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Budują rondo. Są zmiany w ruchu

GRAFIKA: KAROL PIKOR

GRAFIKA: ZKM

Rozpoczęła się budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kopalnianej i Działkowej (tj. drogi wojewódzkiej nr 331). Ta długo oczekiwana inwestycja przede wszystkim ułatwi ruch w tym rejonie. Na jej realizację gmina Polkowice pozyska dofinansowanie z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg oraz Programu Infrastruktury Drogowej.
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i Kolei we Wrocławiu. Są objazdy. Jak
informuje wykonawca, roboty potrwają co najmniej trzy miesiące, w zależności od stanu infrastruktury podziemnej
odkrytej w trakcie prowadzenia prac.
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nicy wyborczej Łukasza Puźnieckiego.
Przypomnijmy, zakres prac obejmuje
także wybudowanie chodników, ścieżki
rowerowej ioświetlenia. Na odcinku około 170 metrów drogi gminnej wkierunku
kopalni będzie nowa nawierzchnia wraz
z chodnikiem i ścieżką rowerową, które
docelowo, w ramach kolejnych zaplanowanych, inwestycji będą łączyć się z tymi
dochodzącymi do skrzyżowania ulicy
Kopalnianej z dotychczasową krajową
„trójką”, obecnie DW nr 333.
Cena ryczałtowa kontraktu wynosi prawie 4,2 miliona złotych, z czego ponad
połowa to dofinansowanie zRządowego
Funduszu Rozwoju Dróg oraz Programu Infrastruktury Drogowej.

GRAFIKA: ZKM

W związku z budową ronda skrzyżowanie ulic Kopalnianej i Działkowej
zostało częściowo zamknięte.
- Wjazd i wyjazd z ZWR Polkowice
możliwy jest tylko z kierunku Rudnej,
czyli poprzez węzeł drogowy przy stacji benzynowej Lotos – informuje Tomasz Duszyński, kierownik referatu
inwestycji w urzędzie gminy. - W tym
czasie odcinek ulicy Kopalnianej, od
skrzyżowania z dotychczasową „trójką”, obecnie drogą wojewódzką numer
333, jest nieprzejezdny, „ślepy”. Nie
można dojechać do ZWR Polkowice
również od strony Sobina – dodaje.
Uwaga! Mieszkańcy mają możliwość
tylko wyjazdu z osiedla Polkowice
Dolne - jedną nitką ulicy Jana Pawła
II – w kierunku centrum miasta oraz
Głogowa i Lubina.
Wprowadzenie zmian w organizacji
ruchu na skrzyżowaniu zostało uzgodnione z zarządcą drogi wojewódzkiej
nr 331, tj. Dolnośląską Służbą Dróg

Zmiany w komunikacji miejskiej
W związku z rozpoczęciem budowy ronda
u zbiegu ulicy Kopalnianej z drogą wojewódzką nr 331, przystanki: Kopalniana, Kopalniana
Ogródki Działkowe, i Kopalniana ZWR zostały
wyłączone z ruchu na czas realizacji robót.
Dojazd autobusami nr 3 i 26 do LSSE, ZANAM/MERCUS i Sobina oraz autobusami nr
2, 2A do LSSE, ZANAM/MERCUS przebiega
ulicą Chocianowską. Aktualny rozkład jazdy ww.
linii autobusowych dostępny jest na stronie
Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakładce:

Rozkład Jazdy.
Przypominamy, że jednocześnie gmina prowadzi korespondencję z obecnym zarządcą
drogi wojewódzkiej 333 (wcześniej krajowej
„trójki”), tj. Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei
we Wrocławiu, w sprawie podjęcia skutecznych działań w zakresie zmiany programów
sygnalizacji zlokalizowanej na skrzyżowaniu
DW nr 333 z drogami gminnymi, tj. ulicami
Kopalnianą oraz Ogrodową i Chocianowską
w Polkowicach.
Urszula Romaniuk

Seniorzy z masą przywilejów
W najbliższym czasie starsi mieszkańcy gminy będą mogli skorzystać z programu osłonowego pn. Korpus
Wsparcia Seniorów i wstąpić do klubu Senior +. Obie inicjatywy przewidują wiele przywilejów.
– Ta szczególna sfera działalności społecznej, jaką jest wsparcie dla seniorów, jest od
początku tej kadencji jedną z najważniejszych kwestii. Wciąż wprowadzamy nowe
zadania ułatwiające seniorom codzienne
funkcjonowanie. Doskonałym przykładem są takie projekty jak: złota rączka,
transport dla seniora czy powołanie Rady
Seniorów – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.
Klub Senior+ mieści się w kamienicy przy
ul. Rynek 27. Na wyremontowanie lokalu
gmina pozyskała środki zewnętrzne.
- Do klubu będą mogły przystąpić osoby
z naszej gminy w wieku 60 lat i więcej. Zachęcamy szczególnie te, które nie uczestniczą w podobnych formach wsparcia.
W ofercie klubu znajdują się codzienne
zajęcia o tematyce edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej,

w zależności od potrzeb – wyjaśnia Bożena
Maciejowska, dyrektorka wydziału zdrowia, spraw społecznych i mieszkaniowych
w urzędzie gminy. - Klub Senior+ będzie
działał w strukturach Ośrodka Pomocy
Społecznej – dodaje.
Przywileje daje też Korpus Wsparcia Seniorów – program, do którego przystąpiła
gmina. Adresatami są osoby w wieku 65
lat i więcej, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający
z osobami bliskimi, które nie są w stanie
zapewnić im wystarczającego wsparcia.
– W ramach programu gmina będzie korzystała z modułu pierwszego. Jego celem
jest świadczenie usług wsparcia społecznego oraz wsparcia w codziennych czynnościach – informuje Beata Puławska,

dyrektorka OPS. – Aby skorzystać z pomocy senior powinien zgłosić się przez
ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie razem z pracownikiem ustali
zakres wsparcia i termin pierwszej wizyty
w miejscu zamieszkania, aby zweryfikować zgłoszoną potrzebę - wyjaśnia.
Program Korpus Wsparcia Seniorów finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Obie inicjatywy są kolejnymi działaniami
samorządu mającymi na celu wsparcie tej
grupy społecznej. I przykładem na to, że
otrzymane niedawno wyróżnienie „Samorząd Przyjazny Seniorom” jest zasłużone.
Nagrodę gmina Polkowice, jako pierwsza
w Polsce, otrzymała od Fundacji na
Rzecz Seniorów „Bonum Vitae”.
Paula Piastowska
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Aquapark będzie remontowany

Radni koalicyjni zagłosowali za przyznaniem środków na modernizację
polkowickiego parku wodnego. Prace ruszą jeszcze w tym roku.

Sebastian Sypko
PREZES AQUAPARKU

Kwoty te nie trafią od razu w całości na konto firmy wykonującej remont.
Będziemy je wydatkowali na bieżąco, w miarę potrzeb i bardzo racjonalnie .
– Cieszę się, że jedno z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
miejsc do wypoczynku i rehabilitacji
doczeka się remontu. Chcemy, aby
ten obiekt znowu mógł w pełni służyć mieszkańcom – mówi burmistrz
Polkowic Łukasz Puźniecki.
Za uchwałą w sprawie przyznania
środków dla Aquaparku zagłosowali
radni klubów Lepsze Polkowice oraz
Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie
pozostałych klubów nie poparli projektu modernizacji Aquaparku.
Emilian Stańczyszyn z Porozumienia

dla Mieszkańców Polkowic, choć potwierdził konieczność przywrócenia
do świetności tego obiektu, wskazywał na niebezpieczeństwa, jakie – jego
zdaniem – remont może przynieść
gminnemu budżetowi.
– Oczywiście chcemy, żeby nasz
Aquapark był znowu „gwiazdą”, jak
w pierwszych latach jego istnienia.
Ale nie możemy nie wskazywać na
niebezpieczeństwa, które mogą się
z tym wiązać – zastrzegał podczas sesji radny Emilian Stańczyszyn.
Troski radnych opozycyjnych

rozwiewał prezes Aquaparku. Sebastian Sypko zapewnił, że projekt
modernizacji jest bardzo dobrze przygotowany, a środki przeznaczone na
modernizację polkowickiego parku
wodnego będą wydatkowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym
z wykonawcą.
– Kwoty te nie trafią od razu w całości
na konto firmy wykonującej remont.
Będziemy je wydatkowali na bieżąco,
w miarę potrzeb i bardzo racjonalnie
– zapewnia prezes Sebastian Sypko.
W ramach projektu modernizacji

Aquaparku m.in. odtworzona będzie wieża z rurami zewnętrznymi
i zmodernizowana rura pontonowa.
Miejsce „dzikiej rzeki” zajmie zjeżdżalnia trójtorowa. Zostanie także
powiększona strefa saun wraz z nową
sauną kamienną, 10-osobową solankową wanną jacuzzi, tężnią oraz wypoczywalnią. Basen dziecięcy będzie
zmodernizowany i otoczą go nowe
atrakcje wodnego placu zabaw.
Zaniechania w należytym utrzymaniu stanu technicznego Aquaparku
sięgają początku ubiegłej dekady.

Brak odpowiednio realizowanych,
bieżących remontów i prac konserwacyjnych spowodował m.in. to, że
już w 2012 roku zostały wyłączone
z użytkowania rury zewnętrzne. Na
potrzeby kampanii wyborczej poprzednie władze samorządowe przygotowały projekt szerokiej rozbudowy
Aquaparku, ale nie zrobiły nic, aby go
zrealizować.
Roman Tomczak

Mamy finał!

Koszykarki BC Polkowice awansowały do finału Energa Basket Ligi. W trzech meczach półfinałowych
pokonały zespół Polska Strefa Inwestycyjna Enea Gorzów Wlkp.

Rundę zasadniczą rozgrywek Energa
Basket Ligi polkowiczanki zakończyły
na pierwszym miejscu. W dwudziestu rozegranych meczach zwyciężyły
osiemnastokrotnie, odnosząc zaledwie
dwie porażki. W tym sezonie nie ma
lepiej grającego zespołu. Koszykarki
BC Polkowice są zdecydowanym faworytem do tytułu mistrzowskiego dlatego
ich awans do finału dla sympatyków
koszykówki nie jest zaskoczeniem. BC
Polkowice w play offach wygrywa z każdym przeciwnikiem pewnie, nie mając
większych problemów. Swoją doskonałą dyspozycję polkowiczanki pokazały
w meczach półfinałowych z zespołem

PolskaStefaInwestycyjna Enea Gorzów
Wielkopolski.
W pierwszym musiały się mocno napracować, aby rozpracować grę rywalek. Gorzowianki odrobiły lekcję z meczów rundy zasadniczej i stawiały niezwykły opór.
Szczególnie w walce podkoszowej. Zawodniczki trenera Karola Kowalewskiego
krok po kroku budowały przewagę i duża
w tym zasługa dobrej skuteczności rzutowej zza linii 6,75 metra. Polkowiczanki
wykorzystywały również swoją siłę fizyczną iwzrost co wkonsekwencji przydawało
się w zbiórkach piłek. Po dwóch kwartach
Pomarańczowe schodziły do szatni prowadząć 10 punktami. Po przerwie gra
była bardzo wyrównana. Widać było,
że w szeregach gospodarzy jest jeszcze
duża rezerwa. O losie pierwszego meczu
półfinału zadecydowała ostatnia kwarta.
Gospodynie trafiły 14 trójek przy sześciu
gorzowianek. Ostatecznie pierwszy mecz
półfinałowy wygrały polkowiczanki 88:67.

BC Polkowice – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 88:67 (21:16,
21:16, 18:18, 28:17)
W drugim meczu półfinałowym polkowiczanki od początku przejęły inicjatywę
ikonsekwetnie wykonywały plan nakreślony przez sztab trenerski. Pierwsza połowa
była wyrównana, jednak więcej świeżości
zachowały koszykarki BC Polkowice i po
pierwszej połowie prowadziły 45:32. Po
zmianie stron obraz meczu się odmienił.
Polkowiczanki zaczęły lepiej grać w obronie i zobywały wiekszość punktów po
szybkich atakach. Trzecią kwartę wygrały
aż 24:5. Ostatnia kwarta drugiego meczu
półfinałowego była nerwowa. Wkradały
się nerwy ale i tak polkowiczanki pokazały
swoją wyższośc nad rywalkami. Ostatecznie wcałym meczu BC Polkowice pokonało PSI Enea Gorzów Wielkopolski 82:48
i do awansu w wielkim finale pozostał im
do wygrania tylko jeden mecz.

BC Polkowice – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 82:48 (24:16,
21:16, 24:5, 13:11)
Trzeci mecz półfinałowy w Gorzowie nie
należał do porywających widowisk sportowych. Spotkanie było chaotyczne. Oba zespoły popełniały dużo błędów, szczególnie
jeśli chodzi o skuteczność rzutową. Mimo
wszystko większą kulturę gry pokazały
polkowiczanki, które kontrolowały przebieg meczu i ostatecznie odniosły trzecie
półfinałowe zwycięstwo 44:54.
PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski – BC Polkowice
44:54 (14:13, 3:12, 17:18, 10:11)
- Gra o mistrzostwo Polski to realizacja
planu, który założyliśmy na początku
sezonu. Oczywiście nie wskazywaliśmy
jednoznacznie koloru medalu, celem był
udział w play off i walka o medal. Udało
nam się to zrealizować, bo dzisiaj przed

Leszek Cybulski
WICEPREZES
MKS POLKOWICE

Sukcesy drużyny nie
byłyby możliwe, gdyby
nie stabilni i solidni partnerzy finansowi, jakimi są gmina Polkowice
i burmistrz Łukasz Puźniecki.
walką ozłoto, nasz cel został już wzasadzie
osiągnięty, choć jak wiadomo apetyt rośnie
w miarę jedzenia i teraz liczymy na pełną
pulę wyrażoną mistrzostwem - mówi Leszek Cybulski wiceprezes MKS Polkowice.
Ryszard Flisiewicz
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Naszym gościom – pomoc i opieka

FOT. U. ROMANIUK

Z obywatelami Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w domach polkowiczan, spotkali się przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej. Mówiono m.in. o instytucjonalnej pomocy, jaką mogą w naszej gminie otrzymać.

Szacuje się, że na terenie gminy
Polkowice znalazło schronienie przed
wojną około 700 osób, głównie kobiety z dziećmi. Uchodźcy przyjmowani
są zarówno do ośrodków, które przygotował dla nich samorząd (były dom
dziecka Skarbek i Szkoła Podstawowa nr 4), jak i do domów i mieszkań
prywatnych. To głównie do tej grupy
adresowane było spotkanie z przedstawicielami administracji i służb,
zorganizowane w sali konferencyjnej
Uczelni Jana Wyżykowskiego.

– Jesteśmy na etapie działań, mających na celu wypracowanie jak
największych ułatwień naszym gościom z Ukrainy w asymilacji i zadomowieniu na terenie naszej gminy.
Na ogół informacje te posiadają na
bieżąco mieszkańcy Skarbka, jednak
mogą one nie docierać tak szybko do
osób, które znajdują się pod opieką
osób prywatnych. Stąd to spotkanie
z szerokim spektrum urzędników, od
pracowników urzędu gminy poprzez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po

Urząd Pracy, polkowicką przychodnię
i służby mundurowe. Takie spotkanie
ma na celu usystematyzowanie wiedzy
oraz przekazanie spójnych informacji o krokach, jakie nasi goście zza
wschodniej granicy powinni podjąć,
aby móc normalnie funkcjonować
w Polkowicach – informuje burmistrz
Łukasz Puźniecki.
W ramach przyjętej formuły spotkania
przedstawiciele samorządu i pozostałych instytucji przekazali informacje
na temat swojej działalności. Wskazali
także te obszary, w których Ukraińcy
mogą uzyskać pomoc instytucjonalną. Goście z mogli też zadawać pytania na interesujące ich tematy. Jedną
z instytucji samorządowych, która od
początku pomaga uchodźcom, jest
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS).
– Obywatele Ukrainy, którzy znaleźli
w Polsce schronienie przed trwającą tam wojną, mogą u nas składać
wnioski o jednorazową pomoc materialną oraz o dofinansowanie obiadów w szkole czy przedszkolu. Mogą
także składać wnioski o świadczenia
rodzinne, takie same, jakie przysługują obywatelom polskim – mówiła do
zebranych Beata Puławska, dyrektor

OPS w Polkowicach.
Mimo tej pomocy, wielu Ukraińców
chce pracować, aby zarobić na swoje
utrzymanie. Powiatowy Urząd Pracy
w Polkowicach zarejestrował prawie
60 osób, obywateli Ukrainy, poszukujących zatrudnienia na naszym terenie. Wielu pozostałych szuka zajęcia
na własną rękę lub za pośrednictwem
platform społecznościowych.
– Osoby, które miały dokumenty potwierdzające, że przekroczyły granicę
polsko-ukraińską po 24 lutego, mogą
się u nas rejestrować jako osoby
bezrobotne, mimo że nie posiadają
jeszcze nadanego numeru PESEL –
zapewnia Alena Krzyżanowska, kierownik referatu instrumentów rynku
pracy oraz ewidencji świadczeń PUP
w Polkowicach. – Pozostałe osoby,
czyli takie, które nie posiadały zaświadczenia z datą przekroczenia granicy, powinny mieć nadany PESEL,
żeby zarejestrować się jako osoba
bezrobotna – dodaje.
Od początku exodusu ukraińskiej
ludności cywilnej do Polski, uchodźcy
zza naszej wschodniej granicy mogli
liczyć na opiekę służb mundurowych.
Nie inaczej było w Polkowicach. Straż

Miejska przyjmowała i ewidencjonowała wszystkich przybywających,
otaczała opieką i wskazywała pierwsze
miejsca pobytu. W miarę upływu czasu i przybywania uchodźców, więcej
było kompetencji i zadań.
– Etap przyjmowania i adaptacji powoli mamy za sobą. To nie oznacza,
że służby mają mniej pracy. Ukraińcy
potrzebują nadal naszej pomocy, m.
in. przy załatwianiu formalności, poszukiwaniu konkretnych instytucji.
W takich sytuacjach nadal mogą liczyć
na stałą pomoc zarówno patroli będących na mieście, czy dyżurnego straży
miejskiej. Drzwi naszej jednostki są
otwarte całą dobę – deklaruje Artur
Gałuszka, komendant Straży Miejskiej w Polkowicach.
W spotkaniu wzięli także udział m. in.
przedstawiciele wydziałów zdrowia
spraw społecznych i mieszkaniowych,
spraw obywatelskich oraz oświaty
i kultury urzędu gminy, Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych,
Centrum Kultury oraz Gminnego
Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Roman Tomczak

Zwiedzając też można pomagać
Mieli okazję zwiedzić wiatrak i dowiedzieć się, że mogą skorzystać z pomocy psychologicznej, jeśli taka potrzeba będzie. Z taką inicjatywą do przebywających w naszym mieście uchodźców z Ukrainy wyszli jeden z radnych miejskich i prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. Na spotkanie przyszło
kilkadziesiąt osób.
mieszka w naszym mieście?
- W Polkowicach bardzo nam się podoba,
wszyscy szczerze nas przyjęli, opieka jest
bardzo dobra – odpowiada Swietłana, która uciekła przed wojną z Charkowa razem
z mamą i młodszą siostrą.

- Będziemy je kierować do specjalistów –
dodaje Zdzisław Ząbek, psychoterapeuta
w PCUZ. – Będziemy też pozyskiwać
osoby mówiące w języku ukraińskim.

- Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych – podkreśla Łukasz Puźniecki, burmistrz
Polkowic. – Ten aspekt zabawy, czyli odwiedziny w wiatraku, połączony z ofertą
opieki psychologicznej, to
bardzo ważny wyraz troski Robert Drobina
RADNY RADY MIEJSKIEJ
o naszych gości. Chcemy
W POLKOWICACH
stworzyć dla nich jak najlepsze warunki pobytu, ale
to też ważne, by w tym cza- Chcemy pokazać przesie pojawiała się szansa na bywającym w byłym
poznawanie Polkowic.
„Skarbku” uchodźcom
W grupie, która przyszła do
wiatraka było sporo dzieci
i młodzieży. Z ciekawością
obejrzeli atrakcje, jakie
tam się znajdują. Jak im się
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Dodatkową atrakcją spotkania

historię miasta podczas było wyjście do jednego z polkozwiedzania wiatraka, wickich lokali na hamburgery.
naszego słynnego „hoULK
lendra”

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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- Chcemy zapoznać ich z możliwością skorzystania z usług
psychologa lub psychiatry, żeby
wiedzieli, że mają się tego nie
bać, że taka pomoc jest udzielana na miejscu, jeżeli tylko coś
zmieni się w ich życiu, bo teraz
różne rzeczy mogą się dziać –
dodaje Paweł Gambal, prezes
Polkowickiego Centrum Usług
Zdrowotnych. – Ich rodziny zostały na polu walki.

GRAFIKA: CK POLKOWICE

Jest to kolejna forma wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, którzy w naszym mieście
znaleźli schronienie przed wojną. Takie
spotkania powodują też, że - zwyczajnie mogą oni lepiej poczuć się w nowym
środowisku.

W spotkaniu uczestniczyło troje psychologów. Osoby, które zechcą skorzystać ze
wsparcia powinny zgłosić się do Ośrodka
Badań i Pomocy Psychologicznej w polkowickiej przychodni.

БІОРОЗКЛАДНІ
ВІДХОДИ
Слід викидати

МЕТАЛ ТА
ПЛАСТМАСА
Слід викидати
• пластикові пляшки від напоїв,
без кришечок та зім’яті
• кришечки, якщо вони не
збираються окремо в
рамках благодійності
• пластикову упаковку з-під
харчових продуктів
• багатоматеріалову
упаковку(наприклад, коробки
з-під молока та соку)
• упаковка з-під засобів
для чищення (наприклад,
пральних порошків),
косметичних засобів
(наприклад, шампунів,
зубної пасти) тощо.
• поліетиленові пакети,
мішки, пакети, інша плівка
• алюмінієві банки від
газованої води та соку
• консервні банки
• алюмінієву фольгу
• кольорові метали
• кришки, кришки від банок

Не слід викидати
• пляшки та ємкості з їх вмістом
• пластикові іграшки
• упаковки з-під лікарських
засобів та використані
медичні вироби
• упаковки з-під
моторного масла
• автозапчастини
• відпрацьовані батарейки
та акумулятори
• банки та ємкості
з-під фарб і лаків
• відпрацьовані електронні
прилади та побутову техніку

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАПІР

•

Слід викидати

•

• упаковку з паперу,
картонні коробки, картон
(також гофрований)
• каталоги, листівки, брошури
• газети та журнали
• шкільний та офісний
папір, друковані аркуші

зошити та книги
обгортковий папір
паперові пакети та мішки
Не слід викидати
паперові рушники та
використані гігієнічні серветки
лакований папір та папір
з покриттям з плівки
жирний або сильно
забруднений папір
картонні коробки з-під
молока та напоїв
паперові мішки для
добрив, цементу та інших
будівельних матеріалів
шпалери
одноразові підгузки та
інші гігієнічні матеріали
жирні одноразові паперові
пакети та одноразовий посуд
одяг

СКЛО
Слід викидати
• пляшки та банки з-під
харчових продуктів та напоїв
(включаючи алкогольні
напої та рослинну олію)

• скляну упаковку з-під
косметичних засобів
(якщо вона виготовлена
не з кількох постійно
з’єднаних матеріалів)

• відходи від фруктів та овочів
(включаючи лушпиння тощо)
• гілки дерев і чагарників
• скошену траву, листя, квіти
• тирсу і кору дерев
• непросочену деревину
• залишки харчових продуктів

Не слід викидати

Не слід викидати

• кераміку, горщики,
порцеляну, фаянс, кришталь
• скло для окулярів
• термостійке скло
• підсвічники з вмістом воску
• лампочки та
люмінесцентні лампи
• фари
• упаковку з-під для ліків,
розчинників, моторних масел
• дзеркала
• вікна та армовані склопакети
• екрани телевізорів та лампи
• термометри та шприци

УВАГА
• Деякі гміни надають окремі
контейнери для прозорого
та кольорового скла.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

кістки тварин
харчову олію
тваринні відходи
вугільну золу
ліки
просочену деревину
ДСП і МДФ плити
землю та каміння
інші комунальні
відходи (включаючи
небезпечні відходи)

ЗМІШАНІ ВІДХОДИ
• Все, що неможливо відновити
в процесі переробки, крім
небезпечних відходів,
слід викидати в контейнер
для змішаних відходів.

Nauka polskiego i opieka medyczna dla gości z Ukrainy
W byłym „Skarbku” przebywają uchodźcy z Ukrainy. Obecnie jest tam około 50 osobób. Potrzebują wszechstronnej pomocy. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, gminy i PCUZ zapewniono im, między innymi, naukę języka polskiego i podstawową opiekę medyczną.
Jedną z głównych barier utrudniających
uchodźcom życie jest nieznajomość języka
polskiego. Centrum Kultury w Polkowicach postanowiło pomóc im w przekroczeniu tej bariery.
– Każdy chciałby pomóc jak może najlepiej
– mówi Magdalena Soliwoda, anglistka
i logopeda, prowadząca kurs nauki języka polskiego dla uchodźców. – Nie mogę
ich wesprzeć finansowo, nie mogę przyjąć
gości do domu. Wpadłam więc na pomysł,
aby poprowadzić naukę języka polskiego
jako języka obcego. Mam umiejętności nauczania wynikające z pracy jako logopeda
i wykorzystuję je na tym kursie. Na początku mieli z niego korzystać tylko ci, którzy
mieszkają w Skarbku, ale teraz zgłaszają

się już osoby z zewnątrz. Trudno im odmówić, więc też biorą udział w lekcjach.
Ja nie znam ani ukraińskiego, ani rosyjskiego, więc siłą rzeczy nauka prowadzona
jest tylko po polsku. Wprawdzie niektóre
z uczestniczek próbowały korzystać ze
znajomości angielskiego, ale na prośbę
innych uczestniczek zaprzestaliśmy takich
prób i obecnie porozumiewamy się tylko
po polsku.
Nauka odbywa się dwa razy w tygodniu
po 1,5 godziny. Kurs potrwa do końca
wakacji.
Goście z Ukrainy mają także zapewnioną
podstawową opiekę medyczną.
W początkowym okresie uchodźcy z Ukrainy mieszkający w „Skarbku” otrzymywali

doraźną pomoc medyczną. Pielęgniarka
czy lekarz przyjeżdżali do nich, gdy była
taka potrzeba. Wynikało to ze sporej rotacji korzystających z pomocy. Ludzie przyjeżdżali i wyjeżdżali. Teraz się to zmieniło.
– W „Skarbku”, w którym przebywają
uchodźcy z Ukrainy sytuacja się ustabilizowała i wyłoniła się grupa osób mieszkająca tam na stałe – mówi Paweł Gambal,
prezes polkowickiej przychodni. – Gabinet
jest przeznaczony dla osób mieszkających
w Skarbku. Zabezpieczyliśmy im także
opiekę pielęgniarki, która posiada także
uprawnienia do wypisywania recept i jest
obecna w Skarbu praktycznie codziennie. Oczywiście, kiedy jest taka potrzeba,
pacjenci są kierowani na dalsze badania

do naszej przychodni na leczenie specjalistyczne na zasadach takich samych jak
wszyscy inni pacjenci.
W punkcie informacyjnym PCUZ można
otrzymać kompleksową informację, co
należy zrobić aby otrzymać odpowiednie
uprawnienia do leczenia na takich samych
zasadach jak każdy obywatel Polski.
„Warto dodać, że utworzenie punktu medycznego w „Skarbku” w żaden sposób
nie wpływa na obsługę pacjentów w poradniach Polkowickiego Centrum Usług
Zdrowotnych. Nie ma niebezpieczeństwa wydłużenia się kolejek, bądź przerw
w przyjmowaniu pacjentów” – informuje
PCUZ.
DeeS

Paweł
Gambal
PREZES PCUZ

Utworzyliśmy w „Skarbku” gabinet lekarski,
w którym lekarz internista
przyjmuje raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeb.

Do 700 zł miesięcznie od ONZ dla uchodźców
Finansowe wsparcie dla osób, które uciekły z Ukrainy po 24 lutego oferuje urząd Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmujący się
sprawami uchodźców, czyli UNHCR. Żeby ubiegać się o pieniądze nie trzeba mieć nawet numeru PESEL. Jest jeden haczyk – wnioskować
trzeba osobiście w biurze, które znajduje się w Warszawie.
Na wsparcie finansowe ze strony
ONZ może liczyć każda osoba, która uciekła z Ukrainy 24 lutego bądź
później. Do ubiegania się o środki
z UNHCR niepotrzebny jest numer
PESEL. Miesięcznie, w ramach
wsparcia integracji w Polsce, uprawnieni otrzymają 710 złotych na jedną osobę oraz 610 złotych na każdą
kolejną osobę w rodzinie (limit osób

wynosi - cztery). Pomoc finansowa
jest udzielana raz w miesiącu, przez
minimum trzy miesiące.
Aby otrzymać pieniądze, trzeba się
zjawić w punkcie rejestracyjnym,
gdzie zostanie pobrany m.in. odcisk
palca, jest to procedura zastosowana
w celu uniknięcia oszustwa. Obecnie
jedyny punkt rejestracji znajduje się
w Warszawie, ale można z niego

korzystać bez względu na region zamieszkiwany w Polsce. Mieści się on
przy ul. Kamionkowskiej 11.
Na wizytę należy zabrać ze sobą
paszport, dowód osobisty lub inny
dokument, który może potwierdzić
tożsamość. Należy również zabrać ze
sobą każdy dokument potwierdzający datę wjazdu do Polski. Co ważne,
wszystkie osoby dorosłe w rodzinie

muszą posiadać polski numer telefonu komórkowego. Na wizytę trzeba
się umówić. Szczegóły spotkania są
przysyłane SMS-em.
„Program pomocy finansowej UNHCR w Polsce to krótkoterminowa
pomoc materialna dla uchodźców
z Ukrainy w celu wsparcia ich integracji w Polsce. Program nie jest
powiązany z innymi programami

wsparcia istniejącymi w Polsce,
w tym z rejestracją numeru PESEL.
UNHCR nie prowadzi rejestracji
uchodźców oraz nie nadaje statusu
uchodźcy. Program ma jedynie na
celu wsparcie humanitarne” - czytamy na stronie UNHCR
DRM
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
SWózek 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
"
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
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
4 opony R 15-letnie firmy GitiSynergy E1.
Cena za komplet 400 zł.
783 028 170
2-pokojowe, własnościowe mieszkanie
44,30m2, os. Sienkiewicza w Polkowicach,
175 500 zł.
"506 145 545
"
Mieszkanie własnościowe na 11 Lutego
(nowsze osiedle) o pow. 46,15m2 na 1.
piętrze, 2 pokoje z balkonem i piwnicą. 662
864 120/ 606 390 766
Działkę na ROD "Relaks", nr 41, wjazd
bezpośrednio od ul. Przemysłowej.
601 579 996
Komplet wypoczynkowy z materacem,
bardzo dobry stan. Cena 1500 zł.
692 652 271
Sprzedam lub zamienię mieszkanie 3
pokoje 60 m na ul. Ociosowej na mniejsze,
parter lub I piętro. 728 580 666

Działkę budowlaną położoną we wsi Guzice.
792 619 245
Skórzany komplet wypoczynkowy (2 fotele,
sofa z funkcją spania, pufa) oraz ławę, sprzęt
RTV i szafkę narożną. Cena 5 tys. zł.
739 111 650
Działkę w Sobinie (1,79 ha); zabudowa
produkcyjna z dopuszczeniem obiektów
usługowych, składów, magazynów. 886 655
788 lub 661 058 457
USŁUGI
PLUSKWY, KARALUCHY itp.. to nie problem.
BOMBA i po problemie. 514 475 151
Kompleksowe remonty i wykończenie
wnętrz 604 993 012
Przeprowadzki, szybko, sprawnie - TANIO.
604 477 221
Naprawa komputerów, systemów
operacyjnych, usuwanie wirusów.
Rozwiązywanie problemów z Internetem.
Konfiguracja nowych telewizorów. Możliwy
dojazd w okolicy. 600 467 156
Usługi pogrzebowe + kremacja w kwocie
zasiłku pogrzebowego 4.000 zł; ul. Gdańska2.
512 800 801
Fotowoltaika - darmowy prąd ze słońca.
574 135 538
Klimatyzacja - dom, biuro, sklep. 514 475 151
Doświadczony budowlaniec: drobne
remonty, malowanie, renowacja i montaż
drzwi, okien, inne stolarskie oraz roboty
murarskie w domach, od podstaw.
Polkowice i okolice. 516 425 408
Pomogę przy pisaniu podań (praca).
505 117 522
Posprzątam mieszkanie lub zaopiekuję się
osobą starszą lub dzieckiem w Polkowicach.
783 429 716
Usługi remontowo budowlane, najtaniej
w rejonie, z gwarancją jakości. 535 945 347
Wywiozę stare lub niepotrzebnie meble,
łóżka, lodówki, pralki itd. z mieszkania,
piwnicy, garażu. Przygotuję mieszkanie do
sprzedaży, remontu - zrywanie wykładzin,
tapet, paneli, wywiozę gruz. Sprzedajesz
mieszkanie albo przeprowadzasz się dzwoń przewieziemy i zniesiemy.
604 477 221
Udzielę korepetycji z matematyki dla klas
4-8 podstawówki. 725 219 378
Tarasy, schody, posadzki, blaty kamienne.
722 395 203
Parapety granitowe wewnętrzne
i zewnętrzne, różnorodność kolorów, schody
granitowe. Transport. 736 797 980, 605 252
704
Minikoparka, usługi brukarskie, prace
ziemne, granit w ogrodzie. 722 395 203
WYNAJMĘ
Do wynajęcia ("najem okazjonalny")
mieszkanie 3-pokojowe (54m2, parter),
częściowo umeblowane, balkon, piwnica

w Polkowicach przy ul. 11-lutego + garaż
(200 m od mieszkania). Garaż przy ul.
11-lutego. 609 256 620
Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
umeblowane mieszkanie, położone na II
piętrze przy ul. Kolejowej. 792 619 245
Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy
o pow. 25 mkw. przy ul. 3 Maja.
608 478 501
Pokój do wynajęcia, Polkowice, 700 zł plus
media. 723 507 041
Wydzierżawienie gruntu pod przyczepę
kampingową nad jeziorem Pluszne
w Radzyniu. Działka częściowo uzbrojona.
505 131 442
3-pokojowe mieszkanie, 51m2 (3. piętro) ul.
Górników w Polkowicach, umeblowane
i w pełni wyposażone, dostępne od zaraz.
506 145 545
KUPIĘ
Mieszkanie do II piętra, może być zadłużone.
530 222 904
Działkę budowlaną do 10 arów na os.
Polkowice Dolne. 603 628 367
Dom w stanie obojętnym, do 10 km od
Polkowic. Najstarszy z 2010 roku. Mieszkanie
do 150 tys. zł Polkowice lub Lubin.
691 676 282
Busa - może być do remontu, do 10 tys. zł,
mieszkanie do 2. piętra i garaż
w Polkowicach, lawetę lub przyczepkę
samochodową.
604 477 221
Gospodarstwo rolne, ciągnik rolniczy, ziemię.
Polkowice i okolice, motor, motorower do
1000 zł, sprawny lub uszkodzony, auto stare,
powypadkowe, uszkodzone lub sprawne do
5 tys. zł. Gotówka od ręki. Dojazd do klienta.
Najlepsza cena. 609 249 127
PRACA
Poszukuję kelnera/kelnerkę od zaraz. Praca
w Polkowicach. Dobre warunki. 513 084 476
ZAMIENIĘ
82-pokojowe mieszkanie 47mkw. na 1.
piętrze, z balkonem, na ulicy Borówkowej,
TBS - na większe, w centrum Polkowic; TBS,
komunalne lub spółdzielcze. 785 467 788
Mieszkanie 2-pokojowe spółdzielczowłasnościowe na większe. 501 665 804
Mieszkanie 1-pokojowe z kuchnią, 32 mkw.
przy ul. Moniuszki - na większe. 728 849 184
Mieszkanie TBS 47m2 na parterze
2-pokojowe, 2 balkony - na większe może
być TBS, komunalne, spółdzielcze oraz
własnościowe. 530 841 645
Komunalne 57 m2 na mniejsze komunalne
bądź spółdzielcze. 535 854 219
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 mkw., TBS, po
remoncie - na mniejsze, 2-pokojowe
w Polkowicach. 695 328 853

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

Ruliński: Działajmy jako Polkowice
O koncercie dla Ukrainy z Krzysztofem Rulińskim (Mienso), założycielem grupy nieformalnej Muzyka Miasta oraz składu MNM Klika,
raperem, aktywistą muzycznym rozmawia Karol Pikor.
Tym zajmuje się Centrum Kultury.
Ja organizuję tylko koncert. Na razie
zbieramy pieniądze, a zobaczymy, jaka
będzie kwota. Wtedy cel będzie dobrany realnie do tego, jaką kwotę zebraliśmy. Chyba nie chcemy, by pieniądze
poszły na jakieś globalne konto pomocy Ukrainie. Osobiście wolimy, by
pomóc tym, którzy trafili do naszego
miasta. Może dzięki zebranej gotówce
uda się zorganizować kolejne warsztaty i koncerty charytatywne.

Przed nami druga część waszej akcji. Jakbyś podsumował wcześniejszy projekt?

KRZYSZTOF RULIŃSKI
(MIENSO)
„Gramy i Pomagamy!”
Skąd pomysł na
ten format?
Sama akcja wzięła się z chęci tego,
żeby coś ruszyć w Polkowicach. Pokazać, że lokalnie możemy się zebrać
fajną ekipą i w kilka zespołów zrobić
fajne wydarzenie kulturalne. Tylko
raz do roku jest przegląd twórczości
lokalnej i poza tym lokalni artyści nie
mają możliwości się pokazać. Kiedy
organizacja koncertu wiąże się z akcją
charytatywną i można komuś pomóc,
jest łatwiej przepchnąć się dalej z tym
pomysłem.

10 kwietnia odbędzie się
druga akcja. Skąd się
wziął pomysł na „vol.2”?
Trzeba szybko pomóc. Przede wszystkim wyskoczyła na świecie wyjątkowa
sytuacja. Wojna za granicą! Do Polkowic przyjechało dużo mieszkańców
Ukrainy. Organizuje się dla nich dużo
akcji, ale większość jest skierowana
do dzieci. Chcielibyśmy dać trochę
rozrywki osobom starszym. Zdajemy
sobie sprawę, że nie zbierzemy ogromnej kwoty, która będzie miała realny
wpływ na całą sytuację, ale może
przyjdzie trochę ludzi z Ukrainy oderwać się od problemów.

Co nas czeka na Gramy
i Pomagamy vol.2?
Na początku będą pokazy perkusyjne. Od dzieciaków dla dzieciaków.
Czworo perkusistów wystąpi na scenie, a najstarszy ma 16 lat, więc jest to

młodzież. Potem Karolina Wilk, nasza
lokalna wokalistka, zagra covery utworów aktualnie na czasie. Następnie
będzie trochę bardziej niegrzecznie.
Będzie hiphop’owo, stąd wstęp na tę
część jest od 16. roku życia. Następnie
na scenie pojawi się więcej instrumentów i rockowego brzmienia. Najpierw
zagra Roślina z Głogowa, następnie
OOBE z Polkowic i na koniec Sekcja
Rapu ze stolicy Łemków. Jednak kolejność tych zespołów może się zmienić.

Można więc powiedzieć, że
w tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji Line-up
jest jak żywy organizm?
No tak jest! Kilka dni temu trzy panie
z Ukrainy, które otrzymały pomoc
w naszym regionie wyszły z inicjatywą,
że chcą zorganizować słodką akcję,
więc upieką ciasta i będą je sprzedawać. Powiedziały, że skoro miasto coś
dla nich robi i będzie koncert, to fajnie
by było, żeby one też dołożyły swoją
cegiełkę.

Jak wygląda sytuacja
z ceną biletów?
Biletów nie ma! Na wejście jest symboliczna opłata minimum 20 złotych.
Jeżeli kogoś stać i poczuwa się do tego,
że może pomóc większą gotówką, to
może wrzucić więcej. Nie ukrywam,
że na takich ludzi liczymy.

Na jaką formę pomocy zostanie przekazana
zebrana gotówka?

To była pierwsza nasza akcja, którą
organizowaliśmy jako Muzyka Miasta, grupa nieformalna muzyków
z Polkowic. Jeden z naszych znajomych praktycznie jest sparaliżowany
od szyi w dół i potrzebował sprzętu,
który pozwoli oczami i ruchami głowy
sterować komputerem. Dowiedzieliśmy się, że Eros, raper z Polkowic,
dostał nowe mieszkanie. Potrzebował
ciuchów i rzeczy na dobry start. Dlatego postanowiliśmy, że zbierzemy
pieniądze. Ludzie bardzo chętnie na
to reagowali. Chcieli przekazać jakieś
przedmioty, które potem można zlicytować, więc robiliśmy licytacje internetowe. Uzbieraliśmy sporą kwotę,
chociaż po koncercie można było się
spodziewać trochę większego odbioru. Pod uwagę bierzemy to, że był to
głównie hip-hopowy koncert, dlatego
wyciągnęliśmy wnioski przy drugiej
akcji i nie zamykamy się tylko na hip-hop. Teraz będzie również rockowo.
Idziemy szerzej. Staramy się ściągnąć
szersze grono. Uczymy się na błędach
i wyciągnęliśmy wnioski. Działamy
dalej i mamy nadzieję, że teraz będzie
jeszcze lepiej.

„Gramy i Pomagamy
vol.2” wyszło spontanicznie z potrzeby obecnej
sytuacji. Jakie macie plany jako Muzyka Miasta
i MNM Klika na ten rok?
Na razie nie planujemy. Nie jesteśmy
fundacją. Nie zajmujemy się takim
pomaganiem na co dzień. Akcje są
spontaniczne. Dowiedzieliśmy się, że
jest szansa pomóc, więc usiedliśmy
roboczo przy ognisku i podjęliśmy decyzję: „Dobra chłopaki, zbierzemy dla
nich to siano, zrobimy imprezę, postaramy się coś zmontować w kinie z Centrum Kultury.” Udało się, chociaż to
nie było do końca tak, jak chcieliśmy,
ale mówię - wyciągnęliśmy wnioski.
Teraz pojawiła się sytuacja Ukrainy,
wszyscy wkoło pomagają, organizują
koncerty. My też się do tego poczuwamy, na akcje charytatywne i wszelaką
pomoc jesteśmy otwarci. Tym razem
spontaniczna rozmowa z szefem Centrum Kultury Bogusławem Godlewskim. Proste pytanie: Robimy? Robimy! Działamy. Szybka akcja, ustalamy
termin, gramy i pomagamy, tak?

A jak wyglądają plany, jeżeli chodzi o inne

projekty i zadania postawione na ten rok?
Poza akcjami charytatywnymi planujemy jeszcze inne akcje. Teraz
już pandemia odpuściła, bo to nas
blokowało. Staramy się działać lokalnie. Zrobiliśmy akcję „Pozamiatane”, gdzie co roku sprzątamy naszą
polkowicką ścieżkę zdrowia. Mam
nadzieję, że teraz po remoncie, po
którym pojawiło się parę nowych rzeczy ,ludzie będą dbać bardziej i będzie
to fajne miejsce do spędzania czasu
i w tym roku akcja nie będzie potrzebna. Chociaż nie ukrywam, zawsze jest
to fajna akcja. W tamtym roku pokazało się 18 młodych perkusistów, którzy grali cztery godziny. Był koncert na
bębnach afrykańskich. Podczas akcji
„Pozamiatane” ludzie mogli zrobić
ognisko, zjeść kiełbaski. Na sierpień
planujemy koncert hip-hopowy. Chcemy zadowolić słuchaczy starszych
i młodszych, dlatego ściągamy nie
jedną gwiazdę, a dwie. Czyli pojawi
się trochę muzyki newschoolowej,
ale nie zapominamy o słuchaczach
oldschool’u. Zapraszamy na wydarzenia lokalnych wykonawców. Koncert
będzie w Polkowicach, więc na support chcemy zaprosić polkowiczan.

Odetchnąłeś z ulgą, jak
mówiłeś, że pandemia
odpuściła. Powiedz, jak
ten trudny czas wpłynął na
twoją twórczość
i działania artystyczne?
Jeżeli chodzi o mnie, to mnie pandemia nie powstrzymała. Jednak Polkowice i inne miasta zatrzymały się całkowicie. Zabrakło dużych cyklicznych
imprez. Przepisy się ciągle zmieniały
i trudno było planować wydarzenia
z wyprzedzeniem. Podziemie radziło sobie bardzo dobrze. Zdarzały się
większe koncerty, jak Graffiti Jam,
gdzie pandemia nie zdołała przeszkodzić. Były to jednak wydarzenia grup
nieformalnych i zajawkowiczów. Pandemia i kwarantanna spowodowały, że
miałem sporo czasu, żeby pisać. Tak
więc w czasie, kiedy świat spowolnił,
ja tworzyłem materiał na solową płytę. Druga płyta powstała jako MNM
Klika, czyli polkowicka kolaboracja
(Mienso, Bomba, Bzibzia). Na tej
płycie pojawi się kilku gości. Trochę
nowości z tej płyty rzucimy 10 kwietnia w polkowickim kinie.

Wyprzedziłeś moje pytanie dotyczące twoich
planów muzycznych.
Powiedz, czy jako artysta,
twórca, aktywista muzyczny czujesz potrzebę
konfrontowania się lirycznie z problemami, które
dotykają ostatnio świat?
To wszystko zależy. Osobiście nie zamierzam pisać, nagrywać numeru,
który będzie wspierał na duchu Ukrainę, dotykał tematu wojny i obecnej
sytuacji. Podchodzę do twórczości

w inny sposób. Dostaję podkład i zaczynam pisać, jak i co czuję. Jeżeli to
jest dobre, to idzie na płytę. Okazuje
się, że dziesięć kawałków na płycie to
jest selekcja pięćdziesięciu kawałków
napisanych w międzyczasie pod wpływem chwili, do szuflady. Część z nich
służy temu, by wyrazić siebie i to, co
się w środku dzieje. Unikam jednak
pisania utworu o górnikach, ponieważ nadciąga Barbórka. Osobiście
uważam, że jest to twórczość robiona
na siłę. Jednak nie mam nic przeciwko
takiej twórczości. Jeżeli ktoś odczuwa
właśnie taką potrzebę, to dlaczego
nie? Nie przeżywam obecnej sytuacji na tyle mocno, by wziąć karabin
i jechać na Ukrainę. Akcję tworzymy
z czystej empatii, ponieważ pomocy
potrzebują ludzie.

Wspomniałeś o górniczych
kawałkach. Jak podchodzisz
do tożsamości górniczej
w polkowickim podziemiu?
Jest takie zjawisko, że co jakiś czas
ludzie zajmujący się muzyką, jednocześnie górnicy, nagrywają utwory
na temat górnictwa. Ja nie podjąłem
tego tematu, mimo że długo pracuję
pod ziemią. To nie jest kwestia tego,
że nie mam takiej potrzeby, uważam
jednak to za przesadę. W szczególności te kawałki, które wynoszą nas
na piedestał i traktują jak bohaterów.
Podchodzę do tego inaczej. Nikt nas
do pracy nie zmusza. Wszyscy pracujemy „na dole”, ale nikt nad nami
z pistoletem nie stoi i nie zmusza do
zawodu. Róbmy swoje i tyle! Nie czuję się bohaterem. Idę do pracy, chcę
szczęśliwie z dołu wyjechać i tyle! ...
Wyjdę na hejtera, ale powiem tak: jak
ktoś robi płytę i produkuje dziesięć
kawałków i na walentynki nagrywa
love story, na dzień mamy - utwór pod
tytułem „Kocham cię mamo”, następnie kawałek patriotyczny, bo zbliża się
święto patriotyczne itd. jest to trochę
pisanie pod wyświetlenia. Nazywam
to muzyką kalkulowaną, a ta mnie nie
interesuje.

Jakbyś zapowiedział
wydarzenie 10 kwietnia? Co chcesz powiedzieć mieszkańcom?
Zapraszamy wszystkich serdecznie.
Nie robimy tego dla siebie, tylko dla
was. Nie chcemy grać do pustej sali
oraz do akustyka. Gramy, aby wam
umilić czas. Przychodźcie, pomagajcie
dodając cegiełkę do szczytnego celu,
częstujcie się słodkościami, bawcie
się, bo będzie gdzie. Niech się dzieje.
Musicie wiedzieć, że w Polkowicach
mogą być organizowane wydarzenia
nie tylko przez Centrum Kultury. Możecie wyjść ze swoją inicjatywą i nie
bójcie się tego. Dzwońcie do nas albo
do Centrum Kultury, zgłaszajcie swoje
pomysły i działajmy jako Polkowice,
a Centrum Kultury chętnie pomoże.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
07.04.2022
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- W zeszłym roku zapowiadaliśmy, że
ten teren wymaga rewitalizacji i wymiany pokoleniowej lasu - przypomina Norbert Wende, starszy specjalista
służby leśnej w Nadleśnictwie Lubin.
– Wycięliśmy niektóre fragmenty lasu
po to, żeby posadzić nowy, bardziej
odporny las przystosowany do warunków, jakie tutaj panują. I z mieszkańcami Polkowic sadzimy nowy, piękny
las. Zapał jest ogromny – dodaje.
- Wszystkie te drzewa, które z naszego środowiska znikają należy później
odtworzyć, bo drzewa to nasze płuca
– podkreśla Ewa Kowalik, zastępca
burmistrza ds. społecznych. – Jeżeli
ich nie będzie, na pewno gorzej będzie nam się żyło. Cieszę się, że tylu
mieszkańców przyszło, aby sadzić las.
Na miejsce zbiórki dotarli m.in. seniorzy, grupa z OSP Sucha Górna,
podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz przedstawiciele Gazety
Polkowickiej.
- Przyszłam sadzić drzewka, żeby
było czym oddychać. Czym więcej ich
jest, tym lepiej – mówi Cecylia Orzechowska z Rady Seniorów Gminy
Polkowice.
- Przyjechaliśmy pomóc, jako strażacy
- dodaje Ala Michalska z OSP Sucha
Górna.
- Jest nas dużo, prawie czterdzieści
osób – mówi Stanisław Rapczuk, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.
– Przyczynimy się do poprawy czystości powietrza.
- Każde nowo posadzone drzewo to
mnóstwo korzyści zarówno dla ludzi,
dla zwierząt, dla środowiska, dlatego
cieszymy się, że jako redakcja Gazety Polkowickiej możemy dołożyć
swoją cegiełkę i wziąć udział w tej
fantastycznej akcji – podkreśla Paula
Piastowska.
Obok zalesianego poletka płonęło
ognisko, można też było zjeść pieczoną kiełbaskę.
Do tej akcji przygotowano siedem
tysięcy sadzonek sosny. W sumie, na
całej powierzchni przeznaczonej do
zalesienia przybędzie 30 tysięcy młodych drzewek.

FOT. U ROMANIUK

FOT. U ROMANIUK

Seniorzy, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, straż pożarna, przedstawiciele magistratu i naszej redakcji- prawie 100 mieszkańców
gminy Polkowice sadziło las na terenie za ścieżką zdrowia. Akcję zorganizowało Nadleśnictwo Lubin. Jest to rekompensata za wycinkę kilkuset chorych sosen. Na pierwszy rzut, do posadzenia było siedem tysięcy młodych drzewek.

Wielkanoc
w Polkowicach

Święta za pasem
Wszyscy czekamy na wiosnę, ciepłe dni i zieleń. Na najbliższych stronach pokazujemy jak najmłodsi polkowiczanie przygotowali w swoich placówkach świąteczne ozdoby, także informujemy o zbliżających się okołowielkanocnych wydarzeniach w naszym mieście. Mamy nadzieję, że
lektura świątecznych stron, bardziej niż aura za oknem, będzie sprzyjać wprowadzaniu wielkanocnego nastroju i wspólnie z Aquaparkiem „wskoczymy do wiosny”.

Jedyne takie miejsce tej wiosny… w Aquaparku

BURMISTRZ POLKOWIC
Szanowni Państwo! Drodzy Polkowiczanie!

W piątek, 8 kwietnia, w polkowickim Aquaparku rozpocznie się kiermasz wiosenny pod nazwą „Wskocz do wiosny”. Do 15 kwietnia korytarze obiektu wypełnione będą wielobarwnymi stoiskami.
- Będzie to jedyne takie miejsce tej wiosny,
idealna okazja, aby poznać lokalnych twórców pełnych pasji i talentu, kupić prezent lub
wystawić swoje dzieło, pochwalić się twórczością lub wyrobami – wymienia Agnieszka
Mikulak, kierownik działu handlowego i marketingu Aquapark Polkowice.
- Wszyscy jesteśmy złaknieni wiosny, dobrej
pogody, sympatycznej atmosfery przy okazji
świąt wielkanocnych i dobrze, że pojawia się
przedświąteczny kiermasz, na który chciałbym Państwa serdecznie zaprosić – zachęca
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic, który

Łukasz Puźniecki

objął honorowy patronat nad wydarzeniem.
– Można będzie zaopatrzyć się, ale też przyjrzeć się różnego rodzaju produktom lokalnym
– dodaje.
Kiermasz potrwa do 15 kwietnia, a w najbliższy piątek wszyscy wystawcy zaprezentują
swoją ofertę w godzinach przedpołudniowych i pozostaną do godzin wieczornych. Potem można będzie ich spotkać w wybranych
dniach i godzinach.
Patronem medialnym wydarzenia jest Gazeta
Polkowicka.
ULK

Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu, aby tajemnica Nocy Zmartwychwstania i radość
Wielkanocnego poranka przyniosły
nam wszystkim duchowe pokrzepienie
i obudziły w nas nadzieję – najpiękniejszy symbol tych świąt. Niech przy
świątecznym stole, oprócz tradycyjnych
zwyczajów, ozdób i potraw, nie zabraknie życzliwego uśmiechu, wzajemnego
szacunku radości płynącej z Dobrej Nowiny.

Roman Rozmysłowski
PRZEWODNICZĄCY RADY
MIEJSKIEJ W POLKOWICACH

Z okazji Świąt Zmartwychwstania pańskiego życzę wszystkim mieszkańcom
gminy Polkowice, aby Chrystus wspierał
nas swoimi łaskami.
Niech Święta Wielkiej Nocy będą dla nas
czasem miłości i nadziei spędzonym
w gronie najbliższych, w pojednaniu
i pokoju sec, a przyszłość niech przyniesie to, co najlepsze.
Radosnych i spokojnych Świąt!

ks. dr Jarosław Święcicki
PROBOSZCZ PARAFII P.W. ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA

GRAFIKA: AQUAPARK

Chrystus zmartwychwstał
prawdziwie zmartwychwstał.
Zmartwychwstanie Jezusa to najważniejsze
wydarzenie w całej historii ludzkiej. Śmierć,
która weszła na świat przez diabła, została
pokonana przez Syna Bożego. W tym roku
święta wielkanocne przeżywamy w atmosferze wojny w Ukrainie. Świadomość tej tragedii dotyka każdego z nas. Uczestniczymy
w cierpieniu Narodu Ukraińskiego, okazujemy pomoc i dobre serca. Zło można dobrem
zwyciężyć. Życzę wszystkim mieszkańcom
Polkowic oraz braciom i siostrom w Chrystusie z Ukrainy, pokoju, który płynie ze zmartwychwstania Chrystusa. Niech te święta
przyniosą nadzieję na pokój i będą inspiracją
do większej miłości i życzliwości.
www.polkowice.eu fb.com/polkowice
07.04.2022
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Wielkanoc
w Polkowicach
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Wesołego Alleluja
życzy

Wiosenna pracownia w Salonie
Warsztaty florystyczne i wielkanocne to propozycja Centrum
Kultury w ramach Wiosennej pracowni w Salonie.

- Nie musisz się martwić o materiały, my je zapewnimy, a powstałe prace będą piękną ozdobą twojego domu. Ponadto zdobędziesz
nowe umiejętności oraz dowiesz
się m.in. o zasadach tworzenia
kompozycji, pielęgnacji kwiatów
czy doborze barw. Dodatkowo poczęstujemy Cię darmową herbatą
i przepyszną krówką – zachęcają
organizatorzy warsztatów.
Zajęcia odbędą się 8 kwietnia
w Salonie (Rynek 27). Przygotowano trzy propozycje.
Warsztaty zdobienia jaj metodą
batikową: - godz. 16.30 – 18 I grupa; godz. 18 – 19. 30 II grupa.
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Koszt 25 zł/os.
Wyplatanie wianków z bukszpanu: godz. 17 – 18.30. Koszt 45 zł/
os.
Tworzenie kompozycji wiosennej:
godz. 18 – 19.30. Koszt 70 zł/os.
Zapisy w Kawiarni „Galeria
Rynek 26”. Ilość miejsc jest
ograniczona.
Wydarzenie organizowane jest
zgodnie z zachowaniem obowiązujących norm sanitarnych. Organizator zastrzega sobie prawo
do jego odwołania ze względu na
sytuację epidemiologiczną. Ewentualne zmiany będą publikowane
na stronie www.ckpolkowice.pl

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
07.04.2022

ŚWIĄTECZNE LEKCJE

Wielkanoc
w Polkowicach

Polkowickie szkoły i przedszkola
dbają, by wprowadzić dzieci w wielkanocny nastrój. W każdej placówce powstaje cała masa świątecznych
ozdób.

PM 5

PM 6
PM 3

SP 3
ZDJĘCIA NADESŁANE

SP 2
www.polkowice.eu fb.com/polkowice
07.04.2022
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Przybij Piątkę
Dla Autyzmu
Symboliczne „piątki” na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu przybili mieszkańcy, samorządowcy, sportowcy i dzieci z gminy Polkowice. Była to druga akcja zorganizowana przez redakcję Gazety Polkowickiej, a także pozostałych pracowników Wydziału Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Polkowice.
2 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia wiele miast, firm, organizacji czy szkół organizuje
różne akcje, które mają na celu uświadomienie jak największej liczbie
osób, czym jest autyzm. Jedną z najpopularniejszych akcji jest podświetlanie budynków na niebiesko. Zachęca się też, by ubrać się tego
dnia w tym kolorze. Właśnie niebieski jest symbolem solidarności
z osobami ze spektrum autyzmu.
W niebieskim kolorze są też „piątki”, które przybijają polkowiczanie. W ubiegłym roku z niebieskich odcisków dłoni powstała fala na
murku przy ul. Ociosowej.

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

W tym roku postanowiliśmy przenieść nasze piątki na ekran i podzielić się nimi ze społecznością na Facebooku. Kreacją i organizacją
akcji zajął się zespół Gazety
Polkowickiej.
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- W tym roku postanowiliśmy przenieść nasze piątki na ekran i podzielić się nimi ze społecznością na Facebooku. Kreacją i organizacją akcji zajął się zespół Gazety Polkowickiej- mówi Krzysztof
Kaczanowski dyrektor wydziału Promocji, Turystyki i Komunikacji
Społecznej w Urzędzie Gminy w Polkowicach.
W akcji wzięli udział przedstawiciele jednostek i spółek gminnych,
samorządowcy, sportowcy oraz dzieci z terenu gminy w Polkowicach.
-Przybijam piątkę na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu. To ważna akcja zwracająca uwagę na ich obecność wśród
nas. Pamiętajmy o nich każdego dnia – mówi Jan Wojtowicz,

wicestarosta polkowicki.
– Akcje, które mają przesłanie, jak na przykład „Przybij Piątkę Dla
Autyzmu” mają bardzo ważny wymiar społeczny – podkreśla Bartek
Muszyński, szef Armii Polkowice. – W ubiegłym roku, zostawiliśmy
odciski naszych dłoni na murku przy Ociosowej. W tym roku nie
mogło nas zabraknąć – dodaje.
Efekt akcji w postaci materiału wideo można obejrzeć oficjalnym
fan page’u Polkowic.
DRM

ROZMAITOŚCI

Żart z niezłym
zasięgiem

Chór Cantabile
znów w trasie
i znów zwycięża
Polkowicka perełka muzyki
chóralnej wróciła z kolejnego
festiwalu, z nagrodami. Chór
Cantabile zajął pierwsze miejsce i zdobył Złote Pasmo oraz
1000 zł w kategorii młodzieżowej podczas Pomorskiego
Festiwalu Pieśni Wielkopostnej
w Kielnie. Podróż była możliwa
dzięki dotacji z budżetu gminy
Polkowice.
„Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Polkowice za przyznanie stowarzyszeniu
Cantabile dotacji w wysokości 10 000
zł, dzięki której, możemy m.in pokryć
koszty transportu do Kielna oddalonego około 500 km od Polkowic ” – napisał
chór Cantabile na swoim Facebooku.
- Od początku powtarzałem i powtarzam, że jako gmina zawsze dbaliśmy
o dobro naszego towaru eksportowego, jakim niewątpliwie jest chór
Cantabile. Ci niezwykle utalentowani
muzycy pod batutą Joanny Kący są
wspaniałą wizytówką Polkowic – mówi
Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Dlatego, cieszę się, że udało nam
się wypracować sposób finansowania
działalności chóru – dodaje.
Gmina wspierała chór w jego działalności, wcześniej za pośrednictwem
Centrum Kultury pod kierownictwem
Bogusława Godlewskiego oraz Szkoły
Podstawowej nr 3. W ostatnim czasie
wypracowano najlepszą z możliwych
form finasowania działalności Cantabile. Zdecydowano, że aby gmina
mogła bezpośrednio i w dużo łatwiejszy sposób wspierać chór, należy
nadać mu osobowość prawną. W ten
sposób powstało Stowarzyszenie
„CANTABILE”.

Niemal 15-tysięczny zasięg i ponad 200 reakcji osiągnął primaaprilisowy post na
facebooku gminy Polkowice. Informacja pt. „To będzie pierwszy taki stadion w Polsce”, opatrzona wizualizacjami boiska do… quidditcha, bardzo przypadła mieszkańcom do gustu. Żart był wielokrotnie udostępniany i komentowany. Temat podjęły lokalne media.

Chór Cantabile to polkowickie dobro
lokalne, które jednoczy wokół siebie
ludzi o różnych poglądach.
Kiedy pandemia zaczęła wygasać,
wznowiono większość imprez muzycznych. Jedną z pierwszych, w których
w tym roku wziął udział chór Cantabile
był Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej w Kielnie, który zorganizowano po dwuletniej przerwie.
Była to 14. edycja imprezy, która tym
razem przyciągnęła blisko 300 muzyków z różnych stron Polski, którzy
wykonywali dawne i współczesne pieśni wielkopostne w językach polskim,
łacińskim i kaszubskim.
Przegląd ma formę konkursu. Jednym
z głównych celów wydarzenia jest
kultywowanie pieśni wielkopostnej
i pasyjnej, promowanie i inspirowanie
wartościowej twórczości muzycznej
o przeznaczeniu liturgicznym, jak
również promocja Kaszub i Pomorza.
Młodzieżowy Chór Cantabile z Polkowic zajął pierwsze miejsce w kategorii
chóry i zespoły młodzieżowe i otrzymał
Złote Pasmo – główną nagrodę festiwalu w swojej kategorii.
„Pierwsze miejsce i Złote Pasmo oraz
1000 zł (91 pkt na 100) w kategorii
młodzieżowej dla Cantabile. Dziękuję
mojemu zespołowi za ciężką pracę”
– napisała Joanna Kąca, dyrygentka
chóru na swoim Facebooku.
DRM

Wydział promocji, turystyki i komunikacji społecznej stanął przed
dużym wyzwaniem, aby przebić
ubiegłoroczną informację o pomniku Darta Vadera z „Gwiezdnych
Wojen” w polkowickim Rynku.
- Ubiegłoroczny post na Prima
Aprilis został bardzo pozytywnie
odebrany i osiągnął świetne zasięgi. Postanowiliśmy więc powtórzyć
ten sukces – mówi Edyta Drzymała,
główny specjalista ds. komunikacji
medialnej. – W tym roku postanowiliśmy wykorzystać uniwersum Harry’ego Pottera. Wpadł nam pomysł,
by poinformować mieszkańców
o budowie stadionu do quidditch’a.
Znam możliwości naszego graphic
designera, więc wiedziałam, że podejmie wyzwanie – dodaje.
- Pierwsze godziny spędziłem na
stworzeniu formy 3D boiska. Nigdy
wcześniej nie miałem potrzeby modelowania stadionu do quidditch’a,
więc było to wyzwanie – mówi Karol
Pikor, pracownik wydziału. - Kiedy
forma była gotowa nałożyłem tekstury, dodałem fizykę światła i cieni.
Wizualizacja była już prawie kompletna! W ostatniej fazie stadion na
11 Lutego zamieniłem na ten z uniwersum i pomysł stał się materialny
– dodaje.
I w ten sposób 1 kwietnia mieszkańcom zakomunikowano, że na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy 11
Lutego powstanie boisko do wymyślonego przez J.K. Rowling, autorkę
serii o Harrym Potterze, quidditch’a.
Aby nadać informacji realnego wymiaru w komunikacie zamieszczono
wzmiankę, że w Polkowicach będzie
można grać w „mugolski” (niemagiczny) odpowiednik tej dyscypliny
sportu z fikcyjnego Hogwartu.
W artykule wypowiedział się m.in.
Krzysztof Kaczanowski, dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki
i Komunikacji Społecznej Urzędu
Gminy Polkowice, który za każdym

Karol Pikor

razem wspiera kreatywny zespół
WYDZIAŁ PROMOCJI, TURYSTYKI
w jego działaniach.
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
W URZĘDZIE GMINY POLKOWICE
„To będzie pierwszy stadion do quidditch’a w Polsce i drugi w Europie.
Obiekt doskonale wpisze się w mapę Pierwsze godziny spędziturystyczną Polkowic i na pewno będzie to atrakcja, która przyciągnie łem na stworzeniu formy
do Serca Zagłębia Miedziowego 3D boiska. Nigdy wczegości z całej Polski, jak i zza granicy.
Projekt zakłada, aby obiekt był jak śniej nie miałem potrzeby
najbardziej zbliżony do oryginału, modelowania stadionu do
a jednocześnie zachował wszelkie elementy Systemu Identyfikacji Wizual- quidditch’a, więc było to
nej marki „Polkowice” – powiedział
wyzwanie.
na potrzeby tekstu „To będzie pierwszy taki stadion w Polsce” Krzysztof
Kaczanowski.
W pomysł wtajemniczony został
również Grzegorz Kowalski, dyrektor Polkowickiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, które według zamysłu miałoby realizować inwestycję
na terenie obecnego stadionu lekkoatletycznego przy ul. 11 Lutego.
Pan Grzegorz z chęcią zgodził się Większości komentujących
na umieszczenie jego wypowiedzi
pomysł na primaaprilisow tekście.
„Jesteśmy na etapie wyboru wy- wy żart przypadł do gustu.
konawcy. Jeśli przetarg zostanie
(pisownia oryginalna)
rozstrzygnięty, zgodnie z umową,
stadion powstanie w ciągu dwunaKornelia Szumańska
stu miesięcy i wówczas chętni będą
mogli rozpocząć rozgrywki na tym „Sara Piwko w końcu będziemy mogły
nowoczesnym obiekcie” – mówi w arpograć w Quidditcha ”
tykule „To będzie pierwszy taki stadion w Polsce”, Grzegorz Kowalski,
dyrektor PPK.
Marek Jawor
PPK miało również zostać zaopa- „ No brzmi to ciekawie wiem że
trzone w niezbędny sprzęt, jak od- w Polkowicach dużo jest czarownic”
powiednie miotły oraz piłki, czyli
tzw. tłuczki, kafle i złoty znicz.
Podano również rzekomy koszt in- Ewa Anna Wyskup-Pawłowska
westycji oraz informację, że gmina „Moja miotła się w końcu przyda”
Polkowice pozyskała na ten cel 95
proc. kwoty ze środków unijnych i…
Maciej Łeszkiw
z samego Hogwartu.
DRM „Gosia Malinowska kolejny powód by
odwiedzić moje strony xD”
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OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”
w Polkowicach o g ł a s z a :
Przetarg publiczny ustny na najem lokal
użytkowego położonego w Polkowicach
przy
ul. Miedziana 1:
1. Lokal użytkowy położony w Polkowicach przy ul. Miedzianej 1.
- powierzchnia użytkowa 6,70 m²,
- stawka wyjściowa do przetargu 14,00
zł/m² netto,
- wpłata wadium w wysokości 55,00 zł,
Po wygranym przetargu należy uiścić
opłatę zabezpieczającą na dany lokal
w wysokości dwukrotnego miesięcznego
czynszu, obliczoną według wylicytowanej
w przetargu stawki czynszu za najem 1
m² powierzchni użytkowej pomnożonej
przez powierzchnię użytkową lokalu +
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 24 a w Polkowicach w dniu 20.04.2022 r. o godz. 10:00.
1. Minimalne postąpienie w przetargu 0,50 zł/m². W przypadku jednego
uczestnika
w przetargu za przystąpienie do licytacji uważane będzie potwierdzenie stawki
wyjściowej do przetargu.
2. Ceny wywoławcze do przetargu nie zawierają podatku VAT oraz kosztów ponoszonych za dostarczone media.
3. Wpłata wadium na konto Spółdzielni

PKO BP 24 1020 3017 0000 2702 0020
8546
do dnia 20.04.2022 r. do godz.
9:45.
4. Dowód wpłaty wadium należy złożyć
do godz. 9:55 w pokoju nr 1.
5. Wpłacone wadium zostanie:
zwrócone po przetargu jeżeli osoba
wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- zwrócone w przypadku unieważnienia
przetargu,
- zaliczone na poczet opłaty zabezpieczającej, jeżeli osoba wpłacająca wadium
wygra przetarg,
- ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg nie przystąpi
w wyznaczonym terminie do zawarcia
umowy,
- ulegnie przepadkowi na rzecz Spółdzielni, wszystkim wpłacającym wadium
na dany lokal, jeżeli żaden z oferentów
nie weźmie udziału w licytacji.
6. W przetargu na najem lokali użytkowych nie mogą brać udziału osoby, które
zalegają
z opłatami wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach.
7. Przetarg może zostać unieważniony
bez podania przyczyn.
8.
Szczegółowych informacji udziela
dział administracji przy ul. Kolejowej 24
a
w Polkowicach tel. 76 746-18-47.

Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy
ogłoszeń ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu https://polkowice.eu, w Biuletynie
Informacji Publicznej https://bip.polkowice.eu
zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej oddania w użyczenie i dzierżawę:
I. Użyczenie nieruchomości:
- nieruchomość zabudowana położona w granicach działki nr 253/196 o pow. 4038 m2 w obrębie 1 miasta Polkowice
II. Dzierżawa nieruchomości:

- część działki nr 107/15 o pow. 168,50 m2
w obrębie 1 miasta Polkowice
- część działki nr 751/14 o pow. 45 m2 w obrębie
1 miasta Polkowice
- część działki nr 1046 o pow. 49,50 m2 w obrębie 2 miasta Polkowice
Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Nieruchomości, ul. Rynek 19,
pok. 10, tel. (076) 72 46 785.

Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy
ogłoszeń ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu https://polkowice.eu, w Biuletynie
Informacji Publicznej https://bip.polkowice.eu
zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie:
- budynek po byłej Placówce Socjalizacyjnej
„Skarbek” wraz z przyległym terenem i jego

zagospodarowaniem w granicach działki nr
174/4 oraz garaż zlokalizowany w granicach
części działek nr 308/2 i 174/4 przy ul. Browarnej 1 w Polkowicach.
Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać
w Wydziale Mienia Gminy, ul. Górna 2, pok.
302,
tel. (076) 84 74 112.

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem pomieszczeń biurowych

konta:
21 1090 2109 0000 0005 5002 9044.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, jeżeli
osoba wpłacająca wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra
przetargu,
- ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra
przetarg odmówi podpisania umowy najmu.
3. Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem
negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje postąpienia ponad cenę
wywoławczą najmu.
4. Ustala się wysokość pierwszego i następnych
postąpień w wysokości co najmniej 10 zł.
5. Osoby zainteresowane najmem mogą zapoznać
się z następującymi pozostałymi dokumentami
przetargowymi:
a/ regulamin przetargu
b/ projekt umowy najmu
zamieszczonymi na naszej stronie internetowej
www.ptbs.com.pl lub uzyskać wszelkich informacji dotyczących zasad najmu osobiście w siedzibie
Spółki pokój nr 1 lub sekretariacie w godz. 8:00
– 15:30
6. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do podpisania umowy najmu
w wyznaczonym terminie.
7. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Powierzchnia użytkowa (m2) II piętro: 22,00 | adres: Rynek 2, pok.1 | cena wywoławcza 396,00 zł/
miesąc netto), | wymagane wadium: 500 zł brutto.
Powierzchnia użytkowa (m2) II piętro: 20,40 | adres: Rynek 2, pok.2 | cena wywoławcza 367,20 zł/
miesąc netto), | wymagane wadium: 500 zł brutto.

Każde źródło ciepła
należy zgłosić do urzędu

Powierzchnia użytkowa (m2) II piętro: 24,30 | adres: Rynek 2, pok.8 | cena wywoławcza 437,40 zł/
miesąc netto), | wymagane wadium: 500 zł brutto.

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.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2022 r. o godz.
13:00 w pok. 23 Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach
ul. Rynek 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które
wpłacą wadium do dnia 13.04.2022 r.
w wysokości podanej w tabeli w zł na konto Polkowickiego TBS Sp. z o.o.
w Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice nr

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 ?

DYŻURY
RADNYCH
RADY
MIEJSKIEJ
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12.04.22
IRENEUSZ TRACZYK
19.04.22
PIOTR NOWAK
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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Powierzchnia użytkowa (m2) II piętro: 11,70 | adres: Rynek 2, pok.10 | cena wywoławcza 210,60 zł/
miesąc netto), | wymagane wadium: 500 zł brutto.

Szukamy rodziców
dla potencjalnych opiekunów - mówi
Agnieszka Woźniak, dyrektor PCPR
Polkowice.

Rolą pieczy zastępczej jest
zapewnienie tymczasowej
opieki i wychowania dzieci
w przypadkach niemożliwości
sprawowania jej przez rodziców
biologicznych. Tylko w ostatnim
półroczu w powiecie polkowickim
trzeba było zapewnić nowy
dom dla 20 dzieci, w tym aż 7
noworodków.
Ostatnie spotkanie w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa w Chocianowie miało między innymi na celu
zwrócenie uwagi na fakt, że pod nasza
opiekę trafia wiele dzieci, w tym również takie, które obarczone są różnymi
chorobami genetycznymi, z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Naszą
szczególną rolą jest, aby w krótkim
czasie znaleźć im nowy dom. Możliwości na sprawowanie opieki nad
dziećmi jest wiele, a jedną z nich jest
również adopcja.
Dziecko można adoptować jedynie
wtedy, gdy jego biologiczni rodzice nie

żyją albo zrzekli się praw do dziecka
oraz gdy sąd pozbawił ich pełni praw
rodzicielskich. Po opuszczeniu dziecka matka ma jeszcze sześć tygodni
na zmianę swojej decyzji – dopiero
po tym czasie pojawia się możliwość
przysposobienia malucha. Co to
oznacza? Wszelkie umowy i ustalenia zawarte przed ukończeniem 6
tygodnia życia noworodka nie mają
żadnej mocy prawnej. W związku
z tym, na ten czas Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie, po otrzymaniu

postanowienia Sądu, umieszcza malucha w pieczy zastępczej. W tym celu
nawiązuje kontakt z rodzinami zastępczymi z naszego powiatu, a jeżeli
brakuje miejsca to również podejmuje
się poszukiwania rodziny zastępczej
poza powiatem. Niestety, w ostatnim
czasie wszystkie samorządy borykają
się z problem zabezpieczania dużej ilości dzieci, brakuje miejsc w rodzinach
zastępczych i nowych kandydatów do
rodzicielstwa. Stąd stale prowadzimy
kampanie informacyjne i szkolenia

W pierwszej kolejności staramy się
wraz z pracownikami PCPR i ośrodków pomocy społecznej oraz rodzinami zastępczymi współpracować
z rodzicami biologicznymi na tyle,
by dzieci mogły do nich wrócić - podkreśla Jan Wojtowicz, wicestarosta
polkowicki. W sytuacji gdy zrzekają
się oni praw do dziecka lub gdy orzeka
o tym sąd zgłaszamy taką informację
do ośrodka adopcyjnego, który przeprowadza procedurę adopcyjną.
Warto zaznaczyć, że nasza ostatnia
akcja informacyjna zakończyła się
ogromnym sukcesem. Szukaliśmy
kochających rodziców dla Piotrusia
i Natalki. W krótkim czasie zgłosiło
się wielu potencjalnych kandydatów,
którzy przechodzą już proces weryfikacyjny. Na obecną chwilę pod naszą
opieką jest jeszcze 5 małoletnich dzieci, które objęte są procedurą adopcyjną i czekają na kochających rodziców.

Jan Wojtowicz
WICESTAROSTA POLKOWICKI

W pierwszej kolejności staramy się
wraz z pracownikami PCPR i ośrodków pomocy społecznej oraz rodzinami zastępczymi współpracować
z rodzicami biologicznymi na tyle, by
dzieci mogły do nich
wrócić

Tradycja i nowoczesność w jednym
Dzisiejsza szkoła musi nadążyć
za zmieniającym się światem, za
nowoczesnymi technologiami
i metodami nauczania. Te
zasady doskonale realizowane są
w polkowickim Zespole Szkół im.
Narodów Zjednoczonej Europy.
Ostatnia konferencja z udziałem
prelegentów ze świata nauki
zainaugurowała roczne obchody
jubileuszu placówki..
31. marca w Auli Forum Zespołu
Szkół im. Narodów Zjednoczonej
Europy w Polkowicach odbyła się
międzynarodowa konferencja Technologie informatyczno – telekomunikacyjne w edukacji, biznesie i życiu
codziennym. Była ona odpowiedzią
na potrzeby społeczne w zakresie
praktycznego zastosowania cyfryzacji w codziennym życiu. Młodzież,
nauczyciele i zaproszeni goście dowiedzieli się m.in. jak tanio i bezpiecznie
podróżować, czym jest inteligentny
dom, czy blockchain i kryptowaluty
muszą być tematem tabu oraz jak
postrzegać rozwój sztucznej inteligencji. Konferencja miała charakter
hybrydowy, bowiem nie zabrakło
prelegentów z zagranicy, z którymi
połączono się online. Ważnym elementem była także debata na temat
etycznych zasad wykorzystania technologii informatyczno-telekomunikacyjnej w edukacji, biznesie i życiu
codziennym. Wszystkie działania

Kamil Ciupak
STAROSTA POLKOWICKI

przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli.
Zespół Szkół w Polkowicach to przykład stale rozwijającej się placówki
oświatowej, w którą jako samorząd
nieustannie inwestujemy. To szkoła
z tradycjami, która łączy pokolenia
nauczycieli kształcących się kiedyś
w jej murach, licznych absolwentów
oraz obecnych uczniów – zaznacza
obecny na wydarzeniu Kamil Ciupak,
starosta polkowicki.
Podczas konferencji zaprezentowano
krótki spot o jubileuszu szkoły, w którym po raz pierwszy zaprezentowano
jubileuszowe logo. Jego twórcą jest
Daniel Mazurkiewicz, uczeń II klasy
Technikum Reklamy. W trakcie zajęć w szkole zaprojektował on znak

graficzny. Praca nad nim zajęła mu ok.
2 tygodnie. Logo zawiera dwie liczby
symbolizujące tegoroczne jubileusze:
30-lecia Liceum Ogólnokształcącego
i 50-lecia Zespołu Szkół. Uczeń z rąk
dyrektora szkoły i przedstawiciela
rady rodziców otrzymał pamiątkowy
dyplom, a także nagrodę finansową.
Rok 2022 jest szczególny dla szkoły,
ale mam nadzieję, że też dla wielu
pokoleń mieszkańców. Od 50 lat
w Polkowicach kształci swoich absolwentów Liceum Ogólnokształcące, a od 30 lat szkoła średnia mieści
się w odrębnym budynku Zespołu
Szkół przy ulicy Skalników i rozwija się bardzo dynamicznie – mówi
Jolanta Rubiś-Kulczycka, dyrektor polkowickiej placówki. Same

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ POWIAT POLKOWICKI

liczby nie odzwierciedlają historii,
zatem, by wspomnienia powróciły
do wszystkich zainteresowanych będziemy przypominać o osiągnięciach
szkoły, o absolwentach, o ważnych
datach i wydarzeniach w różnych
formach przez cały rok. To bardzo
duże i wymagające wyzwanie, w które już dzisiaj angażuje się wiele osób.
Konferencje przedmiotowe, publikacje, wywiady, spotkania pokoleń,
zmagania sportowe to tylko niektóre
z planowanych przedsięwzięć. Na tę
okoliczność powstała nawet strona
internetowa www.jubileusz.zs.polkowice.pl, na której będzie można znaleźć aktualne informacje o wszystkich
realizowanych wydarzeniach.

Zespół Szkół w Polkowicachtoprzykład
stale rozwijającej się
placówki oświatowej, w którą jako samorząd nieustannie
inwestujemy. To szkoła z tradycjami, która
łączy pokolenia nauczycieli kształcących
się kiedyś w jej murach, licznych absolwentów oraz obecnych uczniów
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Coraz nowocześniejszy sprzęt
w polkowickiej przychodni
Videoendoskop laryngoIch wcześniejsze wykrycie
logiczny poszerza zakres
zwiększa szanse pacjenta
możliwości diagnostyczna wyleczenie – dodaje
nych u pacjentów z walekarz.
dami anatomicznymi
Z urządzenia zadowonosogardła lub odruchaleni będą także rodzice
mi wymiotnymi, które
małych dzieci, którzy
mogą wywołać tradycyjczęsto zgłaszają u swone badania. Jak podkreich pociech przerośnięślają lekarze, badanie to Łukasz Puźniecki
cie trzeciego migdałBURMISTRZ POLKOWIC
obecnie uznawane jest
ka. Wystarczy jedno,
za złoty standard w dia- Staramy się postępować bezbolesne i szybkie
gnostyce chorób górnych bardzo odpowiedzialnie badanie endoskopowe
w tym trudnym obszarze, przestrzeni nosogardła
dróg oddechowych.
Wysoka skuteczność, jakim jest służba zdrowia. i szybkie skierowanie na
precyzyjność i krótki Ta odpowiedzialność to zabieg. Taka diagnoza
właśnie, między innymi,
czas przeprowadzania inwestowanie w nowo- uspokaja rodziców, bo
badania to bardzo waż- czesny sprzęt, aby pacjent dowiadują się, z czym
ne aspekty fiberoskopii, polkowicki był jak najle- mają do czynienia i jak
która pozwala prowadzą- piej zaopiekowany. Tym tę dolegliwość leczyć. To
cemu otolaryngologowi razem jest to nowoczesny kolejny zakup sprzętu
na dokładną obserwację sprzęt do poradni laryn- medycznego do PCUZ,
i właściwe podjęcie dal- gologicznej, co wpisuje się współfinansowany przez
szego leczenia w kon- w konsekwentną politykę gminę Polkowice.
kretnych chorobach gór- dosprzętowienia polkonych dróg oddechowych. wickiej przychodni.
Nowy wideoendoskop
– Urządzenie to jest
wykonuje endoskopową
bardzo zaawansowane technicznie – ocenę gardła i krtani, endoskopię nosa
zapewnia lek. Andrzej Bińczycki z po- (w tym m. in. sprawdzenie drożności
radni laryngologicznej Polkowickiego nosa i nawrót infekcji w obrębie zatok)
Centrum Usług Zdrowotnych. – Służy oraz nasofiberoskopia (endoskopodo badania miejsc, które w klasycz- wa ocena nosa oraz nosowej części
nym badaniu laryngologicznym są gardła).
bardzo trudno dostępne bądź mało wi- – Cały czas kontynuujemy strategię
doczne, zwłaszcza w gardle, krtani czy wymiany sprzętu na nowoczesny. To
w uchu. Co więcej, spektrum stosowa- właśnie odpowiednio wykwalifikonego tu światła pozwala na szybkie wany personel i nowoczesny sprzęt
zdiagnozowanie zmian w śluzówce. decydują o właściwym leczeniu
Z reguły są to zmiany nowotworowe. pacjentów. Modernizacja poradni

laryngologicznej kosztowała około
160 tysięcy złotych, z czego wideoendoskop około 130 tysięcy. To nie
koniec inwestycji medycznych. W planach mamy kolejne wymiany sprzętu
medycznego na coraz nowocześniejszy. Do końca tego roku powinniśmy
zakończyć ten proces – informuje
Paweł Gambal, prezes PCUZ.
Najnowszy nabytek polkowickiej
przychodni cechuje się znakomitymi
parametrami i ma szeroki wachlarz zastosowań. Wystarczy powiedzieć, że
przekazuje obraz w rozdzielczości HD,
posiada najmniejszą na rynku sondę
endoskopową (śr. 3 mm), światło
LED oraz możliwość archiwizowania
zdjęć i filmów.
– Dzięki temu urządzeniu możemy
zaoferować naszym mieszkańcom
najwyższą jakość badań laryngologicznych i możliwość bardzo szybkiej
diagnozy. To bardzo ważne w kontekście dalszego leczenia – uważa Sławomir Tarnowski, radny Rady Miejskiej
w Polkowicach, współautor projektu
zakupu wideoendoskopu dla polkowickiej przychodni.
Roman Tomczak

Darmowe szczepienia przeciw HPV pewne
Szczepienia przeciwko HPV zostały dodane do tegorocznej oferty programów polityki zdrowotnej burmistrza. Decyzję podjęto po informacji z Ministerstwa Zdrowia o nieobjęciu szczepień finansowaniem z budżetu państwa.
– Skierowaliśmy pod obrady radnych
stosowny projekt uchwały, który pozwoli zapewnić polkowickim dziewczętom dalsze korzystanie z bezpłatnych szczepień – mówi Łukasz
Puźniecki, burmistrz Polkowic.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się
za włączeniem szczepień przeciwko
wirusowi brodawczaka ludzkiego do
gminnych programów polityki zdrowotnej. Szczepione będą dziewczęta
zamieszkujące gminę Polkowice,
urodzone w 2008 roku, które do tej
pory nie zostały zaszczepione i nie
mają przeciwwskazań medycznych
do szczepienia.
– Szczepionka jest rekomendowana
przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Pomaga układowi odpornościowemu rozpoznać i zniszczyć HPV
zanim dojdzie do pełnej infekcji, zapobiega także rozwojowi klinicznych objawów po zainfekowaniu organizmu
oraz skutkom zakażenia. O podaniu
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szczepionki każdorazowo decyduje
lekarz, za zgodą rodzica – wyjaśnia
Bożena Maciejowska, dyrektorka Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych
i Mieszkaniowych w polkowickim
ratuszu. – Zakładamy, że w tym roku
9-walentną szczepionkę przeciw HPV
przyjmie około 130 młodych mieszkanek gminy – dodaje.
Szczepienia przeciwko HPV są jednym z piętnastu programów, z których
bezpłatnie mogą skorzystać mieszkańcy Polkowic. Na dodatkową ochronę
zdrowia polkowiczan gmina przeznaczy około 2,9 mln złotych. Tym samym
łączna kwota na opiekę zdrowotną dla
mieszkańców w tym roku wyniesie blisko 8,7 mln złotych.
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Paula Piastowska

FOT. R. TOMCZAK

Nowy wideoendoskop pozwala na szybką, bezbłędną i bezbolesną diagnozę. To jedno z niewielu takich urządzeń w Zagłębiu Miedziowym. To ultranowoczesne urządzenie już służy polkowiczanom.

ROZRYWKA
KĄCIK BIBLIOTECZNY

XXIII „Oblicza Teatru” z mocnym, lokalnym akcentem

FOT. CEMTRUM KULTURY W POLKOWICACH
FOT. CEMTRUM KULTURY W POLKOWICACH

FOT. CEMTRUM KULTURY W POLKOWICACH

GRAFIKA. PPK

PPK

GRAFIKA: MGBP

KĄCIK BIBLIOTECZNY

FOT. CEMTRUM KULTURY W POLKOWICACH

FOT. CEMTRUM KULTURY W POLKOWICACH

FOT. CEMTRUM KULTURY W POLKOWICACH

Polkowice kochają teatr, niezależnie od wieku, a najlepszym tego przykładem były przedstawienia lokalnych grup podczas obchodów
Międzynarodowego Dnia Teatru. Na scenie wystąpili pracownicy Centrum Kultury w Polkowicach, seniorzy oraz młodzież.
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ROZRYWKA
KRZYŻÓWKA

POZIOMO
1. Przejazd lub przewóz
przez dany kraj
6. Rachunek
10. Mlekodajna
11. Cięta odpowiedź
12. Śpiewał Thriller
13. Tańcowała z igłą
14. Przedmiot mający cechy egzotyczne
15. Dodatkowa podziałka na suwaku
16. Zbiór map
19. Fotograficzny lub
państwowy
23. Pokaz, popis
26. Odcień czerwieni
27. Wymienia waluty

Autorem krzyżówki jest Dariusz Szymacha.
REBUS

28. Przekładany wafel
29. Wysmukły pomnik
30. Detektyw Agaty Christie
33. Ukochana Tristana
37. Wiszące łóżko
40. Witamina B3
41. Europejskie państwo
42. Wielkie warzywo
43. Imię męskie
44. Starorzymski okręt
wiosłowo-żaglowy
45. Niewykształcony
prostak, głupiec
46. Najwyższy szczyt
w Meksyku
47. Niezborność ruchowa

PIONOWO

1. Podwodny pocisk
2. Żona Peryklesa
3. Szczotka
4. Zbiór takich samych komórek
5. Ozdobne architektoniczne
obramienie drzwi wejściowych w kościołach
6. Zaliczany do ceramiki
7. Suchokwiat, suchołuska
8. Imię żeńskie
9. Zanik pamięci
17. Łazienka, sanitariat
18. Gatunek kawy
20. W muzyce: cicho
21. Ruchoma część silnika elektrycznego

22. Wróżebne karty
23. Film Hitchcooka
24. Znak przedstawiający bieg
rzeki Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem
25. Starożytny kapłan celtycki
30. Drewniany kłamczuszek
31. Rzeka na terenie
Chin i Mjanmy
32. Epopeja Homera
34. Płynie przez Lubin
35. Rodzaj wykładziny PCV
36. Stan w USA
37. Założyciel zespołu Śląsk
38. Instalator
39. Na wentylatorze ściennym

TWÓJ RUCH

ROZWIĄŻ REBUS

RUCH BIAŁYCH

1 Gb5+ Gg5
2Wc1

Zadanie przygotował- zawodnik KS Górnik Polkowice Kacper Werner
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GÓRNIK POLKOWICE

Nigdy nie mówię nigdy
Przez wiele lat związany z Górnikiem Polkowice. Pracował tu jako trener młodzieży, drużyny rezerw oraz asystent przy pierwszym zespole. W latach 2006 –2011 pełnił funkcję szkoleniowca I zespołu. Zapraszamy na wywiad z trenerem Dominikiem Nowakiem.
W tym roku klub obchodzi
swoje 75- lecie, tak więc
mówić będziemy przede
wszystkim o Górniku.
Pochodzisz z Łodzi, czyli to
było naturalne, że pierwsze
piłkarskie kroki stawiałeś
właśnie w tym mieście.
Był to ŁKS czy Widzew?
Zdecydowanie ŁKS. Zawsze to powtarzam, że jestem „ełkaesiakiem”.
W Łodzi się wychowałem, spędziłem
tam swoje najmłodsze lata do czasu, kiedy wyjechałem na studia do
Wrocławia.
Do Polkowic ściągnęła mnie żona i tu
rozpocząłem swoją piłkarską przygodę jako zawodnik, grając w rezerwach
Górnika.

W roku 1999 rozpocząłeś
pracę trenerską z polkowicką młodzieżą.
Był to dla mnie bardzo cenny czas.
Dla każdego trenera to bardzo ważny
okres, od takiego pułapu powinno się
zaczynać pracę szkoleniową. Trzeba
poznać tych młodych ludzi, to wielkie
doświadczenie na przyszłość. Już wtedy wiedziałem, że piłka zawsze będzie
obecna w moim życiu. Nie wiedziałem jednak na jakim poziomie. Było
za wcześnie, żeby powiedzieć sobie
– będę pracował w piłce seniorskiej
na dość wysokim poziomie. Dla mnie
był to fajny wyznacznik, że mogłem
tych chłopców w odpowiedni sposób
rozwinąć, coś pokazać. Cieszyłem się
z każdego momentu, kiedy młodzież
czyniła postępy. Wtedy nie chodziło
o pieniądze. Łączyłem pracę trenerską
ze szkołą. Trafiłem do gimnazjum. Budowałem wtedy pierwsze klasy usportowione piłkarsko. Wspominam ten
czas jako wdrożenie się do piłki.

Kroczyłeś po kolejnych
szczeblach, aż objąłeś I drużynę. Było to w roku 2006.
Moja kariera przebiegała wzorcowo.
Na początku byli trampkarze, liga wojewódzka juniorów, później II zespół
i możliwość pracy z grupą seniorów.
Zostałem asystentem trenera Marka
Koniarka. Byłem wtedy jeszcze bardzo
młody, miałem 32 lata. Dopiero wchodziłem do piłki seniorskiej, do szatni.
Niektórzy zawodnicy byli starsi od
mnie. Moje losy tak się potoczyły, że
dostałem propozycję pracy I trenera.
To był taki zwariowany czas, bo miałem być tylko tymczasowym szkoleniowcem, ale tak się złożyło, że wygraliśmy 3 mecze i narobiłem problemów
(śmiech). Oczywiście w pozytywnym
znaczeniu tego słowa. Uważano, że
skoro młody trener wygrał 3 mecze, to
zostanie do końca i zaproponowano

DOMINIK NOWAK
mi funkcję pierwszego trenera. Po
jakimś czasie zrezygnowałem z pracy
w szkole i postawiłem tylko na piłkę.
Tylko wtedy można coś robić na 100
procent.

W tym czasie wiele
się wydarzyło w klubie. Od IV do I ligi.
Obejmowałem zespół pierwszoligowy,
później wiadomo, ten wstrząs związany z aferą korupcyjną szeroko pojętą
w Polsce. Mimo iż zajęliśmy po sezonie
dobre szóste miejsce i mieliśmy za rok
zaatakować ekstraklasę, musieliśmy
niestety wrócić do IV ligi. Taka była
kara i trzeba było wszystko zaczynać
od początku. Udawało się nam awansować w każdym roku o jedną ligę. To
było niesamowite, dokładaliśmy do
składu tylko kilku piłkarzy. Nie było
wielkich rotacji w kadrze zespołu.
Większość tych chłopców kroczyła
z nami od samego początku, tj. Kamil

Wacławczyk, Mateusz Piątkowski,
Marek Opałacz. Z tamtego okresu aż
trzech piłkarzy gra dziś w pierwszym
zespole. Wedy byli młodzi, dopiero
wkraczali w piłkę seniorską. Chcieli
osiągnąć jak najwyższy pułap. To się
na pewno udało Mateuszowi czy Kamilowi. Marek też zrobił świetną karierę piłkarską. To był zespół bardzo
dobrze poukładany. Chodzi tu o charakterologię, szatnię. Wychodząc na
boisko widać było taką konsolidację.
Był również Tomek Samamoński, kapitan zespołu. Bardzo ważna postać
w drużynie, olbrzymie doświadczenie.
Pomagał młodym zawodnikom, miał
bardzo pozytywny wpływ na szatnię.
Szczebelek po szczebelku wróciliśmy
do 1. ligi.

Po zakończeniu pracy
w Górniku wyjechałeś nad
morze do Świnoujścia.
Życie trenerskie rzucało cię
po całej Polsce. Po Flocie

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ KS GÓRNIK POLKOWICE

były jeszcze Motor Lublin,
Wigry Suwałki, Miedź
Legnica, którą wprowadziłeś do Ekstraklasy oraz
Korona Kielce. Zawsze
wracasz jednak do domu,
do Polkowic. Zresztą
chyba z tym klubem masz
najmilsze wspomnienia.
Tu jest mój dom i zawszę będę do niego
wracał. Nie oszukujmy się, takie jest
moje życie. Zwiedziłem sporo zakątków. Zawsze szło to na ukos (śmiech).
Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy
z żoną, jeszcze przed Wigrami. Nie
wiedziałem kompletnie, że tam trafię. Żona żartowała, „jeszcze cię nie
było w Wigrach, żebyś tylko o tym nie
pomyślał”. No i miała przeczucie, bo
trafiłem do Suwałk. Jednak zawsze tu
wracam. Jest miło wrócić do domu,
spojrzeć na stadion Górnika, bo tu się
wychowywałem jako trener. Zresztą

dużo temu klubowi zawdzięczam.

Jak to się mówi, „ciągnie wilka do lasu”, tak
ciebie ciągnie do domu.
Chciałbyś jeszcze kiedyś
poprowadzić Górnika.
Nigdy nie mówię nigdy. Oczywiście
może tak się kiedyś wydarzyć, mam
tu dom, który wiele dla mnie znaczy.
Zawsze pracowałem bardzo daleko od
domu. To nie było łatwe mając rodzinę. Trzeba było się z tym zmagać. Zawsze miałem duże wsparcie rodziny,
to było bardzo cenne dla mnie. Jeżeli
będzie taka sposobność, to kto wie, co
się kiedyś wydarzy. Myślę, że fajnie byłoby tu jeszcze popracować.
Z trenerem Dominikiem Nowakiem
rozmawiał Jan Wierzbicki/Górnik
Polkowice
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Budujemy mocną koszykówkę
Sukcesy polkowickiej koszykówki znane są wszystkim sympatykom tej dyscypliny sportu, których
w naszym mieście nie brakuje. Chcąc budować własną markę, od kilku miesięcy w Polkowicach
działa Akademia Koszykówki. Koordynatorem tego projektu jest Edyta Koryzna, która niegdyś
ze sporymi sukcesami występowała w polkowickiej drużynie. Rozmawia z nią Ryszard Flisiewicz.
120 zawodniczek w klubie. Jest mini
kosz, to są te najmniejsze szkrabki, które poza swymi zajęciami tak
pięknie wkomponowują się w mecze
ekstraklasy, gdzie kibicują naszym
dziewczynom czy choćby wyprowadzają zawodniczki na prezentację.
To dla nich ogromne przeżycie, że
mogą stać obok gwiazd ekstraklasy
na parkiecie. Mamy drużynę kadetek,
juniorek a także zespół II ligi. Generalnie szukamy rozwiązań optymalnych
w sensie szkolenia, organizacji, tak
żeby jak najlepiej szkolić od poziomu
grup naborowych aż do koszykówki
seniorskiej. Zaszczepić dzieciom
takiego bakcyla koszykarskiego,
żeby sport był dla nich bardzo ważny w życiu. Przecież poprzez sport,
a zwłaszcza sport zespołowy, kształtuje się charakter, uczy się współpracy w grupie i to jest to coś, co ja bym
chciała stawiać jako cel nadrzędny
Akademii. Jeśli któraś z dziewcząt
będzie chciała kontynuować karierę
w wieku seniorki, wspaniale. Jeśli
nie, niech nauczy się poprzez treningi i mecze współpracy, zaufania,
koleżeństwa , odpowiedzialności,
podejmowania decyzji. To wszystko
cechy tak bardzo przydatne w życiu.

Kto ci pomaga? Bo
samej byłoby raczej
trudno nad tym wszystkim zapanować.

EDYTA KORYZNA
W swojej karierze
grałaś w różnych klubach, również w reprezentacji polski. Jak te
czasy wspominasz?
Największe osiągnięcie w mojej
karierze to niewątpliwie Igrzyska
Olimpijskie w Sydney. W roku 2000.
Wtedy mieliśmy bardzo mocną ekipę, rywalizacja była ogromna i żeby
się dostać do kadry trzeba było naprawdę mocno popracować. Bycie na
Igrzyskach jak również czterokrotnie
na Mistrzostwach Europy, to są takie
chwile, których się nie zapomina. Nie
są one przypadkowe i nie wygrywa
się ich w totolotka. To jest ciężka praca, psychiczna i fizyczna. Po latach
jeszcze bardziej to doceniam. Kadra
Polski zawsze była dla mnie czymś
wyjątkowym. Nigdy nie odmówiłam
grania w reprezentacji, starałam się
swoją pracą zasłużyć na reprezentowanie kraju, często kosztem zdrowia
i rodziny. Wszystkim zawodniczkom
mówię to samo, że to jest wyjątkowy
czas, dla którego warto być i warto się
poświęcić.

Na koszykówce znasz
się jak mało kto. Czy
to twoje doświadczenie było motorem
do powstania Akademii Koszykarskiej
w Polkowicach?
Nie wiem czy to było motorem, bo trenerem koszykówki jestem już od piętnastu lat, od kiedy skończyłam karierę
zawodniczą. Zmieniałam kluby po
czterech, pięciu latach, żeby piąć się
w górę w tej przestrzeni i stałe rozwijać się z nowymi ludźmi. Uczestniczę
w stażach krajowych i zagranicznych.
Byłam też w sztabach trenerskich
drużyn seniorskich, zarówno klubowych jak też w seniorskiej Kadrze
Polski Kobiet, gdzie niewątpliwie
„łapałam”doświadczenia trenerskie.
Zdobycie w zeszłym roku brązowego
medalu na młodzieżowych mistrzostwach polski z moim poprzednim
klubem to był sygnał, że praca idzie
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w dobrym kierunku. Teraz w Polkowicach mam poczucie, że można iść
tą samą drogą i mam nadzieję, że to
się uda. Wiem jednak, że nie od razu.
Potrzeba na to czasu. Może dwóch,
może trzech lat pracy. Szybko to można wyćwiczyć mięśnie, ale by stworzyć
drużynę potrzeba cierpliwości. Praca
nad sferą mentalną to największe
wyzwanie trenera wchodzącego
w nowe środowisko. Zwłaszcza gdy
zawodniczki przechodzą z etapu
dziecka, gdzie była przede wszystkim forma zabawowa, do koszykówki
młodzieżowej, gdzie zaczyna się już
prawdziwe szkolenie i granie oparte
na konkretnej wiedzy.

A dlaczego wybrałaś
Polkowice? Dlatego,
że tutaj kiedyś grałaś?
Czy dlatego że darzysz
sympatą to miasto?
Myślę, że marka koszykówki
w Polkowicach zasługuje na to,
żeby nie tylko seniorki, ale i młodzież

była kierowana profesjonalnie. Mam
poczucie, że w tym małym mieście
ludzie żyją koszykówką. Widzę sporo dzieci chcących uprawiać basket.
Tak, Polkowice zawsze wspominałam
z sentymentem. Wiem, że czeka mnie
tutaj bardzo dużo pracy, ale wierzę
w przychylność władz klubu, miasta,
rodziców, bo myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Oczywiście trzeba
mieć dużo zdrowia w tym wszystkim,
bo wyzwanie jest ogromne. Mam nadzieję, że jest to dobry wybór i dobre
miejsce.

Akademię w Polkowicach prowadzisz od
września ubiegłego
roku. W jakim obecnie jesteś momencie? Czy dużo dzieci
trenuje w klubie ?
Jesteśmy w momencie poszukiwania,
wypracowywania systemów i rozwiązań, które będą dobre nie tylko
dla klubu, ale przede wszystkim dla
szkolonych dziewczyn. Jest około
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To prawda. Szukam ludzi z pasją, którzy stworzą model organizacji mającej
przede wszystkim uspołeczniać, rozwijać i szkolić. Mamy w klubie trenerów, którzy pracują z zawodniczkami
od wielu lat. Myślę, że oni współtworzą klimat polkowickiej koszykówki,
jestem przekonana, że widzą w tym
sens a także coraz częściej efekty tej
pracy. Także rodzice zauważają, że
ich dzieci stale się rozwijają i są coraz
lepsze. Namawiamy rodziców, aby
byli bardziej zaangażowani w życie
swoich pociech i aby współpracowali
razem z klubem

Wiem, że twoje dwie
córki idą w ślady mamy.
Jesteś chyba dumna
z tego powodu?
Jestem szczęśliwa, że dzieci zajmują
się sportem. Jesteśmy sportową rodziną ( mąż również jest związany ze
sportem) i wiem, że sport uczy nas
otwartości na ciągłe zmiany. Wiadomo też, że lekcje, treningi, mecze
wymagają dobrej organizacji czasu.
Dzisiaj świat jest dynamiczny i te
dzieci trzeba przygotować do zmian.
Bardzo się cieszę, że moje córki są
w sporcie. Czy pójdą w moje ślady?
Tego nie wiem, ale bardziej zależy mi
na tym, aby były szczęśliwe i miały
psję w życiu. Bo nie chodzi o to, by
spełniały marzenia rodziców. Trzymam kciuki, żeby spełniały przede
wszystkim swoje marzenia. Jestem
zadowolona, że jesteśmy razem, bo
rodzina jest najważniejsza.

Niebawem gracie
półfinały U17. Już
sam awans jest dla was
dużym sukcesem?
W półfinałach nie ma już słabych drużyn. Mamy w grupie drużyny trudne,
wymagające i każda z nich jest na
swój sposób mocna. Zawodniczki na
tym poziomie nie są jednak jeszcze
bardzo doświadczonymi graczami
i mogą zagrać zarówno doskonale jak też wypaść słabiej. Jesteśmy
zmotywowane i dobrze przygotowane. Będziemy na pewno walczyć i jeżeli zagramy jako zespół, jak monolit,

to powinnyśmy przejść do finału.
Sport jest jednak nieprzewidywalny
(a przez to tak piękny ) i trudno powiedzieć przed turniejem, czy uda nam
się to zadanie w pełni wykonać.

Nie tylko dziewczęta
U17 liczą się w kraju,
także dziewczęta U15
walczyć będą o półfinał?
Cieszę się, że kolejne roczniki biorą
udział w takich turniejach. Wylosowaliśmy grupę w Bochni. Jesteśmy
przekonani,że zrobiliśmy dobrą
robotę przygotowując również tę
drużynę, ale dopiero po ostatnim
gwizdku sędziego będziemy mogli
coś więcej powiedzieć. Do zawodów
angażujemy się wszyscy. Zawodniczki , trenerzy i rodzice. Jest dobra
atmosfera i środowisko, staramy się,
żeby wszyscy czuli, że wspólna praca
przynosi efekty sportowe.

A jak widzisz przyszłość
polkowickiej Akademii?
Mamy dobre warunki, trzeba tylko
spełnić kilka ważnych tematów organizacyjnych i szkoleniowych. Trzeba
być też cierpliwym, bo iść do przodu
w osiąganiu sukcesów wcale nie musi
oznaczać zdobywania medali tu i teraz. Wszyscy wiemy, że zdążając na
szczyt trzeba iść pod górę.To jest
proces długofalowy. Na dziś mamy
w polkowickich drużynach kilka reprezentantek polski, w najmłodszych
zespołach też jest kilka zawodniczek,
które mają do tego predyspozycje,
więc potecjał jest. Dlatego pod tym
względem wiem, że trzeba to pielęgnować. Wiadomo, że dziś nie możemy się równać z tymi najwiekszymi
w Polsce młodzieżowych ośrodków
koszykarskich, gdyż to są lata pracy,
ale uważam, że mamy powody i możliwości aby o to zadbać.

Czy możesz dzisiaj
powiedzieć po półrocznej pracy - „Udało się,
jestem zadowolona” ?
Myślę, że to wszystko wymaga jeszcze czasu.Sukcesy drużyn nie do
końca odzwierciedlają pracę trenerów. Znam zespoły i ośrodki, które
znajdują się w mistrzostwach polski
, zdobywają medale , po roku, dwóch
nie ma tam nikogo kto zagrał w reprezentacji polski lub na wyższym
poziomie, ani nikogo kto kontynuuje
karierę . Według mnie najważniejszą
rolą trenera jest wymodelowanie takiej postawy u zawodniczki , która
pozwoli jej stać się silną osobowością mentalnie , otwartą na zmiany,
która potrafi poradzić sobie z presją
i krytyką , która wie czego chce w życiu, a przy tym jest wrażliwa i potrafi
budować relacje i współpracować
w zespole.W maju kończymy sezon
i wtedy będziemy podsumowywać
naszą roczną pracę. Jesteśmy jeszcze
w trakcie rozgrywek i myślę, że nie
chodzi w tym momencie o sukcesy
tylko sportowe, ale o sukces rozumiany jako dobrą organizację, pracę
szkoleniową i mentalną. Do tej pory
była w dużej mierze zabawa, mówiąc
slangiem młodzieżowym „fun”. Teraz już dziewczyny są starsze i trzeba
podwyższyć poziom szkolenia oraz
więcej od siebie wymagać, zaczynać
myśleć kategoriami „my”, jako drużyna, a nie tylko „ja” jako jej gwiazda.
Czas na podsumowanie jeszcze przyjdzie. Teraz skupiamy się na tym , żeby
dokończyć sezon.

Piłka nożna
Kolejne ligowe zwycięstwo odnieśli piłkarze Górnika Polkowice.
WmeczuwyjazdowymZielono-CzarnipokonaliGKSKatowice2:1.
GKS Katowice – Górnik Polkowice 1:2 (0:1)
Bramki: Arkadiusz Woźniak 83 – Adrian Purzycki 21, Mariusz
Szuszkiewicz 90
Piłka nożna – młodzieżowa
WminionyweekenddrużynyAkademiiPiłkarskiejGórnikagrałyze
zmiennym szczęściem.
U19 Liga Makroregionalna Juniorów Starszych
Górnik Polkowice – Odra Opole 5:5
Bramki: Oskar Leopold 2 iMazurowski 2, Sowiński
U17 Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych
Chrobry Głogów – KS Górnik Polkowice 5:0 (2:0)
U15 Liga Wojewódzka Trampkarzy
Chrobry Głogów II – Górnik Polkowice 2:2 (2:1)
Bramki: Fink iRybacki
U13 Liga Wojewódzka Młodzików
Iskra Kochlice – KS Górnik Polkowice 0:3
Bramki: Szydełko Oliwier, Mazij Marcel, Szydełko Patryk
U12 Liga Okręgowa Młodzików
Chrobry Głogów – Górnik Polkowice 4:4
Bramki: Bochen 3 (asysty: Micer), Dziura (asysta Micer)
Piłka halowa
W meczu Statscore Futsal Ekstraklasy Górnik Polkowice uległ po
walce drużynie Rekordu Bielsko-Biała 4:7. Bramki dla Górnika zdobyli: Sava Lutai, Rui Pinto, Dawid Biały iPaweł Wyżga.
Górnik Polkowice -Rekord Bielsko-Biała 4:7 (2:2)
W meczu wyjazdowym Statscore Futsal Ekstraklasy Górnik PolkowiceuległdrużynieConstractLubawa2:5.DwiebramkidlaGórnika
zdobył Marcel Wolan.
Constract Lubawa – Górnik Polkowice 5:2 (3:2)
Koszykówka - młodzieżowa
Koszykarki Zespołu Szkół wPolkowicach zdobyły Mistrzostwo Dolnego Śląska 3X3.
Młodzieżowa reprezentacja koszykówki dziewcząt ichłopców polkowickiegoZespołuSzkółwywalczyłaawansdoFinałuStrefyLegnickiej.
Żeńska drużyna koszykówki Zespołu Szkół wPolkowicach awansowaładoFinałuDolnośląskiego.Wfinałowymmeczu,reprezentantki
polkowickiego Zespołu szkół zdecydowanie pokonały zespół II LO
Głogów 50 : 31.
ReprezentacjakoszykarskachłopcówZespołuSzkółwPolkowicach
wywalczyła drugie miejsce wFinale Strefy Legnickiej.
Niestety młodym koszykarkom MKS Polkowice U 17 nie udało się
awansowaćdofinałuMistrzostwPolski.Wswojejturniejowejgrupie
ostatecznie zajęły trzecie miejsce.
MKS Polkowice – GTK Gdynia 69:76 ( 19:12, 20:23, 12:19, 18:22)
WidzewŁódź–MKSPolkowice73:63(20:24,18:16,17:12,18:11)
MKS Polkowice – MUKS Piaseczno 88:57 ( 32:16, 19:3, 19:21,
18:17)
Koszykówka
Trzy mecze wystarczyły pomarańczowym żeby awansu do finału
Energa Basket Ligi Kobiet.
BC Polkowice – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 88:67
(21:16, 21:16, 18:18, 28:17)
BC Polkowice – PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. 82:48
(24:16, 21:16, 24:5, 13:11)
PolskaStrefaInwestycjiEneaGorzówWielkopolski–BCPolkowice
44:54 (14:13, 3:12, 17:18, 10:11)
Strzelectwo
WZawodach Klasyfikacyjnych wZielonej Górze czyli zgrupowaniu
Kadry Polski wziął udział Mikołaj Zarzycki. Będąc juniorem młodszymzmierzyłsię zelitąpolskichpistoleciarzyizajął8.miejsce.WMiędzynarodowychZawodachKlasyfikacyjnychWielkiPucharKaczawy
wZłotoryi. Doskonałą formą iwynikami popisała się uczennica SP1
Lena Sołonynka zdobywając dwa medale: srebrny i brązowy. W kategorii juniorów Mikołaj Zarzycki wystrzelał brązowy medal. Wśród
zawodników z niepełnosprawnością prym wiódł nasz trzykrotny
paraolimpijczyk Filip Rodzik. Zdobył złoty i srebrny medal i w klasyfikacjipunktowejpokonałwszystkichswoichkonkurentów. Podczas
Mistrzostw Dolnego Śląska wStrzelectwie Sportowym wielkim sukcesemokazałsięstartJoasiLewandowskiejwkategoriiseniorki,która
uplasowała się na 2. miejscu, wśród juniorów 2. miejsce wystrzelał
Jakub Machowicz, zaś wśród juniorów młodszych srebrny medal
zdobył Mikołaj Zarzycki.
Szachy
TrzechgraczyGórnikaPolkowicewzięłoudziałwOtwartychMistrzostwach Żarowa w Szachach. 3. miejsce wywalczył Kacper Werner,
który na swoim koncie zgromadził 5 punktów. 14. był Michał Wojtanowski 18. Hadrian Bucyk.
Tenis Stołowy
W Brzegu Dolnym rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa DolnegoŚląskawtenisiestołowymwkategoriachmłodzieżowych.AmeliaMilnikieliAmeliaPietrzak(GórnikPolkowice) wturniejukadetek
zdobyły srebrny medal. Dało im to prawo startu w Mistrzostwach
PolskiKadetek.MikołajKaciubaiSzymonZając(GórnikPolkowice)
zdobylibrązowymedal.PozostalitenisiściGórnikauplasowalisięna
dalszychpozycjach:młodzicy-MateuszDziadosziFabianWasilewski
– 11. miejsce. Juniorzy: Tadeusz Ratajczyk, Patryk Lesiński i Adam
Malik – 6. miejsce.
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