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AKTUALNOŚCI
UJW
Więcej na zdrowie, zieleń
Współpraca I LO w Głogowie z UJW
i wycieczki szkolne

Najlepsze głogowskie liceum ogólnokształcące zawarło umowę z Uczelnią Jana
Wyżykowskiego. Licealiści będą korzystać z potencjału zarówno na miejscu, jak
i podczas zajęć we własnej szkole.

Drobnych zmian w budżecie gminy dokonali radni
miejscy podczas ostatniej sesji. Zadbano o zieleń, której utrzymanie jest coraz droższe. Zagwarantowano
także ciągłość nocnej i świątecznej opieki chirurgicznej
dla mieszkańców Polkowic.
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59-100 Polkowice, Rynek 1, II p. (pokój 213)
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Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Redakcja
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fundusze w ramach przedsięwzięcia
Ministra Edukacji i Nauki - „Poznaj
Polskę”. Za sprawą tego projektu
dzieci i młodzież mogą poznawać
Polskę, jej środowisko przyrodnicze,
tradycje, zabytki, kulturę i historię
oraz osiągnięcia polskiej nauki poprzez wyjazdy na wycieczki szkolne.
Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół
podstawowych.
Radni przeznaczyli także więcej pieniędzy na zadania związane z aranżacją i pielęgnacją zieleni, gospodarką
komunalną i ochroną środowiska.
– Wszystkie zmiany w budżecie przedłożone radzie podczas sesji są zmianami porządkującymi oraz wynikającymi z tego, że na niektóre zadania, ze
względu na zmieniającą się sytuację
gospodarczą i rosnące ceny, musimy
zwiększyć środki. Tak jest w przypadku gospodarowania zielenią, która jest
dla władz gminy jednym z priorytetów
– tłumaczy Katarzyna Gryś, skarbnik
gminy Polkowice.
Za zmianami w budżecie głosowała większość radnych. Nikt nie był
przeciw.

dr Tadeusz Kierzyk
REKTOR, PROFESOR UJW

Nie jesteśmy zainteresowani
współpracą tylko z I LO w Głogowie. Jednak to liceum jest
i zawsze było prestiżowe, prezentowało najwyższy poziom.
Liczymy na to, że potrafimy
przekonać młodzież do korzyści ze studiowania i zainteresować naszą uczelnią.

Seniorzy w formie
Słuchacze Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dali popis aktorskich umiejętności przed publiką w gminie Rudna. – To czas podsumowań i przygotowań do
zakończenia roku akademickiego - przyznaje Aleksandra Kurek, koordynatorka
PUTW.
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Zdaniem rektora UJW, rolą uczelni
jest pokazywanie młodzieży atrakcyjności studiowania, podkreślenie późniejszej atrakcyjności absolwentów
na rynku pracy, ale także wskazanie
korzyści ze zdobywania kompetencji,
także tych społecznych. - Jeżeli uczelnie nie będą aktywne to, de facto, tych
młodych ludzi pozostawilibyśmy samych sobie – podkreśla Kierzyk.
- Realizacja tej umowy jest dla uczniów
szansą na kontakt z pracownikami naukowymi – mówi Janusz Kosałka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
w Głogowie. – To bezcenne doświadczenie. Kontakt z językiem wykładowym czy pracownikiem naukowym
jest dla uczniów bardzo ważny. Liczymy oczywiście na to, że będziemy
mogli korzystać z bazy dydaktycznej
uczelni, w szczególności laboratoriów.
Z tej współpracy skorzystają wszyscy
uczniowie naszej szkoły – dodaje.
Według założeń nawiązanej współpracy zajęcia dla licealistów odbywać się
będą w ramach zajęć rozszerzonych,
w placówkach liceum w uczelni.

FOT. UJW

Całodobową, ambulatoryjną opiekę chirurgiczną mieszkańcy gminy
Polkowice będą nadal mieli zapewnioną w soboty, dni wolne od pracy
oraz w dni powszednie w porze nocnej. Obecna umowa kończy się 1
lipca, dlatego też radni przeznaczyli
ponad pół miliona, by nadal można
było korzystać z tego rodzaju pomocy
medycznej w Polkowickim Centrum
Usług Zdrowotnych.
Radni, większością głosów, uznali
również, że niezbędne jest zapewnienie nieprzerwanej opieki pacjentom
w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy polkowickiej przychodni.
Aby móc kontynuować to zadanie po
1 lipca, gmina musi dołożyć do zarezerwowanych 365 tysięcy złotych
jeszcze ponad 136 tysięcy złotych tak,
aby w sumie zarezerwować kwotę pół
miliona złotych.
– Jak wielokrotnie podkreślam, zdrowie polkowiczan jest kwestią nadrzędną, dlatego też tych punktów
w budżecie nie mogło zabraknąć –
mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz
Polkowic.
Uczniowie klas IV-VIII z SP2, SP3,
SP4 oraz SP Jędrzychów będą mieli
do wykorzystania jeszcze większe

Uczelnia chce zacieśnić współpracę z I Liceum Ogólnokształcącym
w Głogowie. Zamierza prowadzić
warsztaty i wykłady w swojej siedzibie,
prowadzić zajęcia w I Liceum, a także
prowadzić wspólne przedsięwzięcia.
Jedno z tego typu zdarzeń już zaistniało. Młodzież z I LO wzięła udział
w ogólnopolskiej olimpiadzie przedstawiając projekt „Zapamiętani”,
który dotyczył niekonwencjonalnych
sposobów uczenia się i był skierowany
do młodzieży szkół powiatów głogowskiego i polkowickiego.
– Jest to ważna, a nawet bardzo ważna umowa – twierdzi dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. – Uczelnia nie może
współpracować tylko z biznesem czy
otoczeniem gospodarczym, chociaż
jej absolwenci zasilają rynek pracy.
W łańcuchu działań uczelnianych
szkoły średnie nie mogą nie istnieć.
Coraz częściej słyszę od dyrektorów
szkół, że młodzież nie chce przystępować do matur, a z tych, których
przystąpią, duża część nie jest zainteresowana studiowaniem – dodaje.
Uczniowie z I LO będą korzystać z wydziałów inżynierskich i humanistycznych UJW.

pandemia. Teraz umowa stała się faktem – przyznaje dyrektor liceum.
Rektor UJW dr Tadeusz Kierzyk podkreśla, że władze uczelni zainteresowane są także współpracą z innymi
placówkami oświaty.
- Głogowskie liceum jest i zawsze było
prestiżowe, prezentowało najwyższy
poziom. Liczymy na to, że potrafimy
przekonać młodzież do korzyści ze
studiowania i zainteresować naszą
uczelnią – podsumowuje.

Polkowiccy seniorzy, którzy uczęszczają na zajęcia Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy
Uczelni Jana Wyżykowskiego szykują
się do podsumowania roku akademickiego. - Słuchacze przygotowują się
do udziału w Przeglądzie Twórczości Lokalnej, gdzie zaprezentują się
sekcje: plastyczna, rękodzielnicza,
sekcja taneczna oraz teatralna - zapowiada Aleksandra Kurek. - Próby wciąż trwają, a te najważniejsze

odgrywane są przed koleżankami
i kolegami z UTW w sąsiedniej gminie Rudna. W Koźlicach seniorzy
wzięli udział w międzypokoleniowym
wydarzeniu „Koźlickie Granie ½”.
- Podczas spotkania odbyła się premiera spektaklu „Oślubić Królewnę”
w reżyserii Kingi Kaszewskiej- Brawer. W sali wypełnionej do ostatniego
miejsca nasi aktorzy zagrali po prostu
genialnie, otrzymali owacje na stojąco
- dodaje koordynatorka.

Na widowni zasiedli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rudnej.
W najbliższym czasie PUTW planuje wyjazdy w ramach akcji „Aktywny
Senior”, gdzie na łonie natury słuchacze będą trenować taniec i Nordic
Walking. Czeka ich również wyjazd do
Opola m in. do Filharmonii Opolskiej
na Balet Hiszpański.
UJW

AKTUALNOŚCI

Gmina zdrowa, ekologiczna
i bezpieczna

Polkowice mają Strategię Rozwoju Gminy Polkowice i Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych. Oba dokumenty zostały przyjęte przez radnych
podczas ostatniej sesji. Dzięki temu można będzie tworzyć plany zagospodarowania przestrzennego, planować inwestycje i określać kierunki działań społecznych zgodnie z potrzebami mieszkańców.

Łukasz
Puźniecki

FOT. R. FLISIEWICZ

BURMISTRZ POLKOWIC

Strategie pozwalają samorządom postawić diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej
i rozwojowej, a także nakreślić
kierunki działań, jakie mają
zostać podjęte, by gmina i jej
mieszkańcy rozwijali się w dobrym kierunku.

i bezpiecznym, w którym
stawia się na wysoką jakość
usług publicznych, wykraczając przy tym ponad przyjęte
standardy w obszarach takich,
jak m.in. transport i komunikacja, ochrona środowiska,
zdrowie.

Strategia Rozwoju Gminy Polkowice zakłada, że Polkowice
mają nadal być samorządem
zdrowym, ekologicznym

Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych
kładzie duży nacisk na silną i bezpieczną rodzinę.

Przewiduje się wsparcie osób
o szczególnych potrzebach.
Jednym z podstawowych zadań jest dbałość o zdrowie
i opiekę medyczną na bardzo nowoczesnym poziomie.
Strategia zakłada także ciągły
rozwój osobisty i zawodowy
mieszkańców.
- Zarówno Strategia Rozwoju Gminy jak i Strategia
Rozwiązywania Problemów

Społecznych określają to, co
powinno się dziać przez najbliższe dziesięć lat w Polkowicach - mówi Łukasz Puźniecki
burmistrz Polkowic. – Określają szanse i wyzwania, jakie
stają przed naszą gminą, ale
opisują również zagrożenia,
z którymi możemy się spotkać. Na pewno chcemy, aby
Polkowice, i to opisują obie
strategie, były miastem dynamicznym, rozwijającym się.

Miastem, w którym dba się
o zieleń, dba się o środowisko,
o ekologię. Miastem, w którym szanuje się wszystkie
grupy społeczne, w szczególności seniorów. Chcemy, żeby
to było miasto kompaktowe,
które jest przyjazne swoim
mieszkańcom – podkreśla.
Obie strategie będą obowiązywały do roku 2030.

Strategie stanowią owoc wspólnych dyskusji
podjętych przez
przedstawicieli różnych środowisk. Po konsultacjach społecznych powstały
dokumenty, które pozwolą na
uporządkowanie i upowszechnienie planów
rozwojowych
gminy i sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Dariusz Szymacha

Jeszcze raz wśród najlepszych
Mieszkańcy gminy Polkowice mogą być dumni, że samorząd wraz z włodarzem Łukaszem Puźnieckim również
w tym roku otrzymali prestiżowe wyróżnienia – „Perły Samorządu”. Jest to tym większy zaszczyt, że oceny
w rankingu dokonują inni samorządowcy z całej Polski. Dyplomy rozdano podczas kongresu z udziałem m.in.
przedstawicieli Prezydenta RP.

Ranking miał wyjątkowy,
bo jubileuszowy charakter.
Odbywał się po raz dziesiąty,
a po raz szósty w Gdyni. Nagrody i wyróżnienia kapituła
konkursowa przyznawała
w kategoriach gmin wiejskich, miejsko-wiejskich,
do 100 tys. mieszkańców
oraz powyżej 100 tys. mieszkańców. Polkowice po raz
drugi z rzędu otrzymały wyróżnienie w kategorii gmin
miejsko-wiejskich.

– To wielka radość i wielka satysfakcja i to z kilku powodów
– komentuje obecny na rozdaniu nagród burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki. – Po
pierwsze wyróżnienie pokazuje, że działania podejmowane
na rzecz naszych mieszkańców są dostrzegane i wysoko
oceniane w całej Polsce. Po
drugie, prestiż tych wyróżnień
bierze się nie tylko z oceny dokonywanej przez członków
szacownej kapituły, ale także

jako wyraz uznania ze strony
innych samorządów. To także dowód na to, że w trudnych
czasach niedawnej pandemii,
a obecnie niestabilnej sytuacji
spowodowanej wojną w Ukrainie, umieliśmy zachować dotychczasowy poziom rozwoju
naszej gminy – mówi włodarz
Polkowic.
Burmistrz Łukasz Puźniecki
został także laureatem wyróżnienia przyznawanego przez
kapitułę w kategorii wójtów,
burmistrzów i prezydentów.
Także i ten laur przyznany
został po raz drugi z rzędu.
W tym roku kapitułę nagrody
„Perły Samorządu” tworzyli:
Marta Gadomska, szef Działu Dodatków DGP, Dionizy
Smoleń, dyrektor sektora
publicznego w PwC Polska,
oraz dr Paulina Legutko-Kobus z Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie.
Ranking „Perły Samorządu”
nie tylko pokazuje, które gminy są najlepsze w Polsce, i którzy włodarze najskuteczniej
zarządzają, ale także kim są
liderzy dobrych praktyk. Dlatego w ramach tegorocznej,
jubileuszowej edycji, wyróżniono m.in. samorządywdrażające nowoczesne rozwiązania społeczno-gospodarcze
i środowiskowe, takie jak: gospodarka, edukacja, zdrowie
czy cyfryzacja.
Wśród gości kongresu, podczas którego odbyła się gala
„Perły Samorządu”, był m.in.
minister Piotr Ćwik z Kancelarii Prezydenta RP.
– Cywilizacyjne, społeczne
i gospodarcze sukcesy Polski
z ostatnich trzech dekad stanowią w dużej mierze zasługę

samorządów terytorialnych,
skupionych na sprawach najbliższych ludziom, na służbie
dobru wspólnemu. Dokonania te są wynikiem działań
wielu konkretnych osób,
z zaangażowaniem pracujących na niwie samorządowej
– mówi w imieniu polskiego
prezydenta minister Piotr
Ćwik.
Celem rankingu „Perły Samorządu” jest docenienie
i nagrodzenie tych gmin
i włodarzy, którzy najlepiej
dbają o mieszkańców i odpowiadają na ich potrzeby, rozwijając lokalną gospodarkę,
dbając o edukację, zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców oraz otaczając opieką
osoby ze szczególnymi potrzebami. Udział w rankingu
jest bezpłatny.
Roman Tomczak

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

Mamy, jako polkowiczanie, następne wyróżnienia do kompletu. Tym
razem są to prestiżowe
Perły Samorządu, które
przyznano naszej gminie, ale i włodarzowi Łukaszowi Puźnieckiemu.
Jesteśmy systematycznie doceniani w ogólnopolskich rankingach, wygrywamy konkursy. Dlatego mamy jeszcze więcej powodów do tego,
by być dumni z Polkowic.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
26.05.2022

3

INWESTYCJE

Dyskusja o ulicy Babisza

Ponad dwudziestu mieszkańców przyszło do urzędu gminy na konsultacje
w sprawie wstępnej koncepcji budowy nawierzchni na ulicy Lawendowej na
osiedlu Polkowice Dolne. Było wiele pytań związanych, z odwodnieniem terenu.

FOT. A.MACHOWICZ

Propozycje zmian organizacji ruchu na tej ulicy będą
tematem spotkania, na które zaprasza mieszkańców
burmistrz Łukasz Puźniecki.

Rozmawiali o Lawendowej

Budowa ronda na skrzyżowaniu
ulic Kopalnianej i Działkowej
wiąże się ze zmianą organizacji
ruchu w tym rejonie, co z kolei
spowodowało utrudnienia na
ulicy Babisza. Problem dotyczy,
między innymi, złego stanu drogi. W tej sprawie, 31 maja w sali
nr 207 w ratuszu odbędzie się
spotkanie.
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– Jego tematem będą propozycje
zmian organizacji ruchu na ulicy
Babisza - precyzuje Jan Pociecha,
odpowiedzialny w urzędzie gminy za partycypację społeczną.
W spotkaniu, które rozpocznie
się o godz. 15.30 wezmą udział
przedstawiciele policji i straży
miejskiej.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
26.05.2022

ULK

Uczestnikom spotkania przedstawiono dwa warianty projektu budowy
około 240-metrowej ulicy Lawendowej (jezdnia, chodniki, zjazdy do
posesji, oświetlenie, odwodnienie,
kanały technologiczne). Różniły się
tym, że w pierwszej wersji chodniki
są po obu stronach drogi, a w kolejnej – tylko z jednej (na poboczu po
drugiej stronie można byłoby nasadzić zieleń, np. krzewy).
- Chodniki bardziej po obu stronach
– proponowali mieszkańcy.
Większy problem dotyczy odwodnienia terenu. Niektórzy pokazywali
zdjęcia, na których widać rozlewiska powstałe po obfitszych opadach
deszczu.
- Pojawiły się również wnioski mieszkańców, aby rozszerzyć zakres projektu o odchodzące w bok od ulicy
Lawendowej drogi dojazdowe do
kolejnych posesji – mówi Tomasz

Duszyński, kierownik referatu inwestycji w magistracie. - W tych
przypadkach działania inwestycyjne gminy muszą być poprzedzone
pozyskaniem przez nią na własność
terenu tych działek dojazdowych –
wyjaśnia, i dodaje: - Teraz projektant
wprowadzi do dokumentacji wnioski
przekazane przez mieszkańców, aby
w zgodzie z obowiązującymi przepisami budowlanymi rozwiązać zgłoszone problemy.
Wkrótce kolejna koncepcja zostanie
przedstawiona mieszkańcom.
Ulica Lawendowa jest jedną z dziewiętnastu inwestycji drogowych
ujętych w czteroletnim planie burmistrza Polkowic Łukasza Puźnieckiego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej na terenie Polkowic
Dolnych. Zakłada on wybudowanie
nowych ulic, chodników, ścieżek
rowerowych, oświetlenia czy miejsc

parkingowych. Dzięki temu będą
mogli wreszcie bezpiecznie i wygodnie docierać do swoich domów.
– Zdrowie i bezpieczeństwo polkowiczan jest dla mnie sprawą nadrzędną
– powtarza burmistrz Łukasz Puźniecki. – Moim celem jest również
poprawa jakości życia w naszym mieście. Wiem, że mieszkańcy Polkowic
Dolnych – osiedla, które rozwija się
najbardziej intensywnie – od lat oczekują na te inwestycje drogowe, bo do
swoich domów muszą docierać polnymi drogami, często w ciemności
lub wybudowane drogi w pewnym
momencie się urywają - dodaje.
Szacowany koszt wszystkich inwestycji, które znalazły się w czteroletnim planie to nieco ponad 13 milionów złotych.
ULK

Jesteśmy z was dumni

Niewiele było do tej pory spotkań
tak znacząco i serdecznie honorujących odpowiedzialną i trudną pracę
pań w białych kitlach. W spotkaniu
zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki wzięło
udział kilkadziesiąt osób. Na ręce
pielęgniarek z PCUZ składano wyrazy
podziękowań oraz życzenia dalszych
sukcesów zawodowych i osobistych.
– Proszę przyjąć wyrazy uznania i szacunku za wykonywanie tej trudnej, ale
bardzo potrzebnej misji. Bardzo dziękuję za wasz każdy dzień pracy dla polkowiczan. Życzę sukcesów osobistych
i sukcesów zawodowych. Niech ta
praca przynosi wam jak najwięcej satysfakcji i uśmiechu oraz wdzięczności

pacjentów – życzył burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.
Lek. Mariusz Piskórz, dyrektor ds.
medycznych w PCUZ, zwrócił uwagę, że trudna i odpowiedzialna praca
pielęgniarki staje się jeszcze bardziej
wymagająca.
– Współczesny świat stawia przed
nami coraz więcej wyzwań. Stąd nasza praca, nasze powołanie, wymaga
większego trudu. Tylko połączenie
trudu pielęgniarskiego i trudu lekarzy
jest receptą na nowe wyzwania i nowe
czasy – uważa dyrektor Piskórz.
O tym, że ta współpraca daje wyjątkowo dobre efekty, mówiła naczelna
pielęgniarka Polkowickiego Centrum
Usług Zdrowotnych. Zwracając się do

KONKURS

swoich podopiecznych podziękowała
im także za codzienną pracę, dyspozycyjność i znakomitą współpracę.
– Ta współpraca układa nam się bardzo dobrze, rozumiemy się prawie bez
słów. Podczas ostatniej wizyty sanepidu, wszystko wypadło bezbłędnie. To
jest także ważny miernik waszej pracy.
Jestem z was wszystkich bardzo dumna – powiedziała Marzena Czarzasta-Omińska, naczelna pielęgniarka
w PCUZ.
W Polkowickim Centrum Usług
Zdrowotnych pracuje obecnie 70 pielęgniarek. Panie asystują lekarzom
specjalistom, w podstawowej opiece zdrowotnej asystują pediatrom,
świadczą całodobową opiekę w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, obsługują medycynę pracy, pomagają
w gabinetach zabiegowych, pełnią
dyżury świąteczne, są także obecne
w ambulatorium jednej z firm w specjalnej strefie ekonomicznej.
Uroczystemu spotkaniu towarzyszył
akcent muzyczny w postaci występu
tria: Michał Styszyński – instrumenty
klawiszowe, oraz Patrycja Błaszczyk
i Luiza Ściślewska – śpiew.

GRAFIKA. A. MICHALSKA

FOT. R. TOMCZAK

W Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych świętowały pielęgniarki. Wraz z podziękowaniami i życzeniami wszystkie otrzymały piękne storczyki.

ROZMAITOŚCI

Roman Tomczak

Uroczystość pod Dębem Papieskim Stworzyli dzieciom ogród marzeń

FOT. D. SZYMACHA

Pielgrzymka, msza święta, poświęcenie kamieni leśników i rozmowy uczestników – tak wyglądało spotkanie pod Dębem Papieskim w Trzebczu. Od 16 lat takie spotkania odbywają się w maju dla
uczczenia pamięci Jana Pawła II.

Dąb Papieski rosnący na terenie leśnym nieopodal Trzebcza
to dąb szypułkowy - został wyhodowany przez leśników z żołędzi, które poświęcił w 2004
roku, podczas pielgrzymki leśników do Watykanu, papież
Jan Paweł II. Każda z sadzonek
otrzymała własny numer i swoisty certyfikat pochodzenia.
Dąb rosnący w Trzebczu ma nr
402. Warto dodać, że żołędzie
pochodziły od dębu Chrobry –
jednego z najstarszych w Polsce. W 2006 roku pracownicy
Nadleśnictwa Lubin wraz z lokalną społecznością posadzili
sadzonkę dębu na niewielkim
wzniesieniu koło Trzebcza. Od
tamtej pory w rocznicę tego
wydarzenia, a także z okazji
urodzin papieża, odbywa się
pielgrzymka do rosnącego
wspaniale drzewa.

- Papież Polak Jan Paweł II
łączył nasz naród, łączył Polaków – mówi Łukasz Puźniecki, burmistrz Polkowic. – Tak
też dzieje się w Trzebczu, przy
Dębie Papieskim. W miejscu
wspaniałym, które symbolizuje nie tylko postać wybitnego rodaka, ale również to, co
dzieje się dobrego w naturze,
w przyrodzie i to, jak człowiek
jest w naturze umiejscowiony
– dodaje.
W 2014 roku, z okazji 90-lecia
Lasów Państwowych, na trasie
do dębu, została utworzona
Aleja Pamięci, np oświęcona
zmarłym pracownikom nadleśnictwa, którzy swoje życie
zawodowe i prywatne związali z lasem. Każdy otrzymał
polny kamień z wyrytym na
nim imieniem, nazwiskiem
i funkcją. W tym roku, podczas mszy świętej poświęcono
kamienie trzech osób, które
znalazły się niedawno w Alei.
- Jest to miejsce, które wybrali pracownicy nadleśnictwa i miejscowa społeczność
– mówi nadleśniczy Marek
Nieruchalski. - To oni wraz
z członkami parafii Matki
Bożej w Polkowicach i obecnym kustoszem w Krzeszowie
księdzem Kopko, posadzili
16 lat temu ten dąb. Wtedy był Wielki Piątek, była

pielgrzymka mieszkańców
Polkowic i lokalnych mieszkańców. Do miejsca posadzenia dębu wiedzie Aleja
Pamięci.
Terenem wokół Dębu Papieskiego opiekują się wspólnoty wiejskie z Trzebcza, Guzic
i Komornik. Pomaga im w tym
nadleśnictwo wraz z polkowicką parafią.
- To wspaniałe miejsce – mówi
pani Maria, mieszkanka Trzebcza. – Przychodzę tutaj często,
żeby odpocząć, posłuchać ptaków i oczywiście, żeby chociaż
troszeczkę zadbać o ten teren
wokół.
- Tutaj jest bardzo, bardzo spokojnie – wtóruje jej pan Jerzy
z Polkowic. – Tutaj czuje się
ten wielki spokój w naturze
i chce się być blisko niej tak
samo, jak chciał nasz papież
Jan Paweł II, spacerując po
górach. To bardzo dobrze, że
takie miejsce istnieje.
Tegoroczna uroczystość zgromadziła pielgrzymów, leśników, ludność lokalną oraz rodziny zmarłych pracowników
nadleśnictwa, a także samorządowców. Głównym punktem uroczystości była msza
święta, po której zaproszono
wszystkich na poczęstunek.
DeeS

Pierwszą wiosnę w nowym Domu pod Egidą, przy ulicy Makowej
w Polkowicach, dzieci z pieczy zastępczej z pewnością długo będą pamiętać. Przedstawiciele różnych lokalnych środowisk połączyli siły
i stworzyli im zielony zakątek.

Robert Drobina
RADNY RADY MIEJSKIEJ
W POLKOWICACH

Zasadzono drzewka i krzewy,
a niedługo w ogródku wyrosną marchewka, pietruszka
i inne warzywa, a także kwiaty.
W akcji wzięli udział mieszkańcy, włodarze powiatu, przedstawiciele straży miejskiej,
uczestnicy Warsztatu Terapii
Zajęciowej. Wśród nich był też
radny miejski z osiedla Polkowice Dolne.
- Zaproszenie przyjąłem z satysfakcją i wspólnie z jedną
z firm ogrodniczych ufundowaliśmy kilka sadzonek drzewek owocowych – mówi radny
Robert Drobina. – A razem
z wychowankami Egidy, podopiecznymi Warsztatu Terapii
Zajęciowej oraz opiekunami

tych placówek zagospodarowaliśmy ogródek. Wyrosną tam
marchewka, sałata, cebulka,
fasolka oraz kwiaty.
Po całej akcji na wszystkich
czekał poczęstunek w ciepłej
atmosferze.
- Mali mieszkańcy wprowadzili się do nowego domu jesienią
ubiegłego roku – przypomina
Jan Wojtowicz, wicestarosta.
- To ich pierwsza wiosna w nowym miejscu. Teren przy domu
jeszcze nie w pełni został zagospodarowany, jednak poprzez
takie inicjatywy sukcesywnie
dbamy o to, by była to przytulna oaza dla naszych dzieci
– podkreśla.
ULK

Uważam, że aktywność radnego
w głównej mierze
polega na współpracy z lokalną
społecznością, podobnie jak dbałość
o bezpieczeństwo,
rozwój infrastruktury osiedla i gminy oraz tworzenie prawa lokalnego, aby całej naszej
społeczności i lokalnym firmom żyło
się lepiej.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
26.05.2022
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
Duży dom z garażem usługowym w Sobinie
przy ulicy Górniczej. 603 248 991
Mieszkanie 2-pokoje 41.3 m na Ratowników 4pięt. za 205 tys. 518 959 772
Mieszkanie 74m 3/4 pokoje z balkonem
i piwnicą, Skalników wieżowiec, stan po
remoncie - do wprowadzenia. 663 927 132
Działkę 9-arową przy ul. Babisza
w Polkowicach. 661 085 588
Działkę budowlaną w Suchej Górnej.
668 392 683

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

w domach, od podstaw. Polkowice i okolice.
516 425 408

m od mieszkania). Garaż przy ul. 11-lutego.
609 256 620

Posprzątam mieszkanie lub zaopiekuję się
osobą starszą lub dzieckiem w Polkowicach.
783 429 716

Posiadam do wynajęcia 2-pokojowe
umeblowane mieszkanie, położone na II
piętrze przy ul. Kolejowej. 792 619 245

Usługi remontowo budowlane, najtaniej
w rejonie, z gwarancją jakości. 535 945 347

Do wynajęcia lokal handlowo-usługowy o pow.
25 mkw. przy ul. 3 Maja. 608 478 501

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

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

Udzielę korepetycji z matematyki dla klas 4-8
podstawówki. 725 219 378

Przyczepę kempingową z tarasem i wiatą na
samochód, na ogrodzonej prywatnej posesji
w miejscowości Czerwona Woda. 3 kilometry
od Węglina. 728 849 184

Prawie nowy wózek inwalidzki. Dołożę do tego
rower. 608 010 108

Tarasy, schody, posadzki, blaty kamienne.
722 395 203

Mieszkanie bezczynszowe, pow. 120 mkw.,
w gminie Grębocice. 605 406 047

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

Sprzedam lub zamienię 3-pokojowe
mieszkanie spółdzielczo-własnościowe przy ul.
Ociosowej na 2-pokojowe, do 1. piętra.
667 314 160

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

Parapety granitowe wewnętrzne i zewnętrzne,
różnorodność kolorów, schody granitowe.
Transport. 736 797 980, 605 252 704

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, używany, stan dobry. Cena 250
zł. 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

6

Mieszkanie własnościowe, 55 m2, przy ul. 11
Lutego; ciepłe z balkonem oraz piwnicą.
608 452 403
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
Usługi transportowe do 3,5 tony, bus 4 euro
palety, blaszak, przeprowadzki, transport.
608 553 190
PLUSKWY, KARALUCHY itp.. to nie problem.
BOMBA i po problemie. 514 475 151
Usługi remontowo budowlane. Polkowice
i okolice . 535 945 347
Usługi auto laweta. Przewóz samochodów.
533 519 429
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

Działkę na ROD "Relaks", nr 41, wjazd
Doświadczony budowlaniec: drobne remonty,
bezpośrednio od ul. Przemysłowej.
malowanie, renowacja i montaż drzwi, okien,
601 579 996
inne stolarskie oraz roboty murarskie
www.polkowice.eu fb.com/polkowice
26.05.2022

Minikoparka - wykopy fundamentowe,
ogrodzeniowe, wodno-kanalizacyjne, kable,
równanie terenu. 500 001 992
Pranie tapicerki samochodowej KARCHER,
czyszczenie samochodu. 515 788 499
Usługi spalinową glebogryzarką z całym
osprzętem. 725 009 181
Kopiowanie zgrywanie kaset wideo na dysk
,dvd, pendrive'a. 664 687 458
Instalacje elektryczne domki mieszkania.
Modernizacje i nowe montaże. Remonty
i przeprowadzki - bus. 515 183 627
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

Wydzierżawienie gruntu pod przyczepę
kampingową nad jeziorem Pluszne w Radzyniu.
Działka częściowo uzbrojona. 505 131 442
3-pokojowe mieszkanie, 51m2 (3. piętro) ul.
Górników w Polkowicach, umeblowane
i w pełni wyposażone, dostępne od zaraz.
506 145 545
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
Do wynajęcia lokal w Rynku, 92 mkw., - od
czerwca. 607 705 995
KUPIĘ

WYNAJMĘ
"Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,34 m2,na
ul.Sztygarskiej. 1300 zł +opłaty.
VII piętro, z windą -centrum miasta, ciche,
duży parking.
Mieszkanie całe umeblowane i wyposażone.
Wolne od 1.07.2022 r.
Kaucja 1500 zł. " 692 533 405
Noclegi pracownicze. Posiadam do wynajęcia
miejsca noclegowe dla 5 lub więcej osób. Do
dyspozycji łazienka, kuchnia, parking i grill.
Więcej informacji udzielę indywidualnie. Cena
35 zł od osoby (do negocjacji). 881 090 560
Do wynajęcia ("najem okazjonalny")
mieszkanie 3-pokojowe (54m2, parter),
częściowo umeblowane, balkon, piwnica
w Polkowicach przy ul. 11-lutego + garaż (200

Mieszkanie do II piętra, może być zadłużone.
530 222 904
Działkę budowlaną do 10 arów na os.
Polkowice Dolne. 603 628 367
Dom w stanie obojętnym, do 10 km od
Polkowic. Najstarszy z 2010 roku. Mieszkanie
do 150 tys. zł Polkowice lub Lubin.
691 676 282
Busa - może być do remontu, do 10 tys. zł,
mieszkanie do 2. piętra i garaż w Polkowicach,
lawetę lub przyczepkę samochodową.
604 477 221
Kawalerkę z wyposażeniem w Polkowicach.
739 111 5599

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

GOŚĆ WYDANIA

Pala: Mama jest niezawodna
Macierzyństwo to ogromne wyzwanie. Bycie mamą wiąże się z byciem na najwyższych obrotach przez 24 godziny na dobę. Niezależnie
od wieku mamy czy jej pociechy, relacja między nimi jest kluczowa i stanowi podstawę do rozwoju i tworzenia relacji między ludźmi w życiu dziecka. W ferworze obowiązków mamy zapominają o sobie, będąc gotowe pomóc zawsze i wszystkim. O macierzyństwie i o tym, czy
będąc mamą da się nie zwariować z Magdaleną Palą, psychotraumatologiem, rozmawia Aleksandra Michalska.

MAGDALENA PALA
PSYCHOTRAUMATOLOG

Mama jest kobietą - czy często o tym pamiętamy?
Każdego dnia będąc mamą zapominamy o sobie. Jesteśmy dostępne dla innych, dostrzegamy
potrzeby naszych dzieci, partnerów, gości, których przyjmujemy w domach. My – mamy – nie
odmawiamy. Nie jesteśmy asertywne i to nasz
problem.

niż świat dorosłego. My pracujemy, widujemy się
z szefami, współpracownikami, klientami. Nasze
kontakty międzyludzkie są dla nas czasem przykre, trudne. Dlatego ważnym jest, by dawać emocjom upust na bieżąco. Żadna emocja nie jest
zła – złość, smutek, radość. Oczywiście, wolimy
czuć się świetnie i być zawsze uśmiechnięte. Nie
jest to możliwe przez cały czas. Dlatego zaakceptujmy te stany, w których jest gorzej i pozwólmy
osobie na płacz. Pozwólmy sobie na przeżycie
trudnych chwil.

przesiadujemy z noskami w telefonach. Niestety. Tracą na tym kontakty społeczne. Poprzez
mówienie i zaangażowanie, dziecko wspaniale
się rozwija. Jest emocjonalnie dojrzałe, czuje
połączenie z mamą. Jest zauważone, słyszane
i bardzo fajnie ten rozwój u dziecka następuje.
Odpowiednio wykształcają się działania układu
nerwowego, co przekłada się na radzenie sobie
w życiu nastoletnim i dorosłym.

A jak jest z oczekiwaniami
nas samych wobec siebie?

Podczas buntu nasze podejście powinno różnić się, w zależności od wieku dziecka. Dziecko
w wieku od dwóch do czterech lat nie ma wykształconej części mózgu odpowiedzialnej za
emocje i nie umie ich samodzielnie regulować,
więc rola rodzica jest tu ogromnie ważna. Agresja jest prymitywnym sposobem na wyrażenie
emocji, ale u dzieci jest to normalne. Wtedy nie
zostawiamy dziecka. Staramy się być, wspierać.
Dziecko będzie się denerwowało. Mówimy:
„Jestem przy tobie. Rozumiem twój ból”. Jeżeli
pozwolimy, by złość wyszła z dziecka w bezpieczny sposób, to ono nie jest w stanie być złe dwie
godziny. Taki atak trwa około 15 minut. Jeżeli
mamę goni czas, kiedy jest wiele na głowie i żyjemy w biegu, najważniejsze jest to, by się starać.
Oczywiste, że w życiu są rożnego rodzaju sytuacje. Należy tłumaczyć dziecku na tyle, na ile
można, powoli, spokojnie. Okazać mu obecność.

Tych jest najwięcej i oczywiście dotyczą one
perfekcji. Zostając mamą po raz pierwszy kobieta przechodzi całkowitą przemianę. Jest to
szczególny czas, gdzie nagle całe życie taki maluszek odwraca do góry nogami. I przechodząc
w rolę mamy, przechodzimy w nią całą sobą.
Zapominamy o tym, że poza tym małym człowiekiem, jesteśmy my, osobno – kobieta, nie
mama. Wraz z upływem lat możemy spełniać
się w tej roli. Jednak może przyjść – i najczęściej
przychodzi – taki moment, gdzie dziecko chce
już po swojemu, chce poznawać świat na swój
sposób, także z rówieśnikami. I tu pojawia się
więcej czasu dla siebie, a mama wykorzystuje
go na czynności, które trzeba wykonać – pranie,
sprzątanie, zakupy. Zawsze obowiązki będą, lista
nigdy się nie kończy. Czasami trzeba po prostu
powiedzieć „stop” i poleżeć, odpocząć, zająć się
sobą. Warto mieć 15 minut dziennie, od dzisiaj.
Bo bez tego czasu dla siebie można zwariować.

Czym jest asertywność?

Jak reagować, gdy w danej chwili jest nam ciężko, gdy czujemy,
że wszystkiego jest za dużo?

To umiejętność mówienia „nie” w chwili, kiedy
wobec mnie są kierowane oczekiwania innych
osób, a mimo tego wybieram to, co jest w zgodzie ze mną. Trudno jest mówić „nie”, kiedy
same wobec siebie mamy wielkie oczekiwania.
A w tym całym szaleństwie chodzi o to, by zacząć
dostrzegać i doceniać siebie. Robimy przecież
bardzo dużo – mama w pracy jest 24 godziny
na dobę. Nie da się tak po prostu wyłączyć funkcji martwienia się o dziecko. Ale chodzi o to, by
uwagę przenieść gdzieś indziej, by skierować ją
ku sobie i to myślenie negatywne zamienić na
myślenie empatyczne, myślenie miłością.

Nie możemy kontrolować w naszym życiu
wszystkiego. Nie możemy mieć wpływu na to,
co wydarza się w życiu i środowisku naszego
dziecka, mimo że chcemy dla niego jak najlepiej. W trudnym dla nas momencie ważny jest
oddech. Z równowagi może wytrącić nas wszystko – telefon z pracy czy szkoły, wybryk naszego
łobuza, opóźnienie w planach. Dziesięć sekund
– tyle wystarczy. Zatrzymajmy się wtedy, weźmy
głęboki oddech i wypuśćmy powietrze. Starajmy
skupić się tylko na tym. Tlen zbawiennie działa
na nasz układ nerwowy i po takich kilku oddechach spróbujmy na świeżo podejść do sytuacji.

Z jakimi oczekiwaniami spotykają się mamy najczęściej?

Jakie wyzwania czekają na mamy
w obecnych czasach, takie z którymi nasze nie musiały się mierzyć?

Najczęstszym jest to, że zawsze jesteśmy w gotowości i na swoje barki możemy wziąć wszystko. I tutaj zauważam największy problem. To
powoduje, że nie okazujemy emocji. Tłumimy
je w sobie, szczególnie te negatywne, nieustannie działając i przyjmując wyzwania, przecież
nikt za nas nie wypełni naszych obowiązków.
A emocjom trzeba dać upust. Emocje muszą
z nas wyjść, bo te niewyrażone na bieżąco wyjdą
z nas w najmniej oczekiwanym momencie. I to
takim, w którym jesteśmy z naszymi dziećmi,
w domu, po pracy. Dziecko, które widzi nas nie
w humorze, smutne, zmęczone, przejmuje na
siebie winę za to, co dzieje się z mamusią. Dzieci
nie potrafią poradzić sobie z własnymi emocjami.
Nie potrafią poradzić sobie tym bardziej z naszymi i co gorsza – obwiniają siebie za nie, całkiem
niepotrzebnie. Bo świat dziecka wygląda inaczej

Do największych wyzwań rodzica należy decyzyjność – szczególnie związana z technologią. Czy
i kiedy zacząć dzieciom puszczać bajki, kiedy powinno dostać pierwszy telefon czy komputer, czy
stosować kary i odbierać tym samym telefon czy
tablet. Kolejnymi są nawyki żywieniowe, które
wprowadzamy i wiele innych. Należy zrozumieć,
że czasy są inne, niż te, w których my dorastaliśmy. Nabierzmy dystansu do decyzji. Każdą,
którą podejmujemy, podejmujmy w zgodzie ze
sobą i zaakceptujmy własne wybory. Kolejna
wskazówka, jak nie zwariować.

Co najważniejsze jest w budowaniu relacji mama – dziecko?
Rozmowa. Nie ma nic ważniejszego niż
szczera i systematyczna rozmowa. Wszyscy

Jak radzić sobie z buntem dziecka?

Kiedy dziecko jest starsze, rozumie już logiczne
uzasadnienie. Jeżeli rodzic źle reaguje, krzyczy,
to nie wspiera rozwoju swojego dziecka w regulowaniu własnych emocji. „Jeżeli się uspokoisz,
mama będzie czekała, ale w tej chwili pod wpływem emocji nie jestem w stanie z tobą rozmawiać”.
Nie karamy wtedy dziecka. „Mama czeka i będzie
z tobą rozmawiać”. Nastolatek musi sam się wyregulować. Nasz spokój jest tu kluczowy. Pozwolić młodzieży wyregulować swoje emocje - z pomocą rodzica, ale z wyznaczonymi granicami.

Coraz częściej słyszymy, że rodzice korzystają z pomocy psychologa dla swoich dzieci. Słyszą
one wtedy rady takie same, jakie
przekazuje im rodzic. Rodzicowi
nie przyznają racji, jednak gdy
to samo powie specjalista – przytakują i są w stanie się dostosować. Dlaczego tak się dzieje?

Za co kochamy
mamy?

Kim jest mama? Co w naszych mamach
lubimy najbardziej? W jaki sposób mama
odpoczywa? Na te pytania odpowiedzi
udzieliły nam z Przedszkola Miejskiego
nr 3 i 4.

Zosia
Mama to taka kobieta która
nas urodziła i robi wszystko
za nas. Lubi czytać książki
i układać puzzle.

Zuzia
Mama nam pomaga i ratuje nam życie.

Hania
Mama jest bohaterką.
Lubię jak przytula mnie
mocno.

Dorian
Mama jest kochana i pomaga nam, gdy jesteśmy smutni.
Mama lubi spać i chrapać,
i jeść ze mną ulubione żelki.

Adaś

Psycholog to obiektywne źródło. Psycholog
nie wychowuje dziecka. Ma tylko godzinkę, nie
dziwmy się, że jest miły, uśmiechnięty i cierpliwy. Mama jest z dzieckiem 24 godziny na dobę.
Mamy dziecko po „kokardę” i dziecko nas także.
Więź emocjonalna nie ułatwia sprawy. Psycholog nie krzyknie na dziecko, bo go nie wychowuje. Nie ma ciężaru i odpowiedzialności, którą ma
mama. Mamy mają do czynienia z dużo większym buntem i emocjami. Tam, gdzie jest miłość,
pojawiają się konflikty, to jest całkiem normalne.
Relacja terapeutyczna dlatego jest dobra. Nie ma
w niej emocji. Rodzic kocha, martwi się. A terapeuta akceptuje – i taka jest jego rola. Każda
z ról jest uzdrawiająca. Jednak w relacji rodzic
– dziecko jest trudniej. Nie oszukujmy się, jest
to bardzo ciężkie i każdego dotyka ten problem.

To taka pani, która nam
robi jedzenie. Mama lubi
sprzątać i prać. Po pracy
odpoczywa.

Kosma
Lubię moją mamę. Ona
nas kocha i robi wszystko,
żebyśmy byli bezpieczni,
i nas chroni.

Piotruś
Moja mama jest bohaterką. Jak
upadnę, bo mam wysokie łóżko, to zdarza się tak, że mama
mnie złapie. Mama jest kochaną mamą.

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
26.05.2022
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Polkowice (nie)zapominają

FOT. A.MICHALSKA

FOT. A.MICHALSKA

FOT. T. PRASKI

FOT. A.MICHALSKA

Niebieski przemarsz uczniów i przedszkolaków „Dla planety” ruszył ulicami Polkowic otwierając Dzień
Polskiej Niezapominajki. Dzieci swoimi przebraniami i kwiecistymi rekwizytami zwróciły uwagę mieszkańców miasta, by przypomnieć o konieczności ochrony przyrody i środowiska lokalnego.

Nowe lokum dla jerzyków gotowe

FOT.J. POCIECHA

Dwie wieże na terenach zielonych w Polkowicach – to nowe miejsca lęgowe dla jerzyków, które o tej porze roku
przylatują do naszego kraju z Afryki. Jest ich sporo i są bardzo potrzebne. To naturalna broń w walce z komarami.

W naszym mieście te niewielkie ptaszki upodobały sobie głównie wysokie
obiekty.
– Są jednak wypierane z budynków z powodu prac związanych

8

z termomodernizacją i jeżeli chcemy
wychodzić naprzeciw środowisku,
zwalczać owady uciążliwe dla mieszkańców, to takie maszty są konieczne
– podkreśla Mariusz Zybaczyński,

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
26.05.2022

wiceprzewodniczący rady miejskiej.
- Budki służą tylko do złożenia jaj
i rozmnażania jerzyków. Podobne
funkcjonują w innych rejonach kraju
i cieszą się powodzeniem. Liczymy
na to, że w naszym mieście ornitolog
prawidłowo wskazał miejsca bytowania tych ptaszków. One są cały czas
w locie, nawet kiedy śpią, a jeden jerzyk
potrafi złapać w ciągu dnia 20 tysięcy
komarów – dodaje.
W Polkowicach są dwie wieże z budkami lęgowymi, z których dobiegają
sztuczne dźwięki jerzyków.
- Są to punkty startowe, chcemy zobaczyć, jak te maszty przyjmą się w mieście, a przede wszystkim, czy jerzyki
zalęgną się w nich – zaznacza Piotr
Ożóg, radny miejski. – Mamy nadzieję, że w czasie wakacji można będzie
spokojnie posiedzieć na ławce, bez
większych problemów.
Koszt całego przedsięwzięcia to około
140 tysięcy złotych.
- Inwestycja do tanich nie należy,
aczkolwiek należy to przekalkulować
na środki chemiczne. Co jest tańsze?
Ekologiczne podejście do tematu czy

pompowanie pieniędzy w chemię, trucie środowiska, a wiemy, jakie są tego
efekty – wyjaśnia wiceprzewodniczący
rady miejskiej.
Przypomnijmy, dwa lata temu sytuację
jerzyków w Polkowicach badał ornitolog. Wspólnie z pracownikiem urzędu
gminy przemierzył miasto wzdłuż
i wszerz szukając odpowiedniego
miejsca na wieżę z budkami lęgowymi
dla tych pożytecznych ptaszków. Jego
uwagę przykuły właśnie tereny zielone
na osiedlu Gwarków i Krupińskiego.
Są bardziej otwarte niż w innych częściach miasta, a co ważniejsze - w okolicznych blokach gnieździ się mnóstwo
jerzyków.
Wieże dla jerzyków to jeden z proekologicznych projektów w tej kadencji
samorządu. Na liście są odtworzone
glinianki, zrewitalizowana ścieżka
zdrowia czy prace nad zagospodarowaniem Paulinowa w przyszłości.
W mieście są jeszcze budki dla nietoperzy i domki dla pożytecznych
owadów.
ULK

Łukasz Puźniecki
BURMISTRZ POLKOWIC

Wprowadzamy kolejne elementy, które
sprzyjają rozwojowi
przyrody w naszym
mieście. W wielu miastach stosuje się opryski przeciwko komarom, a my „zastosujemy” jerzyki, które
w fenomenalny sposób je zwalczają.

EKO

Elektryki mają rok
Dokładnie rok temu na ulice Polkowic wyjechało dziewięć nowych
autobusów elektrycznych.
– Autobusy spisują się doskonale. Zadowoleni są pasażerowie, zadowoleni są kierowcy
i zadowoleni są mechanicy, którzy praktycznie nie muszą tych autobusów naprawiać, bo
rzeczywiście są bezawaryjne – mówi Tomasz
Borkowski, dyrektor ZKM.
Każdy pojazd może zabrać 81 pasażerów
i pokonać z nimi ponad 300 km na jednym

ładowaniu. ZKM może jednocześnie podpiąć
do ładowania osiem autobusów.
Szacuje się, że w porównaniu do pojazdów
spalinowych oszczędności dzięki tej inwestycji
wynoszą od 35 do 45 procent kosztów.
Gmina planuje zakup następnych tego typu
pojazdów.

Na pomoc nakręceni

Nowoczesne rozwiązania
i szacunek dla przeszłości
Jeszcze tego lata polkowiczanie będą mogli cieszyć się wypoczynkiem w dwóch historycznych, a teraz rewitalizowanych parkach.
Trzeci, również historyczny park na Polkowicach Dolnych, będzie gotowy w przyszłym roku.
Nowe nasadzenia drzew i krzewów, ekologiczne
ścieżki, więcej miejsca do zabawy i wypoczynku,
a w przypadku parku przy ul. Kopalnianej – także
dodatkowe elementy edukacyjno-przyrodnicze.

Taki będzie efekt prac rewitalizacyjnych naszych
ulubionych miejsc wypoczynkowych.

Wypoczynek i edukacja

FOT. R. FLISIEWICZ

40 dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach uczestniczyło w urodzinowej imprezie z okazji drugiej rocznicy serca na nakrętki na polkowickim rynku. Dzięki pomocy Polkowiczan udało się dotychczas pomóc 13 osobom potrzebującym wsparcia.

W parku przy ul. Kopalnianej zaawansowany
postęp prac jest widoczny gołym okiem. Odtworzone ścieżki wykonane są z ekologicznego
kruszywa, kostki betonowe wymieniono na kostkę granitową, najbardziej adekwatny materiał
w kontekście miejsca, gdzie położony jest park.
Skrajem parku biegnie nowa ścieżka rowerowa, łącząca istniejące ścieżki na Kopalnianej
i Ogrodowej. Nowocześnie, ale i z szacunkiem

dla przeszłości.
– Park ten ma wyjątkową historię, dlatego do
jego rewitalizacji przystąpiono ze szczególną
troską – wyjaśnia Roman Tomczak, rzecznik
polkowickiego magistratu, historyk. – Na tym
terenie do czasów powojennych istniał cmentarz
ewangelicki. Pochowanych jest tu wiele pokoleń polkowiczan. Dlatego projekt rewitalizacji
przewidywał zachowanie historycznych ciągów
komunikacyjnych oraz taką aranżację terenu,
aby sprzyjała wyciszeniu i kontemplacji – dodaje.
Park przy Kopalnianej będzie dostępny od lipca. Do tego czasu zakończone zostaną ostatnie
prace przy budowie ścieżki rowerowej oraz zainstalowaniu lamp oświetlenia parkowego. Do
montażu przygotowywane są tablice edukacyjno-informacyjne, dotyczące m.in. historii pochowanej tu młodziutkiej akrobatki Hildegardy
Morgenroth, występującej w znanej w całej Europie, rodzinnej grupie akrobatycznej „Aurora”.

– To tak mało, a tak wiele znaczy. Najlepsze jest to, że
każdy może pomóc, bez wysiłku, po prostu wrzucając kawałek plastiku do odpowiedniego pojemnika. To
świetny przykład na to, że pomagając sobie nawzajem,
pomagamy także planecie. Powinniśmy uczyć nasze
dzieci właśnie tego, że każdy – nawet najmniejszy czyn
– może być dobrym uczynkiem – mówi Aleksandra
Michalska, redaktorka Gazety Polkowickiej, organizatorka wydarzenia.
Urodzinowa akcja została przeprowadzona z inicjatywy redakcji Gazety Polkowickiej. Patronem oraz
fundatorem słodkiego poczęstunku jest burmistrz
Polkowic Łukasz Puźniecki.
Aleksandra Michalska

FOT. R. FLISIEWICZ

Podczas wydarzenia zadaniem dzieci było posegregowanie nakrętek na te, które wrzucamy do kosza.
Przypominając sobie zasady segregacji, przedszkolaki
odrzuciły metalowe nakrętki, plastikowe zabawki oraz
opakowania po żywności, które nie powinny się tam
znaleźć. Akcja miała wymiar ekologiczny i społeczny.
Dzieci wskazały, że pomaganie jest dla nich bardzo
ważne.
– Ja bardzo lubię pomagać, często wrzucam nakrętki
tutaj w rynku – mówi Natalka z grupy „Kruczków”.
– Ja mieszkam tu blisko, i widzę serduszko przez okno.
Bardzo często ktoś do niego wrzuca nakrętki, i to jest
super, bo tak się pomaga – dodaje Antoś.
Kiedy trzeba działać szybko, a środków na rehabilitację czy wizyty lekarskie brakuje, pojawia się problem.
W naszej gminie pomoc dostępna jest dla każdego.
Wystarczy mieć założone konto w dowolnej fundacji,
by móc zgłosić się do Polkowickiego Centrum Wolontariatu i zapisać na listę oczekujących na wsparcie.
– Był taki moment na początku, kiedy dowiedzieliśmy
się, że synek potrzebuje rehabilitacji, a nie było środków na prywatne wizyty lekarskie czy podstawowy domowy sprzęt medyczny. I to właśnie środki ze zbiórki
nakrętek okazały się ogromną pomocą – mówi mama
jednego z maluszków, któremu przekazano środki ze
sprzedaży nakrętek na konto fundacyjne. – Te pieniążki zapewniły nam start w rehabilitacji. Za pomoc
w wypełnianiu serduszka serdecznie dziękujemy – dodaje mama.

Nowej aranżacji doczekał się także park przy ul.
Dąbrowskiego. To także historyczna spuścizna
dziejów naszego miasta. Park został założony
jako otoczenie dla istniejącego kiedyś w tym
miejscu Domu Bractwa Kurkowego. Teraz będzie on piękniejszy niż kiedykolwiek, bo wzbogaci się m.in. o ogród różany z około tysiącem
tych szlachetnych kwiatów. I tutaj prace dobiegają końca.
– Kończymy wykonywanie alejek z kruszywa mineralnego. Jest to podłoże wodoprzepuszczalne,
a więc trwałe i ekologiczne. Zagospodarowujemy
wody opadowe w obrębie parku. Niebawem rozpocznie się także instalacja ławek i stojaków na
rowery – wylicza Tomasz Duszyński, kierownik
referatu inwestycji.

Nad strumieniami

FOT. R. FLISIEWICZ

GRAFIKA. E. DRZYMAŁA

Ekologiczny azyl

Trzeci z parków leży przy ul. Chocianowskiej na
Dolnych Polkowicach. Niegdyś należał do tamtejszego dworu. Wkrótce ślady dawnej świetności zostaną mu przywrócone. Trwa właśnie
proces wyłonienia wykonawcy drugiego etapu
robót. Obejmą one m.in. roboty melioracyjne,

budowę oświetlenia, odnowienie alejek w technologii przepuszczalnej nawierzchni mineralnej,
nowe kładki kosze na śmieci i ławki.
Na terenie parku jest gotowy plac zabaw dla dzieci. Na razie jednak nie można z niego korzystać.
– Aby wykonany w pierwszym etapie plac zabaw
udostępnić mieszkańcom dokonywane są obecnie stosowne zgłoszenia do organów administracji budowlanej. Od dokonanej przez nie oceny
warunków bezpiecznego użytkowania placu
zabaw zależy jego otwarcie, przed wykonaniem
wszystkich zaplanowanych robót w parku – informuje kierownik Duszyński.
Na początek czerwca zaplanowano otwarcie
ofert na wykonanie drugiego etapu inwestycji.
Będzie jeszcze trzeci etap, w którym powstanie
m.in. tężnia solankowa.
Roman Tomczak

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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RODZINNE P

WIELKIE ŚWIĘTO RODZ

Spektakl Teatru OCELOT, wspinaczka z Ironmanem – Jerzym Górskim, w
kursy, występy teatralne i muzyczne, zumba na świeżym powietrzu i wi
Marcin Chludziński oraz burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki.

Łukasz Puźniecki
BURMISTRZ POLKOWIC

Serdecznie zapraszam
wszystkich
polkowiczan do wzięcia udziału
w niedzielnych wydarzeniach pod wspólną
nazwą
„Rodzinne
Polkowice”.
Chcemy
w ten sposób zwrócić
uwagę na nadrzędną wartość, jaką jest
rodzina, wychowanie
i opieka nad dziećmi,
ale także zachęcić do
aktywnego
spędzania wolnego czasu na
świeżym
powietrzu
poprzez udział w imprezach o charakterze
wypoczynkowo-rekreacyjnym oraz edukacyjnym. Cieszę się, że w realizację tego projektu
wspólnie z naszą gminą włączyło się prawie
trzydzieści podmiotów,
takich jak: KGHM Polska Miedź, służby mundurowe, kluby sportowe oraz organizacje
pozarządowe i stowarzyszenia.
10
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POLKOWICE

ZINY PO RAZ PIERWSZY

wyścigi maskotek, strefa klocków LEGO, sportowe turnieje, ciekawe koniele więcej! Na masę atrakcji dla całej rodziny zapraszają prezes KGHM

Marcin Chludziński
PREZES ZARZĄDU
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Włączając się w organizację
wydarzenia
„Rodzinne Polkowice”,
organizowanego przez
gminę Polkowice, pragnę zachęcić do wzięcia
udziału wszystkich pracowników KGHM Polska
Miedź wraz z rodzinami. Szczególnie pragnę
zaprosić rodziny zastępcze z terenu Zagłębia
Miedziowego, gdyż już
niedługo, bo 30 maja
obchodzimy również ich
święto. Niech ten dzień
będzie okazją do tego,
aby w dzisiejszych niespokojnych czasach integrować rodziny oraz
jeszcze bardziej wzmacniać łączące ich relacje
i więzi społeczne. Mam
nadzieję, że zbliżający
się festyn pozwoli państwu spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze, a jednocześnie da
możliwość
docenienia
tych wyjątkowych chwil
spędzonych ze swoimi
bliskimi. Serdecznie zapraszam.
PRZYGOTOWALI: E. DRZYMAŁA, K. PIKOR
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MATERIAŁY ORGANIZATORA
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GRAFIKA. PCUZ

ZDROWIE

MEDYCZNY AUTOBUS RUSZA W TRASĘ PO GMINIE POLKOWICE.
„BIAŁE SOBOTY” W CZERWCU
„Białe soboty” to cykl spotkań na
terenie gminy Polkowice, podczas
których będzie można skorzystać
z bezpłatnych badań i konsultacji
lekarskich. Odbywać się będą one
w specjalnie do tego przygotowanym autobusie.
Podczas „białych sobót” mieszkańcy gminy Polkowice będą mogli
skorzystać z oferty bezpłatnych badań profilaktycznych, konsultacji
medycznych, a także specjalistycznych porad i usług z zakresu promocji zdrowia, oferowanych między innymi przez personel medyczny
Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych. W mobilnym punkcie
będzie można wykonać pomiar ciśnienia, cukru we krwi, a także wykonać analizę składu ciała. Do dyspozycji mieszkańców pozostanie
specjalista dietetyk oraz lekarz rodzinny. – Szczególnie zapraszamy
seniorów, którzy na co dzień odwlekają wizytę u lekarza z uwagi na odległość, jaką muszą pokonać, by dostać się do naszego centrum. Mobilna
przychodnia pojawi się w miejscowościach gminy specjalnie dla nich.
Białe soboty to doskonała okazja do tego, by zadbać o zdrowie- zachęca
Paweł Gambal, prezes Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych.
Z myślą o seniorach prowadzona będzie konsultacja lekarska z uwzględnieniem kwalifikacji do bezpłatnego programu geriatrycznego burmistrza Polkowic. Osoby w wieku powyżej 70 roku życia będą mogły
przyjść do autobusu i skorzystać z bezpłatnych badań. – Krew do badań
pobierzemy na miejscu, by jeszcze tego samego dnia zlecić jej analizę.
Będziemy również prowadzić zapisy do programów zdrowotnych, jakie oferuje gmina Polkowice- tłumaczy Ewelina Armata, ekspertka od
programów gminnych w PCUZ-ZOZ S.A. W mobilnej przychodni będzie można również zaszczepić się przeciwko COVID-19 lub przeciwko
pneumokokom (seniorzy 60+).
Autobus wyruszy w trasę 4 czerwca i będzie się pojawiać w każdej wiosce w gminie Polkowice. Przyjść może każdy. – Jesteśmy również od
tego, by porozmawiać o ofercie bezpłatnych programów gminnych,
z których mogą korzystać mieszkańcy gminy. Nie trzeba się wcześniej
zapisywać i zgłaszać. Wystarczy przyjść w wyznaczone miejsca- dodaje
Ewelina Armata. Autobus zaparkuje w Biedrzychowej około godziny
8.00 na placu (pętli) przy świetlicy wiejskiej, następnie pojedzie około
godziny 9.30 do Żelaznego Mostu. Tam pojawi się na parkingu przy
świetlicy. Około 10.30 pojawi się na placu przy przystanku w Pieszkowicach, a około 11.30 na placu naprzeciwko domu sołtysa w Dąbrowie.
Ostatnią stacją tego dnia będzie Tarnówek, gdzie około godziny 12.30
pojawi się na parkingu przy świetlicy.
Szczegóły dotyczące pozostałych miejsc oraz dokładne lokalizacje dostępne są na stronie www.pcuz.pl oraz pod numerem telefonu: 76 746
08 07. Informacje o akcji na terenie gminy Polkowice dostępne są także
u sołtysów.

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ PCUZ
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OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą przy ul. 3 Maja 51, 59-100 Polkowice, zaprasza do
składania dokumentów aplikacyjnych do pracy w sezonie letnim w charakterze pracownika porządkowego w miejscu basenów zewnętrznych ul. 3 Maja 50
w Polkowicach.
Stanowisko: pracownik porządkowy (x3).
Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50
w Polkowicach.
Zakres obowiązków:
koszenie trawników;
dbanie o czystość wokół niecek basenowych;
dbanie o czystość dna niecek basenowych;
utrzymanie w czystości ciągów komunikacyjnych basenu zewnętrznego;
Kontrola biletów wstępu;
utrzymanie czystości na terenie plaży.
Stanowisko: pracownik porządkowy (x2).
Miejsce pracy: basen zewnętrzny przy ul. 3 Maja 50
w Polkowicach.

Zakres obowiązków:
1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach, toaletach,
przebieralniach budynku basenowego,
2) dbanie o czystość pryszniców przy basenie;
3) dbanie o czystość urządzeń zabawowych- plac
zabaw;
Oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia na okres od
20.06.2022 – 31.08.2022 r.;
wynagrodzenie: 19,70 zł brutto za godzinę.
Wymagane wykształcenie: min. podstawowe.
Umiejętności i uprawnienia:
umiejętność pracy w zespole;
zaangażowanie, dokładność, sumienność w wykonywaniu obowiązków.
Sposób aplikowania: na adres e-mail (kadry@ppk.polkowice.pl) lub w siedzibie przedsiębiorstwa, do dnia
10.06.2022 r.
Telefon: 76 746 90 32
Wymagane dokumenty: podanie o pracę wraz z CV.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum”
w Polkowicach, ul. Kolejowa 24A ogłasza
przetarg na:
„Nawodnienie instalacji suchych pionów
w budynku wysokim przy ul. Miedzianej 1-3
należącym do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach”
Termin składania ofert: 01.06.2022 do
godz. 10.°°
Termin realizacji zamówienia: 15.06.2022
do 15.10.2022
Warunki szczegółowe przetargu oraz specyfikację przetargową można uzyskać
bezpłatnie
w Dziale Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w godz. od 8.°° do 15.°°
tel. 76 746-18-66.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena
oferty netto - 100%

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” Polkowice ul.Kolejowa24A - sala narad w dniu
01.06.2022 do godz.10:15
W przetargu mogą wziąć udział oferenci,
którzy spełniają określone wymagania:
1. Wniosą wymagane wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych)
2. Posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania prac odpowiadających charakterem zakresowi robót zawartemu w specyfikacji przetargowej.
3. Spełniają warunki opisane w specyfikacji przetargowej.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od
daty wyznaczonej na złożenie oferty.

URZĄD GMINY POLKOWICE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PRACY NA
WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

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

dzierżawy działki o nr geod. 166/73 o pow. 78 m2, położonej w Polkowicach przy
ul. Jesionowej (ogródek przydomowy).
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale
Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości
– Rynek 19 (pok. 10), tel. (76) 72-46-782.

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

Więcej informacji na bip.polkowice.pl
oraz pod numerem telefonu: 76 847 41 50

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. 10, Cena wywoławcza czynszu bez 210,60
zł/miesiąc netto), Wymagane wadium: 500,00 zł brutto.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.06.2022 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 02.06.2022 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
RADY
MIEJSKIEJ
14

31.05.2022
MAREK STAROŃ
Radny pełni dyżur we wtorek
od godziny
16.00 do 17.00
w pokoju nr 203 Ratusza

76 75 92 096

www.polkowice.eu fb.com/polkowice
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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.”

Wybierzemy najpiękniejszy ROD w powiecie
będzie zagospodarowanie przestrzeni wspólnych. Wizytacje RODów będę odbywały się do 29 lipca
2022 r., a więc w okresie kiedy jest
w nich najpiękniej, natomiast do 30
września 2022 r. zaplanowano wyłonienie laureatów Konkursu. Ogłoszenia wyników nastąpią tradycyjnie
podczas spotkań dożynkowych w rodzinnych ogrodach działkowych.
Najważniejsze, że w naszym konkursie nie ma przegranych. Każdy
z ogrodów zostanie nagrodzony lub
wyróżniony. Pula środków to aż
13.000,00 złotych.

Konkurs „Na najlepiej
zagospodarowany Rodzinny
Ogród Działkowy na terenie
Powiatu Polkowickiego” to
jedna z odpowiedzi na potrzeby
działkowców. Przedsięwzięcie
organizowane jest przez
Starostwo Powiatowe od wielu
lat i zawsze cieszyło się dużą
popularnością. Tegoroczna
edycja zapowiada się jeszcze
ciekawiej, bo po pandemicznej
przerwie na ogródkach na pewno
zaszło wiele zmian. Nie tylko
o konkursie, ale i o potrzebach
rozmawiano na ostatnim
spotkaniu.

W minionym tygodniu działkowcy
z terenu powiatu zostali zaproszeni
do Starostwa Powiatowego w Polkowicach, gdzie spotkali się z Zarządem Powiatu oraz pracownikami. Poruszano wiele tematów, aby

przede wszystkim poznać potrzeby
i oczekiwania tej społeczności. Działkowcy to liczna grupa w naszym
powiecie, która sama inicjuje wiele
przedsięwzięć oraz chce włączać się
w działania lokalne. Powracamy do
aktywizowania pasjonatów ogrodów, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy o wznowieniu konkursu,
którego celem jest głównie poprawa estetyki otoczenia, podniesienie

świadomości ekologicznej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku
na łonie natury- zaznacza Kamil
Ciupak, starosta polkowicki.
Zgłoszenia do udziału w konkursie
będą przyjmowane do 3 czerwca
2022 r.. Zgłaszać mogą się Rodzinne
Ogrody Działkowe z terenu naszego powiatu. Komisja na podstawie
przyjętych w regulaminie kryteriów
w wyznaczonym terminie, oceniać

Szczegółowe informacje dotyczące
konkursu uzyskać można w Wydziale Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Polkowicach,
ul. Św. Sebastiana 1, pok. 223, tel.
76 746 15 27. pok.104,tel.76 746
15 25.
Magdalena Mikołajewska

Kamil Ciupak
STAROSTA POLKOWICKI

Powracamy do aktywizowania pasjonatów ogrodów, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy o wznowieniu konkursu, którego celem jest poprawa estetyki otoczenia, podniesienie
świadomości ekologicznej oraz propagowanie aktywnego
wypoczynku na łonie
natury

Krok ku usamodzielnieniu
Sytuacja kryzysowa
związana z uchodźcami
z Ukrainy powoli powinna
przechodzić w kolejny
etap, czyli z pomagania
na usamodzielnianie,
dlatego też w powiecie
polkowickim
podejmowany jest szereg
działań, które mają za
zadanie aktywizację
naszych sąsiadów zza
wschodniej granicy.
W związku z obecną sytuacją na Ukrainie i napływem uchodźców Publiczne Służby Zatrudnienia w Polsce wspierają obywateli tego kraju
w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.
Powiat polkowicki poprzez Powiatowy Urząd
Pracy w Polkowicach pozyskał
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowe
środki Funduszu Pracy w kwocie 803 000,00 zł
na realizację programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych
ochroną międzynarodową. Uzyskanie statusu
osoby bezrobotnej umożliwia zastosowanie
wobec nich pełnego katalogu form aktywizacji
określonego w ustawie o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy. W programie założono udział wnastępujących formach wsparcia:
-staże,
-szkolenia/kursy,
-prace interwencyjne,
-refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stworzonych miejsc pracy.
Już wkrótce organizowany będzie kurs zzakresu
znajomości języka polskiego, dlatego wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do Powiatowego
Urzędu Pracy w Polkowicach.
Przypomnę tylko, że w naszym powiecie zostało nadanych ponad 1200 numerów PESEL dla
osób z Ukrainy. Dla nich wszystkich dostępny
jest powiatowy koordynator, pani Olga, która
wspólnie zPCPR pomaga waktywizacji swoich
rodaków - mówi Jan Wojtowicz, wicestarosta.
Punkt obsługi wraz z tłumaczem znajduje się
również w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Mimo upływu czasu nadal dostrzegamy ogromną chęć pomocy ze strony naszych mieszkańców, prowadzone są zbiórki, organizowane
zajęcia, wielu uchodźców trafiło do zorganizowanych przez nas punktów, ale wielu także pod
dachy rodzin, dlatego zależy nam na dotarciu do
jak najszerszej grupy zinformacją tak, by proces
usamodzielniania nabrał dynamiki - podkreśla
Agnieszka Woźniak, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach.

MATERIAŁY NADESŁANE PRZEZ POWIAT POLKOWICKI
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Relaks na świeżym powietrzu

FOT. U. ROMANIUK

Zajęcia odbywają się na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy 11 Lutego.
– Mam nadzieję, że rozruszam swój kręgosłup, przede wszystkim na świeżym – mówi
pani Marta, jedna z uczestniczek zajęć. – Liczę na to, że będę zrelaksowana, rozciągnięta,
wygimnastykowana i dotleniona. Wszystko
w jednym – dodaje.
– Jest to trening praktycznie dla każdego –
podkreśla Joanna Burghardt, trenerka personalna. – Ruch w postaci jogi jest wskazany
dla wszystkich i bardzo dużo osób zapomina,
że jest to coś dobrego dla ciała. Dzięki jodze
uruchamiamy całe nasze ciało, rozciągamy
je, mobilizujemy wszystkie nasze stawy. Jest
to dobre na oddech, żeby prawidłowo uczyć
się oddychać. I na wszelkiego rodzaju bóle:

w plecach, biodrach czy kolanach – wymienia.
„Zdrowe Ciało” to autorski program przygotowany przez dział organizacji imprez sportowych w Polkowickim Przedsiębiorstwie
Komunalnym.
– Jest to odpowiedź na sugestie mieszkańców
odnośnie zajęć rekreacyjnych, rozciągających,
poprawiających samopoczucie – przypomina
Mateusz Felkel z PPK.
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się dwa razy
w tygodniu: we wtorki od godz. 17 do 18 oraz
w soboty od godz. 9 do 10. Poza dobrymi chęciami, trzeba zabrać ze sobą karimatę.
ULK

FOT. U. ROMANIUK

FOT. U. ROMANIUK

Ponad dwadzieścia osób przyszło na pierwsze, bezpłatne zajęcia będące połączeniem jogi, pilatesu i stretchingu. Ćwiczenia na świeżym
powietrzu, przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej, to dobry sposób
na wzmocnienie organizmu.

„Polkowiczanka” w zasięgu ręki

FOT. E. DRZYMAŁA
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Dwa źródełka ze zdatną do picia wodą
stanęły dotychczas w Rynku przy ratuszu oraz w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku. PGM właśnie
uruchomiło trzecie – na stadionie
lekkoatletycznym przy ul. 11 Lutego.
– Przez dwa lata mieliśmy wyłączone
wszystkie źródełka, ze względu na
obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Mam nadzieję, że w tym roku
wszystko będzie dobrze i mieszkańcy
będą mogli korzystać ze wszystkich
naszych źródełek – mówi Jacek Kaszuba, prezes PGM Polkowice.
Lokalizacja nowego źródełka jest bardzo dobra. Amatorzy sportów nie muszą zabierać ze sobą butelek z wodą.
– To jest naprawdę fajna sprawa. Ludzie chętnie korzystają. Na stadionie
dzieci podbiegły od razu po zamontowaniu – mówi Mariusz Ogrodnik,
zastępca kierownika ds. infrastruktury
sieciowej PGM Polkowice.
– A to już można korzystać? Świetna
sprawa. Od teraz nie muszę pamiętać,
by zabierać ze sobą wodę z domu –
mówi Artur, który właśnie zakończył
jogging na stadionie.
– Rozwiązanie przyjazne środowisku.
Oszczędzamy plastikowe butelki, które dotychczas trafiały do kosza po każdym zakończonym treningu – dodaje
Agnieszka.
– To gmina wskazuje miejsca, gdzie
mają zostać postawione źródełka. Projektant szuka konkretnego miejsca, we
wskazanym obszarze i przygotowuje

FOT. E. DRZYMAŁA

Idąc na trening na stadionie lekkoatletycznym przy ulicy 11 Lutego nie trzeba zabierać ze sobą butelki z wodą. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej w Polkowicach uruchomiło w tym miejscu źródełko wody pitnej, czyli „polkowiczanki”. To duże ułatwienie i oszczędność nie
tylko dla amatorów sportu, ale dla wszystkich mieszkańców gminy.

projekt, a my ten projekt realizujemy.
Gotowe urządzenie podłączamy do
naszej sieci i uruchamiamy – mówi
Mariusz Ogrodnik.
Jak zapewnia szef PGM-u, nie będzie
to ostatnie źródełko.
– Systematycznie rozwijamy naszą

sieć tak, aby mieszkańcy mogli korzystać z wody z naszych ujęć. Jest to
bieżąca woda, która jest bezpieczna
i zdrowa. Zachęcam do korzystania.
Szczególnie podczas upałów – dodaje
szef spółki.
Edyta Drzymała

Gazetka przed & szkolna

Egzamin ósmoklasistów

Bajkowe przedszkolaki

416 uczniów szkół podstawowych w gminie Polkowice przystąpiło
do egzaminu ósmoklasisty (24-26 maja). Na liście obowiązkowych
testów były, kolejno: język polski, matematyka i język obcy nowożytny.

Pierwsze miejsce za najlepszą, kreatywną i najbardziej zorganizowaną grupę w gaworzyckiej paradzie czytelniczej zdobyły przedszkolaki z zamiejscowego oddziału Przedszkola
Miejskiego nr 5 z Tarnówka. Zespół naszej gazety serdecznie gratuluje pomysłowości i pasji
do czytania.

Wybrałam rozprawkę i nie było źle – powiedziała
Nikola. – Wszyscy obstawiali, że będzie „Reduta
Ordona” i „Kamienie na szaniec”, a okazało się,
że była „Zemsta”. Z matematyką będzie u mnie
średnio, ale z angielskim będzie dobrze – dodała.
W „trójce” do pierwszej części egzaminu przystąpiło 130 ósmoklasistów.
- W tym jedenaścioro uczniów z Ukrainy – mówi
Adriana Ciupka, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 3 w Polkowicach. – Mają oni wydłużony czas,
piszą 210 minut, korzystają ze słowników polsko-ukraińskich i podczas egzaminu towarzyszy
im asystent wielokulturowy – dodaje.
W gminie Polkowice do egzaminu ósmoklasisty
przystępuje 416 uczniów, wreszcie bez reżimu
sanitarnego. Wyniki mają być ogłoszone 1 lipca.

Św. Sebastian - patron tapicerów

Uczniowie mieli okazję zobaczyć maszynę do
szycia z napędem nożnym, a co więcej - wykonać
wymyślony przez siebie szew.
- To dziwna maszyna. Trzeba było kręcić kółkiem, naciskać taką podstawkę na stopy i uważać na palce, ale udało się i było bardzo fajnie
- opowiada Michał.
Dzieci dowiedziały się też, że nie tylko kolor jest
ważny przy doborze materiału na obicie mebli.
- Tutaj jest tyle różnych wzorów, że trudno zdecydować się, który wybrać - dodaje Maja.
Oprócz szycia na maszynie drugoklasiści wbijali gwoździe tapicerskie za jednym uderzeniem.
Wielu to się udało i było wiele radości.
- Wizyta w zakładzie tapicerskim rozpoczęła cykl
spotkań z przedstawicielami zawodów, których

patronem jest święty Sebastian – mówi Anna
Kulczyk, koordynatorka projektu. - Wkrótce
będą spotkania w terenie z ogrodnikiem i kamieniarzem. Dzieci zobaczą, jak przycina się
i formuje drzewka owocowe i ozdobne. Dowiedzą się, jak ważne jest sąsiedztwo roślin. Będą
miały okazję zobaczyć, jak maszyna przecina kamienne płyty, z których można zrobić parapety,
schody i blaty – dodaje.
Takie lekcje w terenie są dużo efektywniejsze.
- Jestem przekonany, że dzieci długo będą pamiętały wizyty u przedstawicieli zawodów, których patronem jest święty Sebastian – zapewnia
Krzysztof Augustyniak, koordynator projektu.
ULK

FOT. PM 5 O. TARNÓWEK

FOT. SP JĘDRZYCHÓW

FOT. PM 5 O. TARNÓWEK

Wizyta drugoklasistów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Jędrzychowie w polkowickim zakładzie
tapicerskim to kolejne wydarzenie zorganizowane w ramach autorskiego projektu edukacyjnego „Wokół Świętego Sebastiana”.

FOT. PM 5 O. TARNÓWEK

ULK

FOT. PM 5 O. TARNÓWEK

Po pierwszej części egzaminu, z języka polskiego,
rozmawialiśmy z uczniami Szkoły Podstawowej
nr 3 w Polkowicach. Z sal wychodzili w dobrych
nastrojach. Do wyboru mieli dwa zadania.
- Tematem rozprawki było, czy z przyjacielem
łatwiej jest przeżywać przygodę, a opowiadania – trzeba było przenieść się do jakiejś lektury
i wyrazić swoje zdanie, czy dobrze było tam się
znaleźć – powiedziała Iza po wyjściu z sali. – Myślę, że dobrze mi poszło. Matematyki się nie boję,
a z języków obcych będę zdawać angielski, jak
większość w naszej szkole. Potem wybieram się
do polkowickiego Zespołu Szkół, do klasy technik spedytor – dodała.
Julka, szkolna koleżanka Izy, na egzaminie wybrała opowiadanie.
- Wydaje mi się, że dobrze mi poszło – wyznała
z uśmiechem Julka, dodając, że też zdawać będzie język angielski. Potem idzie do polkowickiego liceum.

FOT. PM 5 O. TARNÓWEK

FOT. R. FLISIEWICZ
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KOSZYKÓWKA

Polkowiczanki drugie w Polsce

Sukces polkowickiego sportu młodzieżowego. Zawodniczki MKS Polkowice sięgnęły po srebrny medal w kategorii do lat 15
pozostałymi techniką indywidualną i stylem gry – oceniła Edyta
Koryzna, drugi trener i koordynatorka Akademii Koszykówki.
Należy docenić zaangażowanie
całej drużyny oraz rodziców. Na
bazie tego sukcesu popularność
Akademii Koszykówki MKS
Polkowice powinna się rozwijać
i kształtować młode talenty.
- Jestem przekonana, że kierunek pracy, wartości i zasady,
jakie wprowadziliśmy w Polkowicach są słuszne. Medal sam
w sobie nie jest wyznacznikiem,
lecz rozwijanie poszczególnych
zawodników oraz nobilitacje do
kadr narodowych pokazują, że
przy dobrej pracy i dyscyplinie
pojawia się szansa na sukces.
To zasługa trenera Sebastiana
Rudnickiego, który potrafił mentalnie zbudować zespół, postawił
granice oraz nauczył zawodniczki czerpania radości z koszykówki. Skorzystał z moich podpowiedzi i pięknie poprowadził zespół
na miejsce, na którym powinien
być – dodała Edyta Koryzna.
Zawodniczki
MKS,

Polkowice oprócz srebrnych
medali, odebrały także wyróżnienia indywidualne. Dominika
Puzio uznana została najlepszym graczem drużyny, a Julia
Koryzna i Julia Rakowska zostały
wybrane do najlepszej piątki
turnieju.
Anna Radomska

Skład wicemistrzowskiej drużyny:
Dominika Puzio (kapitan), Julia
Koryzna, Julia Rakowska, Martyna Główczak, Olivia Kotwicka, Zuzanna Stępień, Zuzanna
Koryzna, Klaudia Pilichowska,
Oliwia Czaja, Izabela Romaszko, Amelia Babczyńska, Amelia
Świeżowska, Katarzyna Bajus,
Hanna Klepuszewska, Julia
Nowakowska.

Trenerzy:

Sebastian Rudnicki,
Edyta Koryzna

Sebastian Rudnicki
TRENER MKS POLKOWICE U-15

Kluczem do wywalczenia tytułu wicemistrza mistrzostw Polski było dobre
przygotowanie motoryczne, brak presji na wynik
i umiejętne wykorzystanie
potencjału. Koszykarsko
zespół ma w składzie utalentowane zawodniczki,
więc o umiejętności byłem
spokojny. Myślę, że spora grupa moich dziewczyn
znajdzieuznaniewoczach
selekcjonerów kadr narodowych.

MATERIAŁY ORGANIZATORA

Zapatrzone w sukcesy starszych
koleżanek z BC Polkowice, które zdobyły mistrzostwo Polski,
podopieczne trenerów Sebastiana Rudnickiego i Edyty Koryzny
zafundowały polkowickim kibicom i rodzicom niezapomniane
emocje podczas turnieju finałowego rozgrywanego w Gdańsku
od 11 do 15 maja. Polkowiczanki
jak burza przeszły przez rywalizację w grupie pokonując kolejno 1KS Ślęza Roof Renovation
Wrocław SA (61:44), Zagłębie
Sosnowiec (60:57) oraz Enea
AZS AJP Gorzów Wielkopolski
(59:45). W półfinale mierzyły się
z UKS Fred Politechniką Gdańską, którą pokonały aż 77:53.
Do finału MKS awansował bez
porażki, podobnie jak Enea
AZS Poznań. Polkowiczanki
walczyły ambitnie i po wyrównanym meczu przegrały 59:74.
Wicemistrzostwo Polski kadetek to wielki sukces nie tylko dla
klubu, ale także dla całego sportu
młodzieżowego w Polkowicach.
- W finale znalazły się dwa
zespoły, które górowały nad
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Kolarskie brylanty

Bawią się kolarstwem, a ta metoda przynosi efekty podczas wyścigów. W Polkowicach nie brakuje kolarskich talentów, co przekłada się na znakomite wyniki początku sezonu. Jak widzi
przyszłość sekcji kolarstwa MKS Polkowice jej trener - Janusz Pytlak, o tym w rozmowie z Ryszardem Flisiewiczem.
sportowy. Pobyt w takiej placówce ułatwia,
po ukończeniu szkoły podstawowej, dalszą
karierę. Obecnie dwaj zawodnicy naszego
klubu są uczniami SMS w Świdnicy. To Jakub Kielin i Szymon Bęben.

FOT. MKS POLKOWICE

Grupa w dalszym ciągu występuje z logo CCC na koszulkach, chociaż należycie
do klubu MKS. Czy to oznacza, że były sponsor pozostał przy waszej grupie?

JANUSZ PYTLAK
TRENER
Sezon kolarski w pełni. Jak
jesteście do niego przygotowani? Kończąca się pandemia nie
pokrzyżowała waszych planów?
Przygotowania do sezonu przebiegały zgodnie z założeniami, bez zakłóceń.
W młodszych grupach skupiliśmy się na
przygotowaniu kondycyjnym i sprawności
ogólnej. Starsi zawodnicy w marcu przebywali w Chorwacji, gdzie mieli doskonałe
warunki do szlifowania formy przed sezonem. Wykonana praca daje efekty. Cieszę
się z dobrej dyspozycji prezentowanej przez
zawodników.

Wasza kolarska grupa liczy
kilkanaście osób. Czy jest duża
rotacja, czy raczej od kilku
lat trenują te same osoby?
Na chwilę obecną grupa liczy około 30 osób.
Przez cały czas prowadzimy otwarty nabór
do sekcji kolarskiej, stąd ciągła rotacja.
W ciągu roku swoich sił w kolarstwie próbuje co najmniej 40 dzieci z terenu gminy
Polkowice. Trenują w dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej.

Pierwsze tegoroczne starty są
pod dyktando Szymona Bębna.
Niemalże w każdym wyścigu
zajmuje medalową pozycję.
Widać, że ma wszelkie predyspozycje, żeby być w przyszłości dobrym kolarzem.
Początek sezonu jest dla Szymona bardzo
udany. Zajmuje on wysokie pozycje w mocno obsadzonych wyścigach rangi Pucharu
Polski czy ostatnio w międzynarodowym
wyścigu etapowym „Szlakami Jury”. Ma
on na pewno predyspozycje do uprawiania
kolarstwa, które potwierdziły badania wysiłkowe. A czy w przyszłości zostanie dobrym
kolarzem? Czas pokaże. Przed Szymonem
jeszcze długa droga na sportowy szczyt.

Czy oprócz Szymona masz
w swojej ekipie inne brylanty?
Wśród wyróżniających się zawodników
jest Adam Drozdowski, który w ubiegłym
sezonie obronił w Żerkowie tytuł mistrza
Polski szkółek kolarskich MTB, a w tym
roku odnotowuje udane starty na szosie

w nowej kategorii wiekowej. Laura Bartkowiak i Natalia Gacek – srebrne medalistki
w jeździe dwójkami na czas w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
a także młodziutka Kornelia Szylko. Mamy
w ekipie sporo młodych, utalentowanych
zawodników i zawodniczek, którzy systematycznie robią postępy. O nich na pewno
jeszcze usłyszymy.

Stowarzyszenie MKS Polkowice jest klubem, wielosekcyjnym. Oprócz kolarstwa
działają sekcje koszykówki i tenisa ziemnego. Nasz partner strategiczny - gmina
Polkowice wspólnie z firmą CCC wspiera
sekcję kolarstwa, stąd też logo na naszych
strojach. Dzięki wsparciu możemy realizować szkolenie dzieci i młodzieży do końca
tego roku. Liczę, że współpraca będzie tak
samo dobrze przebiegała w kolejnych latach.

Teraz trochę o tobie. Sympatycy
polkowickiego sportu docenili twoją pracę i wybrali cię
najpopularniejszym trenerem
2021 roku. Jak podchodzisz
do tego typu wyróżnień?

Często widać was na ulicach
Polkowic podczas treningu.
Jak często trenujecie i jak to się
robi, żeby później osiągać dobre
Do wszelkich konkursów popularności
wyniki podczas wyścigów?
podchodzę z dystansem, ale jest to miłe,
Czy jest na to jakiś patent?
kiedy ktoś zauważa i docenia twoją pracę.
Trenujemy od 3 do 5 razy w tygodniu. Cieszą każde sukcesy podopiecznych, te małe
i większe, ale liczy się przede wszystkim
zabawa, która może kiedyś przerodzi się
w pasję. Dobre wyniki osiągane przez zawodników są efektem, a nie celem mojej
pracy. Chciałbym, aby młodzież poprzez
uprawianie kolarstwa przeżyła przygodę
swojego życia i nabyła umiejętności, które
przydadzą się w dorosłym życiu.

Startujecie w najważniejszych
wyścigach rangi ogólnopolskiej,
ale również w wyścigach międzynarodowych. Czy jesteście
na tyle mocni, żeby rywalizować
z tymi najsilniejszymi, czyli
elitą wśród młodzieżowców?
W Polsce jest kilka prężnie działających klubów, w których nie brakuje utalentowanych
kolarzy. W Polkowicach także nie brakuje
kolarskich talentów. Ostatnie starty pokazały, że jesteśmy w stanie nawiązać rywalizację z najlepszymi zawodnikami w kraju.
Aby podnosić poziom sportowy, musimy
rywalizować z najlepszymi.

W kraju w pewnością jest
kilka ośrodków specjalizujących się w kolarstwie. W którym miejscu są Polkowice?
W Polsce istnieje kilka ośrodków przeznaczonych dla adeptów kolarstwa, m.in.
Żyrardów, Toruń i najbliżej położona Polkowic- Świdnica. Są to Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Ich profil nastawiony jest
w równym stopniu na edukację oraz rozwój

Wyróżnienie dodało mi sił i energii do dalszej pracy.

Żeby osiągać dobre wyniki
sportowe potrzebujecie komfortu pracy. Jak to wygląda
w waszym teamie? Czy posiadacie odpowiedni sprzęt i macie
warunki do uprawiana kolarstwa na wysokim poziomie?
W Polkowicach mamy doskonałe warunki
do uprawiania kolarstwa i odpowiednie zaplecze, a to wpływa na komfort pracy i zainteresowanie młodzieży sportem. W okresie
jesienno–zimowym mamy możliwość korzystania z obiektów sportowych. Dzięki
dotacji i prywatnym środkom sponsorskim
zawodnicy mają zapewniony odpowiedni
sprzęt sportowy, stroje, możliwość wyjazdów na zawody. Wszystko jest na poziomie
półprofesjonalnego klubu.

Jakie plany na kolejne miesiące ma wasza grupa? Czy
będzie to sezon progresów?
W najbliższym czasie startujemy w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
i szosowych mistrzostwach Polski szkółek
kolarskich. Pierwszą część sezonu kończymy finałami Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Naszym celem jest walka o medale.

Czego można wam życzyć w tym
sezonie? Połamania szprych
nie życzę, bo szkoda rowerów.
Udanego sezonu, bez kontuzji.

Piłka nożna
W przedostaniem kolejce Fortuna 1 Ligi piłkarze Górnika
Polkowice pokonali przed
własną publicznością Resovię
Rzeszów 3:0.
Górnik Polkowice – Resovia
3:0 (0:0)
Bramki: Rafał Karmelita 75,
Mateusz Piątkowski 79, Mariusz Szuszkiewicz 84
Spotkaniem z Miedzią Legnica piłkarze Górnika Polkowice
zakończyli sezon w Fortuna 1
Lidze. W ostatnim meczu
Zielono-Czarni ulegli Miedzi
Legnica 0:1.
Górnik Polkowice – Miedź
Legnica 0:1 (0:1)
Bramka: Mehdi Lehaire 33
Nowy sezon polkowiczanie
rozpoczną w eWinner 2 lidze.
Pierwsze mecze w drugiej połowie lipca.
Piłka nożna – młodzieżowa

w eliminacyjnych turniejach
Młodzieżowych Mistrzostw
Polski w koszykówce 3x3. Zespół juniorek był bliski awansu do turnieju finałowego MP,
ostatecznie polkowiczanki
przegrały mecz o pierwsze
miejsce z AZS AJP Gorzów
Wielkopolski różnicą jednego
punktu 14:15.
Lekkoatletyka
Pięć medali i pięć rekordów
życiowych to dorobek polkowickich lekkoatletów wywalczonych podczas Mistrzostw
Dolnego Śląska juniorów i juniorów młodszych w Jeleniej
Górze. Na najwyższym stopniu podium ze złotymi medalami i rekordami życiowymi stanęli: Julia Drzyzga w pchnięciu
kulą z wynikiem 11,96m, Kaja
Żak w rzucie dyskiem 28,13m
i Bartosz Figas w pchnięciu
kulą – 13,48m. Srebrne medale i życiówki to dorobek Anastazji Budzińskiej w trójskoku –
10,93m i Julii Drzyzgi w rzucie
dyskiem – 34,69m . W finale
skoku w dal wystąpiła Maja
Klimkiewicz a Bartosz Figas
w finale rzutu dyskiem.

Miniony weekend obfitował
w mecze ligowe Akademii
Piłkarskiej Górnika Polkowice.
U19 Liga Makroregionalna
Juniorów Starszych
Odra Opole – Górnik Polkowice 3:0
U17 Liga Wojewódzka JunioSzachy
rów Młodszych
Górnik Polkowice – Chrobry
Marcel i Przemysław Misiek
Głogów 2:1(1:1)
Bramki dla Górnika: Rudak, stanęli na trzecim stopniu podium, podczas rozegranego
Miłosz Bednarek
w Poznaniu Turnieju SzachoU15 Liga Wojewódzka
wego o Puchar Dyrektora GaTrampkarzy
lerii MM. W rywalizacji wzięli
Górnik Polkowice – Chrobry II
udział zawodnicy z Polski,
Głogów 4:1 (0:1)
Bramki dla Górnika: Fink 2, Ukrainy i Dani.
W Przemkowie odbyły się XIV
Nicewicz, Ziemniak
Międzypowiatowe MistrzoU13 Liga Wojewódzka
stwa Szachowe pod PatronaMłodzików
Górnik Polkowice – Iskra Ko- tem Burmistrza Przemkowa
– Jerzego Szczupaka. W gruchlice 3:2
Bramki dla Górnika: Woleńsz- pie B (uczniowie klas IV –VI
SP) drugie miejsce zajął Marczak 2, Mazij
cel Misiek z SP 3 Polkowice
U12 Liga Okręgowa
(Górnik Polkowice).Grupa
Młodzików
Zagłębie Lubin – Górnik Po- D – szkoły ponadpodstawowe i dorośli drugie miejsce
lkowice 0:1
zajął Kacper Werner z LO nr 1
Bramka: Marek Krajniak
w Lubinie (Górnik Polkowice).
U11 – Turniej DZPN, Głogów
Górnik Polkowice – Iskra KoKolarstwo
chlice 5:1
Bramki: Dariusz Barczuk,
Adam Ruszkiewicz, Seba- Szymon Bęben zajął 3. miejsce
stian Ostrowski, Sebastian
w klasyfikacji generalnej XIX
Jeremiejko 2,
Międzynarodowego Wyścigu
Górnik Polkowice – Zagłębie
Kolarskiego „Szlakami Jury”
Lubin 2:1
w kategorii juniorów młodBramki: Dariusz Barczuk 2
szych! Jakub Kielin kończy
Górnik Polkowice – Konfeks
zmagania na 53 miejscu. UdaLegnica 2:1
ny start w młodzikach odnotoBramki: Dariusz Barczuk
wuje Adam Drozdowski, który
Górnik Polkowice – Chrobry
na ostatnim etapie wywalczył
Głogów 3:0
9. miejsce i ostatecznie zajął 14.
Bramki: Adam Ruszkiewicz, miejsce w klasyfikacji indywiSebastian Jeremiejko
dualnej wyścigu.
Natalia Gacek i Adam DrozPiłka halowa
dowski brązowymi medalistami szosowych MiędzyW meczu 28. kolejkę Statscore
wojewodzkich Mistrzostw
Futsal Ekstraklasy, Górnik Po- Młodzików i Młodziczek
lkowice podejmował drużynę
w jeździe indywidualnej na
Słoneczny Stok Białystok. Po- czas na 21. miejscu uplasował
jedynek zakończył się wygraną
się Tomasz Sienkiewicz.Wśród
gości 8:3.
dziewcząt 6. była Laura BartGórnik Polkowice – Słoneczny
kowiak .
Stok Białystok 3:8
Natalia Gacek zwyciężyła
Bramki dla Górnika: Kamil Ol- w Dobromierzu w Międzywoszewski 3, Marcel Michalczak
jewódzkich Mistrzostwach
15, Paweł Wyżga 35
Młodzików i Młodziczek
W meczu 29. kolejki Statsco- w wyścigu szosowym ze startu
re Futsal Ekstraklasy. Zespół
wspólnego, na ️7. finiszowała
Górnika uległ na wyjeździe FC
Laura Bartkowiak (MKS PoToruń 3:5.
lkowice). W młodzikach na
FC Toruń – Górnik Polkowice
5. miejscu finiszował Adam
5:3
Drozdowski ( MKS PolkowiBramki dla Górnika: Marcel
ce). Słowa uznania dla Tomka
Wolan 2, Dawid Biały 21, Rui
Sienkiewicza, który po kraksie,
Pinto 29
To był ostatni mecz Gór- mocno poobijany ukończył
wyścig na 24. miejscu. W junika w Statscore Futsal
niorach młodszych w wyścigu
Ekstraklasie.
Puchar Polski i Eliminacje
Ogólnopolskiej Olimpiady
Koszykówka - młodzieżowa
młodzieży w kolarstwie szosoZawodniczki MKS Polkowi- wym Szymon Bęben wywalczył 4. miejsce.
ce sięgnęły po srebrny medal
mistrzostw Polski w kategorii
U15. Polkowiczanki jak bu- Tenis Stołowy
rza przeszły przez rywalizację
Dobiegł końca sezon rozw grupie pokonując kolejno
grywek ligowych 2021/2022
1KS Ślęza Roof Renovation
Wrocław SA (61:44), Zagłę- w tenisie stołowym. Pierwszy
zespół Górnika grający w IV
bie Sosnowiec (60:57) oraz
Eneę AZS AJP Gorzów Wiel- lidze ostatecznie uplasował
się na 4. pozycji. Drugi zespół
kopolski (59:45). W półfinale
mierzyły się z UKS Fred Poli- Górnik występujący w niższej
techniką Gdańską, którą poko- lidze zdobył 1. miejsce i awansował do klasy wyższej tj.IV
nały aż 77:53. W finale MKS
ligi. Trzecia drużyna Górnika
zmierzył się z sespołem Enea
występująca w V lidze zajęła
AZS Poznań. Polkowiczanki
walczyły ambitnie i po wyrów- 6. lokatę w tabeli. Najskutecznanym meczu przegrały 59:74. niejszym zawodnikiem był S.
Milnikiel.
Młode koszykarki MKS
Polkowice, startujące
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