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Pod znakiem perlika i żelazka
Górnicy Zagłębia Miedziowego 
świętują dziś w Polkowicach tak, jak 
nigdy do tej pory. Za nami uroczy-
stości miejskie, podczas których 
oficjalnie odsłonięto makietę szybu 
górniczego na jednym z najważniej-
szych polkowickich rond. Za nami 
złożenie wieńców i kwiatów pod 
pomnikiem „Górnikom Polskiej Miedzi”. 
Te wyjątkowe w powojennej histo-
rii miasta wydarzenia zaskakują 
bogactwem formy i szczerością 
treści. Sprawiają, że przez tych kilka 
dni czujemy się wszyscy prawdziwą, 
górniczą rodzinną. A ileż jeszcze 
przed nami! Powierzenie Polkowi-
com przez KGHM współorganizacji 
Centralnych Obchodów Barbórko-
wych to nie tylko dowód uznania dla 
rozpoczętego przed rokiem procesu 
honorowania wkładu, jaki górnicy 
wnieśli w powojenna historię naszego 
miasta. To szansa, że tradycja ta na 
stałe wpisze się w coroczne obchody 
barbórkowe. Jeśli nie w wymiarze 
centralnym, to na pewno miejskim. 
O górnikach, soli polkowickiej 
ziemi, traktuje w większości i ten 
numer Gazety Polkowickiej. Nie bez 

kozery mienimy się Sercem Zagłębia 
Miedziowego. To przecież tu, a nie 
gdzie indziej, kwitnie górniczy etos. To 
tutaj władze samorządowe przy-
kładają należną górniczemu stanowi 
wagę do wydarzeń, które honorują 
górników i wszystkich tych, którzy są 
związani z miedziowym wydobyciem. 
Bez względu na to, czy nasz los, 
los naszych rodzin, jest bezpo-
średnio związany z górnictwem, 
czy nasze zawodowe i prywatne 
zajęcia oscylują wokół innych, 
równie ważnych zawodów, winniśmy 
górnikom szacunek szczególny. 
To właśnie jeden z priorytetów 
które stale będą wzbogacane o nowe 
elementy. Wszystkie one będą 
cementować więź, jaka powinna 
łączyć wszystkie powojenne pokolenia 
polkowiczan, i wszystkie profesje. Ale 
chyba zgodzimy się, że będą je łączyć 

pod jednym znakiem – 
symbolem skrzyżo-

wanych górniczych 
młotów.

Zarząd Rejonowy PZERiI w Polkowicach uprzejmie 
informuje, że biuro Związku czynne jest w każdy wtorek 
i czwartek od 9:00 do 12:00

Roman Tomczak

Redaktor Naczelny Wieści z KGHM
Mie(dź) rodzinę – wspólna akcja KGHM i samorządów na rzecz rodzin zastępczych

Kampanię społeczną pod hasłem Mie(dź) ro-
dzinę, promującą ideę rodzicielstwa zastęp-
czego zainaugurowały wspólnie miedziowe 
samorządy oraz KGHM Polska Miedź S.A., 
który patronuje projektowi. W planie są akcje 
informacyjne wspierające pieczę zastępczą 
jako alternatywę dla instytucji opiekujących 
się dziećmi pozbawionych możliwości życia 
z biologicznymi rodzicami. 
Główny organizator projektu, Stowarzysze-
nie SOS Wioski Dziecięce alarmuje, że w Pol-
sce obserwowany jest kryzys rodzicielstwa 
zastępczego, a  liczba rodzin zastępczych 
dramatycznie maleje. Szacuje się, że ponad 
72 tysiące polskich dzieci pozbawionych jest 
opieki rodzicielskiej, a jedna piąta z nich prze-
bywa w  instytucjonalnych formach opieki, 
takich jak domy dziecka. W  2018 roku w  tej 
grupie było ponad 1300 dzieci poniżej siódme-
go roku życia.
– Z naszych doświadczeń wynika, że barierą 
dla tych, którzy rozważają rodzicielstwo za-
stępcze jest nie tylko obawa przed tym czy sprostają obowiązkom, czy będą mieli niezbędne wsparcie, ale także niekorzystny wizerunek 
rodziców zastępczych kreowany przez media. O rodzicielstwie zastępczym najgłośniej mówi się w momencie kryzysowych sytuacji. Ten 
zawód nie ma tzw. dobrej prasy i nie cieszy się społecznym poważaniem. Dlatego potrzeba lokalnej kampanii na temat rodzicielstwa zastęp-
czego jest tak ogromna – powiedziała Barbara Rajkowska, dyrektor krajowy Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Specjaliści podkreślają, że dla prawidłowego rozwoju dziecko potrzebuje stałych i bezpiecznych relacji a rodziny zastępcze wybitnie poma-
gają w zbudowaniu prawidłowych więzi, kreowania poczucia własnej wartości w dziecku, rozwinięcia jego potencjału.
– Jako firma wrażliwa na problemy społeczne widzimy potrzebę pomocy w tej ważnej akcji. Naszym celem jest dotarcie z rzetelną infor-
macją do mieszkańców Zagłębia Miedziowego i mamy nadzieję, że efektem będzie zwiększenie liczby zgłoszeń kandydatów na rodziców 
zastępczych – podkreśliła Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM.
W kampanię włączyli się samorządowcy z Głogowa, Legnicy, Lubina i Polkowic. Szacuje się, że w zarządzanych przez nie instytucjach prze-
bywa łącznie około 300 dzieci potrzebujących rodzin zastępczych, a 40 z nich to podopieczni poniżej 7 roku życia.
– Nasza akcja to przede wszystkim inwestycja w przyszłość dzieci z Zagłębia Miedziowego. Rodzinny charakter pieczy zastępczej owocuje 
w życiu dzieci stabilną, zdrową relacją. W naszych programach prospołecznych nie zamykamy się wyłącznie na pomoc naszych pracowni-
kom i ich rodzinom, chcemy aby z naszych zasobów korzystał cały region – podkreśliła Lidia Marcinkowska-Bartkowiak.
Partnerem głównym finansującym kampanię społeczną „Mie(dź) rodzinę” jest Fundacja KGHM, a partnerami wspierającymi są Legnicka Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna S.A., CCC S.A. i Piast Group Sp. z o.o. Merytoryczną opiekę nad projektem sprawuje Stowarzyszenie SOS Wioski 
Dziecięce, a partnerami zaangażowanymi w realizację działań związanych z kampanią są: miasto Legnica oraz powiaty: legnicki, polkowicki, 
lubiński i głogowski.

KGHM

Aktualności
ZGZM inwentaryzuje dwuosobowe gospodarstwa domowe

Wzór dokumentu dostępny jest na stronie internetowej ZGZM. Złożenie oświadczenia jest dobrowolne i nie jest równoznaczne ze złoże-
niem deklaracji.
Za właścicieli nieruchomości wielolokalowych oświadczenie złoży wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości wspólnej lub spół-
dzielnia mieszkaniowa.
Oświadczenia będą przyjmowane do 13 grudnia za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@zgzm.pl, pocztą tradycyjną, 
w biurze ZGZM przy ul. Małej 1 w Polkowicach, urzędach gmin należących do ZGZM lub w Starostwie Powiatowym w Polkowicach.
W przypadku gdy zostanie podjęta decyzja o zmianie metody naliczania opłaty, niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konsultowali sprawy sołectw 
W polkowickim Ratuszu odbyły się cokwartalne konsultacje burmistrza Polkowic z sołtysami wsi. Omówiono sprawy bieżące, najbardziej 
istotne dla poszczególnych sołectw.
Takie cykliczne spotkania stanowią doskonałą formę konsultacji, m.in. planów inwestycyjnych na terenach wiejskich, ale przede wszyst-
kim dają możliwość przedstawienia i wskazania możliwości rozwiązania problemów trapiących mieszkańców całej Gminy.
Wśród najważniejszych kwestii, które poruszono podczas konsultacji był dalszy rozwój połączeń komunikacji miejskiej, budżet na 2020 
rok oraz zwiększenie oferty kulturalnej.
Choć w tym roku, po latach zaniedbań, nastąpiła znacząca poprawa w skomunikowaniu sołectw z Polkowicami, to jednak burmistrz zapo-
wiedział dalsze prace nad tą kwestią. W trakcie rozmowy zapewniono również o rozwoju oferty kulturalnej na terenach wiejskich, o które 
zabiegają sołtysi, szczególnie w obliczu przyszłorocznego połączenia Polkowickiego Centrum Animacji z Wiejskim Ośrodkiem Kultury 
w Sobinie. Dopełnieniem spotkania było przedstawienie przez burmistrza założeń przyszłorocznego budżetu oraz przedstawienie kon-
kretnych inwestycji w poszczególnych sołectwach na najbliższe lata. 

Starosta Polkowicki – Kamil Ciupak wspólnie z innymi samorządowcami 
z naszego regionu podpisał deklarację, która przypieczętowała 

włączenie się w kampanię społeczną pod hasłem Mie(dź) rodzinę.

Burmistrz Polkowic ogłosił nabór kandydatów na członków komisji konkursowych rozpatrujących oferty składa-
ne przez organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe. 
Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne mogą zgłaszać swoje kandydatury do 6 grudnia.
Komisje konkursowe, w oparciu o ściśle określone kryteria, opiniują wpływające oferty na realizację działań z zakresu 
rozwoju sportu w gminie Polkowice, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki społecznej, kultury fizycznej, edukacyj-
nej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie BIP Urzędu Gminy Polkowice, w zakładkach „Strefa społeczna” i „Strefa 
sportu”.
BIP: https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1101,strefa-spoleczna.html
BIP: https://bip.polkowice.eu/ugpolkowice,m,1105,strefa-sportu.html
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XVI Sesja Rady Miejskiej

Rada Miejska
Uchwalenie programu współpra-
cy Gminy Polkowice z organizacja-
mi pozarządowymi, ustalenie wy-
sokości stawek podatku od nieru-
chomości, zwolnień od podatku od 
nieruchomości oraz wybór wice-
przewodniczącego to najważniej-
sze punkty obrad ostatniej sesji Ra-
dy Miejskiej w Polkowicach.

Radni przyjęli Program współpracy 
gminy Polkowice z  organizacjami 
pozarządowymi. Dokument wy-

znacza priorytety we współdziałaniu 
z  trzecim sektorem w  zakresie, m.in. 
ochrony i  promocji zdrowia oraz po-

mocy społecznej, kultury i  tradycji 
narodowych, edukacyjnej opieki wy-
chowawczej.

Na realizację programu 
Gmina planuje przeznaczyć 
ponad milion złotych. Jego 
projekt został poddany 
konsultacjom z organizacjami 
pozarządowymi.
Aktywność organizacji jest istotną ce-
chą społeczeństwa demokratycznego, 
elementem ożywiającym i  spajającym 
społeczność lokalną. Doświadcza-
my tego praktycznie w  życiu naszej 

polkowickiej wspólnoty samorządowej. 
Gmina Polkowice obecnie współpracu-
je z  45 organizacjami pozarządowymi 
działającymi w  sferze pomocy spo-
łecznej oraz sportu.

Uznając wysoką 
rangę zaangażowania 
obywatelskiego 
w rozwiązywanie problemów 
i rozwój naszej Gminy, Rada 
Miejska w Polkowicach 
zadeklarowała wolę 
rozwijania tej współpracy. 

Wszyscy rajcy głosowali za przyjęciem 
tej uchwały.
Kolejnym ważnym punktem sesji był 
wybór wiceprzewodniczącego rady. 
Klub Porozumienie dla Mieszkańców 
Polkowic zgłosił na to stanowisko Pio-
tra Nowaka. Radni jednogłośnie opo-
wiedzieli się za tą kandydaturą.
– Bardzo się cieszę, że w skład prezy-
dium jako trzeci wiceprzewodniczący 
wszedł pan Piotr Nowak. Mamy teraz 
komplet, a co najważniejsze każdy klub 
ma swojego przedstawiciela – mówił 
Roman Rozmysłowski przewodniczący 
rady.
Nowy wiceprzewodniczący cieszy się 
dobrą opinią również wśród radnych 
z pozostałych klubów.
– Jest to osoba szanowana, która od 
lat działa na rzecz mieszkańców Polko-
wic. Z pewnością wybór Piotra Nowaka 
na wiceprzewodniczącego umożliwi 
lepszą współpracę między naszymi 
klubami – komentował Sławomir Tar-
nowski przewodniczący klubu Lepsze 
Polkowice.

Polkowiccy rajcy wybrali 
także sześciu przedstawicieli 
Gminy w Zgromadzeniu 
Związku Gmin Zagłębia 
Miedziowego.

Jednogłośnie zadecydowali, że zosta-
ną nimi: Zdzisław Synowiec, Czesław 
Dziadkiewicz, Piotr Ożóg, Sławomir 
Tarnowski, Wojciech Marciniak oraz 
Wiesław Wabik. Konieczność wybo-
ru przedstawicieli do Zgromadzenia 
ZGZM wynikała ze zmiany jego statutu.
Podczas sesji rada miejska podjęła 
również uchwały w sprawie:
– ustalenia trybu udzielania 

i  rozliczania dotacji udzielanych 
dla niesamorządowych placówek 
wychowania przedszkolnego oraz 
szkół podstawowych publicznych 
i niepublicznych oraz trybu przepro-
wadzania kontroli prawidłowości ich 
pobierania i wykorzystania,

– średniej ceny skupu żyta dla celów 
obliczania podatku rolnego,

– stawek podatku od środków trans-
portowych oraz zwolnień od podatku 
od środków transportowych,

– stawek podatku od nieruchomo-
ści oraz zwolnień od podatku od 
nieruchomości,

– zmiany uchwały w sprawie ustalenia 
składu osobowego Komisji Rewizyj-
nej Rady Miejskiej w Polkowicach.

Powyższe uchwały podjęte zostały 
jednogłośnie. Podczas XVI sesji radni 
podjęli łącznie 10 uchwał.

Paula Piastowska

Nowe stawki podatku od nieruchomości 
Podatki

Rada Miejska uchwaliła nowe 
stawki podatku od nieruchomości. 
W przyjętej przez rajców uchwale 
znalazła się również propozycja 
zwolnień z podatku, na której sko-
rzystają mieszkańcy Gminy będący 
właścicielami domów jedno i wielo-
rodzinnych, mieszkań i innych bu-
dynków niezwiązanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 
i gruntów pozostałych, na których 
położone są domy mieszkalne, czy 
też budynki pozostałe.

Na decyzji radnych skorzystają 
również osoby, którzy wynaj-
mują mieszkania od Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Cuprum” w  Polkowi-
cach, Polkowickiego Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, czy też 
są właścicielami mieszkań stanowią-
cych własność gminy. Podjęta uchwa-
ła powinna przełożyć się na wymierną 
korzyść w  postaci utrzymania czyn-
szów na poziomie ustalonym po wpro-
wadzeniu tego zwolnienia w roku 2019.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opła-
tach lokalnych, wysokość stawek 
podatkowych co roku ulega zmianom 
dostosowanym do poziomu inflacji. 
W  związku z  tym, stawki zapropono-
wane w  przyjętej uchwale są wyższe 
średnio o 1,8% od stawek obowiązują-
cych w roku 2019. W uchwale znalazła 

się jednak propozycja Burmistrza Po-
lkowic o  zwolnieniach podatkowych 
dotyczących gruntów, budynków 
lub ich części przeznaczonych, na 
działalność: opiekuńczą, kulturalną, 
sportową, czy statutową działalność 
pożytku publicznego (stowarzyszenia, 
fundacje).
Wśród podmiotów, które objęte zosta-
ły uchwałą są m.in.: Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Straż Miejska, Centrum 
Kultury, Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Komenda 
Powiatowa Policji, KS Polkowice. 
Zwolnienie ww. podmiotów w  zde-
cydowanym zakresie nie wpłynie na 
wynik budżetu, bowiem środki na po-
krycie podatków jednostek organiza-
cyjnych gminy (za wyjątkiem Straży 
Pożarnej i Policji) były zabezpieczane 
w  budżecie Gminy po stronie wydat-
ków, z  jednej strony, i  jako dochody 
budżetu, z drugiej.

WSPARCIE DLA ROLNIKÓW
Również jednogłośnie radni przyję-
li uchwałę w  sprawie średniej ceny 
skupu żyta dla celów obliczania po-
datku rolnego. W  wyniku tej uchwały 
z  pomocy gminy skorzystają rolnicy 
działający na terenie gminy. Zgodnie 
z  decyzją miejskich rajców, poziom 
podatku rolnego w roku 2020 nie ule-
gnie zmianie.
Przyjęcie uchwały w  kształcie za-
proponowanym przez Burmistrza 
Polkowic powoduje, że podatek rolny 
w  2020 roku będzie blisko 3 krotnie 
niższy od podatku, jaki gmina mogła-
by pobierać przyjmując średnią cenę 
żyta na poziomie wynikającym Komu-
nikatu Prezesa GUS.
Propozycja Burmistrza Polkowic po-
dyktowana była stratami rolników 
ponoszonymi w związku z panującą już 
drugi rok z rzędu suszą. 

Red.

Rozświetlili choinkę 
w sercu miasta 

Wydarzenia

Mieszkańcy wspólnie z  burmi-
strzem Polkowic rozświetlili po-
lkowicką choinkę. W ten sposób za-
początkowali nową, piękną trady-
cję w naszym mieście. 

Najmłodsi polkowiczanie z  nie-
cierpliwością wyczekiwali 
kulminacyjnego momentu. Na 

chwilę przed nim rozpoczęli chóralne 
odliczanie, a  następnie naciśnięciem 
magicznego czerwonego przycisku 
spowodowali rozświetlenie 11 metro-

wej choinki. Po zaświeceniu lampek 
wszystkim dzieciom wręczone zostały 
symboliczne prezenty. 
W tym roku choinka jest wyjątkowa, bo 
oprócz tradycyjnych ozdób zainstalo-
wano na niej również górnicze godła. 
Te emblematy, widoczne także na ilumi-
nacjach ulicznych, to oczywiście znak 
barbórki, której tegoroczne Centralne 
Obchody odbywają się w  naszym mie-
ście. Przed rozświetleniem choinki, 
WOK w Sobinie przygotował rodzinne 
warsztaty zdobienia pierników i   two-
rzenia kolorowych ciasteczek.

Paula Piastowska 

Piotr Nowak 
członek klubu PdMP

To moja czwar-
ta kadencja jako 
radnego i  myślę, 
że już ostania. Wybór 
na wiceprzewodniczącego traktuje 
jako zwieńczenie mojej działalności. 
Będę chciał pozostawić po sobie 
jak najlepsze zdanie. Chciałbym 
żeby wyborcy wiedzieli, że dawa-
łem z  siebie wszystko. Będę starał 
się nie zawieść zaufania zarówno 
mieszkańców, jak i radnych. Chciał-
bym także zaznaczyć, że jestem zwo-
lennikiem współpracy. Jeśli chodzi 
o wymianę zdań uważam, że ważnym 
jest aby była prowadzona w spokoj-
ny sposób.
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OGŁOSZENIE – BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcom Gminy Polkowice udzielane są bezpłatne porady prawne w zakresie docho-
dzenia roszczeń z tytułu występowania szkód górniczych.
Porad udziela radca prawny Robert Kurowski, który przyjmuje w siedzibie Kancelarii Radców Prawnych QLQ H. Bucyk, P. Ka-
liciak, 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 piatku w godz. 8.00-15.00, nr telefonu 76 845-40-42.

OGŁOSZENIE – PRACA
URZĄD GMINY POLKOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STA-
NOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTORA DS. INWESTYCJI RI 2/5
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne na kierun-

ku budownictwo,
2) minimum 5 letni staż pracy w  administracji publicznej 

(przy wykształceniu średnim) lub minimum 3 letni staż 
pracy w  administracji publicznej (przy wykształceniu 
wyższym),

3) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w  branży kon-
strukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej lub architektonicz-
nej (do kierowania robotami, kontroli i nadzorowania),

4) prawo jazdy kat. B,
5) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo 

zamówień publicznych, Kodeks postępowania administra-
cyjnego, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samo-
rządzie gminnym wraz z  aktami wykonawczymi do tych 
ustaw,

6) znajomość przepisów technicznych, (Polskie Normy itp.),
7) umiejętność przedmiarowywania robót budowlanych,
8) umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
9) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania 

(Norma),
10) znajomość oprogramowania Office (Word, Excel),
11) umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
12) posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia inwestycji do-

finansowywanych ze środków zewnętrznych, w  tym ze 
środków Unii Europejskiej,

13) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-
ne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

14) pełna zdolność do czynności prawnych i  korzystanie 
z pełni praw publicznych,

15) obywatelstwo polskie.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie/staż pracy w  budownictwie (praktyka na 

budowie w charakterze majstra, kierownika robót, budo-
wy lub w nadzorze),

3. Wymagane cechy osobowości:
 osoba zaangażowana, odporna na stres, energiczna, 

kreatywna, posiadająca umiejętność logicznego i  anali-
tycznego myślenia, systematyczna, prezentująca wysoki 
poziom kultury osobistej.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) planowanie i przygotowanie powierzonych zadań (w tym 

sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich),
2) przygotowywanie projektów umów z  zakresu powierzo-

nych zadań,
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi 

zadaniami,
4) planowanie i nadzór nad wydatkami z zakresu powierzo-

nych zadań,
5) udział w procesie realizacji powierzonych zadań, w typo-

waniu robót, w pracach komisji odbiorowych, przeglądach 
i kontrolach technicznych w związku z prowadzonymi in-
westycjami i remontami,

6) rozliczanie powierzonych zadań (weryfikacja przed-
miarów i  kosztorysów powykonawczych) wraz z  wy-
specyfikowaniem elementów (w  zakresie rzeczowym 
i  finansowym) niezbędnych dla potrzeb sporządzenia do 
rozliczenia inwestycji, w tym zadań współfinansowanych 
ze środków zewnętrznych,

7) przygotowywanie projektów pism, zarządzeń, uchwał 
z zakresu powierzonych zadań,

8) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców, 
interpelacje radnych itp.,

9) przygotowywanie wniosków o wszczęcie procedur prze-
targowych w zakresie powierzonych zadań,

10) uczestnictwo w  pracach komisji przetargowych, w  tym 
weryfikowanie złożonych ofert i dokumentów,

11) prowadzenie spraw związanych z  przekazaniem i  rozli-
czeniem dotacji z zakresu powierzonych zadań,

12) nadzór nad dokumentami stanowiącymi niezbędne ele-
menty pozwalające na realizację zadań inwestycyjnych 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

13) opracowywanie dokumentów w celu sporządzenia okre-
sowych (w  tym roboczych) planów finansowych i  spra-
wozdań finansowo-rzeczowych,

14) współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy Polkowi-
ce oraz z  jednostkami organizacyjnymi Gminy w związku 
z realizacją powierzonych zadań,

15) wykonywanie innych zadań zleconych przez 
przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w  Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice w zakład-
ce „Rekrutacja” oraz w kancelarii Urzędu Gminy Polkowi-
ce – pokój nr 10 parter),

2) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
o którym mowa w poz. 1.1.,

3) kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie za-
wodowe, o którym mowa w poz. 1.2.,

4) kopia dokumentów potwierdzających posiadanie upraw-
nień, o których mowa w poz. 1.3.,

5) kopia prawa jazdy kat. B,
6) oświadczenie kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyśl-

ne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub 
umyślne przestępstwo skarbowe,

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów rekrutacji.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
 Miejsce pracy:
– budynek biurowy przy ul. Górnej 2 w Polkowicach,
– pomieszczenia biurowe o powierzchni 19,86 m2 lub 20,13 

m2,
– pomieszczenia biurowe zlokalizowane na I piętrze budyn-

ku wyposażonego w windę osobową,
– liczba pracowników w pomieszczeniu: 2,
– oświetlenie stanowiska pracy: sztuczne i naturalne,
– komunikacja: klatka schodowa dwubiegowa ze spoczni-

kiem (łącznie do 19 stopni schodowych),
– toaleta: na piętrze (dostosowana do potrzeb osoby nie-

pełnosprawnej) i na spocznikach klatek schodowych,
– pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny z  jadalnią): na 

I piętrze,
– obiekt dostosowany do pracy dla osób 

z niepełnosprawnością.
Zakres czynności inspektora nadzoru obejmuje:
– pracę na wysokości tj. nadzorowanie i  odbiór robót 

budowlanych np. z  rusztowań, szalunków, pomostów 
o  wysokości podestów roboczych powyżej 2 m z  dostę-
pem z  drabin, schodów drabiniastych i  innych ciągów 
komunikacyjnych nie przystosowanych pod kątem osób 
niepełnosprawnych,

– pracę w głębokich wykopach tj. nadzorowanie i odbiór ro-
bót budowlanych ulegających zakryciu na głębokości dna 
wykopów poniżej 1 m,

– poruszanie się na terenie gminy samochodem służbo-
wym, prywatnym używanym do celów służbowych,

– stały nadzór pieszy na terenach gminy Polkowice (drogi, 
chodniki, tereny zielone, rowy i urządzenia melioracyjne, 
oświetlenie drogowe, budynki i  budowle) często wyma-
gający przemieszczania się przez przeszkody terenowe, 
w terenach nawodnionych, stromych skarpach i bez moż-
liwości dostępu dla osób z niepełnosprawnością.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych) 
w  miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogło-
szenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
w  jednostce, w  rozumieniu przepisów o  rehabilitacji za-
wodowej i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełno-
sprawnych przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 06.12.2019 r. do 
godz. 14:00 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, pod adre-
sem: 59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem „Dotyczy naboru 
na stanowisko inspektora ds. inwestycji RI 2/5”.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

OGŁOSZENIE – PRACA
URZĄD GMINY POLKOWICE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STA-
NOWISKO URZĘDNICZE – INSPEKTORA DS. INWESTYCJI RI 2/1
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie: średnie lub wyższe techniczne na kierunku 

budownictwo,
2) minimum 5 letni staż pracy w administracji publicznej (przy 

wykształceniu średnim) lub minimum 3 letni staż pracy 
w administracji publicznej (przy wykształceniu wyższym),

3) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży konstruk-
cyjno-budowlanej, inżynieryjnej lub architektonicznej (do 
kierowania robotami, kontroli i nadzorowania),

4) prawo jazdy kat. B,
5) znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, Prawo za-

mówień publicznych, Kodeks postępowania administracyj-
nego, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorzą-
dzie gminnym wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw,

6) znajomość przepisów technicznych, (Polskie Normy itp.),
7) umiejętność przedmiarowywania robót budowlanych,
8) umiejętność kosztorysowania robót budowlanych,
9) umiejętność obsługi programów do kosztorysowania 

(Norma),
10) znajomość oprogramowania Office (Word, Excel),
11) umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
12) posiadanie wiedzy z zakresu prowadzenia inwestycji dofi-

nansowywanych ze środków zewnętrznych, w tym ze środ-
ków Unii Europejskiej,

13) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

14) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z peł-
ni praw publicznych,

15) obywatelstwo polskie.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie/staż pracy w  budownictwie (praktyka na 

budowie w charakterze majstra, kierownika robót, budowy 
lub w nadzorze),

3. Wymagane cechy osobowości:
 osoba zaangażowana, odporna na stres, energiczna, kre-

atywna, posiadająca umiejętność logicznego i analityczne-
go myślenia, systematyczna, prezentująca wysoki poziom 
kultury osobistej.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) planowanie i  przygotowanie powierzonych zadań (w  tym 

sporządzanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich),
2) przygotowywanie projektów umów z  zakresu powierzo-

nych zadań,
3) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad powierzonymi 

zadaniami,
4) planowanie i  nadzór nad wydatkami z  zakresu powierzo-

nych zadań,
5) udział w procesie realizacji powierzonych zadań, w typo-

waniu robót, w pracach komisji odbiorowych, przeglądach 
i kontrolach technicznych w związku z prowadzonymi inwe-
stycjami i remontami,

6) rozliczanie powierzonych zadań (weryfikacja przedmiarów 
i  kosztorysów powykonawczych) wraz z  wyspecyfikowa-
niem elementów (w  zakresie rzeczowym i  finansowym) 
niezbędnych dla potrzeb sporządzenia do rozliczenia in-
westycji, w  tym zadań współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych,

7) przygotowywanie projektów pism, zarządzeń, uchwał z za-
kresu powierzonych zadań,

8) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski mieszkańców, 
interpelacje radnych itp.,

9) przygotowywanie wniosków o  wszczęcie procedur prze-
targowych w zakresie powierzonych zadań,

10) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych, w tym we-
ryfikowanie złożonych ofert i dokumentów,

11) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem i rozlicze-
niem dotacji z zakresu powierzonych zadań,

12) nadzór nad dokumentami stanowiącymi niezbędne elemen-
ty pozwalające na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

13) opracowywanie dokumentów w celu sporządzenia okreso-
wych (w tym roboczych) planów finansowych i sprawozdań 
finansowo-rzeczowych,

14) współpraca z innymi wydziałami Urzędu Gminy Polkowice 
oraz z jednostkami organizacyjnymi Gminy w związku z re-
alizacją powierzonych zadań,

15) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
5. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w  Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy Polkowice w zakładce 
„Rekrutacja” oraz w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice – 
pokój nr 10 parter),

2) kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
o którym mowa w poz. 1.1.,

3) kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawo-
dowe, o którym mowa w poz. 1.2.,

4) kopia dokumentów potwierdzających posiadanie upraw-
nień, o których mowa w poz. 1.3.,

5) kopia prawa jazdy kat. B,
6) oświadczenie kandydata o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśl-
ne przestępstwo skarbowe,

c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do 
celów rekrutacji.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
Miejsce pracy:
– budynek biurowy przy ul. Górnej 2 w Polkowicach,
– pomieszczenia biurowe o  powierzchni 19,86 m2 lub 20,13 

m2,
– pomieszczenia biurowe zlokalizowane na I piętrze budynku 

wyposażonego w windę osobową,
– liczba pracowników w pomieszczeniu: 2,
- oświetlenie stanowiska pracy: sztuczne i naturalne,
– komunikacja: klatka schodowa dwubiegowa ze spocznikiem 

(łącznie do 19 stopni schodowych),
– toaleta: na piętrze (dostosowana do potrzeb osoby niepeł-

nosprawnej) i na spocznikach klatek schodowych,
– pomieszczenie socjalne (aneks kuchenny z  jadalnią): na 

I piętrze,
– obiekt dostosowany do pracy dla osób 

z niepełnosprawnością.
Zakres czynności inspektora nadzoru obejmuje:
– pracę na wysokości tj. nadzorowanie i odbiór robót budow-

lanych np. z rusztowań, szalunków, pomostów o wysokości 
podestów roboczych powyżej 2 m z  dostępem z  drabin, 
schodów drabiniastych i  innych ciągów komunikacyjnych 
nie przystosowanych pod kątem osób niepełnosprawnych,

– pracę w głębokich wykopach tj. nadzorowanie i odbiór ro-
bót budowlanych ulegających zakryciu na głębokości dna 
wykopów poniżej 1 m,

– poruszanie się na terenie gminy samochodem służbowym, 
prywatnym używanym do celów służbowych,

– stały nadzór pieszy na terenach gminy Polkowice (drogi, 
chodniki, tereny zielone, rowy i  urządzenia melioracyjne, 
oświetlenie drogowe, budynki i budowle) często wymaga-
jący przemieszczania się przez przeszkody terenowe, w te-
renach nawodnionych, stromych skarpach i bez możliwości 
dostępu dla osób z niepełnosprawnością.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób nie-
pełnosprawnych (w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 
21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych) 
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłosze-
nia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jed-
nostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i  społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 06.12.2019 r. do 
godz. 14:00 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, pod adresem: 
59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem „Dotyczy naboru na sta-
nowisko inspektora 
ds. inwestycji RI 2/1”.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach, ul. Ko-
lejowa 24A ogłasza przetarg na: „Roboty ogólnobudowlane 
na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowi-
cach w okresie od : 02.01.2020 r. do 15.11.2020 r.”
Termin składania ofert: 20.12.2019 r. do godz. 9.00
Termin realizacji zamówienia: 02.01.2020 r. do 15.11.2020 r.
Warunki szczegółowe przetargu oraz specyfikację przetar-
gową można uzyskać bezpłatnie w Dziale Technicznym Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Cuprum” w godz. od 8.00 do 15.00 tel. 
76 746-18-66, 76 746-18-47.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena oferty netto - 100%

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Cuprum” Polkowice 
ul. Kolejowa 24A - sala narad w dniu 20.12.2019 r. o godz. 9.15
W  przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają 
określone wymagania:
1.  Wniosą wymagane wadium w  wysokości 50.000,00 zł. 

(pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2.  Posiadają doświadczenie w  zakresie wykonywania prac 

odpowiadających charakterem zakresowi robót zawarte-
mu w specyfikacji przetargowej.

3.  Spełniają warunki opisane w specyfikacji przetargowej. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty wyznaczonej 
na złożenie oferty.

OGŁOSZENIE
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górni-
czego w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice. 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1945, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/455/14 Rady 
Miejskiej w Polkowicach z dnia 7 sierpnia 2014 r. zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górni-
czego w obrębie Trzebcz w gminie Polkowice wraz z progno-
zą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapo-
znania się z tymi dokumentami w dniach od 16 grudnia 2019 r. 
do 10 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, 
ul. Rynek 19 (kamieniczki), 59-100 Polkowice, w pokoju nr 4, 
w godzinach pracy urzędu. Projekt planu miejscowego wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko będzie w tym okre-
sie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Polkowice (w zakładce BIP).
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w  projekcie planu miej-
scowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 stycznia 2020 

r., w siedzibie Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 (ratusz), 
w sali konferencyjnej (s. 207) o godz. 12.00.
Zgodnie z  art. 18 ust. 1 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w  projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi.
Informuję, że w  terminie przewidzianym na wyłożenie ww. 
projektu planu miejscowego istnieje możliwość składania 
uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środo-
wiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).
Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: kancelaria@ug.polkowice.pl do Burmistrza Polko-
wic lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem 
imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i  ad-
resu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek 
dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 
2020 r.
Organem rozpatrującym uwagi i  wnioski jest Burmistrz 
Polkowic.
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Spotkania AA
Spotkania zamknięte –czwartek: pora zimowa – godz. 18.00;  
pora letnia – godz. 19.00
Spotkania otwarte – ostatni czwartek miesiąca 
Ośrodek Pomocy Społecznej (piwnica), Polkowice, ul. Lipowa 1

Spotkania Al-Anon
Spotkania grup rodzinnych – poniedziałek godz. 18.00
Ośrodek Pomocy Społecznej (piwnica), Polkowice, ul. Lipowa 1

Rozmawiali o elektromobilności 

Konferencja
W siedzibie KGHM odbyła się kon-
ferencja „Elektromobilne Zagłę-
bie Miedziowe”. O dobrych prakty-
kach stosowanych w naszej gminie 
mówił burmistrz Polkowic Łukasz 
Puźniecki.

Była to pierwsza tego typu konfe-
rencja zorganizowana przez Mini-
sterstwo Środowiska, KGHM oraz 

Związek Pracodawców Polskiej Miedzi. 
Wzięli w niej udział m. in. samorządow-
cy z  naszego regionu, eksperci oraz 
przedstawiciele firm i przedsiębiorstw 
zajmujących się elektromobilnością.

Celem konferencji było 
dostarczanie wiedzy na 
temat obecnych i przyszłych 
rozwiązań dla przedsiębiorców 
oraz jednostek samorządu 
terytorialnego z zakresu 
elektromobilności. 

Na ten temat głos zabrał Łukasz Puź-
niecki, burmistrz Polkowic.
– Elektromobilność nie jest dla nas 
celem, jest środkiem do dbania o czy-
ste powietrze, zwiększenia mobilności 
mieszkańców już nie tylko na terenie 
gminy, ale całego powiatu. Jest możli-
wością do tego, aby czynić Polkowice 
atrakcyjnym, ekologicznym miejscem 
do mieszkania – tłumaczył burmistrz 
Puźniecki.
Włodarz miasta wspomniał również 
o  posiadanych przez gminę dwóch 
elektrycznych autobusach oraz pla-
nowanym zakupie kolejnych dziewię-
ciu. Przypomnijmy, że środki na ten cel 
w wysokości ponad 14 mln zł. zostały 
pozyskane z  Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskiego. 
Jako dopełnienie polityki transportu 
miejskiego burmistrz wskazał sto-
sowanie alternatywnych środków 
lokomocji. Sukces polkowickich ro-
werów miejskich jest na to idealnym 
przykładem.
Kolejnym elementem dbało-
ści o  czyste środowisko jest, 

zdaniem burmistrza, inwestowanie 
w fotowoltaikę.
– To bardzo ważny, przyszłościowy 
element rozwoju elektromobilności. 
Rozwiązanie to jest stosowane na da-
chach wielu budynków w  naszej gmi-
nie np. Miejsko-Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej czy na budynku mieszkalnym 
przy ul. Hubala 20ab – zaznaczył.
W swoim wystąpieniu burmistrz zdra-
dził również plany dalszego rozwoju 
elektromobilności w  naszej gminie. 
Wśród nich znalazł się m.in. mon-
taż stacji ładowania samochodów 
elektrycznych oraz budowa farmy 
fotowoltaicznej.
Wymiana dobrych praktyk, doświad-
czeń i  poglądów jest bardzo istotna 
dla rozwoju elektromobilości w  na-
szym regionie. Dlatego też podczas 
konferencji wszyscy zgromadzeni go-
ście podpisali list intencyjny deklaru-
jący współpracę w dziedzinie elektro-
mobilności w  Zagłębiu Miedziowym. 
Spotkanie zakończyła prezentacja 
samochodów elektrycznych. 

Paula Piastowska

Drugie życie 
polkowickiego wagonika 

Barbórka 2019

Postawiony przed laty, w ramach 
społecznego przedsięwzięcia 
mieszkańców, polkowicki wagonik 
pojawił się w nowej odsłonie. Zre-
witalizowany i podświetlony sta-
nął przy ulicy Kmicica, w pobliżu 
Ronda Żołnierzy Wyklętych.

Temat zniszczonego i  zapomnia-
nego wagonika był kilka miesięcy 
temu tematem dyskusji, głównie 

za sprawą zmiany jego lokalizacji. Prze-
prowadzka była konieczna, ponieważ 
w  planach przewidziana jest rewitali-
zacja placu przy ul. Kmicica i  budowa 
parkingów. Przy okazji pojawiały się 
także propozycje jego renowacji, a tak-
że pomysły zupełnie innego, nowego 
symbolu górniczego, który mógłby po-
wstać w Polkowicach. Ostatecznie wa-

gonik pozostał, ale z nowym obliczem.
– Postawiony przed laty w  ramach 
przedsięwzięcia społecznego miesz-
kańców niestety służył głównie jako 
kontener na śmieci. Teraz doczekał się 
rewitalizacji – mówi Jacek Głowacki, 
z referatu inwestycji UG Polkowice. Na 
wagoniku pojawiły się nowe elementy, 
logo Gminy i  godło górnicze, a  całość 
jest podświetlona w  zielonym kolorze 
– dodaje.

W nowej odsłonie można 
go oglądać w pobliżu Ronda 
Żołnierzy Wyklętych, 
zaledwie kilkaset metrów 
dalej od jego dawnego  
miejsca. 

Małgorzata Wasilewska 

Remont przejazdu kolejowego

Inwestycje

W najbliższy piątek rozpocznie się 
remont przejazdu kolejowego w uli-
cy Chocianowskiej.  Na czas prowa-
dzonych robót konieczny będzie ob-
jazd. 

Jak informuje zarządca linii kole-
jowej, PMT Linie Kolejowe, prace 
remontowe rozpoczną się w  go-

dzinach porannych 6 grudnia (piątek). 
Na czas robót przejazd kolejowy będzie 

całkowicie zamknięty i  wprowadzona 
zostanie tymczasowa zmiana organiza-
cji ruchu. Utrudnienia mają potrwać do 
20 grudnia.
Dla kierowców wyjeżdżających z  Po-
lkowic w  kierunku Chocianowa lub 
Sieroszowic wyznaczono objazd z  uli-
cy Chocianowskiej, przez Fabryczną 
(nowa obwodnica Strefy LSSE) do 
ronda na skrzyżowaniu Chocianowskiej 
i Zawilcowej. Wjazd do Polkowic odby-
wać się będzie tą samą trasą.
Naprawa przejazdu jest konieczna 
i  podyktowana głównie usterkami 

powstałymi podczas długoletniego 
użytkowania.  Zakres remontu obej-
muje wykonanie przejazdu tymczaso-
wego, demontaż płyt przejazdowych 
i  podkładów strunobetonowych oraz 
wymianę szyn. Po zakończeniu prac 
pojawią się nowe tory i  nawierzchnia 
przejazdu.
Prosimy o  zachowanie szczególnej 
ostrożności w  rejonie prac budowla-
nych i zwracanie uwagi na oznakowanie 
pionowe.

Małgorzata Wasilewska
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Sprawdź 
czym 
oddychasz 
Mieszkańcy

Jaki jest obecny stan powietrza 
w Polkowicach? Czy normy stęże-
nia różnego rodzaju pyłów pozwa-
lają osobom z astmą, czy seniorom 
korzystać z  uroków jesiennych 
spacerów? Aby się tego dowie-
dzieć wystarczy odwiedzić stro-
nę internetową Gminy – www.po-
lkowice.eu i wejść w zakładkę „Ja-
kość powietrza”. 

Czujniki rozlokowane w mieście, jak 
i na terenach wiejskich aktualizują 
dane co 5 do 7 minut. Ich kolor od-

zwierciedla stan powietrza. Jeśli ramki 

są zielone oznaczają, że powietrze jest 
czyste i bez obaw możemy przebywać 
na świeżym powietrzu. Jeśli ich bar-
wy są żółto-pomarańczowe, to znak, 
że stan powietrza nie jest najlepszy, 
a  przebywanie na powietrzu powinni-
śmy ograniczyć do minimum.

Marta Charymska
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Barbórka 
u przedszkolaków 

Przedszkole Miejskie nr 3

Piosenki, wierszyki i  układy ta-
neczne. Tak dzieci z  Przedszko-
la Miejskiego nr 3 w Polkowicach 
uczciły górnicze święto. 

Przedszkolaki z  wszystkich grup 
przez wiele tygodni ćwiczyły swo-
je kwestie i  choreografię, aby jak 

najlepiej wypaść podczas uroczysto-
ści. A występowały przed nie byle kim, 
bo wśród widzów znaleźli się praw-
dziwi górnicy w  galowych mundurach 
– ich ojcowie, dziadkowie lub wujkowie.
Z  zaimprowizowanej w  przedszkolnej 
świetlicy sceny popłynęły wdzięczne 
strofy wierszy o  tematyce patrio-
tycznej i  górniczej, skoczne piosenki 
nawiązujące do Barbórki oraz zdoby-
wające serca widzów układy taneczne. 

Gwoździem programu było pojawienie 
się na scenie małego górnika, w stroju 
do złudzenia przypominającym galowy 
mundur.
Pomysł na Barbórkę w  przedszkolu 
okazał się strzałem w dziesiątkę. 
Barbara Kulczycka, dyrektor Przed-
szkola Miejskiego nr 3 przy ul. Jana 
Skrzetuskiego tłumaczy, że inspiracją 
była potrzeba przybliżenia dzieciom 
charakteru pracy górników oraz ich 
święta – Barbórki.
– Większość tatusiów, dziadków czy 
wujków tych dzieci zatrudnionych jest 
w kopalniach jako górnicy. Chciałyśmy, 
aby nasze dzieci, jako przedstawiciele 
najmłodszego pokolenia wpisały się 
w  to wielkie górnicze święto. Dodat-
kowo nasze przedszkole realizuje pro-
jekt „Piękna nasza Polska cała”, który 
w swojej formule obejmuje także zada-
nia związane z Polską Miedzią i naszym 
regionem – wyjaśnia B. Kulczycka.

W holu i w poszczególnych 
salach można było 
oglądać efekty prac dzieci 
wykonanych w ramach tego 
projektu. Kolorowane czaka 
górnicze, sylwetki górników 
i górniczy mundur – to tylko 
niektóre z tych elementów. 

Dodatkowo dzieci przygotowały dla 
swoich gości drobne upominki, na które 
składały się m. in. śpiewnik górniczy 
oraz miniaturowe czaka górnicze z na-
pisem „dziękuję”, w które włożony był 
cukierek.

Roman Tomczak Otwarcie lodowiska 
Mieszkańcy

Sportowe zmagania na świeżej ta-
fli lodu, zainaugurowały sezon łyż-
wiarski, który potrwa do przedwio-
śnia. 

Ubiegły weekend należał do 
miłośników jazdy na łyżwach. 
W sobotę (30.11) zostało otwarte 

lodowisko. 
O  godz. 10 rozpoczęły się zajęcia dla 
dzieci prowadzone przez instrukto-
ra. Maluchy zmierzyły się wówczas 
w  dwóch konkurencjach. Pierwszą 
z nich był slalom równorzędny na czas. 
Natomiast druga to prowadzenie krąż-
ka kijem z oddaniem strzału na bramkę.
Opiekunowie najmłodszych łyżwiarzy 
obserwowali ich zmagania w  pocze-
kalni z  widokiem na taflę lodowiska. 
Na koniec wszyscy uczestnicy zabawy 
otrzymali symboliczne nagrody.

O dobry stan techniczny 
lodowiska dba sztab ludzi ze 
specjalistycznym sprzętem. 
Jego powierzchnia jest stale 
pielęgnowana i zabezpieczana 
przed uszkodzeniem.
– Dwa razy dziennie tafla jest równa-
na przez maszynę do jej pielęgnacji. 
Maszyna po każdym przejeździe usu-
wa ok. 1m³ górnej warstwy lodowiska 
i  wylewa tyle samo wody w  celu od-
budowania warstwy, która wyrównuje 

zarazem mikropęknięcia i  uszkodzenia 
tafli – tłumaczy Jarek Łojko kierownik 
Działu Zarządzania Obiektami Spor-
towymi w  Polkowickim Przedsiębior-
stwie Komunalnym.

Polkowicka ślizgawka co roku cieszy 
się dużym powodzeniem wśród miesz-
kańców. W ubiegłym roku skorzystało 
z niej ponad 26 tysięcy osób.

Paula Piastowska

Pobiegną w hołdzie ks. Gniatczykowi 

Zawody
Amatorzy biegania już po raz kolej-
ny uczczą pamięć pacyfikacji ko-
palni "Rudna" i zarazem oddadzą 
hołd słynnemu polkowickiemu ka-
pelanowi ks. Jerzemu Gniatczyko-
wi. Zawodnicy wystartują 14 grud-
nia o godzinie 10:00 spod kopalni ZG 
„Rudna". 

Uczestnicy biegu będą mieli do 
pokonania trasę 8 km prowa-
dzącą głównymi ulicami miasta 

– Dąbrowskiego, Przemysłową, Su-
charskiego, Wojska Polskiego, częścią 

ulicy 3 Maja, 11 Lutego, Głogowską. 
Meta zawodów zlokalizowana została 
na polkowickim Rynku. Nad bezpie-
czeństwem uczestników wydarzenia 
czuwać będzie policja i  straż miejska, 
która też odpowiadać będzie za orga-
nizację ruchu kołowego na całej dłu-
gości trasy.

Bieg jest formą uczczenia 
wydarzeń z 17 grudnia 1981 
roku. Podczas pacyfikacji 
Zakładów Górniczych 

„Rudna" oddziały ZOMO 
i MO zaatakowały 
strajkujących tam górników, 
którzy ostatecznie 
znaleźli schronienie 
w kościele św. Barbary.

Do kibicowania zawodnikom zapraszają 
organizatorzy wydarzenia TKKF „Start" 
Polkowice, Gmina Polkowice, Powiat 
Polkowicki oraz KGHM Polska Miedź 
S.A.

Małgorzata Wasilewska 
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Pochód Lisa Majora 
w Polkowicach 

Barbórka

Lis Major ponownie zawita do Po-
lkowic i poprowadzi młodych adep-
tów zawodu ulicami naszego mia-
sta. Pochód wyruszy 6 grudnia, ok. 
godziny 16:00. Zapraszamy miesz-
kańców do udziału w nim. 

Obchody barbórkowego święta roz-
poczną się od Centralnej Akademii, 
6 grudnia w  Auli Forum Zespołu 

Szkół w  Polkowicach. Po jej zakończe-
niu, ok. godz. 16.00 sprzed Szkoły wy-
ruszy tradycyjny pochód Lisa Majora. 
Orszak przejdzie od ul. Skalników do ul. 
K.B. Kominka, następnie ul. Głogowską 
dotrze do Rynku, gdzie zaplanowano ce-
remonię skoku przez skórę. Tradycyjnie 
odbędzie się w  towarzystwie sztanda-
rów, lampek górniczych, przy akompa-

niamencie orkiestry górniczej. To szcze-
gólne wydarzenie dla młodych adeptów 
górnictwa, którzy po symbolicznym 
skoku przez skórę będą przyjmowani 
do braci górniczej. Przewidywany czas 
przejścia korowodu to około 20 minut. 

Na Rynku, oprócz koncertu 
orkiestry górniczej, 
zaplanowano jeszcze 
spektakl laserowy, 
animacje mikołajkowe 
dla dzieci, poczęstunek 
oraz koncert zimowy. 

Na czas przejścia pochodu kierowcy 
będą musieli się liczyć z  chwilowymi 
utrudnieniami w ruchu. 

Małgorzata Wasilewska 

Naprawiają uszkodzone 
sieci. Kolejny etap prac.

Inwestycje
Trwają prace związane z przebu-
dową sieci kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej przy  ul. Dąbrowskiego. 

Obecnie prowadzone są roboty 
ziemne przygotowujące do wyko-
nania przewiertu pod ulicą Wojska 

Polskiego, bez konieczności zamknięcia 
ruchu i  uszkodzenia nowo wybudowa-
nej nawierzchni.
Z początkiem grudnia prace budowlane 
przeniosą się w rejon parku przy ul. K. 
Baczyńskiego. Powstanie tam kolejna 
komora technologiczna umożliwia-
jąca dalszą bezwykopową realizację 
inwestycji.

WYKONAWCA MUSI 
ZADBAĆ O DRZEWOSTAN 
I INFRASTRUKTURĘ

Do budowy tej komory konieczny bę-
dzie dojazd maszyn przez park. Dla za-
pewnienia jak największej ochrony ist-
niejącej infrastruktury oraz terenów 

zielonych, wykonawca został zobo-
wiązany do wytyczenia tymczasowych 
dróg przejazdu do miejsca prowadzo-
nych robót.
– Wykonawca został poinformowany 
o  konieczności zabezpieczenia drzew. 
Pouczony został również o braku zgo-
dy Gminy na samodzielne wycinanie 
i przycinanie drzew i krzewów w trak-
cie prowadzenia prac – wyjaśnia Ma-
rzena Olejnik, dyrektor wydziału ko-
munalnego UG Polkowice. Wszelkie 
działania niezgodne z  wymaganiami 
będą traktowane jak zniszczenie lub 
uszkodzenia drzewa – dodaje.
Maszyny budowlane będą mogły poru-
szać się na terenie parku wyłącznie po 
wydzielonej trasie, która będzie ozna-
kowana i zabezpieczona. W pozostałej 
części parku obowiązywać będzie cał-
kowity zakaz poruszania się sprzętu 
budowlanego. W  związku z  robotami 
ziemnymi niezbędne będzie usunięcie 
czterech drzewek jabłoni kolidujących 
z budową.
Starosta Polkowicki zezwolił 

inwestorowi (PGM) na wycinkę jabłoni 
i  zobowiązał go do uiszczenia opła-
ty środowiskowej, z  której finan-
sowane są zadania proekologiczne 
i inwestycje.

Całość prac budowlanych 
powinna zakończyć 
się w drugiej połowie 
grudnia, i w dużej mierze 
uzależniona jest od warunków 
gruntowych oraz warunków 
atmosferycznych. 

Po zakończeniu realizacji inwesty-
cji, wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania i  odtworzenia terenu 
sprzed rozpoczęcia budowy. Wyko-
nawcą prac, na zlecenie Przedsię-
biorstwa Gospodarki Miejskiej, jest 
firma Sanitex Sp. z  o.o. z  Gorzowa 
Wielkopolskiego.

Małgorzata Wasilewska 

Nowa linia autobusowa do Jędrzychowa 

Komunikacja

Od 25 listopada działa nowa linia 
komunikacji miejskiej 3A. Autobu-
sy kursują z Polkowic, przez stre-
fę ekonomiczną, Sobin, Nową Wieś 
Lubińską, do Jędrzychowa.

Z nowego kursu skorzystają głów-
nie pracownicy strefy i  ucznio-
wie.

– Nowa linia nr 3A ma przede wszyst-
kim ułatwić dojazd do szkoły w  Ję-
drzychowie dzieciom mieszkającym 
w  Polkowicach, Sobinie i  Nowej Wsi 
Lubińskiej – wyjaśnia Jan Wojtowicz, 
pełnomocnik burmistrza ds. górnic-
twa i  komunikacji. Pozwoli też miesz-
kańcom pracującym na polkowickiej 
strefie dotrzeć do pracy na godz. 7.00 
i wrócić po godzinie 15:00 – dodaje.

Autobusy nowej linii o  numerze 3a 
rozpoczynają kurs o  godzinie 6.35 
z  przystanku na ul. Młyńskiej w  Po-
lkowicach, a  na ostatnim przystanku 
w Jędrzychowie zatrzymują się o go-
dzinie 7:23. Kurs powrotny z  Jędrzy-
chowa odjeżdża o godzinie 14:51.

Małgorzata Wasilewska 

Linia numer 3A
Polkowice – Jędrzychów

Linia numer 3A
Jędrzychów – Polkowice

PRZYSTANEK ODJAZD

Młyńska 06:35

Głogowska – osiedle 06:36

11 Lutego 06:37

3 Maja – kiosk 06:39

3 Maja – kino 06:41

Kopalniana 06:43

Ogródki działkowe 06:45

Strefowa CCC 06:49

Strefowa VW 06:51

Fabryczna Sanden 06:53

Sobin 06:56

Bud nr 31 06:58

Sobin remiza 07:00

Sobin Kościół 07:01

Sobin stadnina 07:02

Jędrzychów 8 07:06

Nowa Wieś Lubińska 07:10

Nowa Wieś Lubińska 51 07:14

Jędrzychów 8 07:16

Jędrzychów 1 07:18

Jędrzychów kościół 07:20

Jędrzychów 98 07:22

Jędrzychów 105 07:23

PRZYSTANEK ODJAZD

Jędrzychów 105 14:51

Jędrzychów 99 14:52

Jędrzychów kościół 14:54

Jędrzychów 1 14:56

Jędrzychów 8 14:58

Nowa Wieś Lubińska 15:02

Nowa Wieś Lubińska 51 15:06

Jędrzychów 8 15:10

Sobin stadnina 15:14

Sobin Kościół 15:15

Sobin remiza 15:16

Bud nr 31 15:18

Sobin 15:20

Fabryczna Sanden 15:23

Strefowa VW 15:25

Strefowa CCC 15:27

Kopalniana ogródki 15:31

Kopalniana 15:33

3 Maja – Miedziak 15:35

3 Maja – SP3 15:37

11 Lutego – ROD 15:39

Głogowska – PCUZ 15:40

Młyńska 15:41
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Startup Weekend Polkowice. 
Weź udział i wygraj nagrody.

Warsztaty

Najmłodsi i najprężniej rozwija-
jący swoje biznesy przedsiębior-
cy z Dolnego Śląska przyjadą do 
Polkowic, aby podzielić się swo-
ją wiedzą i przybliżyć polkowic-
kiej młodzieży drogę do założenia 
własnej, dobrze prosperującej fir-
my. Zdradzą też wskazówki i spo-
soby na to, jak przekształcić po-
mysły i zainteresowania w praw-
dziwy biznes.

Chodzi o  pokazanie nie tylko go-
towych rozwiązań, ale także 
dróg do sukcesu i  wskazówek jak 

wykorzystać możliwości i  sytuacje, 
które pojawiają się w  życiu młodzie-
ży – wyjaśnia Piotr Sędzik, założyciel 
Footsteps, Applover i  Smart Citizen, 
wyróżniony przez magazyn Forbesa 
w rankingu "25 under 25".
Podczas warsztatów uczestnicy do-
wiedzą się jak opracować pomysł na 
innowacyjny biznes, przygotują plan 
wprowadzenia go na rynek i  poznają 
bezpłatne narzędzia do prowadzenia 
firmy.

Wydarzenie odbędzie się w drugi week-
end grudnia (13-14.12.) w  Uczelni Jana 
Wyżykowskiego w Polkowicach i  skie-
rowane jest do mieszkańców Polkowic, 
którzy uczą się w szkołach ponadpod-
stawowych w  Gminie lub w  regionie. 
Formularze zgłoszeniowe można po-
brać ze strony https://startupweek-
endpolkowice.pl. Wypełnione karty 
będą przyjmowane do 11 grudnia do go-
dziny 11:00 w pokoju nr 205 w Urzędzie 
Gminy Polkowice przy ulicy Górnej 2. 
Liczba miejsc ograniczona.

Uczniowie, którzy zgłoszą 
udział w wydarzeniu 
i opracują swój pomysł na 
biznes w trakcie trwania 
warsztatów, będą mieli szansę 
zdobycia nagród o łącznej 
wartości 12.000 złotych.

Spotkania z  uczniami poprowadzą 
przedsiębiorcy, którzy mimo swojego 
młodego wieku zdążyli zbudować do-
skonale prosperujące firmy, a  także 
znaleźć się w rankingu znanego na ca-
łym świecie magazynu Forbes i  w  no-
towaniu najszybciej rozwijających się 
firm technologicznych w  centralnej 
Europie.
Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Polkowic.

Małgorzata Wasilewska

Pluszowe misie 
opanowały bibliotekę 

Wydarzenia

Zabawy ruchowe, plastyczne, zga-
dywanki i misiowe tańce. Tak w po-
lkowickiej bibliotece bawiły się 
dzieci z okazji przypadającego na 
25 listopada Dnia Pluszowego Mi-
sia. Zanim jednak zabawy się roz-
poczęły, najmłodsi poznali historię 
tego święta.

Pluszowy miś to ponadczasowa 
zabawka, bez której najmłodszym 
ciężko się obyć. Towarzyszy im 

praktycznie wszędzie, czy to w  domu, 
podróży czy też w przedszkolu. Święto 
tego pluszaka, było doskonałą okazją 
dla dzieci, aby pochwalić się swoimi 
misiami i wspólnie z rówieśnikami cele-

brować ten wyjątkowy dzień.
Polkowicka biblioteka przygotowała 
z  tej okazji kilka atrakcji dla najmłod-
szych, aby to niecodzienne święto nie 
przeszło bez echa. Dzieci wspólnie 
spędziły czas na m.in. odgadywaniu za-
gadek, czy też wykonywaniu artystycz-
nych prac. Nie obyło się również bez 
pląsów, gdzie rytm tanecznym krokom 
nadawała piosenka „Jadą, jadą misie”.

Uśmiech na twarzach 
dzieci był chyba 
najlepszym dowodem na 
to, że ten dzień był dla nich 
wyjątkowy i radosny.

Marta Charymska

Ołtarz w Grodowcu jak nowy 
Grodowiec

Zakończyły się prace restaurator-
skie ołtarza głównego w  sanktu-
arium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei 
w Grodowcu. W uroczystości inau-
guracji udział wzięli m.in. ksiądz bi-
skup Tadeusz Lityński, mieszkań-
cy i władze samorządowych, któ-
re wsparły finansowo odnowienie 
XVIII- wiecznego zabytku. 

Renowacja ołtarza była konieczna 
od wielu lat. Nie tylko ze względów 
estetycznych ale przede wszyst-

kim ochronnych tego cennego zabytku, 
jakim jest XVIII wieczny ołtarz. 
– Starania o  środki na odnowienie ca-
łego wyposażenia kościoła podjął mój 
poprzednik ks. Mariusz Kołodziej. Za 
pierwszym razem się nie udało. Przy 
drugim podejściu udało się pozyskać 
środki na renowację tylko jednego, 
głównego ołtarza kościoła. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za to wsparcie. Prace 
trwały od maja tego roku do ubiegłego 
tygodnia. Cieszymy się z efektów tych 
prac – mówi ksiądz Marcin Kliszcz, 
kustosz sanktuarium Matki Bożej Ju-
trzenki Nadziei w Grodowcu. 

Konserwatorzy mieli 
za zadanie nie tylko 
przywrócić dawny blask 
zabytku, ale i zapewnić 
jego stabilność w czasie 
ewentualnych wstrząsów. 
– Najważniejszą kwestią było przy-
wrócenie stabilności technicznej 

obiektu, w  związku z  tym, że ołtarz 
znajduje się na terenie, gdzie występują 
wstrząsy. Poza tym wykonaliśmy także 
impregnację drewna, które w  dolnych 
partiach było zdegradowane. Przywró-
ciliśmy również stabilność wszystkich 
nawarstwień technologicznych, które 
są na obiektach. Ołtarz jest w  kulcie, 
więc ważnym elementem były również 
kwestie estetyczne, a  więc przywró-
cenie mu wyglądu zbliżonego do pier-
wotnego – wymienia Izabela Łukomska, 
konserwator zabytków, która nadzoro-
wała prace w sanktuarium. 
Koszt renowacji wyniósł około 420 
tysięcy złotych. Większość stanowią 
środki pozyskane z Ministerstwa Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego, chociaż 

swój udział w finansowaniu mają także 
gmina Polkowice, Grębocice i  powiat 
polkowicki. 
Jak podkreśla Kamil Ciupak starosta 
polkowicki, środki, które przeznaczyły 
samorządy, pomogły zrealizować całe 
przedsięwzięcie. – Od kilku lat prowa-
dzimy powiatowy program, którego 
celem jest dbałość o  dobra kultury 
w powiecie polkowickim. Jego ideą jest 
także pozyskiwanie środków na wkład 
własny dla dużych przedsięwzięć. 
Ołtarz w  Grodowcu wpisał się w  ten 
program. Duża dotacja z  ministerstwa 
kultury wymagała sporego wkładu 
własnego, a  m.in. nasze środki pomo-
gły go zabezpieczyć – mówi. 

Red.

Pomogą w pozyskaniu 
środków unijnych 

Konsultacje
Mobilny Punkt Informacyjny Fun-
duszy Europejskich przyjedzie ju-
tro (6.12) do Polkowic. To okazja 
do tego, aby dowiedzieć się jak naj-
więcej o możliwościach wsparcia 
z unijnych programów.

Konsultacje będą bezpłatne i skiero-
wane głównie do osób prywatnych, 
które chciałby podnieść swoje 

kwalifikacje zawodowe, rodziców dzieci 
do lat 3, przedsiębiorców. Spotkanie 
odbędzie się 6 grudnia, w sali konferen-
cyjnej Ratusza w godzinach od 10:00 do 
12:30. Specjaliści poinformują o  aktu-
alnych dotacjach ze środków unijnych 
głównie na szkolenia zawodowe, języ-
kowe, staże oraz zatrudnienie niani.

Z roku na rok obserwujemy 
coraz większe zainteresowanie 
wsparciem z UE. To pokazuje, 
że mamy coraz większą 
świadomość możliwości, jakie 
dają środki europejskie. 
Coraz odważniej po nie sięgamy i mamy 
pomysły na ich skuteczne wykorzysta-
nie. Wszystkich, którzy mają wątpli-
wości czy mogą się starać o  te środki 
zachęcamy do udziału w  spotkaniu 
z  przedstawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego, którzy nie tylko odpowie-
dzą na to pytanie, ale także szczegóło-
wo przedstawią ścieżkę ubiegania się 
o dofinansowanie.

Małgorzata Wasilewska 
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Obchody Barbórkowe w Polkowicach 
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KINO Polkowice
Śnieżna paczka
 6, 8 XII godz. 16.00, 18.00 
 13-15 XII godz. 16.00

Solid Gold
 6, 8 XII godz. 20.00

„Rudna – grudzień 1981”
 12 XII godz. 18.00

Dwóch Papieży
 13-15 XII godz. 18.00

Jak poślubić milionera
 13-15 XII godz. 20.15

Kraina Lodu 2
 19 XII godz. 16.00 
 20-22 XII godz. 14.00, 16.00

Lighthouse
 19 XII godz. 18.00

Last Christmas
 20-22 XII godz. 18.00

–  K U L T U R A  –

Efektowny, ale już 
nie efektywny
Są słowa, których nagminnie nad-
używamy na co dzień. Niech kamie-
niem rzuci ten, który przynajmniej 
raz dziennie nie użyje odrobinę 
miałkiego określenia „fajny”, za-
stępującego niestety dużą część 
bardziej precyzyjnych i mocniej na-
cechowanych przymiotników.
Do równie popularnych słów zali-
czyć możemy również pokrewne 
„efektowny” i  „efektywny”, które, 
niestety, są często ze sobą mylo-
ne. Trudno się temu dziwić, skoro 
różnią się tylko jedną samogłoską. 
Takie szczegóły świadczą jednak 
o naszym obyciu, dlatego w tej po-
radni postaram się jak najprościej 
wytłumaczyć różnicę między nimi. 
Na wstępie warto wspomnieć, że 
oba wyrazy pochodzą od słowa 
„efekt”, który stanowi ich rdzeń. 
Słownik Języka Polskiego PWN 
podaje aż trzy definicje tego sło-
wa – może ono oznaczać skutek, 
wrażenie wywarte przez coś lub 
przez kogoś oraz sposób wywoła-
nia wrażenia.
Dla naszych celów wystarczą 
dwa pierwsze znaczenia, które są 
bezpośrednio związane z  omawia-
nym przeze mnie dzisiaj tematem. 
Z pierwszym z nich możemy powią-
zać wyrażenie „efektywny”, czyli 
inaczej skuteczny, wydajny, istotny, 
sprawny czy rzeczywisty. Przykła-
dowo: „Ta maszyna jest wyjątkowo 
efektywna”, ponieważ przynosi 
konkretne skutki, czyli bardzo do-
bre wyniki. 
Z kolei „efektowny” oznacza zwra-
cającego na siebie uwagę, wywo-
łującego wrażenie (definicja nr 
2). „Wczoraj na balu miała bardzo 
efektowną sukienkę” będzie z pew-
nością oddawało wrażenie, jakie 
wywarła na nas rzeczona kreacja. 
Mam nadzieję, że udało mi się 
w  miarę prosto wytłumaczyć po-
ruszony problem. Nie martwcie się 
jednak, gdy zapomnicie o  różnicy 
między „efektownym” a  „efektyw-
nym” – język polski ma naprawdę 
bogaty zasób przymiotników, za-
tem korzystajmy z nich!
Jeżeli chcecie podzielić się swo-
imi spostrzeżeniami lub pytaniami 
związanymi z  językiem polskim, 
piszcie na redakcja@ug.polkowice.
pl! 

Karolina Tolasz

Instruktor w Dziale 
Literackim PCA

TYDZIEŃ  

PREMIEROWY

Danuta Awolusi „Macochy”
Nadia i Anita to skłócone siostry, które jeszcze w dzieciństwie rozdzielił mur wzajemnej 
niechęci. Są absolutnie różne, ale łączy je pewne wspólne doświadczenie życiowe: ich 
partnerzy mają dzieci z poprzednich związków. Zbieg okoliczności, a może przeznaczenie, 

sprawia, że po latach milczenia obie spotykają się na zajęciach 
grupy wsparcia, to tu kobiety, będące w podobnej sytuacji, mogą 
porozmawiać o tym, do czego nie wypada głośno się przyznawać: 
o nienawiści do dziecka "tej pierwszej" i nieradzeniu sobie z rolą 
macochy. Nadia i Anita stają w obliczu dramatów i trudnych wybo-
rów, muszą zdobyć się na mnóstwo cierpliwości i dobrej woli. Czy 
potrafią dać sobie nawzajem wsparcie, czy też zadawnione urazy 
okażą się ważniejsze od siostrzanej więzi?

„Sekretne życie zwierzaków domo-
wych 2” – DVD
Sekretne życie zwierzaków domowych 2 opowiada dalsze 
dzieje Maxa, Bridget, Tuptusia i reszty zgrai, która wyrusza 

na nową przygodę i musi zdobyć 
się na odwagę, by odnaleźć w sobie 
bohatera. Odkryjcie emocjonalne 
życie naszych zwierzaków – po-
głębiające się więzi między nimi 
a rodzinami, które je kochają 
– i dowiedzcie się, co naprawdę 
robią wasze zwierzaki, kiedy nie 
ma was w domu.

Cafe Bar
Ośrodek Kultury (ul. Skalników 4) 
poniedziałek-piątek, 11.00-21.00 
oferuje szeroki wybór kaw i herbat, to-
stów, kanapek i gofrów.

Siłownia
Przy Basenach Zewnętrznych,  
ul. 3 Maja 50 
Godz. otwarcia:  
Pn-Pt od 8.00 do 22.00
Sobota od 10.00 do 22.00
Niedziela – nieczynne 

Galeria „Rynek 26”
PN-PT: 10.00-18.00 

Warsztaty
Warsztaty dla dzieci: 
Grupa teatralna „Antrakcik”, Szkółka 
szachowa, Hip-hop, Szkółka baletowa, 
Dziecięca pracownia plastyczna, Ce-
ramika, Warsztaty perkusyjne, Warsz-
taty wokalne, Zajęcia taneczne, Malar-
stwo sztalugowe, Warsztaty rysunku, 
Druk 3D, Robotyka 

Warsztaty dla młodzieży: 
Grupa teatralna „Antrakt”, Pracownia 
szkła artystycznego, Ceramika, Szkół-
ka szachowa, Warsztaty wokalne, Ma-
larstwo sztalugowe, Warsztaty rysun-
ku, Hip-hop, Zajęcia taneczne

Warsztaty dla dorosłych: 
Ceramika, Warsztaty wokalne, Malar-
stwo sztalugowe, Warsztaty rysun-
ku, Pracownia szkła artystycznego, 
Warsztaty fotograficzne

Zapisy na zajęcia oraz szczegółowe 
informacje w Dziale Merytorycznym 
oraz pod nr tel: 76 746 88 26. 

Polkowicki 

Klub Filmowy

PREMIERA

PREMIERA

17 grudnia,  
Kino Polkowice, 
godz. 17.00
Spektakl charytatywny pt. „Ach! Ten An-
toś…” w  wykonaniu absolwentów roku 
2018/2019 z Przedszkola Miejskiego nr 5 
w Polkowicach

W  życiu Antosia zachodzą duże zmiany. 
Młodsze rodzeństwo nie tylko zabiera 
całą uwagę rodziców, ale też ciągle 

płacze! Na szczęście z pomocą przychodzą mu 
skrzaty, które wytłumaczą, dlaczego młodszy 
brat lub siostra nie są tacy źli.
Serdecznie zapraszamy na spektakl charyta-
tywny pt. „Ach! Ten Antoś…” w wykonaniu Gru-
py Skrzatów (absolwenci rocznika 2018/2019) 
z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Polkowicach. 
Ponadto wystąpi trio instrumentalne z  Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fran-
ciszka Liszta w  Głogowie w  składzie: Zuzanna 
Walicka – skrzypce, Weronika Maliszewska – 
akordeon, Kacper Fręśko – fortepian. 
Podczas wydarzenia Warsztat Terapii Zajęcio-
wej prowadzić będzie zbiórkę pieniędzy na le-
czenie i rehabilitację Igi. 
Wstęp na spektakl będzie możliwy za wrzut 
do puszki. W  Ośrodku Kultury można odebrać 
zaproszenia. 

12 grudnia, 
Kino Polkowice, 
godz. 18.00
Spotkanie pt. „Grudzień ’81 w Polkowicach 
– o tym nie można zapomnieć”

W  grudniu bieżącego roku obchodzimy 
28. rocznicę pacyfikacji strajku, który 
odbył się w 1981 roku w Zakładach Gór-

niczych „Rudna”. 
W związku z tym zapraszamy wszystkich miesz-
kańców na wyjątkowe spotkanie poświęcone 
tym wydarzeniom pt. „Grudzień ‘81 w  Polkowi-
cach – o  tym nie można zapomnieć”. Odbędzie 
się ono 12 grudnia o godz. 18.00 w polkowickim 
Kinie.
Spotkanie poprowadzi Łukasz Sołtysik z  Insty-
tutu Pamięci Narodowej.
Bezpłatne wejściówki są dostępne w  Ośrodku 
Kultury przy ul. Skalników 4.
Tego samego dnia o  godz. 12.45 zapraszamy 
również na otwarcie wystawy plenerowej na 
Rynku pt. „Największy dolnośląski protest 
w  pierwszych dniach stanu wojennego. Strajk 
górników w  Zakładach Górniczych „Rudna” 
w  Polkowicach”. Wystawę będzie można oglą-
dać do 13 stycznia 2020 roku.
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Rozpiera mnie duma 

Ciekawa osoba
Bycie matką, żoną czy córką górni-
ka wiąże się z ciągłą troską. Dosko-
nale wie o tym Pani Romana Bęben, 
której wszyscy trzej synowie pra-
cują w kopalni. Opowiedziała nam 
o emocjach i obawach towarzyszą-
cych jej każdego dnia.

Czy praca w  kopalni to rodzinna 
tradycja? 

Mój mąż jest emerytowanym górnikiem. 
Mam trzech synów i córkę. Wszyscy sy-
nowie pracują w kopalni. Pierwszy z nich 
podjął pracę w  2004 r., a  najmłodszy 
pod ziemią pracuje od 2013 r. Zięć także 
jest górnikiem, a  na dodatek ratowni-
kiem górniczym. Można śmiało powie-
dzieć, że jesteśmy górniczą rodziną.

Żyjemy w  górniczym mieście, 
duża część mieszkańców pracuje 

w  kopalniach. Jednak rzadko słyszy 
się o  matkach, które mają aż trzech 
synów górników. Czy zna Pani podob-
ne rodziny? 
To prawda, nie są to częste przypadki. 
Dlatego też co roku, w okresie barbór-
kowym, matki które mają trzech synów 
pracujących w  kopalni zapraszane 
są na akademie organizowane przez 
KGHM. Miałam okazję uczestniczyć 
w nich już pięć razy. Jest to niezwykłe 

wydarzenie i ogromny zaszczyt. W tym 
roku było nas piętnaście. Podczas aka-
demii wspólnie świętujemy i wymienia-
my się swoimi doświadczeniami. Za-
wsze panuje tam niezwykła, rodzinna 
atmosfera. 

Bycie matką, żoną czy córką gór-
nika wiąże się z  życiem w  napięciu 
i  strachu. A  co czuje matka trzech 
górników? 
Wiadomo, że każdy się martwi. Najgo-
rzej jest podczas wstrząsów, wtedy 
do głowy od razu przychodzi myśl: na 
której moi synowie są zmianie. Często 
sięgam po telefon i  dzwonię do nich 
żeby upewnić się, czy są bezpieczni. 
Oczywiście są też pozytywne strony 
bycia mamą trzech górników. Przede 
wszystkim rozpiera mnie duma, jak 
pomyślę, że moi synowie swoją cięż-
ką pracą przyczyniają się do rozwoju 
przemysłu miedziowego w Polsce. 

Jak zareagowała Pani na wiado-
mość, o tym że synowie wybrali ten 
zawód? 
To była ich decyzja. Oczywiście wola-
łam, żeby wykonywali bezpieczniejszą 
pracę. Z  początku nawet namawiałam 
ich żeby, tak jak ja, zajęli się pracą biu-
rową. Oni jednak wybrali kopalnię, a  ja 
czułam, że muszę po prostu to zaak-
ceptować i ich wspierać.

Jaką radę dałaby Pani matkom, żo-
nom, córkom górników, które stale 
zamartwiają się i  odliczają czas do 
ich powrotu z pracy?

 To trudne pytanie, sama nie raz gdy był 
wstrząs myślałam tylko o  tym, żeby 
wszyscy szczęśliwie wrócili z  szych-
ty do domu. Ilekroć w  wiadomościach 
mówiono o  wypadku w  kopalni, strach 
chwytał za serce, a po ciele przecho-
dziły ciarki. Na pewno ważne jest pozy-
tywnie nastawienie, trzeba próbować 
opanować emocje i starać się odrzucić 
złe myśli. 

Czy uważa Pani, że tradycje górnicze 
powinny być pielęgnowane w  naszej 
gminie?
Jak najbardziej. Uważam, że powin-
niśmy być dumni z  naszego regionu 
i okazywać to na każdym kroku. Bardzo 
podobają mi się świąteczne iluminacje, 
które w  tym roku zostały połączone 
z  obchodami barbórkowymi. Ostatnimi 
czasy można zauważyć, że tradycje 
górnicze w naszej gminie kultywowane 
są ze szczególną starannością i bardzo 
mnie to cieszy. 

Zawód górnika często jest niedoce-
niany przez osoby niezwiązane z tym 
środowiskiem. Jak reaguje Pani na 
tego typu komentarze? 
Uważam, że osoby, które nie doce-
niają pracy górników, powinny cho-
ciaż tydzień popracować na przodku 
w  kopalni. Myślę, że szybko zmieniły-
by zdanie i  przekonały się jak ciężka 
i  niebezpieczna jest to praca. Ludzie, 
którzy niewiele wiedzą na ten temat nie 
powinni jej krytykować, nie rozumiem 
tego.

Paula Piastowska 

Wyrecytować zwycięstwo

Konkurs

W czwartek 26 listopada odbyła się 
23. edycja Powiatowego Konkursu 
recytatorskiego „Srebrna Muza”, 
w którym wzięli udział uczniowie 
szkół w terenu powiatu polkowic-
kiego.

Jury stanęło przed wyjątkowo 
trudnym zadaniem wyłonienia 
zwycięzców spośród kilkudzie-

sięciu zgłoszonych uczestników w  aż 
4 kategoriach wiekowych. Tego dnia nie 
brakowało poruszających interpretacji 
mniej lub bardziej znanych utworów 
polskich poetów, w  tym też wierszy 
Edwarda Stachury, oraz pomysłowych 
przebrań. 
Jury przyznało nagrodę GRAND PRIX 
dla Filipa Klity ze Szkoły Podstawowej 
w Parchowie. Opiekun artystyczny: Do-
rota Szmidt.

Wyniki:
• klasy „0”–I:
– wyróżnienie dla Wiktora Adamczew-

skiego ze Szkoły Podstawowej nr 3,
– III miejsce dla Nikoli Rybickiej ze 

Szkoły Podstawowej nr 1,
– II miejsce dla Oliwii Ziembikiewicz ze 

Szkoły Podstawowej nr 3,
– I  miejsce dla Oli Kwiatkowskiej 

z Przedszkola Miejskiego nr 3,

• klasy II–III:
– wyróżnienie dla Jacka Bobeły ze 

Szkoły Podstawowej nr 1,
–  III miejsce dla Mai Chwierut ze Szko-

ły Podstawowej nr 3,
–  II miejsce dla Dawida Gmura z Kato-

lickiej Publicznej Szkoły Podstawo-
wej w Polkowicach,

– I  miejsce dla Tomasza Winiarskiego 
z  Katolickiej Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Polkowicach,

• klasy IV–VI:
– wyróżnienie dla Dominiki Widuch ze 

Szkoły Podstawowej nr 2,
– III miejsce dla Julii Szymańskiej ze 

Szkoły Podstawowej nr 2,
– II miejsce dla Stelli Gazdy ze Szkoły 

Podstawowej w Chocianowie,
– I  miejsce dla Filipa Klity ze Szkoły 

Podstawowej w Parchowie,

• VII–VIII oraz szkoły 
ponadpodstawowe:

– wyróżnienie dla Kasjana Chmielew-
skiego ze Szkoły Podstawowej nr 2,

– III miejsce dla Tomasza Pawlika ze 
Szkoły Podstawowej nr 2,

– II miejsce dla Bartłomieja Bucyka ze 
Szkoły Podstawowej nr 2,

– I miejsce dla Tomasza Ratka ze Szko-
ły Podstawowej nr 2.

Serdecznie gratulujemy odwagi 
wszystkim uczestnikom! 

Red.

Uporządkowali rozkłady jazdy

Komunikacja

Stare, często nieczytelne i nieak-
tualne rozkłady jazdy zostały za-
stąpione nowymi, przejrzystszymi 
i co najważniejsze aktualnymi.  Nie-
bawem również wiaty przystanko-
we otrzymają nowe gabloty. 

Na początek będą to te przy ulicy 
Młyńskiej oraz 3 Maja na wyso-
kości Szkoły Podstawowej nr 3. 

Tam również pojawią się nowe, czy-
telne i  aktualne rozkłady popularnych 
busów.
– Poza poprawą estetyki infrastruktu-
ry transportowej, pracujemy nad od-
młodzeniem taboru i  pozyskaniem au-
tobusów w pełni elektrycznych. Ważną 

kwestią są również stałe szkolenia 
kierowców zakresu obsługi pasażerów 
– mówi Maciej Ciszelski, zastępca dy-
rektora Zakładu Komunikacji Miejskiej 
w Polkowicach.
Polkowickie autobusy miejskie również 
przechodzą metamorfozę. W tym tygo-
dniu na ulice miasta wyjechało sześć 
pierwszych pojazdów w  nowej odsło-
nie, z  nowym logotypem. Ostatecznie 
do 15 grudnia nowy wygląd zyskają 
wszystkie pojazdy z  taboru Zakładu 
Komunikacji Miejskiej. 
System identyfikacji wizualnej gmi-
ny zmienił się w  kwietniu br. Aktualne 
logo przedstawiające miedziane serce, 
w  doskonały sposób ukazuje wyjątko-
wość Polkowic na tle innych miast.

Paula Piastowska
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Dbajmy o nasze powietrze
Ekologia

Jest okres zimowego spoczynku 
roślin, również grupa zimozielo-
nych ma spowolnione procesy me-
taboliczne. W ogrodach praktycz-
nie nic się nie dzieje.

Dziś chciałabym nieco więcej na-
pisać o  powietrzu, szczególnie 
w  okresie zimowym, gdy nie ma 

jakże istotnych jego filtrów … czyli liści. 
Według danych Światowej Organi-
zacji Zdrowia, Polska ma najbardziej 
zanieczyszczone powietrze spośród 
wszystkich państw należących do 
Unii Europejskiej. W  2013 r. wśród 50 
miejscowości w Europie o najwyższym 
średniorocznym stężeniu PM2.5 w  at-
mosferze, ponad 30 to polskie miasta 
i miasteczka.

Przyczyn fatalnej jakości 
powietrza w Polsce jest 
kilka, ale główna to spalanie 
poza przemysłem czyli 
w domowych piecach 
i kotłach węgla, i drewna 
oraz drewna w kominkach. 

Na tym problemie chciałabym się teraz 
skupić. W poprzednich latach budujący 
domy mało interesowali się emisyjno-
ścią kotła, który zakupią do ogrzewania 
budynku, bardziej skupiali się na jego 
wydajności cieplnej w kontekście sfery 
ekonomicznej. Często opierali się na 
wiedzy, a  czasami niestety na niewie-
dzy, w  tym zakresie, fachowców – in-
stalatorów systemów C.O. Ale rzesza 
urządzeń emitujących pyły i inne zanie-
czyszczenia jest dużo większa niż tylko 
kotły C.O., a są to też kuchnie węglowe, 
piecie kaflowe, bardziej kojarzące się 
z  terenami wiejskimi i  bardzo modne 

w zabudowie miejskiej kominki do opa-
lania drewnem itd. 
W  domowych piecach, kuchniach i  ko-
tłach nierzadko jako opał wykorzysty-
wane są różne odpady komunalne (two-
rzywa sztuczne, meble). Spalanie tego 
typu materiałów jest bardzo szkodli-
we, gdyż działanie wysokich tempera-
tur wyzwala związki wysokotoksyczne. 
Przez między innymi takie zachowania, 
sezon grzewczy w  Polsce to niestety 
okres zanieczyszczonego powietrza 
i często powstającego smogu. Mówi się 
o tzw. niskiej emisji. Czemu? Bo w prze-
ciwieństwie do kominów elektrowni 
i dużych kotłowni, kominy domów jed-
norodzinnych są nisko umieszczone 
i wydobywające się z nich zanieczysz-
czenia pozostają zawieszone w naszym 

otoczeniu, powoli opadając. 
Słowo emisja oznacza wprowadzanie 
do powietrza zanieczyszczeń, które 
wylatują z  komina. Natomiast stęże-
nie substancji w  powietrzu to masa 
tej substancji w  jednostce objętości, 
którą w  tym przypadku stanowi metr 
sześcienny powietrza. Np. przy takiej 
samej emisji (np. ze 100 kominów) więk-
sze stężenie zanieczyszczeń będzie 
w zwartej zabudowie, niż na rozległych 
osiedlach.
Problemem numer jeden są zw. pyły 
zawieszone, których cząstki są mniej-
sze od 100 mikrometrów. Tych ma-
jących rozmiar ok. 10 mikrometrów 
łatwo pozbywamy się odkasłując. Na-
tomiast niebezpieczne dla człowieka 
są cząstki mniejsze od 2.5 mikrometra, 

które przez tchawicę i oskrzela dostają 
się do pęcherzyków płucnych. Cząstki 
poniżej 1 mikrometra są w stanie wnik-
nąć do krwioobiegu, a  nawet wpłynąć 
na nasze DNA. 
To nie są czcze słowa, to wyniki badań 
i  chcemy czy nie, powinniśmy chro-
nić nasze dobro naturalne jakim jest 
powietrze.
Przyznam się szczerze, że moja wiedza 
w  tym zakresie jeszcze kilka lat temu 
była dość marna i  właściwie nie bardzo 
się tym interesowałam. Teraz uczulona 
jestem na dym z kominów, na swąd spa-
lanych odpadów roślinnych. A  już cał-
kiem nie rozumiem spalania w  kotłach 
i  kuchniach węglowych odpadów ko-
munalnych, lakierowanych mebli, pla-
stikowych butelek, pieluch. Jak widzę 
ciemny dym na posesjach gdzie bawią 
się dzieci, to jestem prawie pewna, że to 
tylko brak świadomości rodziców... 
Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że 
nie jesteśmy całkowicie bezsilni i  nie 
musimy godzić się na oddychanie zanie-
czyszczonym powietrzem. 
Oto kilka porad, jak chronić się przed 
niebezpiecznymi pyłami:
1. Mniejsza emisja. Po pierwsze sami 

ograniczajmy wytwarzanie pyłów. 
Kiedy tylko mamy taką możliwość 
przesiadajmy się z  auta osobowego 
do autobusu, a najlepiej na rower. Do-
jeżdżając do pracy róbmy to wspól-
nie po kilka osób. 

2. Ograniczenie spalin. Wybierajmy 
samochody z silnikami benzynowymi, 
elektrycznymi lub hybrydowe.

3. Dobrej jakości opał. Do ogrzewania 
domu stosujmy dobrej jakości węgiel 
i suche drewno.

4. Nowy piec. Pamiętajmy o  zasto-
sowaniu ekologicznych kotłów 
grzewczych.

5. Rośliny zielone. Trzymajmy w domu 
jak najwięcej roślin doniczkowych. Są 
one naturalnymi filtrami powietrza 
i chronią nas przed wieloma toksycz-
nymi substancjami.

6. Unikanie smogu. Kiedy stężenie 
niebezpiecznych pyłów w powietrzu 
przekracza dopuszczalne normy, nie 
wychodźmy z domu ani nie wypusz-
czajmy na zewnątrz dzieci. W  sy-
tuacji, gdy nie możemy pozostać 
w domu, koniecznie załóżmy maskę 
antysmogową.

7. Większa świadomość. Kontrolujmy 
stan powietrza w  naszych domach. 
Rzetelne informacje o  kondycji ota-
czającego nas powietrza dostarczą 
domowe mierniki smogu.

8. Sport w domu. W miejscowościach, 
w  którym poziom zanieczyszczenia 
powietrza jest wysoki, w  sezonie 
grzewczym zrezygnujmy z  trenin-
gów na świeżym powietrzu. 

9. Oczyszczacz powietrza. Zainwe-
stujmy w dobrej jakości oczyszczacz 
powietrza do domu, a  także do biu-
ra. Zadbajmy o  dietę antysmogową. 
Dobrze skomponowany jadłospis 
poprawi odporność naszego organi-
zmu, a także pozwoli mu oczyścić się 
z toksyn.

W nawyku mamy już 
szanowanie zasobów 
naturalnych jakimi są woda, 
gleba, energia. Nauczmy się 
jeszcze dbać o powietrze, 
o jego czystość. Bo czyste 
powietrze to zdrowe pokolenie.

O rodzajach zanieczyszczeń, ich wpły-
wu na zdrowie i walce o czyste powie-
trze zainteresowani będą mogli dowie-
dzieć się więcej już za klika dni.
11 grudnia br. na Uczelni Jana Wyży-
kowskiego w Polkowicach w sali B 107 
o  godz. 14.00 odbędzie się otwarte 
posiedzenie Zespołu opracowującego 
„Program zazielenienia Gminy Polko-
wice na lata 2020-2030” całkowicie 
poświęcone tematyce jakości powie-
trza na obszarze naszej Gminy. Wśród 
zaproszonych gości będą przedstawi-
ciele Firmy „Syngeos” której czujniki 
stacjonarne monitorują jakość powie-
trza w Gminie Polkowice. 
Sala jest bardzo pojemna, a temat waż-
ki i aktualny, więc w imieniu Burmistrza 
Polkowic, serdecznie zapraszam zain-
teresowanych do przybycia. 

Elżbieta 
Kaczorowska

Wydział IRZ  
– Referat Inwestycji  

Gminny architekt zieleni

Cud Cichej Nocy
Wydarzenia

Koncert świąteczny "Cud Cichej 
Nocy" to wydarzenie kultural-
ne połączone z ponadczasowym 
przesłaniem. W tym roku koncert 
odbędzie się w Polkowicach już po 
raz trzeci.

Tym razem organizatorzy, ze 
względu na duże zainteresowa-
nie wydarzeniem w  poprzednich 

latach, postanowili zaprosić polkowi-
czan do Auli Forum w  Zespole Szkół 
przy ulicy Skalników 6. 
Wśród artystów wystąpią soliści oraz 
lokalny chór z  Kościoła Chrystuso-
wego Nowe Życia, a  także muzycy 
z  Chrześcijańskiej Służby Muzycznej 
z Warszawy i Głogowa. Celem wyda-
rzenia jest zachęcenie mieszkańców 
Polkowic do tego aby z prawdziwą ra-
dością oczekiwali Bożego Narodzenia. 

Będzie to doskonała okazja, by 
w  przyjaznej atmosferze wspólnie 
kolędować i posłuchać innych utwo-
rów o tematyce świątecznej. Organi-
zatorem jest po raz kolejny Kościół 
Chrystusowy NOWE ŻYCIE w  Polko-
wicach. Serdecznie zapraszamy już 
20-go grudnia o  godzinie 18:00 na 
Aulę Forum!

Red.
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Ogłoszenia drobne WYTNIJ, WYPEŁNIJ I PRZYNIEŚ KUPON
OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE – GAZETA POLKOWICKA:  

ADRES: 59-101 POLKOWICE, RYNEK 1 IIP. (POKÓJ 213), REDAKCJA@UG.POLKOWICE.PL

treść ogłoszenia:

Data: .......................................................... Telefon ............................................................................
Imie i nazwisko.....................................................................................................................................

TYLKO OSOBY PRYWATNE!

KUPON 
NA OGŁOSZENIA 
DROBNE

SPRZEDAM
 � 7 ha pola ornego wraz ze stajnią 

i stodołą w Mileszynie, gm. Pęcław 
tel. (13) 463 55 89

 � Atrakcyjne działki budowalne 10 
arowe w Sobinie na nowym osiedlu. 
Cena do negocjacji. tel. 506 852 555

 � Części do forda transita 1998 tel. 
604 477 221

 � Części do wszystkich marek 
samochodów, ul. Moniuszki 11A. 
Profesjonalna obsługa, konkurencyjne 
ceny. tel. 531 273 331

 � Domek letniskowy, całoroczny, 70 
m2, w Tarnowie Jeziernym, 8 km od 
Sławy. tel. 784 877 988

 � Działkę budowlaną w Rynarcicach, 
65 arów, cena za ar 1800zł. Atrakcyjna 
okolica. tel. (76)7462085

 � Działkę budowlaną, 11 arów, 
z pozwoleniami, w Sobinie. tel. 669 
370 069

 � Działkę nr 96 na ROD "Relaks" tel. 
729 286 221

 � Działki budowlane 11, 12, 16 arów, 
z mapą do celów projektowych, 
w Sobinie, ul. Myśliwska. tel. 794 702 
572

 � Działki budowlane w Suchej Górnej. 
Atrakcyjna okolica. tel. 605 105 678

 � Działki usługowo - przemysłowe, 20 
arów, 30 arów, 60 arów, 1 hektar. 
Sobin, ul. Kryształowa - tanio. tel. 699 
279 432

 � Działki w Suchej Górnej, 8, 10, 12, 
16 arów. Cicha i spokojna okolica, 
blisko lasu. tel. 534 722 076

 � Działki, 9, 10, i 12-arowe w Suchej 
Górnej. tel. 603 133 914

 � Ford Focus 1.6, sedan, benzyna, 
2005 r., czarny, sprawny, ważne 
opłaty. tel. 601 903 420

 � Kontener na śmieci, poj. 7,5 m3, 
z pokrywą i wsypami do samochodu 
hakowca lub bramowca w cenie złomu 
użytkowego 1,50 zł/kg tel. 699 840 
113

 � Ławostół rozkładany, nowy, dębowy 
cena do 300 zł. Kołdra z pierza robiona 
nowy wsyp. Gotowe długie zasłony. 
tel. 694 292 112

 � Mieszkanie przy ulicy Ociosowej, IV 
piętro, pow. 50 m2 (kuchnia, dwa 
pokoje, łazienka oraz piwnica). tel. 787 
540 916

 � Mieszkanie ul. Skalników, IV piętro, 
w bloku IV piętrowym, pow. 72 m2 
(cztery pokoje, kuchnia, łazienka, 
balkon, piwnica) lub zamienię na 
mniejsze z dopłatą. tel. 698 929 773

 � Motocykl - Chopper Yamaha Virago 
700, stan bardzo dobry, bez wkładu 
finansowego, serwisowany w Yamaha 
Lubin. Zarejestrowany, ubezpieczony. 
Wersja amerykańska. tel. 697 612 387

 � Nową kurtkę zimową, 170 cm, XL. 
Nowa. tel. 517 425 681

 � Nową porcelanę szwedzką Victoria 
tel. 517 425 681

 � Nowe skóry 44-46, kolor biały tel. 
517 425 681

 � Nowy garnitur na 170 cm, pas 82 
cm. Kolor granatowy. tel. 517 425 681

 � Opony do maszyn rolniczych 
i budowlanych, różne rozmiary 1400 
R24, 1200 R20, 1200 R18, 23, 5 R25 
i inne, od 150 zł/szt. do samochodów 
osobowych i busów, zimowe, letnie, 

nowe i używane. Różne rozmiary - 
Cena 25 zł/szt. tel. 699 840 113

 � Opony używane do różnych 
samochodów, rozmiar: R13, R14, R15, 
R17, różne typy. Cena 25 zł/szt. tel. 
699 840 113

 � Płyty drogowe typ jumbo, szer. 70 
cm, dł 1 m, gr. 12 cm, zbrojone po 20 
zł/szt. tel. 699 840 113

 � Rower miejski i górski tel. 606 124 
637

 � Rożen gastronomiczny do 
kurczaków, wymiary 80 x 55 x 45 cm. 
tel. 661 058 457

 � Sprzdam wózek inwalidzki 
z poduszką ortopedyczną tel. 607 524 
225

 � Sprzedam lub wynajmę 1/2 domu 
w Sobinie. tel. 661 058 457

 � Sprzedam materace piankowe 
80x200 cm jest z pianki 
wysokoelastycznej. Ściągany 
pokrowiec do prania. Dowóz do 
Polkowic gratis tel. 728-786-875

 � Sprzedam mieszkanie 
własnościowe, 58,6 m2, III piętro, ul. 
Ociosowa lub zamienię na mniejsze za 
dopłatą tel. 607 524 225

 � Sprzedam pół bliźniaka w Sobinie 
na ul. Orlej. Stan surowy zamknięty 
z elewacją,balustradami i kominami 
z klinkieru.Działka 6 arów. Media 
doprowadzone i podłączone. tel. 
692533405

 � Sprzedam cztery zimowe koła z alu 
felgami oryginalne od Mercedesa, typ 
205/55R 16 91H M S. Koła były mało 
używane w Niemczech przez jednego 
właściciela. Preferowany odbiór 
osobisty - Polkowice. tel. 600079876

USŁUGI 
 � Adaptacja projektów typowych, 

projekty indywidualne budynków 
mieszkalnych oraz usługowych. tel. 66 
98 34 755

 � Archiwizacja, kopiowanie wszystkich 
rodzajów kaset wideo na pendrive, CD, 
DVD i dysk. Zgrywanie klisz foto 
i slajdów na DVD. Nagrywanie filmów 
z życzeniami na wesela, 18-tki. tel. 
664 687 458

 � AWTrade - dezynsekcja, 
derytatyzacja, preparaty do zwalczania 
pluskiew mrówek, karaluchów, mszyc, 
myszy, nornic, kretów itp. Sprzedaż 
detaliczna i hurtowa (własne produkty) 
tel. 514 47 51 51

 � Badania techniczne wszystkich 
rodzajów pojazdów. Okręgowa Stacja 
Kontroli Pojazdów, ul. Krzywa 3 (przy 
Urzędzie Celnym). Szybko, sprawnie 
i bez kolejek. Dla każdego klienta 
prezent! tel. 76 847 42 63

 � Bezpłatna weryfikacja szkód 
komunikacyjnych, zweryfikuję twoją 
szkodę, pod względem faktycznej jej 
wysokości. tel. 505 997 131

 � Czyszczenie dywanów, wykładzin, 
tapicerki samochodowej i meblowej 
z dojazdem do klienta tel. 605 956 053

 � Czyszczenie, sprzątanie, opieka nad 
grobami. tel. 605 956 053

 � Firma ogólnobudowlana wykona 
usługi budowlane w zakresie 
budownictwa, solidnie i tanio. tel. 517 
425 681

 � Fotograf proponuje reportaż ślubny 
ze ślubu cywilnego. Atrakcyjna cena, 
album 10 zdjęć, pełny reportaż na 

pendrive. P-ce, Kominka 4 tel. 885 92 
92 92

 � Gabinet Stomatologiczny 
z Pracownią Protetyczną zaprasza do 
korzystania z szerokiego zakresu usług 
stomatologicznych w Kaźmierzowie 
(koło Polkowic) rejestracja 
telefoniczna. tel. 603 137 505

 � Izolacje poddaszy i stropów piana 
poliuretanową. Pomiar i wycena gratis. 
tel. 500 326 696

 � Klimatyzacje samochodowe. 
Odgrzybianie, nabijanie. 
Konkurencyjne ceny. tel. 607 377 338

 � Kompleksowe remonty 
i wykończenie wnętrz tel. 604 993 012

 � Komputerowa geometria kół, 
ustawianie zbieżności, naprawa 
zawieszeń. tel. 607 377 338

 � Korepetycje z angielskiego, poziom 
szkoły podstawowej i gimnazjum. tel. 
534 621 047

 � Korepetycje z chemii dla uczniów 
gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych. Przygotowanie 
do matury, poziom rozszerzony 
i podstawowy. tel. 502 615 766

 � Kserowanie, drukowanie, 
skanowanie, laminowanie. Różne 
grubości papierów A4, A3. P-ce, 
Kominka 4 tel. 885 92 92 92

 � Lombard, natychmiastowe pożyczki 
pod zastaw. Złoto, srebro, elektronika, 
auto-moto skup, sprzedaż, zamiana, 
ul. Skalników 56. tel. 508 621 848, 76 
847 61 10

 � Masaż leczniczy, sportowy 
i wyszczuplający, w domu u klienta. 
tel. 780 078 006

 � Meble na wymiar, kuchenne, 
garderoby, szafy, meble łazienkowe. 
Jakość, doświadczenie, dobra cena tel. 
603 960 340

 � Mechanika samochodowa. Polna 1c. 
tel. 607 377 338

 � Montaż instalacji co, cw, układów 
solarnych, pomp ciepła, odnawialnych 
źródeł energii, fotowoltaika, w pełnym 
zakresie, z pełnym serwisem. Serwis 
wszystkich pieców grzewczych. tel. 
532 025 190

 � Montaż instalacji CO, wod-kan, 
układów solarnych, klimatyzacji 
domowej, pomp ciepła. Montaż 
pieców i instalacji gazowych. tel. 506 
290 250

 � Naprawa komputerów. tel. 534 621 
047

 � Nauka gry na gitarze klasycznej, 
akustycznej i elektrycznej. tel. 669 634 
594

 � Odszkodowania komunikacyjne, bez 
opłat wstępnych. tel. 505 997 131

 � Ogrodzenia ,balustrady, bramy, 
konstrukcje, metaloplastyka. 
Polkowice, ul. Polna 1A. tel. 668 453 
297

 � Pluskwy to nie problem BOMBA i po 
problemie tel. 514 47 51 51

 � Prace ziemne. Wykonywanie 
przyłączy oraz sieci wod-kan, koparko 
- ładowarka, minikoparka, samochód 
ciężarowy. tel. 782 276 181

 � Pranie dywanów, tapicerki 
meblowej, samochodowej, czyszczenie 
aut, polerowanie lakieru. Dojazd do 
klienta gratis. tel. 507 944 895

 � Problem z zakupem komputera? 
Profesjonalne doradztwo. Solidny 
serwis komputerów, sieci, systemów 

operacyjnych i oprogramowania. tel. 
601 055 842

 � Projektowanie sieci i przyłączy gaz, 
co, wod-kan, wlz. Indywidualne 
projekty domów jednorodzinnych, 
adaptacja projektów typowych, usługi 
ogólnobudowlane. tel. 500 326 696

 � Protezy zębowe nowe i reperacje. 
P-ce, ul. Małkowskiego 10. tel. 503 
654 005

 � Przeprowadzki z możliwością 
wnoszenia i znoszenia. Busem, teren 
miasta i okolic. tel. 609 249 127

 � Psychoterapia indywidualna lub par 
- zapraszam: mgr Łucja Fitchman. tel. 
513 143 368

 � Reklama Twojej firmy. Wizytówki, 
ulotki, banery, szyldy, reklama na 
oknach, drzwiach, samochodach. 
Projekty graficzne. P-ce, Kominka 4 
tel. 885 92 92 92

 � Remonty mieszkań, szpachlowanie, 
gruntowanie, malowanie, układanie 
kafelek podłogowych i ściennych, płyt 
regipsowych, wykopy ręczne oraz 
sprzątanie pomieszczeń. tel. 693 138 
757

 � Renowacja i polerowanie lamp, 
polerowanie + zabezpieczanie lakieru, 
woskowanie, likwidacja drobnych 
zarysowan i szkód parkingowych, 
przygotowanie samochodu do 
sprzedaży, pranie tapicerki. tel. 693 
172 652

 � Sala bankietowa, klimatyzowana, na 
100 osób, w centrum Polkowic. 
Organizujemy wesela, stypy, komunie, 
pożegnania emerytów i in. P-ce ul. 
Dąbrowskiego 1b. tel. 506 050 724

 � Serwisowanie komputerów, 
usuwanie wirusów, dojazd Polkowice 
i okolice. tel. 600 467 156

 � Sesje coachingowe rozwoju 
osobistego dla kobiet, mężczyzn, 
młodzieży i par. Naucz się porozumieć 
z samym sobą i zrozumieć innych. 
Osiągnij spokój umysłu. tel. 660 204 
445

 � Sezonowa wymiana opon - najtaniej 
w Polkowicach, ul. Polna 1c. tel. 607 
377 338

 � Skup aut zarejestrowanych w kraju. 
Dojazd do klienta. tel. 693 466 561

 � Skup i kasacja aut ciężarowych. tel. 
731 500 006

 � Spawanie plastiku, polerowanie 
lamp, usuwanie rys i wgnieceń 
w karoserii. tel. 502 128 214

 � Sprzedaż kotłów gazowych 
i grzejników. tel. 506 290 250

 � Transport, przeprowadzki, busem do 
3,5 tony i przewozy osobowe na 
lotniska. tel. 693 172 652

 � Urzędowa kasacja pojazdów. tel. 
731 700 003

 � Usługi minikoparką. tel. 881 643 
588

 � Usługi ogólnobudowlane, 
kompleksowe wykańczanie domów 
oraz mieszkań. tel. 506 306 232

 � Usługi pogrzebowe + kremacja 
w kwocie zasiłku pogrzebowego 4.000 
zł. Polkowice, ul. Gdańska 2. tel. 76 84 
00 614

 � Usługi pogrzebowe, zadbamy 
o wszystko. Polkowice ul. Głogowska 
19B, najniższe ceny. Całodobowo. tel. 
76 845 34 24, 601 722 333

 � Warsztat samochodowy GTO Auto 
Serwis, ul. Wojska Polskiego 15. 
Mechanika, elektromechanika, 
wymiana opon. tel. 570 302 304

 � Wynajem rusztowań, malowanie 
wewnatrz, zewnątrz, domów, biur, hal, 
podbitka, faktura VAT tel. 514 47 51 51

 � Wypożyczalnia przyczep. Nowe 
Polkowice, ul. Zawilcowa 4. tel. 600 
642 019

 � Wywiozę gruz, podstawię samochód 
do wywozu, pozostałości po remoncie. 
tel. 609 249 127

 � Wywiozę stare meble i niepotrzebne 
rzeczy po remoncie. tel. 609 249 127

 � Zapraszam na profesjonalny makijaż 
permamentny brwi, oczu oraz ust. 
Usuwanie niechcianych makijaży, 
a także tatuaże ozdobne. tel. 601 094 
772

 �  Zdjęcia do dokumentów 10 min 
(DO, paszport, wiza, legitymacja).. 
Konkurencyjne ceny. P-ce, Kominka 4 
tel. 885 92 92 92

KUPIĘ 
 � Auta stare, używane lub 

powypadkowe, do 5 tys. złotych. tel. 
604 477 221

 � Auto osobowe do 25 tysięcy 
prywatnie. tel. 604 477 221

 � Auto stare, powypadkowe do 
remontu lub całe sprawne do 10 tys. 
zł. Gotówka od ręki. tel. 609 249 127

 � Busa po wypadku, do remontu lub 
w całości, wersja odkryta lub zakryta, 
do 10 tys. zł. tel. 609 249 127

 � Ciągnik rolniczy do 10 tys. zł. tel. 
604 477 221

 � Działkę budowlaną na osiedlu 
Polkowice Dolne tel. 533173753

 � Garaż w Polkowicach. tel. 604 477 
221

 � Kupię lub wynajmę garaż. tel. 664 
010 650

 � Lawetę lub przyczepę samochodową 
w różnych gabarytach, może być do 
remontu, z polską dokumentacją. tel. 
609 249 127

 � Mieszkanie 3 pokojowe 
z partycypacją. tel. 605 956 053

 � Mieszkanie do II piętra. Pilnie. tel. 
604 477 221

 � Motor WSK, SHL, WFM i inny oraz 
motorowery Romet, Ogar, Komar, 
Simson. tel. 604 477 221

 � Odkupię każdą rozliczoną szkodę 
komunikacyjną/odszkodowanie 
komunikacyjne. tel. 505 997 131

 � Odkupię szklane bomboniery 
w kształcie kury, produkowane 
w polskiej hucie szkła do 2002 roku. 
tel. 663 042 560

 � Skup aut zarejestrowanych w kraju. 
Dojazd do klienta. tel. 693 466 561

 � Stare akumulatory, felgi aluminiowe, 
mogą być uszkodzone, wycena na 
miejscu. tel. 604 477 221

 � Telewizor używany 32 cale tel. 517 
425 681

 � Ziemię rolną lub gospodarstwo 
rolne w okolicach Polkowic tel. 604 
477 221

PRACA
 � Praca opiekunki seniorów 

w Niemczech. Legalna praca, składki 
ZUS od średniej krajowej. Szybkie 
wyjazdy. Zadzwoń. tel. 509 892 301

WYNAJMĘ
 � Lokal na os. Polanka. Pow. 20 m2 + 

zaplecze z węzłem sanitarnym 10 m2. 
Obok parking dla zaopatrzenia. Lokal 
nadaje się na działalność handlową, 
usługową lub biurową. Koszt 800 zł 
/m-c + media. tel. 784 555 730

 � Mieszkanie własnościowo 
-spółdzielcze. Osiedle Krupińskiego, 
ul. Sztygarska, 53,1 m2, IV piętro, 3 
pokoje, kuchnia, balkon, piwnica. tel. 
606 935 827

 � Pokoje gościnne w Grzybowie koło 
Kołobrzegu w atrakcyjnych cenach. 
http://antoja.afr.pl tel. 506 852 555

 � Posiadam do wynajęcia mieszkanie, 
44 m2, ul. Ociosowa, od zaraz, 
umeblowane, 2 pokoje. tel. 601 848 
299

 � Posiadam do wynajęcia pokój tel. 
723 507 041

 � Poszukuję do wynajęcia 
w Polkowicach mieszkania 2 
pokojowego, do I piętra, umeblowane, 
mile widziane ciekawe oferty. tel. 
519816942, 573 969 017

ZAMIENIĘ 
 � Mieszkanie 29m2 na ul. Chopina, II 

piętro na większe do 43m2. Może być 
zadłużone. tel. 669 947 207

INNE 
 � Darmowe badania wzroku. Salon 

zmienił lokalizację z Tesco na ul. 
Zachodnia 2 przy Rynku. Zapraszamy. 
tel. 535 350 333

 � Darmowe badanie słuchu w aptece 
pod Rokitnikiem przy ulicy Kominka 5. 
Refundacja NFZ i PFRON. tel. 794 100 
459
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Stwórz mem profilaktyczny 
„Dopalacze – Wypalacze”

Konkurs
Dolnośląscy policjanci przypomi-
nają, że trwa konkurs fotograficzny 
dla uczniów klas szkół ponadpod-
stawowych na najlepszy mem pro-
filaktyczny „Dopalacze – Wypala-
cze”. Ze względu na duże zaintere-
sowanie konkursem termin zgła-
szania prac został wydłużony do 
25 stycznia 2020 roku. 

Konkurs ogłoszony został w  ra-
mach programu „Bezpieczny 
Junior” – programu, który ma na 

celu poprawę bezpieczeństwa wśród 
dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie 
zażywania środków psychoaktywnych 
oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców 
w tym zakresie.
Jeszcze w  październiku zainaugurowa-
no Program Profilaktyczny "Bezpieczny 
Junior", którego głównym celem jest 
poprawa bezpieczeństwa wśród dzieci 
i  młodzieży, ograniczenie zażywania 
środków psychoaktywnych przez naj-
młodszych oraz podniesienie pozio-
mu wiedzy i  świadomości społecznej 
mieszkańców w  tym zakresie. – Pod-
czas spotkania zaprezentowany został 

spot „Nie bądź frajerem. Nie bierz” – 
dotyczący problematyki zażywanie 
narkotyków i  dopalaczy. Ponadto poli-
cjanci zajmujący się działaniami profi-
laktycznymi z garnizonu dolnośląskiego 
odebrali walizki edukacyjne, które już 
służą im podczas spotkań z  rodzicami 
i  pracownikami placówek oświatowych 
do zaprezentowania przedmiotów 
najczęściej wykorzystywanych do za-
żywania i dystrybucji narkotyków – in-
formuje podinsp. Krzysztof Zaporowski. 
– Jednocześnie ogłoszony został kon-
kurs fotograficznych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych na najlepszy mam 
profilaktyczny „Dopalacze – Wypala-
cze”– dodaje. Wszystko po to, by uświa-
damiać młodych o tym, jak niebezpiecz-
ne są dopalacze i  jakie skutki niesie ich 
zażywanie.
W  konkursie mogą wziąć udział rów-
nież dzieci i  młodzież powiatu polko-
wickiego. Prace należy przesyłać za 
pośrednictwem szkół, wraz z  kartą 
zgłoszeniową do 25 stycznia 2020 r., 
(pod uwagę będzie brana data wpły-
wu do Wydziału Prewencji KWP we 
Wrocławiu). 

Red.

Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy 
powiatu polkowickiego?

Powiat Polkowicki

W  Krajowej Mapie Zagrożeń Bez-
pieczeństwa od początku 2017 ro-
ku zarejestrowano 1779 zgłoszeń.  
Każde naniesione na mapę zagroże-
nie w powiecie polkowickim zostało 
przez Policję zweryfikowane, ale po-
twierdzonych została jedynie poło-
wa  przypadków.  

Od początku 2017 roku użytkownicy 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpie-
czeństwa nanieśli 1779 miejsc, 

które uważają za niebezpieczne. Więk-
szość zgłoszeń, bo aż 1261, dotyczyła 
zagrożeń związanych z  ruchem drogo-
wym. W  pierwszej trójce najczęściej 
nanoszonych zgłoszeń znajdowało się 
przekraczanie dozwolonej prędkości – 
802 zgłoszenia, nieprawidłowe parko-
wanie – 311 zgłoszeń oraz spożywanie 
alkoholu w  miejscach niedozwolonych 
– 275 zgłoszeń. – Ważnymi problemami 
dla mieszkańców, jak wynika z  analizy 
zgłoszeń otrzymanych za pośrednic-

twem KMZB, była również niewłaściwa 
infrastruktura drogowa. Na podkre-
ślenie zasługuje fakt, że blisko 57% 
otrzymywanych zgłoszeń zostało przez 
polkowickich policjantów potwierdzone 
– informuje sierż. Sztab. Przemysław 
Rybikowski z  polkowickiej komendy Po-
licji. 

Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa to swoista 
interaktywna platforma 
wymiany informacji między 
mieszkańcami, a Policją. 

Dzięki interaktywnej mapie możemy 
wskazywać miejsca, które uważamy za 
potencjalnie niebezpieczne. Informacje 
dodawane przez użytkowników trafiają 
systemu, a  następnie są weryfikowane 
przez policjantów. Zgłoszenia nanosić 
można za pośrednictwem mapy w  25 
kategoriach takich jak m.in. akty wan-
dalizmu, zła organizacja ruchu drogo-
wego, nieprawidłowe parkowanie czy 

kłusownictwo. Każdy może przekazać 
Policji informacje o  potencjalnych za-
grożeniach, a także sprawdzić co dzieje 
się w jego okolicy.

Mapa jest dostępna na 
stronie internetowej 
Komendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach, a także 
stronach wszystkich 
innych jednostek Policji.
– Pamiętajmy jednak, że Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa nie służy do 
zgłaszania interwencji pilnych, które po-
trzebują natychmiastowej obsługi. W ta-
kich przypadkach należy kontaktować 
się bezpośrednio z  dyżurnym jednostki 
Policji pod numerami alarmowymi 997 
i 112. Należy również zauważyć, że Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 
nie jest narzędziem służącym do analizy 
stanu bezpieczeństwa w  poszczegól-
nych rejonach – dodaje Rybikowski. 

Red.

Grzegorz 
Kowalik
powiatowy 
lekarz weterynarii 
w Polkowicach.

Apelowałbym o  roz-
wagę. Trzeba zgłaszać każde przy-
padki dzików znalezionych np. przy 
drodze czy podczas spaceru w lesie. 
Nie należy ich dotykać. Żadne sy-
gnały nie zostaną zbagatelizowane. 
Wszystko zostanie sprawdzone, 
a próbki zostaną pobrane i wysłane 
do badań.
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ASF – część powiatu polkowickiego w żółtej strefie ochronnej
Afrykański pomór świń

Trzy gminy powiatu polkowickiego 
– Gaworzyce, Grębocice oraz Ra-
dwanice zostały objęte obszarem 
ochronnym w związku z rozprze-
strzeniającym się afrykańskim po-
morem świń (ASF ). Ognisko cho-
roby pojawiło się w gminie Kotla, 
w pow. głogowskim, gdzie u padłe-
go dzika potwierdzono jego obec-
ność. Rozwój sytuacji na bieżąco 
kontroluje powiatowy lekarz we-
terynarii.

WIRUS NIE JEST 
GROŹNY DLA LUDZI 

Choroba nie stanowi bezpośredniego 
zagrożenia dla ludzi, 

jednak jest poważnym problemem dla 
hodowców trzody chlewnej. Wirus ata-
kuje świnie domowe, świniodziki oraz 
dziki. Rozprzestrzenia się w  bardzo 
szybkim tempie i  obejmuje duży odse-
tek osobników w stadzie. 
Wirus może być zawleczony do chlew-
ni poprzez tzw. wektor, co oznacza, że 
nosiciel sam może nie mieć objawów 
chorobowych, ale przenosić wiru-
sa. Mogą to być ptaki, szczury oraz 
zwierzęta domowe, które mogą go 
przenieść z  miejsca na miejsce. Taką 

niespodziankę możemy przynieść rów-
nież sami… z  leśnego spaceru. Istotna 
jest więc odpowiednia profilaktyka. 

CZĘŚĆ POWIATU W STREFIE 
OCHRONNEJ 

W  strefie czerwonej, czyli najbardziej 
zagrożonej wystąpieniem ASF wśród 
dzików i trzody chlewnej, jest gmina Ko-
tla. Natomiast w strefie żółtą znalazły 
się pozostałe miejscowości powiatu 
głogowskiego oraz trzy gminy powiatu 

polkowickiego: Grębocice, Radwanice 
oraz Gaworzyce. – Jeśli chodzi o  po-
bieranie prób od dzików, to takie dzia-
łania prowadzimy od 2013 roku. W 2019 
roku na terenie powiatu polkowickiego 
zostało zbadanych 22 dzików, które 
padły w  skutek wypadku komunika-
cyjnego. Wszystkie wyniki były ujem-
ne. Działania, które podejmowane są 
w  strefie ochronnej stanowią głównie 
obciążenie dla hodowców świń. Wy-
magane są dodatkowe świadectwa dla 
świń pochodzących z  tych stref. Jeśli 

chodzi o obój na użytek własny, to obo-
wiązuje obostrzenie mówiące, że taka 
świnia musi zostać poddana badaniu 
przed ubojem oraz po – wyjaśnia Grze-
gorz Kowalik.

CO ROBIĆ W PRZYPADKU 
ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Jeśli to możliwe, należy oznakować 
miejsce znalezienia zwłok dzika w celu 
ułatwienia ich znalezienia przez wła-
ściwe służby. Nie należy również do-
tykać zwłok i zgłosić niezwłocznie do 
powiatowego lekarza weterynarii lub 
najbliższej lecznicy weterynaryjnej, 
straży miejskiej, miejscowego koła ło-
wieckiego. Można również powiadomić 
starostę, burmistrza lub wójta gminy 
i Policję.
Każdy dzik padły na terenie całego 
kraju podlega obowiązkowemu urzędo-
wemu badaniu w kierunku ASF.

Wszelkie przypadki wykrycia 
martwych zwierząt dzików, świń, 
świniodzików należy jak najszybciej 
zgłosić do Powiatowego Inspektora 
Weterynarii – lek. wet. Grzegorza 
Kowalika, nr tel. 664 945 988

Red.

W sferze ochronnej, w której znalazła się część naszego powiatu, obowiązują 
klarowne zasady przemieszczania świń
W  obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w  granicach Polski: przesyłka świń do innych gospodarstw albo do 
rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej 
niż 24 godziny przed wysyłką).
Poza granice Polski: dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
– muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
– pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących 
ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
– w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
– w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weteryna-
rii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF – następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
– wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczą-
ce choroby Aujeszkyego
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Puchar  
dla Mocnych
Bowling

Drużyna Mocni z Osiedla Gwarków 
wygrała Mistrzostwa Polkowic 
Gry w Bowling o Puchar burmistrza 
Polkowic Łukasza Puźnieckiego.

W  VI edycji mistrzostw wzięło 
udział 21 drużyn. Każdy zespół 
liczył 7 zawodników. Drużyny 

reprezentowały osiedla i  sołectwa 
gminy Polkowice. W  sumie rozegrano 
13 spotkań: 7 eliminacji, 4 ćwierćfinały , 
2 półfinały i rzecz jasna –finał. 
W  finale spotkały się 4 najlepsze ze-
społy tegorocznych rozgrywek. 

Rywalizacja finałowa 
trwała blisko 3 godziny, aż 
w końcu udało się wyłonić 
zwycięzcę turnieju. 

Czwarte miejsce zajęła drużyna Stra-
żaków z  Nowej Wsi Lubińskiej, która 
zgromadziła 1296 punktów. Na trze-
ciej pozycji uplasował się zespół Asy 
z  Osiedla Sienkiewicza zdobywając 
1302 punkty. Tytuł wicemistrza wywal-
czyła ekipa Polkowice Dolne uzyskując 
1366 punktów, a najlepszym zespołem 
okazali się Mocni z  Osiedla Gwarków 
gromadząc 1469 punktów, i  to oni 

wywalczyli Mistrzostwo Polkowic Gry 
w Bowling.
Turniej odbył się w  polkowickim Aqu-
aparku i  trwał 2 miesiące. Wzięło 
w  nim udział blisko 150 osób. Bowling 
to dyscyplina sportu, którą w Polkowi-
cach najbardziej pokochali seniorzy. Ich 
umiejętności i walka fair play zasługuje 
na uznanie i duże brawa.

Red.

Zabrakło szczęścia

Futsal

Piłkarze KGHM Metraco Górnik Po-
lkowice po wyrównam meczu prze-
grali u siebie z czwartym zespo-
łem tabeli – AZS UMCS Lublin 1:2. 

Bramkę dla naszego zespołu zdo-
był Grzegorz Nowak.

To już kolejne spotkanie w  I  lidze 
Futsalu, w  którym zielono-czarni 
walczą o  ligowe punkty. Dotych-

czas mają na swoim koncie 6 oczek. 

Pojedynek z  UMCS-em był bardzo 
wyrównany. Wprawdzie to goście jako 
pierwsi zdobyli gola po strzale Jaku-
ba Wankiewicza, ale polkowiczanie 
szybko odpowiedzieli bramką Grze-
gorza Nowaka. Do przerwy był remis 
1:1. W  drugiej odsłonie ponownie na 
listę strzelców wpisał się Wankiewicz 
i piłkarze z Lublina objęli prowadzenie 
2:1. Zielono-czarni do końca spotkania 
walczyli o korzystny wynik. W końców-
ce polkowiczanie wycofali bramkarza 
i wprowadzili kolejnego gracza z pola. 

Niestety tym razem nie 
zdołali doprowadzić do 
remisu i mecz zakończył się 
wygraną przyjezdnych.

KGHM METRACO GÓRNIK POLKOWICE 
– AZS UMCS Lublin 1:2 (1:1)
Bramki: Grzegorz Nowak 14 – Jakub 
Wankiewicz 10, 27

Red.

Natalia 
Czajkowska 
obroniła tytuł 
Mistrzyni 
Świata
Bikini fitness

Polkowiczanka po raz kolejny zdo-
była tytuł Mistrzyni Świata Junio-
rek w  konkurencji bikini fitness, 
podczas zawodów w Budapeszcie.

To już kolejny sukces 20-letniej 
Natalii. W  ubiegłym roku na mi-
strzostwach świata bikini fitness 

juniorek w Ekwadorze również zdobyła 
tytuł Mistrzyni Świata. W  sumie pięk-
na zawodniczka z  Polkowic na swoim 
koncie ma już mistrzostwo w kategorii 
juniorek, seniorek oraz open. 

Paula Piastowska

Wyjątkowy Turniej 
Barbórkowy 
w podnoszeniu ciężarów
Podnoszenie ciężarów

Przed nami 41 edycja Turnieju Bar-
bórkowego w podnoszeniu cięża-
rów. Po raz pierwszy będzie to tur-
niej międzynarodowy.

Na liście startowej znajdzie się 11 
zawodników (7 z  Polski, 4 z  za-
granicy). Wśród nich medaliści 

mistrzostw Europy i Świata w różnych 
kategoriach wiekowych oraz czterech 
olimpijczyków: Arkadiusz Michalski, 
Krzyszotof Zwarycz, Jiri Orsag (Cze-
chy), Peter Nagy (Węgry).
Lista startowa:

ARKADIUSZ MICHALSKI
– Reprezentant Polski, urodzony 
w  1990 roku, wychowanek KPC Górnik 
Polkowice, obecnie zawodnik KS Bu-
dowlani Opole. Mistrz Europy (Rumunia 
2019), brązowy medalista mistrzostw
Świata (Turkmenistan 2018), 7 zawod-
nik Igrzysk Olimpijskich (Rio 2016). 
Obecnie startuje w  kategorii wagowej 
do 109 kg. W latach 2011 – 2018 starto-
wał w kategorii do 105 kg (w paździer-
niku 2018 nastąpiła zmiana kategorii 
wagowych przez Międzynarodową Fe-
derację Podnoszenia Ciężarów). Jego 
rekordy życiowe wynoszą 180 kg 
w rwaniu i 228 kg w podrzucie.

JAKUB MICHALSKI
– Reprezentant Polski. Zawodnik KPC 
Górnik Polkowice. Wicemistrz Euro-
py do lat 17, brązowy medalista mi-
strzostw Polski. Jego rekordy życiowe, 
to 147 kg w rwaniu i 191 kg w podrzucie.

KRZYSZTOF ZWARYCZ
– Reprezentant Polski, urodzony 
w  1990 roku, wychowanek Floty Gdy-
nia, obecnie zawodnik KS Budowlani 
Opole. Wicemistrz Świata (USA 2017), 
brązowy medalista mistrzostw Europy 
(Chorwacja 2017), 7 zawodnik Igrzysk 
Olimpijskich (Londyn 2012). Obecnie 
startuje w kategorii wagowej do 81 kg.
W latach 2009 – 2016 startował w ka-
tegorii do 77 kg, a  w  roku 2017 w  ka-
tegorii do 85 kg (w  październiku 2018 
nastąpiła zmiana kategorii wagowych 
przez Międzynarodową Federację 
Podnoszenia Ciężarów). Jego rekordy 
życiowe wynoszą 165 kg w rwaniu i 205 
kg w podrzucie.

JIRI ORSAG
– Reprezentant Czech urodzony 
w  1989 roku. Wszystkie najważniejsze 
sukcesy osiągnął w kategorii wagowej 
+105 i +109 kg. Zawodnik ważący oko-
ło 130 kg. Podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Londynie w 2012 roku zajął 7 miejsce, 
cztery lata później w  Rio de Janeiro 
zakończył zmagania na 8 lokacie. Wi-
cemistrz Europy (2011 i  2018) oraz 
brązowy medalista Mistrzostw Euro-
py (2013). Podczas mistrzostw Świata 
w USA (2017) zajął 7 miejsce.

PETER NAGY
– Reprezentant Węgier, urodzony 
w  1986 roku. Brązowy medalista Mi-
strzostw Europy w  kategorii wagowej 
+ 105 kg (Rumunia 2018). Dwukrotnie 
zajmował 10 miejsce podczas Igrzysk 

Olimpijskich (Londyn 2012, Rio de Ja-
neiro 2016). Wielokrotny mistrz Wę-
gier. Zawodnik ważący około 157 kg. 
Jego rekordy życiowe wynoszą 193 kg 
w rwaniu i 233 kg w podrzucie.

RADOSLAV TATRCIK
– Reprezentant Słowacji, urodzony 
w  1992 roku. Brązowy medalista Aka-
demickich mistrzostw Świata w  2014 
roku. Uczestnik mistrzostw Świata 
i Europy i Uniwersjady. Jego specjalno-
ścią jest rwanie. Świadczą o  tym m.in. 
medale w tym boju podczas Mistrzostw 
Europy do lat 17 i do lat 23. Jego rekord 
życiowy w rwaniu to 176 kg, w podrzu-
cie 191 kg.

JAKUB WĘGRZYN
– Reprezentant Polski, urodzony 
w  1999 roku. Broniący barw KS Wisła 
Puławy. Zaledwie 20-letni zawodnik 
ważący około 130 kg. Mistrz Europy 
do lat 17 w  2016 roku.Uczestnik Mi-
strzostw Europy i  Świata do lat 20. 
Dwukrotny wicemistrz Polski. Wielo-
krotny mistrz Polski do lat 17 i 20. Jego 
rekordy życiowe, to 171 kg w  rwaniu 
i 200 kg w podrzucie.

DAVID LITVINOV
– Reprezentant Izraela, urodzony 
w 1993 roku. Ważący około 128 kg ma 
w swoim dorobku m.in. brązowy medal 
Mistrzostw Europy do lat 20 w Estonii 
w 2013 roku. Jest 8-krotnym mistrzem 
Izraela.

TOMASZ ROSOŁ
– Reprezentant Polski, urodzony w 1989 
roku. Zawodnik KPC Górnik Polkowice. 
Brązowy medalista Mistrzostw Europy 
do lat 17. Wielokrotny mistrz Polski we 
wszystkich kategoriach wiekowych, jak 
i uczestnik Mistrzostw Europy.

PAWEŁ SZMEJA
– Reprezentant Polski urodzony w 1999 
roku. Zawodnik klubu Narew Pułtusk. 
Brązowy medalista mistrzostw Świata 
i  Europy do lat 17 z  2016. Wicemistrz 
Polski w 2019 roku.

ŁUKASZ GRELA
– Reprezentant Polski, urodzony 
w  1986 roku. Zawodnik KS Budowlani 
Opole. Brązowy medalista mistrzostw 
Europy w  2018 roku. Jego rekordy 
życiowe, to 178 kg w  rwaniu i  210 kg 
w podrzucie.
 
Sponsorami wydarzenia są:
– Gmina Polkowice Serce Zagłębia 

Miedziowego
– Polkowickie Towarzystwo Budow-

nictwa Społecznego Sp. z.o.o.
– Przedsiębiorstwo Gospodarki Miej-

skiej Sp. z o.o. w Polkowicach

Zapraszamy 7.12.2019r. 
o godz. 17 do hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Polkowicach. Dla 
punktualnych kibiców 
przewidziane są niespodzianki.
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Przykra niespodzianka

Koszykówka

CCC Polkowice przegrało 
z Artego Bydgoszcz w 9. ko-
lejce Energa Basket Ligi Ko-
biet 62:67. To druga poraż-
ka mistrzyń Polski w sezonie 
2019/2020.

W Bydgoszczy w hicie kolej-
ki zmierzyły się drużyny 
pretendujące do podium 

mistrzostw Polski. Spotkanie są-
siadów w  tabeli nie zawiodło po-
ziomem. Polkowiczanki walczyły 
i  kilkukrotnie zbliżały się do gra-
nicy remisu, głównie za sprawą 
dobrej tego dnia dyspozycji w rzu-
tach trzypunktowych (10 celnych). 

Kluczową rolę w przebiegu meczu 
odegrały straty i  faule polkowi-
czanek wymuszone przez spraw-
nie działającą defensywę gospo-
darzy. Ani na sekundę z  parkietu 
nie zeszła liderka bydgoskiej eki-
py, Laura Miskiniene. Podkoszowa 
Artego zdobyła w  tym spotkaniu 
20 punktów. W  szeregach CCC 
Polkowice najlepiej punktującą za-
wodniczką z dorobkiem 19 „oczek” 
była Weronika Gajda, która w nie-
dzielnym starciu przekroczyła 
granicę tysiąca punktów zdoby-
tych w  barwach pomarańczowo-
czarnych.

Do rywalizacji w Energa 
Basket Lidze Kobiet 

podopieczne trenera 
Marosa Kovacika wrócą 
już w najbliższą sobotę. 7 
grudnia o 19:00 podejmą 
u siebie Energę Toruń.
Punkty dla CCC Polkowice: Wero-
nika Gajda 19, Danielle Robinson 15, 
Ana-Maria Filip 10, Artemis Spa-
nou 8, Miljana Bojović 6, Denesha 
Stallworth 4.
Punkty dla Artego Bydgoszcz: 
Laura Miskiniene 20, Kateryna 
Rymarenko 11, Brianna Kiesel 11, 
Jennifer O’Neill 10, Elżbieta Mię-
dzik 7, Karolina Poboży 6, Karina 
Michałek 2.

Red.

Wracają na tarczy

Piłka nożna

W  meczu wyjazdowym 2. li-
gi piłkarze Górnika Polkowice 
ulegli wiceliderowi rozgrywek 
Górnikowi Łęczna 1:2. Zielono- 
czarni tegoroczne rozgrywki 
zakończyli na 12. miejscu.

Spotkanie w  Łęcznej było 
ostatnim meczem Górnika 
Polkowice w  tym roku. Poje-

dynek rozpoczął się obiecująco 
dla podopiecznych trenera Enke-
leida Dobi. Już w  12. minucie na 
listę strzelców wpisał się Michał 
Bednarski i  zielono-czarni pro-
wadzili 1:0. Po zmianie stron do 

remisu doprowadził Paweł Woj-
ciechowski. W  doliczonym czasie 
gry do bramki polkowiczan trafił 
Tomasz Midzierski dając komplet 
punktów miejscowym.

Górnik Łęczna 2-1 Górnik Polko-
wice 2:1 (1:0)
Bramki: Paweł Wojciechowski 67, 
Tomasz Midzierski 90 – Michał 
Bednarski 12
Górnik Ł.: 44. Adrian Kostrzewski 
– 4. Maciej Orłowski, 2. Tomasz 
Midzierski, 25. Paweł Baranow-
ski, 3. Leândro – 23. Dominik Le-
wandowski, 7. Tomasz Tymosiak 
(46, 19. Przemysław Banaszak), 
10. Krystian Wójcik (40, 40. Igor 

Korczakowski), 8. Marcin Stro-
mecki, 9. Aron Stasiak – 28. Paweł 
Wojciechowski.
Górnik P.: 99. Jakub Kopaniecki 
– 11. Dominik Radziemski, 6. Ma-
ciej Kowalski-Haberek, 84. Marek 
Opałacz, 3. Mateusz Magdziak 
– 25. Karol Fryzowicz, 8. Patryk 
Mucha, 30. Kamil Wacławczyk 
(78, 23. Eryk Sobków), 17. Mariusz 
Szuszkiewicz, 29. Filip Baranow-
ski (46, 7. Dawid Szymkowiak) – 18. 
Michał Bednarski (71, 24. Martins 
Ekwueme).
Żółte kartki: Tymosiak, Banaszak, 
Leândro – F.Baranowski, Radziem-
ski, Kopaniecki, Wacławczyk.
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