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AKTUALNOŚCI

Sebastian Sypko zastępcą
burmistrza Polkowic

– Bardzo się cieszę, że ta część osiedla w końcu doczekała się zagospodarowania.
To bardzo potrzebna inwestycja, która przyczyni się do uporządkowania tego terenu i uczynienia go bardziej przyjaznym dla mieszkańców – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.

Sebastian Sypko jest polkowiczaninem, absolwentem Szkoły
Podstawowej nr 3 w Polkowicach, a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Polkowicach.
W 2000 r. ukończył studia na
Politechnice Wrocławskiej na
kierunku automatyka i robotyka. Ukończył także Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu na
kierunku zarządzanie (2002),
Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku management development
we współpracy z Bankiem Pekao
SA (2009) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – MBA
in Community Management
(2020).
W Urzędzie Gminy Polkowice będzie m. in. nadzorował
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działalność wydziałów: komunalnego, inwestycji, rozwoju gminy
i zamówień publicznych oraz
mienia gminy.
W swojej karierze zawodowej
pełnił m. in. kierownicze stanowiska w sektorze bankowym
(m. in. jako dyrektor regionalny
Bank Pekao SA), a ostatnio był
prezesem zarządu Aquapark
Polkowice Regionalnego Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjnego (2018-2022).
Sebastian Sypko zastąpił na stanowisku zastępcy burmistrza
Polkowic Wojciecha Marciniaka,
który odszedł z tej funkcji w marcu, na własną prośbę.
Roman Tomczak
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Placyki rekreacyjne, parkingi rowerowe, ławki oraz mnóstwo zieleni. Tak
już w maju będą wyglądały przestrzenie międzyblokowe przy ul. Michała
Wołodyjowskiego w Polkowicach.
– Są to prace, o wykonanie których
wnioskowałem podczas ustalania
budżetu – przypomina Grzegorz
Ryłko, radny rady Miejskiej
w Polkowicach. – Ich efektem będą między innymi
nowe nasadzenia roślin,
zagospodarowanie terenów zielonych i nowe ciągi
komunikacyjne. Mieszkańcy czekali latami na taką
terenie nie przewidziano
inwestycję. Tym bardziej Grzegorz do usunięcia żadnego
drzewa.
cieszę się, że mogłem doRyłko
prowadzić do jej realizacji
Po wykonaniu przebudoRADNY RADY MIEJSKIEJ
– dodaje.
wy wykonawca, przez rok,
W POLKOWICACH
W ramach realizowanebędzie wykonywał prago zadania przewidziana Są to prace, o wy- ce pielęgnacyjne w celu
jest m. in. budowa placy- konanie których zachowania żywotności
ków rekreacyjnych wraz wnioskowałem nowo wykonanej szaty
dojściami utwardzonymi podczas ustala- roślinnej. W przypadku
kostką betonową o łącznej nia budżetuą.
obumarcia roślin w okrepowierzchni 302 m2, busie pielęgnacji, wykonawdowa sześciu parkingów
ca wymieni je na nowe, na
rowerowych z utwardzeniem ich na- swój koszt.
wierzchni kostką betonową, montaż Zagospodarowanie terenu przy ul.
ławek z oparciem, koszy na odpady Wołodyjowskiego to jedno z sześciu
oraz stojaków na rowery.
zadań, które gmina Polkowice realiPosadzone zostaną nowe drzewa zuje z dofinansowaniem z funduszy
oraz krzewy liściaste i iglaste (m.in. europejskich.
hortensje, tawuły, berberysy oraz cis – Zadanie to mieści się w tak zwanej
pospolity). Na zagospodarowywanym infrastrukturze niebiesko-zielonej

FOT. R. TOMCZAK

FOT. R. TOMCZAK

FOT. R. TOMCZAK

Dotychczasowy prezes zarządu polkowickiego
Aquaparku od ubiegłego tygodnia pełni obowiązki zastępcy burmistrza Polkowic ds. gospodarczych. Zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Marciniaka.

Wołodyjowskiego pięknieje

w Polkowicach, bo realizowana jest
w ramach ochrony klimatu i środowiska. Mamy tu bowiem i zielone podwórko, i małą retencję we wnętrzu
międzyblokowym – wyjaśnia Tomasz
Duszyński, kierownik referatu inwestycji w UG Polkowice.
Termin zakończenia prac przy ul. Wołodyjowskiego ustalono na 4 maja.
Warto przypomnieć, że na wszystkie
sześć zadań z zakresu infrastruktury
zielono-niebieskiej gmina Polkowice
pozyskuje i pozyska w ciągu tego roku
ponad 4 mln zł. Te środki już dofinansowują rewitalizację parku przy ul.
Dąbrowskiego, a na dniach zostanie
ogłoszone postępowanie przetargowe na rewitalizację parku na osiedlu
Polkowice Dolne.
Roman Tomczak

AKTUALNOŚCI

Umowa podpisana. Kolejowa idea
nabiera realnych kształtów

FOT. R. TOMCZAK

Dzięki dobrej współpracy samorządów z rządem ruszyły prace nad dokumentacją przedprojektową dla zadania „Budowa linii kolejowej
Lubin – Polkowice – Głogów”. To kolejny, wielki krok przybliżający powrót kolei do Polkowic.

Dokument ma dla naszego miasta
wyjątkowe znaczenie. Oznacza nie
tylko dalsze prace nad strategicznym
projektem, jakim jest Kolej Aglomeracyjna Zagłębia Miedziowego, ale także
zapewnienie o środkach rządowych na
jego realizację. Dla Polkowic to dziejowy moment.

– Do pracy, czy to w zakładach należących do KGHM, czy też znajdujących
się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ruch odbywa się głównie
samochodami czy autobusami. To
ma swój wpływ chociażby na jakość
powietrza – zaznacza burmistrz Łukasz Puźniecki.

- Było wiele dyskusji w rządzie na ten
temat. Ja się cieszę, że przebiła się ta
narracja, że wracamy do bardzo ciekawych projektów kolejowych, pokazujemy, że chcemy się rozwijać – powiedział podczas spotkania minister
Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera. – My, w swojej
strategii zrównoważonego rozwoju,
stawiamy także na mniejsze ośrodki,
nie tylko na wielkie aglomeracje, tak,
aby podwyższyć mieszkańcom komfort życia i żeby wprowadzać rozwiązania ekologiczne – zapewnia minister
Krzysztof Kubów.

Tempo i kierunek prac podejmowanych przy tworzeniu Kolei Aglomeracyjnej Zagłębia Miedziowego to m.in.
skutek dobrej współpracy województwa dolnośląskiego ze stroną rządową.

Burmistrz Łukasz Puźniecki zwrócił
uwagę, że gdyby nie było projektu,
który uwzględnia Polkowice na kolejowej mapie Polski, oznaczałoby to dla
naszego miasta powolną degradację
i wykluczenie komunikacyjne. Dlatego
moment podpisania umowy uznał za
szczególnie ważny.
–Ponowne doprowadzenie kolei do
Polkowic to wydarzenie dziejowe i historyczny moment. Jesteśmy coraz bliżej tej chwili. Dziś zmaterializowały się
oczekiwania dotyczące przystąpienia
do dokumentacji przedprojektowej.
Jako samorząd bardzo o to zabiegaliśmy i nadal będziemy mocno pracować
nad tym, abyśmy w jak najkrótszym
czasie mogli cieszyć się obecnością
kolei w Polkowicach– podkreślił podczas wystąpienia Łukasz Puźniecki,
burmistrz Polkowic.
Włodarz gminy przypomniał, że do
Polkowic codziennie dojeżdża w celach
zawodowych około 17 tysięcy osób.
Odciążenie infrastruktury drogowej
i przełożenie tego nacisku na bardziej
ekologiczną i bezpieczną kolej będzie
z korzyścią dla miasta i mieszkańców.

– Minister Krzysztof Kubów wspiera
ten projekt i pomaga w jego realizacji. Dzięki temu wsparciu i „otwarciu
drzwi” do PKP PLK udało nam się
podpisać porozumienie na realizację
tego zadania, które jest powierzone województwu dolnośląskiemu.
I województwo przygotowuje, jako
inwestor zastępczy, dokumentację
dotyczącą studium wykonalności środowiskowej dla tego zadania, a jego realizacją będzie się zajmowało później
PKP PLK – poinformował Tymoteusz
Myrda, członek zarządu Województwa
Dolnośląskiego.
O potrzebie dalszego rozwoju gospodarczego Zagłębia Miedziowego
w kontekście rozwoju linii kolejowych,
w tym przede wszystkim do Polkowic,
mówił Piotr Karwan, radny Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego.
– Polkowice od dekad pozbawione są
kolejowego połączenia pasażerskiego.
Podkreślić trzeba, że przez cały ten
czas na linii Lubin-Polkowice odbywa
się ruch towarowy. Podpisanie umowy to historyczne wydarzenie, które
otwiera kolejny ważny etap rozwoju
naszej małej ojczyzny – podkreślił
Piotr Karwan.
W imieniu Województwa Dolnośląskiego umowę na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania
„Budowa linii kolejowej Lubin-Polkowice-Głogów” podpisał Leszek Loch,
dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg
i Kolei we Wrocławiu. Dokumentacja
ma być gotowa w przyszłym roku.
Roman Tomczak

Krzysztof Kubów

Tymoteusz Myrda

Piotr Karwan

Łukasz Puźniecki

Jak się powiedziało A, to
trzeba też powiedzieć B
i C. Nie trzeba było zbyt
długo przekonywać,
aby zabezpieczyć środki na realizację tego zadania.

Minister Krzysztof Kubów
wspiera ten projekt i pomaga w jego realizacji.
Wspólnie porozumieliśmy
się dwa lata temu i stwierdziliśmy, że ten projekt jest
ważny.

Wierzę, że nasze działania doprowadzą do rychłego przywrócenia ruchu pasażerskiego z Lubina do Polkowic i w przyszłości z Polkowic do Głogowa.

Jako samorząd bardzo o to
zabiegaliśmyinadalbędziemy mocno pracować nad
tym, abyśmy w jak najkrótszymczasiemoglicieszyć się
obecnościąkoleiwPolkowicach.

SZEF GABINETU
POLITYCZNEGO PREMIERA

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

RADNY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

BURMISTRZ
POLKOWIC
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Gminne narodziny

Przedświąteczne spotkanie z emerytami

FOT. R. TOMCZAK

Często się zdarza, że termin porodu ustalony przez
lekarza przesuwa się o kilka dni w jedną lub drugą
stronę. Rzadziej, że mama musi z tego powodu
sama urodzić niemowlę. Taka sytuacja spotkała
państwa Gabrielę i Macieja Lenczuków z Sobina.
– Kiedy żona zaalarmowała mnie, że będzie rodzić,
zaczęliśmy się szybko pakować, żeby zdążyć do
szpitala w Lubinie. Kiedy żona była w łazience, ja
wyszedłem przed dom czekając na karetkę pogotowia. Kiedy z lekarzem weszliśmy do domu, okazało się, że żona już urodziła – opowiada Maciej
Lenczuk.
Syn urodził się zdrowy. Rodzice nadali mu imię
Stanisław, a dwie starsze siostry – Zuzia i Marysia
– od razu go pokochały. Lekarz na miejscu zajął się
noworodkiem i mamą Stasia. Stwierdził, że oboje

mają się bardzo dobrze. Jednak emocje związane
z tak nieoczekiwanym rozwiązaniem trwały w obojgu rodzicach jeszcze kilka dni.
– Termin porodu miałam na 27 marca, ale dzień
wcześniej z samego rana zaczęły się pierwsze
skurcze. Od tego momentu wszystko potoczyło się
bardzo szybko i było mnóstwo emocji – przyznaje
pani Gabriela Lenczuk. – Od tamtego dnia minęły
dwa tygodnie i jesteśmy już trochę spokojniejsi, ale
tamtych kilkanaście minut na zawsze pozostanie
w naszej pamięci – zapewnia z uśmiechem.
Młodych rodziców odwiedził burmistrz Polkowic
Łukasz Puźniecki. Wraz z życzeniami przywiózł
ze sobą bukiet kwiatów dla pani Gabrieli oraz kosz
wielkanocnych specjałów dla całej rodziny. Jak
przyznał, każda taka wizyta jest szczególna.
– To rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie. Bardzo
się cieszę wraz z całą rodziną państwa Lenczuków
i życzę, aby mały Stasiu rósł zdrowy ku uciesze
swoich rodziców – powiedział podczas spotkania
burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.
Życzenia i gratulacje składane rodzicom, których
dzieci przyszły na świat w domach lub mieszkaniach na terenie gminy Polkowice, to już kilkuletnia
tradycja.
– To jeden z takich momentów tej kadencji, kiedy
wizyty domowe sprawiają najwięcej radości. Oby
takich narodzin było w Polkowicach jak najwięcej
– życzył burmistrz Łukasz Puźniecki.
Od początku tej kadencji podczas porodów domowych przyszło na świat kilkoro polkowiczan. Jeśli
ich rodzice wyrażają chęć lub zgodę na spotkanie,
odwiedza ich włodarz miasta, składając gratulacje
rodzicom i życzenia dla noworodka.
RT

Skarpetki to nie tylko symbol

W przedświątecznej atmosferze odbyło się spotkanie członków
polkowickiego oddziału Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z władzami gminy i powiatu oraz przedstawicielami spółek, instytucji i służb. Były życzenia, występy artystyczne, a miłym dodatkiem –
paczki spożywcze.

FOT. R. TOMCZAK

Zdrowy i szczęśliwy Staś przyszedł na świat w domu państwa Lenczuków z Sobina. Szczęśliwych rodziców odwiedził z życzeniami burmistr
z Polkowic.

Integracyjno-przedświąteczne spotkanie było
tym bardziej oczekiwane, że zorganizowano
je po przerwie spowodowanej pandemią. Nic
bowiem nie zastąpi bezpośredniego kontaktu,
możliwości krótkiej choć rozmowy.
- Bez maseczek i reżimu, który utrudniał nam
bezpośredni kontakt, a ja spotkania z państwem i grupą polkowickich seniorów uważam
za szczególny cel i cieszę się, że mogę tu przebywać - podkreślił Łukasz Puźniecki, burmistrz
Polkowic, a zwracając się do zebranych w auli
Zespołu Szkół powiedział: - Niech zmartwychwstały Chrystus ma was w swojej opiece. Niech
ten czas będzie okazją do spotkań przy wielkanocnym stole, takich rodzinnych, serdecznych,
pełnych miłości i przyjaźni. Wesołego Alleluja!
- To wielka radość być wśród was – mówił Jan
Wojtowicz, wicestarosta polkowicki. – Zapewniam, że zawsze jestem gotów do rozmów o państwa potrzebach i zaangażowaniu w działaniu
na rzecz naszego powiatu, i nie tylko. Z okazji
nadchodzących świąt chciałbym złożyć państwu

serdeczne życzenia niosące nadzieję. Życzę wiele
zdrowia, spokoju i optymizmu.
Muzycznym akcentem spotkania były występy
wokalne i instrumentalne, które wszystkim bardzo się podobały. Potem był czas prezenty.
- Mamy jeszcze do przekazania paczuszki świąteczne – mówiła Krystyna Projs, przewodnicząca Zarządu Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Polkowicach. – Są to
artykuły spożywcze, takie jak szyneczka, kiełbaska, babeczka i inne. Na ten cel otrzymaliśmy
z gminy 30 tysięcy złotych. Wytypowaliśmy 240
osób, które spełniają kryteria dochodowości –
wyjaśnia. - Dziękuję władzom gminy za wsparcie
w naszych działaniach.
- Wiem, że w przyszłym roku będę musiał się
postarać, aby kwoty, które przekazujemy, były
większe, i to też deklaruję – zapewnił burmistrz
Puźniecki.
Poza Wielkanocą paczki przyznawane są także
przed świętami Bożego Narodzenia.
ULK

Polkowicka Złota Jesień
dla seniorów 60+
Szkoła pleców, wodny aerobik, grota solna, warsztaty – do udziału
w tych zajęciach Stowarzyszenie Charytatywne Polkowicka Złota Jesień zaprasza wszystkich mieszkańców gminy w wieku 60+.

Cztery worki skarpetek trafiły do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach. To efekt
akcji zorganizowanej po raz drugi przez gminę i Gazetę Polkowicką w ramach obchodów
Światowego Dnia Zespołu Downa. W Rynku
zawieszono wtedy ponad tysiąc skarpetek.
Dzięki zdolnościom uczestników Warsztatu dostaną teraz drugie życie.
W tym roku skarpetki trafiły do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach. Jego uczestnicy są znani ze swoich
zdolności rękodzielniczych.
- Mamy sześć pracowni tematycznych, między innymi krawiecką, rękodzielniczą czy artystyczną, w których powstają
różnego rodzaju prace - mówi Stanisław Rapczuk, kierownik WTZ. – Tym razem trafiły do nas skarpetki i myślę, że
to jest dobry materiał, z którego można zrobić coś fajnego,
pożytecznego i nabędą one drugie życie.
Na efekty pracy uczestników Warsztatu trzeba będzie poczekać, ale na pewno warto.
ULK
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Edyta Drzymała
REDAKTOR NACZELNA
GAZETY POLKOWICKIEJ

Chcieliśmy, żeby nasza akcja miała wymiar nie tylko
symboliczny, że solidaryzujemy się z osobami z zespołem Downa, ale też wymiar praktyczny. W tamtym roku skarpetki przejęła
sołtyska Kaźmierzowa. Powstały przepiękne maskotki, które brały sobie dzieci
odwiedzające ratusz.

- W tamtym czasie udało nam się jedynie przez
kilka miesięcy prowadzić „Szkołę pleców”
i mieszkańcy naszej gminy chętnie w nich
uczestniczyli – precyzuje Wiesława Pomian,
prezes Stowarzyszenia Charytatywnego Polkowicka Złota Jesień. - Teraz ruszamy z nowym
programem „Szkoły pleców”. Jest on sponsorowany przez gminę i skierowany do mieszkańców, którzy ukończyli 60 lat. Zajęcia odbywają
się w grupach i mają na celu propagowanie
zdrowego stylu życia osób starszych. Pomagają
w utrzymaniu dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz przeciwdziałają dolegliwościom
kręgosłupa - podkreśla.
Kolejną propozycją stowarzyszenia jest aerobik
w wodzie - dla poprawy funkcjonowania mięśni, kości, stawów oraz układów oddechowego
i krążenia. Będą też seanse w grocie solnej, które korzystnie wpływają na cały organizm oraz
warsztaty artystyczno-plastyczno-kulinarne,
w ramach rozwoju zdolności manualnych, poprawy metodyki rąk oraz aktywizacji społecznej
osób starszych.
- Cieszy mnie to, że jest grupa seniorów, którzy
chętnie biorą udział w naszych programach, są

FOT. STOWARZYSZENIE PZJ

FOT. U. ROMANIUK

Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią koronawirusa, stowarzyszenie powraca
ze zróżnicowaną ofertą skierowaną do seniorów.

aktywni i chcą wychodzić z domu – dodaje Wiesława Pomian.
Dodajmy, że w poprzednich latach stowarzyszenie organizowało badania lekarskie, takie jak:
USG Doppler żył kończyn dolnych, tętnic
dogłowowych, USG tarczycy oraz warsztaty
rękodzieła.
ULK

AKTUALNOŚCI

Szczepią przeciwko pneumokokom

FOT. FREEPIK.COM

W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych realizowany jest program burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego „STOP pneumokokom”. To akcja szczepień mieszkańców powyżej 60. roku życia w trosce o ich zdrowie i życie.

polkowiczan jest dla nas sprawą nadrzędną.
Bardzo duży nacisk kładziemy na profilaktykę
zdrowotną, która jest najlepszym sposobem
zapobiegania chorobom - mówi Paweł Gambal,
szef polkowickiej przychodni.
Szczepienie chroni przed, między innymi,
pneumokokowemu zapaleniu płuc, które kończy się najczęściej hospitalizacją.
Szczepienia są finansowane z budżetu gminy
Polkowice.

GRAFIKA: KAROL PIKOR

Profilaktyka zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla
mieszkańców gminy Polkowice od 60. roku
życia – to akcja bezpłatnych szczepień dla
polkowiczan, którzy chcą się chronić przed groźną bakterią.
Chętni, którzy nie są przekonani, co do słuszności szczepień przeciwko pneumokokom, mogą
przyjść i porozmawiać na temat szczepień w gabinecie G1. Rejestracja codziennie w dni robocze
w godzinach 10-12 pod numerem telefonu 76
7460807.
- Chętnych seniorów zapraszamy na bezpłatne
szczepienia przeciwko pneumokokom. Zdrowie

PCUZ

Inżynierowie z UJW

Dostępna Szkoła

FOT. UJW

Milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych –
Osiemnaścioro absolwentów kierunku Logistyka w Uczelni Jana Wyżykowskiego zdało egza- to wysokość dofinansowania, jakie gmina
min inżynierski. Większość z nich to praktycy, którzy w swojej pracy zawodowej mogą rozsze- otrzymała na realizację programu „Dostępna szkoła”. Dzięki temu Szkoła Podstawowa
rzać swoje kompetencje dzięki temu, że wybrali studia w polkowickiej uczelni.
nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 3 zostaną dostodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Tech- sowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnicznych UJW. – Nasi absolwenci próbują nościami.

Na uczelnianym korytarzu emocje udzielały
się wszystkim zdającym egzamin. Zarówno
tym, którzy czekali na swoją kolej, jak i wychodzącym z sali.
- Moja praca to był projekt optymalizacji
logistyki w wybranym przedsiębiorstwie,
w którym pracowałem i prowadziłem tam
środki autonomiczne do transportu części
– mówił polkowiczanin Łukasz Młodzik
przed egzaminem. – Ostatnie dwa, zdalne,
semestry były trudniejsze niż te, kiedy nauka odbywała się w uczelni, ale udało się ze
wszystkim zdążyć, choć stres jest. Napisana
przeze mnie praca to, według mnie, dobry
projekt, który może pomóc przedsiębiorstwu
- dodaje.

Do egzaminu inżynierskiego podeszło
osiemnaście osób.
- Cieszymy się, że nasi studenci to są w dużej mierze praktycy, którzy w swojej pracy
zawodowej mają możliwość rozszerzenia
kompetencji dzięki temu, że studiują w naszej uczelni na kierunku Logistyka – podkreśla dr inż. Robert Kaszuba, koordynator
kierunku Logistyka UJW.
Logistyka to jeden z kierunków Wydziału
Nauk Technicznych i Społecznych UJW,
których absolwenci opuścili mury uczelni
z tytułem inżynierskim.
- Wiele z tych prac dotyczy zagadnień związanych z przedsiębiorstwami działającymi
w regionie - zaznacza dr Jan Walczak,

wskazywać często konkretne rozwiązania,
racjonalizacje w swoich miejscach pracy.
Potrafią też ciekawie opowiadać o swoich
badaniach w UJW – podkreśla dziekan.
Wcześniej, czternaścioro studentów Górnictwa i geologii, o specjalności technika eksploatacji złóż, zdało egzaminy dyplomowe
w Wydziale Zamiejscowym w Lubinie. (na
zdjęciu)
– Górnictwo i geologia jest naszym flagowym kierunkiem, który prowadzimy wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A. – mówi dr
inż. Anna Wojciechowicz, dziekan Wydziału
Zamiejscowego w Lubinie. – Wspólnie dbamy o jakość kształcenia na tym kierunku,
tworzymy tematy prac inżynierskich i razem
trzymamy kciuki za naszych dyplomantów
- dodaje.
Na kierunku Górnictwo i geologia jest sporo pań, ale tym razem, wśród zdających była
tylko jedna.
– Stres jest ogromny, jak przed każdym ważnym egzaminem w życiu, myślę, że także dla
kolegów – powiedziała Agata Czuba, absolwentka Górnictwa i geologii. – Do końca
była nauka, przygotowanie do prezentacji.
Podstawy łatwiej jest przyswoić, nawet jeśli
się nie pracuje w danym miejscu, ale na przykład nie mieliśmy odkrywki, takich kopalni
nie ma na naszym terenie, więc trudniej było
się tego nauczyć.
Promotorami prac dyplomowych byli: dr
inż. Anna Wojciechowicz i dr inż. Władysław Turkiewicz.

– Dbając
o polkowickich uczniów
i nauczycieli
zdecydowaliśmy się
przystąpić
do programu
„Dostępna
Szkoła” realizowanego
przez Fundację Fundusz Współpracy
i Fundację Instytut Rozwoju
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020,
pilotaż działania „Szkoła bez
barier” – mówi burmistrz Łukasz Puźniecki. – Dzięki niemu
poprawimy dostępność oraz
bezpieczeństwo polkowickich
szkół i w ten sposób uda się
stworzyć jeszcze lepsze warunki
do nauki w naszych placówkach
oświatowych. Na program wydamy duże środki, ale to pokazuje naszą skuteczność w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz.
Przypominam, że od początku
kadencji pozyskaliśmy blisko

100 milionów
złotych.
Wy s o k o ś ć
przyznanego
grantu wynosi 1 milion
350 tys. zł.,
a wkład własny gminy to
około 250 tys.
zł. Projekt podzielony jest
na cztery obszary: architektoniczny, techniczny, edukacyjno-społeczny i organizacyjny.
Każdy z obszarów zawiera szereg standardów, które szkoła
powinna spełnić, aby być szkołą dostępną dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność
oznacza zarówno likwidację
barier architektonicznych, jak
również odpowiednie wyposażenie szkoły w meble, pomoce
dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, szkolenia dla nauczycieli czy wsparcie dla rodziców.
DeeS

UJW
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AKTUALNOŚCI

Wiosenne porządki PGM-u

Zielenią w centrum Polkowic oraz na osiedlu Dąbrowskiego i Hubala, a także w miejscowościach: Sucha Górna, Kaźmierzów i Moskorzyn opiekuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach. Obszar, który utrzymuje spółka, powiększył się w tym roku o dwa nowe sektory. Intensywne prace w nowym sezonie wegetacyjnym ruszyły w marcu i potrwają do końca października.

FOT. PGM

FOT. PGM

FOT. PGM

Do terenów na osiedlach Dąbrowskiego place zabaw. Jest to ważne również ze
i Hubala, od ul. Ogrodowej do ul. Su- względu na bezpieczeństwo dzieci, gdyż
charskiego i wzdłuż ul. Dąbrowskiego, dzięki grabieniu można dokładniej wyczyli tzw. sektora V, które PGM obsłu- czyścić place z odpadów ukrytych w piagiwał w ubiegłym roku, doszedł sektor sku, a zdarzają się np. kawałki szkła. PlaIV, a więc Stare Miasto, osiedle Centrum ce zabaw, w tym tartanowe, były również
i Centralny Park Zabaw i Wypoczynku myte.
- od ul. Młyńskiej, wzdłuż ul. Dąbrow- Załoga PGM przez cały sezon dogląda
skiego, do ul. 3 Maja, i od ul. Młyńskiej , placów zabaw i innych elementów mawzdłuż ul. K. B. Kominka, do ul. 3 Maja. łej architektury miejskiej. Ich zadaniem
PGM zajmuje się w tym roku również jest utrzymanie ich w czystości. Do ich
utrzymaniem zieleni na obszarach wiej- obowiązków nie należy jednak naprawa
skich, a dokładnie w Suchej Górnej, Kaź- sprzętów.
mierzowie i Moskorzynie.
- Nasza załoga podchodzi do tego
- Podpisanie umów na nowe sektory z należytą troską i gdy ktoś zauważy
pozwoliło nam zatrudnić dodatkowych zniszczony element od razu zgłaszamy
pracowników. Mamy odpowiedto do Urzędu Gminy Polkowice
ni sprzęt i zasoby ludzkie, by
– mówi Martyna Górska,
zadbać nie tylko o utrzykierownik Działu Usług
manie zieleni, ale również
Komunalnych PGM
o czystość placów zabaw,
w Polkowicach.
chodników i trawników
W marcu pracownicy
na obszarze, który mamy
spółki myli również
pod opieką – mówi Jacek
kosze na odpady, przyKaszuba, prezes PGM
cinali starsze krzew Polkowicach.
wy liściaste, wycinali
Podstawą prac na tereuschnięte części roślin,
nach zieleni miejskiej
wyczesywali trawy
Jacek Kaszuba
ozdobne, przycinali bylisą pracownicy wykonuPREZES PGM
jący liczne zabiegi pieny ozdobne, a także gralęgnacyjne oraz prace Podpisanie umów na bili trawniki, by usuwać
porządkowe. Dzięki nim nowe sektory pozwo- resztki zeszłorocznych
mieszkańcy mogą cie- liło nam zatrudnić do- liści. Uzupełniono rówszyć się zadbaną i czystą datkowych pracow- nież ziemię i wysiano
przestrzenią. PGM daje
traw.
ników. Mamy odpo- mieszanki
W kwietniu rozpoczął
możliwość zatrudnienia osobom z niepełno- wiedni sprzęt i zasoby się sezon wegetacyjny,
ludzkie, by zadbać nie a wraz z nim ruszyło
sprawnościami.
tylko o utrzymanie zie- odchwaszczanie.
ZAKRES PRAC leni, ale również o czy- - Odchwaszczanie
stość placów zabaw, kontynuujemy w każSezon wiosenny w zieleni chodników i trawni- dym miesiącu aż do
miejskiej rozpoczyna się ków na obszarze, któ- października. Obsługiw zależności od warun- ry mamy pod opieką. wane przez nas sektory
w mieście podzielone są
ków atmosferycznych,
w tym roku ruszył w marcu i potrwa do na dwa obszary. Pół miesiąca pracowkońca października. W marcu przed- nicy usuwają chwasty z jednej części
siębiorstwo realizowało pięć głównych sektorów i pół miesiąca z drugiej – mówi
zadań. Po pierwsze porządkowano, pie- Martyna Górska. – Chwasty pielimy
lono oraz grabiono żwirowe i piaskowe również w szczelinach chodników oraz
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w pozostałych
utrzymywanych nawierzchniach.
Te miejsca
również zamiatamy – dodaje.
Odchwaszczony
teren następnie jest
ściółkowany.
– Ściółkowanie to obsypywanie zrębkami i korą wszystkich bylin, krzewów i żywopłotów. Jest
to bardzo pożyteczny zabieg, ponieważ
z jednej strony zatrzymuje na dłużej
wilgoć w glebie, a z drugiej ogranicza
wzrost chwastów – mówi Katarzyna
Horbas, główny specjalista ds. usług
komunalnych PGM w Polkowicach.
Oprócz tego do zadań PGM-u należy
także koszenie trawników na obsługiwanych sektorach.
- To zadanie, tak jak i pozostałe, wykonujemy ściśle według harmonogramu
przedłożonego przez Urząd Gminy

Polkowice – tłumaczy Katarzyna Horbas. –
Przy koszeniu
trawników na
terenach miejskich i wiejskich
niezwykle ważne
jest dostosowanie się do terminów,
w których odbywa się koszenie wszystkich sektorów, aby
zachować dbałość o estetykę całej gminy.
Wszystkie trawniki kosimy raz w miesiącu przez osiem dni roboczych. Są też
dodatkowe koszenia. Park Miejski będzie
w całym sezonie koszony dziewięć razy,
a pozostałe obszary siedem razy - dodaje.
- Raz w roku, we wrześniu, kosimy tzw.
trawniki łąkowe – mówi Martyna Górska. - Tych miejsc nie kosi się częściej, rosną one w sposób naturalny. Wiele miast
zostawia takie trawniki, gdyż służą one zachowaniu bioróżnorodności – tłumaczy.
W maju rozpocznie się już bardzo

intensywny okres w zieleni. Do zadań
pracowników PGM będzie należało comiesięczne odchwaszczanie, grabienie
placów żwirowych i piaskowych, pielenie chwastów w szczelinach chodników
oraz pod krzewami i bylinami. Dojdzie
też strzyżenie żywopłotów w mieście i na
wsiach, a także nawożenie we wszystkich sektorach.
Najwięcej problemów PGM – jak i wszyscy inni zarządcy terenów zielonych –
ma z odpadami pozostawianymi na
chodnikach i trawnikach.
- Do naszych zadań należy również
opróżnianie koszy ulicznych cztery
razy w tygodniu oraz zbieranie odpadów
z utrzymywanych nawierzchni i roślinności sześć razy w tygodniu – mówi
Martyna Górska.

CENTRALNY PARK ZABAW I WYPOCZYNKU
W ramach sektora IV spółka opiekuje
się również polkowickim parkiem miejskim. Ze względu na specyfikę, prace
na tym obszarze nieco się różnią od
pozostałych.
- Kładziemy duży nacisk na większą
częstotliwość koszenia. Po pierwszym
koszeniu dokonujemy wertykulacji,
czyli pionowego cięcia darni, aby rośliny
mogły się bardziej zagęścić i zakorzenić.
Wertykulacja wraz z piaskowaniem to
wstęp do porządków, usunięcie tzw.
filcu, czyli obumarłych, pozostałych po
zimie części roślin – mówi Katarzyna
Horbas.
Oprócz tego do zadań PGM w parku należy pielęgnacja roślin i krzewów, a także
mycie siedzisk, również tych w amfiteatrze, mycie betonowych chodników
oraz placu zabaw, wszystko zgodnie
z harmonogramem nałożonym przez
gminę Polkowice.
PGM

GOŚĆ WYDANIA

Na Armię można liczyć

Najliczniejszy klub w Polkowicach. Szkoli dzieci, młodzież i dorosłych. Odnosi coraz większe sukcesy. Medale Mistrzostw Polski nie robią już wrażenia. Organizują eventy, które przyciągają ogromne rzesze miłośników sportów walki. O tym wszystkim opowiada
Bartosz Muszyński, trener Armii Polkowice, z którym rozmawia Ryszard Flisiewicz.

BARTOSZ MUSZYŃSKI
TRENER ARMII POLKOWICE

Konsekwetna i wytrwała praca ciągle przynosi efekty. Dowodem na
to są ostatnie medale
mistrzostw Polski kickboxingu w formule Full
Contact. Tytuł mistrzowski
zdobyła Ewa Kauch, ale
były też inne medale.
Ciężko pracujemy na treningach i nasza praca przynosi efekty. Nasi zawodnicy konsekwentnie pokazują, że są
jednymi z najlepszych w Polsce. Podczas ostatnich mistrzostw Polski Ewa
zdobyła złoto, Jakub Rymarowicz brąz
(aczkolwiek naszym zdaniem, powinien być w finale). Natomiast Sebastian Mietliński, po kontrowersyjnym
finale, przywozi do Polkowic srebrny
medal. Ogólnie, jako trener, jestem
zadowolony z postawy moich zawodników. Pokazali wysoki poziom sportowy, dobre przygotowanie i ogrom
ambicji we wszystkich walkach.

Nie tylko medalistów warto
wyróżnić. Na mistrzostwach Polski startowali
też inni zawodnicy Armii.
Jestem zadowolony ze wszystkich
moich zawodników podczas ostatnich
zawodów jak i również poprzednich.
Jesteśmy obecnie jedynym z mocniejszych klubów, jeśli chodzi o kickboxing w Polsce. Cieszę się i wiem, że
systematyczną pracą będziemy dążyć
do tego, żeby klub był jeszcze większy.

Armia Polkowice ciągle
się rozwija. Coraz więcej
osób chce uprawiać sztuki
walki i to nie tylko dorośli,

ale również najmłodsi
garną się do treningów.
W tej chwili na zajęcia uczęszcza ponad setka dzieci. Prowadzimy pełną
akademię. Zajęcia dla 3- latków, grupy
4-6, grupy 7-10, grupy 11-13. Każda
z nich cieszy się dużą frekwencją. Niemalże codziennie otrzymujemy telefony z prośbą o dopisanie kolejnych
dzieci na nasze treningi. Wszystko
idzie w dobrym kierunku. Pokazujemy, że sporty walki to nie jest sport
dla chuliganów tylko dla wszystkich.
Poprzez rekreację ruchową dzieciaki
nabierają pewności siebie, kształtują
cechy motoryczne i dobrze się bawią .

Jeżeli w takim tempie
będzie się to rozwijać, to
chyba obecna baza treningowa nie będzie wystarczająca. I co wtedy? Masz
już na to jakiś pomysł?
Jedynym pomysłem jest pogłębienie
współpracy z gminą Polkowice. W tej
chwili ta współpraca działa na bardzo
dobrych relacjach. Władze Polkowic
zauważają nasze sukcesy i liczebność
klubu. W przyszłości liczę na jeszcze
mocniejsze zacieśnienie współpracy.
Może dzięki temu uda się znaleźć
większą bazę treningową, która pomieści i sto osób na raz.

Wasze sukcesy, to też
doskonała promocja
gminy Polkowice.
Armia jest w tej chwili jedynym oddolnym stowarzyszeniem w Polkowicach
z tak dużym zasięgiem. Nasza działalność stawia Polkowice w bardzo dobrym świetle.

Odnosicie sukcesy nie tylko
w ogólnopolskich zawodach zdobywając tytuły
mistrzowskie, ale również
potraficie organizować
własne eventy. Ostatnio
miłośnicy sztuki walki byli
uczestnikami dwóch gal,
w Polkowicach i Lubinie.
To duże dla was wyzwanie?
To jest ogromne wyzwanie logistyczne. Pełna hala w Polkowicach, ponad
dwa tysiące osób w Lubinie, transmisja telewizyjna, dziesiątki tysięcy osób,
które oglądają na żywo. To wszystko
cieszy się dużym zainteresowaniem.
Chcemy rozwijać projekt gal zawodowych Muszyński Fight Group, bo jest
to trampolina dla naszych zawodników. Pokazujemy, że nasi lokalni zawodnicy, którzy mają aspiracje zawodowe, pokazują już najwyższy poziom
światowy. Mam nadzieję, że dzięki tym
występom najlepsi zdołają się wybić
na arenie światowej. Nie jest to proste,
ponieważ nieliczne ogólnoświatowe
federacje zajmujące się kickboxingiem
niechętnie patrzą na Polaków, ale być
może dzięki takim eventom uda się zaistnieć wśród najlepszych na świecie.

Czy tego typu organizacja
gali jest dla was pewnym
epizodem? Czy zamierzacie
szerzej wyjść z tym pomysłem do publiczności?
Będziemy ten nasz projekt kontynuować. To jest przedsięwzięcie w pełni
niekomercyjne, które łączy zawodników klubowych. To jest dowód na
to, że nadal można znaleźć grupę

chętnych osób, które mają swoje hobby, pasje i realizują się tworząc coś tak
dużego. Docelowo chcemy organizować kilka wydarzeń rocznie. Na pewno
jeszcze w tym roku nie powiedzieliśmy
ostatniego słowa. Czas pokaże.

W tym roku podczas
plebiscytu sportowego
Polkowic za rok 2021
Armia zdobyła tytuł najlepszego klubu. Laureatami w tym plebiscycie
zostali również Ewa Kauch, Kacper Muszyński
oraz twoja skromna osoba. Jak podchodzisz do
tego typu wyróżnień?
Nagrody to efekt wieloletniej, ciężkiej,
żmudnej pracy i w tej chwili zbieramy
tego owoce. Jestem zadowolony, że
w końcu to przynosi efekty.

Armia Polkowice stała się
rozpoznawalną marką.
Z pewnością jest ciężko,
ale chyba warto. Włożyłeś
w rozwój stowarzyszenia,
wraz ze swoimi współpracownikami, ogrom pracy.
W Polkowicach mało przedsięwzięć
udaje się utrzymać, ale nasza konsekwencja, głównie moja, daje efekt po
latach. W tej chwili jest czas, żeby korzystać z tego, co się zbudowało.

Co dalej? Jakie plany
na najbliższą przyszłość? Co z twoimi zawodowymi walkami?
W tej chwili organizujemy wizytę

gwiazdy sportów walki w Polkowicach. W czerwcu będzie tutaj Liam
Harrison z Wielkiej Brytanii, który
poprowadzi seminarium, w którym
przedstawi swój punkt widzenia na
sporty walki. To będzie pierwsze wydarzenie tego typu w Polsce. Harrison
jest jedną z bardziej rozpoznawalnych
osób, jeśli chodzi o boks tajski na
świecie. Mamy w planach organizację mniejszych wydarzeń typu ligi
sportów walki . Chcemy zrobić duże
wydarzenie sportowe na rozpoczęcie
wakacji dla dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, sporo będzie się działo. Ten rok
przyniesie jeszcze wiele ciekawych
rzeczy, które będziemy chcieli zrealizować. Jeśli chodzi o moją osobę, to
została mi jeszcze jedna duża walka
w kickboxingu pod koniec roku. Nie
czuję motywacji do dalszej rywalizacji w kickboxingu. Ilość obowiązków,
które mam na głowie jest przytłoczająca, przygotowania do walk są mega
ciężkie a ja jestem jako zawodnik
wyeksploatany. Mam prawie 30 walk
zawodowych, z amatorskimi grubo
ponad 150. Wiek robi swoje i zdaję
sobie sprawę, że nie jestem w stanie
zbyt długo utrzymywać formy fizycznej, która pozwala walczyć z młodszymi rywalami. Jeszcze jedna walka
i to będzie koniec mojej rywalizacji
w kickboxingu.

Możesz w takim razie powiedzieć, że jesteś spełnionym zawodnikiem a jednocześnie człowiekiem?
Myślę, że daleko mi do tego. Jeszcze
dużo rzeczy chcę zrobić i osiągnąć.
Jestem osobą, która jest bardzo uparta i ambitna, więc jeszcze daleko do
mojego ostatniego słowa.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
21.04.2022
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WYDARZENIA

Polkowicki Festiwal Ziemi po raz trzynasty
Konkursy, zabawy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, występy artystyczne i wiele więcej – 13. edycja Polkowickiego Festiwalu Ziemi zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Proekologiczne wydarzenia zaplanowano na 27 i 28 kwietnia.
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Natomiast 28 kwietnia impreza przeniesie się na Polankę, gdzie uczniowie klas
IV-VIII szkół podstawowych będą mogli
wziąć udział w zabawach sportowych
oraz w ekologicznych wydarzeniach.
- Zaplanowaliśmy różne zajęcia związane z pielęgnacją ogrodu ekologicznego, który został założony w 2019 roku.
Odbędzie się także sprzątanie terenów
leśnych i glinianek. Będzie można też
napić się wody z saturatora – wymienia
Marta Zdobylak. - Zajęcia ekologiczne
będą prowadzone również przez Nadleśnictwo Lubin, ZGZM, Straż Miejską,
PGM oraz PDR.
– Co roku w kwietniu obchodzimy Polkowicki Festiwal Ziemi. W tym dniu
czynimy coś dobrego zarówno dla Ziemi, jak i naszych mieszkańców – mówi
Łukasz Puźniecki burmistrz Polkowic.
DRM

Łukasz
Puźniecki
BURMISTRZ POLKOWIC

Polkowicki Festiwal Ziemi to
miejsce, gdzie rozrywka i zabawa łączą się z potrzebą zaangażowania na rzecz powstrzymania niszczenia środowiska. Zapraszam polkowiczan, by wspólnie świętować Dzień Ziemi, kibicować
swoim dzieciom podczas
występów artystycznych,
jak i zmagań sportowych,
a przy okazji zwrócić uwagę
na ochronę środowiska przyrodniczego i życie w harmonii
z przyrodą.

GRAFIKA: KAROL PIKOR

GRAFIKA: KAROL PIKOR

GRAFIKA: CENTRUM KULTURY

GRAFIKA: KAROL PIKOR

W kwietniu setki milionów ludzi na całym świecie świętują Dzień Ziemi. Różnego typu akcje, wydarzenia, festiwale
są organizowane wiosną, aby promować
postawy proekologiczne. Troska o planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu czy wieku.
W Polkowicach odbędzie się trzynasta
edycja lokalnego festiwalu ziemi. Program obchodów podzielono na dwa dni.
27 kwietnia w polkowickim amfiteatrze
zaprezentują się najmłodsi mieszkańcy
- dzieci z polkowickich przedszkoli oraz
uczniowie klas I-III szkół podstawowych.
- W ramach tegorocznej imprezy na terenie gminy odbędzie się szereg wydarzeń,
w tym konkursy, zabawy edukacyjne czy
warsztaty ekologiczne – informuje Marta Zdobylak z Wydziału Ochrony Środowiska i Obszarów Wiejskich Urzędu
Gminy Polkowice, który jest organizatorem Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

OFERTA SPOŁECZNA

PRZYGOTOWALI: EDYTA DRZYMAŁA, KAROL PIKOR

BURMISTRZA POLKOWIC
GMINA ŁUKASZA PUŹNIECKIEGO
Z SERCEM
Blisko 10 mln zł w tegorocznym budżecie Polkowic przeznaczono na pomoc społeczną. To nie tylko zasiłki socjalne czy różnego typu
świadczenia rodzinne. W ofercie społecznej burmistrza Łukasza Puźnieckiego jest miejsce także na działalność żłobka miejskiego
oraz dopłaty do tych niepublicznych czy też na funkcjonowanie kilku placówek dziennego pobytu seniorów. Polkowiczanie mogą
liczyć na bardzo dużą pomoc samorządu również dla osób z niepełnosprawnościami lub borykających się z problemem alkoholowym, przemocą czy w kryzysie bezdomności. Na najbliższych stronach prezentujemy Państwu wybrane elementy lokalnej polityki
społecznej, które mogą świadczyć o tym, że Polkowice to Gmina z Sercem.

USŁUGI OPS
DLA SENIORÓW
Oferta:
- usługi opiekuńcze
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Lipowa 1, Polkowice
Telefon: 76 724 6725 lub 76 724 67 00

DOM DZIENNEGO
POBYTU
Oferta:
- aktywne spędzanie czasu wśród grona osób 60+
- niwelowanie skutków samotności
- różnorodne zajęcia kulturalno-oświatowe
- terapia zajęciowa, warsztaty, zajęcia gimnastyczne, wycieczki, spotkania integracyjne
- wspólne organizowanie spotkań z klubami
i świetlicami

USŁUGI
OBIADOWE OPS
Oferta:
- posiłki dla osób dorosłych, zwłaszcza starszych,
chorych lub niepełnosprawnych i samotnych, niemogących przygotować sobie codziennego gorącego
posiłku
- obiady wydawane są w stołówce, jak i dowożone do miejsca pobytu dla osób niewychodzących
z domu ze względu na stan zdrowia,
Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Lipowa 1, Polkowice
Telefon: 76 724 6722 lub 76 724 67 00

KLUBY SENIOR+
Oferta:
- aktywne spędzanie czasu wśród grona osób 60+
- niwelowanie skutków samotności
- różnorodne zajęcia kulturalno-oświatowe
- terapia zajęciowa, warsztaty, zajęcia gimnastyczne, wycieczki, spotkania integracyjne
- wspólne organizowanie spotkań z klubami
i świetlicami.

Gdzie?
Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Lipowa 1, Polkowice

Gdzie? Świetlica Wiejska w Jędrzychowie oraz
Salon, ul. Rynek 27, Polkowice

Telefon:
76 724 6720 lub 76 724 67 00

Telefon: 530 233 227 lub 76 724 67 00 (Jędrzychów) 76 724 67 00 (Polkowice)

SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS
WSPARCIA SENIORÓW
Oferta:
- niezbędna pomoc w czasie pandemii dla osób powyżej 65 lat, aby nie musiały wychodzić z domu
- wsparcie w postaci np. zakupu niezbędnych produktów i dostarczenie ich do domu seniora
- wsparcia udzielają wolontariusze lub pracownicy socjalni
Gdzie?
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, Polkowice
Telefon: 76 724 67 00

KARTA SENIORA
Oferta:
- w ramach ogólnopolskiego projektu „Gmina Przyjazna Seniorom”
- oferta dla osób po 60. roku życia
- bezpłatna karta upoważnia do zniżek w całym kraju
Gdzie?
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 30, pokój nr 2
Telefon: 76 84 74 140
DO KWIETNIA 2022 WYDANO

OKOŁO 600 KART

ŁUKASZ PUŹNIECKI
BURMISTRZ POLKOWIC

W ramach realizowanej w tej kadencji oferty społecznej zaproponowaliśmy
możliwość
opieki nad mieszkańcem
gminy Polkowice praktycznie od urodzenia aż
po jesień życia. Jest dla
mnie bardzo ważne, aby
polkowiczanie czuli się
zaopiekowani, aby dzięki temu podnosili swoją
aktywność oraz sprawność fizyczną. Gros zadań
i programów zawartych
w naszej ofercie jest bezpłatnych, dlatego też dostęp do nich jest bardzo
prosty. Bardzo się cieszę,
że w ramach naszej oferty społecznej zaopiekowane zostały praktycznie
wszystkie grupy społeczne. Nikt nie może czuć się
wykluczony.
www.polkowice.eu fb.com/polkowice
21.04.2022

9

OFERTA SPOŁECZNA BURMISTRZA POLKOWIC ŁUKASZA PUŹNIECKIEGO

GMINA
Z SERCEM

KLUB SENIORA PCUZ
Oferta:
- dla osób po 60. roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z objawami chorób otępiennych oraz z problemami związanymi z trudnościami życia codziennego, w tym:
z samotnością i niezaradnością wynikającą z wieku starczego
- spotkania obejmują rozmaite formy zajęć, najczęściej o charakterze artystycznym, profilaktycznym czy ruchowym
- rodzaj warsztatów dobierany jest indywidualnie w zależności od stopnia dysfunkcji seniora
- zajęcia mają pomóc seniorom w lepszym funkcjonowaniu
w sferze społecznej i w życiu codziennym

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 KRASNAL
Oferta:
- działalność opiekuńczo-wychowawcza z elementami edukacji dla dzieci w wieku od 20
tygodnia do ukończenia 3. roku życia
- sprawowanie opieki nad dziećmi w warunkach zbliżonych jak najbardziej do domowych
- zapewnienie dzieciom racjonalnego wyżywienia
- wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z trudnościami rozwojowymi, w tym dzieci
niepełnosprawnych. Prowadzenie wczesnego wspomagania
Gdzie? Żłobek Miejski Nr 1 KRASNAL, ul. Spółdzielcza 3, Polkowice
Telefon: 76 749 87 00

STAŁO 269 DZIECI
W 2021 ROKU Z USŁUGI SKORZY

Gdzie?
Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych, ul. K.B. Kominka 7,
Polkowice, sala nr 45

DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW/KLUBÓW DZIECIĘCYCH

Telefon: 76 746 98 97

Oferta:
- gminne dofinansowanie opieki nad dziećmi, obejmującej zapewnienie opieki dziecku
w warunkach zbliżonych do domowych
- na każde dziecko w żłobku kwota dotacji wynosi 500 zł, natomiast na dziecko w klubie
dziecięcym 400 zł

POLKOWICKA
ZŁOTA RĄCZKA
PLUS
Oferta:
- bezpłatna pomoc w drobnych pracach i naprawach, jak wymiana żarówki, wbicie gwoździa, itd.
- dla osób nieposiadających możliwości samodzielnego wykonywania prostych domowych napraw
- program kierowany do osób samotnych, niepracujących, po
65. roku życia lub osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobą powyżej 65. roku życia, a także osób
samotnych opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami
Gdzie?
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1
Telefon: 570 380 342 (pn.-pt. w godz. 8-15)

Gdzie? Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 30, Polkowice, pokój nr 2
Telefon: 76 84 74 140

STAŁO 166 DZIECI
W 2021 ROKU Z USŁUGI SKORZY

ŚWIADCZENIA LOGOPEDYCZNE W ŻŁOBKU MIEJSKIM
Oferta:
- świadczenia logopedyczne dla podopiecznych placówki
- indywidualne zajęcia z dziećmi, u których zauważono samoistny i niesamoistny opóźniony rozwój mowy, poprzedzone bardzo szczegółową diagnozą logopedyczną
- stała współpraca logopedy z rodzicami dzieci uczestniczących w terapii (kierowanie na
konsultacje z innymi specjalistami, zalecenia do stosowania w domu)
- kącik logopedyczny na Facebooku żłobka z poradami i zabawami
- organizowanie indywidualnych konsultacji logopedycznych dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, a nie będących w terapii
Gdzie? Żłobek Miejski Nr 1 KRASNAL, ul. Spółdzielcza 3, Polkowice

RZYSTAŁO:
W 2021 ROKU Z PROGRAMU SKOUSŁUG
125 OSÓB, WYKONANO 158

GMINNY PROGRAM
LEKOWY
Oferta:
- pomoc finansowa adresowana do mieszkańców przede
wszystkim przewlekle chorych, ponoszących wydatki na zakup leków wydawanych na receptę

Telefon: 76 749 87 00

STAŁO 35 DZIECI (INDYWIDUW 2021 ROKU Z USŁUGI SKORZYYWIDUALNE KONSULTACJE)
ALNE ZAJĘCIA), 40 OSÓB (IND

POLKOWICKA KARTA DUŻEJ RODZINY

Gdzie?
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, Polkowice

Oferta:
- dla rodzin z co najmniej trójką dzieci
- karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny
- karta gwarantuje zniżki u lokalnych przedsiębiorców, którzy przystąpili do programu
- lista firm oraz zniżki, jakie oferują znajduje się w Katalogu Ulg i Zniżek na stronie internetowej www.polkowice.eu oraz www.ops.polkowice.pl

Telefon: 76 724 67 00

Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1,Polkowice, pokój 15
W 2021 ROKU Z PROGRAMU
SKORZYSTAŁO: 449 OSÓB
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Telefon: 76 724 67 01

OFERTA SPOŁECZNA BURMISTRZA POLKOWIC ŁUKASZA PUŹNIECKIEGO

GMINA
Z SERCEM

ASYSTENT RODZINY
Oferta:
- pomoc rodzinie w problemach nie tylko wychowawczych,
lecz także w sprawach codziennych
- wsparcie w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji
życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała
własne problemy
- asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika
socjalnego, sąd oraz inne instytucje np. szkołę
Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej, Polkowice, ul. Lipowa
1, parter, pokój nr 15
Telefon: 76 724 6771 lub 76 724 67 00

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA OPS
Oferta:
- zajęcia grupowe, działania edukacyjne, wychowawcze,
opiekuńcze i działania organizujące czas wolny
- wspieranie rozwoju uczestników
- wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u dzieci i młodzieży
- wzmacnianie u wychowanków poczucia własnej wartości
Gdzie? Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Hubala 3, Polkowice
Telefon: 531 120 766 lub 76 724 67 00

POLKOWICKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM
SPECJALNEJ TROSKI „RADOSNE SERCA”
Oferta:
- zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, umożliwiające im funkcjonowanie w życiu codziennym
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka i terapia, a w tym podtrzymywanie
i rozwijanie aktywności fizycznej i intelektualnej uczestników zajęć oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (m.in. zajęcia z socjoterapii i gospodarstwa
domowego, terapia poprzez sztukę, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, terapia integracji
sensomotoryczna, hipoterapia, zajęcia logopedyczne, turnus rehabilitacyjny)
Gdzie? Sale terapeutyczne przy ul. K.B. Kominka 7, sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 3, Stadion Lekkoatletyczny przy ul. 3 Maja, Polkowice
Telefon: 501 623 589

STAŁO 77 osób
W 2021 ROKU Z USŁUGI SKORZY

STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „ŻYĆ GODNIE”
Oferta:
- zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi
w pracowni ceramicznej
- prowadzenie pracowni ceramicznej o przeznaczeniu terapeutycznym
- doskonalenie umiejętności artystycznych uczestników zadania
Gdzie? Pracownia Ceramiczna, ul. K. B. Kominka 7 oraz Szkoły Podstawowe nr
1,2,3, Przedszkola Miejskie nr 2,3,4,5 i 6, Polkowice
Telefon: 693 124 954

STAŁO 635 OSÓB
W 2021 ROKU Z USŁUGI SKORZY

KLUB ŚRODOWISKOWY POZYTYWKA

TRANSPORT INDYWIDUALNY DOOR-TO-DOOR

Oferta:
- zajęcia grupowe, plastyczne, techniczne, gry i zabawy sportowe i stolikowe, zajęcia kulinarne oraz nauka savoir-vivre,
warsztaty umiejętności społecznych i życiowych, zabawy edukacyjne, rodzinne spotkania integracyjne i okolicznościowe,
zabawy taneczne, korepetycje
- wspieranie rozwoju uczestników, wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych u dzieci i młodzieży, integracja
- wzmacnianie poczucia własnej wartości

Oferta:
- przewóz osób dorosłych, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze
względu na ograniczoną sprawność
- przewóz musi wiązać się z aktywnością zawodową
- do 500 km od Polkowic
- ZKM dysponuje dwoma pojazdami do przewozu osób z niepełnosprawnościami
Gdzie? Urząd Gminy Polkowice, budynek przy ul. Górnej 2, pokój 206 (WNIOSKI)
Telefon: 76 847 41 45
B UPRAWNIONYCH DO KORZY169 MIESZKAŃCÓW W BAZIE OSÓEJECHANYCH KILOMETRÓW)
STANIA Z OFERTY (51.643 PRZ

Gdzie? ul. Dąbrowskiego 26a/2, Polkowice
Telefon: 76 847 97 81 lub 76 724 67 00

PORADNIA RODZINNA - STOWARZYSZENIE „PRO FAMILIA”

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Gdzie? Poradnia Rodzinna, Plac Kościelny 2, Polkowice

Oferta:
- dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Polkowice posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Telefon: 535 854 255

Gdzie? Fundacja Eudajmonia, ul. Borówkowa 5A, Polkowice

Oferta:
- wsparcie pomocą i opieką psychologiczną, pedagogiczną,
prawną, logopedyczną oraz z zakresu doradztwa rodzinnego

ORZYSTAŁO
U Z USŁUGI SK
W 2021 ROK (56 4 GODZINY PORAD)
636 OSÓB

Telefon: 76 753 91 39

UGI SKORZYS
W 2021 Z USŁ OSÓB
39

TAŁO

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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OFERTA SPOŁECZNA BURMISTRZA POLKOWIC ŁUKASZA PUŹNIECKIEGO

GMINA

BEZPŁATNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE „POMOCNA DŁOŃ”

Oferta:
- porady psychologiczne w sprawach uzależnień i przemocy
- wsparcie młodzieży i rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi

Z SERCEM

Oferta:
- realizacja profilaktycznych programów dla osób uzależnionych i ich rodzin
- prowadzenie zajęć terapeutyczno-warsztatowych połączonych z punktem konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających
- organizowanie wyjazdów umożliwiających uczestnictwo w spotkaniach trzeźwościowych m.in. z duszpasterzami, terapeutami zajmującymi się profilaktyką uzależnień i współuzależnień oraz w grupach wsparcia
- organizacja „Mikołajek” dla dzieci z rodzin borykających się z problemem alkoholowym
Gdzie? Siedziba Stowarzyszenia: ul. Lipowa 1, Polkowice
Telefon: 76 724 67 23

U Z USŁUGI
W 2021 ROK 121 osób
SKORZYSTAŁO

Gdzie? Siedziba Stowarzyszenia: ul. Lipowa 1, Polkowice
Telefon: 76 724 95 68 lub 76 724 67 00
(rejestracja na wizyty, pn.-pt. 8-9)

BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE
Oferta:
- udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów
Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 2, Polkowice
Telefon: 76 724 67 00

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Oferta:
- pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin
- przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią
- motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego
- kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu
- kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
- podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie
Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 1, 1 piętro, pok. 103, wtorek,
godz. 15.30 do 17.30 lub czwartek, godz.12.00 do 14.00 (wizyta osobista), Ratusz,
ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice (kontakt pisemny)
Telefon: 76 724 95 68

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
Oferta:
Zespół udziela kompleksowych informacji o:
- możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie
- formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach
i podmiotach świadczących tę pomoc
- możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie

ODPRACOWYWANIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH
Oferta:
- możliwość odpracowania zadłużenia z tytułu należności za korzystanie z lokali
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Polkowice w formie świadczenia rzeczowego
- pomoc w spłacie zadłużenia skierowana jest do osób, których przeterminowane
należności z tytułu opłat czynszowych przekraczają okres trzech miesięcy
- zakres, terminy oraz rodzaj pracy jest dopasowywany do możliwości osób odpracowujących zaległości czynszowe
W roku 2021 odpracowano łącznie blisko 140 tys. zł. Prace odbywały się w ograniczonym zakresie z uwagi na sytuację epidemiologiczną.
Gdzie? Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Gminy
Polkowice, Rynek 30, Polkowice
Telefon: 76 847 41 40, 607 495 234

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH
Oferta:
- schronienie dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności
- tymczasowe, całodobowe schronienie w schronisku dla bezdomnych w Polkowicach
- usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej
Gdzie? Schronisko dla osób bezdomnych, ul. Spokojna, Polkowice

Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lipowa 2, Polkowice, parter, pokój nr 2

Telefon: 76 724 6722 lub 76 724 67 00

Telefon: 76 724 67 12

ŚWIADCZENIA Z SYSTEMU ZABEZPIECZENIA
SPOŁECZNEGO

PRACA SOCJALNA
Oferta:
- dla mieszkańców gminy pracuje 14 pracowników socjalnych
- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
- udzielanie poradnictwa dotyczącego świadczenia pomocy przez właściwe instytucje
państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
- pracownicy socjalni na podstawie rozeznanych potrzeb wnioskują o wsparcie finansowe rodzin oraz o pomoc niepieniężną, jak paczki żywnościowe oraz wyżywienie, w tym
obiady w placówkach (szkoły, przedszkola, żłobek )

Oferta:

Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej, Polkowice, ul. Lipowa 2, sekretariat

Gdzie? Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1, Polkowice, parter, pokoje nr
13,14 i 15

Telefon: 76 724 67 00 lub www.ops.polkowice.pl

Świadczenia rodzinne:
zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne,
świadczenia rodzicielskie, specjalny zasiłek dla opiekuna, zasiłek dla opiekuna,
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, świadczenia alimentacyjne, dodatki energetyczne, stypendia szkolne,
zasiłek szkolny, dodatek osłonowy

Telefon: 76 724 67 01, 76 724 67 14, 76 724 67 18
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ROZMAITOŚCI
AQUAPARK

Zagrali i zaśpiewali
dla Ukrainy

GRAFIKA: CENTRUM KULTURY

FOT. D. SZYMACHA

Solidaryzując się z bohaterską Ukrainą polkowiczanie
wspierają mieszkańców tego kraju uczestnicząc, między
innymi, w wyjątkowych, charytatywnych wydarzeniach
kulturalnych.

FOT. CENTRUM KULTURY

KĄCIK BIBLIOTECZNY

W kinie odbył się drugi koncert z cyklu Muzyka Miasta: Gramy i pomagamy, w wykonaniu lokalnych artystów, połączony z kiermaszem różnych słodkości. Najmłodsi
zaprezentowali na scenie swoje umiejętności wokalne i instrumentalne. Później
wystąpili: Karolina Wilk, Cendra, MNM Klika, Roślina, OOBE i Sekcja Rapu.

DZ

Y
M
E
J
IĘKU

FOT. D. SZYMACHA

GRAFIKA: MGBP

Niezapomnianych przeżyć artystycznych dostarczył koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy, zorganizowany w kościele pw. Matki Bożej Łaskawej
i św. Sebastiana w Polkowicach. To wydarzenie odbyło się pod hasłem „Z Ukrainą
w Sercu”.

W kościele pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Sebastiana polkowiczanie wysłuchali oratorium pt. „Modlitwa Kościoła”. Utwór, napisany przez legniczan Adriana
Sielickiego i Daniela Dudę, wykonał zespół wokalny Cantus Mirabilis z towarzyszeniem zespołu smyczkowego Sonus Animae. Twórcy i wykonawcy dostarczyli
słuchaczom niezapomnianych przeżyć duchowych.
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
Wózek inwalidzki i meble wypoczynkowe.
607 524 225
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
"
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

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
Sprzedam materac zdrowotny
rehabilitacyjny.
76 720 84 73, 692 665
430

USŁUGI
PLUSKWY, KARALUCHY itp.. to nie problem.
ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ OGRODOWĄ
BOMBA i po problemie. 514 475 151
POLKOWICE RELAX , WODA, PRĄD,
MUROWANA ALTANA, GRILL, WĘDZARNIA,
Kompleksowe remonty i wykończenie
BASEN NA WODĘ .
608 553 190
wnętrz
604 993 012
Naprawa komputerów, systemów
4 opony R 15-letnie firmy GitiSynergy E1.
operacyjnych, usuwanie wirusów.
Cena za komplet 400 zł.
783 028 170
Rozwiązywanie problemów z Internetem.
2-pokojowe, własnościowe mieszkanie
Konfiguracja nowych telewizorów. Możliwy
44,30m2, os. Sienkiewicza w Polkowicach,
dojazd w okolicy. 600 467 156
175 500 zł. "506 145 545"
Usługi pogrzebowe + kremacja w kwocie
zasiłku pogrzebowego 4.000 zł; ul.
Mieszkanie własnościowe na 11 Lutego
Gdańska2. 512 800 801
(nowsze osiedle) o pow. 46,15m2 na 1.
Fotowoltaika - darmowy prąd ze słońca.
piętrze, 2 pokoje z balkonem i piwnicą. 662
574 135 538
864 120/ 606 390 766
Klimatyzacja - dom, biuro, sklep.
Działkę na ROD "Relaks", nr 41, wjazd
514 475 151
bezpośrednio od ul. Przemysłowej.
Doświadczony budowlaniec: drobne
601 579 996
remonty, malowanie, renowacja i montaż
Komplet wypoczynkowy 3,2,1 - 3 i 2 z opcją
drzwi, okien, inne stolarskie oraz roboty
spania, z materiału, w bardzo dobrym stanie.
murarskie w domach, od podstaw.
Polkowice i okolice. 516 425 408
Cena 1500 zł. 692 652 271

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
Tarasy, schody, posadzki, blaty kamienne.
722 395 203
Parapety granitowe wewnętrzne
i zewnętrzne, różnorodność kolorów, schody
granitowe. Transport. 736 797 980, 605 252
704
Wykończenia i remonty wnętrz.
608 464 572
Pranie tapicerki samochodowej KARCHER,
czyszczenie samochodu.
515 788 499
Minikoparka - wykopy fundamentowe,
ogrodzeniowe, wodno-kanalizacyjne, kable,
równanie terenu. 500 001 9922
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
3-pokojowe mieszkanie, 51m2 (3. piętro) ul.
Górników w Polkowicach, umeblowane

i w pełni wyposażone, dostępne od zaraz.
506 145 545
Poszukuję do wynajęcia mieszkania
2-pokojowego w Polkowicach lub okolicy.
Tanio. Parter lub I piętro. 573 969 017
Do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie
43,90m2, na parterze przy ul. Hubala
w Polkowicach. Mieszkanie umeblowane,
klimatyzacja, rolety w oknach. Odstępne
w wysokości 1800 zł plus czynsz i media.
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
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

OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Burmistrz Polkowic
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę lokalu użytkowego – stoiska nr 3 położonego w budynku Hali Targowej w Polkowicach
stanowiącego własność Gminy Polkowice
Przedmiot przetargu - Stoisko nr 3 w budynku Hali
Targowej
Adres (ulica) ul. Targowa 8 Polkowice
Nr działki 308/1 Obręb 1 KW LE1U/00047944/4
Powierzchnia 12,00 m2
Przeznaczenie
Nieuciążliwa
działalność
handlowo-usługowa
Wywoławcza cena czynszu dzierżawy 500,00 zł netto
miesięcznie
Wadium 500,00 zł
Minimalne postąpienie 5,00 zł
Przetarg odbędzie się dnia 25 maja 2022 r. o godz.
10.00 w Urzędzie Gminy Polkowice , ul. Rynek 18
(budynek kamienicy - sala konferencyjna)
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Polkowice w Banku PKO BP S.A. O/Polkowice
nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288
Termin wniesienia wadium – do dnia 20 maja 2022 r.
Wpłacone wadium zostanie:
zaliczone na poczet czynszu dzierżawy, jeżeli osoba
wpłacająca wadium wygra przetarg,
zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium
nie wygra przetargu - zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe,
ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy
w wyznaczonym terminie.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje
postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania
Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie –
ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej www.
polkowice.pl (w zakładce nieruchomości) oraz
w BIP-ie – zamieszczono wykaz dotyczący:
dzierżawy części działki o nr geod. 116/12 o pow.
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Uwagi:
do wylicytowanego czynszu dzierżawy doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,
czynsz płatny będzie do 25 dnia każdego miesiąca,
umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieokreślony,
miesięczny okres wypowiedzenia umowy dzierżawy,
wysokość czynszu waloryzowana będzie raz do roku
o wskaźnik inflacji podawany przez Prezesa GUS,
dzierżawca ponosił będzie wszelkie koszty utrzymania
nieruchomości,
dzierżawca nie będzie miał prawa domagania się od
wydzierżawiającego jakiegokolwiek zwrotu nakładów
poniesionych na nieruchomość oraz na jej utrzymanie.
dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji
zabezpieczającej w wysokości trzykrotności miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto najpóźniej w dniu
zawarcia umowy dzierżawy – na konto wskazane przez
zarządcę pomieszczenia gospodarczego – Polkowickie
Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą: 59-100 Polkowice,
ul. 3-go Maja 51.
Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w projekcie umowy dzierżawy, z którym można zapoznać się
u zarządcy pomieszczenia gospodarczego - kontakt:
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne - Dział Zarządzania Nieruchomościami, tel. /076/ 746-90-36,
746-90-35.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie z zarządcą pomieszczenia gospodarczego - w terminie 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu.
W sprawie dokonania oględzin pomieszczenia gospodarczego należy kontaktować się z jego zarządcą.
Dodatkowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19, pok. 8,
tel. /076/ 72-46-783.

38 m2, położonej w Polkowicach przy ul. Kossaka
(ogródek letni przed lokalem użytkowym).
Informacje na temat wykazu można uzyskać
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości – Rynek 19 (pok. 10), tel.
(76) 72-46-782.
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URZĄD GMINY POLKOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA WOLNE
STANOWISKO URZĘDNICZE – DS. INWESTYCJI RI 2/7
Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
2) minimum 5 letni staż (przy wykształceniu średnim) lub minimum 3 letni staż (przy wykształceniu
wyższym),
3) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) obywatelstwo polskie
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 26
kwietnia 2022r. do godz. 17° w kancelarii Urzędu
Gminy Polkowice, pod adresem: 59-100 Polkowice,
Rynek 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji RI 2/7” oraz
adresem zwrotnym lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /Gmina Polkowice/
skrytka ESP. Osoba z niepełnosprawnością może
zgłosić swoje szczególne potrzeby w zakresie udziału
w procesie rekrutacji np. przeprowadzenia rozmowy
rekrutacyjnej w miejscu dostępnym i w sposób dostępny dla niej. Oferty złożone po terminie będą zwrócone
bez otwierania.

Każde źródło ciepła należy zgłosić do urzędu

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

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 ispalania paliw działające
przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz czas
do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane lub wymienione po
1 lipca 2021 r. deklarację musisz złożyć w terminie
14 dni.
Kto składa deklarację ?
Właściciel /zarządca budynku wktórym eksploatowane jest źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW
tj. między innymi: kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy, trzon kuchenny, piecokuchnia, kocioł gazowy,
bojler gazowy, gazowy przepływowy podgrzewacz
wody, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie
elektryczne, kolektory słoneczne do ciepłej wody
użytkowej (…).
Jak można złożyć deklarację?
Deklaracje można złożyć elektronicznie lub wwersji
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 ?

Zagrają na nowym boisku
Wkolejnymrokuszkolnymzagrają
nanowymboisku.Powiatinwestuje
wswojeplacówkioświatowe
robiąckolejnykrokkupoprawie
infrastrukturysportowej.Naostatniej
sesjiRadyPowiatuzdecydowano
ozwiększeniuśrodkówna
wykonaniewielofunkcyjnego
boiskaprzypolkowickimZespole
Szkół.
O tej inwestycji mówiło się już od
zeszłego roku, kiedy to powiat polkowicki pozyskał środki zewnętrzne
na ten cel z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Jednak
z uwagi na szalejące ceny na rynku
finansowanie tej inwestycji musi zostać zwiększone, stąd jednogłośna
decyzja radnych podczas ostatniej
sesji. Jestem niezmiernie wdzięczny
wszystkim radnym za pełne wsparcie
i zrozumienie dla tej ważnej inwestycji. Jesteśmy zgodni, że rozwój kultury fizycznej wśród młodego pokolenia
jest w dzisiejszych czasach bardzo
ważny – podkreśla Jan Wojtowicz,
wicestarosta.

Jan Wojtowicz
WICESTAROSTA POLKOWICKI

Wielofunkcyjne boisko ma powstać
na terenach przyszkolnych obiektów
sportowych Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach. Zmodernizowane zostanie także
istniejące boisko. Z pewnością będzie
to miejsce do rozwoju sportów drużynowych tj. siatkówki czy koszykówki,
które są popularne i lubiane przez

młodzież. Z inwestycji sportowej cieszyć się będą mogli uczniowie szkoły,
ale również wszyscy mieszkańcy, gdyż
przyszkolne obiekty sportowe od zawsze były i będą dostępne dla wszystkich spragnionych aktywności fizycznej. Nawierzchnia wykonana zostanie
z syntetycznych materiałów, co posłuży kolejnym pokoleniom uczącym się

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ POWIAT POLKOWICKI

w polkowickiej szkole.
Umowa na wykonanie zadania zostanie wkrótce podpisana, a boisko gotowe będzie jeszcze tej jesieni, dzięki
czemu już w kolejnym roku szkolnym
będzie można korzystać z obiektów.
Przypomnijmy, że wartość całego zadania to ok. 1,5 mln złotych.

Jestem niezmiernie
wdzięczny wszystkim radnym za pełne wsparcie i zrozumienie dla tej ważnej inwestycji. Jesteśmy zgodni, że rozwój kultury fizycznej
wśród młodego pokolenia jest w dzisiejszych czasach
bardzo ważny.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
21.04.2022

15

JUBILEUSZE

BARBARA I JAN
DOSZCZECZKOWIE

ANNA I MARIAN
SZEWCZYKOWIE

TERESA I ZDZISŁAW
CICHOWIE

STANISŁAWA I STANISŁAW
JANISZEWSCY

URSZULA I MICHAŁ
HORBASOWIE
16

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
21.04.2022

WIESŁAWA I STANISŁAW
BRASZKOWIE

Wielkanoc
w Polkowicach

Wiosenno-świąteczny
kiermasz w Aquaparku
Pisanki, stroiki, aniołki, ale też obrazy czy bransoletki. W polkowickim Aquaparku zorganizowano kiermasz „Wskocz do wiosny”.
Można tam było kupić wyjątkowe, ręcznie robione przedmioty.
- To jedyne takie miejsce tej wiosny, gdzie była
idealna okazja do tego, aby poznać lokalnych
twórców pełnych pasji i talentu, a także kupić prezent – podkreśla Agnieszka Mikulak,
kierownik działu handlowego i marketingu
w Aquapark Polkowice.
Wśród wystawców były niezawodne, jak zwykle, polkowickie seniorki.
- Dużo zrobiliśmy na kiermasz – mówi Teresa
Wydra, słuchaczka Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestniczka warsztatów
rękodzielniczych. – Mamy jajeczka, notesiki,
pani Kasia zrobiła dużo rzeczy szydełkiem,
przecudne frywolitki robi. Wszystko jest niepowtarzalne. Mamy też stroiki świąteczne
i wianki na drzwi – dodaje.
Na stoisku polkowiczanki Doroty Werner dominowały etui na sztućce, nie tylko na świąteczny stół, obok poszewek na poduszki. Nieco
dalej można było podziwiać, między innymi,

obrazy, a także prace uczestników Warsztatu
Terapii Zajęciowej.
- Obejrzałam bardzo dużo ciekawych rzeczy
– mówi pani Katarzyna, polkowiczanka. – Co
roku kupuję pamiątki z Warsztatu Terapii Zajęciowej. Mam dużo misek i talerzy w domu,
dlatego w tym roku zdecydowałam się na coś
innego, na aniołka. Będzie stał w ważnym miejscu, żeby mnie wspierał w życiu codziennym
– dodaje z uśmiechem.
- Pisanki kupiłem, takie zrobione ręcznie, to
jest najważniejsze – podkreśla pan Henryk,
mieszkaniec miasta. – Dla wnuczki i wnuczka.
Kiermasz odbył się pod honorowym patronatem burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego. Patronem medialnym była Gazeta
Polkowicka.
ULK
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BC POLKOWICE

Potrójna korona dla Polkowic
Koszykarki BC Polkowice nie miały sobie równych w sezonie 2021/2022 i sięgnęły po pełną pulę.
W Lublinie odebrały trofeum i mistrzowskie medale.

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

9 meczów w play-off wystarczyło podopiecznym trenera Karola Kowalewskiego do sięgnięcia po mistrzostwo
Polski. W finale po trzech emocjonujących spotkaniach Pomarańczowe
pokonały Pszczółkę Polski-Cukier
AZS-UMCS Lublin.

Pomarańczowa dominacja
W drodze po mistrzostwo Polski
polkowiczanki przegrały tylko dwa

mecze w pierwszej fazie sezonu.
Pierwszy z nich we Wrocławiu podczas derbów ze Ślęzą, a drugi w Lublinie z późniejszym wicemistrzem.
Polkowiczanki w fazie play-off pokonały w ćwierćfinale 3:0 CTL Zagłębie
Sosnowiec, w półfinale 3:0 PSI Eneę
Gorzów Wielkopolski i na trzech
starciach zakończyły także finałową
konfrontację z Pszczółką Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin. Ostatnie
spotkanie finałowe podopieczne

trenera Karola Kowalewskiego wygrały po fascynującej końcówce,
którą rozegrały koncertowo. Dzięki
temu 13 kwietnia 2022 zapisze się
w historii klubu i Polkowic jako dzień,
w którym Pomarańczowe sięgnęły
po czwarte w swojej historii mistrzostwo Polski.
Mistrzowski skład do
serca Zagłębia Miedziowego wrócił ze
złotymi medalami

i trofeum.
Erica Wheeler MVP finałów
Według włodarzy Polskiego Związku
Koszykówki najlepszą zawodniczką finałów była Erica Wheeler. Amerykanka do polkowickiej drużyny dołączyła
dopiero w styczniu, a okazała
się postacią kluczową, która oprócz swojej wartości sportowej wniosła
powiew świeżości.
Kibice z miejsca pokochali „E” za jej
temperament. Odbierając statuetkę
za MVP dziękowała
swoim koleżankom
z drużyny. – Bez mojej
drużyny nie udałoby mi się
zdobyć aż tyle w tym sezonie.
Wiedziałam, że przychodzę w dobre
miejsce. Stworzyłyśmy wyjątkowy
team, atmosfera na trybunach była
fantastyczna – mówiła rozgrywająca
po ostatnim meczu finałowym.

Zgarnęły wszystko – drużynowo i indywidualnie
Polkowicka drużyna pod względem
tytułów i przyznanych statuetek
może uznać sezon 2021/2022 jako
najlepszy w historii. Pierwszy raz Pomarańczowe mogą tytułować drużynę
zdobywcą potrójnej korony. Apetyt
rósł w miarę jedzenia. Zdobyty na
otwarcie sezonu Suzuki Superpuchar
Polski Kobiet miał być zwiastunem
dobrych wydarzeń. Polkowiczanki
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„Pomarańczowe” to
wspaniała wizytówka Polkowic. Drużyna
od lat skutecznie reprezentuje i promuje nasz
samorząd. To nasz towar eksportowy, o który warto dbać i wspierać. I to – jako gmina
– robimy. Sukcesy BC
Polkowice to też dowód na to, że sportową
klasę i świetność można osiągać bez wielkich sponsorów. Talent
i wola walki polkowickich koszykarek oraz
niewątpliwe umiejętności sztabu trenerskiego to główne składniki tego przepisu na
sukces. Gratuluję i życzę dalszych zwycięstw
i tym samym rewelacyjnej promocji Polkowic
w pomarańczowych
barwach
jak burza przeszły przez fazę grupową
EuroCup Women zajmując pierwsze
miejsce w grupie, a zatrzymały się
dopiero na obrońcy tytułu, Valencia BC. Pozycja lidera po pierwszej
rundzie dała im miejsce w półfinale
Suzuki Pucharu Polski Kobiet, który
z turnieju w Bydgoszczy przywiozły
do Polkowic. Ostatnim akcentem
i najważniejszym tytułem jest trzecia,
mistrzowska korona.
Poza sukcesami drużynowymi w ręce
Pomarańczowych wpadły także statuetki za występy indywidualne. Najlepszym trenerem sezonu zasadniczego
został wybrany Karol Kowalewski,
a Stephanie Mavunga uznana została MVP oraz trafiła do najlepszej
piątki. Konkurs rzutów za 3 podczas
turnieju finałowego Pucharu Polski
wygrała Sasa Cado. Wspomniana Erica Wheeler obok MVP finałów może
postawić trofeum za MVP finału Pucharu Polski. Więcej nie dało się w tym
sezonie zdobyć.
Anna Radomska

BC POLKOWICE

Kowalewski: Najważniejsza była chemia w zespole
Jako najmłodszy trener Energa Basket Ligi Kobiet sięgnął po mistrzostwo Polski, ale po tym sezonie już nikt nie będzie wypominał jego wieku. BC Polkowice pod jego wodzą zdobyło potrójną koronę. Tuż po finale z trenerem Kowalewskim rozmawiała Anna Radomska.

Sięgnęliście w tym sezonie po pełną pulę. Co było
kluczem do tych sukcesów?
Najważniejsza była chemia w zespole
i dobór odpowiednich charakterów.
Od początku budowy drużyny był to
dla nas najważniejszy cel. O zawodniczkach zrobiliśmy największy wywiad, jaki mogliśmy zrobić. Możemy
przyznać, że nam się to udało. Dziewczyny dogadywały się wspaniale i to
było bardzo istotne. Miały wspólne
cele i pragnienia w tym sezonie. Teraz
możemy powiedzieć, że je spełniliśmy.

Jak mistrzostwo smakuje najmłodszemu
trenerowi w lidze?
Myślę, że mistrzostwo smakuje

zawsze tak samo, nieważne, ile ma się
lat i jak wielkie ma się doświadczenie.
Mam wrażenie, że od pewnego czasu
nie jestem postrzegany przez pryzmat
swojego wieku. W koszykówce jestem
od dobrych kilkunastu lat. Sam nie
patrzę na swoją metrykę i myślę, że
kibice i trenerzy nie patrzą już na to
w ten sposób. Na pewno fajnie jest
być najmłodszym trenerem i delikatnie podpatrywać starszych kolegów.

Erica Wheeler została MVP finałów. Jak
jej przyjście w styczniu
wpłynęło na drużynę?
Erica zdecydowanie była X factorem
tej drużyny. Jej przyjście w styczniu
bardzo ożywiło zespół i dało nam
dodatkową energię, i motywację.

Wiedzieliśmy od początku, jaka zawodniczka do nas przychodzi. Znakiem zapytania było to, w jakiej będzie
formie, ponieważ przed przyjazdem
do Polkowic przez 3 miesiące nie grała w koszykówkę. Pokazała swój wielki
profesjonalizm od pierwszego treningu. Trzeba powiedzieć o tym, że Erica
zdobywała swoje indywidualne nagrody, ale po każdej z nich była wdzięczna
zespołowi, ponieważ wiedziała, że bez
nich nie jest w stanie osiągać takich
wyników. To też pokazuje jakim jest
człowiekiem, a dla nas jest to najistotniejszą sprawą. Nie dość, że udało
nam się ściągnąć do Polkowic fantastycznego gracza, to jeszcze świetną
osobowość.

doświadczenie. W tym roku miałem
okazję prowadzić drużynę w europejskich pucharach i przyznam się, że
była to dla mnie cenna lekcja. Zderzyliśmy się z całkiem innym stylem
gry w każdym z krajów, w którym
graliśmy. Było to dla mnie kolejne
doświadczenie, które udało mi się
zebrać. Musieliśmy w inny sposób
ułożyć sobie pracę. Nie ukrywam, że
wiedzę także czerpię od naszych zawodniczek. Doświadczenie po tym sezonie jest o wiele większe. Po tym roku
wiem, że nie mamy podstaw do tego,
aby mieć kompleksy na tle Europy.

Jak trener ocenia poziom
tegorocznych rozgrywek
Energa Basket Ligi Kobiet?

Staramy się nie dzielić zespołu na
graczy U23 i resztę, bo są dla nas tak
samo ważne. Postrzegam to przez pryzmat nie przepisu, ale ich wieku. Przy
każdym nazwisku młodej zawodniczki
możemy postawić wykrzyknik, ponieważ każda z nich zrobiła duży progres.
Alicja Grabska była już z nami w ubiegłym sezonie i o wiele łatwiej było jej
się wdrożyć w nasz system. Spełniała
nasze oczekiwania od samego początku. Dla Bożeny Puter było to coś
nowego. Mimo że miała już swoje
szlify i doświadczenie w ekstraklasie,
to EuroCup i granie w finale było dla
niej czymś nowym. Jako trenerzy jesteśmy z jej pracy usatysfakcjonowani.
Bożena była naszym zadaniowcem,
szczególnie w defensywie. Pokazała to
w finale przeciwko Aleksandrze Stanacev, co trzeba docenić. Mamy jeszcze

W tym roku liga była zdecydowanie
bardziej wyrównana. Może nasze wyniki nie do końca mogą to obrazować,
ale było 5-6 zespołów, które biły się jak
równy z równym. Nie mamy się czego
wstydzić. Zarówno my, jak i drużyna
z Lublina dobrze zaprezentowaliśmy
się w Europie i wygrywaliśmy z zespołami z teoretycznie silniejszych lig,
takich jak francuska czy rosyjska. Na
pewno poziom jest wysoki i wyrównał
się w stosunku do lat poprzednich.

Co ten sezon dał tobie?
Dla mnie każdy kolejny sezon
w roli pierwszego trenera to wielkie

Jak oceniasz rozwój
graczy U23?

Polkowiczanie fetowali
mistrzostwo!
Tuż po przywiezieniu do Polkowic trofeum za mistrzostwo Polski, polkowiczanie spotkali się ze zdobywcami
złota.

- Serce Zagłębia Miedziowego bije
na pomarańczowo – mówił Łukasz
Puźniecki, burmistrz Polkowic. –
Serce Zagłębia Miedziowego bije też
w kolorze złotym. Ten kolor jest dla
nas oznaką zwycięstwa, ale też dumy
z tego, co dokonały zawodniczki BC
Polkowice w tym sezonie. To przede
wszystkim zasługa zawodniczek

i sztabu trenerskiego, ale zawsze tym
zawodnikiem dodatkowym, który
wspierał na parkiecie nasze dziewczyny byli kibice. I chcę wszystkim
kibicom z całego serca za to podziękować. Cieszy to, że jest tutaj tak wiele
młodzieży, radosnej młodzieży. Ta radość udziela się tutaj wszystkim. Proszę Państwa: mamy to! Mamy złoto!.

Razem z burmistrzem
Polkowic za
zdobycie mistrzostwa Polski
dziękowali kibice.
Przywitali złotą drużynę tłumnie w hali sportowej
w Polkowicach. Kibice, którzy zwykle
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oglądają Pomarańczowe z trybun
oraz przybijają piątki po meczach,
mogli zbliżyć się do swoich mistrzyń.
Zawodniczki BC Polkowice zrobiły
setki zdjęć i rozdały jeszcze więcej
autografów - Teraz, mimo zmęczenia,
możemy się swoją radością podzielić
i poświętować z kibicami. To
może niewielka rzecz, ale
dając te autografy możemy chociaż w ten
sposób okazać szacunek kibicom za
to, że przychodzą
na mecze i nas
wspierają – podczas świętowania mistrzostwa
mówiła Weronika
Gajda. Kapitan BC
Polkowice ma ważny
kontrakt z klubem na kolejny sezon.
Anna Radomska

Aleksandrę Zięmborską, dla której był
to pierwszy regularny sezon w ekstraklasie. Przez wielu była postrzegana
jako małe objawienie. Trzeba przyznać, że Ola ma wielkie możliwości.
Ciągle brakuje jej doświadczenia, ale
to, z jaką łatwością potrafi zdobywać
punkty i to, z jaką lekkością i luzem
psychicznym podchodzi do meczów,
to życzyłbym sobie, żeby każda miała w sobie takie amerykańskie flow.
Rozwój tych graczy oceniam bardzo
pozytywnie i myślę, że nie będę tutaj
zbyt pewny siebie, kiedy powiem, że
nasze zawodniczki zrobiły zdecydowaną różnicę na tle ligi.

Co dała wam gra
w europejskich pucharach?
Dla nas to był powrót do europejskich
pucharów. Wylosowaliśmy zespoły
z różnych miejsc, w których dominują odmienne style. W Polkowicach
gościły wielkie marki, jak Panathinaikos Ateny czy Valencia Basket. Udało
nam się wygrać grupę i przejść przez
kolejne szczeble. Zatrzymaliśmy się
dopiero na ubiegłorocznym zwycięzcy EuroCup i tegorocznym triumfatorze Superpucharu, tj. Valencia BC.
Wygraliśmy tam na wyjeździe, co nie
udało się żadnemu zespołowi w tym
sezonie. Dzięki temu w polską ligę mogliśmy wejść z dużą pewnością siebie
i z pokorą. W finałach było to najbardziej istotne, a dla każdego zespołu
występy na europejskich parkietach
są na wagę złota.
Anna Radomska

Łukasz Puźniecki
BURMISTRZ POLKOWIC

Gratuluję naszej drużynie tak wielkiego sukcesu. BC Polkowice dostarczyło nam mnóstwa pozytywnych emocji. Mistrzostwo Polski to
powóddowielkiejdumydlanaszej
gminy. Cieszę się z tego, że na polskich i europejskich parkietach reprezentujenasdrużynatakiejklasy.
Polkowicki team zwyciężał z drużynami z Turcji, Grecji, Belgii, Rosji
i Hiszpanii. Polkowice są domem
mistrzyń Polski i cenionej w Europie
drużyny. Dziękuję trenerom, zawodniczkom i pracownikom klubu
za ich wkład w budowę sportowej
marki Polkowic. Mam nadzieję, że
ich sukcesy będą impulsem dla naszejmłodzieży.Kibicomdziękujęza
silne wsparcie zespołu, fantastyczną atmosferę podczas meczów
play-off i pełną halę w finałach.
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Razem aktywni
Aktywność fizyczna każdego z nas jest niezmiernie ważna. Najtrudniejszy jest oczywiście pierwszy krok, dlatego też doskonałą okazją ku temu będzie najbliższa impreza sportowa ATT RUN
FUN. O szczegółach tej imprezy mówi Krzysztof Augustyniak, z którym rozmawia Ryszard Flisiewicz.

KRZYSZTOF
AUGUSTYNIAK
Przez 30 lat czynnie
uprawiałeś sport wyczynowy, teraz trochę
zwolniłeś, ale ciągle
jesteś aktywny fizycznie. To chyba zostaje
do końca życia?
To prawda, 30 lat to większość
mojego życia, a może nawet
całe moje życie. Sport uzależnia
i nawet nie wiadomo kiedy i jak
przepadłem w całej tej machinie
sportowego świata, który jest
fascynujący, nieprzewidywalny,
a czasami jest jak gorzka czekolada. Od sportu rekreacyjnego przeszedłem szybko w sport wyczynowy, a później to już tylko krok do
sportu zawodowego, ale u każdego sportowca przychodzi taki
moment, kiedy mówi sobie: stop,
już starczy. Tak było i u mnie, po
30 latach nadszedł ten moment,
na który złożyło się wiele czynników. Byłem w 110 procentach
spełnionym zawodnikiem, czułem się już zmęczony psychicznie
ciągłą pogonią za wynikami, a co
najważniejsze w moim życiu pojawili się moi synowie, którzy też
zaczęli oczekiwać większej uwagi.
Stąd też moja decyzja o rezygnacji
z bycia zawodnikiem PRO, a czas
na bycie AG, czyli amatorem, który będzie się cieszył z aktywności
bez konieczności udowadniania,
że mogę walczyć o kolejny medal
mistrzostw Polski.

Czy to prawda, że
założyłeś w Polkowicach Stowarzyszenie
Triathlonowe? Trudną
i wymagającą dyscypliną sportową. Czy
znajda się chętni w naszym mieście do uprawiania triathlonu?
Kiedy byłem czynnym zawodnikiem, słyszałem od przyjaciół,
że fajnie gdyby w Polkowicach
była sekcja triathlonu, w której
mogłyby trenować dzieciaki. Ten
pomysł kiełkował w mojej głowie,
ale dopiero na poważnie zacząłem
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się nad tym zastanawiać, jak
w 2020 roku zakończyłem swoją
karierę sportową. Kilka miesięcy
planowania i w kwietniu ubiegłego roku oficjalnie ze znajomymi
sympatykami triathlonu założyliśmy Stowarzyszenie Augustyniak Triathlon Team. Początkowo stowarzyszenie zrzeszało
tylko zawodników dorosłych,
ale obecnie prowadzony jest nabór dzieci i młodzieży do sekcji
triathlonu w wieku od 8 do 17
lat. Zapraszamy każde dziecko,
które chciałoby rozpocząć swoją
przygodę z triathlonem, dyscypliną wymagającą, ale jednocześnie
bardzo piękną. Oczywiście więcej
informacji udzielę indywidualnie,
a kontakt można znaleźć na naszej stronie att.polkowice.pl

poprowadzić w sposób świadomy
i profesjonalny, podchodząc do
każdej osoby indywidualnie w zależności od jego potrzeb, możliwości i stopnia zaawansowania.
Środowe zajęcia kierowane są
do każdego mieszkańca gminy
Polkowice. Przy okazji zapraszam
w każdą środę o 16.30 na Stadion
Lekkoatletyczny w Polkowicach.

Twoje przesłanie
sportowe dotyczy
głównie dzieci. Dlaczego właśnie ich?

To kolejny projekt, który jest dla
nas wielkim przedsięwzięciem.
Jako doświadczony zawodnik,
który ma na swoim koncie ponad
300 startów, w roli organizatora
jestem po raz pierwszy i tu muszę
podziękować Wiesławowi Wojtkiewiczowi za pełne zaangażowanie przy organizacji tej imprezy.
Jeśli chodzi o samą imprezę, to
głównie kierujemy ją do dzieci
i młodzieży. Zdajemy sobie sprawę, że w dobie elektroniki i całego tego zamieszania z pandemią,
aktywność sportowa wielu dzieci
zmalała do minimum. Pragniemy
małymi krokami to zmienić tworząc taką imprezę, jaką jest ATT
RUN FUN. Są to zawody zarówno dla najmłodszych dzieci, które
jeszcze nawet nie rozumieją sensu
i idei takich imprez sportowych,
ale kto wie, może za kilka lat to
właśnie w takim narybku zbudzi
się duch rywalizacji i chęć startów,
treningów, jak i tych starszych,
kończąc na dorosłych osobach,
dla których również przygotowaliśmy bieg na dystansie 5 km,
w którym mogą sprawdzić się
zarówno ci, którzy stawiają pierwsze kroki w bieganiu, jak również
zawodnicy zaawansowani, którzy
celują w uzyskanie dobrego wyniku na mecie. Zapraszamy 23
kwietnia (najbliższa sobota) na
stadion lekkoatletyczny w Polkowicach. Więcej informacji można
uzyskać na naszej stronie att.polkowice.pl/att-run-fun/

Głównie do tego przyczynili się
moi synowie Wojtuś i Piotruś.
Mimo że są jeszcze mali, to już
dziś widzę, jak ważny jest ich rozwój nie tylko ten intelektualny,
ale również fizyczny, zwłaszcza
że żyjemy w dobie elektroniki
i dzieci rodzą się już z komórką
i tabletem w rękach, co oczywiście jest nieuniknione i nawet
potrzebne przy wszechotaczającej cyberprzestrzeni, ale nie możemy zapominać, jako rodzice,
że zdrowie mamy jedno i jeśli
nie zadbamy o odpowiedni rozwój fizyczny naszych pociech, to
tylko kwestia czasu, kiedy będą
pojawiały się problemy. Chciałbym podzielić się całym swoim
doświadczeniem i wiedzą, jaką
zdobyłem przez te 30 lat, jako zawodnik i trener. Zarażając pasją
do triathlonu, do sportu, właśnie
dzieciaki z Polkowic.

Oprócz pracy zawodowej, swój czas wolny
spędzasz, jak zawsze,
bardzo aktywnie. Ale
nie tylko swój. Raz
w tygodniu prowadzisz
także lekcję dla chcących zadbać o swoją
kondycję. Na czym te
lekcje polegają i do
kogo są skierowane?

Jak przygotować się do
tej imprezy? Mógłbyś
Oprócz pracy zawodowej, obo- udzielić kilku rad?
wiązków domowych i rodzinnych, jestem bardzo aktywny pod
względem ilości przedsięwzięć
które robię w wolnym czasie. I tak,
od zeszłego roku wraz z Polkowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym udało stworzyć się projekt
pod nazwą “Trenuj z Mistrzem”,
który ma na celu przekonać osoby niezdecydowane do biegania,
a tych, którzy już biegają, aby
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Już niebawem organizujesz wraz z Polkowickim Przedsiębiorstwem
Komunalnym imprezę
sportowo - rekreacyjną. Tytył imprezy ATT
RUN FUN. Może
więcej szczegółów
na ten temat?

Przepis na przygotowanie się do
naszej imprezy jest bardzo prosty.
Wystarczy włożyć buty sportowe
i przyjść z pozytywnym nastawieniem na dobrą zabawę, zabrać
rodzinę i z uśmiechem spędzić
z nami czas. Chcemy, aby zawody ATT RUN FUN cieszyły się
zainteresowaniem i wpisały się
na stałe do kalendarza imprez

sportowych w Polkowicach. Zrobimy wszystko co w naszej mocy,
aby każdy uczestnik imprezy miał
uśmiech na twarzy, bez względu
na wynik sportowy.

Coraz więcej osób biegających lub jeżdzących na
rowerach można
spotkać na trasach.
Świadczy to o tym, że
chyba jest zapotrzebowanie na aktywność fizyczną w Polkowicach?
Od kilku lat widać większą świadomość , aby uprawiać jakąś dyscyplinę sportu. Oczywiście jedną
z najprostszych form ruchu jest
bieganie, czy jazda na rowerze.
Sam, jak biegam po ścieżkach,
mijam znajomych i wiele nowych
twarzy - to cieszy, bo każda taka
osoba daje dobry przykład tym,
którzy ze sportem są na bakier.
Choć z przykrością muszę stwierdzić, jak wśród osób dorosłych
świadomość wzrosła, tak wśród
dzieci i młodzieży obserwowany
jest trend spadkowy, co widać
przez frekwencję na lekcjach wf
w szkołach.

Jakbyś zachęcił tych
niezdecydowanych?
Na temat sportu mógłbym mówić godzinami. O tym, jak ważny
jest ruch w naszym życiu i jak
dobry wpływ ma nie tylko na nasze ciało, ale również na zdrowie
psychiczne. Oczywiście mówimy
i obracamy się wokół sportu amatorskiego, który sprawia przyjemność. Pamiętajmy, że jeśli sami nie
zadbany o swoje zdrowie, to nikt
tego za nas nie zrobi. Wiem, że
najtrudniejszy jest ten pierwszy
krok, ale jedynie co mogę powiedzieć, to nie odkładajmy go
na jutro, za tydzień, bo to strata
cennego czasu na bierność i wymówki, tylko należy ruszyć się
i wyjść z domu. Trzymam kciuki
za każdego i powodzenia przy
wyzwaniach.

ATT RUN FUN już
w najbliższą sobotę.
Jakbyś zachęcił
polkowiczan do wzięcia
udziału w tej imprezie?
W imieniu Stowarzyszenia Augustyniak Triathlon Team i wszystkich sponsorów zapraszam całe
rodziny do przyjścia na stadion.
Na uczestników, którzy zajmą
miejsce medalowe, oprócz dobrej
zabawy czekają atrakcyjne nagrody. Oczywiście każdy zawodnik na
mecie otrzyma medal pamiątkowy. Będzie się działo.

W meczu wyjazdowym Fortuna 1 Ligi Górnik Polkowice
zremisował z Odrą Opole 1:1.
Odra Opole – Górnik Polkowice 1:1 (1:0)
Bramki: Tomáš Mikinič 18 (k) – Mateusz Piątkowski 90
W meczu 27. kolejkę Fortuna 1 Ligi Górnik Polkowice zremisował na wyjeździe z GKS Tychy 1:1.
GKS Tychy – Górnik Polkowice 1:1 (0:1)
Bramki: Nemanja Nedić 68 – Rafał Karmelita 28
W meczu 28. kolejki Fortuna 1 Ligi, Górnik Polkowice
zremisował ze Skrą Częstochowa 2:2.
Skra Częstochowa 2-2 Górnik Polkowice 2:2 (1:0)
Bramki: Krzysztof Ropski 27, 76 – Marcin Biernat 62, Michał Bojdys 89
Piłka nożna – młodzieżowa
W długi piłkarski weekend rozegrano tylko 4 spotkania
ligowe.
U19 Liga Makroregionalna Juniorów Starszych
Miedź Legnica – Górnik Polkowice 2:3
Bramki dla Górnika: Borys Lepold (asysta Mazurowski),
Oskar Lepold, Kacper Deka (Macała).
U17 Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych
WKS Śląsk Wrocław – Górnik Polkowice 3:0 (3:0)
U15 Liga Wojewódzka Trampkarzy
Iskra Kochlice - Górnik Polkowice 0:3 (0:0)
Bramki: Bednarek Mi., Fink (k), Łukasik
U13 Liga Wojewódzka Młodzików
FA Bolesławiec – Górnik Polkowice 0:5
Bramki: Marcel Mazij, Cyprian Zajdler, Patryk Szydełko,
Czarek Pielech, Piotr Puniach
Piłka halowa
W meczu Statscore Futsal Ekstraklasy Górnik Polkowice
uległ przed własna publicznością drużynie Clearex Chorzów 3:4.
Górnik Polkowice – Clearex Chorzów 3:4 (1:2)
Bramki dla Górnika: Dawid Biały 9, 37, Radosław Karpiński 38.
Koszykówka - młodzieżowa
Z trzema zwycięstwami i awansem z pierwszego miejsca
w grupie C wracają z ćwierćfinałów Mistrzostw Polski U15
z Bochni zawodniczki MKS Polkowice. Najwartościowszą
zawodniczką w polkowickiej drużynie wybrana została Julia
Rakowska, a tytuł MVP całego turnieju trafił w ręce Martynki Główczak.
MKS Polkowice - Bryza Kolbudy 117:39 ( 38:6, 33:6, 25:14,
21:13)
MKS Polkowice - MOSIR Bochnia 103:42 ( 43:4, 15:11,
28:5, 17:22)
OMPAX Tęcza Leszno - MKS Polkowice 65:79 ( 14:26,
19:16, 17:21, 15:16 )
Turniej minikoszykówki U11. Najmłodsze zawodniczki
MKS okazały się niezwykle gościnne, przegrywając po
walce ze Wschową 18:24 oraz ze Ślęzą Wrocław 20:38.
Koszykówka
Koszykarki BC Polkowice zdobyły Mistrza Polski. To cenne
trofeum wraca do Serca Zagłębia Miedziowego! W finale
polkowiczanki trzykrotnie pokonały drużynę z Lublina.
BC Polkowice – Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 65:63 (16:16, 17:16, 17:11, 15:20)
BC Polkowice – Pszczółka Polski-Cukier AZS-UMCS Lublin 89:72 (19:20, 33:22, 16:21, 21:9)
Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin – BC Polkowice 73:80 (17:20, 22:21, 19:16, 15:23)
Podnoszenie Ciężarów
W Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Polski U20 w podnoszeniu ciężarów. W zawodach tych wzięło udział trzech
reprezentantów KPC Górnik Polkowice: Arkadiusz Rutka, Bartosz Kocyło i Igor Osuch. Bartosz Kocyło oraz Igor
Osuch , zostali Mistrzami Polski w podnoszeniu ciężarów,
natomiast Arkadiusz Rutka był ósmy. Bartek uzyskał 272
kg w dwuboju (117+155), Igor w dwuboju zdobył 334 kg
(154+180).
Tenis Stołowy
W Brzegu Dolnym rozegrano Indywidualne Mistrzostwa
Dolnego Śląska Kadetów i Juniorów. W turnieju kadetów
Amelia Milnikiel wywalczyła dwa brązowe krążki. Jeden
w grze pojedynczej, drugi w podwójnej z Agnieszką Babiarczyk (Zagłębie Lubin). Mikołaj Kaciuba zajął 2. lokatę,
a Szymon Zając uplasował się na 5. miejscu. Juniorzy Górnika zajęli odpowiednio: Patryk Lesiński 9. Adam Malik 10.
Tadeusz Ratajczyk był 17. W grze podwójnej juniorów P.
Lesiński -T. Ratajczyk – 5.miejsce i A. Malik - R. Ciesielski
– 6. miejsce. Debel M. Kaciuba – Sz. Zając zajął 5. lokatę.
Szachy
Marcel Misiek z Górnika Polkowice uplanował się na 4.
miejscu podczas rozegranego w Wałbrzychu, IX Wiosennego Turnieju Szachowego uczniów do lat 16. W sześciu
partiach Marcel zgromadził na koncie 5 pkt. Wśród graczy
do lat 11-tu młody polkowiczanin był drugi.
Sporty Walki
Trzy medale przywieźli do Polkowic zawodnicy Armii Polkowice, które zdobyli podczas Mistrzostw Polski w Kickboxingu. Ewa Kauch obroniła tytuł sprzed roku, w finale
pokonując młodą i ambitną reprezentantkę Boksing Zielona Góra. Sebastian Mietliński po kontrowersyjnym finale
wraca ze srebrnym medalem. Natomiast Kuba Rymarowicz
musi zadowolić się brązowym medalem.
Kolarstwo
Na otwarcie sezonu świetne wyniki odnotowała młodzież
kolarska MKS Polkowice. Srebrny medal wywalczyły Laura
Bartkowiak i Natalia Gacek podczas wyścigu w Zielonej
Górze.
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