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8 Górnicze święto w sercu Zagłębia Miedziowego

Honor oddany kombatantowi 
Honorowy obywatel

Jestem bardzo szczęśliwa, że mąż 
otrzymał to wyróżnienie – powie-
działa żona Piotra Serafina, który 
wczoraj odebrał akt nadania ho-
norowego obywatelstwa Gminy 
Polkowice z rąk przewodniczące-
go Rady Miejskiej i burmistrza Po-
lkowic.

Uroczystość odbyła się w  miesz-
kaniu państwa Serafinów, 
w  obecności najbliższej rodziny 

i  przyjaciół. Wręczenie aktu nadania 
oraz kwiatów i  przekazanie życzeń 
było następstwem wtorkowej (17.12) 
sesji Rady Miejskiej w  Polkowicach, 
podczas której radni przyjęli projekt 
uchwały o nadaniu Piotrowi Serafino-
wi, jednemu z  przywódców i  organi-
zatorów strajku górniczego z  grudnia 
1981 r., honorowego obywatelstwa 
Gminy. Nie był on obecny podczas 

sesji, bo nie pozwala na to jego stan 
zdrowia. Dziękując w  imieniu męża 
przedstawicielom polkowickiego sa-
morządu, żona Piotra Serafina przy-
pomniała, że uroczystość ta odbywa 
się w przeddzień rocznicy aresztowa-
nia jej męża. 
– 19 grudnia po Piotra przyszło pięciu 
żołnierzy z  karabinami. Powiedzieli, 
żebym się nie martwiła, że zabierają 
go tylko na przesłuchanie. Kiedy mąż 
nie wracał zaczęłam o  niego pytać 
na komendach milicji w  Polkowicach, 

Lubinie i  Legnicy. Wszędzie odsyłano 
mnie z kwitkiem. Dopiero jeden z pro-
kuratorów powiedział mi, że mąż sie-
dzi w  więzieniu we Wrocławiu, gdzie 
będzie sądzony w trybie doraźnym za 
udział w  strajku na Rudnej. Do domu 
wrócił pod koniec stycznia. Z  wyro-
kiem – wspominała podczas uroczy-
stości żona Piotra Serafina. 
Jego dalsze losy nie były jednak spo-
kojne. Po powtórnym przyjęciu do pra-
cy (strajkujących na Rudnej zwolniono, 
a  następnie przyjęto na najniższych 

grupach zaszeregowania) w maju pana 
Piotra internowano. Tym razem na 
prawie pół roku, najpierw w Głogowie 
a następnie w Grodkowie. W konspira-
cji niepodległościowej działał do 1989 
r. Instytut Pamięci narodowej przy-
znał mu status kombatanta. Jest je-
dynym przywódcą strajkowym z  1981 
r., który obecnie mieszka na terenie 
gminy Polkowice. Więcej informacji na 
temat przyznania honorowego obywa-
telstwa Gminy na str. 6.

Roman Tomczak
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Swoi bohaterowie
Mówi się powszechnie, że sierpień 
to miesiąc polski. Wiadomo: Cud nad 
Wisłą, Powstanie Warszawskie, 
strajki na Wybrzeżu. I tak jak Polacy 
uzurpują sobie, w sposób najzupełniej 
uzasadniony, prawo do tego miesiąca, 
tak ja stawiam postulat (właśnie 
postulat, nie wniosek), aby grudzień 
był miesiącem polkowickim! I to 
nie ze względu na to, że grudzień to 
Barbórka. A jak Barbórka, to górnicy. 
A sercem górniczego Zagłębia Mie-
dziowego są przecież Polkowice. Nie 
dlatego, choć ten górniczy argument 
broni się sam, np. ilością i statusem 
wydarzeń jakie w mijającym grudniu 
pojawiły się w przestrzeni miasta. 
Honor oddany górnikom i ich ciężkiej 
pracy, świadomość, że nasze miasto 
właśnie górnictwu zawdzięcza swoją 
prosperity, rozumie się przecież samo 
przez się. Ale do rangi prawdziwego 
symbolu urasta wydarzenie, które 
wiele lat było lekceważone, a które 
nareszcie odzyskuje należne mu 
miejsce w zbiorowej pamięci – gru-
dniowy strajk okupacyjny w ZG Rudna. 

Największy na Dolnym Śląsku protest 
robotniczy pierwszych dni stanu 
wojennego to coś, o czym stale należy 
pamiętać, i to nie tylko w grudniu. 
Restytucję tej pamięci rozpoczęto od 
uhonorowania bohaterów tamtych 
grudniowych dni – organizatorów 
i przywódców tej nierównej wal-
ki o ludzką godność i robotniczą 
solidarność. Nigdy wcześniej obchody 
strajku na Rudnej nie były tak okazałe 
i tak wypełnione autentyczną troską 
o zachowanie ich w zbiorowej pamięci. 
„Nareszcie!”, westchnął górniczy stan 
Zagłębia Miedziowego. „Jesteśmy, 
żeby o tym zaświadczyć” – zapewniali 
uczestnicy tamtych grudniowych dni. 
„Mamy nowych bohaterów. Własnych”, 
zakrzyknęła polkowicka młodzież. 
„Grudniowych” – dodaję ja. Bo przecież 
grudzień to miesiąc polkowicki.

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
KGHM i samorządy wspólnie o przyszłości młodzieży Zagłębia Miedziowego

O  tym, jak młodzież z  Zagłębia Miedziowego widzi swoją przy-
szłość, jakie są nadzieje, postawy życiowe i oczekiwania młodych, 
a także z jakimi trudnościami się borykają oraz jak ich ustrzec przez 
ryzykiem związanym z uzależnieniami, rozmawiali uczestnicy kon-
ferencji „Razem dla młodzieży”. Partnerami wydarzenia są KGHM 
Polska Miedź S.A. oraz miasto Legnica.
Konferencja jest kulminacją trwającego od maja tego roku pro-
gramu. Adresatem była młodzież z  17 szkół z  terenu powiatów 
Legnicko–Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Realizację 
projektu poprzedziło pionierskie badanie z udziałem niemal 1500 
nastolatków, w  którym zapytano jak widzą przyszłość oraz jakie 
problemy napotykają na drodze do realizacji celów. Wyniki wska-
zały, że 79 procent nastolatków już teraz przewiduje, że w wieku 
30 lat będą w związku małżeńskim i będą rodzicami. 67% z nich 
planuje mieć dwójkę dzieci. Wyraźna większość młodzieży wska-
zała mamę (81%) i tatę (61%) jako swoich najważniejszych przewodników życiowych.
KGHM finansuje wypoczynek oraz zajęcia i aktywności sportowe dla dzieci i młodzieży z LGOM. Poprzez projekt „Razem dla młodzieży” 
rozszerzono zakres pomocy skierowanej do młodych mieszkańców regionu o diagnostykę wyzwań oraz profilaktykę zagrożeń, z jakimi 
się borykają. W  badaniach zapytano także o  takie aspekty jak: stres związany z  edukacją, myśli samobójcze, obawy przed przemocą 
w szkole, doświadczenia z substancjami psychoaktywnymi czy narkotykami.
– Zapytaliśmy o ewentualne plany wyjazdu za granicę. Na tej podstawie wyliczony został tzw. profil „przyszłego emigranta”, ale z drugiej 
strony także profil ucznia „lokalnego patrioty”, który pragnie pozostać we własnej miejscowości lub w regionie LGOM – wyjaśnił Szymon 
Grzelak, prezes Zarządu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN).
– Pomysł badania i działań profilaktycznych w szkołach, które sfinansowaliśmy w ramach programu, spotkały się z dużym entuzjazmem 
samorządów. Specjalistyczna profilaktyka bezpośrednio pomaga nauczycielom i rodzicom, a wyniki badań są solidnym fundamentem do 
projektowania programów wychowawczych i profilaktycznych w każdym samorządzie Zagłębia Miedziowego – powiedziała Lidia Mar-
cinkowska-Bartkowiak, Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji KGHM.
Program był realizowany od czerwca do grudnia 2019. Zawierał pakiet działań diagnostycznych i profilaktycznych. Jego beneficjentami 
byli uczniowie, ale też, poprzez akcje szkoleniowe, samorządowcy, nauczyciele i rodzice. Kluczowa była koncentracja na wydobywaniu 
potencjału młodzieży, wzmacnianie więzi z rodziną oraz profilaktyka zagrożeń. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty pod ha-
słem „Archipelag skarbów". Uczniowie poszukiwali nietypowych skarbów w postaci: szczęścia, miłości oraz realizacji życiowych pasji 
i marzeń.

KGHM

Zasłyszane w powiecie
Mikołajkowe spotkanie w starostwie

Czy w urzędzie musi być szaro, cicho i poważnie? W minioną so-
botę Starostwo Powiatowe w  Polkowicach udowodniło, że nie. 
Potwierdził to uśmiechnięte buzie ponad setki dzieci, które bawiły 
się w murach polkowickiego Starostwa.
Stowarzyszenie ONE było inicjatorem przedsięwzięcia, które sku-
piło wokół siebie wiele lokalnych instytucji, organizacji i firm. Dzie-
ci z powiatu polkowickiego, osoby z niepełnosprawnościami oraz 
rodziny zastępcze i  podopieczni z  placówki Skarbek, zdobywały 
kolejne stopnie sprawności, aby na koniec spotkać się z Mikołajem 
i dostać od niego upominek.
Sala konferencyjna, gdzie zwykle obraduje Rada Powiatu Polko-
wickiego, wypełniła się gwarem i śmiechem dzieci. Czekały na nie 
różne atrakcje, zdobienie pierników, projektowanie świątecznych 
kartek, gry i zabawy zręcznościowe, wata cukrowa, tańce, wyspy 
klocków, fotolustro. 
Jest to pierwsza tego typu inicjatywy w murach naszego budynku, 
ale frekwencja pokazała, że pomysł zabawy w takim miejscu był 
trafiony– mówi Krzysztof Nester, wicestarosta.
Trzeba przyznać, że dzieci bawiły się świetnie! FO
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Holender dostał skrzydła! 

Zabytki

Jeden z nielicznych zabytków na te-
renie gminy Polkowice, XIX-wiecz-
ny wiatrak holenderski, otrzymał 
nowe skrzydła. Prace budowlane 
i konserwatorskie nad przywra-
caniem go do dawnej świetności 
trwają od stycznia.

16-metrowe skrzydła, czyli mówiąc 
językiem branży wiatrakowej – śmigi, 
pojawiły się na korpusie naszego ho-
lendra po raz pierwszy od kilkudzie-
sięciu lat, kiedy zrzucono je w procesie 
powojennego, powolnego rujnowania 
wiatraka.
Jak informuje Paweł Kowalczyk, 
kierownik budowy, zadanie mon-
tażu śmigów należało do jednego 

z  najtrudniejszych w  procesie odna-
wiania wiatraka.
– Skomplikowana była sama logistyka, 
to w  końcu 16-metrowa konstrukcja, 
którą należało precyzyjnie podnosić 
dźwigiem. Śmigi zostały wykonane 
metodą tradycyjną. Są więc wykonane 
z  drewna, a  ich wymiary i  geometria 
maksymalnie zbliżone do pierwotnej 
wersji, która niegdyś wprawiała koło 
młyńskie w  ruch – tłumaczy Paweł 
Kowalczyk.
Prace wykonania i  montażu śmigła 
przeprowadził i nadzorował Jarosław 
Jankowski, właściciel Muzeum Mły-
narstwa i Rolnictwa w Osiecznej, skąd 
śmigi przyjechały. Śmigło na co dzień 
będzie nieruchome, jednak najwytr-
walsi będą mogli doświadczyć jego 
obrotu podczas przewidzianych prac 

konserwacyjnych. 
Prace związane z przebudową i rozbu-
dową zabytkowego wiatraka holender-
skiego rozpoczęły się w  styczniu br. 
Do tej pory oprócz wstawienia śmigów 
odtworzono m. in. detale architekto-
niczne, sklepienia, gzymsy i  portale 
wiatraka. Na szczycie wieży wiatracz-
nej pojawiło się zadaszenie.
Renowacji została poddana także ce-
glana elewacja holendra, polegająca 
nie tylko na konserwacji pierwotnych 
elementów ceglanych, ale w dużej mie-
rze na uzupełnianiu brakujących ce-
gieł, wmurowywaniu nowych lic, usu-
waniu starych fug i wykonaniu nowych.
Projekt przebudowy holendra przewi-
duje, że jego integralną częścią będzie 
pawilon usługowy. O  tym, jak zagospo-
darowane zostanie wnętrze polkowic-
kiego holendra zadecydowali mieszkań-
cy w specjalnie przygotowanej ankiecie. 
Pomysły były bardzo różne, ale więk-
szość opowiedziała się za promocją 
miasta i  kultury. Na szczycie wiatraka 
powstanie taras widokowy z  którego 
będzie można podziwiać panoramę 
miasta, a we wnętrzu budowli wystawa 
multimedialna z elementami ekspozycji.

Wystawa będzie przybliżać 
zwiedzającym historię 
Polkowic, w tym zabytkowej 
budowli, w której się znajdzie. 

Zabytek połączony będzie szklanym 
łącznikiem z pawilonem, w którym znaj-
dować się będzie kawiarnia. Obiekt ma 
być gotowy w lipcu przyszłego roku.

Roman Tomczak

Wspólna Wigilia 
dla mieszkańców 
w sercu miasta
Spotkanie opłatkowe

Już w najbliższy czwartek, 19 grud-
nia na polkowickim Rynku odbędzie 
się wspólna Wigilia dla wszystkich 
mieszkańców gminy Polkowice.

Na wydarzenie zaprasza Roman 
Rozmysłowski, przewodniczący 
Rady Miejskiej oraz Łukasz Puź-

niecki, burmistrz Polkowic.
Spotkanie wigilijne rozpocznie się 
o  godzinie 16. Wspólnemu świętowa-
niu towarzyszyć będzie m.in. wspólne 
kolędowanie, dzielenie się opłatkiem 
i  wigilijny poczęstunek. Na najmłod-
szych mieszkańców czekać będzie 
prawdziwa, świąteczna niespodzianka 
z udziałem zaprzęgu wyjątkowych re-
niferów, mikołajkowych niespodzianek 
i  cynamonowych pierników z  lukro-
wymi dodatkami. „Gość specjalny” 
wydarzenia odwiedzi osobiście każdą 
szkołę i  uliczne zakamarki naszego 
miasta. Jedno jest pewne – nie zosta-
wi nikogo z pustymi rękoma. W zamian 

będzie można zrobić sobie z nim zdję-
cie i przywitać się z Rudolfem Czerwo-
nonosym. Na Wigilię przybędą również 
polkowiccy harcerze z  Betlejemskim 
Światełkiem Pokoju.
– Zanim usiądziemy do wigilijnych sto-
łów w naszych domach, zapraszam na 
polkowicki Rynek, gdzie odbędzie się 
wspólna Wigilia dla wszystkich miesz-
kańców. Będziemy śpiewać kolędy, 
dzielić się opłatkiem i  wspólnie rado-
wać z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia – mówi Łukasz Puź-
niecki burmistrz Polkowic.
Spotkanie wigilijne to doskonała oka-
zja, by spędzić czas wśród bliskich 
i  przyjaciół, ale nie tylko. Warto za-
brać na Rynek tego dnia sąsiada, da-
lekiego krewnego, czy też nieznajo-
mego. W  święta nikt nie powinien być 
samotny! Na każdego łasucha czekać 
będzie poczęstunek, a  na amatorów 
śpiewu mikrofon. Każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

Red.

Gminy walczą ze smogiem

Ekologia

Ponad 10 milionów dla samorzą-
dów Zagłębia Miedziowego na wal-
kę o czyste powietrze. Mieszkańcy 
będą mogli wymienić swoje stare 
piece na ekologiczne źródła ogrze-
wania. 

Dotacje będą udzielane na wymia-
nę źródeł ciepła w  budynkach 
jedno i  wielorodzinnych. Wartość 

udzielanej dotacji pokrywać będzie 85 
proc. kosztów wymiany pieców. Środ-
ki te będą przekazywane na zasadzie 
refundacji. Projekt realizowany jest 
w  partnerstwie ośmiu gmin z  regionu 
LGOM-u. Inicjatorem partnerstwa była 
gmina Polkowice.
– W  ramach projektu przewidzieliśmy 
utworzenie w  każdej z  ośmiu gmin 
partnerów punktów konsultacyjnych 
dla mieszkańców. Będą one działały 
w każdym z urzędów miejskich. Miesz-
kaniec będzie mógł przyjść i  poradzić 
się eksperta o rodzaj, moc a także pa-
rametry jakie powinien mieć wybrany 
przez niego piec. Zależy nam aby jak 
najbardziej efektywnie wykorzystać 
to dofinansowanie – wyjaśnia Elżbie-
ta Gałek-Kapusta kierownik Referatu 

Rozwoju Gminy w UG Polkowice.
Poza gminą Polkowice projekt realizo-
wany będzie w  Przemkowie, Radwani-
cach, Żukowicach, Kotli, Jerzmanowej, 
gminie i  mieście Głogowie. W  planach 
jest zmodernizowanie, co najmniej 269 
sztuk źródeł ciepła na terenie wszyst-
kich ośmiu gmin. Najwięcej moderniza-
cji, bo aż 52, przewidzianych jest w na-
szej Gminie.
– Ochrona klimatu, walka o  czyste 
powietrze to dziś priorytety dla samo-
rządów. Tym projektem pokazujemy, że 
potrafimy nie tylko wspólnie skutecz-
nie aplikować o  środki z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego, co jest jego 
szczególną wartością, ale także to, że 
zdrowie mieszkańców Zagłębia Mie-
dziowego jest dla nas bardzo ważne – 
powiedział Łukasz Puźniecki burmistrz 
Polkowic

To kolejny z projektów, na 
które gminie Polkowice 
udało się skutecznie 
pozyskać środki zewnętrzne. 
Łącznie w tym roku Gmina 
pozyskała ponad 42 mln zł.

Paula Piastowska

XVII sesja Rady Miejskiej

Gmina Polkowice

Przystąpienie do realizacji pro-
gramu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” oraz nadanie 
honorowego obywatelstwa gminy 
Polkowice inicjatorowi i przywód-
cy strajku górniczego z 1981 r., były 
głównymi punktami XVII sesji Rady 
Miejskiej w Polkowicach.

Celem programu wspierającego 
osoby niepełnosprawne, jest za-
pewnienie im bezpłatnych usług 

asystenta. Taka osoba będzie miała za 
zadanie wspomóc je w  wykonywaniu 
codziennych obowiązków czy podejmo-
waniu aktywności społecznej. Osoby 
z  niepełnosprawnościami będą mogły 
liczyć na pomoc m.in. w  robieniu za-

kupów, dojazdach na rehabilitację czy 
załatwianiu spraw urzędowych. Z  bez-
płatnej pomocy asystenta osoby nie-
pełnosprawne będą mogły skorzystać 
już w przyszłym roku.

Podczas ostatniej sesji 
polkowiccy rajcy podjęli 
również decyzję o nadaniu 
tytułu Honorowego Obywatela 
Gminy Polkowice Piotrowi 
Serafinowi – jednemu 
z inicjatorów i przywódców 
strajku górniczego z 1981 r.

– Piotr Serafin to człowiek, który w naj-
trudniejszych dla Polski chwilach został 
obdarzony zaufaniem strajkujących 

robotników. Dziś historycy którzy zaj-
mują się historią najnowszą naszego 
regionu są zgodni, że dzięki takim oso-
bom jak Piotr Serafin strajk okupacyjny 
na Rudnej zakończył się zwycięstwem, 
bo strajkujący opuścili kopalnię na wła-
snych warunkach. – mówił podczas 
Sesji Roman Tomczak rzecznik prasowy 
Urzędu Gminy Polkowice.
Podczas sesji radni podjęli także uchwa-
łę zmieniającą uchwałę w  sprawie 
udzielenia pomocy finansowej przez 
gminę Polkowice dla innych jednostek 
samorządu terytorialnego w  roku 2019 
Podjęto także uchwałę dot. zmian bu-
dżetu i w budżecie gminy Polkowice na 
rok 2019, zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej gminy Polkowice, ustalenia 
średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Polkowice na rok szkolny 2019/2020, 
a także utworzenia samorządowego za-
kładu budżetowego pod nazwą Zakład 
Komunikacji Miejskiej w Polkowicach. 
Rajcy zagłosowali także za przyjęciem 
uchwały o  szczegółowych warunkach 
przyznawania i  odpłatności za usługi 
opiekuńcze i  specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z  wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków całkowi-
tego lub częściowego zwolnienia od 
opłat, jak również trybu ich pobierania, 
oraz uchwałę dot. szczegółowych za-
sad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w  ośrodkach wsparcia i  mieszkaniach 
chronionych.

Paula Piastowska
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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
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania Przestrzen-
nego, Geodezji i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogło-
szeń w tut. Urzędzie – ul. Rynek 19 oraz na stronie interne-
towej www.polkowice.pl (w  zakładce nieruchomości) oraz 
w BIP-ie – zamieszczono wykaz dotyczący:

• wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika, 
części działki o  nr geod. 68/3, położonej w  Polkowicach 
obręb II – pod posadowioną tablicą informacyjną,

Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości – Rynek 
19 (pok. 10), tel. 76 72-46-782, 76 72-46-781. 

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. 
Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
www.polkowice.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono wykaz 

następującej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: 
• działka nr 43/86 o pow. 180 m2, położona w obrębie 1 mia-

sta Polkowice. 
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 
19, pok. 10, tel. 76 72 46 785.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. 
Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
www.polkowice.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono wykaz na-
stępującej nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze 

umowy zamiany: 
• działka nr 625/22 o  pow. 3587 m2, położona w  obrębie 4 

miasta Polkowice. 
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 
19, pok. 10, tel. 76 72 46 785.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. 
Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: 
www.polkowice.pl, w  Biuletynie Informacji Publicznej pod 
adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono wykazy 
następujących nieruchomości przeznaczonych do oddania 
w użyczenie i dzierżawę: 

1) użyczenie lokalu użytkowego o pow. 33,18 m2, położonego 
w budynku przy ul. Hubala 26 w Polkowicach, 
2) dzierżawa pomieszczenia nr 4 o pow. 4,95 m2 usytuowane-
go w budynku gospodarczym, położonym w granicach działki 
nr 123/9 w obrębie Tarnówek. 
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul. Rynek 
19, pok. 10, tel. 76 72 46 785.

OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cuprum” w Polkowicach o g ł a s 
z a : Przetarg publiczny ustny na najem lokalu użytkowego po-
łożonego w Polkowicach przy ul. kard. Bolesława Kominka 6:
Lokal użytkowy położony w Polkowicach przy ul. kard. Bole-
sława Kominka 6 parter.
• powierzchnia użytkowa 88,48 m²,
• stawka wyjściowa do przetargu 22,07 zł/m² netto,
• wpłata wadium w wysokości 1200,00 zł,
Po wygranym przetargu należy uiścić opłatę zabezpiecza-
jącą na dany lokal w  wysokości dwukrotnego miesięcznego 
czynszu, obliczoną według wylicytowanej w przetargu 
stawki czynszu za najem 1 m² powierzchni użytkowej pomno-
żonej przez powierzchnię użytkową lokalu + podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kole-
jowej 24 A 
w Polkowicach w dniu 08.01.2020 r. o godz. 10:00.
1. Minimalne postąpienie w  przetargu 0,50 zł/ m². W  przy-
padku jednego uczestnika w  przetargu za przystąpienie do 
licytacji uważane będzie potwierdzenie stawki wyjściowej 
do przetargu.
2. Ceny wywoławcze do przetargu nie zawierają podatku VAT 

oraz kosztów ponoszonych za dostarczone media.
3. Wpłata wadium w kasie Spółdzielni do dnia 08.01.2020 r. 
do godz. 09:45.
4. Dowód wpłaty wadium należy złożyć do godz. 09:55 w po-
koju nr 3.
5. Wpłacone wadium zostanie:
• zwrócone po przetargu jeżeli osoba wpłacająca wadium 

nie wygra przetargu,
• zwrócone w przypadku unieważnienia przetargu,
• zaliczone na poczet opłaty zabezpieczającej, jeżeli osoba 

wpłacająca wadium wygra przetarg,
• ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg nie 

przystąpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy,
• ulegnie przepadkowi na rzecz Spółdzielni, wszystkim 

wpłacającym wadium na dany lokal, jeżeli żaden z oferen-
tów nie weźmie udziału w licytacji.

6. W  przetargu na najem lokali użytkowych nie mogą brać 
udziału osoby, które zalegają z opłatami wobec Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Cuprum” w Polkowicach.
7. Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyn.
8. Szczegółowych informacji udziela dział administracji przy 
ul. Kolejowej 24a w Polkowicach tel. 767461847.

OGŁOSZENIE – PRACA
Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne ogłasza nabór na 
wolne stanowiskourzędnicze:
ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• wykształcenie wyższe lub podyplomowe ekonomiczne,
• minimum 3 lata stażu pracy,
• znajomość aktów normatywnych z  zakresu rachunkowo-

ści, podatku VAT oraz innych niezbędnych do wykonywania 
pracy na wskazanym stanowisku,

• niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
• nieposzlakowana opinia,
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z peł-

ni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym 

stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:
• znajomość i umiejętność obsługiwania programów: Word, 

Excel,
• umiejętność stosowania i  interpretacji przepisów 

prawnych,
• zaangażowanie, dyspozycyjność, kreatywność, komunika-

tywność, lojalność, systematyczność, dokładność, odpor-
ność na stres, umiejętność pracy w zespole.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
• współpraca z  Głównym Księgowym przy sporządzaniu 

sprawozdania finansowego,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• uzgadnianie sprawozdań Rb 27S i Rb 28S,
• sporządzanie sprawozdań Rb Z oraz Rb N,
• prowadzenie ewidencji kaucji zabezpieczających,
• prowadzenie podatku VAT,
• kierowanie pracą Działu Księgowości,
• nadzór nad pracą Działu Windykacji,
• realizowanie zarządzeń i poleceń Dyrektora,
• zastępowanie Głównego Księgowego w  czasie jego 

nieobecności.

WYMAGANE DOKUMENTY:
• podanie o pracę (list motywacyjny),
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy (druk w załączeniu),
• dokument potwierdzający wykształcenie,
• kopie świadectw pracy potwierdzające 3- letni staż pracy,
• oświadczenie kandydata o:
• niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarże-

nia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 

korzystania z pełni praw publicznych,
• posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie 

na wskazanym stanowisku,
• nieposzlakowanej opinii,

WYMIAR CZASU PRACY: 1/1 ETATU,
Pracownik wykonuje swoje czynności w pomieszczeniu biu-
rowym w siedzibie firmy. Pozycja ciała przy pracy siedząca, 
wymagająca poruszania się pomiędzy pomieszczeniami, pię-
trami oraz podróży poza stałą siedzibę przedsiębiorstwa. 
Pracownik nie jest narażony na czynniki szkodliwe. Pracow-
nik jest narażony na czynniki uciążliwe tj. sztuczne oświetle-
nie (spełnia normy),
Stanowisko pracy znajduje się na I  piętrze w  budynku przy 
ul. 3 Maja 51 w Polkowicach. Nie ma dostępu do stanowiska 
pracy dla osób niepełnosprawnych (brak windy). Na parterze 
znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do 
wyjścia ewakuacyjnego na poziomie 0.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście 
w siedzibie Przedsiębiorstwa lub pocztą na adres: Polkowic-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. 3 Maja 51, 59-100 Polko-
wice, w zamkniętej kopercie z dopiskiem _„Nabór na
stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego"_ 
w terminie DO DNIA 19.12.2019 R. DO GODZ. 15:30.
O  terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje data 
doręczenia do adresata. Podania o  pracę, które wpłyną do 
Przedsiębiorstwa po wyznaczonym
terminie nie będą rozpatrywane i  będą zwrócone bez 
otwierania. 

OGŁOSZENIE – PRACA
Urząd gminy Polkowice ogłasza nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze:
– INSPEKTORA DS. INWESTYCJI RI 2/1
– INSPEKTORA DS. INWESTYCJI RI 2/5
– INSPEKTORA DS. INWESTYCJI RI 2/7

Informacja o  warunkach pracy na stanowisku wraz z  listą 
niezbędnych wymagań znajduje się w  Biuletynie Informacji 
Publicznej (bip.polkowice.eu) w zakładce "Rekrutacja".
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 3 stycznia do 
godz. 14.00 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, pod adre-
sem: 59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem: „Dotyczy nabo-
ru na stanowisko inspektora ds. inwestycji”, wraz z symbo-
lem danego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZ POLKOWIC
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieru-
chomości pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej 
Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość w granicach dzia-
łek o nr geod.: 128/10; 128/12 obręb 4 miasta Polkowice 
numer księgi wieczystej: LE1U/00044950/8
Powierzchnia nieruchomości: 48.009 m2, w tym: 
– 128/10 o pow. 42.545 m2 
– 128/12 o pow. 5.464 m2
Wywoławcza cena czynszu dzierżawy: 35.000,00 zł netto/ 
rok (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych) 
do czynszu doliczony zostanie podatek VAT według stawki 
obowiązującej w dacie podpisania umowy dzierżawy, aktual-
na stawka podatku VAT wynosi 23 %.
Wadium: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące, pięćset złotych) 
Minimalne postąpienie: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdzie-
siąt złotych). 
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowa-
na. Porośnięta roślinnością trawiastą, drzewami i krzewami. 
W obrębie nieruchomości zlokalizowana jest infrastruktura: 
elektroenergetyczna, gazowa. 
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości: 
Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Polkowic i  obrębu Polkowice Dolne, 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w  Polkowicach Nr 
XI/83/99 z dnia 16 września 1999 roku (Dz. Urz. Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 3 listopada 1999 r. Nr 30, poz. 1284) nie-
ruchomość położona jest w jednostce terenowej: 
 51 P, NO – działka nr 128/10 i  część działki nr 128/12 
o przeznaczeniu: 
– funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające:
• Zespół istniejących i  projektowanych obiektów przemy-

słowych, przemysłowo-usługowych lub bazowo-skła-
dowych. W  obrębie strefy dopuszcza się lokalizowanie 
stacji paliw i obiektów usług motoryzacyjnych, parkingów, 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz zieleni 
o charakterze izolacyjnym lub towarzyszącej obiektom ad-
ministracji gospodarczej lub obiektom socjalnym. 

– ustalenia obowiązujące :
• Oczyszczalnia ścieków na działkach 88/12 i  88/10 – do 

trwałej adaptacji z warunkiem sukcesywnej modernizacji.
• W obrębie terenu strefy mogą być bez ograniczeń dokony-

wane wtórne podziały parcelacyjne, dla wydzielenia pose-
sji dostosowanych do wniosków inwestorów. 

• Obsługa komunikacyjna – systemem dróg wewnętrznych 
o przekrojach ulicznych, jednojezdniowych, dwupasowych; 
szerokość linii rozgraniczających 30 metrów. 

• Nie ogranicza się możliwości realizacji bocznic kolejowych 
do zakładów sytuowanych w strefie. 

• Nie ogranicza się możliwości rozbudowy systemów infra-
struktury technicznej w obrębie strefy. 

• Odpady o  charakterze komunalnym oraz nadwyżki mas 
ziemnych winny być składowane na gminnym składowisku 
komunalnym w  Trzebczu. Miejsce składowania od-padów 
przemysłowych – w zależności od ich charakteru – winno 
być wskazane przez stosowne służby ochrony środowiska. 

• Wzdłuż południowo-zachodniej granicy strefy przewiduje 
się realizację linii 110 kV – przełożenie istniejącej, dwu-
torowej linii WN relacji rozdzielnia Polkowice – szyby za-
chodnie ZG Polkowice. 

• Zgodnie z  koncepcją gazyfikacji SSE i  Nowych Polkowic 
opracowaną przez DOZG w obrębie strefy lokalizowane są 
2 stacje redukcyjno-pomiarowe i gazociągi w/c i śr/c. 

– zalecenia postulaty i informacje :
• Zaleca się adaptację istn. zieleni wysokiej w południowo-

-zachodniej części strefy na zieleń towarzyszącą projek-
towanym obiektom. 

• 58 MN,U,UR - część działki nr 128/12 o przeznaczeniu: 
– funkcja podstawowa i funkcje uzupełniające: 
• Istn. i projektowana zabudowa mieszkaniowa – domki jed-

norodzinne, zespół działek rzemieślniczych, urządzona 
zieleń w niebudowlanym korytarzu istn. linii EE, parkingi.

– ustalenia obowiązujące: 
• Istniejąca zabudowa mieszkaniowa w sąsiedztwie ul. Cho-

cianowskiej – do zachowania.
• Na działkach nr 71/2, 279/5,279/6, 279/4 i 278/4 poza nie-

budowlanymi korytarzami istn. linii 110 kV – proj. domki 
jednorodzinne wolnostojące, zabudowa usługowo-miesz-
kalna lub usługi. Ustala się min. powierzchnię dla działek 
mieszkaniowych – 800 m2.

• Przez teren działki 71/2 dopuszcza się prowadzenie ulicy 
lokalnej – wjazdu na teren SSE; min. szerokość 15 m w li-
niach rozgraniczających.

• Obsługa komunikacyjna działek na wschód od SSE – z po-
szerzonej do min. 12 m w  liniach rozgraniczających (zale-
cane 15 m) ulicy lokalnej, biegnącej obecnie po działkach nr 
1, 23 i 30.

• W  sąsiedztwie istn. linii EE – zieleń urządzona lub usługi 
z zielenią towarzyszącą.

• Na działkach nr 271/3 do 275 ustala się lokalizację zakła-
dów rzemieślniczych z dopuszczaną funkcją mieszkaniową 
jako towarzyszącą.

• W  południowej części terenu – zakłady drobnej wytwór-
czości, obsługa komunikacji samochodowej, parkingi, ew. 
urządzenia gosp. komunalnej.

• Wymaga się kablowania odcinków istn. linii 20 kV kolidują-
cych z proj. zainwestowaniem.

• Dopuszcza się zastąpienie rowu (działki nr 378/3 i 379/3) 
kanalizacją deszczową oraz skanalizowanie pozostałych 
cieków.

– zalecenia, postulaty i informacje:
• Zaleca się koncentrowanie usług podstawowych w  są-

siedztwie ul. Chocianowskiej.
• Zaleca się utrzymanie lokalizacji ogródka 

meteorologicznego – jak w stanie istniejącym, dopuszcza-
jąc jego przeniesienie na nieodległe tereny niebudowlane 
(np. na działkę nr 7, obręb Polkowice, teren 59 U,KS).

• W przypadku stwierdzenia potrzeby – dla całego lub czę-
ści terenu może być wszczęte postępowanie w  sprawie 
scalenia i podziału nieruchomości.

Nieruchomość oddana zostanie w  dzierżawę z  przeznacze-
niem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej.
Uwagi: 
1. Umowa dzierżawy zawarta będzie na okres 25 lat.
2.  Czynsz dzierżawy płatny będzie do 31 marca każdego 

roku. Wysokość czynszu waloryzowana będzie raz do 
roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsump-
cyjnych (inflacja) ogłaszany przez Prezesa GUS. 

3.  Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia wszelkich 
kosztów związanych z użytkowaniem nieruchomości. 

4.  Dzierżawca we własnym zakresie i na własny koszt:
 a) przygotuje i  wykona niezbędną infrastrukturę na po-

trzeby realizacji i  funkcjonowania farmy fotowoltaicznej 
oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia 
terenu,

 b) uzyska wszelkie uzgodnienia i zgody na realizację i funk-
cjonowanie farmy fotowoltaicznej, w  tym uzgodnienie 
zjazdu,

 c) w przypadku kolizji inwestycji z zielenią, dokona jej usu-
nięcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

 – drewno pozyskane z  wycinki Dzierżawca zobowiązany 
będzie nieodpłatnie przekazać Wydzierżawiającemu na 
warunkach przez niego wskazanych. 

5. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w dzierżawę w sta-
nie istniejącym, oraz oświadczy, iż zapoznał się ze stanem 
prawnym i zagospodarowania nieruchomości i przyjmuje 
je bez zastrzeżeń. Dzierżawca nie będzie mógł występo-
wać z żadnymi roszczeniami wobec Wydzierżawiającego 
z tytułu ewentualnych niezgodności w zakresie stanu za-
gospodarowania nieruchomości, w tym uzbrojenia terenu.

 6. Na potrzeby zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy dzierżawy i  zapłaty Wydzierżawiającemu przez 
Dzierżawcę wszelkich należności, które mogą być związa-
ne z umową dzierżawy oraz pokrycia kosztów, związanych 
z  usunięciem i  wywiezieniem wszelkich obiektów i  urzą-
dzeń usytuowanych przez Dzierżawcę na nieruchomości, 
w sytuacji gdy Dzierżawca nie dokona tych czynności we 
własnym zakresie – Dzierżawca zobowiązany będzie do 
uiszczenia kaucji w wysokości dwukrotnego wylicytowa-
nego czynszu brutto najpóźniej w  dniu zawarcia umowy 
dzierżawy na konto Urzędu Gminy Polkowice w  PKO BP 
S.A. I/O Polkowice nr 47 1020 3017 0000 2002 0166 6288. 
Zwolnienie kaucji nastąpi po oddaniu inwestycji do użyt-
ku, nie wcześniej niż przed upływem 2 lat, licząc od dnia 
zawarcia umowy dzierżawy. Po tym terminie Dzierżawca 
zobowiązany będzie przedłożyć gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową w kwocie dwukrotnego wylicytowanego 
czynszu brutto, przy czym kwota ta będzie waloryzowana 
co roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i  usług kon-
sumpcyjnych (inflacja) ogłaszanym przez Prezesa GUS. 
Zwaloryzowana kwota gwarancji będzie podstawą kolej-
nej waloryzacji. 

Warunki dzierżawy nieruchomości określone są w  umowie 
dzierżawy, której wzór dostępny jest w  siedzibie Wydzier-
żawiającego (ul. Rynek 19, pok. 10, tel. 76 72-46-785) oraz 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Polkowice
WADIUM
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wska-
zane wadium płatne w walucie polskiej na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy Polkowice w PKO BP S.A. I/O Polkowice nr 47 
1020 3017 0000 2002 0166 6288, w terminie do dnia 22 stycz-
nia 2020 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji 
przetargowej następujące dokumenty: potwierdzenie ban-
kowe wniesienia wadium; dokument tożsamości; aktualny 
odpis z KRS lub z  innego właściwego rejestru; w przypadku 
cudzoziemców odpis z właściwego rejestru przetłumaczony 
przez tłumacza przysięgłego; pełnomocnictwo do udziału 
w przetargu.
Wpłacone wadium zostanie: 
1. zaliczone na poczet czynszu dzierżawy, jeżeli osoba 

wpłacająca wadium wygra przetarg,
2. zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu - 

zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe,
3.  ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba wpłacająca wadium 

wygra przetarg i  nie przystąpi bez usprawiedliwienia 
w  wyznaczonym terminie i  miejscu do zawarcia umowy 
dzierżawy. 

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU
Przetarg odbędzie się w  siedzibie organizatora przetargu 
w Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 17 –18 sala konferen-
cyjna dnia 27 stycznia 2020 r. o godz. 10.00
Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników 
przetargów jeżeli przynajmniej jeden z  uczestników prze-
targu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny 
wywoławczej.
TERMIN ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY 
Organizator przetargu powiadomi osobę ustaloną jako dzier-
żawca nieruchomości o  miejscu i  terminie zawarcia umowy 
dzierżawy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI 
Wszelkich dodatkowych informacji i  wyjaśnień związanych 
z niniejszym postępowaniem udzielają pracownicy Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Geodezji i  Nieruchomości, Po-
lkowice, ul. Rynek 19, 
tel. 76 72 46 – 786; 785, e-mail: j.brzozka@ug.polkowice.pl.
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Gala Wolontariatu 

Polkowickie Centrum Wolontariatu

Za zaangażowanie i chęć niesienia 
pomocy innym, nagrodzonych zo-
stało kilkudziesięciu wolontariu-
szy z Polkowickiego Centrum Wo-
lontariatu. Wręczenie statuetek 
odbyło się na uroczystej gali. 

Wolontariat w  Polkowicach 
funkcjonuje od trzech lat. 
W  jego działania zaangażo-

wanych jest około stu osób. Działają 
dobrowolnie, na rzecz tych, którzy 
potrzebują pomocy. W  ramach po-
dziękowań, podczas wyjątkowej uro-
czystości, wolontariuszom wręczono 

zasłużone dyplomy oraz pamiątkowe 
statuetki.
– Grudzień to dla nas wyjątkowy mie-
siąc, obchodzimy wówczas międzyna-
rodowy dzień wolontariusza. Jest to 
doskonała okazja, aby podziękować 
tym szczególnie aktywnym wolontariu-
szom za ich wysiłek i zaangażowanie – 
tłumaczy Sylwia Czarnik koordynator 
Polkowickiego Centrum Wolontariatu.
PCW działa na wielu płaszczyznach. 
Wolontariusze każdego roku biorą 
udział w  licznych projektach na rzecz 
osób potrzebujących.
– Jest wiele akcji, w  których biorą 
udział nasi wolontariusze. Są osoby, 
które pomagają ludziom starszym, 

z  niepełnosprawnościami. Prężnie 
działa także młodzież, która chętnie 
pomaga przy organizacji różnego ro-
dzaju imprez kulturalnych czy sporto-
wych. Organizujemy też własne akcje, 
takie jak np. cykliczne spotkania mło-
dzieży z seniorami tzw. akcję łączymy 
pokolenia – wyjaśnia Sylwia Czarnik.

W tym wyjątkowym, 
świątecznym okresie 
wolontariusze mają 
szczególnie dużo pracy. 
Spora część z nich, co roku 
przed świętami angażuje się 
w ogólnopolski projekt, jakim 
jest Szlachetna Paczka.

– W  pamięć zapadła mi ostatnia sy-
tuacja, kiedy postanowiliśmy pomóc 
samotnej matce z  czwórką dzieci. 
Zebraliśmy bardzo dużą ilość darów 
i  wszystko im przekazaliśmy. Reakcja 
tej pani była bardzo wzruszająca – 
mówi Teresa Przybylak. – Warto poma-
gać. Uśmiech na twarzy osoby, której 
się pomogło jest bezcenny – podsumo-
wuje Adrianna Jakubowska.
Polkowickie Centrum Wolontariatu łą-
czy na poziomie lokalnym osoby chętne 
do niesienia pomocy, z  ludźmi, którzy 
tej pomocy potrzebują. Działalność 
PCW finansowana jest z budżetu gminy 
Polkowice.

Paula Piastowska

Konkurs na najładniejszą 
świąteczną dekorację. 
Czas na zgłoszenia .

Iluminacje
Do 20 grudnia przyjmowane są 
zgłoszenia na najładniejszą świą-
teczno-noworoczną dekorację po-
sesji.

O  cenne nagrody pieniężne mogą 
powalczyć polkowiczanie, którzy 
w  wyjątkowy sposób udekorują 

i oświetlą swoje domostwa lub balkon. 
Łączna pula nagród wyniesie 14 tys. zł.
Warunkiem uczestnictwa jest wypeł-
nienie karty zgłoszeniowej i dostarcze-
nie jej do Urzędu Gminy do 20 grudnia.
Dekoracje oceni komisja konkurso-
wa, która przyzna nagrody w  trzech 

kategoriach: mała dekoracja posesji, 
duża dekoracja posesji, balkony w  bu-
dynkach mieszkalnych (wielorodzin-
nych, jednorodzinnych i szeregowych). 
Uroczyste podsumowanie, ogłoszenie 
wyników i  wręczenie nagród zapla-
nowane jest na przełomie stycznia 
i lutego.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgło-
szenia dostępny jest w  biuletynie in-
formacji publicznej (bip.polkowice.eu). 
Szczegółowych informacji o konkursie 
udziela Joanna Furmańska, tel. 76 72 49 
714, ul. Górna 2, pok. nr 5.

 Małgorzata Wasilewska

Grudzień ’81. Ważna data dla Polkowic 

Wydarzenia

W tym roku mija 38. rocznica wpro-
wadzenia przez władze PRL stanu 
wojennego. W Polkowicach przy-
pomina o największym strajku ro-
botniczym na Dolnym Śląsku, który 
wybuchł w kopalni „Rudna”. Z boha-
terami górniczego strajku miesz-
kańcy miasta spotykali się przez 
cały dzień.

Wydarzenia zostały podzielone 
na trzy części. W  pierwszej 
uczniowie polkowickich pod-

stawówek obejrzeli fabularyzowany 
dokument „Rudna – grudzień 1981”, 
przygotowany przez IPN. Projekcja od-
była się w polkowickim Kinie, w obec-
ności Łukasza Sołtysika, pracownika 
wrocławskiego oddziału IPN. Spotka-
nie zakończył konkurs dla uczniów.

Po południu w  polkowickim Rynku od-
był się wernisaż wystawy „Najwięk-
szy dolnośląski protest w  pierwszych 
dniach stanu wojennego. Strajk górni-
ków w  Zakładach Górniczych „Rudna” 
w  Polkowicach”. Wśród obecnych byli 
świadkowie tamtych dni, przywódcy 
strajku sprzed 38 lat. Wśród nich m. in. 
Jan Tabor, Andrzej Poroszewski, Fran-
ciszek Kamiński, Edward Wóltański, 
Zygmunt Zabłotny, Edward Rewers, Je-
rzy Czarnecki czy Zdzisław Wandycz.
Obecni byli także przedstawiciele sa-
morządów powiatowego i  gminnego, 
z  burmistrzem Łukaszem Puźnieckim 
na czele. W  wernisażu wziął także 
udział Jan Zubowski, dyrektor ds. pra-
cowniczych kopalni „Rudna” Główna. 
W  swoim wystąpieniu nazwał straj-
kujących w  1981 roku górników tymi, 
którzy” odważyli się iść wyprostowani, 
kiedy inni byli na kolanach”.

Wystawa składa się z 14 plansz z fo-
tokopiami archiwalnych zdjęć i  do-
kumentów ilustrujących przebieg 
i skutki strajku na Rudnej. 

Ekspozycja została 
zamówiona specjalnie na tę 
okazję w Centrum Historii 
„Zajezdnia” we Wrocławiu. 
Dokumenty i zdjęcia 
pochodzą m. in. ze zbiorów 
prywatnych, wrocławskiego 
IPN oraz CH „Zajezdnia”.

Wieczorem w  polkowickim Kinie po 
raz kolejny wyświetlono film „Rud-
na – Grudzień 1981”, tym razem dla 
dorosłej publiczności. Po projekcji 
na scenie zasiedli Edward Wóltański, 
Jan Tabor, Franciszek Kamiński oraz 

moderujący spotkanie Łukasz Sołty-
sik z IPN. Dzielono się wspomnieniami 
i refleksjami na temat strajku.
Pokojowy protest robotniczy w  ko-
palniach Rudna Główna i  Rudna Za-
chodnia trwał od 14-17 grudnia 1981 
roku. Strajkujący domagali się m. in. 
odwołania stanu wojennego, uwol-
nienia internowanych oraz zapew-
nienia bezpieczeństwa uczestnikom 
protestu. Czwartego dnia strajku 
milicja, ZOMO i  wojsko przypuści-
ły szturm na kopalnie, strzelając 
z  ostrej amunicji. Po odparciu kilku 
ataków robotnicy w  zdyscyplinowa-
ny i w pełni kontrolowany przez sie-
bie sposób opuścili kopalnie kierując 
się do miasta.
Maszerujących przez Polkowice 
górników z  Rudnej Zachodniej rów-
nież zaatakowali zomowcy. Polewa-
jąc wodą z  samochodów, strzelając 

petardami z  gazem łzawiącym, zo-
mowcy starali się przeszkodzić gór-
nikom w dotarciu do kościołów w po-
lkowickim Rynku. Próba rozpędzenia 
maszerujących górników zakończyła 
się trwającymi kilka godzin zamiesz-
kami, w  których po stronie robotni-
ków stanęli mieszkańcy Polkowic.
W  końcu obu kolumnom, zarówno 
z  Rudnej Głównej jak i  z  Rudnej Za-
chodniej udało się dotrzeć do obu 
świątyń. W  jednej z  nich, pw. św. 
Michała Archanioła, na wieczornej 
Mszy św. oficjalnie ogłoszono za-
kończenie protestu. W  jego konse-
kwencji wszystkich strajkujących 
zwolniono z pracy. Część internowa-
no, inni zaczęli się ukrywać. Jednak 
dziś zarówno bohaterowie tamtych 
wydarzeń, jak i  historycy badający 
temat zgodnie podkreślają, że strajk 
na Rudnej był zwycięski.
– Nie znam drugiego takiego przy-
padku, żeby robotnicy biorący 
udział w  tak wielkim, bo liczącym 
od 5-7 tys. ludzi strajku, zakończyli 
swój protest na swoich warunkach 
– komentuje Łukasz Sołtysik z wro-
cławskiego IPN. Jak dodał, nadal 
będzie prowadził swoje badania 
nad przebiegiem strajku na Rudnej, 
bo wiele nowych okoliczności nadal 
wychodzi na jaw.
Burmistrz Polkowic Łukasz Puź-
niecki zapewnił przedstawiciela 
wrocławskiego IPN o  chęci pomo-
cy naukowcom w  tych badaniach. 
Zaproponował także ścisłą współ-
pracę w gminnym projekcie przygo-
towania jubileuszowych obchodów 
pacyfikacji ZG Rudna w 2021 roku.

Roman Tomczak
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„Wybuchy” w SP4 

Dzień patronki

Wyjątkowe przedstawienie, ekspe-
rymenty chemiczne, występy wo-
kalne oraz taneczne. Tak uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Polko-
wicach świętowali dzień swojej pa-
tronki – Marii Skłodowskiej-Curie.

Podczas uroczystości uczniowie 
wzięli udział w  przedstawieniu 
przybliżającym życiorys patronki. 

Ogromne wrażenie na widzach zrobiły 
efektowne eksperymenty chemiczne.
– Na scenie zaprezentowaliśmy do-
świadczenia, które wcześniej przećwi-
czyliśmy z  naszą panią. Wykorzysta-
liśmy m.in. ocet i  sodę oczyszczoną. 
Efekt ognia uzyskaliśmy za pomocą 
alkoholu zafarbowanego substancją 
chemiczną – mówiła Magdalena Kapu-
sta z VIIIa.
Oprócz wyjątkowego przedstawienia 
można było podziwiać szereg innych 
występów artystycznych. W  progra-
mie znalazły się popisy wokalne oraz 
taneczne w  wykonaniu uczniów pla-
cówki. Mali artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. 
Ta wyjątkowa uroczystość to kolejne 

z   wydarzeń z  okazji święta patronki 
w SP4.
– Wcześniej odbyły się m.in. dwa kon-
kursy plastyczne przybliżające syl-
wetkę patronki szkoły, a  w  ramach 
godzin wychowawczych, uczniowie 
częstowali się ciastkami i degustowali 
herbatę w specjalnie przygotowanej na 
ten dzień francuskiej kawiarence. Od-
były się również lekcje, których tema-
tem była patronka – wylicza Mariola 
Król, dyrektor SP4 w Polkowicach.

Maria Skłodowska-
Curie jest patronką SP4 
(dawnego Gimnazjum nr 2 
w Polkowicach) od 2011 roku.

Na zakończenie uroczystości dyrek-
tor placówki poinformowała uczniów 
o  wprowadzeniu nowej nagrody dla 
osoby z najlepszymi wynikami w nauce. 
Na zakończenie roku wyróżniony uczeń 
otrzyma statuetkę Marii Skłodowskiej-
-Curie. Podczas akademii wręczono 
pionierską statuetkę patronki. Trafiła 
ona w ręce burmistrza Polkowic – Łu-
kasza Puźnieckiego.

Paula Piastowska

Piotr Serafin 
Honorowym 
Obywatelem 
Polkowic
Mieszkańcy

Rada Miejska nadała tytuł Honoro-
wego Obywatela Gminy Polkowice 
Piotrowi Serafinowi – inicjatoro-
wi i przywódcy strajku górnicze-
go z 1981 r.

17 grudnia 1981 r. zakończył się trwają-
cy cztery dni protest robotniczy w Za-
kładach Górniczych Rudna. Największy 
na Dolnym Śląsku i  jeden z  najwięk-
szych w Polsce strajków okupacyjnych 
pierwszych dni stanu wojennego. 
Jedną z  osób które podjęły się prze-
wodzenia protestowi był pan Piotr 
Serafin, o którym w notce biograficznej 
przechowywanej przez Instytut Pamię-
ci Narodowej czytamy:
Urodzony 9 listopada 1943 we Francji. 
Elektryk urządzeń górniczych w  ZG 
Polkowice. Od 30 listopada 1980 r. do 
12 grudnia 1981 roku przewodniczący 
Zakładowej Komisji Robotniczej w  ZG 
Polkowice. Od 14-15 grudnia 1981 roku 
współorganizator strajku, członek Za-
kładowego Komitetu Strajkowego w ZG 
Polkowice, następnie od 15-17 grudnia 
1981 roku członek Międzyzakładowego 
Komitetu Strajkowego w ZG Rudna. Od 
grudnia 1981 roku do maja 1982 roku 
działacz konspiracji w ramach Między-
zakładowego Komitetu Strajkowego 
w ZG Rudna. 3 maja 1982 aresztowany 
przez Służbę Bezpieczeństwa. 5 maja 
1982 roku internowany w  Ośrodku 
Odosobnienia w  Głogowie a  następnie 
w Grodkowie. Zwolniony 16 październi-
ka 1982 roku. W latach 1982-1989 dzia-
łacz Tymczasowej Podziemnej Komisji 

Zakładowej NSZZ Solidarność w  ZG 
Polkowice.

Człowiek o  dużej charyzmie i  zimnej 
krwi
Piotr Serafin to człowiek, który w naj-
trudniejszych dla Polski chwilach zo-
stał obdarzony czymś bardzo cennym 
– zaufaniem strajkujących robotników. 
Człowiek, który nigdy tego zaufania nie 
zawiódł. Na taką postawę w ciemnych 
latach stanu wojennego stać było tyl-
ko nielicznych. Dziś historycy którzy 
zajmują się historią najnowszą naszego 
regionu są zgodni, że dzięki takim oso-
bom jak Piotr Serafin strajk okupacyjny 
na Rudnej zakończył się bez ofiar, co 
nie było oczywiste zważywszy, że pa-
cyfikujące kopalnię siły ZOMO, wojska 
i milicji, używały ostrej amunicji.
Ze swojej roli w  latach najcięższej 
dla Polski próby Piotr Serafin nigdy 
nie czerpał osobistych korzyści. 
Przeciwnie. Wszystko co miał lub 
mógł mieć w  życiu, oddawał bardziej 
potrzebującym. To dlatego w  śro-
dowisku uczestników grudniowego 
strajku do dziś cieszy się takim sa-
mym szacunkiem i  zaufaniem jak wte-
dy, gdy z  ich mandatem wstępował 

w szeregi Międzyzakładowego Komite-
tu Strajkowego.

Do końca wierny swoim ideałom
Swoją misję pełnił kosztem zdrowia 
i  swojej rodziny. Represjonowany, 
prześladowany i  nękany przez pe-
erelowskie państwo, a  wobec swojej 
nieugiętej postawy nie raz namawiany 
do opuszczenia kraju, pozostał w  nim, 
wierny swoim ideałom. Pomocą w tym 
była mu zawsze jego najbliższa rodzina 
i  przyjaciele. W  ocenie radnych Rady 
Miejskiej w  Polkowicach życiorys Pio-
tra Serafina, dziś jedynego z przywód-
ców strajku na Rudnej mieszkającego 
na terenie gminy Polkowice inicjatora, 
a  następnie jednego z  przywódców 
strajku górniczego w  1981 r., który 
tworzył wolne i niezależne związki za-
wodowe, następnie był internowany 
i prześladowany przez władze komuni-
styczne, spełnił w najwyższym stopniu 
wymagania określone w  Załączniku 
nr 1 do uchwały Rady Miejskiej nr 
XVII/219/2000 z dnia 16 czerwca 2000 
r. o przyznaniu honorowego obywatel-
stwa gminy Polkowice.

Roman Tomczak

800 tysięcy na sport i sprawy 
społeczne w 2020 roku 

Zadania publiczne
Burmistrz Polkowic ogłosił dwa 
otwarte konkursy ofert na reali-
zację zadań publicznych z zakresu 
sportu i spraw społecznych na te-
renie gminy Polkowice.

Pierwszy z  nich skierowany jest do 
stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych, realizujących zadania Gmi-

ny w następujących obszarach: ochrona 
zdrowia, kultura i  ochrona dziedzictwa 

narodowego, pomoc społeczna, kultura 
fizyczna, edukacyjna opieka wychowaw-
cza. 
Środki przeznaczone na realizację tych 
zadań to blisko 800 tys. zł. Dzięki wspar-
ciu Gminy stowarzyszenia i organizacje 
pozarządowe będą realizowały takie za-
dania jak: prowadzenie zajęć z profilak-
tyki uzależnień, organizowanie terapii 
dla osób niepełnosprawnych fizycznie 
i intelektualnie, wspieranie osób zmaga-
jących się z chorobami nowotworowymi 

czy organizowanie edukacji muzycznej 
dla dzieci.
Drugi konkurs ofert dotyczy realizacji 
zadań z zakresu rozwoju sportu w gmi-
nie Polkowice. Wachlarz dyscyplin 
sportowych, które otrzymają wsparcie 
finansowe Gminy, jest naprawdę szeroki. 
Wśród nich znajdą się m.in. sporty walki, 
piłka nożna, tenis stołowy i szachy. 
Oferty można składać do 3 stycznia 
2020. Po tym terminie zbiorą się komisje 
konkursowe oceniające przedłożone 
oferty. Do udziału w  pracach komisji 
zaproszeni zostali przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i  klubów 
sportowych. 

Dzięki wsparciu przez Gminę 
realizacji zadań publicznych, 
Polkowice mogą poszczycić 
się wyjątkowo obszerną 
ofertą zajęć sportowych, 
edukacyjny oraz pomocowych. 
Ogłoszenie konkursowe dostępne 
w BIP. 

Daniel Kulhawiec

Wybrano członka Rady 
Nazorczej PCUZ-u. Konkurs 
wygrała polkowiczanka
Gmina Polkowice

Zgodnie z zapowiedziami składany-
mi przez burmistrza Polkowic, wy-
łanianie za pomocą konkursów kan-
dydatów na najważniejsze stanowi-
ska kierownicze w mieście staje się 
faktem. Wszystko to w myśl zasa-
dy transparentności i przejrzysto-
ści sprawowania urzędu.

Jeszcze w  listopadzie tego roku 
ogłoszone zostały dwa konkursy. 
Pierwszy z  nich pozwolił wy-

brać osobę, która pokieruje Centrum 
Kultury – połączonymi instytucjami 
Polkowickim Centrum Animacji oraz 
Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Sobinie. 
Drugi ogłoszony konkurs pozwolił wy-
brać kandydata na członka Rady Nad-
zorczej Polkowickiego Centrum Usług 
Zdrowotnych. Swoje aplikacje zgłosiło 
siedem osób, z czego pięć spełniło wy-
magania formalne. 

Konkurs wygrała polkowiczanka, Jo-
lanta Dmowska, która od 27 lat zwią-
zana jest KGHM, gdzie obecnie zajmuje 
stanowisko dyrektora Departamentu 
Nadzoru Właścicielskiego.
W przypadku konkursu na kandydata na 
członka RN, ubiegający się o to stano-
wisko musieli spełnić szereg wymagań 
wynikających z  przepisów prawa. Po-
siadać, między innymi: wykształcenie 
wyższe, co najmniej pięcioletni okres 
zatrudnienia, a dodatkowo doświadcze-
nie zawodowe na stanowiskach pracy 
związanych z  działalnością gospo-
darczą, finansową, obsługą prawną, 
zarządzaniem i  posiadać uprawnienia 
do zasiadania w  radach nadzorczych 
i zarządach spółek prawa handlowego.
W przypadku wakatów na kolejne new-
ralgiczne stanowiska w  gminie, nale-
ży również spodziewać się wyborów 
w drodze konkursów.
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W trosce o środowisko 
i budżet 

Ekologia
W polkowickim magistracie zamon-
towano pięć filtrów do wody pitnej. 
Pozwoli to zrezygnować z zakupu 
wody w  plastikowych butelkach 
i zmniejszyć wydatki na nią o ponad 
30 proc. Dodatkowo do recyklingu 
nie trafi ponad 6 tys. plastikowych 
butelek rocznie.

Rezygnacja z plastiku to efekt wnio-
sku radnego Mariusza Zybaczyń-
skiego z  klubu Lepsze Polkowice. 

Od teraz woda podawana na spotka-
niach organizowanych w Urzędzie Gmi-
ny pochodzić będzie z kranów.
Filtry zamontowano we wszystkich 
pięciu kuchniach znajdujących się 
w  budynkach Urzędu Gminy (Rynek 1, 
17-19 oraz Górna 2). 

Urządzenia umożliwiają 
uzyskanie czystej i zawsze 
świeżej wody pitnej 
o doskonałym smaku 
i właściwym bilansie minerałów.

Zyska nie tylko budżet gminy, bo filtry 
kosztują mniej niż roczny zapas wody 
kupowany na spotkania, ale i środowi-
sko. Ponad 6 tys. butelek PET to ok. 120 
kg plastiku, który jest wyjątkowo szko-
dliwy dla środowiska. Rozkład jednej 
butelki trwa ok. 800 lat.
W  przyszłym roku planowane jest 
także ograniczenie liczby dystrybuto-
rów z  wodą, za wyjątkiem tych znaj-
dujących się na parterach budynków 
urzędowych.

Roman Tomczak

Jakim powietrzem oddychamy? 
Ekologia

Jakość i wpływ wdychanego po-
wietrza na nasze zdrowie oraz pre-
zentacja indywidualnych czujników 
powietrza były głównymi temata-
mi spotkania w ramach zespołu ds. 
zazieleniania gminy na lata 2020-
2030.

Oddychamy m. in. tym, co sami 
wrzucimy do naszych kominków 
i  pieców. Dlatego tak ważna jest 

świadomość ekologiczna i  wyrobienie 
w  sobie nawyku dbania o  środowisko 
już na poziomie pojedynczego gospo-
darstwa domowego – przekonywała 
podczas spotkania jedna z  przedsta-
wicielek firmy, od której Urząd Gminy 
zakupił siedem czujników jakość po-
wietrza. Monitorują one m. in. stężenie 
pyłów PM 10 i PM 2,5 na terenie gminy. 
Odczyty są zamieszczane na bieżąco 
na stronie internetowej Gminy Polko-
wice w zakładce „Jakość powietrza”.
W spotkaniu, oprócz członków zespołu 
ds. zazieleniania, wzięli także udział 
burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki, 
radni gminni, pracownicy Wydziału 
ochrony Środowiska i  Obszarów Wiej-
skich, radni Młodzieżowej Rady Gminy 
Polkowice oraz Rady Seniorów, straż-
nicy miejscy oraz mieszkańcy Polko-
wic zainteresowani tematem ochrony 
środowiska.
Burmistrz Łukasz Puźniecki poinfor-
mował, że w  trosce o  środowisko 
w  budynkach UG Polkowice zainstalo-
wano filtry do wody, dzięki którym na 
spotkania organizowane w magistracie 
nie trzeba będzie kupować wody w bu-
telkach PET.
– Ponad 6 tysięcy takich butelek nie 
trafi do środowiska, to ok. 120 kg pla-
stiku rocznie. Będzie też taniej, bo uży-
wanie filtrów kosztuje 30 proc. mniej 
niż kupowanie wody butelkowanej – 
wyjaśnił Ł. Puźniecki.
Burmistrz poinformował także, że 
Gmina Polkowice była liderem projek-
tu ekologicznego, dzięki któremu kilka 

gmin z  powiatów polkowickiego i  gło-
gowskiego otrzymały granty z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dol-
nośląskiego na wymianę starych pie-
ców na ekologiczne.
Podczas spotkania mówiono także 
o  tym, jaki wpływ na stan powietrza 
w  naszej gminie ma rosnąca liczba 
samochodów. 

Przypomnijmy, że tabor 
komunikacji miejskiej 
w Polkowicach składa 
się w części z autobusów 
elektrycznych, a zakup 
dziewięciu kolejnych 
zaplanowany jest na najbliższe 
lata. Część środków na ten cel 
(ok. 14 mln zł) także zostało 
pozyskanych przez Gminę 
z grantów zewnętrznych.

Ciekawym tematem spotkania była 
prezentacja indywidualnych czujników 
jakości powietrza Dust Air. Dwa takie 
urządzenia zakupiła gmina Polkowice. 
Od stycznia będą wypożyczane m. in. 

do szkół na terenie gminy Polkowice na 
zajęcia z edukacji ekologicznej.
– Pracujemy także nad regulaminem 
który pozwalałby wypożyczać taki 
czujnik na kilka dni przez mieszkańców 
naszej gminy. Wiele osób mogłoby się 
wtedy przekonać o  jakości powietrza 
w  swoim otoczeniu – informuje Ma-
teusz Czarnecki z  Wydziału Ochrony 
Środowiska i  Obszarów Wiejskich UG 
Polkowice. 
Ostatnim punktem spotkania zespołu 
ds. zazieleniania było przetestowanie 
indywidualnych czujników powietrza 
przy rurach wydechowych samocho-
dów z silnikiem diesla i benzynowym.
Zespół ds. zazieleniania gminy na lata 
2020-2030 powstał we wrześniu tego 
roku z  inicjatywy burmistrza Łukasza 
Puźnieckiego. Do jego zadań należy m. 
in. przeciwdziałanie zmianom klima-
tycznym, działania w  kierunku popra-
wienia jakości powietrza na terenie 
gminy Polkowice, zachowania istnieją-
cych terenów zieleni oraz określenia 
kształtu ich dalszego rozwoju i  pielę-
gnacji, oraz ochroną terenów przyrod-
niczo cennych.

Roman Tomczak

Bezpieczniej w Sobinie
Inwestycje

Zakończył się montaż dwóch za-
stawek regulujących przepływ 
wody w  cieku Kalina. To kolejny 
element, obok budowli limitującej 
i kanału ulgi, tworzący spójny sys-
tem ochrony przeciwpowodziowej 
w Sobinie.

Niewielka rzeczka Kalina przez 
wiele lat spędzała mieszkańcom 
Sobina sen z  powiek. Gdy tylko 

wioskę nawiedzały ulewne deszcze 
rzeczka przybierała i  zalewała oko-
liczne pola i  gospodarstwa. Teraz ma 
być bezpieczniej. Do użytku oddano 
kolejną budowlę, która ma zapobiegać 
powodziom. To dwie zastawki.
– Zastawki zamontowane zostały 
na istniejącej budowli limitującej. Ich 
zadaniem jest regulowanie przepły-
wu wody w  cieku Kalina i  tym samym 
zabezpieczenie mieszkańców wsi 
przed podtopieniami – wyjaśnia Jacek 
Głowacki, z  referatu inwestycji UG 
Polkowice. W  zależności od warun-
ków pogodowych urządzenie możemy 
odpowiednio regulować. Gdy obniż-
my zastawkę zmniejszymy przepływ 

wody w  kierunku wioski i  tym samym 
zapobiegniemy wylaniu rzeki w pobliżu 
gospodarstw domowych. Spiętrzona 
woda trafi do polderu przeciwpowo-
dziowego, a  następnie przez studnię 
przelewową do kanału ulgi, omijając 
wieś – dodaje.
Inwestycja kosztowała prawie 86 tys. 
zł i  stanowi istotny element systemu 
przeciwpowodziowego, wraz z budow-
lą limitującą, polderem Sobin, kanałem 
ulgi i  udrożnionymi rowami łączącymi 
Polkowice Dolne i strefę ekonomiczną.

Małgorzata Wasilewska

Polkowice gotowe na zimę
Bezpieczeństwo

Specjalistyczny sprzęt do odśnie-
żania oczekuje w pełnej gotowo-
ści, aby wyjechać tej zimy na czas 
na gminne ulice. W sumie do odśnie-
żenia będzie prawie 110 km dróg. 

Ostateczny koszt zimowego utrzy-
mania dróg i  chodników będzie 
uzależniony od panujących wa-

runków. Dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa pieszych i  kierowców zabez-
pieczyliśmy w  budżecie gminy na ten 
cel prawie 2,5 mln zł. To o  300 tys. zł 
więcej, niż w ubiegłym roku – informu-
je Marzena Olejnik, dyrektor wydziału 
komunalnego UG Polkowice.
W  gotowości znajdują się pługo-pia-
skarki, koparko-ładowarki i  zamiatar-
ka, które mogą w  każdej chwili wyje-
chać na drogi. Pod „ich opieką” będzie 
prawie 90 km dróg w  mieście i  około 
20 km na wioskach, którymi zarządza 
Gmina.
W momencie wystąpienia opadu śniegu 
lub oblodzenia drogi wykonawcy zobo-
wiązani są do natychmiastowego wy-
słania do akcji piaskarek. W pierwszej 
kolejności odśnieżane będą główne 

ulice w mieście. Tu sprzęt odśnieżający 
powinien się pojawić maksymalnie do 
godziny od momentu ustania opadów 
śniegu. W  takim samym czasie pojawi 
się też na wioskach. W przypadku cią-
głych opadów śniegu, konieczne będzie 
jest usuwanie bez przerwy.
W  drugiej kolejności śnieg usuwany 
będzie z ulic łączących osiedla miesz-
kaniowe z  centrum miasta. Drogowcy 
pojawią się tam maksymalnie 2 godzi-
ny od zakończenia opadów. Następnie 
pługi wyjadą na drogi wewnętrzne na 
osiedlach.

Nad bezpieczeństwem pieszych czu-
wać będą służby porządkowe, które 
mają obowiązek stałego monitorowa-
nia warunków pogodowych i  utrzy-
mania w  czystości chodników, ścieżek 
rowerowych, parkingów i placów miej-
skich. W  pierwszej kolejności odśnie-
żane będą schody, podjazdy dla osób 
z  niepełnosprawnościami, tereny przy 
przejściach dla pieszych, chodniki pro-
wadzące do placówek oświatowych 
oraz PCUZ-u, a  w  następnej kolejności 
pozostałe nawierzchnie.

Małgorzata Wasilewska
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Barbórka 2019
Odznaczenia i szpady górnicze, Po-
chód Lisa Majora, skok przez skórę, 
koncert orkiestry górniczej i pokaz 
laserów – tak w skrócie wygląda-
ły Centralne Obchody Barbórkowe 
w Polkowicach. 

Obchody rozpoczęła uroczystość 
wręczenia odznaczeń państwo-
wych, szpad górniczych, kor-

dzików i  wyróżnień jubileuszowych 
pracownikom Polskiej Miedzi. Gala 
odbyła się w Auli Forum Zespołu Szkół 
w  Polkowicach. Podczas akademii wy-
różnionych zostało w  sumie 80 pra-
cowników KGHM.
– Barbórka to wspaniała okazja do po-
dziękowań dla pracowników. Dziękuję 
za wasz trud i odwagę. Za to, że swoje 
serce oddaliście firmie, górnictwu i że 
razem tworzymy jedną z  najlepszych 

firm w  Polsce – powiedział Marcin 
Chludziński, prezes KGHM Polska 
Miedź S.A.

Podczas akademii głos 
zabierali także zaproszeni 
goście. Wśród nich m. in. 
ministrowie obecnego 
rządu, parlamentarzyści 
i samorządowcy.

Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniec-
ki, gospodarz tegorocznych central-
nych uroczystości barbórkowych, 
poruszył w swoim wystąpieniu m. in. 
kwestię prawie półwiecznej współ-
pracy samorządu Polkowic z KGHM.
Zwrócił uwagę m. in. na takie ele-
menty w  historii jak specyfikowany 
przez ZOMO strajk okupacyjny w  ZG 
Rudna Główna i  Rudna Zachodnia. 

Mówił o obecnej ścisłej, partnerskiej 
współpracy z  dyrekcją kopalni ZG 
Rudna.
– Stąd moje zaproszenie dla Pol-
skiej Miedzi, jak i samorządów, które 
w  naszej okolicy tak dużo otrzymują 
z tytułu obecności tak ważnej dla re-
gionu i państwa firmy, do utworzenia 
Centrum Polskiej Miedzi. To miejsce, 
instytucja, która mogłaby stać się 
kustoszem wydarzeń tego, co w  Za-
głębiu Miedziowym się odbywało, 
ale też pamięci o  tych osobach, któ-
re choć odeszły na wieczną szychtę, 
to nadal odgrywają szczególną rolę 
w historii Zagłębia Miedziowego i od-
grywać będą w przyszłości – mówił 
podczas uroczystej akademii Łukasz 
Puźniecki.
Po zakończeniu akademii sprzed bu-
dynku Zespołu Szkół ruszył pochód 
Lisa Majora. 

Przy akompaniamencie orkiestry 
górniczej, w towarzystwie 
sztandarów oraz lampek 
górniczych, orszak przeszedł 
ulicami miasta i dotarł do 
Rynku, gdzie zgromadziły 
się setki mieszkańców.

– Organizacją tej pięknej uroczystości 
podkreśliliśmy, że Polkowice zasługują 
na zaszczytne miano Stolicy Polskiej Mie-
dzi. Dziś z gminy Polkowice, Serca Zagłę-
bia Miedziowego, rozbrzmiało po całym 
kraju, z  całego serca, gromkie „Szczęść 
Boże” dla braci górniczej – mówił w trak-
cie obchodów Łukasz Puźniecki, burmistrz 
Polkowic.
W sercu miasta odbyła się ceremonia sko-
ku przez skórę. Młodzi adepci zawodu wy-
konali symboliczny skok i tym samym ofi-
cjalnie wstąpili w szeregi braci górniczej. 

Ogromne wrażenie na 
przybyłych zrobił pokaz 
laserowy. Polkowicki Rynek 
rozbłysnął wówczas 
setkami kolorowych 
promieni świetlnych.

Na najmłodszych uczestników wyda-
rzenia również czekało mnóstwo atrak-
cji. W związku z przypadającymi na ten 
dzień Mikołajkami na uroczystościach 
nie mogło zabraknąć św. Mikołaja, któ-
ry wraz ze swoimi pomocnikami wrę-
czał prezenty wszystkim napotkanym 
maluchom. Następnie do wspólnej za-
bawy porwali je animatorzy. Zwieńcze-
niem Centralnych Obchodów Barbórko-
wych był koncert zimowy utrzymany 
w przedświątecznym nastroju.

Paula Piastowska

w sercu Zagłębia Miedziowego
Górnicze święto 
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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  –

Jak poprawnie 
napisać życzenia?
Im bliżej końca roku, tym bardziej 
odczuwamy świąteczną atmosferę. 
Kupujey prezenty, robimy zakupy, 
przygotowujemy słodkości i  kolej-
ne potrawy wigilijne oraz składamy 
sobie życzenia, również w  formie 
pisemnej. Co zrobić, by były nie tyl-
ko wyjątkowe, ale również popraw-
ne językowo?
Przede wszystkim warto poświęcić 
trochę czasu i  wysiłku na stwo-
rzenie kilku miłych, spersonali-
zowanych słów dla bliskiej nam 
osoby. Sprawią z pewnością więcej 
radości niż szablonowe teksty do-
stępne na każdej kartce pocztowej 
i w Internecie.
Pisząc je należy pamiętać, że ze 
względów grzeczniościowych za-
imki osobowe ty, ci, wam, tobie itp. 
piszemy zawsze dużą literą (Ty, Ci, 
Wam, Tobie), podobnie rzeczowniki 
typu mama, tata, babcia, dziadek 
(Mama, Tata, Babcia, Dziadek).
We frazie z okazji świąt Bożego Na-
rodzenia językoznawcy dopuszcza-
ją możliwość pisania słowa święta 
dużą i małą literą, mimo że nie jest 
członem nazwy własnej, jaką jest 
Boże Narodzenie. Ważne jest, by 
wybrany sposób zapisu stosować 
konsekwentnie w  całym tekście. 
Podobnie jest w  przypadku życzeń 
składanych z okazji Wielkiejnocy.
Najczęściej pojawiającym się błę-
dęm jest życzenie szczęśliwego 
Nowego Roku, które tak naprawdę 
dotyczy tylko 1 stycznia. Jeżeli 
chcemy, by nasi bliscy byli szczę-
śliwi przez cały rok, najlepiej za-
stosować pisownię złożoną z  ma-
łych liter.
Przy pisowni popularnych obrzę-
dów, jak np. sylwester, stosujemy 
małą literę, z  kolei przy wyrazie 
barbórka zapis zależy od charak-
teru słowa – dużą literą zapiszemy 
je mając na myśli święto górników, 
natomiast małą jeżeli chodzi o  za-
bawę z okazji 4 grudnia.
I  ja w  tym miejscu pozwolę sobie 
na złożenie najserdeczniejszych 
życzeń z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia Czytelnikom Gazety Polko-
wickiej oraz wszystkiego dobrego 
w nowym roku!

Karolina Tolasz

Instruktor w Dziale 
Literackim PCA

TYDZIEŃ  

PREMIEROWY

Sylwia Trojanowska „Wigilijna przystań”
Odwiedź wyjątkową przystań nad Bałtykiem i przeżyj niezapomniane Świę-
ta! Kiedy świat wypełnia magiczna atmosfera, a w powietrzu unosi się za-

pach świerku i pierników, mieszkańcy nadmorskiego 
Niechorza rozpoczną świąteczne przygotowania. 
Przeszkodzą im tajemnice z przeszłości, które wyjdą 
na jaw w najmniej odpowiednim momencie, oraz kil-
ka niespodziewanych zdarzeń. Czy mimo to wspólne 
spotkanie przy stole pogodzi ich i sprawi, że miłość 
zatriumfuje? Święta to czas bycia razem, czas prze-
baczenia i radości. Spraw, aby trwał jak najdłużej! 

„Gra o tron. Sezon 8” – DVD
Finałowy sezon najpopularniejszego i  najbardziej utytułowanego serialu 
w historii HBO! 72 nagrody Emmy! Zdrada, pożądanie i siły nadprzyrodzone 

wstrząsają czterema stronami Westeros, a  walka 
o Żelazny Tron staje się coraz bardziej zażarta. Tam, 
gdzie lato trwa dziesięciolecia, a  zima przez całe 
ludzkie życie, trudności piętrzą się każdego dnia. 
Od pełnego intryg Południa, przez barbarzyński 
Wschód i  zlodowaciałą Północ, aż po pradawny 
mur, który strzeże królestwa przed tajemniczymi 
mocami ciemności, potężne rody zaangażowane 
są w bezkompromisową walkę o władzę.

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 rysunku, 
Pracownia szkła artystycznego, Warsz-
taty fotograficzne

Zapisy na zajęcia oraz szczegółowe in-
formacje w Dziale Merytorycznym PCA 
oraz pod nr tel: 76 746 88 26. 

Polkowicki 

Klub Filmowy

PREMIERA

PREMIERA

Muzycznym akcentem w Nowy Rok!
Gala Noworoczna

Burmistrz Polkowic oraz Starosta Polkowicki 
mają przyjemność serdecznie zaprosić miesz-
kańców Powiatu Polkowickiego oraz Gminy Po-
lkowice na Galę Noworoczną „W krainie ope-
ry, operetki i musicalu”, podczas której na ży-
wo wykonane zostaną najpiękniejsze przebo-
je operowe oraz uwielbiane przez wszystkich 
polskie i zagraniczne utwory filmowe.

Zaśpiewają je wysokiej klasy artyści, aktywnie 
koncertujący na polskich i  europejskich sce-
nach – Ida Tamara Zagórska, Agnieszka Ma-

kówka, Krzysztof Marciniak i Arkadiusz Anyszka. To-
warzyszyć im będą tancerze baletowi oraz zespół 
BognaBand pod kierownictwem dr Bogny Dulińskiej, 
złożony z  instrumentalistów pracujących w filhar-
moniach i teatrach muzycznych.
W  repertuarze każdy na pewno znajdzie coś dla 
siebie – od utworu „Habanera” z  opery „Carmen”, 
po „Gdybym był bogaczem” ze „Skrzypka na dachu”, 
„My Way” z repertuaru Franka Sinatry i tematy z fil-
mów „Vabank” czy „Czterdziestolatek”. 
Galę poprowadzi Teresa Zima ze Szprotawskiego 
Domu Kultury. 
Obok muzycznych wydarzeń swoim tańcem za-
chwycą również soliści baletu Teatru Wielkiego 
w Łodzi.
A to wszystko już 5 stycznia o godz. 17.00 w Auli 
Forum Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej 
Europy w Polkowicach. 
Serdecznie zapraszamy! Bezpłatne wejściówki moż-
na odbierać w Ośrodku Kultury przy ul. Skalników 4. 

Opowiadali o górnikach
Konkurs

We wtorek 10 grudnia dzieci i młodzież biorąca udział 
w I Międzypowiatowym Konkursie pn. ,,Opowiem Ci 
o górniku” odebrali nagrody na Gali w Galerii „Rynek 
26” w Polkowicach.

Tematem konkursu było przedstawienie w  formie lite-
rackiej postaci górnika związanej z  lokalną tradycją 
górniczą. Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród 

uczniów placówek oświatowych, którzy w  swoich pracach 
literackich popularyzowali postaci związane z branżą górni-
czą, a konkretnie z Zagłębiem Miedziowym.
– Mój syn został laureatem konkursu – powiedziała jedna 
z  mam. – Radość jest wielka, ponieważ opisywał postać 
swojego dziadka, który był górnikiem. Po przeczytaniu jego 
wypracowania dziadek bardzo się wzruszył i  powiedział, 
że żadne medale, odznaczenia górnicze nie mają dla niego 
takiego znaczenia, jak praca literacka jego wnuka. Podzięko-
waniom nie było końca. Syn ma pomysł na przyszłoroczna 
pracę literacką o górniku, bo jego drugi dziadek i tata też są 
górnikami. 
– Bardzo fajny konkurs, a nagrody jeszcze lepsze. Dochodzę 
do wniosku, że warto się uczyć i pisać – mówi jedna z laure-
atek konkursu.
– Podziękowania i  słowa uznania za pomysłowe przedsię-
wzięcie kierujemy do organizatorów konkursu – informacja 

ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Nielubi.
Organizatorami konkursu ,,Opowiem Ci o  górniku” byli: Po-
wiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedago-
gicznego i  Doskonalenia Nauczycieli w  Głogowie, Powiato-
wy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 
w Polkowicach, Polkowickie Centrum Animacji oraz Miejsko-
-Gminna Biblioteka Publiczna w  Polkowicach. Na konkurs 
wpłynęło ponad 70 prac literackich.
Bezpłatne wejściówki można odbierać w  Ośrodku Kultury 
przy ul. Skalników 4. 
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Wiedzą jak założyć dobry biznes 

Startup Weekend Polkowice

Uczniowie polkowickich szkół 
przez dwa dni szkolili się pod fa-
chowym okiem młodych przed-
siębiorców. Dowiedzieli się czym 
jest start up, jak go założyć, zapla-
nować kampanię reklamową oraz 
zdobyć inwestorów. 

Najmłodsi i  najprężniej rozwijający 
swoje biznesy przedsiębiorcy z Dol-
nego Śląska przyjechali do Polko-

wic, aby podzielić się swoją wiedzą i przy-
bliżyć polkowickiej młodzieży drogę do 
założenia własnej, dobrze prosperującej 
firmy. Podczas dwudniowych warsztatów 
„Start up weekend” udowodnili, że choć 
założenie własnej działalności wiąże się 

z nakładem pracy, to daje dużą swobodę 
i  możliwości rozwoju. Spotkania zwień-
czyły prezentacje pomysłów startupów 
wraz z planami ich dalszego rozwoju.
– Decyzją jury najlepszym pomysłem na 
start up okazał się projekt stworzenia 
aplikacji „Care My Pet”, która pomoże 
znaleźć idealnego opiekuna dla psa pod 
nieobecność jego właścicieli w  domu. 

Pomysł ten uhonorowany został nagro-
dą specjalną w wysokości 5000 zł, którą 
pomysłodawcy mogą wykorzystać na 
rozwój swojej aplikacji w  Apploverze, 
czyli jednym z  wrocławskich software 
house’ów – mówi Emilia Pluta, prowadzą-
ca warsztaty.
Zadowolenia z  warsztatów nie kryli 
uczestnicy.

– Przychodząc na warsztaty miałam 
już pomysł na biznes, a  na zajęciach 
dowiedziałam się jak go dobrze go 
zrealizować. Całą wiedzę z  warszta-
tów planuję wykorzystać w  przyszło-
ści, a  w  szczególności jak zaplanować 
marketing i  rozłożyć finanse, aby 
osiągnąć sukces – mówi Małgorza-
ta Fielek, uczennica Zespołu Szkół 
w Polkowicach.

Pojęcie startupu w Polsce 
znane jest zaledwie od kilku 
lat i oznacza przedsiębiorstwo 
stworzone w celu 
poszukiwania konkretnego 
modelu biznesowego. 
Celem takiej organizacji jest odkry-
wanie nowych rynków do rozwoju 
swojego produktu oraz osiągnięcie 
szybkiego sukcesu finansowego. Naj-
częściej wybierane branże to aplika-
cje mobilne, usługi internetowe oraz 
e-commerce. 

Red.

Cantabile – serce polkowickiej kultury 

Cantabile

Trudno w to uwierzyć, ale prężnie 
działający chór Cantabile kończy 
w tym roku 20 lat. Jego członko-
wie godnie reprezentują Polkowi-
ce na muzycznej arenie krajowej 
i międzynarodowej. 

Z  okazji jubileuszu w  Kościele pw. 
Matki Bożej Królowej Polski w Po-
lkowicach odbył się wspaniały 

koncert chóru. Wydarzenie to zgroma-
dziło sporą publiczność. W  programie 
jubileuszowego koncertu znalazły się 
utwory patriotyczne oraz świeckie 
i sakralne.
– Chór Cantabile jest sercem naszej 
polkowickiej kultury. Razem ze współ-
pracownikami dochowamy wszelkiej 
staranności, aby chór mógł się dalej 
tak wspaniale rozwijać – powiedział 
podczas jubileuszowego koncertu Bo-
gusław Godlewski, dyrektor Polkowic-
kiego Centrum Animacji. 
Młodzieżowy chór z  Polkowickiego 
Centrum Animacji działa przy Szkole 
Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedle-
ra w Polkowicach. Tworzą go uczniowie 

i  absolwenci szkoły. Powstał w  1999 
roku, a  jego założycielką jest Joanna 
Kąca. 

Cantabile znaczy śpiewnie, 
a ta nazwa idealnie pasuje 
do chóru rozśpiewanego 
już od 20 lat. 

Chór prezentuje bogaty i  zróżnico-
wany repertuar, na który składają się 
utwory kompozytorów polskich i  za-
granicznych, zarówno muzyki dawnej, 
jak i współczesnej oraz dzieła religijne. 
Jest laureatem wielu konkursów i  fe-
stiwali zarówno krajowych, jak i  tych 
międzynarodowych.
Osiągnięcia Chóru można byłoby wy-
liczać godzinami. Do tych najważniej-
szych należą: zdobycie I  miejsca w  IV 
Ogólnopolskim Przegląd Pieśni Sakral-
nej „Vox Domini”w  Prusicach, Grand 
Prix w XIV Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
w Sułowie, II miejsce w XXIV Międzyna-
rodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek 
im. Ks. Kazimierza Szwarlika w  Będzi-
nie, II miejsce w  III Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Chórów Młodzieżowych ‘Skora 

Song’ w  Chojnowie, Brązowy Dyplom 
w 50.Międzynarodowym Festiwalu Pie-
śni Chóralnej im. Profesora Jana Szy-
rockiego w Międzyzdrojach, III miejsce 
w  17. Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni 
Sakralnej w  Grójcu, zdobycie GRAND 
PRIX w  XI Otwartym Międzynarodo-
wym Turnieju Chórów „O Miecz Juran-
da” – Spychowo 2016. 
Mimo, że jest to chór szkolny, prowadzi 
bardzo ożywioną działalność koncer-
tową – występował m.in. w  Bazylice 
Jasnogórskiej, czy w  Sanktuarium 
Krzeszowskim, podczas realizacji pro-
jektów takich jak: ”Śpiewająca Polska” 
– organizowany przez Narodowe Cen-
trum Kultury (otrzymał wyróżnienie 
i  tytuł Laureata), „Wykorzystaj swój 
talent”, czy „Wokół Chopina”. 
W  tym, jak i  w  poprzednim roku chór 
został zaproszony do udziału w  kon-
certach w  ramach V i  VI Festiwalu 
Muzyki Pasyjnej organizowanego przez 
Wydział Artystyczny Uniwersytetu 
Zielonogórskiego. W  listopadzie 2018 
roku chór koncertował z  brytyjską 
wokalistką Katy Carr, co zaowocowało 
nagraniem płyty. 

Paula Piastowska

Moja młodzież z Cantabile 
jest wyjątkowa
Ciekawa osoba

Jak wyglądały początki chóru, ja-
ka atmosfera panuje wśród muzy-
ków, oraz co ciekawego zdarzy-
ło się podczas jednego z koncer-
tów? Kulisy pracy Cantabile zdra-
dziła nam w rozmowie Joanna Ką-
ca, dyrygent i opiekun chóru. 

Cofnijmy się o 20 lat. Jak Pani wspo-
mina początki Cantabile? 
Początki były bardzo trudne. Był to 
1999 rok, ośrodków kultury muzycz-
nej w Polkowicach było bardzo mało. 
Brakowało szkół muzycznych, a  co 
za tym idzie, młodzieży która intere-
sowałaby się muzyką. Bardzo trudno 
było zachęcić osoby w  wieku gimna-
zjalnym do wstąpienia do chóru, ale na 
szczęście udało się. 

Ilu podopiecznych śpiewa w  chó-
rze? W jakim są wieku? 
W  tym roku grupa liczy 84 chórzy-
stów, to rekordowa liczba. Skład jest 
bardzo zróżnicowany. Dołączyła do 
nas najmłodsza grupa „Bąble”. Są to 
dzieci w wieku 9-10 lat. Najstarsi chó-
rzyści maja 26 lat i w Cantabile śpie-
wają od 13 lat. 

Czy szukacie nowych chórzystów? 
Co trzeba zrobić żeby wstąpić 
w wasze szeregi? 
Tak szukamy, szczególnie chłopców. 
Brakuje ich w  chórze. Kandydaci na 
członków chóru muszą w  pierwszej 
kolejności przejść przesłuchania. Nie 
każdy może śpiewać w chórze, ponie-
waż nie każdy ma słuch harmoniczny 
i jest w stanie usłyszeć współbrzmie-
nia w innych głosach. Śpiew chóralny 
jest naprawdę trudny. 

Sukcesów na swoim koncie macie 
wiele. Jakie są ostatnie największe 
osiągnięcia? 
Na pewno dużym osiągnię-
ciem jest brązowy dyplom w  50 

międzynarodowym konkursie chórów 
w  Międzyzdrojach. Kolejnym ważnym 
sukcesem było zajęcie 3 miejsca 
w  Ogólnopolskim Turnieju Chórów 
„Legnica Cantat’. Jeśli chodzi o ostat-
nie sukcesy to z pewnością można do 
nich zaliczyć brązowy dyplom w   XV 
Międzynarodowym Festiwalu Rybnic-
ka Jesień Chóralna. 

20 lat koncertowania chóru na pew-
no niesie za sobą wiele ciekawych 
przygód. Czy zapadła Pani w pamięć 
jakaś niecodzienna sytuacja, która 
wydarzyła się podczas próby lub 
występu? 
Tak, było takie zdarzenie. Zawsze 
powtarzam chórzystom, że podczas 
występu mają być artystami, czyli 
stać prosto, patrzeć na publiczność 
i  choćby weszła Britney Speras nie 
powinni przerywać występu. Na jed-
nym z koncertów na scenę wszedł kot 
i przechadzał się między chórzystami. 
W pewnym momencie zaczął wdrapy-
wać się na sukienkę chórzystki. Jed-
nak dziewczyna nie przerwała wystę-
pu, mimo tego że kot wdrapał się jej aż 
na szyję, śpiewała nadal. Dopiero po 
konkursie śmialiśmy się razem z  tej 
sytuacji. 

Ile osób, tyle charakterów i  zdań. 
Jak udaje się Pani zapanować nad 
tak liczną grupą?
Moja młodzież z Cantabile jest wspa-
niała i  wyjątkowa. Ja to naprawdę 
czuję. Kiedy wyjeżdżamy na konkurs 
zawsze mogę liczyć na ich wsparcie, 
a oni oczywiście na moje. Jak zauwa-
żą, że się stresuję podchodzą do mnie 
i  starają się mnie podnieść na duchu. 
Oczywiście czasami wkurzamy się na 
siebie nawzajem. To chyba normal-
ne w  każdej większej grupie. Jednak 
uważam, że są niesamowici, zawsze 
powtarzam że ich kocham i  wiem, że 
z wzajemnością. 

Paula Piastowska
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Święta w ogrodzie 

Iluminacje

Kalendarzowa zima rozpocznie się 
już za kilka dni, czyli 22 grudnia. 

Teraz w  okresie bezśnieżnym, za-
chęcam do spacerów po mieście 
w  kontekście podziwiania różno-

rodności zieleni naszego miasta. Gdy 
drzewa i  krzewy zrzucą liście, akto-
rami pierwszego planu stają się mniej 
zauważalne w  lecie iglaki, a  wśród 
nich oprócz sosen i  świerków, grupy 
pięknej kosodrzewiny, niskie płożące 
cisy czy jałowce. 
Przechodząc przez miasto zwróćmy 

uwagę, jak otaczająca nas przestrzeń 
jest urozmaicona. Pomimo wkraczania 
w okres zimowy, szata roślinna wokół 
nie jest monotonna. Co prawda nie ma 
takiego intensywnego nasycenia barw 
jak latem ale kolory, które teraz prze-
ważają są w  tonacjach bardziej spo-
kojnych, łagodnych, pozwalających na 
zimowe wyciszenie i odpoczynek.
Okres wegetacji definitywnie zakoń-
czył się, ale niektórzy z nas na chwilę 
powrócą do ogrodów, aby upiększyć je 
na okres, jakże barwnych Świąt Boże-
go Narodzenia. 

Aby w pełni poczuć magię 
tych świąt, już teraz warto 
zabrać się za przygotowania 
do przystrojenia ogrodu, 
balkonu, tarasu.

Bardzo ciekawym elementem w  każ-
dym ogrodzie są trawy rabatowe, to 
wyjątkowo plastyczne rośliny, które 
cały rok stanowią ozdobę ogrodu, 
parku czy zieleńca. Dla zabezpieczenia 
przed mrozem, trawy związujemy, two-
rząc snopki. Ale dla ozdobienia ogrodu 
warto kupić wstążki i  zawiązać je na 

trawach, tworząc ozdobne ko-
kardy. Szczególnie dekoracyj-
ne będą tak ustrojone wysokie 
miskanty. Zarówno w ogrodach 
przydomowych jak i  działko-
wych takie akcenty świąteczne 
przyjemnie wpłyną na nasze 
samopoczucie. Ja co roku 
trawy przewiązuję sznurem 
jutowym w  jednym lub dwóch, 
trzech miejscach dodając czer-
wone kokardy, w  które już się 
zaopatrzyłam. Można wybrać 
inny kolor np. złoty czy srebr-
ny i  w  takiej tonacji utrzymać 
świąteczny ogród. Wyższe tra-
wy można związywać na różne 
dekoracyjne sposoby np. opleść 
sznurem (oczywiście jutowym) 
kępy źdźbeł, pozostawiając 
pióropusze wiech. Wygląda to 
naprawdę ciekawie i inaczej. Po 
świętach kokardy usuwamy ale 
pozostawiamy związanie, gdyż 
zewnętrzne traw części będą 
chronić wnętrze kępy przed 
przemarznięciem.

Warto też zakupić 
lub samemu wykonać 
ozdobne latarenki 
i lampiony, które 
pobłyskując w ogrodzie 
wprowadzą nas 
w nastrój zbliżających 
się świąt. 

Ciekawym akcentem może być 
też udekorowanie donic, czy 

pojemników na kwiaty letnie. Jeżeli są 
w  nich rośliny zimujące, nie zaszkodzi 
upiększyć je wymyślonymi przez nas 
dodatkami. Mogą to być ręcznie wy-
konane choinki np. z  szyszek, drewna, 
filcu, styropianu. Donice czy parapety 
domów wyścielić możemy stroiszem 
(gałązki np. świerka, jodły) lub pęda-
mi roślin zimozielonych takich jak irga, 
bukszpan. Ja układam sztuczne girlan-
dy świerkowe, które ozdabiam kokard-
kami i  bombkami, a  całość oświetlam. 
Zimowy ogród dla dzieci to też prezen-
ty, czyli kolorowe pudełka z kokardami, 

duże niby-cukierki, filcowa postać św. 
Mikołaja. Jednym słowem pracy jest 
dużo, szczególnie tej wymagającej na-
szej inwencji twórczej. 
Proszę przy tym zwrócić uwagę jak 
ważne jest właściwe zaprojektowanie 
ogrodu, takie które ułatwi później jego 
bożonarodzeniowe przystrojenie. 
Dobrze jest mieć przed domem iglasty 
kolumnowy krzew czy drzewko, które 
w tym okresie można ozdobić i oświe-
tlić. Do małych ogrodów polecam 
niewielkich rozmiarów stożkowate 
świerki, przepiękne kolumnowe sosny 
lub cisy. Popularną i ciekawą bożonaro-
dzeniową rośliną jest ostrokrzew (Ilex 
sp.), w naszym rejonie całkiem dobrze 
znoszący zimowe mrozy. 
Na te zabawy z  dekoracjami trze-
ba mieć czas i  pomysł. Zdarza się, 
że rzeczy stare już nieużywane, jak 
drewniane skrzynki czy blaszane stare 

wiadra, odpowiednio przybrane mogą 
stanowić o  urodzie zimowej odsłony 
naszego ogrodu. 
Proszę zauważyć jak wszyscy chce-
my poczuć tę magię świąt, nie tylko 
w  domach ale i  na zewnątrz. Dlacze-
go? Kiedyś krajobraz zimowy, z  grubą 
puchą śniegu stanowił główną deko-
rację Świąt Bożego Narodzenia. Sama 
natura przystrajała krajobraz, a widok 
zaśnieżonych dróg, domów, płotów, 
lasów wystarczał. Od kilkunastu lat 
zimowe święta pozbawione są śniegu, 
co nakłania do zdobienia otoczenia, 

bo milej jest, gdy świąteczne ilumina-
cje ubarwią ten jesiennie wyglądający 
krajobraz, a wymyślne dekoracje bożo-
narodzeniowe dodadzą urody różnego 
rodzaju formom ogrodowym poczyna-
jąc od balkonów, tarasów, kończąc na 
ogrodach, skwerach i parkach. 

Życzę dużej kreatywności 
w przystrajaniu posesji, 
balkonów, tarasów, by 
w ten sposób uczcić czas 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Elżbieta 
Kaczorowska

Wydział IRZ  
– Referat Inwestycji  

Gminny Architekt Zieleni
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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

 � Dom, Lubin, os. Przylesie, 
powierzchnia całkowita 214 m2, rok 
budowy 2002. Beziwestycyjny do 
wprowadzenia. tel. 607 387 007

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

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

 � 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

 � 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 3 pokojowe + garderoba, 
64 m2, IV piętro, ul. Skrzetuskiego. 
Cena 229 000 zł tel. 506 611 760

 � 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

 � 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

 � Płaszcz popielaty rozm. 36 
z kapturem - 50 zł, nowy. Telewizor 32 
z dekoderem - 200 zł. Żyrandol 
porcelanowy 8-ramienny - 100 zł. tel. 
649 292 112

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

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

 � Sprzedam działkę produkcyjno-
usługową w Sobinie, 1,79 ha. Działka 
idealna pod obiekty usługowe, składy, 
magazyny itp. Dobra lokalizacja. Cena 
do uzgodnienia. tel. 886 655 788, 661 
058 457

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

 � Sprzedam motor Suzuki SV 650S. 
Cena 5.500 zł tel. 660 969 958

 � Sprzedam piłę stołową do drzewa, 
silnik 2 KW, 380 V. Cena 500 zł tel. 
660 969 958

 � 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

 � Tanio drzwi zewnętrzne, wymiar 90 
cm z ościeżnicą, drzwi używane - stan 
bardzo dobry. Cena do uzgodnienia. 
tel. 699 279 432

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

 � Kopiowanie taśm VHS (wesela, 
komunie, itp.) na płyty DVD, pendrive. 
Cena 30 zł/sztuka. tel. 600 467 156

 � 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

 � 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, fotowoltanika, 
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. Pn-Pt, 
dyżury sobotnio, niedzielne. 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

 � 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

 � Szybko, tanio, komfortowo. 
Przejazdy z Bolesławca do Mannheim 
i okolic z Polski. Wyjazd w niedzielę 
z Niemiec do Polski w piątek za jedyne 
40 euro. tel. 511 112 408

 � Świnoujście, pokoje do wynajęcia. 
2-4 osobowe. cena do 35 zł/dobę od 
osoby. tel. 502 181 502, (91) 322 34 
58

 � 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 
wewnątrz, 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 
permanentny 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

 � 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 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

 � Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe,34 
m2+piwnica 1200 zł +czynsz do 
spółdzielni około 320 zł (w tym woda 
i co) +50 zł światłowód + prąd i gaz 
według zużycia. VIII piętro ,z windą, 
balkonem-pięknym widokiem, centrum 
miasta, ciche. Kaucja 1500 zł. Bardzo 
dobra lokalizacja. Mieszkanie całe 
umeblowane i wyposażone we 
wszystko. tel. 692533405

 � Wynajmę pokój z soboty na 
niedzielę studentom tel. 505 117 522

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

 � Kot kocur nierasowy domowy 
oddam tylko w dobre ręce. 
Umaszczenie tygrys z białym. tel. 504 
977 938

 � Kot nierasowy domowy tylko 
w dobre ręce. Umaszczenie białe 
w kropki tel. 504 977 938
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Nowy radiowóz w Przemkowie

Gmina Przemków

Policjanci wzbogacili się o nowy, 
oznakowany radiowóz Kia Sporta-
ge. 

Na co dzień będzie on służył 
funkcjonariuszom Posterunku 
Policji w  Przemkowie. Zakup 

samochodu możliwy był dzięki finan-
sowemu wsparciu gminy Przemków 
i to w kwocie 50 tysięcy złotych. 
Pozostała część, czyli ponad 63 ty-
siące złotych, została pokryta z bu-
dżetu centralnego Policji. 

Red.

Grasują telefoniczni oszuści!
Ostrzeżenie

Najpierw wysyłają SMS z prośbą 
o uregulowanie kilku złotych zale-
głości, później czyszczą konta ban-
kowe. To schemat działania oszu-
stów telefonicznych, którzy coraz 
śmielej działają na rynku. W ten 
sposób swoje oszczędności stra-
ciła jedna z polkowiczanek. 

W  ostatnich dniach listopada 
do mieszkanki Polkowic przy-
szedł SMS, wzywający ją do 

uregulowania opłaty za usługi teleko-
munikacyjne w  kwocie 1,73 zł. Wiado-
mość zawierała również link oraz kod 
ułatwiający natychmiastową płatność. 
Problem pojawił się chwilę po jej do-
konaniu, gdy z  konta pokrzywdzonej 
zniknęło nie 1,73 zł, a  blisko 7 tys. zł 
– informuje sierż. szt. Przemysław 
Rybikowski, Oficer Prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Polkowicach. 
To jednak niejedyny przypadek w  oko-
licy. Pod koniec tegorocznych wakacji 
oszuści zaatakowali również na terenie 
gminy Chocianów. 

To treści, które otrzymali mieszkań-
cy naszego powiatu:
1. „Anna informujemy o  rozpoczęciu 

egzekucji sygn. akt 678/19 z  tytułu 
zaległości abonamentowej 7, 40 PLN. 
Uruchomiliśmy spłatę przez PayU 
https://wezwanie24.eu481” 

2. „Drogi adresacie, z  uwagi na wagę 
zamówionej paczki musisz dokonać 

dopłaty w  kwocie 3,40 PLN https://
zbyszekkurier.info.345/19”

3. „Twoja ostatnia faktura nie została 
w pełni opłacona, prosimy o dopłatę 
3,32 PLN w  przeciwnym razie prąd 
zostanie odłączony https://spra-
wa-125.ju/d/The66Kef”

– W  takich przypadkach „dłużnik” 
chcąc niezwłocznie uregulować na-
leżność poprzez aplikację obsługiwaną 
telefonem komórkowym, uruchamia 
link prowadzący do fałszywego po-
średnika w płatnościach co daje oszu-
stowi możliwość zalogowania się na 
konto pokrzywdzonego i  wyprowa-
dzenie pieniędzy nierzadko w  kwocie 

kilkudziesięciu tysięcy złotych- dodaje 
Rybikowski. 
Policjanci ostrzegają by zawsze przed 
potwierdzeniem każdej transakcji fi-
nansowej dokładnie przeczytać treść 
SMS-a  z  banku (lub powiadomienie 
w  aplikacji mobilnej banku) i  upewnić 
się, że dotyczy ona takiej transakcji 
jaką chcesz dokonać. Należy również 
sprawdzić czy zgadzają się kwoty 
i  numery rachunków, a  jeśli pojawią 
się jakiekolwiek wątpliwości przerwać 
transakcję i  niezwłocznie skontakto-
wać się ze swoim bankiem.

Red.

Nie bądź obojętny – trwa 
akcja ZIMA 2019/2020

Akcja zima

Polkowiccy policjanci realizują 
działania pomocowe w ramach ak-
cji „Zima 2019/2020”, podczas któ-
rej systematycznie sprawdzają 
dworce, przystanki, pustostany, 
ogrody działkowe, węzły cieplne 
oraz inne tego typu miejsca, gdzie 
mogą znajdować się osoby potrze-
bujące pomocy.

Funkcjonariusze proszą o informacje 
o osobach bezdomnych, samotnych 
i bezradnych, których życie jest za-

grożone z uwagi na niskie temperatury. 
Zwróćmy szczególną uwagę na proble-
my osób narażonych na takie warunki 
pogodowe w okresie zimowym.
Zarówno w  ubiegłym jak i  obecnym 
sezonie zimowym polkowiccy funkcjo-
nariusze reagowali na zagrożenia zdro-
wia i życia wobec wielu osób potrzebu-
jących pomocy, często nietrzeźwych, 
które wieczorem i  w  nocy na dworze, 
w  niskich temperaturach przebywali 
w  parkach, na przystankach komuni-
kacji miejskiej lub w  innych miejscach. 
Najczęściej osoby, te będąc pod wpły-
wem alkoholu, nie były w stanie poru-
szać się o własnych siłach.
– W  takich przypadkach policjanci 

w  zależności od sytuacji przewożą 
takie osoby do wyznaczonych miejsc, 
gdzie mogą spędzić noc, bądź umiesz-
czają je w  policyjnym pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych do wytrzeź-
wienia. Osoby te najczęściej z powodu 
spożytego alkoholu nie odczuwają 
zimna przez co są najbardziej narażo-
ne w niskich temperaturach na śmierć 
z  powodu wychłodzenia organizmu- 
wyjaśnia sierż. szt. Przemysław Rybi-
kowski z polkowickiej komendy.

Policja prosi o informacje 
o osobach bezdomnych, 
samotnych i bezradnych, 
których życie jest zagrożone.

Sytuacje osób potrzebujących można 
również zgłaszać poprzez Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W ka-
talogu dostępnych zagrożeń znajduje 
się również takie, które może mieć 
wpływ na bezpieczeństwo innych 
osób. Mowa o kategorii „Bezdomność”, 
która pozwala użytkownikom wskazy-
wać miejsca przebywania osób bez-
domnych, potrzebujących pomocy, co 
staje się bardzo istotne w  przypadku 
spadku temperatur.

Red.

Policjanci rozmawiali  
z uczniami o cyberprzemocy

Profilaktyka
Polkowiccy policjanci spotkali się 
z uczniami Szkół Podstawowych 
nr 1 i 3 w Polkowicach, aby poroz-
mawiać o  niebezpieczeństwach 
oraz skutkach wynikających z nie-
właściwego korzystania z Interne-
tu. W prelekcji uczestniczyło blisko 
100 uczniów, których funkcjonariu-
sze uświadamiali, na czym polega 
zjawisko cyberprzemocy.

Nękanie rówieśników, udostępnia-
nie danych osobowych, dostęp 
do treści nieodpowiednich dla 

małoletnich, to wszystko może za sobą 
nieść poważne konsekwencje.
Funkcjonariusze zapobiegając niepo-
żądanemu zjawisku cyberprzemocy, 
informowali polkowickich uczniów 
o skutkach umieszczania w sieci obraź-
liwych wpisów i  haseł, które pomimo 
usunięcia, pozostają tam na zawsze. 
Podczas spotkania mundurowi omówili 

również regulacje prawne dotyczą-
ce przestępstw i  wykroczeń popeł-
nianych przez Internet oraz telefony 
komórkowe. Uczniowie obejrzeli pre-
zentację, dotyczącą przedmiotowego 
zjawiska. Pamiętajmy! Kompromitujące 
i poniżające treści umieszczone w sieci 
są dostępne dla wielu osób w  bardzo 
krótkim czasie, a wpisy mimo, że zosta-
ną usunięte, to ich kopie są możliwe do 
odtworzenia.

Red.

Burmistrz Przemkowa, Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach 
wraz z Zastępcą oraz Kierownik Posterunku Policji w Przemkowie
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Mocne uderzenie

Armia Polkowice
Kacper i Bartosz Muszyńscy pew-
nie wygrali swoje walki podczas 
największej gali kickboxingu w Pol-
sce. Gala odbyła się w Nowej Soli.

W ramach gali kibice mogli zobaczyć sie-
dem walk, dwa pojedynki amatorskie i pięć 
zawodowych. Swoje boje stoczyło dwóch 
polkowiczan – Kacper i Bartosz Muszyń-
scy reprezentujący klub Armia Polkowice.

Kacper Muszyński wystąpił w katego-
rii do 70kg. Walkę zakontraktowano na 
5 rund, a  jego przeciwnikiem był za-
wodnik z Czech, Miroslav Smolar. Po-
jedynek zakończył się przed czasem. 
Kacper znokautował swojego rywala 
jeszcze w pierwszej rundzie i tym sa-
mym zdobył pas MFC.
Drugi z naszych zawodników, Bartosz 
Muszyński, walczył w  kategorii do 
83kg, zmierzył się on z  zawodnikiem 
z  Pragi, Jaroslavem Chmelem. Walka 
była zakontraktowana na trzy rundy. 
Bartek po trzykrotnym liczeniu rywa-
la, w pięknym stylu, wygrał pojedynek 
w pierwszej rundzie przez TKO.

Warto wspomnieć, 
że zawodników Armii 
dopingowało 200 kibiców 
z Polkowic i  byli oni 
najgłośniejszą grupą 
kibiców podczas gali.
To był ostatni w tym roku start zawod-
ników Armii Polkowice. Kolejne walki 
rozpoczną się już w nowym roku, a za-
inaugurują je Amatorskie Mistrzostwa 
Polski.

Red.

Barbórkowe ciężary

Zawody
Jiri Orsag z Czech wygrał 41. Tur-
niej Barbórkowy w  podnoszeniu 
ciężarów. Najlepszy z Polaków – 
Arkadiusz Michalski zajął drugie 
miejsce.

41. Turniej Barbórkowy po raz pierw-
szy w historii urósł do rangi zawodów 
międzynarodowych. Na pomoście 
mogliśmy zobaczyć 11 znakomitych 
sztangistów, w  tym 5 obcokrajowców 
z  czołówki europejskiej. Barwy Gór-
nika Polkowice reprezentowali: Jakub 
Michalski oraz Tomasz Rosoł.
Oprawa turnieju była niesamowita. 
Występy artystyczne, konkursy, a tak-
że część muzyczna zrobiły duże wra-
żenie na licznie przybyłych kibicach. 
Wszystko udało się zapiąć na ostatni 
przysłowiowy guzik.
Rywalizacja turniejowa rozpoczęła się 
od rwania. Tutaj największym ciężarem 
popisał się zawodnik Izraela - David Li-
tvinov, który wyrwał sztangę ważącą 
175kg. Tuż za nim uplasował się Peter 
Nagy z Węgier, uzyskując 167kg, nato-
miast trzecim zawodnikiem po rwaniu 
był Radoslav Tatarcik ze Słowacji, 
podnosząc sztangę o 166kg. Najlepszy 
z naszych zawodników - Arkadiusz Mi-
chalski wyrwał ciężar 165kg.

W  podrzucie sztanga ważyła już 
znacznie więcej. Tutaj bój o  pierwsze 
miejsce w turnieju stoczyli: Jiri Orsag 
z Czech oraz Arkadiusz Michalski (Bu-
dowlani Opole), wychowanek Górnika 
Polkowice. Walka o zwycięstwo w tur-
nieju toczyła się do ostatniego po-
dejścia. Arkadiusz Michalski w  swojej 
trzeciej próbie podrzucił sztangę wa-
żącą 218kg. Niestety nie wystarczyło 
to jednak do zwycięstwa. Klasą dla 
siebie tego dnia był Jiri Orsag z Czech, 
który w  ostatnim podejściu podniósł 
ciężar 237kg i  w  punktacji Sinclaira 
uzyskał 413,4 punkty, wyprzedzając 
Arkadiusza Michalskiego zaledwie 
o 0,3 punkta.
Każdy z  zawodników otrzymał trady-
cyjne dyplomy, medale oraz nagrody 
rzeczowe i pieniężne.
Zwycięzca zawodów otrzymał czek 
o wartości 10 tysięcy złotych.

Zdaniem wielu sympatyków 
podnoszenia ciężarów, jak 
również samych zawodników 
był to najlepszy turniej jaki 
odbył się do tej pory w Polsce. 
Brawa dla organizatorów.

Red.

Zakończyli rok w Tychach
Futsal

Wyjazdowym meczem z GKS Futsal 
Tychy halowi piłkarze KGHM Me-
traco Górnik Polkowice zakończy-
li I rundę rozgrywek. Zielono-czar-
ni ulegli gospodarzom 3:6.

Ostatnie tegoroczne spotkanie I ligi 
futsalu piłkarze Górnika rozegrali 
w  Tychach. Niestety podopieczni 

trenera Grzegorza Nowaka wrócili na 
tarczy, przegrywając 3:6. Pierwszą 
rundę polkowiczanie zakończyli na 11. 
miejscu.
GKS FUTSAL TYCHY – KGHM METRA-
CO GÓRNIK POLKOWICE 6:3 (2:2)
Bramki: Grzegorz Migdał 11, 31, Mi-
chał Słonina 16, Tomasz Bernat 28, 39, 
Wojciech Łasak 30, Grzegorz Migdał 
31 – Radosław Karpiński 10, Grzegorz 
Nowak 17, Dominik Pazio 38.

IX Memoriał 
M. Banacha
Tenis stołowy

Na starcie IX Memoriału trenera 
Mieczysława Banacha stanęło bli-
sko 70 uczestników w wieku 6-65 
lat, a wśród nich wielu obecnych 
i byłych podopiecznych polkowic-
kiej sekcji tenisa stołowego z re-
gionu dolnośląskiego i wielkopolski. 

Oficjalnego otwarcia turnieju doko-
nał Burmistrz Polkowic, Łukasz 
Puźniecki i  Prezes KS Górnik Po-

lkowice, Waldemar Jedynak.
Kilkugodzinny turniej wyłonił następu-
jących zwycięzców.
Kategoria szkoły podstawowe:
1. Badowski Marcin – Głogów
2. Stawicki Szymon – Jerzmanowa
3. Firlej Miłosz – Wijewo
Kategoria Open:

1. Kowalewski Kamil – Legnica
2. Rybikowski Przemysław – Polkowice
3. Skrzypczak Tomasz – Wijewo
Serdeczne podziękowania dla wszyst-
kich uczestników, sponsorów i  osób 
współpracujących przy organiza-
cji imprezy składamy: Burmistrzowi 
Gminy Polkowice Łukaszowi Późniec-
kiemu, Zakładowej Organizacji NSZZ 
Solidarność przy VWMP, Arkadiuszowi 

Lewandowskiemu i  nagrody dla naj-
młodszego i  najstarszego uczestni-
ka , Easy Food catering dietetyczny, 
Krzysztofowi Prusiszowi, Mireli Ha-
mos, Bogusławowi Godlewskiemu, 
Pizzerii Portofino, Helenie Szewc-City 
Pub, Grzegorzowi Ryłko, Zbigniewowi 
Lemieszowi, Markowi Skrzypczakowi – 
Intermarche Polkowice.

Red.

Armia Polkowice 
najlepsza w Polsce

Kickboxing

Dziewięć medali mistrzostw Pol-
ski, to dorobek zawodników Armii 
Polkowice.

Tytuł mistrzowski wywalczyli: 
Ewa Kauch, Mariusz Skupin, Mi-
chał Dziuda, Marcin Niciński i Ja-

kub Rymarowicz. Srebrny medal zdo-
był Gracjan Rzepa, a  brązowy krążek 
przywieźli: Krzysztof Korol, Kacper 
Lenczuk i Bartosz Mietliński.
To największy sukces polkowickie-
go klubu podopiecznych Bartosza 
Muszyńskiego.

Red.
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Bieg im. ks. Jerzego Gniatczyka

Zawody

Blisko 300 biegaczy wzięło 
udział w IV Biegu im. księdza 
Jerzego Gniatczyka.

Po odśpiewaniu hymnu gór-
niczego i  złożeniu kwiatów 
przy tablicy upamiętniającej 

wydarzenia strajku górniczego 
sprzed 38 lat, burmistrz Polkowic, 
Łukasz Puźniecki oficjalnie otwo-
rzył zawody.
Start nastąpił punktualnie o  go-
dzinie 10 sprzed kopalni ZG Rudna. 

Trasa liczyła 7,5 km 
i była podobna do 
tej, która 38 lat temu 
strajkujący górnicy 
przeszli z pacyfikowanej 
kopalni ZG Rudna do 
kościoła św. Barbary 
w polkowickim rynku. 

Tam właśnie usytuowana była 
meta tegorocznego biegu. Naj-
szybciej trasę pokonał Adam 
Draczyński z  Nowej Soli, który 

finiszował po 23 minutach od star-
tu. Wśród kobiet triumfowała Kar-
nityna Prashuk z Ukrainy.
Każdy zawodnik po zakończe-
niu biegu otrzymał pamiątkowy 
medal. Sześciu najlepszym bie-
gaczom w  kategorii open kobiet 
i  mężczyzn dodatkowo wręczono 
puchary. Po biegu nie zabrakło 
również ciepłej herbaty i  posiłku 
regenerującego. Organizatorami 
biegu byli: TKKF "Start" Polkowi-
ce, gmina Polkowice oraz KGHM 
Polska Miedź S.A.

Red.

Thriller dla 
Gorzowa
Koszykówka

Na zakończenie pierwszej run-
dy, w 11. kolejce Energa Basket 
Ligi Kobiet, CCC Polkowice 
przegrało w Gorzowie Wiel-
kopolskim 82:84.

Na gorącym terenie w  Go-
rzowie Wielkopolskim, 
w  niedzielny wieczór, na-

przeciwko siebie stanęły drużyny 
o  podobnym potencjale, sąsiadki. 
Mecz był niezwykle wyrównany 
od pierwszego gwizdka do syreny 
końcowej. Kibice zgromadzeni 
w gorzowskiej hali byli świadkami 
solidnego koszykarskiego widowi-
ska. – Wiele punktów, szybkość, 
energia i sporo błędów oczywiście 
– to musiało się podobać. O zwy-
cięstwie gospodyń zadecydowała 
ich zbiórka w  ataku, bo zdobyły 
po niej 6 ostatnich punktów – po-
wiedział trener Maros Kovacik po 
zakończeniu spotkania. 

– Duże gratulacje dla drużyny 
z Gorzowa – dodał. 
W  hali panowała wspaniała at-
mosfera, zawsze lubię tutaj grać. 
Oba zespoły konsekwentnie reali-
zowały przedmeczowe założenia. 

Piłkę meczową w rękach 
miały Pomarańczowe, 
ale zabrakło im czasu 
na skonstruowanie 
skutecznej akcji. 

CCC Polkowice po emocjonującym 
meczu przegrało 82:84. Do składu 

drużyny po rehabilitacji wróciła 
Maria Conde. Hiszpanka nie poja-
wiła się jednak na parkiecie.
Punkty dla CCC Polkowice: Da-
nielle Robinson 18, Artemis Spanou 
15, Ana-Maria Filip 13, Denesha 
Stallworth 13, Weronika Gajda 10, 
Miljana Bojović 8, Monika Naczk 5.
Punkty dla Polska Strefa Inwe-
stycji Enea Gorzów Wlkp.: Kah-
leah Copper 20, Cheridene Green 
17, Laura Juskaite 14, Annamaria 
Prezelj 11, Zhosselina Maiga 11, 
Chloe Jackson 6, Agnieszka Kacz-
marczyk 5.

Red.

Najlepsze z najlepszych
Koszykówka

Drużyna koszykówki MKS Po-
lkowice wygrała Turniej Bar-
bórkowy Dziewcząt o Puchar 
Burmistrza Polkowic.

Turniej rozgrywany był w Szko-
le Podstawowej nr 3 w Polko-
wicach i trwał trzy dni.

Do rywalizacji przystąpiło 6 dru-
żyn reprezentujących najlepsze 
młodzieżowe kluby koszykarskie 
w  Polsce: MKS MOS Daichmann 
Wrocław, WSTK Wschowa, UKS 

Trójka Żyrardów, SKM Zastal Fat-
to Deweloper Zielona Góra, MUKS 
WSG SUPRAVIS Bydgoszcz oraz 
MKS Polkowice.
Turniej rozgrywany był systemem 
pucharowym. Każda z  drużyn ro-
zegrała po 5 spotkań. Wszystkie 
mecze były niezwykle zacięte. 
W  sumie trzydniowa rywalizacja 
przyniosła zwycięstwo turniejowe 
drużynie gospodyń MKS Polko-
wice, prowadzonej przez trenera 
Sebastiana Rudnickiego. Na dru-
gim miejscu uplasował się zespół 

MUKS WSG SUPRAVIS Bydgoszcz, 
a trzecią pozycję zajęła ekipa UKS 
Trójka Żyrardów. 
Najlepszą zawodniczką turnieju 
wybrano polkowiczankę Zuzan-
nę Stępień, a  królem strzelców 
została Dobrochna Bogus z  MKS 
Polkowice.
Organizatorem turnieju był Miejski 
Klub Sportowy Polkowice. Nagro-
dy ufundowali gmina Polkowice, 
hurtownia "Stępień" oraz cukiernia 
- piekarnia Horbas.
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