badań Jakości, spółki
z grupy kapitałowej KGHM.
- Nasza uczelnia w tym roku obchodzi 20-lecie działalności, a od 14 lat
kształcimy inżynierów-górników,

kadry niezbędnej w naszym regionie.
Stąd też zamysł, aby wyróżnić prof.
Tadeusza Kierzyka, rektora uczelni
odznaką „Zasłużony dla CBJ”. Ta
odznaka została przyznana przez
zarząd CBJ jako dowód uznania za
owocną współpracę UJW ze spółką,

a także za wkład w rozwój kadry CBJ.
Uczelnia Jana Wyżykowskiego bowiem kształci także inżynierów na
potrzeby całego holdingu - mówi
Maria Paszkowska, kierownik Biura
Promocji i Rozwoju Inicjatyw Lokalnych Uczelni Jana Wyżykowskiego.
W uroczystości wziął udział także
włodarz Polkowic.
- Chciałbym bardzo serdecznie panu
rektorowi pogratulować - powiedział Łukasz Puźniecki, burmistrz
Polkowic. – Rzeczywiście jego praca
i zaangażowanie w to, żeby uczelnia
otwierała się na przedsiębiorstwa,
które działają na terenie Zagłębia Miedziowego są bardzo duże.
Dziękuję za to serdecznie. Uczelnia
współpracuje z CBJ, ale także między

innymi z KGHM Metraco, ZANAM
i wieloma innymi, których obecność
w regionie jest bardzo ważna.
- To jest szczególny dzień – stwierdził Wacław Szetelnicki prezes CBJ.
– Dzień, w którym chcemy podziękować panu rektorowi za wysiłek, wkład,
za jego troskę w rozwój uczelni i za to,
że znaleźliśmy partnera – Uczelnię
Jana Wyżykowskiego. Nadaliśmy
Jego Magnificencji odznakę „Zasłużony dla CBJ”. To szczególne odznaczenie ustanowione zostało nie tylko
dla pracowników, ale także dla osób
aktywnie włączających się w pracę
na rzecz CBJ. Pan Tadeusz Kierzyk
zasłużył na nie bezapelacyjnie.
Dariusz Szymacha

dr Taduesz Kierzyk
REKTOR, PROFESOR UJW

Mimo swoich siwych włosów,
czuję się skrępowany jak chłopiec na akademii. Nie na co dzień
się zdarza, że w ten sposób inne
osoby wyrażają ocenę współpracy. Jest to dla mnie wielka satysfakcja. Świadczy o tym, że zarząd spółki widzi naszą współpracę we właściwej perspektywie. Jest to bardzo miłe i sprawia
mi dużą przyjemność, aczkolwiek
uważam, że zawsze można zrobić więcej.
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„Miedziowy przewodnik” turystyczny
Co zwiedzić w gminie Polkowice? Jakie miejsca polecić znajomym? Z pomocą przychodzi aplikacja
naMIEDZI – elektroniczny przewodnik turystyczny po Zagłębiu Miedziowym.

Krzysztof
Kaczanowski
DYREKTOR WYDZIAŁU
PROMOCJI, TURYSTYKI
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
W URZĘDZIE GMINY POLKOWICE

Sukcesywnie będziemy rozwijać ofertę turystyczną Polkowic. Najpopularniejsze miejsca to głównie te związane z górniczym charakterem
naszego miasta, jak
pomnik „Górnikom
Polskiej Miedzi”, makieta szybu górniczego czy wagonik przy
ul. Kmicica. Wiele wyjątkowych miejsc jest
też związanych z genius loci Polkowic, jak
wiatrak holenderski.
Ważnym punktem na
mapie turystycznej
jest też znany na całym świecie szlak św.
Jakuba, który przechodzi przez naszą
gminę. O wszystkie te
miejsca dbamy, choć
niektóre z nich wymagają jeszcze większego wyeksponowania. Dzięki współpracy z KGHM turyści, jak
i mieszkańcy mogą je
znaleźć w aplikacji naMIEDZI.
4

Aplikacja naMIEDZI jest bezpłatna
i przeznaczona na smartfony oraz
tablety. Jest dostępna również przez
przeglądarkę internetową na stronie
www.namiedzi.com. Łatwo można
ją znaleźć na gminnej stronie www.
polkowice.eu, w zakładce „Promocja Gminy”. Aplikacja ma charakter
otwarty i podmiot nią administrujący (KGHM) na życzenie samorządów dokłada kolejne punkty do
map w aplikacji, opisując je treścią
lub krótkimi filmikami. naMIEDZI
wykorzystuje wszystkie możliwości
urządzeń mobilnych, prezentując obrazy 360°, zdjęcia, filmy, modele 3D
rozszerzając tym samym otaczającą
nas rzeczywistość.
Do skorzystania z aplikacji naMIEDZI wystarczy telefon komórkowy
lub tablet z dostępem do Internetu,
funkcją lokalizacji i Bluetooth. Dzięki zastosowaniu technologii Beacon,
treść niektórych punktów jest ukryta i wyświetli się tylko wtedy, gdy
użytkownik aplikacji znajdzie się
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w konkretnej lokalizacji. Zachęca to
do aktywnego zwiedzania Zagłębia
Miedziowego.
Aplikacja działa w dwóch systemach
operacyjnych: Android lub iOS.
Każda z gmin, która zdecydowała się
skorzystać z zaproszenia do współtworzenia aplikacji, przekazała twórcom projektu opis i zdjęcia miejsc na
swoim terenie, które warte są odwiedzenia. Miejsca te tworzą mini trasy
turystyczne po konkretnych miastach czy gminach.
– Całe Zagłębie Miedziowe to
prawdziwa kopalnia atrakcji turystycznych. Warto to pokazywać,
żeby ten region nie kojarzył się tylko
z przemysłem, ale także z walorami
naszej przyrody i pamiątkami historii
– uważa burmistrz Polkowic Łukasz
Puźniecki.
W Polkowicach są to głównie miejsca
związane z górniczym charakterem
naszego miasta (np. pomnik „Górnikom Polskiej Miedzi”, makieta szybu
górniczego czy wagonik górniczy),

ale także te związane z historią miasta, jak wiatrak holenderski czy kościół pw. św. Michała Archanioła.
Każde z tych miejsc będzie oznaczone w terenie aluminiową tabliczką.
– Aktualnie jesteśmy w trakcie
ujednolicania systemu identyfikacji
miejskiej, który pozwoli na atrakcyjne oznaczenia szlaków i miejsc.
Skutecznie udało się nam oznaczyć
drogę św. Jakuba dodatkowo tworząc
pieczątkę miejską, pamiątkową przypinkę i tablice informacyjne. Przychodzi czas na oznaczanie kolejnych
miejsc i szlaków dbając o ich kreację
i osobliwą tożsamość, co wpisuje się
w całość zadania, jakim jest kreowanie marki „Polkowice”- mówi Karol
Pikor z Wydziału Promocji, Turystyki
i Komunikacji Społecznej w Urzędzie
Gminy Polkowice.
Administratorem i pomysłodawcą
aplikacji jest KGHM Polska Miedź
SA. Głównym zamysłem miedzianej
spółki było z jednej strony zebranie

wiedzy o wartościach turystycznych
regionu, a z drugiej – pomoc turystom i mieszkańcom w odkrywaniu
piękna terenów Zagłębia Miedziowego, w dodatku w nowatorski sposób.
Aplikację uruchomiono 16 lipca
2020 roku. Był to efekt dialogu
KGHM z samorządami i krok do realizacji wspólnych celów.
- Zagłębie Miedziowe to wyjątkowy
region, a KGHM jest jego fundamentem. Zachęcamy do rodzinnego
wyjścia z czterech ścian i spacerów
w najbliższej okolicy, aby odkrywać nieznane miejsca - powiedział
podczas konferencji inaugurującej
projekt szef miedziowego giganta
Marcin Chludziński. - Mamy poczucie odpowiedzialności za lokalną
społeczność, za środowisko naturalne, ale także za to, by promować
dziedzictwo kulturowe Zagłębia Miedziowego – dodał.
DRM

Lista atrakcyjnych turystycznie
miejsc w gminie polkowice
dostępna w aplikacji naMiedzi
1.Kościół pw. św. Michała Archanioła
w Polkowicach
2. Postać górnika przy polkowickim
ratuszu
3. Kościół pw. św. Barbary
w Polkowicach
4. Pomnik Marszałka Józefa
Piłsudskiego
5. Wiatrak holenderski w Polkowicach
6. Wagonik górniczy
7. Mural „Dziękujemy za Solidarność”
8. Mural „Dziękujemy naszym
bohaterom”
9. Pomnik „Górnikom Polskiej
Miedzi” w Polkowicach
10. Uczelnia Jana Wyżykowskiego
w Polkowicach
11. Kopalnia ZG Rudna Zachodnia
w Polkowicach
12. Kopalnia ZG Rudna
Główna w Polkowicach
13. Polkowicka makieta
szybu na rondzie

Всю інформацію зі сторінок 5-6 можна
знайти у вкладці на сайті www.polkowice.
eu українською мовою.

Stale poszerzamy zakres pomocy
Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną na terenie naszej gminy, mogą liczyć
na pomoc polkowickiego samorządu. Wyrobienie numeru PESEL, otrzymanie świadczeń pomocowych, opieka lekarska, lekcje polskiego czy stały kontakt z tłumaczem – to tylko niektóre obszary, w których uchodźcy mogą otrzymać wsparcie.
Od środy, 16 marca, pracownicy polkowickiego magistratu oraz tłumacz języka ukraińskiego przyjmują uchodźców, którzy chcą wyrobić
sobie numer PESEL upoważniający ich do rządowej pomocy. Petenci
z Ukrainy przyjmowani są w dni powszednie w godzinach 10-14.
Aby do minimum skrócić czas oczekiwania na załatwienie sprawy oraz
aby obsługa interesantów z Ukrainy
przebiegała płynnie, wydział spraw
obywatelskich wprowadził system
zapisów.
– Aby złożyć wniosek należy wcześniej umówić się na wizytę w wydziale spraw obywatelskich. Zgłoszenia
takie przyjmują osoby w punkcie informacyjnym w holu polkowickiego
ratusza. Rekomendujemy umawianie wizyt w trakcie odbioru bonu/vouchera na zdjęcia – mówi Agnieszka Ziółkowska-Szczupak, dyrektor
Wydziału Spraw Obywatelskich UG
Polkowice.
Zdjęcia do wniosków o PESEL będą
wykonywane w Studio Foto Video
Tadeusz Zieliński, przy ul. Pocztowej
5a w Polkowicach. W trakcie składania wniosku o nadanie nr PESEL
możliwe jest również potwierdzenie
profilu zaufanego, który niezbędny
jest np. do złożenia wniosku do ZUS
o świadczenie 500+.
Osoby, które chciałyby potwierdzić
profil zaufany, muszą posiadać
polski numer telefonu oraz e-mail.
Może on pochodzić z portalu ukraińskiego, ale adres musi być oryginalnie założony według alfabetu
łacińskiego.
Obywatele Ukrainy, którzy posiadają
już numer PESEL z symbolem UKR
oraz założony profil zaufany, mogą

zgłaszać się osobiście do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Polkowicach
przy ul. Lipowej 2.
– Wnioski o świadczenia rodzinne
należy pobrać i złożyć osobiście
w Dziale Świadczeń Rodzinnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach lub drogą elektroniczną
za pomocą systemu Empatia oraz
poprzez bankowość elektroniczną –
informuje Beata Puławska, dyrektor
OPS w Polkowicach.

Aktualizacja
numeru PESEL
Obywatele Ukrainy, którzy uzyskali
numer PESEL przed 16 marca 2022
roku, a przyjechali do Polski po 24
lutego tego roku z powodu toczących
się na terenie Ukrainy działań wojennych, powinni ponownie zwrócić się
do urzędu gminy w celu przedłożenia
fotografii i pobrania odcisków palców.
Voucher/bon na darmowe zdjęcie dostępny jest w urzędzie gminy.
– Aktualizacja danych w rejestrze
PESEL niezbędna jest dla osób, które będą chciały skorzystać z rozwiązań
pomocowych wynikających z ustawy
z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa, czyli, na przykład, możliwości złożenia wniosku o świadczenie
500+ – wyjaśnia Wojciech Żbikowski,
zastępca dyrektora Wydziału Spraw
Obywatelskich w UG Polkowice.
Ponadto, nadanie numeru PESEL
umożliwi podjęcie legalnej pracy,
kontynuowania leczenia korzystając
z polskiej opieki zdrowotnej czy dostęp
do edukacji dla najmłodszych.

DROGA PO PESEL
I ŚWIADCZENIA

TAK

NIE

CZY
POSIADASZ
ZDJĘCIE?

UMÓW SIĘ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
(zgłoszenie dokonać można w holu polkowickiego ratusza)

ODBIERZ VOUCHER/BON NA ZDJĘCIE
UMÓW SIĘ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU
(zgłoszenie dokonać można w holu polkowickiego Ratusza)

ZRÓB ZDJĘCIE
(zdjęcia wykonujemy w Studio Foto Video Tadeusz Zieliński
ul. Pocztowa 5a w Polkowicach)

TAK

(e-mail może pochodzić z portalu ukraińskiego
ale musi być pisany alfabetem łacińskim)

POSIADASZ
E-MAIL
I POLSKI NUMER
TELEFONU?

NIE
ZAŁÓŻ POLSKI NUMER TELEFONU I E-MAIL
(e-mail może pochodzić z portalu ukraińskiego
ale musi być pisany alfabet łacińskim)

ZŁÓŻ WNIOSEK O PESEL W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH
TERAZ MOŻESZ UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIA
ZŁÓŻ WNIOSEK O JEDNORAZOWE
ŚWIADCZENIE RODZINNE 300PLN
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
(od 21-25 marca wnioski przyjmują pracownicy socjalni
Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach)

pokój nr 2 - tel. 76 724 67 11
pokój nr 3 - tel. 76 724 67 10
pokój nr 4 - tel. 76 724 67 12
pokój nr 5 - tel. 76 724 67 13
(na jednym wniosku należy wpisać dane tylko jednej osoby)

POLKOWICZANIE
DLA UKRAINY

ZAŁÓŻ KONTO
W BANKU
ZŁÓŻ WNIOSEK O ŚWIADCZENIE
Z PROGRAMU 500+
wniosek można złożyć na: https://empatia.mpips.gov.pl/
(świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko
w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce)

WYPŁATA NA KONTO BANKOWE

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
24.03.2022
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„Rodzina 500+” dla obywateli Ukrainy, którzy
mają pod opieką dziecko
Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego
2022 r. w związku z działaniami wojennymi
i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.
Na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce, obywatele Ukrainy
mogą otrzymać świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+).
Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna
tymczasowego i osoby sprawującej pieczę
zastępczą nad dzieckiem.
Wnioski o świadczenie 500+ może złożyć
osoba, która spełnia określone wymogi.
Osoba taka musi być obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy.
Jej pobyt w Polsce jest legalny. Ma pod
opieką dziecko, które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski
po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Ma pod opieką dziecko
urodzone w Polsce przez matkę, która jest
obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce
jest legalny. Opiekuna tymczasowego albo
pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami
wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki
ustanawia polski sąd.
Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim
o przyznanie świadczenia 500+ będzie
można składać tylko elektronicznie przez
Platformę Usług Elektronicznych (PUE)
ZUS. Informacja, od kiedy można składać
wnioski, będzie wkrótce podana na stronie
internetowej ZUS.
Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie: polski numer identyfikacyjny PESEL
osoby składającej wniosek i dziecka, adres
mailowy osoby, polski numer telefonu, numer rachunku bankowego w Polsce.
Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r., lub od daty
faktycznego przekroczenia granicy po 23
lutego 2022 r. dla obywateli Ukrainy, którzy
wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23
lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.
Na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35
miesięcy, które mieszka w Polsce można
otrzymać świadczenie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego (tzw. RKO).
Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna
tymczasowego. Łączna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego wynosi maksymalnie 12 tys. zł na dziecko, od pierwszego
dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy
12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąc życia.

Szczepienia dla ukraińskich dzieci

Zdrowotnych. Kadra przychodni wykonuje szczepienia ochronne u dzieci ukraińskich przebywających na terenie gminy
Polkowice.
Osoby przebywające na terytorium Polski
przez okres krótszy niż trzy miesiące mogą
dobrowolnie poddać się szczepieniom
ochronnym, określonym w Programie
Szczepień Ochronnych jako obowiązkowe
dla obywateli RP, z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Należą do nich
także szczepienia noworodkowe przeciw
gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, jak i dalsze szczepienia przewidziane w Programie Szczepień Ochronnych (PSO). Szczepienia poekspozycyjne,
które są wymagane w zapewnieniu zdrowia
i życia pacjenta (tężec, wścieklizna) powinny być wykonane niezwłocznie, zgodnie
z decyzją lekarza.
Szczepienia są dokumentowane w karcie
uodpornienia lub w eKarcie Szczepień,
Książeczce Szczepień oraz dokumentacji
medycznej.
O rozpoczęciu, kontynuacji lub uzupełnieniu realizacji szczepień ochronnych z PSO
na 2022 r., w tym o terminach szczepień,
decyduje każdorazowo lekarz Podstawowej
Opieki Zdrowotnej, sprawujący opiekę nad
dzieckiem, zgodnie z opracowanym indywidualnym kalendarzem szczepień.
Wszelkie dodatkowe informacje na temat
szczepień można uzyskać w punkcie informacyjnym dla uchodźców, który znajduje
się naprzeciw głównego wejścia do PCUZ,
codziennie w dni robocze od godziny 7 do
14.35.

Baza materiałów w polkowickiej bibliotece
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Polkowicach nie pozostaje obojętna na
konflikt zbrojny na Ukrainie. Aby okazać
swoją solidarność z obywatelami Ukrainy,
placówka udostępnia publikacje w języku
ukraińskim. Są one dostępne na stronie
internetowej www.mgbp.pl. Baza książek
dostępnych w języku ukraińskim jest na
bieżąco aktualizowana.

6

24.03.2022

I Biuro Obsługi Pacjenta – procedura wpisania pacjenta:

W każdy poniedziałek i środę, osoby, które
znalazły schronienie w byłym domu dziecka Skarbek, mogą skorzystać z bezpłatnych
lekcji języka polskiego. - Są to dwie godziny
zajęć w poniedziałek i dwie godziny w środę. Lekce są bezpłatne. Zainteresowanie
nimi jest bardzo duże - informuje Magdalena Soliwoda, wolontariuszka, która
sama wymyśliła i zaproponowała program
bezpłatnych lekcji języka polskiego dla
Ukraińców. Na co dzień pani Magdalena jest polonistką w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
w Jędrzychowie.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych oferuje bezpłatną opiekę medyczną dla obywateli Ukrainy przybyłych po 24 lutego do naszej gminy. Z darmowej opieki zdrowotnej
mogą skorzystać osoby, które będą miały założoną Kartę Pacjenta w Punkcie Informacyjnym dla Uchodźców;
Do założenia Karty Pacjenta potrzebne jest przedłożenie:
1. nr paszportu lub
2. nr dowodu osobistego lub
3. nr prawa jazdy lub
4. nr TZTC (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca w Polsce) lub
5. PESEL (jeśli został nadany zgodnie z wytycznymi CEZ, na karcie trzeba podać adres
przebywania w Polsce)

procedura przyjęcia w 3 krokach:

Lekcje polskiego

Młodzi obywatele Ukrainy mogą się zaszczepić w Polkowickim Centrum Usług

KORZYSTAJ BEZPŁATNIE ZE SŁUŻBY ZDROWIA

Roman Tomczak

1. IMIĘ, NAZWISKO, DATA URODZENIA, KRAJ POCHODZENIA
2. PESEL+ POWIADOMIENIE O NADANIU PESEL (JEŻELI PACJENT POSIADA PESEL)
3. ADRES ZAMIESZKANIA
4. NUMER TELEFONU – DO OPIEKUNA W POLSCE, ALBO DO PACJENTA Z UKRAINY, JEŻELI JEST W STANIE
POROZUMIEĆ SIĘ W JĘZYKU POLSKIM
5. W PRZYPADKU BRAKU NR PESEL BRANY POD UWAGĘ JEST DOKUMENT:
•PASZPORT – NUMER PASZPORTU, DATA WYDANIA, KOD WYDANIA, KRAJ
LUB
•DOWÓD OSOBISTY – NUMER DOWODU, KOD WYDANIA, DATA WYDANIA, KRAJ
LUB
•PRAWO JAZDY
LUB
•TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA W POLSCE
LUB
•AKT URODZENIA – NUMER AKTU
6.JEŻELI JEST NADANY PESEL, WYBIERANY JEST LEKARZ PROWADZĄCY, PIELĘGNIARKA, POŁOŻNA

II Rejestracja – procedura wpisania pacjenta zgodna
z dostępnym harmonogramem
III Realizacja świadczeń
Świadczenia są realizowane zgodnie z terminami obowiązującymi wszystkich Pacjentów.

GOŚĆ WYDANIA

Poliszczuk: Wierzymy w to, że jak najszybciej
będziemy mogli wrócić do domu

Z rodziną uciekła z Charkowa przed wojenną zawieruchą do Polski. Schronienie znalazła w Polkowicach, gdzie razem ze swoimi rodakami próbuje przetrwać ten trudny dla wszystkich czas. Docenia otrzymywane wsparcie, a myślami jest z mężem, bratem i ojcem, którzy zostali w Ukrainie. Z Aleną Poliszczuk rozmawia Urszula Romaniuk.
Przeszliśmy wszystkie formalności.
Wtedy było tam bardzo dużo osób. Były
długie kolejki. Pytaliśmy wolontariuszy,
ile osób tak naprawdę jest i okazało się,
że ponad siedem tysięcy osób czeka na
pociąg. Po stronie polskiej dzieci dostały
herbatkę, różne słodkości. Tak zostaliśmy powitani.

Jak pani rodzina trafiła do Polkowic?
Pociągiem dojechaliśmy do Wrocławia. Staliśmy na korytarzu, bo nie było
miejsca w przedziałach, tyle ludzi jechało. Stamtąd pociągiem dotarliśmy
do Lubina znajomi naszych znajomych
przywieźli nas do Polkowic.

ALENA POLISZCZUK
Pochodzi pani z Charkowa.
Jaka była sytuacja w mieście, kiedy zapadła decyzja
o wyjeździe, a właściwie
o ucieczce przed wojną.

pora pakować się, bo robi się coraz
niebezpieczniej, więc zdecydowaliśmy
się zabrać najpotrzebniejsze rzeczy
i wyjechać.

Mieszkaliśmy na obrzeżach miasta, nie
widzieliśmy dokładnie, jaka jest sytuacja, ale słychać było wybuchy, różne
eksplozje. Mąż powiedział, że nadeszła

Przyjechałam z rodziną i moją siostrą
oraz szwagierką i jej rodziną. Razem
jest nas dziewięcioro.

Z kim pani przyjechała?

Dużo osób uciekało wtedy
i nadal ucieka z Ukrainy.
Jaka była wasza podróż?
Jechaliśmy w dziewięć osób w jednym
przedziale. Było bardzo ciężko. Dojechaliśmy do Lwowa i czekaliśmy tam
na pociąg. Wolontariusze z Dniepropietrowska proponowali dojechać autobusem do granicy i przewieźli nas.
Na granicę z Polską dotarliśmy 7 marca.

Wszyscy jesteście w jednym
budynku. Minęły pierwsze
emocje związane z pobytem w nowym miejscu.
Jak się teraz czujecie?
Otrzymaliśmy dużo pomocy. Cały czas
ktoś nas pyta, czy czegoś potrzebujemy.
Podtrzymują nas na duchu, przynoszą
różne rzeczy. Czasami płaczą, jak opowiadamy, co nas spotkało. Naprawdę,
dostaliśmy tutaj bardzo duże wsparcie.

Z pewnością obserwuje pani to, co dzieje się
teraz w Ukrainie.

Oczywiście, śledzę to, co się dzieje
w moim kraju, czytam różne wiadomości na portalach, ale staram się też za
dużo o tym wszystkim nie myśleć, bo
bardzo ciężko jest to wszystko przyjąć.
Tam zostali wszyscy nasi mężczyźni.
Mój mąż, brat i ojciec. Z ojcem nie mam
kontaktu od wielu dni i nie wiem, tak naprawdę, co się z nim dzieje.

Wszyscy czekają na koniec
wojny w Ukrainie. Koniec
bombardowań i zabijania.
Trudno teraz przewidzieć,
co będzie dalej. Ogromne
są też zniszczenia w całym
kraju. Jak pani wyobraża
sobie najbliższą przyszłość?
Oczywiście, wszyscy wierzymy w to, że
jak najszybciej będziemy mogli wrócić
do domu. A jeżeli zostaniemy tu na dłużej, to będziemy szukać pracy. Dziecko
już teraz chodzi do szkoły i bardzo ją
chwali, podoba mu się. Będziemy tutaj
porządkować sobie życie, ale wszyscy
wierzą w to, że wrócimy do domu. Podtrzymujemy się na duchu. Próbujemy
cieszyć się z różnych powodów, z każdej
drobnostki, bo poddawać się panice nie
ma sensu w takiej sytuacji. Wspieramy
się więc i myślimy o lepszym jutrze.

Поліщук: Ми віримо, що дуже скоро
зможемо повернутися додому
У Олени Поліщук бере інтерв’ю Урсула Романюк. До Польщі Олена з сім’єю приїхала з Харкова, рятуючись від війни. Вони знайшли
притулок в Польковіце, де разом зі своїми співвітчизниками намагаються пережити цей важкий для всіх час. Жінка цінує підтримку та
опіку, яку тут отримує, та її думки з чоловіком, братом і батьком, які залишилися на Україні.
Ви родом з Харкова.
Яка була ситуація
в місті, коли було
прийнято рішення
виїхати, а точніше
втекти від війни.
Ми живемо на околиці міста, ми
не бачили точно, яка ситуація, але
чули вибухи. Мій чоловік сказав,
що настав час зібрати речі, тому що
це стає все небезпечніше , тому ми
вирішили взяти найнеобхідніші речі
і виїхати.

Ми їхали всі в одному купе. Це було
дуже важко. Ми приїхали до Львова
і чекали там на потяг. Волонтери
з Дніпра запропонували сісти на
автобус до кордону і перевезли нас.
Ми перетнули кордон з Польщею 7
березня. На той час там було багато
людей. Були довгі черги. Ми запитали
у волонтерів, скільки там людей,
і виявилося, що на потяг чекають
понад сім тисяч чоловік. З польської
сторони кордону діти отримали чай
та солодощі.

Ви всі в одному
домі. Перші
емоції, пов’язані
з перебуванням
на новому місці,
пройшли. Як ви себе
почуваєте зараз?
Про нас весь час піклуються, люди
постійно запитують нас, чи нам щось
потрібно. Нас підтримують, приносять
нам речі. Іноді люди плачуть, коли ми
розповідаємо, що з нами сталося.
Ми цінуємо цю допомогу.

Як ваша сім’я
опинилася в
Польковіце?

Ви, звичайно,
спостерігаєте за тим,
що зараз відбувається
Я приїхала зі своєю сім’єю, сестрою
в Україні.
і зовицею та її сім’єю. Всього дев’ять Потягом ми доїхали до Вроцлава.
З ким ти приїхала?

осіб.

Багато людей тікали
з України і досі
тікають. Якою була
ваша подорож?

Там було так багато людей, що
довелося стояти в проході. Пізніше,
теж потягом, добралися до Любіна,
а вже звідти друзі наших друзів
привезли нас до Польковіце.

Звичайно, я стежу за тим, що
відбувається в моїй країні, читаю
новини в інтернеті, але і намагаюся
не думати про війну, тому що, ще
досі важко повірити в те, що це все
відбувається насправді. Мій чоловік,

брат і батько залишилися на Україні.
Я не можу зв’язатися з батьком вже
декілька днів, я переживаю, бо не
знаю, що з ним.

Всі чекають
закінчення війни в
Україні. Чекають
закінчення
бомбардувань і
вбивств. Зараз важко
передбачити, що буде
далі. Руйнування
по всій країні
величезні. Як ви
оцінюєте найближче
майбутнє?
Звичайно, ми всі віримо, що зможемо
повернутися додому якомога
швидше. Але якщо доведеться
залишитися тут на довший час,
будемо шукати роботу. Моя дитина
вже ходить до школи і дуже її хвалить
. Будемо старатися якось налагодити
своє життя тут в Полковіцах, але

всі ми віримо, що ми дуже скоро
повернемося додому. Цією вірою
живемо. Ми шукаємо радість у
всьому, навіть в дрібничках, адже
панікувати в такій ситуації безглуздо.
Тому ми підтримуємо один одного і
думаємо про краще майбутнє.

Tłumaczenie:
Ksenia
Stępień
Yulia
Tkachuk
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Zieleń, zieleń i jeszcze raz zieleń
Właściwa pielęgnacja drzew i krzewów, czyszczenie placów zabaw, koszenie trawników – gmina rozpoczyna wiosenne porządki. Ale to
nie wszystko w tym roku w ciepłe dni mieszkańcy będą mogli korzystać również z nowych zielonych miejsc do wypoczynku.

– Utrzymanie czystości w gminie, dbanie o zieleń i miejsca rekreacji to kluczowe zadania samorządów. Jesteśmy
konsekwentni w tych działaniach. Co
więcej, jesteśmy konsekwentni w zazielenianiu gminy i tworzeniu nowych
miejsc do wypoczynku dla mieszkańców– mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Porządkowanie terenów
Każdego roku gmina dba o to, by wiosną mieszkańcy mogli spędzać czas
na świeżym powietrzu w przyjaznym,
zadbanym otoczeniu. Dlatego też już
w marcu rozpoczynają się prace związane z porządkowaniem placów zabaw
oraz elementów małej infrastruktury.
Każdego roku ważnym elementem
przygotowań do sezonu są prace
związane z pielęgnacją zieleni m.in.
grabienie liści, przycinanie trawników, usuwanie obumarłych kwiatów,
cięcie starych krzewów czy pielenie
chwastów. Tereny miejskie w naszej
gminie porządkowane są w podziale
na siedem sektorów. O trzy z nich dba
Polkowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej.

Jacek Kaszuba

utrzymanie.
- Umowa obejmuje siedem parków
położonych na terenie gminy i park
przy ulicy Chocianowskiej w Polkowicach - informuje Agnieszka Zaleska, inspektor do spraw gospodarki
komunalnej. – Umowa obejmuje
koszenie trawników, odchwaszczanie chodników i alejek, utrzymanie
ogólnej czystości: zbieranie odpadów
i opróżnianie koszy na śmieci, zbieranie opadłych, suchych gałęzi i tym
podobnych – wymienia.
Większość parków będzie koszona
w okresie wegetacyjnym czterokrotnie. Mają być regularnie sprzątane, a zebrane śmieci niezwłocznie
wywożone.

PREZES PGM SP. Z O.O.

Zieleń jest bardzo cenna
w każdym obszarze miasta.
To skarb, o który należy dbać.
Nasi pracownicy pielęgnują tereny zielone na najwyższym
poziomie. Mieszkańcy mogą
cieszyć się estetycznym otoczeniem, ale nie tylko. Zieleń
zapewnia przyjemny chłód
w upalne dni, ale też w dużym
stopniu chroni nasze zdrowie
przed szkodliwymi pyłami
i kurzem .

Pielęgnacja parków
Gminne parki są zadbane i regularnie
pielęgnowane. Gmina zawarła roczną
umowę, która zapewnia ich właściwe

U PANI ELI
W OGRÓDKU

Rewitalizacja parków
Całkowitą metamorfozę przechodzą
trzy miejskie parki: przy ul. Kopalnianej, Dąbrowskiego i Chocianowskiej.
W tym pierwszym wykorytowano już
nowe ścieżki oraz przeprowadzono
prace związane z pielęgnacją zieleni.
Niedługo pojawią się też nowe nasadzenia, lampy parkowe oraz jednolite
dla całego parku ławki. Zamontowane zostaną stojaki na rowery, kosze na
śmieci, a także tablice informacyjne.
Natomiast na obrzeżach parku pojawi
się ścieżka rowerowa łącząca ścieżkę
na ulicy Ogrodowej ze ścieżką na
ulicy Kopalnianej. Inwestycja będzie
kosztować około 2,2 mln zł. Z uroków
tego miejsca mieszkańcy będą mogli

cieszyć się jeszcze wiosną.

ze źródeł zewnętrznych.

– Park przy Kopalnianej będzie służył
wyciszeniu i odpoczynkowi. Będzie
także miejscem edukacji, pojawią
się tam ścieżki dydaktyczne oraz tablice informacyjne, przypominające
o dawnym przeznaczeniu tego miejsca. Przypomnijmy, że kiedyś znajdował się tam cmentarz ewangelicki.
Dlatego wszelkie prace są wykonywane w taki sposób, aby uszanować
to miejsce – mówi Łukasz Puźniecki.
– Ostatecznie dokonamy inwentaryzacji wszystkich parków na terenie
gminy, tak aby wkrótce móc cieszyć
się z urokiem tych zielonych miejsc
– podkreśla.

Atrakcyjne miejsca
do wypoczynku

Praca wre także w parku przy ulicy
Dąbrowskiego, gdzie rozebrano starą,
betonową nawierzchnię. Zakończono
również montaż instalacji elektrycznej. Obecnie układane są obrzeża
granitowe pod alejki. Na terenie
parku przybędzie ponad 30 tysięcy
nowych nasadzeń. Jednym z ważniejszych elementów będzie ogród
różany, który ma liczyć około tysiąca
kwiatów tego gatunku. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł. Połowę pokryje
dofinansowanie, jakie samorząd pozyskał z funduszy norweskich na tzw.
infrastrukturę niebieską i zieloną,
czyli działania związane z rewitalizacją
parków i ochroną wód deszczowych.
Przypomnijmy, że na realizację projektu „Zielona i niebieska infrastruktura w Polkowicach” gmina pozyskała
łącznie prawie pięć milionów złotych

W tworzenie atrakcyjnych miejsc
do wypoczynku wpisują się również
zakończone przedsięwzięcia, takie
jak na przykład zagospodarowanie
glinianek. Przypomnijmy, że wyrównano tam plac piknikowy oraz zamontowano drewniane altany ławostoły
i drewniane ławki parkowe. Zmiany
widać także na placu piknikowym przy
Ścieżce Zdrowia. Zamontowano tam
nowy sprzęt m.in. ławki, altany, kosze
na śmieci czy ruszty. Idąc za przykładem dużych polskich miast udało
się zrealizować budowę pierwszego
gminnego parku kieszonkowego.
– Parki kieszonkowe to niewielkich
rozmiarów obszary, stanowiące nowatorski sposób tworzenia nowych
form zagospodarowania terenów
zieleni w przestrzeni miejskiej. Często jest to związane z przywracaniem
zieleni miastu – tłumaczy Elżbieta Kaczorowska, gminny architekt zieleni.
– Ich ogólna dostępność, bliskość dla
mieszkańców i wyposażenie w elementy małej architektury do odpoczynku,
do rekreacji i zabaw, ma zachęcić do
integracji społecznej – dodaje.
Zieleni przybywa również dzięki założeniu, że każda duża inwestycja ma
uwzględniać nowe nasadzenia. Doskonałym przykładem wspomnianych
działań jest około 600 drzew posadzonych przy alei Jana Pawła II.
Paula Piastowska

Przedwiośnie
w ogrodzie

Przedwiośnie zaczyna się wraz z początkiem marca, a trwa nawet do
połowy kwietnia. To czas, gdy przyroda powoli budzi się do życia.

Elżbieta Kaczorowska
GMINNY ARCHITEKT ZIELENI
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Z nadejściem cieplejszych i bardziej słonecznych dni rodzi się w
nas chęć zadbania o najbliższe
otoczenie. Generalne wiosenne
porządki to już dziś norma. Zima
za nami, a w ogrodzie zaranie
wiosny otwiera kolejny intensywny
sezon. To za chwilę ogród zacznie
rozkwitać barwnymi kobiercami tulipanów, krokusów, ranników. Już
teraz kwitną przebiśniegi.
Marzec to czas wielkich przygotowań: uprawy gleby, wiosennego nawożenia, pierwszych siewów, intensywnych cięć drzew i
krzewów.
Druga połowa marca to czas na
rozpoczęcie formowania i cięcia
drzew owocowych. Tym którzy
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nie chcą się namęczyć przy cięciu, bardzo polecam kupowanie
sadzonek wyprodukowanych w
szkółkach na podkładkach karłowych bądź półkarłowych. Drzewka na takich podkładkach nie tylko są znacznie mniejsze (drzewka
nawet do 2 m wysokości), ale też
wcześniej wchodzą w owocowanie, są bardziej plenne (owocują
nawet w drugim roku po posadzeniu) i bardziej odporne na choroby
oraz przemarzanie.
Przy formowaniu młodych drzewek, oprócz cięcia, stosujmy przyginanie pędów. Starajmy się, aby
odgięty pęd był ustawiony w stosunku do przewodnika pod kątem
90 stopni. Pędy przygięte będą

słabiej rosnąć (wtedy mniej tniemy!), ale za to zawiążą większą
ilość pąków kwiatowych, które dadzą nam owoce. Przyginanie pędów przyśpiesza też wejście młodych drzew w okres owocowania.
W sadach czynność tę wykonuje
się sznurkiem, a w maju/czerwcu niezdrewniałe pędy można
odginać za pomocą klamerek do
bielizny.
Przyginanie pędów ma też znaczenie w przypadku drzew ozdobnych, gdyż tworząc szerokokątne
rozwidlenia (zbliżone do kąta prostego) gałęzie są mniej podatne
na rozłamania czy wyłamania.
Należy pamiętać, żeby z czasem
klamerki czy sznurki zdjąć, aby nie

wrosły w korę drzew. Ostatnio w
popularnym programie ogrodniczym, jako rozpórki prezentowano
wykałaczki.
To, co piszę, to nie tylko teoria, ale
też i praktyka poparta kilkuletnią
pracą w sadach towarowych,
gdzie podstawą jest formowanie
młodych drzewek, aby dawały jak
największe plony.
Pamiętajmy, że drzewa owocowe
to nie tylko plony, to też bioróżnorodność (owady zapylające,
ptaki), cień w ogrodzie, osłona od
wiatrów i wiele innych zalet. Dlatego zachęcam do sadzenia tych
roślin w swoich ogrodach.

EKO

Jaśniej, taniej, nowocześniej
Na obszarze gminy Polkowice, od początku obecnej kadencji samorządu, sukcesywnie prowadzona jest wymiana przestarzałego, energochłonnego oświetlenia na nowe,
energooszczędne oświetlenie LED.

Łukasz Puźniecki
BURMISTRZ POLKOWIC

Pozyskaliśmy środki na bardzo ważną część infrastruktury miejskiej, a to
pozwala przede
wszystkim zwiększyć komfort życia i poprawi bezpieczeństwo na polkowickich ulicach
poprzez lepsze doświetlenie
Wymiana oświetlenia niesie ze
sobą wymierne oszczędności.
Przede wszystkim nowoczesne
oprawy LED zapewniają mniejsze zużycie energii elektrycznej, a tym samym niższy koszt
funkcjonowania oświetlenia.
Posiadają znacznie większą
trwałość źródeł światła i lepsze
parametry jakościowe. Mniejsza awaryjność zmniejsza koszty

eksploatacyjne i serwisowe. Nie
do przecenienia są walory ekologiczne – zmniejszenie zużycia
energii to zmniejszenie emisji
CO2, a także minimalizacja,
a nawet wyeliminowanie zanieczyszczenia światłem.
– Pozyskaliśmy środki na bardzo ważną część infrastruktury
miejskiej, a to pozwala przede
wszystkim zwiększyć komfort
życia i poprawi bezpieczeństwo
na polkowickich ulicach poprzez
lepsze doświetlenie – powiedział
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Taka wymiana oświetlenia ma również aspekt ekologiczny – oświetlenie LED jest
oświetleniem energooszczędnym. Będziemy dążyć do tego,
żeby jak najwięcej polkowickich
ulic było oświetlonych właśnie
w ten sposób.
W roku ubiegłym zrealizowana
została wymiana oświetlenia na
terenie Osiedla Młodych. Nowe
oświetlenie chodników, dróg
i placów powstało przy ulicach:
Harcerskiej, Miłosnej, Baczyńskiego, Korczaka, Młodych,
Małkowskiego, Szarych Szeregów, Kusocińskiego i Sucharskiego. Łącznie wymienionych
zostało 69 lamp.
Prace trwają także obecnie.
W tym roku zaplanowana została wymiana oświetlenia na
osiedlu Polkowice Dolne. Łączna ilość lamp przewidzianych do
wymiany to 187 sztuk. Roboty
obejmą ulice: Chocianowską,

Chabrową, Fiołkową, Zawilcową, Żonkilową, Żurawinowa
i Fabryczną. Warto dodać, że
na terenie os. Polkowice Dolne
obecnie istnieje kilkanaście lamp
parkowych oświetlających drogę, które przewidziane są do demontażu. W ich miejsce zostaną
zamontowane lampy drogowe –
zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami i normami.
Na osiedlu Młodych (Staszica)
zaimplementowano inteligentny
system zarządzania, sterowania
i monitorowania oświetleniem.
Wdrożenie tego rozwiązania
zaplanowano również na osiedlu
Polkowice Dolne.
Wszystkie te zadania realizowane są z dofinansowaniem Unii
Europejskiej. Całkowity koszt
realizacji projektu to 1 mln 571
tys. zł. 75 proc. finansuje UE,
a gmina Polkowice ponosi koszty w wysokości blisko 400 tys. zł.
Niezależnie od pozyskanych
środków zewnętrznych samorząd realizuje zadania z zakresu
modernizacji, przebudowy i wymiany oświetlenia na energooszczędne w ramach środków
własnych, zabezpieczanych
w budżecie.
Jeszcze w bieżącym roku rozpoczną się prace projektowe
przebudowy oświetlenia przy
ulicach: Lipowej, Legnickiej,
Kmicica, Ogrodowej i Dąbrowskiego oraz osiedli Stare Miasto
i Centrum, a także na terenie
Kaźmierzowa. Tutaj docelowo

Uchwała Antysmogowa
przepisy, które dotyczą każdego z nas
Od 2017 roku obowiązuje na terenie województwa dolnośląskiego tzw. uchwała antysmogowa.
Dotyczy ona ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, stosowanych do ogrzewania, przygotowywania posiłków czy ciepłej wody użytkowej.
Od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będzie zakaz użytkowania pieców/kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają
minimum trzeciej klasy emisyjności. Oznacza to, że wszystkie
piece/kotły pozaklasowe nie będą mogły być użytkowane.
Zakaz będzie dotyczył również eksploatacji miejscowych
ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe (kominków), które nie spełniają wymogów ekoprojektu. Z kolei, od 1 lipca
2028 roku będzie można użytkować tylko piece/kotły na
paliwa stałe z minimum piątą klasą emisyjności.
Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej
poświęconej, między innymi, uchwale antysmogowej: www.
irt.wroc.pl. Informacji udziela również polkowicki wydział
ochrony środowiska i obszarów wiejskich w pokoju numer
4, w kamienicy urzędu gminy, przy ul. Górnej 2 lub pod
numerem telefonu 76 749 60 01 wew. 201.

planowana jest kompleksowa
wymiana istniejących opraw
oświetleniowych sodowych na
LED, słupów z wysięgnikami,
szafek sterujących oświetleniem
i linii kablowych.
Te opracowania jednoznacznie określą ilość nowych lamp
LED, szczegółowy zakres robót
oraz ich koszt. Na te zadania
w budżecie gminy na rok 2022
zabezpieczona została łącznie
kwota ponad 935 tys. zł.
Wykonanie robót budowlanych
przewidziano na lata 2022-2024.
W przyszłym roku planowana
jest modernizacja oświetlenia
Placu Honorowych Dawców
Krwi.
Warto dodać, że przy udziale
środków z funduszu sołeckiego
wsi Pieszkowice, w ubiegłym
roku zrealizowana została
modernizacja oświetlenia na
terenie wokół świetlicy polegająca na wymianie istniejącego
oświetlenia na LED wraz z doświetleniem terenu parkingu.
Łączny koszt modernizacji to
ponad 41 tys. zł.
Przewiduje się, że wymiana
ponad 350 lamp pozwoli zaoszczędzić 131.33 MWh na rok.
Szacuje się że spowodowuje to
spadek emisji gazów cieplarnianych w wysokości ponad 100
ton równoważnika CO2.
DeeS

Razem dla planety

W tym roku, 26 marca po raz piętnasty w Polsce,
szesnasty na świecie odbędzie się akcja „Godzina dla ziemi WWF”. O godz. 20.30 „cały świat”
na godzinę symbolicznie zgasi światło. Każdego roku do akcji na całym globie przyłączają się
zwykli ludzie, firmy prywatne i instytucje publiczne, wyłączając na godzinę światło, odłączając
urządzenia elektroniczne, na znak troski o przyszłość planety i symbol, że razem możemy zmienić jej los, jeśli każda jednostka się zaangażuje.
„Godzina dla Ziemi” odbywa się po to, żeby pokazać, że wszyscy powinniśmy żyć w sposób przyjazny
środowisku i obudzić w sobie szacunek do zasobów
naturalnych Ziemi.
To, co mogą zrobić samorządy to choćby wymiana oświetlenia ulicznego na bardziej przyjazne
środowisku.

Wymień kopciucha

Nawet do 85 procent wydatków na nowe źródło ciepła w zastępstwie za stary kocioł lub piec, który nie spełnia norm, mogą otrzymać mieszkańcy w ramach tegorocznej edycji projektu grantowego. Polkowice biorą udział w unijnym projekcie,
jako jedna z ośmiu gmin.

Od początku marca trwa nabór wniosków
o wypłatę grantów w ramach projektu
„Program grantowy na wymianę źródeł
ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Jest to
przedsięwzięcie realizowane od kilku lat
przez osiem gmin: Polkowice, Głogów
(miejska i wiejska), Jerzmanowa, Kotla,
Przemków, Radwanice oraz Żukowice.
Celem projektu jest ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych
gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru
Interwencji.
W ramach tegorocznego naboru planuje
się zmodernizować łącznie co najmniej 69
sztuk źródeł ciepła. Maksymalny poziom
wsparcia do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 35 tysięcy
złotych.
– Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów
jednorodzinnych lub mieszkań w domach
jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak
również wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie mieszkań, których właścicielami
są osoby fizyczne – informuje Elżbieta

Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.
Uwaga, z naboru wyłączone są wnioski
dotyczące zasobów komunalnych, a także
tych należących do TBS-ów czy spółdzielni
mieszkaniowej.
Granty można przeznaczyć na wymianę
wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej
lub instalację np. pomp ciepła albo kotłów
spalających biomasę czy ewentualnie paliwa gazowe.
– Wymianie nie podlegają użytkowane
kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę –
dodaje Elżbieta Gałek-Kapusta.
Wspierane urządzenia do ogrzewania
muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 roku minimalnym
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń.
Wszystkie kotły wymienione w ramach
projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy
to kotłów zgazowujących) i nie mogą
mieć rusztu awaryjnego ani elementów
umożliwiających jego zamontowanie.
Nabór trwa od 1 marca do 31 maja
2022 roku. W każdej z gmin biorących
udział w projekcie utworzono punkty

kontaktowe, w których należy składać
wnioski, a także można otrzymać wszystkie niezbędne informacje. W Polkowicach
taki punkt znajduje się w urzędzie gminy,
w kamienicy przy ul. Górnej 2. Ponadto,
wszystkie informacje na temat naboru
oraz dokumenty znajdują się na stronie:
projekty.nowe.polkowice.eu/.
Projekt na „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” jest współfinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i Innowacje,
działanie 3.3 Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie
3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze
mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne
źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
DRM

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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Na znak solidarności z osobami z zespołem Downa
Ponad tysiąc, zawieszonych na polkowickim Rynku, skarpetek przypomina o przypadającym 21 marca Światowym Dniu Zespołu Downa.
Była to druga edycja akcji organizowanej przez samorząd i Gazetę Polkowicką. Najwięcej kolorowych skarpetek zawiesili młodzi polkowiczanie, a zdecydowana większość z nich wiedziała, dlaczego trzeba było przynieść po jednej sztuce. Oczywiście, nie zabrakło też przedszkolaków.
– Każda inna skarpetka
rozbrzmiewała w rynku
znaczy, że o jeden chrodzięki uprzejmości Cenmosom jest więcej – tłutrum Kultury - dodaje.
maczy Marek.
W zeszłym roku w polko– Przyszliśmy, żeby po- Paula Piastowska wickim Rynku mieszkańWSPÓŁORGANIZATORKA
wiesić skarpetki z okazji
cy zawiesili ponad 400
REDAKTORKA GAZETY
Dnia Downa, żeby nie byli
skarpetek. Finał tegoroczPOLKOWICKIEJ
zapomniani, żeby nie byli Była to druga edycja nej edycji to ponad 1000.
smutni, żeby się trochę akcji przygotowanej Swoją „cegiełkę” dołożył
lepiej poczuli – wymienia przez samorząd i Ga- też burmistrz Polkowic.
Weronika.
zetę Polkowicką. Ma – Bardzo ciekawa akcja,
– Przyszliśmy, żeby po- ona celu zachęcenie w której solidaryzujemy
kazać, że każdy jest inny ludzi do rozmowy się z osobami chorymi na
– dodaje Nikola, a jej ko- na temat różnorod- zespół Downa, osobami
leżanka Lena dopowia- ności, na temat ak- wyjątkowymi, które żyją
da: – Jak ktoś jest inny, ceptacji oraz solidar- wśród nas – podkreśla
to też trzeba tolerancji ności z osobami z ze- burmistrz Łukasz Puźspołem Downa.
troszeczkę.
niecki. – Bardzo się cieszę,
- Oprócz naszej redakcji w organizację że tak licznie polkowiczanie, zwłaszakcji włączyli się pracownicy Wydzia- cza ci najmłodsi odpowiedzieli na apel,
łu Promocji, Turystyki i Komunikacji aby w tej akcji wziąć udział.
Społecznej Urzędu Gminy Polkowice Zespół Downa to zbiór wad wrodzo- mówi Edyta Drzymała, współorga- nych spowodowany obecnością donizatorka akcji, redaktorka naczelna datkowego chromosomu 21. ChroGazety Polkowickiej. - W Rynku po- mosomy te mają kształt podobny do
jawiły się maskotki Aquaparku i Stra- skarpetek, dlatego stały się symbolem
ży Miejskiej, a słodkim dodatkiem takich akcji, jak ta w polkowickim
były cukierki. Dzieci wieszały skar- Rynku.
petki przy dźwiękach muzyki, która
ULK

Jako ciekawostkę dodajmy,
z zeszłorocznych skarpetek panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Kaźmierzowie zrobiły kilkadziesiąt maskotek. Do ratusza
przywiozła je sołtyska tej miejscowości. Zabawki trafiły do
punku informacyjnego w holu
magistratu, gdzie ukraińscy
uchodźcy załatwiają urzędowe formalności. Maskotki są
upominkiem dla ich dzieci.
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sonda
Weronika
Przyszliśmy, żeby powiesić
skarpetki z okazji Dnia Downa,
żeby nie byli zapomniani, żeby to
upamiętnić, żeby nie byli smutni,
żeby trochę lepiej się poczuli.

nikola

Przyszliśmy, żeby pokazać,
że każdy jest inny.

lena

Jak ktoś jest inny, to też trzeba
tolerancji troszeczkę dla tej osoby.

marek

Każda inna skarpetka znaczy, że
o jeden chromosom jest więcej.
www.polkowice.eu fb.com/polkowice
24.03.2022
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UJW

Wystartował Uniwersytet Dziecięcy

Podczas pierwszych zajęć, jedną z prowadzących była dr Aleksandra Gomuła
z Instytutu Antropologii Polskiej Akademii Nauk. Przywiozła ze sobą ludzkie
kości pochodzące z wykopalisk. Dzieci
poznawały budowę szkieletu ludzkiego
i uczyły się umiejscowienia poszczególnych kości.
Dostosowanie informacji naukowych
do wieku i wiedzy dzieci nie jest łatwe.
Organizatorzy starają się robić to jak
najlepiej. Szukają popularyzatorów nauki, którzy specjalizują się w zajęciach
dla dzieci.
Dla słuchaczy pierwszego roku przygotowano trzy tematycznie zajęcia. Te
z chemii były bardzo smakowite. Rozpoczęły się od rozpoznawania kryształów cukru i rozpuszczania czekolady.
Uczniowie poznali też dawne polskie

instrumenty ludowe. Co więcej, sami
mogli je zrobić i zabrać do domu. Trzecie
zajęcia dotyczyły niezwykłych właściwości zwykłych przedmiotów. Było to poznawanie tajników fizyki, na przykład,
poprzez obserwację latających balonów
czy samonapełniającej się rękawiczki.
Na drugim roku były zajęcia z astronomii. - W mobilnym planetarium,
w którym dzieci wchodzą do wysokiego
na cztery metry namiotu i oglądają rozgwieżdżone niebo, a także wspomnianej
antropologii i fizyki – o gęstości różnych
substancji.
Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego finansowane są z budżetu gminy Polkowice.
DeeS

Studenci UJW wrócili do sal

FOT. UJW

Zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym
trwają dwa lata. Odbywają się raz w miesiącu, w programie są trzy wykłady połączone z ćwiczeniami.
Na pierwszym roku zajęcia rozpoczęło
60 uczniów z klas II-V, przeważnie są
to drugoklasiści. Tyle samo jest na drugim roku - te dzieci kontynuują studia.
Głównie są to uczniowie z klas IV-VI,
przeważnie czwartoklasiści.
– Chodzi o to, żeby dzieci mogły zapoznawać się z różnymi dziedzinami nauki
- mówi Kamila Ożóg, koordynatorka
Uniwersytetu Dziecięcego. - Obecnie
mamy chemię, fizykę, antropologię,
astronomię i biologię. Staramy się,
żeby nasza oferta eksperymentów była
jak najszersza, żeby dzieci same mogły
przeprowadzać różne badania i zainteresować się nauką.

FOT. UJW

FOT. UJW

120 dzieci rozpoczęło zajęcia na Uniwersytecie Dziecięcym, działającym przy Uczelni Jana Wyżykowskiego. Zajęcia cieszą się olbrzymim
powodzeniem. Lista chętnych do wzięcia w nich udziału zapełniła się w kilka minut.
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nad zajęciami praktycznymi – dodaje.
Dla studentów, powrót do uczelni po
długim okresie nauczania zdalnego przed komputerem, to też możliwość
spotkania się ze znajomymi.
- Odczucie z powrotu do szkoły jest
trochę dziwne, ale fajnie jest zobaczyć
koleżanki – mówi Daria, studentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
i socjoterapii. - Jeśli chodzi o zdalne
nauczanie, to głównym problemem
był brak bezpośredniego kontaktu
z wykładowcami. Brakowało nam
tego – podkreśla.
- Cieszy bardzo, chyba większość
studentów, w moim mniemaniu,
powrót do stacjonarnego nauczania
– dodaje Robert, student administracji samorządowej. - Jest możliwość kontaktu z wykładowcami, ze
studentami– dodaje.
Uczelnia sprostała zadaniu nauczania zdalnego, ale jej profesorowie
zaznaczają, że nic nie zastąpi nauki
stacjonarnej.
–Jesteśmy w uczelni o charakterze praktycznym, która kształci

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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inżynierów – zaznacza prof. dr. Inż.
Stefan Giżewski, wykładowca na kierunkach mechatronika i informatyka
w UJW. - Inżynier musi nie tylko mówić, ale przede wszystkim musi projektować, wykonywać, mierzyć. My
też uczymy się od studentów, bo oni
pracują w zakładach o stosunkowo
wysokiej technologii, przynajmniej
w tym okręgu. I wiele się od nich
dowiaduję, jako nauczyciel. Metoda wirtualna nie pozwala sprawdzić
wszystkich spraw związanych z praktycznymi rozwiązaniami ćwiczeń czy
projektów. Opiera się na modelach,
a model jest uproszczoną formą rzeczywistości. W związku z tym pewne
elementy przy zastosowaniu techniki
zdalnej uciekają. Internet może i powinien być użyteczny, wspomagając
proces nauczania – zaznacza.
- Mam nadzieję, że przez cały semestr
będziemy mogli kształcić w sposób
stacjonarny. Oby pandemia nam nie
przeszkodziła – mówi dr Jan Walczak.

FOT. UJW

Wymuszone przez epidemię koronawirusa nauczanie zdalne ograniczyło
w znacznym stopniu studenckie spotkania. Tych brakowało najbardziej.
Sama nauka zorganizowana była
na wysokim poziomie, co pozwoliło
utrzymać wysoką jakość nauczania.
- W czasie nauki zdalnej opieraliśmy
się na Platformie Teams – mówi dr
Jan Walczak, dziekan Wydziału Nauk
Społecznych i Technicznych UJW.
- Zapewniliśmy właściwe warunki
nauki i sądzę, że ani wykładowcy, ani
studenci nie mieli powodów do narzekania, wręcz byli usatysfakcjonowani. Nawet teraz mamy grupę, która
z lekkim utęsknieniem spogląda na
nauczanie w Teamsie, natomiast znakomita większość, w imieniu której na
posiedzeniu senatu mówił przedstawiciel studentów, oczekuje nauczania
stacjonarnego ze względu na jego
efektywność i skuteczność w przekazywaniu wiedzy. Studenci chcą być
w salach wykładowych czy ćwiczeniowych, a zwłaszcza w salach laboratoryjnych, gdzie trzeba się pochylić

FOT. UJW

Po wielomiesięcznej przerwie korytarze i sale Uczelni Jana Wyżykowskiego znów zapełniły się studentami. Za nauką stacjonarną stęsknili się nie tylko studenci, ale i sami wykładowcy.

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ UJW

24.03.2022
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GRAFIKA: CENTRUM KULTURY W POLKOWICACH
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OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Załącznik do zapytania RG.271.4.17.2020

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 (…).

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.

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.

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.

Kto jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji?
Minister Rozwoju i Technologii jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.
W jakim celu deklaracje są zbierane ?

1 marca 2022 r. rozpoczął się kolejny nabór
wniosków o wypłatę grantów
w ramach projektu „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014
– 2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa
i Innowacje, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne
źródła energii – projekty dotyczące zwalczania
emisji kominowej – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku spalania paliw
stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji.
Projekt jest realizowany wspólnie przez 8 gmin:
Polkowice, Głogów (miejska
i wiejska), Jerzmanowa, Kotla, Przemków,
Radwanice, Żukowice. W każdej z gmin utworzone zostały punkty kontaktowe, w których należy składać wnioski, a także można otrzymać
wszystkie niezbędne informacje.
W ramach naboru planuje się zmodernizować
łącznie co najmniej 69 szt. źródeł ciepła.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, które są właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty
mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których
właścicielami są osoby fizyczne).
Z naboru wyłączony jest mieszkaniowy zasób
komunalny gmin uczestniczących
w realizacji projektu (Lider i Partnerzy), jak
również zasób mieszkaniowy należący do innych podmiotów niż wyżej wymienione, np.
do TBS-ów czy Spółdzielni. Nie dopuszcza się
również najemców domów jednorodzinnych
oraz najemców mieszkań w domach jednorodzinnych/ wielorodzinnych.
Granty można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na:

lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np.
pomp ciepła)
instalację kotłów spalających biomasę lub
ewentualnie paliwa gazowe.
Wymianie nie podlegają użytkowane kotły
gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły
węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe
(niezależnie od ich klasy). Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się
obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym
poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów
związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać
rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie,
• ogrzewanie elektryczne kable / maty grzejne,
kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod
warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.
Maksymalny poziom wsparcia do 85% wydatków kwalifikowalnych, nie więcej niż
35 000,00 zł.
Nabór potrwa od 1 marca 2022 r. do 31 maja
2022 r. Punkty kontaktowe:
1. Urząd Gminy Polkowice, ul. Górna 2, 59100 Polkowice,
2. Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67200 Głogów,
3. Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 1, 67-200
Głogów,
4. Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67231 Żukowice,
5. Urząd Gminy Radwanice, ul. Przemysłowa
17, 59-160 Radwanice,
6. Urząd Gminy Kotla, ul. Głogowska 93, 67240 Kotla,
7. Urząd Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4,
67- 222 Jerzmanowa,
8. Urząd Miejski w Przemkowie, Plac Wolności 25, 59-170 Przemków.
Wszystkie informacje nt. naboru oraz dokumenty znajdują się na stronie: http://projekty.
polkowice.eu/ oraz na stronach internetowych
gmin biorących udział
w projekcie.

podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej

Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania
Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie –
ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej www.
polkowice.pl (w zakładce nieruchomości) oraz
w BIP-ie – zamieszczono wykaz dotyczący:

70 m2, położonej w Polkowicach przy ul. Dąbrowskiego (zewnętrzny taras przed lokalem
użytkowym).

dzierżawy części działki o nr geod. 173/3 o pow.

Informacje na temat wykazu można uzyskać
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości – Rynek 19 (pok. 10), tel.
(76) 72-46-782.

Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy
ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.
pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl zamieszczono
wykaz następującej nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:
-nieruchomość gruntowa o pow.20 m2 położona w granicach działki nr 693/34 obręb 4
Polkowice przy
ul. Jaśminowej w
Polkowicach z przeznaczeniem na poprawę
zagospodarowania nieruchomości przyległej,

dzierżawa na czas oznaczony 3 lata,
- lokal użytkowy - stoisko nr 3 zlokalizowane
w budynku Hali Targowej w Polkowicach przy
ul. Targowej o pow.12 m2 położone w granicach działki 308/1 obręb 1 Polkowice z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności handlowo-usługowej, umowa na czas
nieokreślony.
Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 19, pok. 10,
tel.(076) 72 46 783

Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcom Gminy Polkowice udzielane są

DYŻURY
RADNYCH
RADY
MIEJSKIEJ
14

05.04.22
ADAM TRYBKA
Radni pełnią dyżur we wtorki od godziny
16.00 do 17.00 w pokoju nr 203 Ratusza

76 75 92 096
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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.”

Rowerowa integracja
Sezon rowerowy oficjalnie
otwarty. Ponad 20 km trasę
leśnymi drogami pokonało
w minioną sobotę ponad 80
osób i piesek. Nie liczył się wiek,
sprzęt i doświadczenie, a jedynie
dobra zabawa oraz integracja
dzieci, młodzieży i opiekunów
pieczy zastępczej z powiatu
polkowickiego.
W naszym regionie mamy wiele ciekawych szlaków rowerowych, dlatego była to świetna okazja do spędzenia wolnego czasu na łonie natury
w towarzystwie malowniczych widoków Wzgórz Dalkowskich i pięknej

pogody. Uczestnicy wiosennego
rajdu rowerowego ruszyli wczesnym
rankiem ze Ścieżki Zdrowia w Polkowicach, by ostatecznie dotrzeć do
Obiszowa w gminie Grębocice. Tam
czekała na nich moc atrakcji, m.in.
ognisko oraz poczęstunek. Wspólny
Rajd miał na celu zintegrować dzieci,
młodzież oraz opiekunów z instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.
Była to także okazja aby pokazać alternatywne formy spędzania wolnego,
sobotniego przedpołudnia. W organizację tego przedsięwzięcia włączyła się
gmina Grębocice, służby porządkowe,
jednostka OSP z Grębocic, grupa
motocyklowa Cuprum Riders oraz
wolontariusze. Na mecie na wszystkich czekało ognisko i poczęstunek,

atrakcją była także możliwość zabawy
w Osadzie Dziadoszan, nie wszyscy
bowiem wiedzą, że w powiecie polkowickim znajduje się tak ciekawe
historycznie miejsce.
W inicjatywie aktywny udział wziął
między innymi Jan Wojtowicz, wicestarosta polkowicki, który sam poprowadził rowerowy peleton. Rajd zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Pomysł
zrodził się oddolnie i był odpowiedzią
na potrzeby środowiska pieczy zastępczej. W organizacji wspomógł
nas sąsiedni samorząd gminny. Za
przychylność chciałbym szczególnie
podziękować wójtowi gminy Grębocice Romanowi Jabłońskiemu.
Podczas spotkania wyrażano chęć
organizacji kolejnych rowerowych
wycieczek. Zrodziły się także inne,
ciekawe pomysły na spędzenie wspólnego czasu. Więcej szczegółów, a także informacji o spotkaniach organizowanych w ramach rozwoju pieczy
zastępczej w powiecie polkowickim
znaleźć można na profilu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w mediach społecznościowych.

Jan Wojtowicz
WICESTAROSTA POLKOWICKI

Rajd zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Pomysł zrodził
się oddolnie i był
odpowiedzią na
potrzeby środowiska pieczy zastępczej. W organizacji wspomógł nas
sąsiedni samorząd
gminny.

Powiat wspiera seniorów
Ubiegły tydzień w powiecie
polkowickim obfitował w wiele
ciekawych wydarzeń. Jednym
z nich było spotkanie władz
powiatowych z seniorami. Miało
ono na celu podsumowanie
działań realizowanych w 2021 roku
na rzecz wsparcia osób starszych
w ramach środków przyznanych
na realizację zadań publicznych.
Łącznie we wszystkich gminach naszego powiatu zrealizowano 6 inicjatyw na łączną kwotę 18 000 złotych.
W różnych formach wsparcia udział
wzięło ok. 650 osób, głównie seniorów, osób wykluczonych społecznie
i z niepełnosprawnościami. W większości organizowano wycieczki
w różne zakątki naszego kraju, zwiedzano Kraków, Wieliczkę ale także
poznawano walory naszego powiatu.
Oprócz tego, w ramach przyznanych
środków, odbywały się zajęcia sportowe takie, jak zumba, joga czy gimnastyka, a także wycieczki rowerowe,
czy spotkania biesiadne. Nie zabrakło
również warsztatów wokalnych, podczas których powstał nowy repertuar.
Uczestnicy mogli popracować nad poprawną dykcją oraz emisją głosu, poznać nowy rodzaj śpiewu chóralnego
gospel. Zespół na co dzień występuje
podczas licznych wydarzeń realizowanych w gminie Grębocice, a więc

Kamil Ciupak
STAROSTA POLKOWICKI

Od wielu lat widzimy ogromną potrzekorzyści z rozwoju artystycznego są
ogromne.
Plany na organizację wycieczki krajoznawczej do Krakowa i okolic mieliśmy już od dawna. Uczestnicy częściowo pokryli koszty wyjazdu, jednak
wsparcie z powiatu było dla nas niezwykle ważne.
Z przekazanych środków mogliśmy sfinansować
transport oraz opiekę przewodnika,
bez którego nie dowiedzielibyśmy
się tyle o urokach tego pięknego
miasta – wspomina pani Krystyna
Projs, Przewodnicząca Oddziału
Rejonowego Polskiego Związku

Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Polkowicach.
Realizowane działania pomogły
przede wszystkim zwiększyć aktywność seniorów w życiu społecznym
w każdej z gmin, co okazało się
być szczególnie istotne z uwagi na
przerwę spowodowaną pandemią.
Organizacje pozarządowe doskonale wiedzą i znają potrzeby swoich
środowisk, stąd w ofertach konkursowych zakładały głównie, iż celem
działań będzie szeroko rozumiana
integracja, aktywizacja i poprawa
kondycji psychicznej oraz fizycznej

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ POWIAT POLKOWICKI

uczestników.
Spotkanie miało na celu zestawienie
wszystkich działań realizowanych
przez organizacje. Seniorzy mieli okazję poznać się, porozmawiać
o wspólnych tematach i wymienić doświadczeniami. Od wielu lat widzimy
ogromną potrzebę aktywizacji tego
środowiska, dlatego również w tym
roku planujemy ogłosić konkurs na
wsparcie realizacji zadań publicznych w tym zakresie - zaznaczył Kamil
Ciupak, starosta polkowicki.

bę aktywizacji tego
środowiska, dlatego również w tym roku planujemy ogłosić
konkurs na wsparcie
realizacji zadań publicznych w tym zakresie
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
Sprzedam działkę budowlaną w Guzicach.
792 619 24
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
VITOTAL GOLD, zestaw witamin dla
mężczyzn, oraz książki Sandry Braun.
505 117 522
Działkę - ROD Miedzianka. 508 067 956
Rower górski, stan bardzo dobry, tanio.
661 912 520
ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ OGRODOWĄ
POLKOWICE RELAX , WODA, PRĄD,
MUROWANA ALTANA, GRILL, WĘDZARNIA,
BASEN NA WODĘ . 608 553 190

KOMPLET OPON LETNICH, 4 SZTUKI, PIRELLI
CINTURATO 7 205X65X16'', BIEŻNIK OKOŁO
5-6 MILIMETRA, CENA 350 ZŁ. 608 553 190

Pokój do wynajęcia, Polkowice, 700 zł plus
media. 723 507 041

Wydzierżawienie gruntu pod przyczepę
kampingową nad jeziorem Pluszne
USŁUGI
w Radzyniu. Działka częściowo uzbrojona.
Usługi minikoparki, wykopy fundamentowe,
505 131 442
ogrodzeniowe, wodnokanalizacyjne,
równanie terenu. 500 001 992
3-pokojowe mieszkanie, 51m2 (3. piętro) ul.
Górników w Polkowicach, umeblowane
PLUSKWY, KARALUCHY itp.. to nie problem.
BOMBA i po problemie. 514 475 151
i w pełni wyposażone, dostępne od zaraz.
506 145 545
Kompleksowe remonty i wykończenie
wnętrz 604 993 012
KUPIĘ
Przeprowadzki, szybko, sprawnie - TANIO.
604 477 221
Mieszkanie do II piętra, może być zadłużone.
Naprawa komputerów, systemów
530 222 904
operacyjnych, usuwanie wirusów.
Działkę budowlaną do 10 arów na os.
Rozwiązywanie problemów z Internetem.
Konfiguracja nowych telewizorów. Możliwy
Polkowice Dolne. 603 628 367
dojazd w okolicy. 600 467 156
Dom w stanie obojętnym, do 10 km od
Usługi pogrzebowe + kremacja w kwocie
Polkowic. Najstarszy z 2010 roku. Mieszkanie
zasiłku pogrzebowego 4.000 zł; ul. Gdańska2.
do 150 tys. zł Polkowice lub Lubin.
512 800 801
691 676 282
Fotowoltaika - darmowy prąd ze słońca.
Busa - może być do remontu, do 10 tys. zł,
574 135 538
mieszkanie do 2. piętra i garaż
Klimatyzacja - dom, biuro, sklep.
w
Polkowicach,
lawetę lub przyczepkę
514 475 151
samochodową. 604 477 221
Doświadczony budowlaniec: drobne
remonty, malowanie, renowacja i montaż
Gospodarstwo rolne, ciągnik rolniczy, ziemię.
drzwi, okien, inne stolarskie oraz roboty
Polkowice i okolice, motor, motorower do
murarskie w domach, od podstaw.
1000 zł, sprawny lub uszkodzony, auto stare,
Polkowice i okolice. 516 425 408
powypadkowe, uszkodzone lub sprawne do
Pranie tapicerki samochodowej i czyszczenie 5 tys. zł. Gotówka od ręki. Dojazd do klienta.
wnętrza auta, mycie parą zewnątrz,
Najlepsza cena. 609 249 127
ozonowanie, czyszczenie i impregnacja
tapicerki skórzanej. 515 788 499
PRACA
Pomogę przy pisaniu podań (praca).
505 117 522
Poszukuję kelnera/kelnerkę od zaraz. Praca
w Polkowicach. Dobre warunki.
Posprzątam mieszkanie lub zaopiekuję się
osobą starszą lub dzieckiem w Polkowicach.
513 084 476
783 429 716
Usługi remontowo budowlane, najtaniej
ZAMIENIĘ
w rejonie, z gwarancją jakości. 535 945 347
2-pokojowe mieszkanie 47mkw. na 1. piętrze,
Wywiozę stare lub niepotrzebnie meble,
z balkonem, na ulicy Borówkowej, TBS - na
łóżka, lodówki, pralki itd. z mieszkania,
większe, w centrum Polkowic; TBS,
piwnicy, garażu. Przygotuję mieszkanie do
komunalne lub spółdzielcze. 785 467 788
sprzedaży, remontu - zrywanie wykładzin,
tapet, paneli, wywiozę gruz. Sprzedajesz
Mieszkanie 2-pokojowe spółdzielczomieszkanie albo przeprowadzasz się dzwoń własnościowe
na większe. 501 665 804
przewieziemy i zniesiemy. 604 477 221
Mieszkanie 1-pokojowe z kuchnią, 32 mkw.
WYNAJMĘ
przy ul. Moniuszki - na większe.
728 849 184
Do wynajęcia ("najem okazjonalny")
mieszkanie 3-pokojowe (54m2, parter),
Mieszkanie TBS 47m2 na parterze
częściowo umeblowane, balkon, piwnica
2-pokojowe, 2 balkony - na większe może
w Polkowicach przy ul. 11-lutego + garaż
być TBS, komunalne, spółdzielcze oraz
(200 m od mieszkania). Garaż przy ul.
11-lutego. 609 256 620
własnościowe. 530 841 645
Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
Komunalne 57 m2 na mniejsze komunalne
umeblowane mieszkanie, położone na II
bądź spółdzielcze. 535 854 219
piętrze przy ul. Kolejowej. 792 619 245
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 mkw., TBS, po
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
remoncie - na mniejsze, 2-pokojowe
o pow. 25 mkw. przy ul. 3 Maja.
608 478 501
w Polkowicach. 695 328 85

SPRZEDAJ, KUP, WYNAJMIJ
OGŁOSZENIA NALEŻY
WYSYŁAĆ NA E-MAIL:
OGLOSZENIA@GMINA.POLKOWICE.PL
AKTUALIZACJA CO MIESIĄC
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ROZRYWKA

Warsztaty pisarskie w bibliotece

FOT. U. ROMANIUK

Jak zbudować wiarygodnych bohaterów, spójne fabuły, opisy czy dialogi?
Mówił o tym Jakub Ćwiek, pisarz, podróżnik i komik stand-upowy, podczas warsztatów pisarskich w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Polkowicach. To jeden z projektów realizowanych w tej placówce w ramach
zadania „Nowe horyzonty kultury”, promującego czytelnictwo.

Jakub Ćwiek, autor ponad 20 książek z gatunku szeroko pojmowanej
fantastyki poprowadził warsztaty pisarskie dla uczniów klas siódmych
i ósmych.
- Warsztaty mają być przepracowanym czasem, mam przygotowane
pewne materiały, doświadczenia
już przetworzone, żeby o tym opowiedzieć uczestnikom – mówi Jakub
Ćwiek. – Mam też bardzo, bardzo
dużo różnych ćwiczeń, które omawiamy na bieżąco i dzięki nim uczymy się pisać w praktyce.
Swój proces twórczy pisarz opisuje

tak: - Przede wszystkim bardzo długo pracuję nad przygotowaniem się
do tekstu. Oczywiście, w pierwszej
kolejności zawsze pojawia się jakiś
pomysł, dość ogólny, taki zaczepny,
i wtedy pojawia się szereg informacji, które trzeba sprawdzić, bo
są tematy, o których nie mam pojęcia, a które muszę zgłębić zanim
zacznę konstruować fabułę, żeby
było to właściwie poprowadzone,
żeby wszyscy bohaterowie mogli
współdziałać, reagować na siebie
nawzajem. Czyli, najpierw jest pomysł, potem praca przygotowawcza, planowanie i samo pisanie.
Półtoragodzinne warsztaty to zaledwie pierwszy krok do rozwijania pasji pisarskiej. O co najczęściej pytają
uczestnicy takich zajęć?
- Czy z pisania można wyżyć? –
odpowiada Jakub Ćwiek. – To jest
podstawowe pytanie. Oczywiście,
trzeba je uczestnikom w głowach
zresetować, że nie o to do końca

chodzi. Pomysłem wyjściowym na
bycie pisarzem jest chęć opowiadania historii, przekazywania swoich
opowieści, opowieści cudzych,
i ich przetwarzania. Dopiero wtedy można spokojnie myśleć o tym,
czy to jest ta droga, którą chcemy
planować życie i zastanawiać się,
czy finansowo można sobie z tym
poradzić.
Warsztaty pisarskie to jedno z zadań realizowanych w polkowickiej
bibliotece.
- W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na projekt „Nowe horyzonty kultury” – mówi Katarzyna
Mich-Rutkowska, dyrektor MGBP
w Polkowicach. – Koordynuje te
działania Instytut Książki w ramach
promocji czytelnictwa na rok 2022.
Czeka nas więc dużo wydarzeń
– dodaje.
Obecnie trwa cykl warsztatów dla
adeptów pamiętnikarstwa.
ULK

Bezpłatne warsztaty
czytania wrażeniowego

W CENTRUM KULTURY

Malarskie sukcesy
Uczestniczki Pracowni Malarstwa Sztalugowego
działającej przy Centrum Kultury - Irena Sajdłowska–
Piskorz oraz Bożena Nester, zostały docenione w IX
Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Szlakiem
Orlich Gniazd”. Gratulujemy!

FOT. CEMTRUM KULTURY W POLKOWICACH

KĄCIK BIBLIOTECZNY

AQUAPARK

W książkach mieszka wrażeń sto! W polkowickiej bibliotece odbędą się bezpłatne warsztaty czytania wrażeniowego dla rodziców,
nauczycieli szkół i przedszkoli, bibliotekarzy i nie tylko. Zajęcia zaplanowano na 6 i 7 kwietnia o godz. 10. Są zapisy.

FOT. AQUAPARK

ćwiczenia. Na każdym spotkaniu przyjrzymy
się książkom z różnych perspektyw i odnajdziemy konkretne pomysły w książkach dla dzieci
o różnych potrzebach rozwojowych i w różnym
wieku – dodają.
Zadanie „Z biblioteką – bliżej kultury” realizowane jest w projekcie Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu BLISKO (20212022). „Dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

GRAFIKA. AQUAPARK

ULK

GRAFIKA: MGBP

Warsztaty poprowadzi Małgorzata Swędrowska, twórczyni koncepcji czytania wrażeniowego, animatorka warsztatów literackich i spotkań
z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, wykładowca
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, trenerka PSPiA KLANZA.
- Podczas warsztatów będziemy doświadczać,
jak wiele niespodzianek kryje się w wierszach
i opowiadaniach – zachęcają organizatorzy
wydarzenia. - Odkryjemy książki bez tytułu,
bez słów, najdłuższe i najkrótsze, świecące
w ciemności i książki- lustra. Towarzyszyć nam
będzie zabawa, gimnastyka głowy i językowe
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ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA

POZIOMO
1. Nie zwycięstwo
6. Następczyni okiennic
10. Czasem jak dzwon
11. Wojskowy szpital
12. Nie za duży
13. Zdrowe warzywo
14. Na owocach
15. Znaleziony
16. Numerki szczęścia
19. Telefoniczny lub mowy
23. Wzmacnia drzwi
26. Opleciona winem
27. Truizm
28. Tkliwość

29. Stale płaci
30. Bywa też włoski
33. Resztka dla diabła
37. Koniec rajdu
40. Po diagnozie
41. Część meliny
42. Słodki pokój
43. Drewniany alkohol
44. Efekt pomnożenia
45. Niektórzy się tam pchają
46. Niemieckie zaświadczenie
po polsku
47. Siostra skrzypiec

PIONOWO

Autorem krzyżówki jest Dariusz Szymacha.
REBUS

1. W czarnych koszulach

22. Kuchenny topór

2. Duża Rózia

23. Fikołek

3. Prywatne słońce

24. Schowek kangurka

4. Świat pozazmysłowy

25. Koty na drzewie

5. Expressowy Wschód

30. Brak oryginalności

6. Gorące do kucia

31. Smakołyk

7. Rządzi kukiełkami

32. Kraj sake i sushi

8. Dźwigienka

34. Śpią pod nim rycerze

9. Krój czcionki

35. Nad Wisłokiem

17. Bodziec dla konia

36. Kurtka, bluza

18. Badziewie

37. Zginął tam JFK

20. Drogowy, morski

38. Tam majtkowie

21. W worku Mikołaja

39. W niej imprezy z pompą

TWÓJ RUCH

ROZWIĄŻ REBUS

RUCH CZARNYCH

1Hd8 Wf8 2Hd4

Zadanie przygotował- zawodnik KS Górnik Polkowice Kacper Werner
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BC POLKOWICE

Play-offy trwają. Polkowiczanki grają w półfinale
Koszykarki BC Polkowice bez porażki zakończyły rywalizację w ćwierćfinale. O finał powalczą z PSI Eneą Gorzów Wielkopolski.
Sprostały roli faworyta

Polkowiczanki w starciach z CTL Zagłębie Sosnowiec pokazały wyraźną
przewagę. Trzy mecze wystarczyły im
do awansu do strefy medalowej. Chociaż spotkanie nr 3 było nieco słabsze,
co kibiców mogło nieco zmartwić, nie
można wyciągać z niego zbyt negatywnych wniosków. Drużyna zrobiła swoje, ale z pewnością w kolejnej rundzie
potrzeba będzie więcej koncentracji
i determinacji – Jeśli chcemy myśleć
o medalach, do każdego meczu musimy podchodzić tak, jakby był naszym
ostatnim – mówił w Sosnowcu trener
Karol Kowalewski. Mistrzem zostanie
drużyna, która popełni najmniej błędów, a do tego tytułu aspirują w tym
sezonie koszykarki BC Polkowice.

Szlagier w półfinale

Przed rokiem podopieczne trenera Karola Kowalewskiego w walce
o finał pokonały gorzowianki 3:1.
W tym sezonie drużyna z serca

Zagłębia Miedziowego także uchodzi
za faworyta tej konfrontacji. Zespół
prowadzony przez trenera Dariusza
Maciejewskiego to jednak zawsze
ambitna ekipa, która na pewno nie
odda zwycięstw bez walki. W rundzie

zasadniczej polkowiczanki pokonały
rywalki z Gorzowa Wielkopolskiego
dwukrotnie. W drodze do 1/2 play-off
rywalki Pomarańczowych wygrały
z wrocławską Ślęzą 3:1.
Mecze półfinałowe w Polkowicach

odbędą się 26 i 27 marca o godzinie
19 w hali przy ul. Dąbrowskiego 1A.
Rewanże w Gorzowie Wielkopolskim
zaplanowano na 2 i ew. 3 kwietnia,
a piąty mecz na 6 kwietnia (Polkowice). Rywalizacja toczy się do trzech

zwycięstw. W drugiej parze półfinałowej Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin zmierzy się z VBW
Arką Gdynia.
Anna Radomska

Juniorki z awansem
do półfinału
Drużyna U17 MKS Polkowice awansowała do półfinału mistrzostw Polski U17
kobiet. Przez turniej rozgrywany w podrzeszowskim Krasnem przeszły bez porażki.
Polkowicka młodzież mierzy wysoko. Zespół juniorek ma ambicje
wyjazdu na finały mistrzostw Polski.
Po ćwierćfinałowym turnieju w Krasnem są o krok bliżej do osiągnięcia
tego celu. Polkowiczanki pewnie wygrały wszystkie trzy mecze: z MKS
Truso Elbląg 100:57, z SPZ WJM
Gminą Krasne 102:53 oraz z Tęczą

Pompax Leszno 74:35. Juniorki
MKSu pokazały się z bardzo dobrej
strony. Do najlepszej piątki turnieju
wybrane zostały Dominika Puzio
i Natalia Chałupka.
W składzie drużyny znalazły się:
Dominika Puzio, Martyna Kuriata,
Julia Latos, Julia Rakowska, Natalia
Chałupka, Dobrochna Bogus, Julia

Jeziorna, Julia Koryzna, Martyna
Główczak, Paulina Klich i Weronika Piotrowicz. Zespół prowadzony
był przez trenerów Edytę Koryznę,
Sebastiana Rudnickiego i Justynę
Jeziorną.
Półfinały mistrzostw Polski U17 kobiet odbędą się od 1 do 3 kwietnia.
Anna Radomska

Trener Karol Kowalewski
i Stephanie Mavunga najlepsi
w sezonie zasadniczym
Dwie korony w postaci Superpucharu i Pucharu Polski, a także pozycja lidera rundy zasadniczej oraz awans do najlepszej ósemki EuroCup Women zostały docenione
w głosowaniu trenerów Energa Basket Ligi Kobiet.
Z drużyny BC Polkowice
wyróżnienie odebrali trener
Karol Kowalewski i Stephanie Mavunga. – Jest to
dla mnie cenna nagroda,
ponieważ wybór należał do
kolegów po fachu. Jest to dla
mnie motywacja do dalszej
pracy. Dziękuję mojej drużynie oraz sztabowi, ponieważ wspólnie pracujemy na
każdy sukces – powiedział
trener Karol Kowalewski po
odebraniu nagrody.
Dla Karola Kowalewskiego

obecny sezon jest piątym
w Polkowicach. Przez trzy
lata pełnił rolę asystenta,
by przed ubiegłym sezonem
objąć posadę pierwszego
trenera. Przez 1,5 sezonu
pracy sięgnął z polkowicką
drużyną po wicemistrzostwo
Polski, Suzuki Superpuchar
Polski Kobiet, Suzuki Puchar Polski Kobiet, a także
awansował do najlepszej
ósemki EuroCup Women.
Najlepszą zawodniczką
Energa Basket Ligi Kobiet

wybrana została Stephanie
Mavunga. MVP sezonu regularnego zdobywała dla
BC Polkowice średnio 15
pkt. 11,5 zbiórki na mecz.
Podkoszowa polkowickiej
drużyny kilkakrotnie wybierana była do najlepszych
piątek kolejek rundy zasadniczej. Amerykanka jest
jedną z kluczowych postaci
w talii trenera Karola Kowalewskiego. – Dziękuję mojemu zespołowi, moim trenerom i kierownictwu klubu za

danie mi szansy, po trudnym
dla mnie ostatnim sezonie,
oraz kibicom za wspieranie nas w każdym meczu.
Szczególne podziękowanie
kieruję w stronę dziewczyn
z zespołu, ponieważ bez nich
nie mogłabym tego osiągnąć
– mówiła świeżo upieczona
MVP. Stephanie Mavunga
odebrała także statuetkę za
miejsce w najlepszej piątce
ligi.
Anna Radomska

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ MKS POLKOWICE
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Talent do sukcesów
Nauka i sport wypełniają jej dotychczasowe życie. Ma swoje cele i dąży do tego, żeby je osiągnąć. Lubi malować, słuchać dobrej muzyki, czytać książki i kocha zwierzęta. Ale największą pasją jest sport,
któremu chce się poświęcić i osiągać sukcesy. Tą utalentowaną osobą jest Julka Drzyzga, z którą rozmawia Ryszard Flisiewicz.
mnie adrenalinę, której bardzo mi brakowało.
Na zawodach zajęłam ostatnie miejsce, ale zauważył mnie mój trener, który powiedział, że
widzi we mnie potencjał. Rok później na tych
samych zawodach zajęłam pierwsze miejsce.

Trenujesz niespełna dwa lata,
a już na twoim koncie kilkanaście
znaczących sukcesów sportowych.
Które są dla ciebie najważniejsze?

mieć psa, ale każde zwierzę potrzebuje dużo
uwagi i czasu, którego aktualnie mam bardzo
mało. Gdybym miała mieć pieska czy inne zwierzę, nie chciałabym go zaniedbywać. W przyszłości zamierzam wziąć psa ze schroniska, ale
kiedy to nadejdzie, nie wiem.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Czy to prawda, że odmawiasz spotkań po szkole ze
znajomymi z uwagi na brak
czasu, który wypełniony jest
Każdy start jest dla mnie bardzo ważny, po- codziennymi treningami?

JULIA DRZYZGA

Wygrałaś Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Polkowic 2021 roku. To chyba dla
ciebie duże zaskoczenie, a zarazem ogromne wyróżnienie?

nieważ zawsze uczę się czegoś nowego. Kiedy
wyczytują moje nazwisko i wchodzę do koła,
wszystko zwalnia, chociaż pchnięcie trwa parę
sekund. Najbardziej w pamięć zapadły mi zawody w Jeleniej Górze - mecz Polska-Saksonia,
zajęłam na nich trzecie miejsce. Dziewczyny
z Saksonii, które również stały na podium, pokazały mi, że przede mną jeszcze długa droga
i były motywacją do dalszego działania.

Niestety tak. Sport pochłania większość mojego
wolnego czasu, ale z drugiej strony nie jest tak
źle, bo mam wspaniałych przyjaciół, na których
mogę zawsze liczyć i staram się, by oni mogli
liczyć na mnie. Choć spotkania nie są częste, to
jednak udaje nam się wspólnie planować i realizować różne pomysły.

Trenujesz pchnięcie kulą i rzut
dyskiem. Jakie są twoje rekordy?

Masz dopiero 16 lat. Zastanawiałaś się może nad swoją przyszłością? Co byś chciała w życiu robić?

Gdy usłyszałam, jak wymawiają moje imię i nazwisko jako zwycięzcę plebiscytu, byłam bardzo
szczęśliwa i lekko zdenerwowana, ponieważ
w tamtej chwili miałam pustkę w głowie. Głos
mi drżał, a bicie serca przyspieszyło. Gdy stanęłam na scenie, spojrzałam na moją mamę, która
była szczęśliwa i dumna. Wtedy zrozumiałam,
że to wszystko dzięki wsparciu najbliższych mi
osób, na które zawsze mogę liczyć.

Moje treningi składają się z trzech części, pierwsza to wytrzymałość ogólna, czyli bieganie, kolejna to siłownia, a ostatnia to technika. Rzut
dyskiem trenuję tak naprawdę od niedawna.
Swój rekord ustanowiłam na zawodach w Zielonej Górze. Tam uzyskałam wynik 32,21m. Jeśli
chodzi o pchnięcie kulą, to było to stosunkowo
niedawno. W Toruniu na ogólnopolskim mitingu halowym uzyskałam wynik 11,99 m.

Sport towarzyszy mi od zawsze i nie zamierzam
z niego rezygnować. W najbliższej przyszłości
chcę zrealizować cele sportowe i skończyć szkołę. Kiedy dorosnę, chciałabym dużo podróżować, poznawać inne kultury i założyć rodzinę.
Jeżeli chodzi o zawód, jaki będę wykonywać, nie
jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ jeszcze
sama tego nie wiem.

Taka młoda, a tak utalentowana. Pytanie po kim?

Słyszałem, że na treningach osiągasz jeszcze lepsze odległości?

Od najmłodszych lat czas wolny spędzałam
w rodzinnym gronie. To właśnie dzięki moim bliskim odkryłam swoje zainteresowania. Myślę, że
każdy z nich miał wpływ na mój rozwój sportowy
jak i intelektualny. Trudno powiedzieć, że jestem
po kimś utalentowana, ponieważ wszyscy wokół
inspirują mnie. Nie osiągnęłam jeszcze swojego
limitu, cały czas się uczę i popełniam błędy jak
każdy człowiek.

Na treningach oddaję o wiele więcej rzutów niż
na zawodach. Jeden mały błąd może zadecydować o tym, jaki osiągnę wynik. Kiedy jestem na
treningu, nie ma takiego stresu, jaki towarzyszy
mi na zawodach i dzięki temu mogę się skupić
tylko i wyłącznie na pchnięciu.

Twoją sportową część życia
poznaliśmy, a czym się zajmujesz, jak nie uprawiasz sportu?
Sportem interesowałaś się od
Wiem, że uczysz się w Zesponajmłodszych lat. Na początku tre- le Szkół w Polkowicach.
nowałaś koszykówkę, ale niestety
Kiedy mam czas wolny, wykorzystuję go najmusiałaś zrezygnować z powodu
częściej na spotkania ze znajomymi i naukę.
kontuzji. Dowiedziałem się, że
również pływałaś i to z sukcesami. Bardzo lubię słuchać muzyki, malować, robić
zdjęcia i czytać książki. Uwielbiam podróżować.
Ponoć masz mnóstwo medali?
Gdy jeżdżę na zawody w różne miejsca, od razu
Koszykówkę trenowałam od pierwszej do siódmej klasy, z drużyną jeździliśmy na mnóstwo
turniejów. Niestety musiałam zrezygnować
z gry w koszykówkę z powodu kontuzji prawego
kolana. Rehabilitacja trwała rok, po jej skończeniu próbowałam wrócić do koszykówki, lecz
to było niebezpieczne dla mojego zdrowia.
W międzyczasie dla relaksu i rywalizacji pływałam. Zdobyłam ponad 20 medali na zawodach
pływackich i koszykarskich.

W wieku 14 lat, a więc od niedawna, bo w 2020 roku zaczęłaś trenować lekkoatletykę. Jak to się stało?

je zwiedzam.

Nie tylko w sporcie jesteś uzdolniona, ale również bardzo dobrze
się uczysz. Jakie przedmioty
najbardziej lubisz i dlaczego?
Moimi ulubionymi przedmiotami są biologia,
geografia i wos. Interesuje mnie świat, który nas
otacza, odkrywanie samych siebie, zachowania
ludzkie i to, w jaki sposób się rozwijamy i przekraczamy granice, które kiedyś były uważane
za nieosiągalne.

Wiem, że kochasz zwierzęta,
Moja przygoda z lekkoatletyką zaczęła się masz w domu rybki. Może naw ósmej klasie. Pani z wf-u zaproponowała mi mówię cię na małego pieska?
start w zawodach. Był to okres, kiedy szukałam
zajęcia na dłuższą metę, które wzbudziłoby we
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Jakie są twoje sportowe marzenia?
Zamierzam robić małe kroki w dążeniu do dużego celu. Na razie bicie kolejnych rekordów
pozwala mi się spełniać. Moim celem jest udział
w olimpiadzie, ale na tę chwilę chciałabym wejść
do kadry Polski.

Jesteś szczęśliwa?
Każdy dzień odkrywa przede mną nowe wyzwania i cele, do których dążę. Są lepsze i gorsze
chwile, jak w życiu każdego człowieka, ale wiem,
że mam ludzi, na których mogę polegać i którzy
mnie wspierają. Więc tak, jestem szczęśliwa.

Takimi osobami, które
Julce pomagają, są jej
rodzice. Wspierają ją we
wszystkich sprawach.
Małgorzata i Krzysztof Drzyzga:
Julia jest naszym
szczęściem.
Swoim postępowaniem i chęcią
ciągłego rozwoju intelektualnego i sportowego
daje nam mnóstwo powodów
do dumy. Z wielką przyjemnością uczestniczymy w zawodach Julii, ale
również wspieramy ją, gdy musi pogodzić
naukę z częstymi treningami. Życzymy jej
dalszej determinacji w dążeniu do swoich
celów i spełnienia wszystkich marzeń.

Piłka nożna
W meczu o mistrzostwo Fortuna 1 Ligi, Górnik Polkowice zremisował bezbramkowo zWidzewem Łódź 0:0.
Górnik Polkowice – Widzew Łódź 0:0
W meczu wyjazdowym Fortuna 1 Ligi rozegranym
w Olsztynie, piłkarze Górnika Polkowice rozbili miejscowy Stomil 4:0.
Stomil Olsztyn – Górnik Polkowice 0:4 (0:1)
Bramki: Mateusz Piątkowski 45 (k), 90, Eryk Sobków
48, 63
Piłka nożna – młodzieżowa
Do rozgrywek ligowych przystąpiły już wszystkie drużyny Górnika, grające na poziomie młodzieżowym.
U19 Liga Makroregionalna Juniorów Starszych
Górnik Polkowice - Ruch Chorzów 2:3
Bramki dla Górnika: Oskar Leopold , Borys Leopold
U17 Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych
Parasol Wrocław – Górnik Polkowice 2:2 (0:0)
Bramki dla Górnika: Bajerski, Frankowski
U15 Liga Wojewódzka Trampkarzy
Miedź II Legnica- Górnik Polkowice 1:5 (0:0)
Bramki dla Górnika: Fink x2, Łukasik, Lasota, Rybacki.
U13 Liga Wojewódzka Młodzików
Łużyce Lubań - Górnik Polkowice 2:1
Bramka dla Górnika: Marcel Mazij
U12 Liga Okręgowa Młodzików
Mała Unia Rosochata - Górnik Polkowice 1:4
Bramki dla Górnika: Bochen, Padewski, Szumański,
Dziura
Piłka halowa
W meczu 20. kolejki Statscore Futsal Ekstraklasy pilarze Górnika ulegli na wyjeździe drużynie Futsal Leszno
5:8.
Futsal Leszno – Górnik Polkowice 8:5
Bramki dla Górnika: Sawa Łutaj 9, Marcel Wolan 18,
37, Paweł Wyżga 20, 39
W meczu 21 kolejki Statscore Futsal Ekstraklasy Górnik Polkowice pokonał na wyjeździe AZS UG Gdańsk
5:3.
AZS UG Gdańsk – Górnik Polkowice 3:5 (1:3)
Bramki dla Górnika: Marcel Wolan 5, 11, 24, Rui Pinto
12, 29
Koszykówka - młodzieżowa
Koszykarki MKS Polkowice U15 pokonały na wyjeździe zespól ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. 87:65.
ENEA AZS AJP Gorzów Wlkp. I – MKS I Polkowice
65:87 (17:33, 10:19, 25:15, 13:20)
W ostatnim meczu turnieju ćwierćfinałowego Mistrzostw Polski U17 rozgrywanego w Gminie Krasne,
drużyna MKS Polkowice pewnie pokonała zespół Pompax Tęczę Leszno 74:35 izpierwszego miejsca wgrupie
A awansowała do półfinałów.
Wyniki meczów turniejowych:
MKS Polkowice – MKS Truso Elbląg 100 :57
MKS Polkowice – Gmina Krasne 102:53
MKS Polkowice – Pompa Tęcza Leszno 74:35
Do najlepszej piątki turnieju wybrano Natalię Chałupkę
oraz Dominikę Puzio z MKS Polkowice.
We Wrocławiu odbył się Finał Dolnośląskiej Licealiady
Młodzieży w koszykówce dziewcząt 3x3.
Koszykarki Zespołu Szkół w Polkowicach zdobyły
Mistrzostwo Dolnego Śląska. Polkowiczanki pokonały
ZSZiL Zgorzelec 10:8, , X LO Wrocław 14:11 oraz ZSP
Ziębice 15:6.
Koszykówka
Trzy mecze wystarczyły pomarańczowym żeby awansu
do półfinału Energa Basket Ligi Kobiet.
BC Polkowice – CTL Zagłębie Sosnowiec 93:69 (26:16,
24:23, 22:10, 21:20)
BC Polkowice – CTL Zagłębie Sosnowiec 117:81
(27:24, 31:18, 31:18, 28:21)
CTL Zagłębie Sosnowiec – BC Polkowice 79:87 (23:24,
16:24, 17:25, 23:14)
Lekkoatletyka
Michał Kuziemka podczas zawodów w Jabloncu
osiągnął najlepszy wynik w kraju w pchnięciu kulą
w kategorii U 14. Michał startował w pchnięciu kulą 4
kg i osiągnął rezultat 10,84m. Dodatkowo wziął udział
w konkursie pchnięcia kulą 3 kg deklasując rywali. Michał pchnął kulę na odległość 12,60 m, uzyskał przewagę ponad 3 m nad następnym zawodnikiem.
Szachy
Udanie zaprezentowała się Karolina Poręba z Górnika
Polkowice podczas rozegranego we Wrocławiu Turnieju PIERWSZY KROK dla zawodników do lat 12.
Polkowiczanka zajęła wysokie 2. miejsce.
Marcel Misiek (Górnik Polkowice) podczas VIII Mistrzostw Polski Amatorów w Szachach Szybkich, rozegranych w Pęgowie zajął 4. miejsce w kategorii do
1400 FIDE.
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