Numer: 09/589
12 maja 2022
ISSN 1509-9954
nakład: 5000 egz.

MIESZKAM
Wybory do Zarządów Osiedli strony 10-11

DWUTYGODNIK GMINY POLKOWICE

www.polkowice.eu
fb.com/polkowice
STRONA
5
12.05.2022

1

AKTUALNOŚCI
PRZEDSIĘBIORCZE POLKOWICE

Burmistrz wspiera Ukrainę

O zwolnieniach podatkowych i nie tylko

Firmy znajdujące się na liście sankcyjnej w związku z rosyjską agresją na Ukrainę nie mogą składać ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
ogłaszanych przez gminę Polkowice. Burmistrz Łukasz
Puźniecki wydał w tej sprawie polecenie służbowe.

Było to jedno ze spotkań z cyklu
„Strefa dla Biznesu”, podczas którego eksperci zaproszeni do Polkowic przez Legnicką Specjalną Strefę
Ekonomiczną oraz Agencję Rozwoju
Regionalnego Arleg, proponowali
przedsiębiorcom skorzystanie z ulgi
podatkowej oraz doradztwo inwestycyjne i pomoc w pozyskaniu partnerów biznesowych.
– Mimo że przedsiębiorstwa na Dolnym Śląsku radzą sobie nie najgorzej,
to naszym obowiązkiem jest aktywne
wychodzenie do nich z naszą ofertą.
A poza podstawową formą pomocy,
czyli zwolnieniem z podatku, mamy
dla nich szereg innych usług, które
na pewno im się przydadzą w bieżącej działalności – mówi Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi
Przedsiębiorców w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Przedsiębiorcy nie ukrywali, że takie
szkolenia są im potrzebne, zwłaszcza
że od stycznia zaczną obowiązywać
nowe, łatwiejsze warunki ubiegania
się o zwolnienia podatkowe.
– Moja firma nie jest duża, ale od
niedawna ją rozbudowuję i bardzo
chciałbym się dowiedzieć o nowych

powyżej ustawy. Także składający oferty
oświadczają, że nie znajdują się na liście
sankcyjnej, która aktualizowana jest na
bieżąco przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Każdorazowo należy dokonywać
weryfikacji prawdziwości złożonego
oświadczenia na podstawie dokumentów, o których mowa w przywołanej
ustawie sankcyjnej – podkreśla Łukasz
Puźniecki, burmistrz Polkowic.
Wyjątkowo, wprowadzone przepisy
dotyczą także postępowań wszczętych
i niezakończonych do 16 kwietnia.
ULK

FOT. R. TOMCZAK

Zobowiązuje ono pracowników urzędu gminy do stosowania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego nowego zapisu, który wyklucza
wykonawców na podstawie ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach wzakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego.
W zaproszeniu do składania ofert dodaje się punkt o warunkach udziału
w postępowaniu. A wynika z niego to,
że o udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie wymienionej

Przedsiębiorcy z całego regionu wzięli udział w bezpłatnym szkoleniu dla małych
i średnich przedsiębiorstw, współorganizowanym przez gminę Polkowice.

możliwościach skorzystania z ulgi
podatkowej CIT i PIT w zakresie inwestowania w nieruchomości – mówi
Damian Łaziński, przedsiębiorca budowlany z Polkowic. – Podatki, jakimi
jesteśmy obarczeni, nawet przy małej
skali działalności, są dość wysokie,
dlatego każdy z nas szuka sposobów
na zmniejszenie kosztów – dodaje.
Zorganizowanie spotkania w Polkowicach nie było przypadkowe. Choć
z uwagi na dominujący przemysł
miedziowy liczba małych i średnich
przedsiębiorstw nie jest u nas wysoka,
to zdaniem burmistrza Polkowic sferę
tę należy mocno wspierać.
– Bardzo się cieszę, że Legnicka
Specjalna Strefa Ekonomiczna
wyszła z inicjatywą takich szkoleń

i znalazła partnera w postaci agencji Arleg oraz naszego samorządu,
bo wspólnie stwarzamy płaszczyznę
pomocy przedsiębiorcom, którzy są
wielką wartością dla naszej gminy.
Jeśli przedsiębiorczość nie będzie się
rozwijać, a KGHM będzie realizował
swoje plany przenoszenia wydobycia
na północ, to za 20-30 lat mógłby się
u nas powtórzyć scenariusz wałbrzyski – ocenia Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic.
Oprócz zwolnień podatkowych rozmawiano także o sposobach na rozwój biznesu, pozyskiwania środków
unijnych oraz form wsparcia dla
pracodawców.
Roman Tomczak

Wandale wprowadzili opłaty za toalety

FOT. U. ROMANIUK

Możemy podziękować wandalom, którzy notorycznie demolują toalety miejskie,
za to, że będą one płatne. W dodatku, na czas zamontowania zamków monetowych niektóre będą zamknięte. Wprowadzenie opłat to według urzędników jedyne rozwiązanie, by zminimalizować działanie wandali, którym niestraszne są kamery czy sąsiedztwo siedziby Straży Miejskiej.

gazeta

polkowicka
DWUTYGODNIK GMINY POLKOWICE
59-100 Polkowice, Rynek 1, II p. (pokój 213)
tel. 76 847 41 47
e-mail: redakcja@gmina.polkowice.pl
Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja
zastrzega sobie prawo odrzucania,
skracania i odmawiania publikacji nadesłanych
komunikatów, apeli, wystąpień, oświadczeń, listów itp.
Za treść ogłoszeń drobnych i urzędowych redakcja nie
odpowiada.

Znajdź nas na

www.polkowice.eu
kanał 140
telewizji kablowej
POLKOWICE
GMINA POLKOWICE
POLKOWICE_GMINA

Redaktor naczelna: Edyta Drzymała
Zespół redakcyjny: Urszula Romaniuk,
Roman Tomczak, Ryszard Flisiewicz,
Dariusz Szymacha, Karol Pikor, Aleksandra Michalska
Wydawca: Urząd Gminy Polkowice
Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia,
Drukarnia w Sosnowcu

2

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
12.05.2022

Na drzwiach toalet przy ulicy
Browarnej wiszą kartki z napisem „Z uwagi na akt wandalizmu toaleta nieczynna”.
Szalety zostały zamknięte
i w najbliższym czasie nie będzie można z nich korzystać.
– Z uwagi na powtarzające
się akty wandalizmu, szczególnie w toaletach przy ulicy
Browarnej, zamknięto obie do
czasu montażu zamków monetowych. Te przy ulicy Targowej,
z uwagi na bliskie sąsiedztwo
ze Strażą Miejską, pozostały
otwarte – informuje Edyta
Durał-Frątczak, zastępca dyrektora Wydziału Komunalnego Urzędu Gminy Polkowice.
Zamki monetowe zostaną
zamontowane we wszystkich
czterech toaletach w parku
miejskim.

– Planowane jest wprowadzenie symbolicznej opłaty, jeden
złoty, za korzystanie z szaletów
miejskich w Centralnym Parku
Zabaw i Wypoczynku wzorem
wszystkich pozostałych, zlokalizowanych na terenie miasta,
w których dzięki temu odnotowujemy znacznie mniej aktów
wandalizmu – tłumaczy Edyta
Durał-Frątczak.
Za wprowadzenie opłat odpowiedzialni są wandale, którzy
notorycznie niszczą toalety
w parku. Narażając tym samym gminę na duże koszty.
Tylko od początku tego roku za
takie wybryki wandali gmina
musiała zapłacić kilkanaście
tysięcy złotych!
W styczniu w toalecie przy
ulicy Targowej ktoś nabazgrał wulgarne napisy. To

jednak była najmniejsza szkoda w ostatnim czasie. W lutym z jednej z toalet przy ul.
Krótkiej skradziono uchwyt
dla osób niepełnosprawnych.
Szkoda gminy to 800 zł. W tym
samym miesiącu w toalecie
przy ul. Browarnej ostrym narzędziem zniszczono moduł
oraz czujki w spłuczce. W tym
wypadku gmina musiała wydać blisko 5 tys. zł! W kwietniu
celowo zniszczono dwie czujki
do elektronicznych sterowników, co spowodowało awarię
spłuczki oraz suszarki do rąk.
Z tego względu toaletę zamknięto na kilka dni, a gmina
musiała wydać ponad 1 tys. zł
na naprawę. Z szaletu przy ul.
Browarnej skradziono czujkę
wraz z modułem. Szacowany
koszt montażu nowych elementów wraz z programowaniem modułu to około 5 tys. zł.
– Przecież nikt nie przychodzi do czyjegoś mieszkania
i nie demoluje mu toalety, bo
tam akurat nie sięgają kamery
monitoringu. Nie rozumiem,
po co ktoś to robi? To się nie
mieści w głowie – mówi Tomek, nastoletni mieszkaniec
Polkowic.
– Po co ktoś to robi? Te wszystkie pieniądze mogły zostać wydane choćby na nowe kwiatki
w parku. A tak, przez czyjąś

głupotę, bo tak to trzeba nazwać, będziemy musieli płacić za toalety – mówi Janina
Kwiatkowska, którą spotkaliśmy w parku.
– To są jakieś żarty! A gdzie jest
straż miejska? Gdzie monitoring? – pyta zdenerwowany
mieszkaniec, który chciał pozostać anonimowy.
Wywołaliśmy do odpowiedzi
komendanta Straży Miejskiej
w Polkowicach.
– Teren wewnątrz toalet nie
może być monitorowany
i oczywiście nie ma tam kamer. Nie jesteśmy w stanie
tego upilnować. Musielibyśmy
chyba mieć oddelegowanych
pracowników, którzy po każdej
osobie korzystającej z tych toalet, wchodzą i sprawdzają stan
rzeczy, zatrzymując tę osobę
na czas kontroli – mówi Artur
Gałuszka, szef polkowickiej
straży. – Oczywiście, prowadzimy kontrole w ten sposób,
że jeśli na monitoringu ujawnimy grupę, której zachowanie
odbiega od przyjętych norm,
wysyłamy patrol. Jednak nie
zawsze wandali można zidentyfikować poprzez wygląd czy
zachowanie – tłumaczy.
Edyta Drzymała
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Podtrzymujemy dobre tempo rozwoju

FOT. R. TOMCZAK

Polkowice po raz kolejny na pierwszym miejscu wśród ponad 600 gmin miejsko-wiejskich w Polsce! W Sejmie
wręczono nagrody w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Gmina Polkowice może
poszczycić się najlepszymi
wskaźnikami gospodarczymi i społecznymi za ubiegły
rok w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Jednostki samorządu terytorialnego zostały ocenione na podstawie
16 wskaźników GUS przez
zespół pod kierownictwem
prof. Eugeniusza Sobczaka.
Wskaźniki, które brano pod
uwagę obejmowały m. in.

wydatki inwestycyjne, liczbę
osób zatrudnionych na każde
tysiąc mieszkańców, saldo migracji czy liczbę absolwentów
szkół średnich.
– Bardzo się cieszę, że gmina
Polkowice ponownie staje na
podium tego rankingu, i to
na jego najwyższym stopniu.
To dowód mądrego gospodarowania zasobami, które są
w budżecie gminy. Rozwijamy naszą gminę, kładziemy

duży nacisk na inwestycje, na
rozwój społeczny, edukację
i zdrowie – wylicza burmistrz
Polkowic Łukasz Puźniecki.
Ranking uwzględnia wszystkie polskie miasta i gminy.
Materiałem źródłowym do
niego są niezależne dane
Głównego Urzędu Statystycznego. Dlatego wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób
wiarygodny i przekrojowy,
rozwój polskich jednostek

samorządu lokalnego i wskazują jego liderów. Polkowice
były po raz trzeci klasyfikowane w rankingu i trzeci raz
z rzędu otrzymały pierwszą
nagrodę.
– Fakt, że jesteśmy liderem
tego rankingu od kilku lat
wskazuje, że podtrzymujemy
dobre tempo rozwoju, które będziemy kontynuowali
w kolejnych latach – zapewnia
włodarz miasta.

Roman Tomczak

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

To ogromne wyróżnienie dla Polkowic, być kolejny raz w gronie najlepiej rozwijających się
samorządów w Polsce,
a w swojej kategorii przewodzić od kilku edycji.
Nagroda potwierdza, że
nasza gmina jest świetnie
zarządzana przez burmistrza Łukasza Puźnieckiego, oraz jak wielką wagę
przywiązuje on do stwarzania optymalnych warunków życia dla mieszkańców, w ramach polityki zrównoważonego
rozwoju.

Burmistrz Polkowic
podziękował strażakom

Z życzeniami dla komunalników
Prawdą jest, że ich pracę często dostrzega się dopiero wtedy, gdy
przestaje ona być wykonywana. Bywają niedoceniani przez mieszkańców. Tymczasem codziennie dbają o czystość ulic, chodników
i skwerów. Pilnują, by w kranie leciała czysta woda, a ścieki były
odprowadzone i oczyszczone. 10 maja świętowali pracownicy gospodarki komunalnej.

W dniu świętego Floriana burmistrz Polkowic odwiedził strażaków, aby
złożyć im życzenia. Oficjalne obchody odbędą się 27 maja.

Z okazji Dnia Pracownika Gospodarki Komunalnej burmistrz
Łukasz Puźniecki spotkał się
z szefostwem i załogą Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej
w Polkowicach. Podczas przemówienia włodarz podkreślał, jak
ważne jest to święto w kalendarzu
każdego samorządu, i złożył załodze życzenia.
- Z okazji Dnia Pracownika Komunalnego przyjmijcie proszę
najserdeczniejsze życzenia. Niech
wykonywana przez was praca
przynosi wam satysfakcję. Przyjmijcie podziękowania za wszystko
to, co dobrego dzieje się w naszej
gminie dzięki waszej ciężkiej pracy,
nierzadko niewidocznej, ale bardzo
potrzebnej. Wszystkiego najlepszego! – życzył podczas spotkania Łukasz Puźniecki, burmistrz
Polkowic.
PGM zorganizował dla swojej
załogi wyjątkowe uroczystości,

podczas których wyróżniono pracowników z wieloletnim stażem.
Osoby, które obchodzą w tym roku
okrągły jubileusz pracy w PGM
otrzymały dyplomy, kwiaty oraz
upominki od szefa spółki.
Wśród wyróżnionych znalazł się
Tomasz Duda, który w PGM pracuje od ćwierć wieku.
- W ciągu tych 25 lat miałem okazję uczestniczyć w wielu ważnych
wydarzeniach w życiu naszego
przedsiębiorstwa. Na szybko
mogę wymienić utworzenie stacji
uzdatniania wody czy modernizację wszystkich obiektów, jak
oczyszczalnie ścieków. Mam w tym
wszystkim swój udział i uznaję to
za moje największe sukcesy zawodowe – mówił Tomasz Duda,
dyrektor ds. eksploatacji PGM.
Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż
odbyło się po dwuletniej, pandemicznej przerwie i w roku, w który
przypada 40-lecie spółki.

- Jest mi niezmiernie miło, że takie spotkanie może się odbyć, bo
przypomnę, że dwa lata pandemii
wykluczyły tego rodzaju uroczystości. Chciałbym podziękować
wszystkim pracownikom PGM
za zaangażowanie, za codzienną
pracę, ciężką i niewidoczną gołym
okiem, ale jakże fundamentalną
dla funkcjonowania naszej gminy.
Za to wszystko bardzo państwu
dziękuję i życzę wszelkiej pomyślności – mówił Jacek Kaszuba, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Miejskiej w Polkowicach. - W tym
roku nasza spółka obchodzi jubileusz 40-lecia, zatem jest to dodatkowa okazja do świętowania,
a to spotkanie ma jeszcze bardziej
wyjątkowy charakter.
Redakcja Gazety Polkowickiej
również dołącza się do tych życzeń.
Edyta Drzymała

FOT. R. TOMCZAK
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W pozostałych kategoriach
zwycięzcami rankingu zostały: Kleszczów (gminy
wiejskie), Karpacz (gminy
miejskie) oraz Świnoujście
(miasta na prawach powiatu). Dyplomy dla najlepszych
samorządów wręczał w sejmowej sali im. Jacka Kuronia Tomasz Ławniczak, szef
sejmowej komisji samorządu
terytorialnego. W imieniu
gminy Polkowice wyróżnienie odbierał Krzysztof Kaczanowski, dyrektor Wydziału
Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej UG.
W tym roku Ranking Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego zorganizowały wspólnie
sejmowa Komisja Samorządu
Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Fundacja Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz
Polska” oraz Politechnika
Warszawska.

- 4 maja w dniu świętego Floriana jesteśmy razem z naszymi
strażakami i miałem okazję złożyć im najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia
i pomyślności – mówi Łukasz
Puźniecki, burmistrz Polkowic.
– Jesteśmy im wdzięczni za ich
codzienną służbę, bo ona oznacza bezpieczeństwo i na terenie
naszego powiatu możemy czuć
się zaopiekowani przez jednych
z najlepiej wyszkolonych i doposażonych strażaków.
O bezpieczeństwo mieszkańców gminy i powiatu
polkowickiego dba, między
innymi, kapitan Rafał Szorc,

z piętnastoletnim stażem.
- Strażacy dysponowani są do
różnego rodzaju zdarzeń, nie
tylko do pożarów, jak kiedyś.
Mamy dużo miejscowych zagrożeń, wypadków komunikacyjnych, zagrożeń biologicznych, ostatnio mieliśmy bardzo
dużo zdarzeń typowo covidowych, uczestniczymy również
w pomocy migrantom z Ukrainy – wymienia Rafał Szorc,
dowódca zmiany w JRG PSP
w Polkowicach.
Spotkanie ze strażakami w polkowickiej komendzie PSP odbyło się w wąskim gronie.
- Oficjalne obchody Dnia

Strażaka organizujemy 27
maja w Rynku – zapowiada
Sylwester Jatczak, Komendant
Powiatowy PSP w Polkowicach. - O godzinie 15 odprawiona zostanie msza święta,
a o godzinie 16 rozpocznie
się apel. Zapraszam wszystkich mieszkańców na festyn
strażacki, z pokazami sprzętu
– dodaje.
W tym roku obchody Dnia
Strażaka połączone są z 30-leciem powołania Państwowej
Straży Pożarnej – formacji
umundurowanej, zawodowej
i wyszkolonej.
ULK
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Realizują plan Puźnieckiego na Dolnych Światowa drożyzna

FOT. R. FLISIEWICZ

Za ponad 400 tys. zł wybudują jeszcze jeden odcinek ulicy Żarskiej. Mieszkańcy oczekują na tę inwestycję od piętnastu lat, dlatego burmistrz Łukasz Puźniecki, po konsultacjach, umieścił to przedsięwzięcie w planie rozbudowy infrastruktury drogowej Polkowic Dolnych z 2020 roku, którego
głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców tej części miasta.

Na odcinku ulicy Żarskiej, od
ul. Rumiankowej do posesji nr
106 przy ul. Żarskiej, powstaną
jezdnia z nawierzchni asfaltowej, chodniki, wjazdy do posesji
z kostki betonowej oraz kanalizacja deszczowa dla odwodnienia
pasa drogowego.
– Jesteśmy uszczęśliwieni tym
faktem, że po piętnastu latach
doczekaliśmy się budowy naszej
ulicy. Wszystko za sprawą naszego aktywnego radnego Roberta
Drobiny – mówi Katarzyna Babisz, mieszkanka ulicy Żarskiej.
Przypomnijmy, w grudniu 2020
roku burmistrz Łukasz Puźniecki ogłosił plan budowy i przebudowy infrastruktury drogowej na
terenie Polkowic Dolnych. Zakłada on wybudowanie nowych
dróg, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy miejsc
parkingowych na tym osiedlu. Dotychczas wybudowano

ulice Kaktusową i Jemiołową.
Jest gotowy projekt odcinka ulicy
Przemkowskiej. Trwają procesy
przygotowania dokumentacji
technicznej na, między innymi,
budowę ulic: Truskawkowej,
Słubickiej czy odcinka Fiołkowej.
– Budowa tego odcinka ulicy
Żarskiej to jedna z dziewiętnastu
inwestycji drogowych na Polkowicach Dolnych, które są realizowane w ramach planu opracowanego przez nas w 2020 roku.
Konsekwentnie realizujemy ten
projekt, mimo iż warunki gospodarcze od tego czasu znacznie
się zmieniły – mówi burmistrz
Łukasz Puźniecki – Jest jeszcze
wiele do zrobienia. Mieszkańcy
Polkowic Dolnych od lat oczekują na te inwestycje drogowe,
bo do swoich domów muszą
docierać polnymi drogami, często w całkowitej ciemności lub
wybudowane drogi w pewnym

momencie się urywają. Dlatego
w budżecie gminy zabezpieczamy dodatkowe kwoty na budowę
dróg w tej części naszej gminy,
reagując tym samym na zmieniające się warunki finansowe
na rynku – dodaje.
Inwestycja na ulicy Żarskiej będzie kosztować budżet gminy
ponad 400 tys. zł. Wcześniej
było na to zarezerwowane 300
tys. zł, jednak za taką kwotę nie
można było znaleźć wykonawcy,
ze względu na szybujące ceny
w branży budowlanej. Dodatkową kwotę uchwalili radni podczas ostatniej sesji, co pozwoliło
na rozstrzygnięcie przetargu. Na
wykonanie inwestycji wykonawca ma trzy miesiące, licząc od
daty przekazania placu budowy.
Edyta Drzymała

Robert Drobina
RADNY RADY MIEJSKIEJ
W POLKOWICACH

Cieszę się, że mieszkańcy
tego odcinka ulicy Żarskiej,
po długich latach oczekiwań, w końcu doczekali
się swojego odcinka drogi. To bardzo dobra wiadomość. Rozwój infrastruktury drogowej jest ważny i poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, a osiedle Polkowice Dolne rozwija się najszybciej w naszej gminie. Wnioskowałem o budowę tego odcinka ulicy Żarskiej w 2020,
podczas gdy tworzyliśmy
specjalny plan rozbudowy infrastruktury drogowej naszego osiedla, czyli
Polkowic Dolnych.

Usprawnią sygnalizację na byłej „trójce”?
Są pierwsze wnioski w sprawie przeprogramowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach
byłej drogi krajowej nr 3. Burmistrz Łukasz Puźniecki wnioskował o zmiany w listopadzie ubiegłego roku. Wreszcie Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wykonała wizję w terenie
i pracuje nad projektem usprawnienia ruchu drogowego w tej części Polkowic.

a zrównoważony
rozwój gminy

Jak zachować odpowiednie tempo inwestycji, nie obniżając przy tym poziomu oferty społeczno-zdrowotnej i rekreacyjnej dla mieszkańców? Jak zadbać
jednocześnie o równowagę budżetową
w czasach, gdy inflacja sięga dwucyfrowego wyniku, borykamy się ze skutkami pandemii i kryzysem uchodźczym?
Na te pytania musi sobie odpowiedzieć
wielu włodarzy samorządowych. Przed
takim wyzwaniem stoją również władze gminy Polkowice.
Każdy z nas odczuwa skutki wojny w Ukrainie i pandemii.
Cena tzw. podstawowego koszyka produktów poszybowała
w górę. Wszystkim dają się we znaki podwyżki cen gazu
i prądu. Dodajmy do tego wzrost rat kredytów czy ceny
materiałów budowlanych. Najlepiej wiedzą o tym osoby,
które właśnie budują swoje domy czy zabrały się za remont.

W podobnej sytuacji są też samorządy.
– Mamy do czynienia z powszechną drożyzną. Galopujące
koszty inwestycji skutkują tym, iż ceny, które uzyskujemy
w przetargach są dużo wyższe niż te, których się spodziewaliśmy i na które zabezpieczyliśmy środki. Dlatego, między
innymi, na ostatniej sesji musiały zostać zmienione kwoty
przeznaczone na poszczególne inwestycje – mówi Łukasz
Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Niestety, drożyzna oddziałuje nie tylko na same inwestycje, ale też choćby na
opłaty, które mieszkańcy gminy Polkowice ponoszą, jak
na przykład w przypadku korzystania z kortów tenisowych,
siłowni, sal gimnastycznych czy opłat za media. Musimy
te koszty racjonalizować tak, aby w dalszym ciągu dbać
o tanią i różnorodną ofertę dla mieszkańców. W dłuższej
perspektywie taka sytuacja na rynkach może spowodować
wyhamowanie niektórych inwestycji albo wpłynąć na przekroczenie kosztów planowanych przedsięwzięć.

FOT. R. FLISIEWICZ

Jak zatem będzie wyglądać polityka inwestycyjna i społeczna gminy
Polkowice w najbliższym czasie?

Sprawa sięga listopada 2021
roku, kiedy otwarto „polkowicki”
odcinek drogi S-3.
– Od tamtej pory największe natężenie samochodów kumulujące korki ma miejsce na ulicy
Ogrodowej i Chocianowskiej,
a do czasu budowy ronda było
tak także na ulicy Kopalnianej.
Jednocześnie, na dawnej krajowej „trójce” ruch znacznie się
zmniejszył – mówi Roman Tomczak, rzecznik prasowy Urzędu
Gminy Polkowice.
W listopadzie 2021 roku była
to droga krajowa i zarządzał nią
wrocławski oddział Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i to do tej instytucji zwrócił
się burmistrz Polkowic. Zarządca
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odpisał, że „(…) istnieje możliwość zmiany programów sygnalizacji świetlnej poprzez skrócenie
długości światła zielonego w ciągu drogi krajowej nr 3.” W tym
samym piśmie poinformowano
o tym, że w związku z udostępnieniem ekspresowej S-3, polkowicka
„trójka” traci kategorię drogi krajowej. „W związku z powyższym
oraz z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową dla wyłonienia wykonawcy do zrealizowania
zmian w programach sygnalizacji świetlnych na przedmiotowych
skrzyżowaniach (…) z przedmiotowym wnioskiem należy zgłosić
się do przyszłego zarządcy drogi
tj. Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.”

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
12.05.2022

Z początkiem roku wydział komunalny polkowickiego magistratu taki wniosek skierował
więc do DSDiK we Wrocławiu.
„Do tej pory nie otrzymaliśmy
żadnej dokumentacji technicznej
dla przejętego odcinka dawnej
DK-3 od poprzedniego zarządcy
drogi, tj. GDDKiA we Wrocławiu.
W związku z tym nie jesteśmy
w stanie przeanalizować istniejących programów sygnalizacji,
ani dokonać zmian w projekcie
organizacji ruchu.” – odpisała
4 lutego 2022 roku Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wreszcie, 26 kwietnia, DSDiK
dokonała wizji w terenie. Na gorąco poprosiliśmy zarządcę drogi
o wnioski z wizyty w Polkowicach.

- Wstępnie planujemy przeprogramowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi nr 333
z ulicami: Ogrodową i Chocianowską, jednak wszystko zależy
od wyceny. Drugie skrzyżowanie
z ulicą Kopalnianą obecnie nie
jest brane pod uwagę ze względu na prowadzoną w niedalekim
sąsiedztwie inwestycję, czyli budowę ronda – mówi Leszek Różewicz, który prowadzi sprawę
z ramienia DSDiK.
Konkretne decyzje powinniśmy
poznać w ciągu kilku tygodni.
Edyta Drzymała

– Zawsze było, jest i będzie celem nadrzędnym zapewnienie środków na realizację zadań obligatoryjnych, do
których zaliczyć trzeba m.in. zadania oświatowe, opiekę
społeczną i zdrowotną, prawidłowe funkcjonowanie mienia komunalnego, jak ciągi komunikacyjne, place zabaw
i obiekty sportowe czy też oświetlenie, organizację czasu
wolnego dla dzieci i młodzieży czy bezpłatnej komunikacji publicznej – mówi Katarzyna Gryś, skarbnik gminy
Polkowice. – Wszystko zależy od stabilizacji sytuacji ekonomicznej w Polsce, Europie i na świecie, wyhamowania
inflacji i powrotu jej poziomu do stanu sprzed pandemii
i wojny w Ukrainie. I choć nie powinno się mówić w aspekcie ekonomicznym o nadziei, to mimo wszystko pozwolę
sobie na użycie takiego sformułowania i powiem, że mam
nadzieję na szybką stabilizację ogólnoświatowej sytuacji
ekonomicznej – dodaje.
– Obserwujemy rynek na bieżąco. Będziemy reagować tak,
aby pomimo wszystko zachować tempo rozwoju gminy –
mówi burmistrz Puźniecki.
Edyta Drzymała

PBO na prologu
Łukasz Puźniecki
FOT. T. PRASKI

FOT. T. PRASKI

BURMISTRZ POLKOWIC

Ruszył Punkt Konsultacyjny dla osób składających wnioski w ramach 7. edycji Polkowickiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku budżet PBO to 2 mln zł.
Na terenie Przedszkola Miejskiego
nr 4 w Polkowicach odbył się briefing
prasowy, który zainaugurował tegoroczną, 7. edycję PBO. Ani miejsce,
ani czas spotkania nie były przypadkowe. Samo zaś przedszkole jest beneficjentem poprzedniej edycji budżetu
obywatelskiego.
– Naukowo-sensoryczny plac zabaw,
z którego niemal codziennie korzystają nasze dzieci, to był strzał w dziesiątkę – zapewnia Elżbieta Mysuna-Greń, dyrektor PM 4 w Polkowicach.
– A jako że środki na jego budowę pochodziły z budżetu obywatelskiego, po
godzinach otwarcia przedszkola plac
jest dostępny dla innych mieszkańców
– dodaje.
Takich i podobnych inicjatyw realizowanych w ramach PBO powstało na
przestrzeni ostatnich lat bardzo wiele.
Wszystkie były odpowiedzią na autentyczne zapotrzebowanie mieszkańców
naszej gminy.
– Mieszkańcy wiedzą najlepiej, co jest
potrzebne w Polkowicach. Dlatego
gospodarzom tej gminy oddajemy

instrument w postaci decydowania
o tym, co w Polkowicach będzie się
działo, co będzie budowane, jakie inwestycje powstaną. Na tym właśnie
polega formuła budżetu obywatelskiego: na partycypacji, na udziale
mieszkańców w procesie zarządzania
miastem i gminą. Bardzo się cieszę, że
to narzędzie cieszy się tak dużą popularnością. Przypomnę, że tylko w ciągu
ostatnich trzech lat w głosowaniu nad
projektami do Polkowickiego Budżetu
Obywatelskiego brało udział średnio
ponad dwa tysiące osób, złożonych
zostało średnio około trzydziestu projektów. I to one walczyły o pulę dwóch
milionów złotych – mówi burmistrz
Łukasz Puźniecki.
Pula ta podzielona jest na część miejską i część wiejską, co powoduje, że
każdorazowo zaangażowani w budżet
obywatelski są zarówno mieszkańcy
Polkowic jak i wszystkich sołectw.
– Zachęcam do składania wniosków,
zachęcam do zostania liderem poszczególnych projektów. Dla mnie
budżet obywatelski jest istotny także

z tego punktu widzenia, że te pomysły
są autentycznie wysondowane i przygotowane przez samych mieszkańców.
To bardzo ważne – podkreśla włodarz
miasta.
Polkowicki Budżet Obywatelski to
nie tylko projekty w obszarze inwestycyjnym, ale także społecznym. Każdy
polkowiczanin ma dzięki niemu realny
wpływ na swoje otoczenie. Ale ja zachęcam szczególnie naszą młodzież,
aby włączyła się w ten projekt i poszukała w nim dla siebie miejsca, wskazania tego, co jest im jej potrzebne
– mówi Ewa Kowalik zastępca burmistrza Polkowic ds. społecznych.
W punkcie konsultacyjnym, który
mieści się przy ul. Górnej 2, pok. 206,
II p. można poradzić się, wypełnić
wniosek, zapytać o nurtujące nas kwestie. Pytania można zadawać także pod
nr. tel. 76 847 41 45 w godzinach pracy
urzędu, oraz mailowo: pbo@gmina.
polkowice.pl.Gotowe wnioski można
będzie natomiast składać od 16 maja
do 17 czerwca.
– Przez ten miesiąc można przyjść

do naszego Punktu Konsultacyjnego
bądź z gotowym wnioskiem, bądź pobrać go i wypełnić na miejscu. Pracownicy merytoryczni z poszczególnych
wydziałów będą tam pomagali naszym
petentom, odpowiadali na wszelkie pytania i rozwiewali wątpliwości – deklaruje Anna Dziedzic, główny specjalista
ds. inicjatyw gospodarczych w UG Polkowice. Wniosek można także pobrać
na pbo.polkowice.eu.
Dodatkowo w każdy wtorek, od 9 maja
do 19 czerwca w godz. od 15.30-17
w Punkcie Konsultacyjnym dyżur będą
pełnić pracownicy referatu inwestycji
oraz wydziału planowania przestrzennego, geodezji i nieruchomości.
Głosowanie nad zgłoszonymi projektami potrwa od 5 do 19 września.
W ramach głosowania każdy mieszkaniec gminy Polkowice może oddać
jeden głos na jeden wybrany projekt.
O wyborze projektu do realizacji
w przyszłym roku decyduje liczba

Zachęcam wszystkich mieszkańców
naszej gminy do
składania swoich
projektów. Któż
jak nie polkowiczanie wiedzą najlepiej, co jest potrzebne w ich otoczeniu.

otrzymanych głosów.
W tym roku pula środków na wszystkie zakwalifikowane projekty PBO
2023 wynosi 2 mln zł. 1,1 mln to
środki przeznaczone na projekty miejskie. Pozostałe 900 tys. zł na projekty
wiejskie.
Roman Tomczak

2 mln zł
środki przeznaczone na PBO 2023

60 tys. zł
maksymalna wartość projektu
na terenach wiejskich

900 tys. zł
środki przeznaczone dla terenów wiejskich

200 tys. zł

maksymalna wartość projektu
na terenie miasta

1,1 mln zł

środki przeznaczone dla projektów miejskich

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
12.05.2022
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
Wózek inwalidzki i meble wypoczynkowe.
607 524 225
Działkę rolną o pow. 1,174 ha, częściowo
zalesioną, Polkowice Dolne. 665 992 312
Dwie działki budowlane 11-arowe
w Jędrzychowie, atrakcyjne położenie,
możliwość scalenia w jedną. Wszystkie media
przy działce. 888 826 831
Mieszkanie własnościowe na ul. 11 Lutego na
parterze o pow. 55,5 m2, z balkonem i piwnicą
(nowe budownictwo). "660 485 089
"
300 sztuk kostki betonowej (trylinka) 2 zł/
sztuka. Kajak 1-osobowy, długość 4 m, stan
dobry. Cena 450 zł. 699 840 113
Wyprzedaż używanych opon do maszyn
budowlanych, rolniczych (100 zł/szt.) oraz
osobowych (25 zł/szt.). 699 840 113
Działkę ogrodową na ROD Miedzianka: 5 arów,
wiele nasadzeń, tunel foliowy. Altana
murowana, na dole pokój, WC i kuchnia, na
piętrze przestronna sypialnia. 509 711 272
Rower górski, stan bardzo dobry, tanio.
661 912 520
ATRAKCYJNĄ DZIAŁKĘ OGRODOWĄ
POLKOWICE RELAX , WODA, PRĄD,
MUROWANA ALTANA, GRILL, WĘDZARNIA,
BASEN NA WODĘ . 608 553 190
KOMPLET OPON LETNICH, 4 SZTUKI, PIRELLI
CINTURATO 7 205X65X16'', BIEŻNIK OKOŁO
5-6 MILIMETRA, CENA 350 ZŁ. 608 553 190
4 opony R 15-letnie firmy GitiSynergy E1. Cena
za komplet 400 zł. 783 028 170
2-pokojowe, własnościowe mieszkanie
44,30m2, os. Sienkiewicza w Polkowicach, 175
500 zł. "506 145 545
"
Mieszkanie własnościowe na 11 Lutego
(nowsze osiedle) o pow. 46,15m2 na 1. piętrze,
2 pokoje z balkonem i piwnicą. 662 864 120/
606 390 766
Działkę na ROD "Relaks", nr 41, wjazd
bezpośrednio od ul. Przemysłowej.
601 579 996
Komplet wypoczynkowy 3,2,1 - 3 i 2 z opcją
spania, z materiału, w bardzo dobrym stanie.
Cena 1500 zł. 692 652 271
Sprzedam lub zamienię mieszkanie 3 pokoje
60 m na ul. Ociosowej na mniejsze, parter lub
I piętro. 728 580 666
Działkę budowlaną położoną we wsi Guzice.
792 619 245
Skórzany komplet wypoczynkowy (2 fotele,
sofa z funkcją spania, pufa) oraz ławę, sprzęt
RTV i szafkę narożną. Cena 5 tys. zł.
739 111 650
Działkę w Sobinie (1,79 ha); zabudowa
produkcyjna z dopuszczeniem obiektów
usługowych, składów, magazynów. 886 655
788 lub 661 058 457
Prawie nowy wózek inwalidzki. Dołożę do tego
rower. 608 010 108

Opony letnie, używane, rozm. 175/70/14. Cena
180 zł. 513 058 851

Pranie tapicerki samochodowej KARCHER,
czyszczenie samochodu. 515 788 499

Mieszkanie przy ul. Lipowej w Polkowicach: 44
mkw., IVp. 601 848 299

Usługi spalinową glebogryzarką z całym
osprzętem. 725 009 181

Mieszkanie własnościowe, 55 m2, przy ul. 11
Lutego; ciepłe z balkonem oraz piwnicą.
608 452 403

Kopiowanie zgrywanie kaset wideo na dysk
,dvd, pendrive'a. 664 687 458

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

Instalacje elektryczne domki mieszkania.
Modernizacje i nowe montaże. Remonty
i przeprowadzki - bus. 515 183 627

Działkę budowlaną do 10 arów na os.
Polkowice Dolne. 603 628 367

Działkę rolną o pow. 1,67 h w Dąbrowie przy
drodze asfaltowej prowadzącej do Tarnówka.
Działka jest zalesiona, co daje możliwość
odzyskania sporej ilości drewna. Cena 53,900
zł, do negocjacji. 606 975 273
Działkę na ROD "Relaks" w Polkowicach, al.
Różana 198. Dwa domki murowane (jeden
nowy), meble ogrodowe, trampolina. Dużo
drzew i krzewów owocowych. Bardzo spokojna
okolica. Cena 60 tys. zł. 513 179 384
Dom w Polkowicach, ul. Akacjowa;
wolnostojący, 120m2, na działce 3,65 ara,
piętrowy, podpiwniczony, garaż, 5 pokoi. "506
145 545
"
USŁUGI
PLUSKWY, KARALUCHY itp.. to nie problem.
BOMBA i po problemie. 514 475 151
Kompleksowe remonty i wykończenie wnętrz
604 993 012
Przeprowadzki, szybko, sprawnie - TANIO.
604 477 221
Naprawa komputerów, systemów
operacyjnych, usuwanie wirusów.
Rozwiązywanie problemów z Internetem.
Konfiguracja nowych telewizorów. Możliwy
dojazd w okolicy. 600 467 156
Usługi pogrzebowe + kremacja w kwocie
zasiłku pogrzebowego 4.000 zł; ul. Gdańska2.
512 800 801
Fotowoltaika - darmowy prąd ze słońca.
574 135 538
Klimatyzacja - dom, biuro, sklep. 514 475 151
Doświadczony budowlaniec: drobne remonty,
malowanie, renowacja i montaż drzwi, okien,
inne stolarskie oraz roboty murarskie
w domach, od podstaw. Polkowice i okolice.
516 425 408
Posprzątam mieszkanie lub zaopiekuję się
osobą starszą lub dzieckiem w Polkowicach.
783 429 716
Usługi remontowo budowlane, najtaniej
w rejonie, z gwarancją jakości. 535 945 347
Wywiozę stare lub niepotrzebnie meble, łóżka,
lodówki, pralki itd. z mieszkania, piwnicy,
garażu. Przygotuję mieszkanie do sprzedaży,
remontu - zrywanie wykładzin, tapet, paneli,
wywiozę gruz. Sprzedajesz mieszkanie albo
przeprowadzasz się dzwoń - przewieziemy
i zniesiemy. 604 477 221
Udzielę korepetycji z matematyki dla klas 4-8
podstawówki. 725 219 378
Tarasy, schody, posadzki, blaty kamienne.
722 395 203
Parapety granitowe wewnętrzne i zewnętrzne,
różnorodność kolorów, schody granitowe.
Transport. 736 797 980, 605 252 704

Mieszkanie: 3 pokoje, kuchnia, piwnica oraz
Minikoparka - wykopy fundamentowe,
ogród działkowy na ROD "Relaks" i garaż przy
ogrodzeniowe, wodno-kanalizacyjne, kable,
ul. Polnej. 880 384 185
równanie terenu. 500 001 992
www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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Pranie tapicerki meblowej i samochodowej.
Dojazd do klienta gratis. 781 488 440
Korepetycje z matematyki, wszystkie poziomy
(udziela nauczyciel), możliwość u ucznia
w domu. 606 408 389
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

Do wynajęcia lokal w Rynku, 92 mkw., - od
czerwca. 607 705 995
KUPIĘ

Dom w stanie obojętnym, do 10 km od
Polkowic. Najstarszy z 2010 roku. Mieszkanie
do 150 tys. zł Polkowice lub Lubin.
691 676 282
Busa - może być do remontu, do 10 tys. zł,
mieszkanie do 2. piętra i garaż w Polkowicach,
lawetę lub przyczepkę samochodową.
604 477 221
Gospodarstwo rolne, ciągnik rolniczy, ziemię.
Polkowice i okolice, motor, motorower do
1000 zł, sprawny lub uszkodzony, auto stare,
powypadkowe, uszkodzone lub sprawne do 5
tys. zł. Gotówka od ręki. Dojazd do klienta.
Najlepsza cena. 609 249 127
Kawalerkę z wyposażeniem w Polkowicach.
739 111 559
ZAMIENIĘ

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

2-pokojowe mieszkanie 47mkw. na 1. piętrze,
z balkonem, na ulicy Borówkowej, TBS - na
większe, w centrum Polkowic; TBS, komunalne
Wydzierżawienie gruntu pod przyczepę
lub spółdzielcze. 785 467 788
kampingową nad jeziorem Pluszne w Radzyniu.
Działka częściowo uzbrojona. 505 131 442
Mieszkanie 2-pokojowe spółdzielczo3-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
Wynajmę lokal użytkowy na nieuciążliwą
działalność w Polkowicach; 45 mkw.
w kamienicy w Rynku, II p. 884 800 098
Wynajmę lokal usługowy w Polkowicach, ul.
Ociosowa, 55 mkw., z tarasem, klimatyzowany,
dwa osobne wejścia, możliwość prowadzenia
dwóch działalności. 884 800 098
Wynajmę mieszkanie, kompletnie wyposażone,
45 mkw., dla firm lub osoby prywatnej (najem
okazjonalny) - w centrum Polkowic.
884 800 098

własnościowe na większe. 501 665 804

Mieszkanie 1-pokojowe z kuchnią, 32 mkw.
przy ul. Moniuszki - na większe. 728 849 184
Mieszkanie TBS 47m2 na parterze 2-pokojowe,
2 balkony - na większe może być TBS,
komunalne, spółdzielcze oraz własnościowe.
530 841 645
Komunalne 57 m2 na mniejsze komunalne
bądź spółdzielcze. 535 854 219
Mieszkanie 3-pokojowe, 64 mkw., TBS, po
remoncie - na mniejsze, 2-pokojowe
w Polkowicach. 695 328 853
Mieszkanie spółdzielcze, własnościowe, 33
mkw., 2 pokoje, IV p., ul. Sztygarska - na inne,
nie mniejsze, komunalne lub TBS
w Polkowicach. 725 120 828
PRACA
Poszukuję kelnera/kelnerkę od zaraz. Praca
w Polkowicach. Dobre warunki. 513 084 476S
47m2 na

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

GOŚĆ WYDANIA

Nester: Wsparcie ze strony
samorządu jest bardzo ważne

Mieszkańcy bloków przy ulicy Skalników dołączają do grona tych polkowiczan, którzy mogą się cieszyć cieplejszymi mieszkaniami i sporo
zaoszczędzić w sezonie grzewczym. Gmina Polkowice wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową CUPRUM zakończyła następne dwie termomodernizacje, a w planach jest kolejna, przy ul. Miedzianej. O inwestycjach w termomodernizację i rewitalizację czy o zwiększaniu bezpieczeństwa mieszkańców wieżowców z Krzysztofem Nesterem, prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej CUPRUM rozmawia Edyta Drzymała.
To dlaczego nie możecie
ocieplić wszystkich bloków
należących do spółdzielni?

FOT. U. ROMANIUK

Część budynków wykorzystało fundusze na termomodernizację w latach
90-tych. Możemy ocieplać tylko te budynki, które nie korzystały z dotacji
publicznych. Do takich budynków należą: Miedziana 4-6, Skalników 41-57
oraz budynki wybudowane w technologii WK-70, a takie są przy ulicach
Skalników, Kolejowej, Lipowej czy
Ociosowej. Pozostałe, jak choćby Miedziana 1-3, mimo że zostały ocieplone
ładnych parę lat temu, to jednak w nowej technologii, z udziałem środków
publicznych, więc drugi raz nie możemy skorzystać ze wsparcia zewnętrznego. Jedyne, co możemy zrobić to
je odmalować z własnych środków.
Jednak mamy harmonogram, którego musimy się trzymać. I tak, naszym
priorytetem są budynki wymagające
termomodernizacji lub te objęte strefą
rewitalizacji, w tym wypadku na osiedlu Sienkiewicza.

KRZYSZTOF NESTER

PREZES SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CUPRUM”

Zakończyła się termomodernizacja bloków przy
ulicy Skalników 1-21
oraz 59-79. Jakie były
koszty przedsięwzięcia
i co w ramach inwestycji zostało wykonane?
W sumie inwestycja kosztowała prawie trzy miliony złotych. Przy czym z
budżetu spółdzielni wydaliśmy jeden
i dwa miliony złotych, natomiast 60
procent kwoty, czyli jeden i osiem
milionów, dołożyła gmina Polkowice,
za co jestem ogromnie wdzięczny. Te
obiekty od dawna czekały na swoją kolej. Ocieplono je w latach 90-tych, wykorzystując starą technologię. Teraz
zastosowaliśmy nowoczesne systemy
dociepleń, które powinny przetrwać
o wiele więcej niż 20 lat. Oprócz zmiany elewacji, w ramach tej inwestycji,
zamontowaliśmy nowe parapety, rynny wraz z pasami podrynnowymi oraz
rury spustowe.

Mieszkańcy tych dwóch
bloków mają powód
do zadowolenia.
Zapewne nie tylko mieszkańcy ulicy
Skalników. Najwięcej ciepła ucieka przez okna, dach i ściany, a my
w spółdzielni mamy bloki w większości zmodernizowane w każdym z tych
zakresów. Na bieżąco na naszych
zasobach docieplamy stropodachy
oraz kominy wentylacyjne. Tych dociepleń mamy już na dwóch trzecich
naszych budynków, w tym również na
Skalników. Wszystko razem pozwala zmniejszyć zużycie ciepła i przede
wszystkim wpływa pozytywnie na budżet domowy. A opłata za ogrzewanie

to znaczna kwota w naszym budżecie,
na którą nie mamy wpływu, bo koszty
ogrzewania ustala producent ciepła w naszym przypadku „Energetyka”
sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Spółdzielnia wspólnie
z gminą ociepliła dotychczas, między innymi,
bloki przy ulicach: Górników czy właśnie przy
Skalników. Jest więcej
planów w tym zakresie?
Przygotowaliśmy projekt termomodernizacji wieżowca przy ulicy Miedzianej 4-6. Jest to bardzo ważny,
ale i bardzo trudny blok. Trzeba tam
zdjąć elewację, która była robiona
w starej technologii, a obecnie mocno
się kruszy i odpada. Czekamy teraz
na ogłoszenie przetargu przez gminę
Polkowice, która będzie głównym inwestorem tej inwestycji. My przekazujemy 40 procent kwoty. Gmina zabezpieczyła w budżecie środki na ten cel,
jednak dopiero przetarg zweryfikuje
aktualne ceny na rynku. W kolejnym
roku budżetowym złożymy wniosek
na termomodernizację Skalników
41-57. Wszystko zależy od pieniędzy.

To prawda, ceny szczególnie na rynku budowlanym potrafią w ostatnim czasie zaskoczyć.
Rynek rządzi się swoimi prawami.
Koszty rosną. Jest inflacja. Ta sytuacja
jest bardzo trudna także dla spółdzielni. Wszelkie remonty, jakich dokonujemy, jak choćby malowanie klatek
czy naprawa usterek, to wszystko

kosztuje coraz więcej. Coraz mniej
możemy zrobić w oparciu o środki
z funduszu remontowego. Przypomnijmy, że w zasobach spółdzielni
jest 60 budynków. Co roku każdy
z nich wymaga wsparcia. Fundusz
remontowy mamy na poziomie cztery i osiem milionów złotych z czego
oprócz remontów utrzymujemy także
naszą ekipę techniczną, zakupujemy
materiały czy opłacamy udział własny
w tak dużych przedsięwzięciach, jak
termomodernizacja czy rewitalizacja.
Tym bardziej wsparcie ze strony samorządu jest bardzo ważne. Gmina nam
dużo pomaga.

Dlaczego nie staracie się
o wsparcie z zewnątrz,
choćby z unijnych dotacji?
Nie możemy korzystać ze środków
europejskich, gdyż takiemu wsparciu podlegają budynki, które przez
lata były zaniedbywane, na których
efekt energetyczny będzie znaczny.
My mamy w większości zasobów wymienione okna, docieplone stropodachy, wymienione bramy do klatek
schodowych. Ta różnica pomiędzy
ubytkiem ciepła przed i po termomodernizacji wychodzi stosunkowo
niewielka, zatem nie osiągniemy
współczynnika wymaganego przez
Unię, aby otrzymać dofinansowanie.
Moglibyśmy skorzystać, gdybyśmy nic
nie robili przez lata. Tymczasem program termomodernizacji funkcjonuje
w Polkowicach od lat i chwała za to,
że burmistrz i rada miejska znajdują
pieniądze, aby wspierać polkowiczan, którzy mieszkają na zasobach
spółdzielni.

Dalekie plany…
Do 2031 roku mamy przygotowany
harmonogram termomodernizacji budynków na zasobach spółdzielni. Jeśli
wsparcie gminy będzie utrzymywało
się na podobnym poziomie, wówczas
do tego roku powinniśmy zakończyć
termomodernizację wszystkich naszych obiektów.

Wspomniał pan o strefie rewitalizacji. Czym to się różni od termomodernizacji?
W ramach rewitalizacji malujemy budynki, uzupełniamy ubytki w elewacji,
wymieniamy rynny, pasy podrynnowe,
rury spustowe, nie ocieplamy natomiast elewacji, ponieważ te bloki mają
już docieplenie. W tamtym roku zrewitalizowaliśmy pięć budynków, przy
pięćdziesięcioprocentowym udziale
gminy Polkowice. W tym roku jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na
budynek przy 11 Lutego 27-33. Jest
to najdłuższy budynek na tej ulicy.
Wkrótce rozpocznie się jego rewitalizacja. Zostanie pomalowany zgodnie
z kolorystyką przewidzianą dla tego
osiedla. Zyska nowy blask.

Działania spółdzielni widać
nie tylko na zewnątrz, ale
i wewnątrz budynków.
Na bieżąco remontujemy klatki, suszarnie i rowerownie. W tym roku
skończyliśmy Górników 1-13. Przy
takich remontach, między innymi,
wymieniamy oświetlenie na LED-owe z czujką zmierzchu i ruchu, co obniża koszty użytkowania powierzchni
wspólnych. Wymieniamy obudowy

szachtów, w których są kable i liczniki oraz tablice informacyjne wewnątrz
klatek. W przyszłym roku podobne
remonty planujemy w bloku przy
Skalników 1-21. Ponadto zaczęliśmy
sukcesywnie wymianę domofonów na
cyfrowe, zaczynając od tych najstarszych bądź najbardziej awaryjnych.

Inwestujecie również
w bezpieczeństwo mieszkańców wieżowców.
Tak, a dokładnie nawadniamy suche
piony. Skończyliśmy takie przedsięwzięcie w wieżowcu przy ulicy
Sztygarskiej. Tam mieszkańcy mogą
zauważyć na półpiętrach nowe zawory. W ramach tego przedsięwzięcia
wymieniliśmy nie tylko rury, ale przebudowaliśmy hydrofornię, montując
nowy hydrofor, wyrzucający wodę
o potrzebnych strażakom podczas
akcji gaśniczych, parametrach. Dzięki temu, w razie pożaru, pion będzie
wyrzucał wodę z odpowiednim ciśnieniem nawet na najwyższej kondygnacji. Suche piony nawodniliśmy
również w dwóch naszych wieżowcach
przy ulicy Ratowników. Przygotowujemy się do inwestycji przy Miedzianej 1-3. Docelowo taki system będzie
funkcjonował we wszystkich naszych
budynkach wysokich, dla bezpieczeństwa mieszkańców. Apeluję jednocześnie, by tych zaworów nie odkręcać
bez potrzeby.

Mówił pan o rosnących
kosztach energii. Czy, jako
spółdzielnia, rozważacie
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii?
Nie tylko rozważamy, ale i zdążyliśmy
w nie zainwestować. Na dachu budynku technicznego zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne, które na bieżąco
zasilają w energię elektryczną obydwa
nasze budynki, a więc techniczny, jak
i administracyjny. Jest to pierwsza inwestycja spółdzielni w fotowoltaikę.
Po analizie, jaką wykonaliśmy jesienią ubiegłego roku, ma się ona zwrócić w ciągu sześciu lat. Obecnie ceny
energii szybko rosną, zatem powinna
się ona zwrócić wcześniej. Dziękuję
za duże wsparcie merytoryczne Klastra Energii Zagłębia Miedziowego,
którego przedstawiciel uczestniczył
w rozmowach z wykonawcą i wspierał
nas swoją wiedzą. Cały czas monitorujemy też kwestie prawne na poziomie
Parlamentu i ministerstw, ponieważ
chcemy, aby z dobrodziejstw fotowoltaiki mogli korzystali nasi mieszkańcy. W tej chwili nie ma jeszcze takich
rozwiązań. Jeśli się pojawią, to będziemy przygotowywać się do takich
inwestycji.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
12.05.2022
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Chcą na stałe oddawać krew w Polkowicach
Ponad 21 litrów krwi zebrano w Polkowicach podczas pierwszej akcji zorganizowanej w nowym punkcie przy ulicy Głogowskiej 11. W przyszłości może to być stałe miejsce zbiórek tego bezcennego leku. Takie są oczekiwania.

Piotr Marszałek

FOT. U. ROMANIUK

FOT. FACEBOOK: P. GAMBAL

PREZES KLUBU HDK PCK
IM. „MIEDZIANEJ KROPLI KRWI”
PRZY O/ZG „RUDNA”

- Jeżdżę do Lubina, żeby oddać krew,
dlatego byłoby bardzo dobrze, gdyby punkt krwiodawstwa na stałe był
w Polkowicach – mówi pani Aniela,
mieszkanka Sobina. – Wiadomo, jest
bliżej i nie trzeba zbyt długo czekać
– dodaje.
Podobnego zdania jest pani Klaudia,
polkowiczanka, która krew oddała po
raz pierwszy: - Z chęci pomocy i dlatego, że na miejscu – podkreśla.
Z kolei pan Krzysztof, wieloletni
krwiodawca, także polkowiczan,

jeździ do oddziału terenowego w Głogowie: - Myślę, że gdyby punkt był
w Polkowicach, to byłoby więcej chętnych do oddania krwi. Tam często są
kolejki, bo przyjeżdżają ludzie z całej
okolicy.
W sumie, do punktu przy ulicy Głogowskiej zgłosiło się 57 osób, spośród
których krew oddało 47, w tym dziesięć po raz pierwszy. Zebrano 21.150
ml krwi.
Akcję zorganizował Klub HDK PCK
im. „Miedzianej Kropli Krwi” przy O/

ZG „Rudna” wspólnie z Polkowickim
Centrum Usług Zdrowotnych.
- To pierwsza z cyklicznych zbiórek.
Zrobimy wszystko, żeby taki punkt
powstał w Polkowicach na stałe, żeby
w Sercu Zagłębia Miedziowego można było oddać krew w każdym momencie – zapewnia Paweł Gambal,
prezes PCUZ, i podkreśla: - Wszystko
zależy od frekwencji. Średnio co trzy
miesiące będziemy organizować tutaj
takie zbiórki i jeżeli frekwencja będzie
wystarczająco duża, to myślę, że do

Szczepią przeciwko HPV

FOT. PIXABAY

Ruszył kolejny program polityki zdrowotnej burmistrza Polkowic „Szczepienia
przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego”.

- W tym roku szczepieniami objęte
zostaną wszystkie chętne dziewczęta zamieszkujące gminę Polkowice,
urodzone w roku 2008, które dotychczas nie zostały zaszczepione oraz nie
mają przeciwwskazań medycznych do
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szczepienia - mówi Ewelina Armata
z Polkowickiego Centrum Usług
Zdrowotnych.
Szczepienie poprzedzone zostanie edukacją w zakresie profilaktyki nowotworu szyjki macicy oraz

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
12.05.2022

kwalifikacją lekarską. Uczestniczki
otrzymają szczepionkę o najszerszym,
dostępnym na polskim rynku medycznym spektrum działania.
- Zachęcamy do szczepień. To najlepsza profilaktyka, którą możemy podarować sobie i swoim bliskim. Uczennice otrzymują złożoną szczepionkę
skierowaną przeciwko 9 typom wirusa HPV. Chroni ona przed zmianami
przednowotworowymi, brodawkami
płciowymi oraz nowotworami szyjki
macicy, sromu, pochwy i odbytu. To
bezpieczny zabieg, rekomendowany
przez Ministerstwo Zdrowia - zachęca Paweł Gambal, szef polkowickiej
przychodni.
Planuje się, że w roku 2022 ze szczepień skorzysta około 130 dziewcząt.
Gmina zamierza przeznaczyć na ten
cel 114 400 złotych.
Informacje dotyczące realizacji
programu udzielane są codziennie w godz. 8-14, pod numerem
tel. 76 746 08 07.
PCUZ

półtora roku taki punkt w Polkowicach
na pewno powstanie.
Jak zachęcić mieszkańców do dzielenia się z innymi lekiem o tyle bezcennym, że nie da się go wyprodukować?
- Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno
podstawowe pytanie: „Czy jest ktoś, kto
by nam pomógł?” – mówi Piotr Marszałek, prezes Klubu HDK PCK im.
„Miedzianej Kropli Krwi”. – Są różne
sytuacje życiowe. Wiem, że oddając
krew, kogoś w tym momencie ratuję
i wiem, że jeśli będzie sytuacja taka,

W tym pomieszczeniu, punkcie szczepień, zbiórka krwi odbyła się po raz pierwszy i jestem
bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że w połowie sierpnia
będzie kolejna akcja. Docelowo chcielibyśmy uruchomić tutaj
stały punkt krwiodawstwa, ale
wszystko zależy od krwiodawców, czy będą chcieli. A myślę,
że chcą. Bardzo dużo osób przyjeżdża do Polkowic z Gromadki,
Chojnowa czy Przemkowa, bo
pracują w kopalni, w strefie. Dla
nich, gdyby punkt krwiodawstwa był w Polkowicach, rozwiązałby wiele problemów. Po pracy mogliby oddać krew, zamiast
jechać do Lubina czy Głogowa.
że trzeba będzie mi pomóc, to też krew
otrzymam. Jesteśmy jak jedna wielka
rodzina. Cieszę się z tego, że młodzi
ludzie rozumieją, po co oddają krew.
Cząstką siebie ratują innych.
O terminach kolejnych akcji będziemy
informować na bieżąco.
ULK

Asystent pomoże osobie
niepełnosprawnej
Ponad 900 tysięcy złotych przekaże gmina Polkowice na zadanie „Asystent osoby niepełnosprawnej –
edycja 2022”, które realizowane będzie do końca
roku. Na ten cel samorząd otrzymał spore dofinansowanie.
- Miesięcznie z usługi asystenta
będzie mogło skorzystać do minimum 40 osób z niepełnosprawnościami, w tym do minimum trojga
dzieci w wieku do szesnastego roku
życia, do dwudziestu pięciu osób
z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz do dwunastu osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
– wymienia Bożena Maciejowska,
dyrektor wydziału zdrowia, spraw
społecznych i mieszkaniowych urzędu gminy.
Asystent pomoże, między innymi,
w załatwieniu spraw urzędowych,
w korzystaniu z dóbr kultury (kino,
teatr, muzeum itp.) czy zaprowadzeniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
lub przyprowadzeniem z niej.
- Kolejny rok realizujemy bardzo

istotne zadanie, które jest realnym
wsparciem dla osób potrzebujących
pomocy w wykonywaniu niektórych
codziennych czynności – mówi Ewa
Kowalik, zastępca burmistrza ds.
społecznych. – Zapraszamy do kontaktowania się z Fundacją Eudajmonia, realizatorem tego zadania.
Aby skorzystać z usług asystenta
należy zgłosić się do Biura Fundacji
Eudajmonia przy ul. Borówkowej 5a
w Polkowicach, nr tel. 76 753 91 39,
w godz. od 9 do 15.
Całe zadanie będzie kosztować ponad 900 tysięcy złotych, z czego około 880 tys. zł pochodzi z Funduszu
Solidarnościowego przyznanego
w ramach programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”.
ULK

Nowe koszulki z logo gminy przyniosły Mastersom sukces
Ponad 30 medali i I miejsce w klasyfikacji drużynowej Grand Prix Pucharu Polski II Edycji Koziołków Pływackich MASTERS w Kędzierzynie – Koźlu. Z takim dorobkiem wróciła do domu ekipa klubu pływackiego Masters Polkowice.

FOT. KLUB MASTERS POLKOWICE

Sukces mastersi zawdzięczają trenerowi Bogdanowi Puchalskiemu oraz
prezes klubu pani Beacie Kowarzyk
i pozostałym członkom zarządu, którzy organizują logistycznie i finansowo
całe przedsięwzięcie. Dużym wsparciem
w ich działalności sportowej są dotacje
z urzędu gminy.

Reprezentanci klubu kilka razy w roku
biorą udział w różnego rodzaju zawodach, od mistrzostw Polski po imprezy
okręgowe.
- Odnosimy mniejsze lub większe sukcesy i to daje nam ogromną satysfakcję
– podkreśla Józefa Wołoszczuk z klubu Masters Polkowice, radna miejska.
– Podczas Grand Prix Pucharu Polski - II Edycji Koziołków Pływackich
MASTERS w Kędzierzynie – Koźlu

odnieśliśmy niesamowity sukces. Zdobyliśmy 34 medale i tym samym I miejsce w klasyfikacji drużynowej. Otrzymaliśmy przepiękny puchar. Na razie nie
wiemy, gdzie powinien być wyeksponowany, ale na pewno znajdzie się dla niego godne miejsce. A nasza zawodniczka,
Emilia Kawula, otrzymała wyróżnienie,
jako najstarszy uczestnik imprezy. Pani
Emilia skończyła 81 lat, jednak - jak żartuje - to są tylko przestawione cyferki, bo
powinno być 18.

Natalia - nasza
reprezentantka
Natalia Czajkowska reprezentowała gminę Polkowice na Mistrzostwach Europy w Bikini Fitness, które odbyły się na Santa Susane w Hiszpanii.

- Ostatnio, w ramach promocji gminy
Polkowice, otrzymaliśmy nowe koszulki i zgodnie uznaliśmy, że właśnie one
przyniosły nam szczęście – dodaje Józefa Wołoszczuk. - Dla nas sukces jest
tym większy, że średnia naszego wieku
mieści się w granicach 60+. Łączą nas
pogoda ducha, radość ze wspólnego
przebywania i realizacji naszych zainteresowań. Wspieramy się wzajemnie,
spotykamy nie tylko na codziennych
treningach, ale także towarzysko, żeby
porozmawiać. Jesteśmy dla siebie ważni
- zaznacza.
Obecnie klub pływacki Masters Polkowice zrzesza około 50 osób w wieku od
ponad czterdziestu paru do powyżej
osiemdziesięciu lat.
ULK

Takie rzeczy (nie) tylko w Polkowicach
Lewitujący wagonik górniczy przy ul. Kmicica oraz imperialne myśliwce wylatujące spod „kuli”, czyli fontanny na skwerze krwiodawców – takie widoki mieli facebookowicze, obserwujący oficjalną stronę gminy Polkowice w ostatnim czasie. W ten sposób, ku uciesze jednych i zdziwieniu drugich, uczciliśmy dwie daty: Międzynarodowy Dzień Harrego Pottera oraz Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen.

Karol Pikor
SPECJALISTA DS. KREOWANIA
MARKI „POLKOWICE”

Kamera. Akcja! Przed wagonik górniczy przy Kmicica w Polkowicach
podchodzi dziewczynka w mundurku
z Hogwartu (Szkoły Magii i Czarojedziejstwa z uniwersum Harry’ego Pottera), wyciąga różdżkę i mówi: „Wingardium Leviosa”. Wagonik unosi się
i zaczyna lewitować. Po chwili dziewczynka opuszcza różdżkę, a wagonik
z hukiem opada na postument. Dziewczynka (sądząc po szatach – na pewno
z Gryffindoru) odbiega w podskokach
i macha do kamery. Koniec sceny.
Wideo pojawia się na gminnym facebooku 2 maja, a więc w święto
wszystkich fanów czarodziejskiego
uniwersum. Biuro prasowe dodatkowo, dla żartu, wnioskuje do samego
burmistrza, o utworzenie w Polkowicach Hogwartu.
Post wywołał duże poruszenie w mediach społecznościowych, bo został

udostępniony również na LinkedIN
gminy Polkowice. Obserwatorzy nie
szczędzili pozytywnych komentarzy.
Katarzyna Brzezińska: „Ale jazda !
Ktoś fajny to wymyślił ”
Ape Marek: „Świetny pomysł ”
Marta Stadnik: „Cudne!”
Kamera. Akcja! Z lotu ptaka widzimy
skwer krwiodawców w Polkowicach.
W tle spokojna muzyka. Zbliżenie
na samą fontannę, czyli znaną wśród
mieszkańców kulę. Nagle kula, wraz
z podstawą chowają się w ziemi,
a z dziury zaczynają kolejno wylatywać imperialne myśliwce z Gwiezdnych Wojen. Po czym kula wraca na
miejsce, a zza niej nieśmiało wygląda
popularny robot R2D2. Koniec sceny.

Clip pojawia się na gminnym facebooku 4 maja, a więc w Światowy Dzień
Gwiezdnych Wojen. Post zgarnia wiele reakcji i udostępnień, pojawiają się
pod nim również komentarze.
Barbara Wosik: „Ale super to jest
dobry pomysł ”
Kamil Jagiełło: „WOW! Zajefajne!
Jest Moc!”
Sabina Kowalska: „Prima aprilis już
było. Wy tak na serio? Zmieńcie proszę
dillera...”
Pani Sabinie szybko odpowiedziała
w komentarzu inna polkowiczanka.
Katarzyna Walkiewicz: „Sabina
Kowalska 4 maja jest Światowy Dzień
Gwiezdnych Wojen. Nie każdy musi lubić sci-fi, ale są ludzie, którzy doceniają
pomysł. Podobnie wcześniej z Harrym

Potterem. Fajnie, że ktoś w urzędzie ma
poczucie humoru ”
- Nie wszystkie treści w gminnych
mediach muszą być poważne czy informacyjne. Czasem warto postawić
też na odrobinę rozrywki, by wywołać
uśmiech na twarzy odbiorów i tym samym oderwać ich na chwilę od prozy
codzienności. Wystarczy spojrzeć
na facebooki dużych miast, jak Łódź
czy Warszawa, gdzie treści związane
z lokalnymi wydarzeniami czy poczynaniami samorządowców przeplatają się z popularnymi memami czy
śmiesznymi animacjami– mówi Edyta
Drzymała, główna specjalistka ds. komunikacji medialnej w Urzędzie Gminy Polkowice. - Dzięki zaufaniu, jakim
obdarzył nas burmistrz Polkowic, jak
i nasz bezpośredni szef, Krzysztof Kaczanowski, postanowiliśmy od czasu
do czasu serwować rozrywkowe treści

Jest to mój debiut, jeżeli chodzi o efekty specjalne. Pomysł w grupie narodził się
spontanicznie. Edyta rzuciła mi wyzwanie. Następnie pilnowała i wyjaśniała szczegóły w uniwersach
Harrego Pottera i Star Wars.
Ja skupiłem się na realizacji
i efekcie wow! Są to początki bardzo dobrej zajawki.
Zdecydowałem się rozwijać
w tym kierunku, ponieważ
przekonałem się, że mogę
o wiele, wiele więcej...
polkowiczanom, wykorzystując lokalną architekturę i dopasowując ogólnoświatowe trendy do polkowickich
realiów. Wiemy, że członkowie naszego zespołu są niezwykle kreatywni
i mamy człowieka, który świetnie radzi
sobie z animacjami, dlatego wykorzystujemy ten potencjał – dodaje.
DRM
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MIESZKAM

Mieszkam, głosuję, decyduję

Łukasz Puźniecki
BURMISTRZ POLKOWIC

W odróżnieniu od dotychczas istniejących
rad osiedli, zarządy osiedli będą bardziej
ekonomiczne
i bardziej efektywne.
Reforma
obejmuje m.in. oszczędności
w ramach funkcjonowania osiedli, ale
także poprawę efektywności ich działania
poprzez zmniejszenie
liczby członków tych
jednostek czy uzyskiwanie większej frekwencji w ich posiedzeniach, aby było to
ciało jak najbardziej
sprawne w działaniu. Gremia te będą
m.in. kreowały życie
społeczne na terenie
osiedli oraz zapewnią
bezpośredni wpływ
mieszkańców na ich
najbliższe otoczenie.

– Głos mieszkańców jest decydujący, dlatego te wybory
będą tak ważne. Zachęcam i apeluję do mieszkańców,
aby w jak największej liczbie wzięli w nich udział. To od
mieszkańców będzie zależał wybór członków zarządów
osiedli, a następnie te osoby będą współdecydowały
o tym, co dzieje się w naszym mieście i w naszej gminie
– mówi burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.
Do zadań osiedlowych zarządów będzie należało m.
in. reprezentowanie interesów mieszkańców danego
osiedla wobec organów gminy Polkowice, zapewnienie
mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem osiedla czy podejmowanie,
współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków ich życia.
– Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny głos w dyskusji, głos doradczy, w który będę się wsłuchiwał ze
szczególną troską, bo będzie to głos mieszkańców,
a z takim właśnie hasłem „Blisko mieszkańców” szliśmy do ostatnich wyborów samorządowych. Powołanie zarządów osiedli jest działaniem, które ma to hasło
realizować – podkreśla włodarz naszego miasta.
Cykl wyborów do zarządów osiedli rozpocznie się
30 maja głosowaniem nad kandydaturami z Osiedla
Centrum – Stare Miasto. Dalej, w kolejności odbędzie się głosowanie dla Osiedla Sienkiewicza (31.05),
Osiedla Dąbrowskiego – Hubala (01.06), Osiedla Polanka (02.06), Osiedla Krupińskiego (03.06), Osiedla
Gwarków (06.06) i na koniec Osiedla Polkowice Dolne
(07.06). Do uczestnictwa w wyborach zachęcają także
polkowiccy radni.
– Zarządy osiedli to bardzo ciekawy element samorządności, który daje mieszkańcom bezpośredni wpływ na
rozwiązywanie bieżących problemów i kształtowanie
najbliższego otoczenia, a w konsekwencji na funkcjonowanie i rozwój całej naszej gminy – uważa Anna
Leśniak, radna Rady Miejskiej w Polkowicach.
Wybory do zarządów osiedli związane są z przeprowadzoną reformą wcześniej funkcjonujących
w Polkowicach rad osiedlowych.
– Reforma ta obejmuje m.in. oszczędności w ramach
funkcjonowania osiedli, ale także poprawę efektywności ich działania poprzez zmniejszenie liczby członków
tych jednostek czy uzyskiwanie większej frekwencji
w ich posiedzeniach tak, aby było to ciało jak najbardziej sprawne w działaniu – zaznacza burmistrz Łukasz Puźniecki.
Zarządy będą się znacznie różnić od funkcjonujących
wcześniej rad osiedlowych.
- Zmniejszyliśmy ilość osiedli. W tej chwili jest ich
siedem. W każdym okręgu jest porównywalna liczba
mieszkańców – mówi Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych. - Poza tym, nieco inaczej widzimy pracę zarządu osiedla. Ma to być organ, który
wspomaga burmistrza i urząd w tym, jak najbliższe
otoczenie ma się zmieniać i dostosowywać do potrzeb
mieszkańców. Natomiast ciężar przygotowywania
wszelkich imprez został przeniesiony na Centrum
Kultury – wyjaśnia.
Animacją życia kulturalnego czy rekreacją

FOT. T. PRASKI

Ruszył proces wyborów do polkowickich zarządów osiedli. Będą one dbały o zaspakajanie potrzeb
mieszkańców w ich najbliższym otoczeniu i pełniły rolę ważnego organu doradczego dla władz Polkowic.

mieszkańców oraz promocją zdrowia mają zajmować
jednostki i spółki gminne do tego powołane.
- Nadal są organizowane różnego typu wydarzenia na
osiedlach. Dla przykładu, podczas ubiegłorocznych
wakacji Centrum Kultury organizowało gry i zabawy
głównie dla dzieci, choć udział mogły brać całe rodziny.
Teraz jest to jednak bardziej skoordynowane. Centrum
Kultury unika sytuacji, że na dwóch osiedlach odbywają się w tym samym czasie podobne wydarzenia. Teraz
w różnych miejscach będziemy organizować różne
imprezy – mówi burmistrz Kowalik. – Jeżeli chodzi
o profilaktykę zdrowotną, to cały czas niezmiennie
rozszerzamy pakiet działań prozdrowotnych. Natomiast zmienia się to, że jest to bardziej przemyślane. Na
badania w ramach programów i zadań zgłaszają się te
osoby, które faktycznie tego potrzebują, a nie zapisuje
się każdy tylko dlatego, że podłożono mu listę podczas
pikniku– dodaje.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA
KANDYDATÓW ORAZ WYBORÓW ZARZĄDÓW OSIEDLI
Każdy zarząd osiedla będzie składał się z pięciu osób
– przewodniczącego i czterech członków. Kadencja
będzie odpowiadała kadencji rady miejskiej.
Kandydatów na przewodniczącego i członków zarządu osiedla zgłaszać i wybierać będzie można podczas
ogólnego zebrania mieszkańców.
Wybory przeprowadzać będzie trzyosobowa komisja
skrutacyjna, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników, na początku zebrania.
W pierwszej kolejności wybierany będzie przewodniczący zarządu osiedla. Głosowanie w wyborach na
przewodniczącego odbywa się przez postawienie na

karcie do głosowania znaku „X” w kratce przy nazwisku. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania
postawiono znak „X” w kratce przy nazwisku jednego
kandydata. Głos jest nieważny, gdy na karcie do głosowania postawiono znak „X” w kratce przy nazwiskach
dwóch lub więcej kandydatów lub nie postawiono go
wcale. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata
głosowanie w wyborach na przewodniczącego odbywa
się przez postawienie na karcie do głosowania znaku
„X” w jednej z kratek „za”, przeciw”, „wstrzymuję
się”. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania
postawiono znak „X” w jednej z kratek. Głos uważa
się za nieważny, gdy na karcie postawiono znak „X”
w więcej niż jednej kratce lub nie postawiono go wcale.
Następnie po przeliczeniu głosów i dokonaniu wyboru
przewodniczącego zarządu osiedla, przeprowadzone
zostaną wybory członków zarządu.
Głosowanie w wyborach na członków zarządu osiedla
odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” w kratce przy nazwisku co najwyżej
czterech kandydatów. Głos jest ważny, gdy na karcie
do głosowania postawiono znak „X” w kratce przy
nazwisku co najwyżej czterech kandydatów. Głos jest
nieważny, gdy na karcie do głosowania postawiono
znak „X” w kratce przy nazwisku więcej niż czterech
kandydatów lub nie postawiono go wcale.
Zarówno w przypadku wyboru przewodniczącego, jak
i członków zarządu, za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą
liczbę głosów, przeprowadzane jest dodatkowe głosowanie pomiędzy tymi kandydatami. Zasady dotyczące
przeprowadzenia głosowania w wyborach stosuje się
odpowiednio.
W przypadku nieobsadzenia mandatów w zarządzie
osiedla, przeprowadza się wybory uzupełniające, stosując odpowiednio przepisy dotyczące trybu wyborów
przewodniczącego i członków zarządu osiedla.
Wybory do zarządów osiedli w Polkowicach są powszechne, równe, bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej
liczby kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców
osiedla uprawnionych do głosowania. Prawo udziału
w ogólnym zebraniu mieszkańców mają stali mieszkańcy osiedla posiadający czynne prawo wyborcze.
PAMIĘTAJMY, ABY NA ZEBRANIE WYBORCZE DO ZARZĄDÓW OSIEDLI ZABRAĆ ZE
SOBĄ DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM.
Więcej informacji na oficjalnej stronie gminy:
polkowice.eu w zakładce „Mieszkam, głosuję, decyduję”.
Roman Tomczak
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EDUKACJA

Maturzyści zdają egzaminy

83 absolwentów Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Wyjątkowego
z dwóch powodów: w jubileuszowym roku tej placówki i wreszcie bez reżimu sanitarnego.
„Lalki”, bo była w zeszłym roku,
więc myślę, że będzie albo „Pan
Tadeusz”, albo „Dziady”, część
trzecia.
- Bez stresu, co ma być to będzie
– zapewniał z kolei ich kolega
Kamil. - Jeśli ktoś nie nauczy, to
nie zdaje.
Maturzyści rozpoczęli

egzaminacyjne zmagania w wyjątkowym dla Zespołu Szkół
roku.
- Jesteśmy w roku podwójnie jubileuszowym: 50-lecia Liceum
Ogólnokształcącego oraz 30-lecia Zespołu Szkół - mówi dyrektor Jolanta Rubiś-Kulczycka
i dodaje: – Jest to rocznik nieco

inny niż te sprzed dwóch czy
trzech lat. Pamiętajmy o tym,
że są to absolwenci, których dotkliwie doświadczył okres pandemii. Wspólnie uczyliśmy się
w bardzo trudnych warunkach.
Na pewno są to absolwenci o dużej samoświadomości i tego, że
bardzo dużo było w ich rękach.

Nieco inaczej pod względem formalnym, jak zaznacza dyrektor
ZS, zdawane są w tym roku egzaminy maturalne - nie ma ustnych
z języków polskiego i obcego, tylko pisemne.
Wszystkim maturzystom życzymy połamania piór!

Paszkowska: Chcemy angażować
się w życie lokalnej społeczności

Inżynierowie UJW

Uczelnia Jana Wyżykowskiego to nie tylko atrakcyjna oferta nauczania. To akcje społeczne i integracja, która zrzesza tysiące osób w Zagłębiu Miedziowym. O społecznej odsłonie UJW opowiada Maria Paszkowska, kierownik biura promocji i rozwoju inicjatyw lokalnych.
Uczelnia Jana Wyżykowskiego to regionalna uczelnia,
kształcąca specjalistów w regionie. Ale nie tylko. Budujecie studencką tożsamość
poprzez społeczne inicjatywy.
Poza działalnością podstawową, jaką jest
kształcenie studentów, chcemy angażować się w życie lokalnej społeczności, integrować, edukować i pomagać. Są to akcje charytatywne, jak na przykład zbiórka
nakrętek dla chorych dzieci, mikołajkowe
i wielkanocne kiermasze ciast czy ozdób
świątecznych, zbiórki kredek i pomocy
szkolnych. Są to także wykłady i spotkania z ciekawymi ludźmi, inicjowane np.
przez koła naukowe. Chętnie prowadzimy także wykłady w zaprzyjaźnionych
szkołach, nie tylko ponadpodstawowych,
z zakresu doradztwa zawodowego, pisania dobrego CV, umiejętności walki ze
stresem, autoprezentacji. Oprócz tego
prężnie działa u nas Uniwersytet Trzeciego Wieku i Uniwersytet Dziecięcy – to
dwie inicjatywy, które realizujemy przy
wsparciu gminy Polkowice.

Jednym słowem- dzieje się!
Ostatnio odwiedzacie szkoły średnie, gdzie w ramach
„drzwi otwartych” zachęcacie do wyboru UJW.
Bardzo lubimy te spotkania z młodymi
ludźmi. Są inspirujące i dają nam wiele informacji. Uczniowie spotykający
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się z nami dzielą się najczęściej na dwie
grupy: tych, którzy mają „plan na siebie”
i tych, którzy szukają odpowiedzi na pytanie „co ze sobą zrobić w przyszłości?”,
przy czym ta druga grupa jest bardziej
liczna. Oferta kształcenia UJW jest tak
skonstruowana, żeby kształcić właśnie
na potrzeby lokalnego runku pracy.
Podpowiadamy młodzieży, że edukację
można z powodzeniem łączyć z pracą,
że świetnym pomysłem jest podjęcie
studiów inżynierskich, jako studiów
I stopnia, bo dają one świetne kompetencje twarde, a następnie na II stopniu
(mgr) uzupełnić to studiami z Zarządzania, które wpłyną na rozwój kompetencji
miękkich, niezwykle ważnych w pracy
w każdym zawodzie.

Wasi studenci to zarówno
młodzi ludzie, jak i dorośli,
którzy równolegle zdobywają
doświadczenie zawodowe.
Równie chętnie angażują się
w życie społeczne uczelni?
Powiedziałabym nawet, że ci starsi angażują się chętniej. Przekrój wiekowy naszych studentów jest rzeczywiście dość
szeroki. Studiują u nas zarówno osoby
świeżo po maturze, jak i takie, które
z różnych względów wcześniej studiów
nie podjęły i teraz postanowiły zawalczyć
o siebie. Pomimo że dzieli je czasem nawet 20 lat, świetnie się dogadują i wspierają wzajemnie. Mnie to bardzo wzrusza.
Czasem przychodzą do nas na studia
osoby, które są absolwentami innych
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FOT. U. ROMANIUK

Weronika. – Ale nastawiamy się
pozytywnie i mamy nadzieję, że
będzie dobry temat. Uczyłam się
do ostatniej chwili, jeszcze wczoraj powtarzałam lektury - dodaje.
Podobnie przygotowywał się
Mikołaj, jej kolega z klasy, który
zapytany o potencjalne tematy
stwierdził: - Na pewno nie będzie

FOT. U. ROMANIUK

Tradycyjnie, pierwszy egzamin uczniowie zdawali z języka
polskiego.
- Mam nadzieję na przemianę
i że będą „Dziady”, ale nie wiem.
Każdy ma inne zdanie, bo może
też być tradycja, cierpienie i w sumie nie wiemy, co obstawiać –
mówiła przed wejściem do sali

uczelni, ale do awansu zawodowego
brakuje im właśnie studiów, które my
mamy w ofercie. Cieszę się wtedy, że jesteśmy blisko ich miejsca zamieszkania,
że mogą łączyć studiowanie z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Podziwiam
ich, bo wiem, że jest to wyzwanie. Czy coś
mnie zaskoczyło? Przez te 13 lat pracy
wiele było takich rzeczy. Praca w uczelni to praca z ludźmi, a każdy człowiek
ma swoją historię do opowiedzenia. Jest
jedno wspomnienie, które wraca do mnie
często – to pan Władysław, który przez
całe zawodowe życie marzył, żeby skończyć studia i zostać inżynierem. Udało
mu się to. Gdy przeszedł na emeryturę,
został inżynierem! Pamiętam, że prowadziłam uroczystość, na której wręczany
był mu dyplom – dostał oklaski na stojąco. To było bardzo wzruszające. I właśnie
dla takich momentów warto pracować.
Miło jest wiedzieć, że jesteśmy uczelnią,
która spełnia marzenia.
UJW

Na Uczelni Jana Wyżykowskiego wręczono
dyplomy inżynierskie na kierunkach górnictwo
- geologia, zarządzania i inżynierii produkcji,
logistyka, mechatronika oraz informatyka. Dyplomy otrzymało 60 absolwentów. 12 osobom
wręczono stypendia KGHM.

EDUKACJA

Na chwilę stali się górnikami

FOT. SP JĘDRZYCHÓW

FOT. SP JĘDRZYCHÓW

Zjazd na dół kopalni, ostrzelanie przodka, zbieranie rudy miedzi do wagoników, transport na powierzchnię, flotacja, klasyfikacja i załadunek koncentratu dla huty miedzi. Tego doświadczyli uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie podczas warsztatów przeprowadzonych przez przedstawicieli KGHM Zakładu Wzbogacania Rud w Polkowicach.

Były to pierwsze zajęcia z elementami pedagogiki, z cyklu
„Dzieci Miedzi” kierowane
do szkół, których nazwy są
związane z górnictwem, a ta
w Jędrzychowie nosi nazwę
„Twórców Polskiej Miedzi”.
Uczniowie wcielili się w rolę
górników i w ten sposób dowiedzieli się, jak wygląda praca

górnika w kopalni. Podzieleni
na brygady zjeżdżali w specjalnych tunelach na dół kopalni
i szli na swoje stanowiska pracy. Potem kolejno odbyło się
ostrzelanie przodka i zbieranie
rudy miedzi do przygotowanych wagoników, które transportują rudę na powierzchnię
do Zakładu Wzbogacania Rud.

Kolejne brygady przesiewały
przetransportowany urobek,
po czym następował proces
flotacji, a następnie klasyfikacja i załadunek koncentratu,
który trafił do huty miedzi.
- Najbardziej podobało mi się
przejście ciemnym tunelem
w kasku z latarką. Szukałem
swoich kolegów, którzy zagubili

się w korytarzu kopalni. Przez
korytarz przechodziły też panie i wszyscy biliśmy im brawa
– opowiada pierwszoklasista
Bartek z pierwszej brygady.
Górnikami byli uczniowie
z klas I-III i przedszkolaki,
a nauczyciele pełnili role sztygarów. Warsztaty zakończyły
skoki przez skórę z udziałem

Lisa Majora. Wszyscy dostali
medale za prawidłowo wykonane zadania.
- W cyklu zajęć „Dzieci Miedzi” uczestniczyła grupa dzieci młodszych - mówi Justyna
Wojciechowska, dyrektor
szkoły. - Kolejne zajęcia, zaplanowane na czerwiec, odbędą
się z udziałem klas starszych.

Zakłady Wzbogacania Rud
pełnią pieczę nad naszą placówką, dlatego też w ramach
współpracy chcemy wspólnie realizować inne projekty
i przedsięwzięcia – dodaje.
ULK

„Krasnal” gotowy
na przyjęcie nowych
maluszków
92 – to przewidywana liczba wolnych miejsc
na rok szkolny 2022/2023 w polkowickim
Żłobku Miejskim nr 1 „Krasnal”. Do placówki przyjmowane są wyłącznie dzieci zamieszkujące na terenie naszej gminy.

- Od kilku lat rekrutacja odbywa się na zasadzie przyznawania punktów – przypomina
Agnieszka Tomczak, dyrektor
Żłobka Miejskiego nr 1.
Najwięcej punktów dostają
zazwyczaj dzieci z rodzin wielodzietnych oraz dzieci niepełnosprawne i one przyjmowane
są w pierwszej kolejności.
- Także dzieci rodziców pracujących lub pobierających naukę
w systemie dziennym są przyjmowane w pierwszej kolejności, przed dziećmi rodziców,
którzy tego nie robią – dodaje

dyrektor „Krasnala”. - Za pracę
i naukę są dodatkowe punkty.
Wyniki rekrutacji będą pod
koniec czerwca, a zebrania
z rodzicami zaplanowano
na początek lipca. Są one
obowiązkowe.
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej żłobka, ale w razie
pytań czy wątpliwości można
kontaktować się z pracownikiem placówki telefonicznie
pod numerem 76 749 87 00,
w dni robocze w godz. od 7.30
do 15.30.
W ubiegłym roku w „Krasnalu” było 90 nowych, wolnych
miejsc, a dwa lata temu – 71.
Ich liczba zależy od tego, ile
dzieci w danym roku odchodzi
do przedszkoli.

GRAFIKA: ADAM MACHOWICZ

Rekrutacja dzieci do żłobka
rozpocznie się 16 maja i potrwa
do 15 czerwca. Wzory wniosków znajdują się na stronie
internetowej placówki: www.
zlobek.polkowice.pl w zakładce
Rekrutacja. Dokumenty należy wypełnić i złożyć osobiście
w sekretariacie.

ULK
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OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Burmistrz Polkowic ogłasza sprzedaż blachy
dachówkopodobnej.
Blachę dachówkopodobną odzyskano z rozbiórki
(używana) w ramach budowy świetlicy
w miejscowości Moskorzyn.
Blacha koloru czerwonego, w arkuszach, 14-sto
modułowa (długość modułu ok. 350 mm)
o wymiarach:
- ilość całkowita blach 213,18 m²,
- szerokość całkowita ok. 118 cm,
- długość całkowita ok. 508 cm,
- szerokość modułowa krycia ok. 110 cm,
- długość modułowa ok. 490 cm.
Blacha dachówkopodobna złożona jest w budynku gospodarczym (jałownik) w Kaźmierzowie.
Stan zużycia technicznego blachy dachówkopodobnej określa się na zadowalający.
Cena wywoławcza za 213,18 m² blachy dachówkopodobnej: 1299,88 złotych netto
tj. 1598,85 złotych brutto.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”
w Polkowicach ul. Kolejowa 24A
ogłasza przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
Polkowice ul. Lipowa 22/14
Mieszkanie o pow. użytkowej 26,10 m2 położone na IV piętrze, składające się z:
1 pokoju, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju
oraz przynależnej komórki piwnicznej
o powierzchni 5,54 m2 stanowiącymi udział
w częściach wspólnych budynku i gruntu
w wysokości 34/10000.
Cena wywoławcza 99 579,00 zł
3815,00/m2
Minimalne postąpienie wynosi 1000 zł

tj.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2022 r.
o godz. 1200 w siedzibie spółdzielni

Blachę dachówkopodobną można oglądać w budynku magazynu w Kaźmierzowie, po wcześniejszym kontakcie z Inspektorem ds. technicznych
i mienia Urzędu Gminy Polkowice, tel. 76 749
60 02 od dnia zamieszczenia ogłoszenia do dnia,
w którym mija termin składania ofert.
Pisemne oferty należy składać do 26 maja 2022 r.
do godz. 10.30
w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, Rynek 1,
pokój nr 10, z dopiskiem: „oferta kupna blachy
dachówkopodobnej” (wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone oferentom bez
rozpatrzenia).
Oferty można również przesłać listownie na adres urzędu z dopiskiem: „oferta kupna blachy
dachówkopodobnej”.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 maja
2022 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Górna
2, 59-100 Polkowice, pok. 204.

w Polkowicach przy ul. Kolejowej 24A.
Wadium w wysokości 4979,00 zł należy
wpłacić na konto spółdzielni w PKO BP
Nr 46 1020 3017 0000 2902 0025 6164.
Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.
Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z administracją spółdzielni – tel. 76 746 18 49,
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu w godzinach 800 -1400 pod nr telefonów:
- administracja - 076 746 18 48
- dział mieszkaniowy
- 076 746 18 58
- sekretariat - 076 746 18 40
Regulamin przetargu do wglądu w siedzibie
spółdzielni (pokój nr 7 lub sekretariat – nr
6).

Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu
pod adresem: www.polkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl
zamieszczono wykaz następującej nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę:
- dzierżawa budynku gospodarczego o pow.15 m2

znajdującego się w miejscowości Tarnówek 9, położonego w granicach działki nr 298 obręb Tarnówek (dzierżawa na rzecz dotychczasowego użytkownika).
Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać
w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Nieruchomości, ul. Rynek 19, pok. 10, tel.(076) 72 46
783

Każde źródło ciepła należy zgłosić do urzędu

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 ?
Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl/ ,naciśnij

Zarząd Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem pomieszczeń biurowych
Powierzchnia użytkowa biur: II Piętro 22,00 m2, Adres:
Rynek 2 pok. 1, Cena wywoławcza czynszu bez (396,00
zł/miesiąc netto), Wymagane wadium: 500,00 zł brutto.
Powierzchnia użytkowa biur: II Piętro 20,40 m2, Adres:
Rynek 2 pok. 2, Cena wywoławcza czynszu bez 367,20
zł/miesiąc netto), Wymagane wadium: 500,00 zł brutto.
Powierzchnia użytkowa biur: II Piętro 24,30 m2, Adres:
Rynek 2 pok. 8, Cena wywoławcza czynszu bez 437,40
zł/miesiąc netto), Wymagane wadium: 500,00 zł brutto.
Powierzchnia użytkowa biur: II Piętro 11,70 m2, Adres:
Rynek 2 pok. 8, Cena wywoławcza czynszu bez 210,60
zł/miesiąc netto), Wymagane wadium: 500,00 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2022 r. o godz. 13:00
w pok. 23 Polkowickiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach ul. Rynek 6.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą
wadium do dnia 12.05.2022 r.
w wysokości podanej w tabeli w zł na konto Polkowickiego TBS Sp. z o.o.
w Santander Bank Polska S.A. o/Polkowice nr konta:
21 1090 2109 0000 0005 5002 9044.

DYŻURY
RADNYCH
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MIEJSKIEJ
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17.05.22
MARIOLA KOŚMIDER
24.05.22
PIOTR OŻÓG
Radni pełnią dyżur we wtorki od godziny
16.00 do 17.00 w pokoju nr 203 Ratusza

76 75 92 096
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Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej, jeżeli osoba
wpłacająca wygra przetarg,
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu,
- ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg odmówi podpisania umowy najmu.
3. Przetarg uznaje się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą
najmu.
4. Ustala się wysokość pierwszego i następnych postąpień w wysokości co najmniej 10 zł.
5. Osoby zainteresowane najmem mogą zapoznać
się z następującymi pozostałymi dokumentami
przetargowymi:
a/ regulamin przetargu
b/ projekt umowy najmu
zamieszczonymi na naszej stronie internetowej www.
ptbs.com.pl lub uzyskać wszelkich informacji dotyczących zasad najmu osobiście w siedzibie Spółki pokój nr
1 lub sekretariacie w godz. 8:00 – 15:30
6. Osoby przystępujące do przetargu są zobowiązane do
podpisania umowy najmu
w wyznaczonym terminie.
7. Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.

Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcom Gminy Polkowice udzielane są

bezpłatne porady prawne w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu występowania szkód
górniczych.
Porad udziela radca prawny Robert Kurowski, który przyjmuje w siedzibie Kancelarii
Radców Prawnych QLQ H. Bucyk, P. Kaliciak, R. Kurowski sp. j. Oddział w Polkowicach, ul. Kilińskiego 6, w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 8.00 – 10.00.
Sekretariat radcy prawnego czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00.
– 15.00, nr telefonu 76/845-40-42.”

Powiat dopłaca do turnusów rehabilitacyjnych
Osobomzniepełnosprawnościami
przysługujemożliwość
udziałuwróżnychturnusach
rehabilitacyjnychdostosowanych
doichpotrzeb.Potrwającejprawie
dwalatapandemiiponownie
możnakorzystaćztakiej
formypodratowaniazdrowia,
adofinansowanienatencelmożna
uzyskaćskładającwniosekdo
PowiatowegoCentrumPomocy
RodziniewPolkowicach.

Aby uzyskać dofinansowanie na
taki turnus należy spełnić określone
warunki, przede wszystkim uzyskać
skierowanie od lekarza, a w roku,
w którym ubiegamy się o dofinansowanie nie możemy otrzymać innych
środków z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ośrodek, który wybieramy na
taki wyjazd musi także być wpisany
do specjalnego rejestru. Co ważne,
osoba, która posiada orzeczenie

o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, a nie
ukończyła 16. roku życia i ma właściwe wskazanie od lekarza może na
taki turnus wyjechać także z opiekunem. Do wniosku należy ponadto
dołączyć oświadczenie o wysokości
dochodów wraz z informacją o ilości
osób we wspólnym gospodarstwie
domowym.

Widząc ogromną potrzebę, spowodowaną również sytuacją pandemiczną wróciliśmy do dofinansowań turnusów rehabilitacyjnych
dla mieszkańców naszego powiatu
- argumentuje Jan Wojtowicz, wicestarosta polkowicki. Mieliśmy wiele
zapytań o tę formę wsparcia, stąd
decyzja o skierowaniu środków pozyskanych przez powiat z PFRON

właśnie na ten cel.
Powiat realizuje różne formy pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. Są to zarówno bezpośrednie
działania, dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, środki na likwidację barier architektonicznych, jak
i pomoc osobom, które na co dzień
opiekują się nimi. Mamy różne programy i bogatą ofertę, z której korzysta wielu uczestników. Dopłaty
do turnusów to forma, która była
realizowana po raz ostatni w roku
2016, jednak z uwagi na potrzeby
lokalnej społeczności wracamy do
niej. W tym roku do wydania mamy
środki w wysokości 170 tys., a nabór
wniosków jest ciągły i trwa do ich
wyczerpania.
Więcej szczegółów o warunkach
udzielania pomocy można uzyskać
kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, pod numerem tel. 76 729 92
28 (29).
Magdalena Mikołajewska

Jan Wojtowicz
WICESTAROSTA POLKOWICKI

Widząc ogromną potrzebę, spowodowaną również sytuacją pandemiczną wróciliśmy do dofinansowań turnusów rehabilitacyjnych dla
mieszkańców naszego powiatu.

Rodziny
zastępcze
poszukiwane
Powiat polkowicki poprzez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Polkowicach od lat poszukuje kandydatów,
którzy chcieliby pełnić funkcję rodziny zastępczej.
Każdy może podzielić się miłością i stworzyć dom dla dzieci, które potrzebują
jej najbardziej. W powiecie mamy już wiele rodzin, które pełnią taką funkcję
jednak stale potrzebni są nowi kandydaci, bo dzieci wciąż przybywa. Zostań
Rodzicem Zastępczym lub Prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka.
Jeśli zastanawiasz się czy odnajdziesz się w takiej roli oraz czy spełniasz wszystkie niezbędne warunki przyjdź lub zadzwoń do zespołu ds. rodzinnej pieczy
zastępczej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach,
ul. Spółdzielcza 2, tel. 530-591-739.

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ POWIAT POLKOWICKI

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
12.05.2022

15

WYDARZENIA

Polkowickie święto flagi

FOT. M. MIKOŁAJEWSKA

FOT. M. MIKOŁAJEWSKA

2 maja polkowiczanie uczestniczyli w uroczystości Dnia
Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.

FOT. M. MIKOŁAJEWSKA

FOT. M. MIKOŁAJEWSKA

Flagę narodową na maszt wciągnął
poczet flagowy Straży Miejskiej
w Polkowicach przy brzmieniu hymnu państwowego. Burmistrz Polkowic
Łukasz Puźniecki, wskazał na istotną
rolę obchodzenia Święta Flagi we
wspólnocie samorządowej, tworzącej
małą ojczyznę jednoczącą się w tym
ważnym dniu, czego symbolem było
wspólne trzymanie wielkiej białoczerwonej flagi oraz uwiecznienie tego
zdarzenia na fotografii. Tegoroczna
uroczystość została przygotowana

wspólnie przez samorząd gminny
i powiatowy. Obecny na uroczystości
starosta polkowicki Kamil Ciupak
przypomniał, że narodowe barwy nigdy nie były pustym symbolem, lecz
przez wieki uświęcone zostały realną
ofiarą pokoleń Polaków.
- Dlatego naszym świętym obowiązkiem jest dbanie o i szanowanie polskich symboli narodowych. I z tego
powodu bardzo dziękuję wszystkim
tu zgromadzonym, dziękuję pocztom
sztandarowym oraz mieszkańcom
za to, że swoją obecnością oddajecie
cześć i pamięć wszystkim tym, którzy dla tych barw walczyli i ginęli na
przestrzeni wielu wieków – powiedział
podczas uroczystości starosta polkowicki Kamil Ciupak. W obchodach
wzięły udział także poczty sztandarowe służb mundurowych oraz szkół
podstawowych.
RT/AM

Dwudniowe święto ziemi
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FOT. T. PRASKI

FOT. U. ROMANIUK
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FOT. T. PRASKI

W amfiteatrze miejskim oraz na osiedlu Polanka polkowickie przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w ciekawych
zajęciach oraz prezentowali swoje zdolności artystyczne podczas Dnia
Ziemi. Teatrzyki, występy muzyczne, a także zawody sportowe były
proekologicznym akcentem w tym ważnym dniu dla gminy Polkowice, która szczególnie dba o czyste środowisko, segregację śmieci oraz
odpowiednie gospodarowanie wodą. Dzieci ucząc się przez zabawę
dowiedziały się, jak istotna jest rola każdego z nas w dbaniu o Matkę
Ziemię oraz miały szansę stworzyć swoje własne ogródki w plastikowej butelce czy niedużym kawałku ziemi przy Przedszkolu Miejskim
nr 4.

PRZYGOTOWAŁA ALEKSANDRA MICHALSKA

WYDARZENIA

Bieg w słońcu - ATT Fun Run

FOT. PPK
FOT. PPK

FOT. PPK

FOT. PPK

Na stadionie lekkoatletycznym w Polkowicach odbyła się pierwsza
edycja ATT Fun Run. Świetna pogoda zachęciła polkowiczan do aktywności. W biegu uczestniczyło ponad 250 osób, co zaskoczyło i ucieszyło
organizatorów, ponieważ bieg planowany był na około 160 osób.
Głównym celem imprezy było promowanie aktywności na świeżym
powietrzu wśród dzieci i młodzieży, które przez ostatnie półtora roku
pandemii więcej czasu spędzały w domu. Polkowiczanie, od malucha
po seniora, mierzyli się z dystansem od 50 metrów na stadionie lekkoatletycznym, do 5 kilometrów ulicami naszego miasta. Organizację
imprezy wspierały gmina Polkowice oraz Straż Miejska.

Kurtyna w górę
XXIII Oblicza Teatru zwieńczone występami najmłodszych polkowiczan podczas teatralnego wydarzenia.

FOT. A. MICHALSKA

FOT. A. MICHALSKA

FOT. A. MICHALSKA

W tegorocznej edycji festiwalu wzięło 18 artystów indywidualnych oraz 9 grup przedszkolnych.
W sumie podczas dwóch dni występów na scenie swoje umiejętności zaprezentowało ponad 120
młodych artystów ze szkół podstawowych powiatu polkowickiego oraz gminnych przedszkoli.
Fundatorem nagród było Centrum Kultury w Polkowicach oraz gmina Polkowice.

PRZYGOTOWAŁA ALEKSANDRA MICHALSKA
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ROZMAITOŚCI

Wymień kopciucha
Nawet do 85 procent wydatków na nowe źródło
ciepła w zastępstwie za stary kocioł lub piec, który nie spełnia norm, mogą otrzymać mieszkańcy
w ramach tegorocznej edycji projektu grantowego.
Do 31 maja trwa nabór wniosków o wypłatę grantów w ramach projektu „Program
grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”. Jest to przedsięwzięcie
realizowane od kilku lat przez osiem gmin:
Polkowice, Głogów (miejska i wiejska),
Jerzmanowa, Kotla, Przemków, Radwanice oraz Żukowice.
Celem projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w wyniku
spalania paliw stałych w indywidualnych
instalacjach grzewczych. Maksymalny
poziom wsparcia to do 85 proc. wydatków
kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 35
tysięcy złotych.
– Do udziału w projekcie zapraszamy
osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe, w zakresie
mieszkań, których właścicielami są osoby
fizyczne – informuje Elżbieta Gałek-Kapusta, kierownik referatu rozwoju gminy.
Uwaga, z naboru wyłączone są zasoby komunalne, a także te należące do TBS-ów
czy spółdzielni mieszkaniowej. Granty
można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie
do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub instalację np. pomp ciepła albo kotłów spalających biomasę czy ewentualnie paliwa
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gazowe.
– Wymianie nie podlegają użytkowane
kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę –
dodaje Elżbieta Gałek-Kapusta.
W każdej z gmin biorących udział w projekcie utworzono punkty kontaktowe,
w których można otrzymać wszystkie
niezbędne informacje. W Polkowicach
taki punkt znajduje się w urzędzie gminy,
w kamienicy przy ul. Górnej 2. Ponadto,
wszystkie informacje na temat naboru oraz
dokumenty znajdują się na stronie: projekty.polkowice.eu.
Projekt na „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji” jest
współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, osi priorytetowej 3 Przedsiębiorstwa i Innowacje,
działanie 3.3 Efektywność energetyczna w
budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, poddziałanie 3.3.1
Efektywność energetyczna w budynkach
użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI, typ 3.3 e Modernizacja
systemów grzewczych i odnawialne źródła
energii – projekty dotyczące zwalczania
emisji kominowej – projekt grantowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
12.05.2022

Dotacje dla gminnych
placówek na promocję
czytelnictwa
Dwie szkoły podstawowe i cztery przedszkola w naszej gminie
zakupią nowości wydawnicze i sprzęt do bibliotek dzięki udziałowi w rządowym programie dotyczącym rozwoju czytelnictwa.

- Czytanie książek jest jak podróż, przygoda, którą każdy przeżywa inaczej – mówi
Ewa Kowalik, zastępca burmistrza ds. społecznych. - Pozwala na rozwój wyobraźni,
kreatywności, a więc wspiera rozwój intelektualny. Dlatego inwestycja w promocję
czytelnictwa jest inwestycją w rozwój młodego pokolenia – podkreśla.
Zainteresować ucznia czytaniem na poziomie szkoły podstawowej można poprzez zapewnienie mu powszechnego dostępu do lektur i nowości wydawniczych w bibliotekach
szkolnych. Pod tym względem polkowickie
placówki oświatowe są dobrze zaopatrzone,
ale aby jeszcze lepiej kształtować u uczniów
umiejętność czytania, dwie szkoły i cztery
przedszkola przystąpiły do programu rządowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata
2021-2025”. Dzięki otrzymanym dotacjom placówki te wzbogacą się o nowości

wydawnicze i będą promować czytelnictwo.
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach oraz Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
i Specjalnymi w Jędrzychowie (dotacja w wysokości po 12 tys. zł + wkład własny po 3 tys.
zł); Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko”,
Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole
Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka, Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
(dotacja w wysokości po 3 tys. zł oraz wkład
własny po 750 zł).
W sumie, koszt realizacji zaplanowanych na
ten rok przez gminne placówki zadań w ramach „Narodowego programu Czytelnictwa” wynosi 63 750 zł, w tym pozyskana dotacja to 39 tys. zł, a wkład własny - 24 750 zł.
ULK

GÓRNIK POLKOWICE

Kwietniówka z „Górnikiem”

FOT. KS GÓRNIK POLKOWICE

FOT. KS GÓRNIK POLKOWICE

FOT. KS GÓRNIK POLKOWICE

Były warsztaty, quizy, koncerty, a przede wszystkim były sportowe atrakcje z okazji 75-lecia KS
„Górnik” Polkowice. Podczas Kwietniówki w amfiteatrze miejskim każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

- Cieszymy się, że jesteśmy w tak
licznym gronie – mówi Waldemar Jedynak, prezes zarządu KS „Górnik”
Polkowice. - Obchodzimy 75-lecie
i najczęściej jest to czas, kiedy, jak
przy każdym jubileuszu, się wspomina, ale zamysł był taki, aby pokazać to,
co dzieje się w naszym klubie. Pokazać
młodzież, sekcje, zawodników.
W klubie są cztery sekcje: piłki nożnej,
najliczniejsza, oraz futsalu, szachów
i tenisa stołowego. W planach są cykliczne imprezy zachęcające dzieci
i młodzież do trenowania, na przykład,
szachy w parku.

Póki co każdy mógł przyjrzeć się poszczególnym sekcjom. Najmłodsi
mogli przywitać się z Krecikiem – maskotką klubu.
– Oby więcej takich imprez było w Polkowicach, zwłaszcza gdy pogoda dopisuje - mówi pan Marek, mieszkaniec
miasta, który przyszedł na Kwietniówkę z wnuczką.
Z kolei pan Artur przyszedł z całą rodziną: – Obejrzeliśmy mecz, wnuki są
bardzo zadowolone. Jest dużo atrakcji,
świetna zabawa.
Nie brakowało też amatorów gry
w szachy i tenisa stołowego.

- Działamy od 1984 roku, staramy się
upowszechniać tenis stołowy zarówno
wyczynowy, jak i rekreacyjny – mówi
trener Sławomir Słowiński. – Jest zainteresowanie, choć jeśli chodzi o młodzież, to nowoczesne technologie
zawracają im trochę w głowie. A taka
akcja promocyjna klubu „Górnik” Polkowice jest potrzebna, ponieważ nie
wszyscy wiedzą, że działalność sportowa wielosekcyjnego klubu odbywa
się w takim zakresie. Na żywo można
zobaczyć, czym jest każda dyscyplina.
To jest potrzebne przede wszystkim
dzieciom i młodzieży - podkreśla.

- To jedna z pierwszych, plenerowych
imprez i cieszę się, że ma ona piłkarski
charakter, co związane jest z obchodami 75-lecia klubu Górnik Polkowice
– podkreśla burmistrz Łukasz Puźniecki. – Są atrakcje dla młodzieży,
a także dla osób starszych, ale przede
wszystkim przewija się ten wątek jubileuszowy. Każde miasto ma swoje
symbole, swoje historie, wokół których jednoczą się mieszkańcy i właśnie
takim symbolem jest Klub Sportowy
„Górnik” Polkowice. To wyjątkowe
miejsce, sztafeta wyjątkowych piłkarzy, działaczy, sztabów trenerskich,

tych wszystkich, którzy przynosili nam
sportowe emocje przez wiele, wiele lat.
Najbardziej, włodarz miasta czekał na
prezentację najmłodszych sekcji sportowych, bo jak zaznaczył, to młodzież
jest przyszłością klubu.
Muzyczną część imprezy wypełniły występy „Miłego Pana” i grupy
„Łobuzy”.
Organizatorzy Kwietniówki to:
Centrum Kultury i KS „Górnik”
Polkowice.
ULK
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Walczą o historyczny medal

FOT. MKS POLKOWICE

Zawsze grają o zwycięstwo, czego przykładem jest awans do finału mistrzostw Polski. W gronie ośmiu najlepszych drużyn w Polsce chcą sprawić niespodziankę sobie i Polkowicom. O tym
fantastycznym zespole koszykarek MKS Polkowice U15 opowiada ich trener Sebastian Rudnicki, z którym rozmawia Ryszard Flisiewicz.

Gratuluję awansu
do finału mistrzostw
Polski. Zdecydowanie
wygraliście turniej
półfinałowy, widać,
że jesteście w gazie.
Dziękuję, dobra dyspozycja
zarówno w ćwierćfinałach, jak
i w półfinałach to efekt pracy
w całym sezonie, a także nieco
inny akcent motoryczny w ostatnim miesiącu.

Spodziewałeś się
tak dobrego wyniku w półfinałach?
Wiem, że potencjał drużyna ma
duży. Martwiłem się tylko, czy uda
się ją tak przygotować motorycznie i mentalnie, aby ten potencjał
wykorzystać. Jak do tej pory większość naszych planów jest realizowana i z tego się cieszę.
Ostatnie wyniki zespołu pokazują, że jesteście w formie.
Widać, że okres przygotowawczy był bardzo dobrze
przepracowany.
Praca zaczęła się już na obozie
sierpniowym, później treningi
we wrześniu i 2 turnieje ogólnopolskie. Duży wpływ na rozwój
tych zawodniczek miał udział aż
w trzech ligach ( 2. liga kobiet,
U17 i docelowa U15). Dużo grania niesie za sobą rozwój, ale też
ryzyko kontuzji i zmęczenia. Kilka, jak to w sporcie bywa, drobnych kontuzji było, niestety jedna
bardzo poważna. Wyeliminowała
ona kluczową zawodniczkę - Katarzynę Bajus z gry do końca sezonu. Ale dziewczyny z drużyny
mają to w pamięci i grają także
dla Kasi.
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To jest wasz pierwszy
historyczny awans do
finału. W poprzednich
latach kończyliście grę
na półfinałach. Teraz rozumiem, że nie
powiedzieliście jeszcze
ostatniego słowa?
Mój pierwszy finał krajowy w rozgrywkach PZKosz,
ćwierćfinałów i półfinałów już
kilka było, ale zawsze czegoś
brakowało. W tamtym roku
przegraliśmy wejście do finału 4 punktami, ale w tym roku
popełniliśmy mniej błędów i pokonując zdecydowanie Truso Elbląg, MKS Grójec i UKS Trójkę
Żyrardów zameldowaliśmy się
w gronie 8 najlepszych drużyn
w kraju. W finałach będzie dużo
elementów, które składają się
na ewentualny sukces, zrobimy
z drużyną wszystko, żeby każdy
kolejny mecz zagrać maksymalnie skoncentrowani, walcząc
o zwycięstwa.

W finale zagra osiem
najlepszych drużyn
w kraju. Tam już nie
będzie słabych zespołów. Kogo obawiacie
się najbardziej? Z pewnością z wieloma już
kiedyś graliście.
Każda drużyna w ścisłym finale prezentuje wysoki poziom.
W roli faworytów występują
Zagłębie Sosnowiec, Enea
AZS Poznań czy Politechnika
Gdańska. W grupie, oprócz
Sosnowca, spotkamy się z drużynami z naszych rozgrywek
ligowych, czyli 1KS Ślęza
Wrocław i ENEA AZS Gorzów
Wielkopolski. Co prawda, w lidze z obiema wygraliśmy, ale
w finałach każdą drużynę trzeba traktować jak potencjalnego
przyszłego mistrza.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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Wywalczenie medalu
z pewnością będzie
bardzo trudne, ale dopóki piłka w grze, to ....

dobrymi relacjami z trenerami
i zawodniczkami oraz ciężką
pracą na treningach, bo tylko
wtedy osiągną sukces.

Będzie to trudne, ale ja wierzę,
że jeżeli zagramy drużynowo,
z pełnym zaangażowaniem oraz
pozwoli zdrowie, to potencjał tej
drużyny może przełożyć się na
medal.

W Polkowicach ubiegłego roku utworzona
została Akademia
Koszykówki, czy to
jest krok naprzód
w rozwoju młodych
koszykarek?

Do turnieju finałowego
zostało jeszcze kilka
dni. Jak ten okres wykorzystacie? Czy będą
normalne treningi, czy
dasz swoim zawodniczkom odpocząć po
turnieju półfinałowym?
Wyjeżdżamy we wtorek do
Gdańska, a od środy 11 maja
rozpoczyna się turniej. Więc
nie ma już czasu na normalne
trenowanie. Treningi teraz mają
charakter pracy techniczno-taktycznej i musimy wierzyć, że
wcześniejsza praca motoryczna
wystarczy na wszystkie spotkania finałowe.

Prowadzisz zespół
młodych koszykarek,
które z roku na rok
robią postępy. Czy
już dzisiaj można
powiedzieć, że zobaczymy je za kilka lat
w pierwszym zespole
BC Polkowice? Czy za
wcześnie o tym mówić?
Żeby zafunkcjonować w ekstraklasie, musi być spełnionych
wiele czynników. Część naszych
zawodniczek już teraz jest w kadrach narodowych czy reprezentacjach województw. To dobra
droga do tego, żeby w przyszłości grać w BC Polkowice lub innym klubie w Polsce czy za granicą. Każdej dziewczynie życzę,
żeby potrafiła znaleźć balans
miedzy pasją do koszykówki,

Praca z dziećmi i młodzieżą
w Polkowicach nieprzerwanie
trwa od wielu lat. Dobrze się
stało, że nadano tej pracy wyraźniejszy akcent. Jej efekty są
i będą widoczne nie dlatego, że
powstała Akademia, tylko dlatego, że w Akademii będą pracować ludzie z pasją, dostrzegani
i doceniani przez władze Polkowic i Klubu. Brakuje trenerów do zajęć z najmłodszymi,
z którymi jest najcięższa praca
w cyklu szkolenia zawodnika.
Dlatego też dziękuję wszystkim
trenerom, którzy stawali na
mojej drodze i mogłem z nimi
współpracować, bo to także
ich zasługa, że MKS Polkowice
jest w finałach. Dziękuję Kornelii Bajus, Annie Ulatowskiej,
Zdzisławowi Waneckiemu oraz
Edycie Koryznie, która przyczyniła się, w równym stopniu co ja,
do tego że awans do finału mistrzostw Polski stał się faktem.

Na koniec naszej
rozmowy nie chcę
zapeszyć, ale życzę
wam medalu mistrzostw Polski. Chyba
dla ciebie byłoby to
spełnieniem marzeń
pracy trenerskiej?
Dziękuję. Myślę, że każdy trener
do tego dąży, nie zapominając,
żeby wychować dobrego zawodnika i człowieka.

Piłkarze halowi piłkarze Gór- Szachy
nika Polkowice ulegli na wyjeździe Futsal Team Brzeg 1:5. Marcel Misiek z sekcji szachowej Górnika Polkowice został
Futsal Team Brzeg – Górnik
zwycięzcą turnieju Krosno OdPolkowice 5:1 (0:0)
rzańskie Wiosna 2022 – do lat
Bramk dla Górnika: Sava
12. W siedmiu partiach Marcel
Lutaj .
zgromadził na swoim koncie
W 26. kolejce Statscore Futsal
6,5 punktu.
Ekstraklasy drużyna Górnika
Polkowice uległa zespołowi
Red Dragons Pniewy 2:5. Po- Kolarstwo
rażka praktycznie przekreśliła
Młodzi kolarze MKS Polkowiszanse na pozostanie Górnika
ce rywalizowali w Koźminku
w futsalowej elicie.
Górnik Polkowice – Red Dra- w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kogons Pniewy 2:5
larstwie górskim. W pierwBramki dla Górnika: Rui Pinto
szym wyścigu na 7. miejscu
, Sawa Łutaj.
W meczu 27. kolejki Statsco- finiszował Adam Drozdowski,
a Tomasz Sienkiewicz był 20.
re Futsal Ekstraklasy. Piłkarze
Górnika Polkowice ulegli na – MKS Polkowice. W młowyjeździe, liderowi rozgrywek dziczkach polkowiczanki
przyjechały do mety w drugiej
Piastowi Gliwice 0:6.
Piast Gliwice – Górnik Polko- dziesiątce. Natalia Gacek zajęła 15, a Laura Bartkowiak
wice 6:0
uplasowała się na 18.miejscu.
W wyścigu sztafet drużynoKoszykówka - młodzieżowa
wych zawodnicy MKS Polkowice ukończyli zmagania na
Drużyna MKS Polkowice
miejscach: 7. Natalia Gacek
w kategorii U15 z przytupem
awansowała to Finałów Mi- / Adam Drozdowski oraz 14.
Laura Bartkowiak / Tomasz
strzostw Polski.
Sienkiewicz.
W pierwszym meczu turnieju
W zawodach Pucharu Polski
półfinałowym polkowiczanki
w kolarstwie szosowym i Elipokonały MKS Truso Elbląg
92:71 ( 36:10, 24:22, 17:18, minacje do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży kończy15:21).
my 4 miejscem zajął Szymon
W drugim meczu koszykarki
Bęben w wyścigu ze startu
MKS Polkowice pokonały
MKS Grójec 96:49 ( 20:17, wspólnego.
Wyniki jazdy indywidualnej
22:8, 29:5, 25:19).
W ostatnim meczu koszykar- na czas:
Kat. młodzik (dystans 5 km)
ki MKS Polkowice pokonały
gospodynie turnieju – UKS 7. Adam Drozdowski, 20.Tomasz Sienkiewicz
TRÓJKĘ Żyrardów.
MKS Polkowice – UKS TRÓJ- Kat. młodziczka (dystans 5
KA Żyrardów 86:42 ( 24:13, km)
13. Natalia Gacek,19. Laura
26:7, 18:7, 18:15 ).
Bartkowiak
Wyróżnienia indywidualne :
Kat. junior młodszy (dystans
MVP meczu z Żyrardowem :
10 km)
Zuzanna Stępień
MVP drużyny w całym turnie- 11. Szymon Bęben, 45. Jakub
Kielin
ju : Julia Rakowska
MVP turnieju półfinałowego Juniorzy młodsi rywalizowali
w wyścigu szosowym na dyMistrzostw Polski: Dominika
stansie 78 km. Szymon Bęben
Puzio
wywalczył 4. miejsce, a Jakub
Kielin był 28.
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Podnoszenie Ciężarów
Piłka nożna
W meczu 30. kolejki Fortuna 1
Ligi Górnik Polkowice zdobył
KPC Górnik Polkowice wygrykomplet punktów w meczu
wa trzeci mecz z rzędu Polskiej
z zespołem GKS Jastrzębie.
Ligi Podnoszenia Ciężarów
Górnik Polkowice – GKS Ja- – Drużynowych Mistrzostw
strzębie 1:0 (1:0)
Polski. Tym razem polkowiBramka: Bruno Żołądź
czanie pokonali KS Raszyn
W meczu Fortuna 1 Ligi Zielo- 2153,58 – 1462,77 dodając
no-Czarni ulegli na wyjeździe
do tabeli dwa oczka. Po trzech
miejscowej Koronie 1:2.
rundach Górnicy są liderem
Korona Kielce – Górnik Polko- grupy południowej i już mogą
wice 2:1 (0:1)
być pewni awansu do półfinaBramki: Roberto Corral , łu rozgrywek. Reprezentanci
Marcin Szpakowski – Robert
Górnika uzyskali najlepszy
Hehedosz
wynik w kraju oraz poprawili
W meczu 32. kolejki Fortu- własny rekord punktowy.
na 1 Ligi Górnik Polkowice
przegrał u siebie z ŁKS-em
Igor Osuch – sztangista KPC
Łódź 0:2. Porażka przekreśli- “Górnik” Polkowice zajął 6.
ła szansę Zielono-Czarnych
miejsce podczas mistrzostw
na utrzymanie się w gronie
Świata do lat 20.
pierwszoligowców.
Górnik Polkowice – ŁKS Łódź
Lekkoatletyka
0:2 (0:1)
Bramki: Pirulo 14 .
Podczas mityngu lekkoatletycznego w Lubawce DagmaPiłka nożna – młodzieżowa
ra Janczak wygrała trojskok
wynikiem 10,41m i wieloskok
Miniony weekend obfitował 10,58m. Te same konkurencje
w mecze ligowe oraz turnieje
wygrał Bartosz Wietuszyński
młodych piłkarzy Górnika
skacząc w trójskoku 11,97m
Polkowice.
i w wieloskoku 11,78m.
U19 Liga Makroregionalna
W pchnięciu kulą w kategorii
Juniorów Starszych
U18 wygrała Małgorzata WróRuch Chorzów – Górnik Po- bel pchając kulę na odległość
lkowice 2:3
11,79m. Bartłomiej Figas
U17 Liga Wojewódzka Junio- wygrał pchnięcie kulą w katerów Młodszych
gorii U20 wynikiem 13,45m.
Górnik Polkowice - Parasol
Najmłodszy kulomiot Michał
Wrocław 0:2 (0:0)
Kuziemka w kategorii U14 wyU15 Liga Wojewódzka
grał wynikiem 10,87m.
Trampkarzy
Podczas ogólnopolskiego miGórnik Polkowice – Miedź II
tyngu w Słubicach, Dagmara
Legnica 12:2 (5:0)
Janczak skoczyła w trójskoku
U13 Liga Wojewódzka 10,04m a Bartosz WietuszyńMłodzików
ski poprawił życiówkę skacząc
Górnik Polkowice – Łużyce
na odległość 11,86m. Michał
Lubań 3:1
Kuziemka poprawił rekord
U12 Liga Okręgowa
życiowy pchając kulę na odMłodzików
ległość 11,05m. W kategorii
Chrobry Głogów – Górnik Po- U18 Julia Drzyzga wygrała
lkowice 3:1
pchnięcie kulą wynikiem
Tu r n i e j D Z P N U - 1 1 11,87m, oraz zajęła 3. miejsce
w Polkowicach
w rzucie dyskiem – 32,55m.
Górnik Polkowice – Chrobry
Małgorzata Wróbel zajęła 2.
Głogów 2:3
miejsce w pchnięciu kulą wyGórnik Polkowice – Zagłębie
nikiem 11,72m i 4. w rzucie
Lubin 0:4
dyskiem z rekordem życioGórnik Polkowice – Iskra Ko- wym 32,06m. Bartłomiej Figas
chlice 0:2
w kategorii U20 zajął 2. miejGórnik Polkowice – Konfeks
sce w pchnięciu kulą – 12,62m
Legnica 1:2
i 2. miejsce w rzucie dyskiem
36,80m, rekord życiowy.
Piłka halowa

