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Zasłyszane w powiecie

Budżet na 2020 r. uchwalony
Oszczędność i celowość to wyra-
żenia najlepiej określające uchwa-
lony przez powiat polkowicki bu-
dżet na 2020 rok.

Na ostatniej sesji w starym roku 
Radni Powiatu Polkowickiego 
jednogłośnie przyjęli uchwałę 

zatwierdzającą budżet na rok 2020. 60 
mln zł dochody powiatu, będą mniejsze 
niż w roku 2019 o ok. 13%. Na dochody 
powiatu składają się dochody mająt-
kowe i bieżące, które pochodzą m.in. 
z: dotacji, subwencji, udziału w podat-
kach. 
Mimo mniejszych dochodów powiat 
planuje wiele inwestycji, wszystkie są 
spójne z działaniami priorytetowymi 
obecnego zarządu. Przyjęte zadania 
inwestycyjne to kontynuacja zadań w 

ramach projektów unijnych, nowe za-
dania jak i kontynuacja zadań rozpoczę-
tych w ubiegłych latach budżetowych. 
Część z nich przewiduje współfinanso-
wanie z innych zewnętrznych źródeł .
 Wydatki inwestycyjne na ten rok to 
kwota ponad 7 ml zł zaplanowano m. 
in. :
- przebudowę dróg i chodników na te-
renie powiatu
- wsparcie na rozbudowę nowej sie-
dziby dla Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Polkowicach
- budowę budynku mieszkalnego o cha-
rakterze opiekuńczo-wychowawczym
- scalenie gruntów wsi Brunów w gmi-
nie Chocianów.
Ujęte w projekcie budżetu wydatki in-
westycyjne w wysokości 7.319.533 zł 
stanowią prawie 12 % z ogółu plano-
wanych wydatków.

Jak co roku, powiat przeznaczy także 
środki na działalność oświatową, kul-
turalną oraz z zakresu ochrony zabyt-
ków czy dotacje na działalność jedno-
stek ochotniczych straży pożarnych z 
terenu naszego powiatu.
Niestety dla porównania powiat polko-
wicki będzie musiał, kolejny rok doko-
nać również obowiązkowej wpłaty do 
budżetu państwa tzw. „Janosikowego”, 
na kwotę blisko 4, 5 mln zł, który sta-
nowi prawie 7% naszych wydatków 
Gdybyśmy mogli tę kwotę pozostawić z 
pewnością inwestycje powiatowe mo-
głyby być znaczniej bardziej imponu-
jące udałoby się nam wyremontować 
więcej km dróg, chodników, wesprzeć 
w szerszym zakresie działania zwią-
zane z bezpieczeństwem, oświatą czy 
polityką społeczną.  

red

Nowy przystanek w Tarnówku
AKTUALNOŚCI

W odpowiedzi na potrzeby 
mieszkańców Tarnówka oraz 
miejscowości gminy Gręboci-

ce, w porozumieniu międzygminnym 
dotyczącym organizacji publicznego 
transportu zbiorowego relacji Polkowi-
ce – Grębocice na rok 2020 uwzględ-
niono nowy przystanek autobusowy w 
Tarnówku. Projekt został uzgodniony 
z wójtem Grębocic Romanem Jabłoń-
skim. Jest to drugi przystanek w tej 
miejscowości na wspomnianej linii nr 
20. Utrzymano również dotychczaso-
wą ilość połączeń tj. 4 kursy z Polkowic 
do Grębocic i 4 z Grębocic do Polkowic. 
Przypomnijmy, że komunikacja ta jest 
dla pasażerów bezpłatna

red.
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Idzie w świat przykład współpracy
Nie od dziś mówi się, że w jedności siła. 
Znakomitą egzemplifikacją tej starej 
zasady był tegoroczny Orszak Trzech 
Króli w Polkowicach, który przez jakiś 
czas stał pod znakiem zapytania. Przy-
czyny formalne sprawiły, że nie mógł 
się on odbyć pod auspicjami warszaw-
skiej fundacji, która co roku koordynuje 
większość Orszaków w całej Polsce. 
Większość, ale nie wszystkie. 
Są bowiem miasta i miejscowości, 
w których święto to przygotowuje 
się oddolnie, siłami stowarzyszeń, 
parafii, organizacji świeckich i 
zwykłych ludzi. Właśnie Taka formę 
przygotowań przyjęto w Polkowicach 
i okazało się, że w opinii mieszkań-
ców naszego miasta był to jeden z 
najbardziej udanych Orszaków. 
Przykładem niech będzie rekordowa 
frekwencja, która wzięła się właśnie z 
racji organizowania pochodu Mędrców 
przez kilka różnych podmiotów, w 
tym Urząd Gminy, Centrum Kultury 
w Polkowicach oraz organiza-
cje przykościelne i wszystkie 
trzy parafie. Czyn powzięty 
wspólnie, solidarnie podzielone 

działania, rzutkość i przedsiębior-
czość wszystkich organizatorów 
sprawiła, że w niepamięć poszły 
wcześniejsze obawy o to, czy Orszak 
w ogóle ulicami Polkowic przejdzie. 
Przeszedł, i to z takim przytupem, z 
takim duchem wspólnoty i jedności, że 
mogą z niego brać przykład wszyscy 
ci, którzy będą je organizowali w 
przyszłości. Na str. 9 przygotowaliśmy 
dla naszych Czytelników fotorelację 
z tego wydarzenia i tam można po-
wspominać tę atmosferę i spróbować 
odnaleźć siebie na kilku fotografiach. 
W tym numerze Gazety Polkowickiej 
także dużo informacji z życia samo-
rządu, m. in. relacja z sesji budżetowej 
(str. 3) z zamieszczona mapką inwe-
stycji na terenie sołectw, czy też in-
formacja o nowych formach organizo-
wania konsultacji społecznych (str. 5).

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

Bądź na bieżąco

Odbieraj sms-y i powiadomienia o 
tym co dzieje się w naszej gminie. 
Zarejestruj się na stronie www.

sisms.pl i dołącz do bezpłatnego sys-
temu informacji lokalnej.
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Budżet na 2020 r. przyjęty. Prospołeczny 
i wspierający rozwój gminy  
BUDŻET 2020

Radni miejscy, stosunkiem głosów 
13 za i 7 wstrzymujących się, przy-
jęli budżet na 2020 rok. Przedsta-
wiony przez burmistrza Polkowic 
budżet jest prospołeczny, skon-
centrowany na realizację potrzeb 
mieszkańców, jak i gwarantuje 
zrównoważony rozwój inwestycyj-
ny. Dochody gminy wyniosą 307 mln 
zł, natomiast wydatki 335 mln zł. 

W roku 2020 przeznaczymy na 
rozwój kwotę blisko 80 mln zł, 
a inwestycje zaplanowano na 

terenie wszystkich osiedli i sołectw – 
mówił burmistrz Łukasz Puźniecki, w 
swoim wystąpieniu przed radą miejską. 
To będzie budżet ambitny, ale i trudny. 
Opracowanie jego projektu było wy-
zwaniem szczególnym, zwłaszcza w 
obliczu realiów, w których znajdują się 
obecnie polskie samorządy. Mimo trud-

ności udało się wypracować projekt 
budżetu prorozwojowego – dodał.
Budżet zakłada kilka priorytetów. Jed-
nym z nich jest utrzymanie rozwoju 

gminy, powiązanego z ochroną śro-
dowiska. Dlatego też zabezpieczone 
zostały środki na walkę ze smogiem, 
tworzenie nowych parków i działania 

edukacyjne poświęcone ochronie przy-
rody. Kluczowym projektem stanie się 
budowa klastra energetycznego, który 
w obecnej kadencji pozwoli dzięki in-
westycjom w instalacje fotowoltaicz-
ne, utworzyć lokalny system zielonej 
energii. To z kolei szansa na zreduko-
wanie kosztów energii elektrycznej 
nie tylko dla urzędu, jednostek i spółek 
gminnych, ale docelowo również dla 
indywidualnych odbiorców prądu – 
mieszkańców Gminy.
Kolejnym priorytetem będą działania 
związane z ochroną zdrowia mieszkań-
ców, polegające na m.in. wprowadzeniu 
nowych programów profilaktycznych, 
czy przeprowadzeniu remontów i do-
posażeniu PCUZ w nowoczesny sprzęt 
medyczny, tj. tomograf, USG.
Sport dzieci i młodzieży to kolejny z 
ważnych elementów tego budżetu. 
Warto chwalić się sukcesami naszych 
sportowców i stwarzać im najlepsze 

warunki rozwoju. Do Akademii Pił-
karskiej KS Górnika Polkowice należy 
ponad ćwierć tysiąca najmłodszych 
piłkarzy, dlatego też zabezpieczono 
środki na rozbudowę infrastruktury 
sportowej na stadionie KS Górnik Po-
lkowice i modernizację stadionu lek-
koatletycznego przy ul. 11 – lutego. 
Istotnym celem jest również opraco-
wanie kompleksowego projektu bu-
dowy ścieżek rowerowych dla terenu 
całej gminy. Rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego zostanie wzmocniony 
nowym instrumentem w postaci mikro-
grantów, a środki na budżet obywatel-
ski zabezpieczono na poziomie aż 2 mln 
złotych.
– Przedstawiony przeze mnie budżet, 
to dokument, który ma szczególnie 
ważny dla mnie walor – był szeroko 
konsultowany ze wszystkimi klubami 
radnych, a propozycje w nim zawarte 
przedstawione również Młodzieżowej 
Radzie Gminy i Radzie Seniorów – po-
informował burmistrz Polkowic. Chcę, 
aby tak wyglądała normalność i dobra 
praktyka prac nad tym kluczowym 
dla mieszkańców gminy dokumentem 
– podsumował.
Istnieje wielka szansa, aby gminny-
budżet wesprzeć środkami unijnymi i 
krajowymi, co zresztą udało się już w 
2019 roku. Mijający rok gmina kończyła 
z rekordową kwotą pozyskanych pie-
niędzy zewnętrznych – ponad 40 mln 
zł. Środki  te są niezbędne do realizacji 
kluczowych inwestycji.

Istotną część budżetu stanowią in-
westycje w transport, infrastrukturę 
drogową, czy tworzenie przestrzeni,  
miejsc rekreacji dla mieszkańców. 
Działania o różnym charakterze re-
alizowane będą na każdym osiedlu 
w Polkowicach, i na terenie każdego 
sołectwa.
Budżet na 2020 to również stałe 
wsparcie działań inwestycyjnych 
służb i jednostek dbających o poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców. Wspar-
cie otrzyma Policja, Straż Pożarna i 
Miejska oraz OSP. Gmina wesprze, m.in. 
rozbudowę obiektu Państwowej Straży 
Pożarnej, opracowanie dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej nowej 
siedziby Komendy Powiatowej Policji, 
zakup defibrylatora dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Suchej Górnej.
Jednym z najważniejszych elementów 
inwestycji będzie zagospodarowanie 
terenów zielonych. W Polkowicach 
powstaną tak zwane „Parki kieszonko-
we”. Zagospodarowane zostaną tere-
ny wzdłuż ulicy Kopalnianej, wnętrza 
osiedli Kmicica, Dąbrowskiego, Polan-
ka, czy tereny przy ulicy Ociosowej. 
Rewitalizacji poddany zostanie również 
park przy ul. Dąbrowskiego.

Regionalna Izba Obrachunkowa po-
zytywnie zaopiniowała budżet. RIO, 
badając przedłożony projekt uchwały 
budżetowej, stwierdziło że projekt 
uchwały, spełnia wymogi określone w 
ustawie o finansach publicznych.
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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 – PRACA
Nauczyciel współorganizujący kształcenie 
integracyjne
Warunki pracy
Stanowisko
•  nauczyciel współorganizujący kształcenie 

integracyjne
Miejsce Pracy
•  Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyj-

nymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach, ul. 
Mjr Hubala 1A

Zakres obowiązków
1.Współorganizowanie zajęć i czynności wynikają-
cych z zadań statutowych przedszkola, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zajęć dydaktycznych, opiekuń-
czych i wychowawczych wynikających z potrzeb i 
zainteresowań dzieci.
2.Realizowanie czynności związanych z przygotowa-
niem się do zajęć, samokształceniem się i doskonale-
niem zawodowym.
3.Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każ-
dego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju.
4.Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i za-
interesowań dzieci i udzielanie im pomocy
w przezwyciężaniu niepowodzeń.
5.Dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicz-
nych (monitoring rozwoju dziecka).
6.Informowanie rodziców o postępach dzieci.
7.Systematyczne planowanie i realizacja zajęć wy-
chowawczo – dydaktyczno – opiekuńczych bezpo-
średnio z dziećmi.
8.Udział w posiedzeniach i pracach rady 
pedagogicznej.
9.Aktywne uczestnictwo w różnych formach dosko-
nalenia na terenie placówki i poza jej terenem.
10.Systematyczne pogłębianie wiedzy pedagogicznej.
Wymiar czasu pracy
•  1 etat
Co oferujemy?
•  1 etat /Umowa od pracę na rok szkolny 2019/2020,
Minimalne wymagania
Wykształcenie
•  wyższe kierunkowe: wychowanie przedszkolne z 

przygotowaniem pedagogicznym, pedagogika spe-
cjalna, pedagogika rewalidacyjna lub podyplomowe 
z zakresu pedagogiki specjalnej,

Umiejętności i uprawnienia
• doświadczenie w pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi
• komunikatywność i wysoka kultura osobista

• dobry kontakt z dziećmi

• cierpliwość, odporność na stres

• odpowiedzialność za realizację zadań

• umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy 

oraz innych

• systematyczność i rzetelność w pracy

• umiejętność pracy w zespole

• umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników 

swojej pracy

Inne wymagania

• pogodne usposobienie, cierpliwość, wysoka kultura 

osobista;

Dane pracodawcy

Pracodawca

• Przedszkole Miejskie nr 6 z Oddziałami Integracyj-

nymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach

Sposób aplikowania

•  Podania proszę składać osobiście w sekretariacie 

Przedszkola Miejskiego nr 6 z Oddziałami Integra-

cyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Polkowicach do 

dnia 17.01.2020 r.

Adres

•  ul. Mjr Hubala 1A, 59-101 Polkowice

Osoba do kontaktu

•  JOANNA ZIOMEK

Numer telefonu

•  767-454-016

E-mail

•  kadry@pm6.polkowice.pl

Wymagane dokumenty

•  CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające 

kwalifikacje, oświadczenie o wyrażeniu zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w procesie re-

krutacji, oświadczenie o niekaralności,

Ważność oferty

•  17-01-2020

OGŁOSZENIE
Nabór kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego 
w Lubinie: Wybory uzupełniające ławników na kadencję 
2020-2023
 
Informuje się, że Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy zwrócił 
się z prośbą do Rady Miejskiej w Polkowicach o przeprowa-
dzenie wyborów uzupełniających i dokonanie wyboru 4 osób 
na  ławnika do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
do Sądu Rejonowego Lubinie na kadencję 2020 – 2023.
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
do 31 stycznia 2020 r.
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest 
niedopuszczalne.
Wzory dokumentów należy pobrać ze strony BIP Urzędu Gmi-
ny w Polkowicach lub osobiście w pokoju nr 203 (II piętro).
Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy art. 
158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.).
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że 
ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cy-
wilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończyła 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą  lub 
mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczyła 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obo-
wiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie 
branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach 
oraz prokuraturze,
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia 
można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  
sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowi-
ska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni lub aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa
 
Kandydatów na ławników zgłaszają:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia,
- organizacje społeczne i zawodowe  zarejestrowane na pod-
stawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem  partii politycznych, oraz co najmniej 50  oby-
wateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących 
stale na terenie gminy dokonującej wyboru (na terenie gminy 
Polkowice).
 
Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 
31 stycznia 2020 r., w Urzędzie Gminy w Polkowicach, (kance-
laria)  w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 7.30-15.30, 
wtorek 7.30-17.00 , czwartek - piątek 7.30 – 14.00 tel. (76) 75-
92-020, (76) 84-74-133.
 

Wymagane dokumenty:
-  karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego,
-  informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca zgła-
szanej osoby,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko 
niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub prze-
stępstwo skarbowe,
-  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony 
władzy rodzicielskiej, a także, że władza  rodzicielska  nie 
została mu ograniczona ani zawieszona
-  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej   w  rozumieniu 
przepisów ustawy  z dnia 27 października 2017 r. o podsta-
wowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217  oraz z 2018 r. poz. 
1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do  wykony-
wania funkcji ławnika,
-  2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składa-
niu wniosku o wydanie dowodu
    osobistego.
  
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez 
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową 
dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Są-
dowego albo odpis  lub zaświadczenie potwierdzające wpis 
do  innego właściwego rejestru 
lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
W  przypadku kiedy zgłaszają obywatele należy załączyć 
listę osób (pięćdziesięciu osób), zawierającą imię (imiona), 
nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania 
i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób. Pierw-
sza osoba na wymienionej liście jest uprawniona do składania 
wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.
 
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 
trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
 
Koszt opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego 
Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego 

właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadcze-
nia lekarskiego ponosi kandydat 
na ławnika.
 
Karty zgłoszeń oraz druk informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego dostępne 
są do pobrania w  Urzędzie Gminy w Polkowicach, pok. nr 203  
jak również na stronie 
BIP Urzędu : https://bip.polkowice.eu w zakładce „Wybory 
ławników” oraz  na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości  - 
www.gov.pl.

Wybory uzupełniające przeprowadzone zostaną - luty/ma-
rzec 2020 r. przez  Radę Miejską w Polkowicach  w głosowa-
niu tajnym.

Polkowice, 30 grudnia 2019 roku.
Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych
przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 
119 ze zm.) – RODO
1. Administratorami danych osobowych są Bur-
mistrz Polkowic i Rada Miejska w Polkowicach, z siedzibą w 
Urzędzie Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice.
2. W Urzędzie funkcjonuje Inspektor Ochrony Da-
nych, z którym można skontaktować się w sprawach związa-
nych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektro-
nicznej na adres 
e-mail: iod@ug.polkowice.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Po-
lkowice, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Ry-
nek 1, 59-100 Polkowice.
3. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w 
celach związanych realizacją zadania z zakresu administracji 
rządowej zleconego gminie, polegającego na przygotowaniu i 
realizacji procedury wyboru ławników.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wy-
pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administrato-
rze). Powyższy obowiązek wynika z przepisów ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).
5. Dane zostaną udostępnione: 
1) członkom zespołu opiniującego – w celach 
związanych z wydaniem opinii o zgłoszonym kandydacie na 
ławnika, w szczególności w zakresie spełnienia przez niego 
wymogów określonych w ww. ustawie,
2) komendantowi wojewódzkiemu Policji – w ce-
lach związanych z zasięgnięciem informacji o kandydacie na 
ławnika,
3) prezesowi właściwego sądu – w zakresie okre-
ślonym w ww. ustawie – w przypadku wyboru na ławnika,
4) podmiotowi zgłaszającemu – w przypadku nie-
wybrania na ławnika, w wyznaczonym terminie po przepro-
wadzonych wyborach.
6. Dane mogą zostać udostępnione innym podmio-
tom jeśli taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez 
okres przeprowadzania wyborów ławników w gminie Po-
lkowice, a po jego zakończeniu dane dotyczące wybranych 
ławników zostaną przesłane do prezesa właściwego sądu. 
W zakresie danych kandydatów niewybranych, karta wraz z 
dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ww. ustawy, 
podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, 
który nie został wybrany na ławnika, może odebrać w ter-
minie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku 
nieodebrania dokumentów w wyznaczonym terminie, zostaną 
one zniszczone przez komisję powołaną przez radę gminy w 
terminie 30 dni po upływie wyżej określonego terminu. W 
pozostałym zakresie dokumentacja przechowywana będzie 
przez odpowiedni okres wynikający z przepisów prawa doty-
czących obowiązku archiwizacji dokumentów.  
8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dal-
szego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia 
danych – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Admini-
stratorom realizacji tych praw. 
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych 
narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony da-
nych osobowych. 
10. Administratorzy danych nie mają zamiaru prze-
kazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub orga-
nizacji międzynarodowej.
11. Podczas przetwarzania danych zbieranych dla 
ww. celów nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowa-
nia decyzji, w tym profilowania. 
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Konsultacje społeczne 
– głosowanie również 
przez internet 

MIESZKAŃCY. 

Od przyszłego roku, w ramach kon-
sultacji społecznych, mieszkańcy 
gminy Polkowice będą mogli decy-
dować i wyrażać swoje opinie do-
tyczące rozwoju miasta nie tylko 
podczas otwartych spotkań, ale 
również przez internet. Dodatko-
wo sami będą mogli inicjować takie 
konsultacje. 

Radni miejscy podczas ostatniej se-
sji jednogłośnie przyjęli uchwałę 
określającą nowe zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji społecz-
nych. Tym samym, wiążące staną się 
głosy i opinie mieszkańców wyrażone 
drogą elektroniczną.
– Do tej pory, aby wziąć udział w 

konsultacjach społecznych koniecz-
ny był osobisty udział w spotkaniach. 
Nowe zasady wprowadzają szereg do-
datkowych narzędzi po to, aby każdy 
zainteresowany mógł z nich dowolnie 
i wygodnie korzystać. Nowością będzie 
możliwość głosowania czy wyrażania 
swoich opinii przez internet za pomocą 
strony www.konsultacje.polkowice.eu 
– wyjaśnia Wojciech Żbikowski, peł-
nomocnik burmistrza ds. komunikacji z 
mieszkańcami.
Przyjęta uchwała umożliwia mieszkań-
com inicjowanie własnych konsultacji. 
Zgodnie z jej zapisami pomysł musi 
poprzeć co najmniej 300 mieszkańców 
gminy Polkowice. Inicjatorami przepro-
wadzenia konsultacji może być również 
burmistrz i rada miejska.

Małgorzata Wasilewska

Ceny wody i ścieków na 
dotychczasowym poziomie  

BUDŻET. 
Gmina nadal będzie dopłacać do ce-
ny wody i ścieków, utrzyma rów-
nież obowiązujące stawki opłat. 
Ratusz na odciążenie portfeli 
mieszkańców przeznaczy ponad 
2,6 miliona złotych.

Uchwała budżetowa przyjęta przez 
Radę Miejską przewiduje dalsze 
dofinansowanie przez gminę kosz-

tów ścieków i wody dla mieszkańców 
gminy Polkowice. Na ten cel w tego-
rocznym budżecie zabezpieczono 2,6 
mln zł. Stawki dofinansowania przez 
gminę pozostają na dotychczasowym 
poziomie. Wyniosą 3,18 zł do każdego 

kubika – wyjaśnia Roman Tomczak, 
rzecznik prasowy UG Polkowice.

Po dopłatach, od stycznia polkowicza-
nie nadal zapłacą 5,30 zł za m3 wody 
i 7,70 zł za m3 ścieków. Od czerwca 
kwota ta wzrośnie o 14 groszy. Wynika 
to z decyzji jaką wydał dyrektor Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie. 
Według danych, polkowiczanie zuży-
wają w trakcie roku 829.359,34 m3 
wody, co daje 69.113,28 m3 na miesiąc 
i 2.303,78 m3 na dzień.

red

Stawiają na zdrowie mieszkańców 

GMINA POLKOWICE

Siedemnaście programów zdro-
wotnych będzie realizowanych w 
przyszłym roku w gminie Polkowi-
ce. Radni, na wniosek burmistrza, 
na dodatkową ochronę zdrowia 
polkowiczan przeznaczyli prawie 
3 mln zł. Po raz pierwszy w progra-
mie polityki zdrowotnej znalazły 
się szczepienia dzieci przeciwko 
rotawirusom.

Wybór programów został po-
przedzony analizą potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców 

oraz efektów projektów zrealizowa-
nych w latach poprzednich. W 2020 
roku uruchomiony zostanie również 
nowy program – szczepienia przeciw-
ko rotawirusom. Szczepienia pozwolą 
uniknąć zachorowań, których skutkami 
mogą być poważne powikłania, a nawet 

zgon dziecka.
W przyszłym roku mieszkańcy będą 
mogli skorzystać z siedemnastu pro-
gramów zdrowotnych:
1. „Chronię życie przed rakiem”,
2. „Szczepienia przeciw wirusowi bro-
dawczaka ludzkiego”,
3. „Senior – poprawa zdrowia i komfor-
tu życia osób starszych i niesamodziel-
nych-mieszkańców gminy Polkowice 
poprzez rozszerzenie zakresu długo-
terminowej opieki domowej i ambula-
toryjnej oraz interwencji kryzysowej”,
4. „Maluch – edukacja przedporodowa 
w szkole rodzenia, wczesne wykrywa-
nie zaburzeń ośrodkowej koordynacji 
nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z 
zaburzeniami rozwojowymi”,
5. „Rehabilitacja pacjentów ze scho-
rzeniami narządu ruchu-mieszkańców 
gminy Polkowice”,
6. „Szczepienia przeciwko grypie dla 
mieszkańców gminy Polkowice od 60. 

roku życia”,
7. „Profilaktyka zdrowia sportowców 
amatorów do 21. roku życia”,
8. „Profilaktyka cukrzycy i promo-
cja zdrowia w cukrzycy w gminie 
Polkowice”,
9. „Profilaktyka i promocja zdrowia 
w chorobach układu krążenia, w tym 
rehabilitacja pacjentów po udarze 
mózgu”,
10. „Promocja zdrowia higieny jamy 
ustnej oraz zapobieganie próchnicy 
poprzez leczenie stomatologiczne 
zachowawcze”,
11. „Monitorowanie zdrowia w ochronie 
ekologicznej dziecka w środowisku do-
mowym, szkolnym oraz w trakcie po-
bytu uczniów klas III szkół podstawo-
wych z gminy Polkowice na zielonych 
szkołach”,
12. „Opieka paliatywno-hospicyjna nad 
pacjentem przewlekle i nieuleczalnie 
chorym realizowana w środowisku do-
mowym i w przychodni”,
13. „Dbając o zdrowie-rehabilitacja dla 
mieszkańców gminy Polkowice”,
14. „Zdrowi i aktywni po 50-ce”,
15. „Mocny kręgosłup-korekcja wad 
postawy u dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Polkowice”,
16. „Zdrowy ruch-zdrowe życie”,
17. „Szczepienia przeciwko rotawiru-
som dzieci zamieszkujących w gminie 
Polkowice”.
Dodatkowo do przyszłorocznej poli-
tyki zdrowotnej planowane jest włą-
czenie programu szczepień przeciwko 
HPV. Projekt nie znalazł się w zawar-
tej uchwale ze względu na czasową 
niedostępność szczepionki na rynku. 
Po uzyskaniu informacji o dostępno-
ści produktu medycznego szczepie-
nia przeciwko HPV również zostaną 
uwzględnione wśród programów poli-
tyki zdrowotnej w gminie Polkowice na 
2020 roku.

Paula Piastowska

Niepełnosprawni skorzystają z 
bezpłatnej pomocy asystenta 

GMINA POLKOWICE

Od tego roku mieszkające w gminie 
Polkowice osoby z niepełnospraw-
nościami będą mogły skorzystać 
ze wsparcia osobistego asystenta. 

Gmina Polkowice po raz pierwszy 
przystąpiła do realizacji Progra-
mu „Asystent osobisty osoby nie-

pełnosprawnej”.  Istotą projektu jest 
zapewnienie osobom z niepełnospraw-
nością bezpłatnego wsparcia w wyko-
nywaniu codziennych obowiązków czy 
podejmowaniu aktywności społecznej.

KTO MOŻE LICZYĆ NA POMOC?
Program skierowany jest do pełnolet-
nich osób posiadających orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. Asystent będzie 
mógł pomóc w wykonaniu codziennych 
czynności, np. transport środkami 
komunikacji publicznej, towarzysze-
nie podczas zakupów. W całej gminie 
wsparciem objęte będzie 60 osób.

 WSPARCIE AKTYWNOŚCI
Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” powstał z myślą 
o wszystkich tych, którzy ze względu 
na swoją niepełnosprawność nie mogą 
uczestniczyć w wydarzeniach spo-
łecznych, kulturalnych, sportowych 
czy też udać się na rehabilitację albo 
do lekarza specjalisty. Polkowiczanie 
na pomoc asystenta będą mogli liczyć 
każdego dnia tygodnia w godzinach od 
7 do 22. Należy jednak pamiętać, że 
asystenci nie będą świadczyć usług 

opiekuńczych, ani specjalistycznych 
usług medycznych.

ROZPOCZĘCIE PROGRAMU
Będzie to pierwszy tego typu program 
wsparcia asystenckiego realizowany w 
gminie. Jego rozpoczęcie zaplanowane 
jest na początek lutego 2020 r. Reali-
zator zadania wyłoniony zostanie w 
drodze konkursu ofert, skierowanego 
do organizacji pozarządowych.  Korzy-
stanie z usług asystentów osobistych 
będzie bezpłatne. Źródłem finanso-
wania Programu będą środki z Solidar-
nościowego Fundus zu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości pra-
wie 690 tys. zł oraz z budżetu gminy w 
kwocie około 65 tys. zł.

Małgorzata Wasilewska
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Prezent dla polkowickich strażaków 
BEZPIECZEŃSTWO

O nowy samochód operacyjny po-
większyła się flota pojazdów Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Polkowicach. 
– Dotąd nie mieliśmy samochodu, 
którym moglibyśmy wymieniać 
strażaków będących w akcji – in-
formuje komendant Jatczak. Pra-
wie całość środków na zakup au-
ta pochodziła z budżetu Gminy Po-
lkowice.

Nowy renault traffic może jednorazo-
wo przewozić 9 strażaków. To ważne 
z punktu widzenia prowadzenia skom-
plikowanych i długotrwałych akcji 
gaśniczych.
– Przepisy nakazują dokonywanie 
zmian strażaków, którzy prowadzą 
działania przez dłuższy okres czasu. 
Tym samochodem nie tylko możemy 
przetransportować zmiany strażaków, 
ale także dowieźć niezbędny sprzęt 
– tłumaczy bryg. Sylwester Jatczak, 
komendant KP PSP w Polkowicach.
W uroczystym przekazaniu samochodu 
do służby wzięli udział m. in. burmistrz 
Polkowic Łukasz Puźniecki, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Polkowicach 
Roman Rozmysłowski, starosta polko-
wicki Kamil Ciupak, wójt Gminy Grę-
bocice Roman Jabłoński, delegacja 
polkowickiego hufca ZHP, księża Ma-
rek Pluskota i Stanisław Czerwiński, 
oraz strażacy ze swoim pocztem 
sztandarowym.
Dziękując strażakom za całoroczną 
służbę burmistrz Polkowic podkreślił, 
że ciągłe wzbogacanie i unowocze-
śnianie sprzętu, na którym pracują 
polkowiccy strażacy, to rękojmia bez-
pieczeństwa nie tylko mieszkańców 
powiatu, ale także samych strażaków.
– Obowiązkiem samorządu jest stała 
dbałość o polepszanie warunków pra-
cy strażaków. Pracy ogromnie trud-
nej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej. 

Musimy robić co w naszej mocy, aby 
to niebezpieczeństwo minimalizować. 
Temu służą m. in. środki przekazywane 
przez Gminę na modernizację strażac-
kiego sprzętu – mówił podczas uro-
czystości burmistrz Łukasz Puźniecki.
Komenda Powiatowa PSP w Polkowi-
cach rozwija się nie tylko poprzez za-
kupy nowego sprzętu. W trakcie prac 
budowlanych jest powiększenie sie-
dziby jednostki. Nowe pomieszczenia 
powiększą komfort pracy strażaków. 
Część pomieszczeń po remoncie będą 
mogli zająć ratownicy medyczni, którzy 
mają swoją siedzibę pod tym samym 
adresem.
Po uroczystości przekazania do służ-
by nowego samochodu operacyjnego, 
w siedzibie polkowickich strażaków 
odbyła się tradycyjna wigilia. Razem 
z zaproszonymi gośćmi łamano się 
opłatkiem, składano sobie życzenia 
i podsumowywano mijający rok. W 

ocenie strażaków nie należał on do 
najgorszych.
– Nie mieliśmy do tej pory szczególnie 
tragicznego wydarzenia, choćby ta-
kiego, jak pod koniec 2018 roku, kiedy 
w wyniku katastrofy autobusowej nie-
daleko Polkowic zginęła jedna osoba, 
a kilkanaście było poważnie rannych. 
Mam nadzieję, że i przyszły rok będzie 
spokojny dla mieszkańców i strażaków 
– mówił podczas wigilii strażackiej 
bryg. Sylwester Jatczak.
Samochód operacyjny renault traffic 
rozpoczyna swoją służbę na kilka dni 
przed Bożym Narodzeniem, więc może 
być traktowany przez strażaków jak 
prezent pod choinkę. Za jego zakup za-
płaciła Gmina Polkowice, a środki na 
wyposażenie auta w sprzęt ratowni-
czy strażacy otrzymali z ministerstwa 
spraw wewnętrznych.

Roman Tomczak
.

Rozmawiali o przyszłości zabytku  
SUCHA GÓRNA

Decyzja w sprawie przyszłego 
przeznaczenia pałacu w Suchej 
Górnej będzie podjęta tylko przy 
akceptacji mieszkańców – zapew-
nił przedstawicieli Rady Sołeckiej 
w Suchej Górnej burmistrz Polko-
wic.  

Podczas spotkania z mieszkańcami 
Suchej Górnej, burmistrz Łukasz 
Puźniecki poinformował o projek-

cie przeznaczenia części pomieszczeń 
remontowanego właśnie zabytkowego 
pałacu w Suchej Górnej na potrzeby 
Centrum Polskiej Miedzi. Miałoby ono 
służyć m. in. pielęgnowaniu historii 
górnictwa miedziowego oraz pamięci 
pierwszych powojennych osadników w 
Suchej Górnej i Gminy Polkowice. Cen-
trum Polskiej Miedzi byłoby spółką, 
złożoną z przedstawicieli Gminy jako 
większościowego udziałowca, oraz za-
proszonych do współpracy innych sa-
morządów I podmiotów gospodarczych 
z terenu Zagłębia Miedziowego.
W spotkaniu wzięli udział Stanisław 
Gnat – sołtys Suchej Górnej, Jan 
Juchniewicz – członek Rady Sołeckiej 
oraz reprezentantka mieszkańców 
Anna Krasicka. Oprócz burmistrza 

Puźnieckiego Urząd Gminy reprezen-
towała także Katarzyna Gryś, skarbnik 
Gminy.
Przedstawiciele sołectwa zapewnili, 
że chcą, aby odremontowany pałac 
mógł być w przyszłości dostępny nie 
tylko dla mieszkańców Suchej Górnej, 
ale także dla ogółu, pełniąc rolę pro-
mocyjną naszego regionu.
– Propozycja utworzenia Centrum jest 

jedynie otwarciem długiego procesu 
rozmów i konsultacji z mieszkańca-
mi wsi oraz ewentualnymi partnera-
mi tego projektu. Tylko w przypadku 
obecnego sformułowania zawartego w 
projekcie budżetowym pojawia się pod-
stawa prawna do starań o pozyskanie 
partnerów do tego projektu – wyja-
śniał burmistrz Puźniecki.
Przypomnijmy, że pomysł powstania 

w pałacu w Suchej Górnej Centrum 
Polskiej Miedzi burmistrz przedstawił 
podczas spotkania z mieszkańcami 
sołectwa pod koniec listopada. Po raz 
kolejny mówił o tym w grudniu tego 
roku w trakcie Centralnych Obchodów 
Barbórkowych w Polkowicach.
Centrum miałoby być żywym pomni-
kiem wystawionym powojennym osad-
nikom na tych terenach oraz górnikom 
miedziowym, którzy od ponad półwie-
cza budują tożsamość naszej gminy. 
Na Centrum Polskiej Miedzi miałoby 
się złożyć m. in. zespół konferencyjno-
-wystawienniczy, oraz multimedialne 
centrum muzealne wraz z częścią dy-
daktyczną, z której mogliby korzystać 
uczniowie.
– My, jako Gmina Polkowice, winniśmy 
być kustoszem tych tradycji, zachowy-
wać je i w sposób nowoczesny prze-
kazywać przyszłym pokoleniom. Idea 
Centrum byłaby więc oparta na przy-
kładzie Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, które od piętnastu lat spełnia 
z sukcesem swoją misję edukacyjno-hi-
storyczną, będąc rozpoznawalnym na 
całym świecie symbolem Warszawy 
– mówi Łukasz Puźniecki.
Burmistrz uspokoił także obec-
nych na spotkaniu przedstawicieli 

mieszkańców Suchej Górnej, że ewen-
tualne powołanie podmiotu sprawu-
jącego nadzór nad Centrum Polskiej 
Miedzi nie będzie w żadnym stopniu 
zrzeczeniem się kontroli Gminy Polko-
wice nad pałacem na rzecz jakiegokol-
wiek innego podmiotu.
– Przykładem są m. in. Zamek Książ 
czy Hala Stulecia. Zarówno samorząd 
Wałbrzycha jak i miasto Wrocław mają 
całkowitą kontrolę nad tymi zabytkami 
mimo, że są one nadzorowane przez 
ciała kolegialne, złożone z wielu róż-
nych podmiotów samorządowych oraz 
gospodarczych – przypomniał Łukasz 
Puźniecki.
Burmistrz zapowiedział także, że na 
bieżąco będzie informował społecz-
ność w Suchej Górnej o sytuacji w 
zakresie ewentualnego powstania 
Centrum Polskiej Miedzi w Suchej Gór-
nej. Zapewnił, że przyjmie ewentualne 
zaproszenie do rozmów w tej sprawie z 
mieszkańcami sołectwa. Póki co kolej-
ny termin spotkania z przedstawiciela-
mi mieszkańców Suchej Górnej zapla-
nowano na styczeń 2020 roku w celu 
omówienia m. in. prac inwestycyjnych 
w zabytkowym obiekcie.

Roman Tomczak

Świadczenia zdrowotne 
za samorządowe środki 

ZDROWIE
Mieszkańcy powiatu polkowickiego 
nadal będą mogli korzystać z cało-
dobowej bezpłatnej ambulatoryj-
nej opieki chirurgicznej w Polko-
wickim Centrum Usług Zdrowot-
nych (PCUZ). Jest to wynik podpi-
sanej przez władze Gminy Polko-
wice oraz powiatu polkowickiego 
umowy o finansowaniu wskaza-
nych usług z własnego budżetu. 

Zakres świadczeń obejmuje opiekę 
specjalistów z zakresu chirurgii 
i ortopedii, opiekę pielęgniarską 

oraz diagnostykę radiologiczną. Świad-
czenia realizowane są w tzw. trybie 
ostrodyżurowym, czyli w przypadku 
zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta 
– tłumaczy Mariusz Piskórz, dyrektor 
ds. medycznych  Polkowickiego Cen-
trum Usług Zdrowotnych. 
W dni powszednie taka opieka finan-
sowana jest przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia jedynie do godz. 18. Władze 
Gminy Polkowice oraz powiatu polko-
wickiego po raz kolejny podjęły decy-
zję o finansowaniu z własnego budżetu 
opieki po godz. 18 oraz w dni wolne od 
pracy. 

Gmina Polkowice w 2020 
roku finansuje również 
inne specjalne, bezpłatne 
zadania z zakresu ochrony 
zdrowia dla mieszkańców. 
Wśród nich znalazła się 
tzw. opieka wytchnieniowa 
w Zakładzie Opiekuńczo-
Leczniczym przy PCUZ. 

Opieka ta polega na zapewnieniu osobie 
niesamodzielnej i niepełnosprawnej 
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuń-
czych, podczas gdy nie może sprawo-
wać jej opiekun. Ta czasowa, doraźna 
pomoc ma sprawić, że opiekunowie 
zyskają czas na załatwienie codzien-
nych spraw czy odpoczynek – wyjaśnia 
dyrektor Mariusz Piskórz. 
Dodatkowo, w ramach zadań z zakresu 
ochrony zdrowia, uczniowie szkół pod-
stawowych oraz dzieci uczęszczające 
do oddziałów i punktów przedszkol-
nych zostały objęte ponadstandar-
dową opieką pielęgniarską z zakresu 
higieny szkolnej.

Roman Tomczak
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Rusza budowa drogi w 
Polkowicach Dolnych

INWESTYCJE
Rozpoczeła siębudowa ulicy Ja-
skrowej w Polkowicach Dolnych. 
Jej budowa potrwa 5 miesięcy.

Powstający odcinek drogi będzie 
łącznikiem pomiędzy ulicami Prze-
mkowską i Chocianowską. Obecnie 

jest to niezagospodarowany teren, 
porośnięty drzewami samosiejkami i 
krzewami.  Dodatkowo, w ramach in-
westycji powstaną obustronne chodni-
ki i ścieżki rowerowe, które połączone 
będą z ciągiem pieszym na ul. Prze-

mkowskiej. Powstanie również zatoka 
postojowa i siedem miejsc parkingo-
wych. Na potrzeby inwestycji wybudo-
wana zostanie kanalizacja deszczowa.

– Mając na względzie bezpieczeństwo 
mieszkańców i wzmożony ruch na 
drogach w okresie noworocznym, dro-
gowcy rozpoczęli prace od ulicy Prze-
mkowskiej. Prowadzenie robót w tym 
miejscu nie spowoduje utrudnień dla 
pieszych i kierowców – informuje Ma-
riusz Kozłowski z referatu inwestycji 
UG Polkowice.  Następnie prace będą 

postępować w kierunku ulicy Cho-
cianowskiej. W ostatnim etapie prac, 
związanym z włączeniem budowanej 
drogi do ulicy Chocianowskiej, ko-
nieczne będzie tymczasowe zamknię-
cie chodnika.  Przejście dla pieszych 
wyznaczone będzie po drugiej stronie 
ulicy – dodaje.
O postępach prac i możliwych utrud-
nieniach będziemy informować na 
bieżąco. Na budowę nowej drogi wyko-
nawca będzie miał 5 miesięcy.

Małgorzata Wasilewska

–  Z  Ż Y C I A  G M I N Y  –

Zmiana organizacji ruchu na ulicy Dąbrowskiego 

REMONT
 Rozpoczął  się kolejny etap przebu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej w ulicy Dąbrowskiego. 
Od czwartku, 9 stycznia, na czas 
prowadzonych robót, wyłączony z 
ruchu zostanie kilkudziesięciome-
trowy odcinek drogi w pobliżu ron-
da Niepodległości. Kierującym po-
jazdami zaleca się objazd wyzna-
czoną trasą alternatywną.

Kierowcom wyjeżdżającym z miasta w 
kierunku ZG Rudna Główna już na  ron-
dzie Stokrotki (w pobliżu Szkoły Pod-
stawowej nr 2) zaleca się objazd przez 
ulicę Sucharskiego, następnie ulicą 
Wojska Polskiego do ronda Niepodle-
głości. Tę samą trasę należy pokonać 
jadąc od ulicy Polnej i z ZG Rudna Głów-
na do centrum miasta.
Dojazd do posesji przy ul. Mickiewicza, 

Brackiej oraz do zakładów pracy 
mieszczących się  w pobliżu prowadzo-
nych robót drogowych jest możliwy od 
ronda Stokrotki.
Przywrócenie pierwotnej organiza-
cji ruchu planowane jest 20 stycznia, 
jednak w dużej mierze uzależnione 
będzie od warunków gruntowych i 
atmosferycznych.

Prace przy Dąbrowskiego są 

kolejnym etapem przebudowy 
kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej w tym rejonie miasta. 

Dotychczas zmodernizowano odcin-
ki sieci w okolicach ulicy Topolowej, 
Wojska Polskiego i parku miejskiego 
przy ul. K. Baczyńskiego.  Kolejnym po 
Dąbrowskiego, i zarazem ostatnim, bę-
dzie odcinek przy ul. Topolowej, gdzie 

również planowana jest zmiana orga-
nizacji ruchu. O szczegółach będziemy 
informować z wyprzedzeniem.
Przepraszamy za niedogodności zwią-
zane z realizacją inwestycji. Prosimy o 
zachowanie szczególnej ostrożności w 
rejonie prowadzonych robót i zwraca-
nie uwagi na bieżące oznakowanie.

Małgorzata Wasilewska

Będzie cieplej i 
oszczędniej  
EKOLOGIA

Zakończyły się prace budowla-
ne związane z termomodernizacją 
bloku przy ul. Hubala 2a-4d. Budy-
nek zyskał nowoczesny wygląd, a 
jego użytkowanie będzie tańsze i 
bardziej ekologiczne. 

Korzyści z termomodernizacji 
jest wiele. To przede wszystkim 
oszczędności wynikające ze 

zmniejszenia zapotrzebowania energe-
tycznego budynku, co przekłada się na 
niższe koszty ogrzewania. Ocieplenie 
ścian i nowa elewacja poprawiają este-
tykę budynku. Ważne są także aspekty 
ekologiczne. Zastosowane energoosz-
czędne rozwiązania pozwalą zmniej-
szyć emisję zanieczyszczeń i substan-
cji szkodliwych dla środowiska.
– Zakres robót przy ul. Hubala 2a-4d 
obejmował ocieplenie ścian, dachu i 
piwnic. Wymieniono też stare parape-
ty, balustrady balkonów i wyremon-
towano schody wejściowe do budynku 

– wylicza Anita Piechowiak z referatu 
inwestycji UG Polkowice. Efektem tego 
będzie zmniejszenie zapotrzebowania 
budynku na energię, co w konsekwencji 
przełoży się na niższe opłaty za ogrze-
wanie. Budynek zyskał także nowe ob-
licze dzięki nowoczesnej, szaro-niebie-
skiej elewacji – dodaje.
Blok przy ul. Hubala był ostatnim, który 
w minionym roku przeszedł moder-
nizację. W ciągu ostatnich miesięcy 
ocieplono bloki przy ul. Głogowskiej 
1-11, Górników 1-13 oraz 14-26, Chocia-
nowskiej 33, za łączną kwotę prawie 
4,5 mln zł, z czego ponad 3,5 mln sfi-
nansowano z budżetu gminy Polkowice.
Kolejne inwestycje w ramach termo-
modernizacji, wymiany okien i drzwi 
realizowane będą zgodnie z zalecenia-
mi zespołu ds. programu działań na 
rzecz poszanowania energii cieplnej 
w gminie Polkowice, który analizuje i 
rekomenduje dalsze kierunki realizacji 
programu.

Małgorzata Wasilewska
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28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Polkowicach 
WOŚP

Łapiemy wiatr żagle i po raz 28. gra-
my podczas Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy! W tym 
roku dziać się będzie w całym mie-
ście, a nasi wolontariusze już od 
9:00 będą kwestować po mieście z 
naszymi serduszkami. Pamiętajcie, 
liczy się każda złotówka!

FOOD TRUCKI DLA WOŚP 
W POLKOWICACH

Tym razem wyjątkowo zaczynamy grać 
w sobotę o godzinie 12:00 na Rynku w 
Polkowicach, gdzie czekać będzie na 
Was jedzenie z różnych zakątków świa-
ta! Razem ze Smakami Świata Street 
Food wybierzcie się z nami w kulinarną 
podróż po smakach Azji, Ameryki Pół-
nocnej i Południowej, Europy i Afry-
ki! Gwarantujemy, że każdy znajdzie 
coś dla siebie. Nie zabraknie również 
kraftowych browarów oraz grzanego 
wina. 
Miejsce: Rynek Polkowice
Data: 11-12 stycznia
Czas: 12:00-20:00

PŁYWAMY I WSPIERAMY!
W Aquapark Polkowice nie zabraknie 
wodnych  atrakcji. O godzinie 10:00 
rozpoczną się zawody pływackie. W 
licznych kategoriach udział będą mo-
gły wziąć dzieci, nastolatki, dorośli 
oraz całe rodziny. W programie przy-
gotowano również naukę nurkowania 
z Akademią Nurkowania SALEM, która 
rozpocznie się o godzinie 14:00.  
Miejsce: Aquapark Polkowice, ul. Młyń-
ska 4
Data: 12 stycznia
Czas: zapisy od godz. 9:00

KONCERTY NA ŻYWO
Jak co roku nie mogło zabraknąć rów-
nież muzyki na żywo! Od 12:00 w Kinie 
występować będą grupy taneczne 
z terenu gminy, a od 17:00 na scenie 
wystąpią:
- Dorota Janur z egzotycznym tańcem 
brzucha,
- Aneta Szkudlarek i Dawid Sierpina w 
koncercie "Siła kobiet",
- Michał Bober z zespołem w koncercie 
"Wielcy nieobecni".
W trakcie koncertów prowadzone będą 
również licytacje przedmiotów przeka-
zanych przez darczyńców.
Miejsce: Kino Polkowice, ul. Dąbrow-
skiego 1
Data: 12 stycznia 
Czas: 17:00

MECZ CCC POLKOWICE 
– ARKA GDYNIA

Hala sportowa przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 zamieni się z kolei w arenę 
sportowych zmagań. Od 13:00 zapra-
szamy wszystkich mieszkańców na 
wyjątkowy trening z udziałem koszy-
karek klubu CCC Polkowice oraz piłka-
rzy KS Górnik Polkowice. To wyjątkowa 
okazja, by na żywo potrenować z jedny-
mi z najlepszych sportowców!
O 19:00 zapraszamy również na mecz 
drużyny CCC Polkowice, która zmie-
rzy się z klubem Arka Gdynia. Dochód 
ze sprzedaży biletów, dostępnych w 
kasach w dniu wydarzenia od godziny 

17:00, zostanie w całości przeznaczony 
na cel Finału.
Miejsce: Hala sportowa, ul. Dąbrow-
skiego 1A
Data: 12 stycznia
Czas: trening – 13:00; mecz – 19:00

POTAŃCÓWKA DLA SENIORÓW
Ruch to zdrowie, a wiek nie przeszka-
dza w zabawie, dlatego zapraszamy 
wszystkich młodych duchem seniorów 
na wyjątkową potańcówkę, która odbę-
dzie się w Restauracji Uniwersyteckiej 

o godz. 18:00. Zabawę rozkręci DJ Raff!
Miejsce: Restauracja Uniwersytecka, 
ul. Skalników 6B
Data: 12 stycznia
Czas: 18:00

ROZBIEGANE ŚWIATEŁKO 
DO NIEBA Z FITARENĄ

A na zakończenie obowiązkowo 
wspólnie stworzymy wyjątkowe Roz-
biegane Światełko do Nieba! O 18:00 
rozpoczynamy rozdawanie numerów 

i rozgrzewkę, by równo o 20:00, po 
wspólnym zdjęciu z mieszkańcami, 
światełko pobiegło ulicami Polkowic. 
Każdy z uczestników proszony jest o 
zabranie ze sobą świecącej czołówki, 
która rozświetli nasze miasto. 
Obowiązują zapisy w siedzibie klubu 
Fitarena w Polkowicach lub na stronie 
www.euforiabiegacza-sport.pl.
Śmiałków, którzy nie boją się zimna, 
zapraszamy również na Orkiestrowe 
Morsowanie o godzinie 18:00. Zapew-
niamy dużo śmiechu oraz pozytywnej 
energii!

Miejsce: Centralny Park Zabaw i 
Wypoczynku
Data: 12 stycznia
Czas: rozgrzewka i morsowanie – 
18:00; bieg – 20:00

A to nie wszystko! Śledźcie profil Sztab 
WOŚP Polkowice na Facebooku oraz 
stronę www.ckpolkowice.pl. Grajmy do 
końca świata i jeden dzień dłużej!
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Duch wspólnoty
WYDARZENIA

Trzy Orszaki prowadzone przez 
trzech Mędrców spotkały się na 
polkowickim Rynku. Ta nowa forma 
pielęgnowania święta Trzech Kró-
li przypadła polkowiczanom do gu-
stu .

Każdy z Mędrców wyszedł na czele 
swojego orszaku z jednej z polko-
wickich parafii. Spotkaliśmy się 

na rynku, a następnie przeszliśmy do 
amfiteatru, aby zobaczyć jasełka, śpie-
wać kolędy i podzielić się opłatkiem – 
informuje Arkadiusz Spychała, jeden z 
organizatorów tegorocznego Orszaku 
w Polkowicach. W ten sposób ziściła 
się idea, która od początku przyświe-
cała organizatorom – sprawić, aby 
różne parafie, środowiska i organizacje 
wspólnie przygotowały Orszak Trzech 
Króli.

– Ten pomysł na początku wydawał się 
trudny do zrobienia. Ale teraz widzimy, 
że było to nie tylko możliwe, ale także 
potrzebne, bo w ten sposób mocniej za-
znaczył się wśród nas duch wspólnoty. 
Potwierdza to także frekwencja, która 
moim zdaniem była imponująca – uwa-
ża A. Spychała.

Poczucie wspólnoty widoczne 
było także wśród uczestników 
Orszaku. Spory ich odsetek 
stanowiły rodziny z małymi 
dziećmi i młodzież. 

Wzięli w nim także udział księża 
wszystkich trzech parafii w Polko-
wicach, burmistrz Łukasz Puźniecki 
wraz ze swoim zastępcą Wojciechem 

Marciniakiem oraz radni gminni. W 
organizację Orszaku, oprócz szkół, 
stowarzyszeń, wspólnot parafialnych 
i osób fizycznych, włączył się także 
Urząd Gminy Polkowice oraz Centrum 
Kultury w Polkowicach.

Roman Tomczak

–  F O T O R E L A C J A  –
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Nowe oblicze kultury w Polkowicach
KULTURA

Nowy Rok przyniósł w Polkowicach kulturalną zmianę – po połączeniu Po-
lkowickiego Centrum Animacji oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie 
powstało Centrum Kultury, które odtąd będzie zajmować się tworzeniem 
wydarzeń kulturalnych na terenie całej gminy. O wyzwaniach stojących 
przed nowopowstałą instytucją oraz celach i planach na 2020 rok opo-
wiedział nam jej dyrektor – Bogusław Godlewski..
Zapowiadane od kwietnia połączenie PCA oraz WOKu w końcu doszło do 
skutku. Jak będzie wyglądać działalność nowego Centrum Kultury? 
Bogusław Godlewski: W tym roku chcemy przede wszystkim skupić się stworze-
niu atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty kulturalnej dla wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Przede wszystkim nie chcemy tworzyć sztucznego podziału na 
tereny wiejskie i miasto, gdyż teraz mamy możliwość lepszej koordynacji wszyst-
kich naszych działań. Przed połączeniem udało mi się dobrze poznać oba zespoły 
i przyznam szczerze, że jestem bardzo dobrej myśli, bo to szalenie aktywni i kre-
atywni ludzie. Cieszy mnie, że będziemy mogli uczyć się od siebie i wypracowy-
wać nowe sposoby działania. Obecnie dopinamy kalendarz na przyszły rok i już 
teraz widzę, że czeka nas bardzo dużo pracy, tym bardziej, że chcemy również 
położyć większy nacisk na zdobywanie środków zewnętrznych, np. dofinansowań 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy naprawdę dobre zaple-
cze i wspaniałą infrastrukturę w postaci świetlic na terenach wiejskich, więc na 
pewno w pełni to wykorzystamy.
Może nam Pan zdradzić co nieco na temat planowanych wydarzeń? 
Na razie nie za wiele, ale jesteśmy już na zaawansowanym etapie w organizacji 

Polkowickich Dni Teatru, choć nie znamy jeszcze ich dokładnej daty. Mogę za to na 
pewno powiedzieć, że Dni Polkowic w tym roku odbędą się w dniach 20-21 czerw-
ca, czyli ponownie w sobotę i w niedzielę. Tutaj podpisujemy już ostatnie umo-
wy. Wiemy też, że na pewno odbędzie się Jarmark św. Sebastiana, który bardzo 
spodobał się mieszkańcom. Ponownie zawita też do nas Świat pod Kyczerą, który, 
mam nadzieję, uda się nam zorganizować poza miastem. Nie zabraknie też oczy-
wiście Gminnego Święta Plonów oraz dorocznego konkursu kulinarnego. Więcej 
już chyba nie mogę zdradzić, bo chcielibyśmy jeszcze zaskoczyć czymś w naszej 
ofercie. Oczywiście nie zabraknie też mniejszych wydarzeń, koncertów, spotkań 
czy okolicznościowych warsztatów. Na pewno dalej będziemy ożywiać też Rynek 
miasta.
Jakie wyzwania stoją przed Państwa instytucją i Panem, jako dyrektorem?
Największym wyzwaniem, obok oczywiście dopięcia wszystkich wydarzeń, bę-
dzie chyba wypracowanie nowych metod działania i sprawnej komunikacji między 
nami. Sądzę, że ten rok będzie bardziej okresem przejściowym, który wymagać 
będzie od nas cierpliwości, wytrwałości i przede wszystkim otwartości na nowe 
doświadczenia. To jest jednak zupełnie nowa instytucja, którą musimy wspólnie 
zbudować, bazując oczywiście na naszym doświadczeniu. Dialog z pracownikami 
jest tu dla mnie priorytetem. Mam nadzieję, że pod koniec roku, gdy zaczniemy 
podsumowywać pierwszy rok naszej działalności, będę mógł z dumą powiedzieć, 
że kultura w Polkowicach rozkwitła!

–  K U L T U R A  –

Słowa roku 
na świecie
Koniec starego i początek nowego 
roku to czas tworzenia nowych 
planów, postanowień, ale również 
podsumowań. Obok tych książko-
wych, filmowych i kulturowych 
warto również przyjrzeć się języ-
koznawczym plebiscytom, w któ-
rym wybierane jest tzw. „słowo 
roku”. 
Plebiscyty takie mają miejsce 
w praktycznie każdym kraju na 
świecie. Wyjątkowym statusem 
wybór słowa roku (w tym przy-
padku na nadchodzący czas) cie-
szy się w Japonii, gdzie transmisję 
z oficjalnej ceremonii transmitują 
największe kanały telewizyjne. W 
Polsce dużym powodzeniem cie-
szy się prowadzony przez PWN 
i Narodowe Centrum Kultury od 
2016 roku plebiscyt na Młodzieżo-
we Słowo Roku. W tym roku na po-
dium znalazły się „alternatywka”, 
„jesieniara” oraz „eluwina”. Czy 
byliby Państwo w stanie podać ich 
znaczenie? Mnie bez zerknięcia do 
podpowiedzi byłoby z pewnością 
ciężko.
Najczęściej słowa roku wybiera-
ne są w związku z wydarzeniami 
politycznymi lub różnego rodzaju 
zmianami (społecznymi, gospo-
darczymi, kulturalnymi, a nawet 
klimatycznymi) zachodzącymi 
w danym kraju. I tak w Austrii na 
słowo 2019 roku wybrano Ibizę 
związaną z aferą, w wyniku której 
ze stanowiska ustąpił wicekanc-
lerz Heinz-Christian Strache. Na 
trzecim miejscu znalazł się wyraz 
Teigtascherlrazzia, czyli „piero-
gowe przeszukania”, jak nazwano 
akcję odkrycia nielegalnych fa-
bryk chińskich pierożków przez 
wiedeńską policję.
W Rosji słowem roku został pro-
test, a w Australii wybrano cancel 
culture („kultura anulowania”), 
robodebt („automatyczne ściąga-
nie długów”) oraz voice („głos”, 
w znaczeniu rdzennych Australij-
czyków). Brytyjscy słownikarze 
z redakcji Oxford Dictionaries 
wskazali z kolei climate emergen-
cy („zagrożenie klimatyczne”), 
które zdefiniowali jako „sytuację, 
w której konieczne są pilne dzia-
łania na rzecz zredukowania lub 
zatrzymania zmian klimatycznych 
i uniknięcia potencjalnie nieod-
wracalnych szkód dla środowiska, 
będących skutkiem tych zmian”. 
A jakie jest Wasze słowo roku?

Karolina Tolasz

Instruktor w Dziale 
Literackim PCA

Bogusław 
Godlewski

Dyrektor  
Centrum Kultury

Janusz Leon Wiśniewski „Koniec samotności”

Kontynuacja Samotności w Sieci, książki-fenomenu.  Główni 
bohaterowie powieści to nowe pokolenie. Kuba i Nadia rów-

nież poznali się dzięki Internetowi, ale… 
w klasztorze. Ich związek jest całkowi-
tym przeciwieństwem chłodnej relacji 
łączącej rodziców Kuby. 
Wszystkie postaci nieoczekiwanie po-
łączy jedna książka, a historia Nadii i 
Jakuba nabierze niespodziewanego, 
wręcz kryminalnego tempa.

„I znowu zgrzeszyliśmy dobry Boże” – DVD
Rodziny Verneuil i Koffi powracają! Claude i Marie muszą 
stawić czoła nowemu kryzysowi . Tym razem nie ma mowy o 
małżeństwach i rozwodach. Gorzej – pary młode z poprzed-

niej części będą chciały opuścić Francję. 
Jak daleko posuną się teściowie, by za-
trzymać ich w kraju? Religia, tożsamość 
i narodowe stereotypy znów trafią na 
ołtarz krytyki, a państwo Verneuil i 
inni zostaną wyspowiadani na ekranie 
z małych i dużych grzechów. Więcej 
kłopotów, więcej kontrowersji, więcej… 
zabawy!

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. 

Kino Polkowice wraca po 
świątecznej przerwie
KINO

Od przyszłego tygodnia seanse filmowe na nowo za-
goszczą na ekranie polkowickiego kina. Obok cieszą-
cej się dużym powodzeniem „Krainy Lodu 2”, zagramy 
również nowy film Macieja Kawulskiego „Jak zosta-
łem gangsterem. Historia prawdziwa”, który w pre-
mierowy weekend przyciągnął do kin przeszło 250 
tys. widzów. 
„Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa” to film o 
przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie 
na emocje może okazać się tragiczne w skutkach. 
W życiu Bohatera liczą się tylko dwie osoby – najbliższy 
przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego interesów rzą-
dzi przemoc. Akcja filmu zaczyna się w latach 70-tych – już 
wtedy młody Bohater wie, że adrenalina smakuje bardziej niż 
mleko w proszku. Z czasem odkrywa też pragnienie pienię-
dzy, władzy i bycia ponad prawem. Rozpoczyna się transfor-
macja, a jego gangsterski talent rozkwita. Wspólnie z przyja-
cielem buduje własną armię. 
Oparta na faktach historia Bohatera po raz pierwszy poka-
zuje prawdziwe oblicze polskich mafiosów – jak zaczynali w 
kreszowych dresach i stworzyli organizację przestępczą, 
która przez chwilę panowała nad całym krajem. 
Finał tej historii nie został jednak napisany pociskami i 
krwią – czasem słowo rani mocniej niż kula, a miłość i przy-
jaźń mogą być lekarstwem, nawet w najbardziej okrutnych 
rękach.

Nowy film twórców „Underdoga” to prawdziwe oblicze pol-
skiej mafii przełomu lat 90 i 00. Scenariusz powstał w opar-
ciu o historię jednego z wiodących gangsterów w tym okre-
sie, który z uwagi na ukazane wątki w filmie musi pozostać 
anonimowy.
W głównych rolach zagrali Marcin Kowalczyk („Jesteś 
bogiem”) oraz Tomasz Włosok („Underdog”, „Jestem mor-
dercą”) którym towarzyszą Natalia Szroeder oraz Natalia 
Siwiec. 
W filmie nie mogło również zabraknąć znanych i lubianych: 
Jana Frycza, Janusza Chabiora czy Adama Woronowicza.
Film będzie wyświetlany w Kinie Polkowice w dniach 17-19 
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Najpiękniejsze dekoracje świąteczne w gminie
KONKURS

Świąteczne dekoracje posesji i bal-
konów na stałe wpisały się już w 
bożonarodzeniową tradycję. Kolo-
rowe iluminacje oczarowują miesz-
kańców i turystów. W końcu Boże 
Narodzenie to idealna okazja do te-
go, aby do codziennie mijanych ulic 
i  placów wprowadzić radosne ele-
menty ozdobne. 

Nurt świątecznego klimatu po raz 
kolejny porwał polkowiczan, 
którzy ozdobili swoje posesje 

i balkony tysiącami lampek i świą-
tecznych dekoracji. Aniołki, renifery, 
oświetlone choinki i szopki można 
oglądać przy wielu miejscach w całej 
gminie. Na załączonej poniżej ilustracji 
zaznaczyliśmy dokładne lokalizacje 
świątecznych dekoracji domowych po-
sesji oraz balkonów, które biorą udział 
w tegorocznej edycji konkursu na naj-
ładniejszą świąteczną dekorację. Choć 
chłodna, zimowa aura nie zachęca do 
przebywania na świeżym powietrzu, 
to warto wybrać się na krótki spacer i 
na moment poczuć się jak w baśniowej 
krainie. 

– Nie wyobrażam sobie, żeby nie po-
wiesić ozdób w ogrodzie na święta. To 
już się stało tradycją, na którą wszy-
scy czekają, a zwłaszcza moje wnu-
ki – mówi pan Marian. Planowaniem i 
organizacją zajmuje się moja żona, a ja 
najpierw sprawdzam wszystkie świa-
tełka, a później zajmuje się budową de-
koracji. Praca choć jest czasochłonna 

to sprawia mi wiele radości – dodaje.
W tym roku o tytuł najpiękniejszej 
dekoracji walczy w sumie 15 rodzin. 
Uroczyste podsumowanie, ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród zaplano-
wane jest na przełom stycznia i lutego. 
Łączna pula nagród w konkursie wynie-
sie 14 tys. zł.

Małgorzata Wasilewska

Bezpłatnie, bezpiecznie 
i ekologicznie

EKOLOGIA

Jeszcze świeżo w pamięci mamy 
Boże Narodzenie, a już na osiedlo-
wych PSZOK-ach pojawiają się ze-
schnięte choinki, których pozby-
wają się ze swoich domów miesz-
kańcy. Za takie pozbywanie się 
świątecznych drzewek grozi man-
dat. Jak wobec tego we właściwy 
sposób pozbyć się choinki?  

Jak informuje Karolina Szymańska 
z Polkowickiej Doliny Recyklingu, 
zeschnięta, bożonarodzeniowa 

choinka to odpad, który podlega od-
powiedniemu zagospodarowaniu i nie 
wolno jej dowolnie porzucać w dowol-
nym miejscu. 
– Jedyną poprawną możliwością 
pozbycia się poświątecznej choinki, 
czyli odpadu, jest dostarczenie jej do 
Centralnego Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych, zlo-
kalizowanego w Polkowicach przy ul. 
Działkowej 18. Tam bezpłatnie, bez-
piecznie i ekologicznie pozbędziemy 
się niechcianego drzewka. CPSZOK 
czynny jest od poniedziałku do piątku 
od godz. 12-19, natomiast w soboty w 
godzinach od 10-15 – informuje Karoli-
na Szymańska.
Niestety, nie każdy stosuje się do tych 
wymagań, i coraz częstszym wido-
kiem na naszych osiedlach są porzu-
cone drzewka. Zwłaszcza dotyczy to 
Osiedlowych Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 

terenów przylegających do lasów. 
– Za taki czyn grozi kara grzywny w 
wysokości do 500 zł, zgodnie z art. 145 
ustawy Kodeksu Wykroczeń – infor-
muje Artur Gałuszka, komendant Stra-
ży Miejskiej w Polkowicach. 
Warto także przypomnieć, że spalanie 
odpadów w piecach, a tak właśnie trak-
towana jest zeschnięta choinka, jest 
niedozwolone.
Statystyki podają, że co roku Polacy 
kupują przed świętami Bożego Naro-
dzenia ponad 6 mln choinek. Przyozdo-
bione jodły czy świerki cieszą oczy i 
pięknie pachną, ale po świętach za-
czynają gubić igły, schnąć i wtedy po-
jawia się problem. Najczęściej pozby-
wamy się drzewek po święcie Trzech 
Króli (6 stycznia). Ale nie dotyczy on 
wszystkich. 
Jeśli zainwestowaliśmy w drzewko 
w doniczce, z zachowanymi korzenia-
mi, możemy spróbować przesadzić je 
do ogródka. Ale nie od razu. Najpierw 
powinniśmy naszą wysłużoną cho-
inkę umieścić w jasnym i możliwie 
chłodnym pomieszczeniu, w temp. ok. 
10°C. Trzeba ją regularnie podlewać 
do wiosny, ale nie wolno jej wystawiać 
na dwór, bo może zmarznąć. Do ziemi 
wkopujemy choinki dopiero wiosną (ko-
niec marca, kwiecień), po rozmarznię-
ciu gruntu.

Roman Tomczak

Każdy może pomagać

POMOC

Okres przedświąteczny to czas 
niezwykły, pełen refleksji i zadu-
my. Jest to także doskonały mo-
ment, aby okazać wsparcie rodzi-
nom potrzebującym pomocy. Dzię-
ki akcji zainicjowanej przez radne-
go Roberta Drobinę jedna z takich 
rodzin tuż przed świętami otrzy-
mała m.in. nową pralkę, biurko, za-
bawki oraz artykuły spożywcze i 
chemiczne. 

Rodzinę potrzebującą wsparcia wybra-
łem za pośrednictwem Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Polkowicach. Była to 
matka samotnie wychowująca dwójkę 

małych dzieci. Umówiłem się z nimi 
na spotkanie, aby zapoznać się z ich 
sytuacją życiową. Gdy dowiedziałem 
się z jakimi problemami borykają się 
na co dzień oraz jakie są ich największe 
potrzeby, postanowiłem im pomóc – 
opowiada Robert Drobina, radny Rady 
Miejskiej w Polkowicach. 

Chętnych do wsparcia rodziny nie bra-
kowało. Po kilku dniach od rozesłania 
do lokalnych przedsiębiorców informa-
cji o akcji, do pomocy zgłosiła się  Hur-
townia „Stępień” w Polkowicach. Firma 
zasponsorowała część przekazanych 
darów. Kilka dni przed świętami radny 
wraz z przedstawicielami hurtowni 
przywieźli rodzinie potrzebny sprzęt, 

meble oraz artykuły spożywcze i che-
miczne. Reakcja obdarowanych osób 
była niezwykle wzruszająca.

– To jest dla nas naprawdę ogromna 
pomoc. Oby było jak najwięcej takich 
ludzi, którzy bezinteresownie poma-
gają innym. W końcu będziemy mieli 
normalne, beztroskie święta – mó-
wiła polkowiczanka, której udzielono 
wsparcia. 

Mimo, że okres świąteczny już za nami 
warto pamiętać, że zawsze jest dobry 
moment aby pomóc drugiej osobie. Ra-
dość tej obdarowanej rodziny jest na to 
niepodważalnym dowodem.

Paula Piastowska
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Styczeń w ogrodzie 

ZIELEŃ MIEJSKA

Trwający właśnie styczeń, uchodzi 
za najzimniejszy miesiąc polskiej zi-
my. Tegoroczny, póki co, jest  dość 
ciepły, ale niebezpieczne są jednak 
nocne spadki temperatur  do nawet 
-7°C. 

Taka ciepła zima powoduje pewne 
anomalia w przyrodzie np. cieka-
wostką są kwitnące w grudniu, w 

różnych częściach naszego miasta, 
róże rabatowe. Co prawda nie kwitną 
całym łanem, tylko poszczególne 
krzewy, ale i tak jest to ewenement. To 

pierwszy raz od posadzenia, rośliny te 
tak przeciągnęły okres kwitnienia. A 
ciekawe jest to, że nawet nocne spadki 
temperatur nie uszkodziły płatków 
kwiatów.

W związku z taką pogodą, 
musimy obserwować 
przyrodę, gdyż może się 
zdarzyć, że przedwcześnie 
zaczną wschodzić rośliny 
cebulowe jak krokusy, 
narcyzy czy hiacynty. 

Póki spadki temperatur nie będą zbyt 
duże tzn. w granicach -1 do -5°C, ro-
ślinom tym nic nie stanie się. Zresztą 
do takich temperatur są „przyzwy-
czajone” jako kwiaty zapowiadające 
wiosnę. Gdy jednak prognozy pogodo-
we, zaczną zapowiadać nadejście fali 
mrozów, przy braku pokrywy śnieżnej, 
musimy zadziałać.  
Wówczas przedwcześnie wschodzą-
ce kwiaty cebulowe okrywamy prze-
wiewnym materiałem izolacyjnym np. 
stroiszem (gałązki świerkowe), korą 
sosnową, zrębkami. Nie stosujmy liści, 
które po namoknięciu mogą się zbijać, 

co spowoduje ograniczenie dostęp 
powietrza, a rośliny pod taką okrywą 
mogą zacząć zagniwać. 
Trochę boję się, że po tak ciepłych 
dniach może przyjść nagłe i ekstre-
malne ochłodzenie. Gdy tylko nadejdą 
takie prognozy, warto jeszcze raz zwe-
ryfikować zabezpieczenia roślin przed 
mrozem, szczególnie tych wrażliwych. 
Jeszcze raz przypomnę jak zabezpie-
czyć trawy ozdobne, których w ogro-
dach jest coraz więcej. Wczoraj (a 
mamy styczeń) widziałam jak pewna 
pani w ogrodzie wiązała trawy. Trochę 
późno ale ważne, że w ogóle to zrobiła.

Do zabezpieczania traw 
najlepiej wybrać dzień suchy 
i możliwie słoneczny. 

W taki dzień liście traw nie są mokre i 
łatwiej można związywać je w snopki. 
Trawy wiążemy w dwóch lub trzech 
miejscach, aby uformować prawidło-
wy kształt snopka. Wiążemy w ten 
sposób, ponieważ podczas wietrznych 
i mroźnych dni liście traw lubią od-
padać i wędrować po całym ogro-
dzie. A te zaschnięte mają chronić 
wnętrze kępy przed uszkodzeniami 
mrozowymi. 
Dobrze jest też nasadę rośliny 

podsypać korą lub zrębkami. Trawy zi-
mozielone dodatkowo zabezpieczamy 
gałązkami iglaków lub agrowłókniną. 

A co więcej w styczniu… chyba jeszcze 
odpoczywamy, aby już za kilka tygodni 
rozpocząć pierwsze prace  w ogrodach. 
Teraz jest jeszcze czas aby je zapla-
nować, sporządzić projekt ogrodu, 
przemyśleć jego przekomponowanie, 
wprowadzić elementy małej architek-
tury. Warto przeanalizować i nawet 
skonsultować z fachowcem lokalizację 
nowych nasadzeń. Co ważne, tworząc 
ogród, pamiętajmy o sąsiadach, o tym 
by posadzone przez nas rośliny nie 
były uciążliwe dla ludzi mieszkających 
za naszą „miedzą”. 
Niech ten wspaniały świat flory nie 
staje się punktem zapalnym do konflik-
tów międzysąsiedzkich. Niech otacza-
jące nas kwiaty, trawy, drzewa, krzewy 
wydobędą z nas jak najlepsze cechy, a 
otaczająca zieleń zredukuje stres i po-
lepszy nastrój. 

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 

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

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

 � 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. 699 840 113

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

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

 � Działkę rolną o powierzchni 1 
hektar 174 ary częściowo 
zalesioną. Nr działki 765, 
Polkowice Dolne obręb 4.  
665 992 312

 � 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. 692533405

 � Sprzedam   komplet kół 
zimowych z alu felgami, 
oryginalne od Mercedesa, typ 
205/55R 16 91H M S, plus 
dodatkowa opona gratis.
Preferowany odbiór osobisty - 
Polkowice. 600079876

 � Sprzedam garaż ul. Polna 
665 050 709

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

 � Działkę ogrodową 3 ary w 
Polkowicach, ROD Miedzianka, 
altana murowana, oranżeria z 
drewna, huśtawka, prąd, nr 
działki 142. Cena 10 tys. zł 
601 848 299

 � Mieszkanie na ul. Lipowej, 44 
m2, IV piętro. 601 848 
299

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

 � Sprzedam działki budowlane 
9-arowe w Polkowicach Dolnych 
przy ul. Babisza 661 085 
588

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

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

 � Rożen gastronomiczny do 
kurczaków, wymiary 80 x 55 x 45 
cm. 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. 886 655 
788, 661 058 457

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

 �  

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

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

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

 � Części do forda transita 1998 
604 477 221

 � 7 ha pola ornego wraz ze 
stajnią i stodołą w Mileszynie, 
gm. Pęcław (13) 463 55 
89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 � 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. 
664 687 458

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

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

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

 � Pluskwy to nie problem BOMB
A i po problemie 
514 47 51 51

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz 604 993 
012

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

 � Protezy zębowe nowe i 
reperacje. P-ce, ul. Małkowskiego 
10. Pn-Pt, dyżury sobotnio, 
niedzielne. 503 654 005

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

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

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

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

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

 � Adaptacja projektów typowych, 
projekty indywidualne budynków 
mieszkalnych oraz usługowych. 
66 98 34 755

 � Zapraszamy na wycieczki 
jednodniowe do Pragi, Drezna, 
Wiednia, Budapesztu, Krakowa, 
Sandomierza. Odjazdy z parkingu 
Kaufland w Lubinie, www.
zawisza-travel.pl. 667 291 334

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

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

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

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

 � Wywiozę gruz, podstawię 
samochód do wywozu, 

pozostałości po remoncie. 
609 249 127

 � Usługi minikoparką. 
881 643 588

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

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

 � Naprawa komputerów. 
534 621 047

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

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

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

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

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

 � 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. 
511 112 408

 � Sprzedaż kotłów gazowych i 
grzejników. 506 290 
250

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

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

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

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

 �

KUPIĘ 

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

 � Kupię mieszkanie za gotówkę, 
może być zadłużone. 509 600 
058

 � Działkę budowlaną w 
Polkowicach, w Sobinie lub 
Suchej Górnej 785 937 083

 � Skup aut zarejestrowanych w 
kraju. Dojazd do klienta.

 � Stare akumulatory, felgi 
aluminiowe, mogą być 
uszkodzone, wycena na miejscu.

 � Garaż w Polkowicach.

 � Mieszkanie do II piętra. Pilnie.

 � Motor WSK, SHL, WFM i inny 
oraz motorowery Romet, Ogar, 
Komar, Simson.

 � Kupię lub wynajmę garaż.

 � Auto osobowe do 25 tysięcy 
prywatnie.

 � Mieszkanie 3 pokojowe z 
partycypacją.

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

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

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

 � Ziemię rolną lub gospodarstwo 
rolne w okolicach Polkowic

 � Ciągnik rolniczy do 10 tys. zł.

 �

PRACA 

 � Praca opiekunki seniorów 
w Niemczech. Legalna praca, 
składki ZUS od średniej krajowej. 
Szybkie wyjazdy. Zadzwoń. tel. 
509 892 301
WYNAJMĘ 

 �

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

 � Szukam mieszkania do 
wynajęcia w Polkowicach, tanio. 
721724552

 � Wynajmę mieszkanie 
2-pokojowe,34 m2+piwnica w 
wieżowcu ,ul.Sztygarska, z 
windą,balkonem-pięknym 
widokiem,centrum miasta,ciche. 
Bardzo dobra lokalizacja. 
Mieszkanie całe umeblowane i 
wyposażone 692533405

 � Wynajmę mieszkanie 2 

pokojowe, II pietro. 883 400 

269

 � Wynajmę lokal w Polkowicach 

o powierzchni 36 m2 przy 

deptaku.  506 679 323

 � Wynajmę mieszkanie 45 m2, 

dwa pokoje, balkon, III piętro. 

Blok IV piętrowy, dobra 

lokalizacja, ul. Ociosowa. 

Mieszkanie umeblowane. 

664 184 025

 � Wynajmę lub sprzedam 

mieszkanie w Polkowicach o pow. 

51 m2, w bloku IV piętrowym na 

4 piętrze (mile widziane firmy).  

604 539 836

 � Posiadam garaż do wynajęcia 

przy ul. Kolejowej 693 88 16 

17

 � 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. 784 555 730

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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Zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów 
– ostrzegajmy ich przed oszustami

PROFILAKTYKA
Coraz częściej osoby starsze nie 
dają się oszukać tzw. „wnuczkom”, 
fałszywym administratorom lub 
ostatnio też fałszywym funkcjo-
nariuszom. To zapewne pozytyw-
ny efekt kampanii informacyjnych 
realizowanych przez Policję. 

Nadal jednak odnotowujemy przy-
padki tego typu przestępstw.
Pamiętajmy, że nigdy nie wiemy, 

kiedy oszuści zaatakują, dlatego Po-
licja apeluje o ostrożność - zasadę 
ograniczonego zaufania. Ważne jest 
też otoczenie osób starszych troską 
przez rodzinę i przyjaciół. Dzięki czuj-
ności i wiedzy o sposobach działania 
przestępców, seniorzy mogą nie tracić 
swoich oszczędności.

Oszuści, którzy wyłudzają pieniądze 
od osób starszych zmieniają cały czas 
metody swojego działania. Podszywają 
się pod krewnych, pracowników róż-
nego rodzaju instytucji, czy też funk-
cjonariuszy. Dla wywarcia większego 
wrażenia coraz częściej wmawiają 
starszym osobom, że są funkcjonariu-
szami Centralnego Biura Śledczego lub 
policjantami, a pieniądze są potrzebne 
na „wykupienie z problemów” człon-
ka ich rodziny lub prowadzą sprawę 
oszustw i wyłudzania pieniędzy. Wyko-
rzystują chęć udzielenia pomocy przez 
osoby starsze, w tym pomocy finanso-
wej, krewnym „będącym w potrzebie”. 
Dlatego tak ważna jest ogólnie mówiąc 
zasada ograniczonego zaufania. Nigdy 
nie przekazujmy pieniędzy osobom, 
których nie znamy.
Rozmawiajmy z naszymi babciami 

i dziadkami. Ostrzegajmy ich przed 
oszustami. Udzielajmy im wsparcia w 
sytuacji zaistnienia takiego zdarze-
nia. Prośmy ich o kontakt z nami, gdy 
otrzymają telefon z prośbą o przeka-
zanie pieniędzy.
Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci 
nigdy nie informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefonicznie i 
nigdy nie proszą o przekazanie pienię-
dzy nieznanej osobie.
O wszystkich próbach wyłudzenia pie-
niędzy natychmiast poinformujmy Poli-
cję, korzystając z numeru alarmowego 
997 lub 112. Nie obawiajmy się, że alarm 
może okazać się fałszywy. Zadbajmy 
wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

KPP Polkowice
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Bezpieczny Sylwester i Nowy 
Rok w powiecie polkowickim

BEZPIECZEŃSTWO
Sylwester i Nowy Rok upłynął spo-
kojnie w naszym regionie. Kilka-
dziesiąt policyjnych interwencji to 
przede wszystkim interwencje do-
mowe oraz porządkowe. Spokojnie 
było również na naszych drogach. 

W tym czasie nie doszło do 
poważnych zdarzeń drogo-
wych. W ciągu dwóch dni, na 

przełomie Sylwestra i Nowego Roku 
odnotowano jednak 5 kolizji drogo-
wych i zatrzymano 1 nietrzeźwego kie-

rowcę. W pierwszy dzień nowego roku, 
policjanci interweniowali 48 razy i były 
to głównie interwencje domowe oraz 
porządkowe, jednak liczba interwen-
cji nie odbiegała od średniej podczas 
weekendów i dni wolnych.

Sylwestrowy pokaz laserów na terenie 
Polkowickiego Centrum Piknikowego, 
także przebiegł bezpiecznie. Na obsza-
rze imprezy nie odnotowano żadnych 
poważnych incydentów.

KPP Polkowice

Kierowco! Przypominamy o 
nowych uprawnieniach Policji 
podczas kontroli drogowej

DROGÓWKA

Choć od 1 stycznia bieżącego roku 
weszły w życie nowe przepisy, 
na podstawie których policjanci 

są uprawnieni do dokonywania od-
czytu wskazań drogomierza pojazdu 
kierowanego, holowanego oraz prze-
wożonego. Wielu kierowców nie kryje 
zaskoczenia podczas kontroli dro-
gowej, kiedy funkcjonariusz wpisuje 

odnotowany przebieg kontrolowanego 
samochodu do Centralnej Ewidencji 
Pojazdów, dlatego jeszcze raz przypo-
minamy na czym wspomniane zmiany w 
prawie polegają.
Zgodnie z nowymi przepisami, funk-
cjonariusze służb odpowiedzialnych 
za kontrolę ruchu drogowego, w tym 
policjanci mają obowiązek odczytywać 
stan drogomierza niemal przy każdej 
kontroli, także wtedy, gdy nie będą 

poddawali auta badaniu technicznemu. 
W pojazdach, które nie zostały jeszcze 
zarejestrowane w Polsce funkcjona-
riusz, oprócz przebiegu, spisze numer 
VIN albo numer nadwozia, podwozia lub 
ramy pojazdu.

Policjanci będą mogli również weryfi-
kować wskazania licznika w pojeździe 
holowanym lub przewożonym na lawe-
cie, ale tu już decyzja będzie należała 
do kontrolującego i będzie podejmowa-
na w zależności od okoliczności.

Następnie po zakończonej kontroli stan 
licznika pojazdu zostanie wprowadzony 
do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Przypominamy, że od 25 maja 2019 
r.  cofanie liczników w samochodach 
czy motocyklach to przestępstwo za-
grożone karą nawet do lat 5 więzienia. 
Karze podlega nie tylko nieuczciwy 
mechanik oferujący taką usługę, ale i 
zlecający fałszowanie wskazań dro-
gomierza (art. 306a Kodeksu Karnego).

KPP Polkowice

Dni otwarte dla kandydatów 
do służby - zostań 
polkowickim policjantem

SŁUŻBA

9-10 stycznia w godzinach od 8.00 
do 15.00 w Komendzie Powiato-
wej Policji w Polkowicach przy uli-
cy Legnickiej 15 będzie dyżurował 
pracownik Zespołu Kadr i Szko-
lenia (pokój nr 305). Zapraszamy 
wszystkie zainteresowane osoby 
podjęciem służby w Policji

Wszyscy chętni, którzy stawią 
się w wyznaczonych dniach, 
będą mogli uzyskać informacje 

dotyczące procedury kwalifikacyjnej 
do służby w Policji, pobrać kwestiona-
riusz osobowy kandydata do służby, a 
także złożyć stosowne dokumenty.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej 
opinii, który nie był skazany prawo-
mocnym wyrokiem sądu za przestęp-
stwo lub przestępstwo skarbowe, 
korzystający z pełni praw publicznych,
posiadający co najmniej średnie wy-
kształcenie, posiadający zdolność 
fizyczną i psychiczną do służby w 
formacjach uzbrojonych, podległych  
szczególnej  dyscyplinie służbowej, 

której gotów jest się podporządkować,
dający rękojmię zachowania tajemnicy 
stosownie do wymogów określonych w 
przepisach.

    Podjęcie służby w policji umożliwia 
zdobycie ciekawego zawodu, pozwa-
lającego rozwijać zainteresowania w 
wybranym przez siebie kierunku, pod-
noszenie kwalifikacji oraz daje poczu-
cie stabilności zatrudnienia. Zgodnie z 
Ustawą o Policji o przyjecie do służby 
może się ubiegać każda pełnoletnia 
osoba, posiadające polskie obywatel-
stwo, co najmniej średnie wykształce-
nie oraz nieposzlakowaną opinię, a tak-
że korzysta w pełni z praw publicznych. 
W przypadku mężczyzn także uregulo-
wany stosunek do służby wojskowej.

    Preferowani kandydaci to absolwenci 
szkół wyższych na kierunkach prawni-
czych lub związanych z administracją i 
bezpieczeństwem państwa oraz osoby, 
które ukończyły specjalistyczne kursy 
z zakresu ratownictwa medycznego, 
wodnego lub są instruktorami spotów 
walki. Najważniejszą jednak cechą 
powinna być chęć niesienia pomocy 
innym.

KPP Polkowice
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Beniaminek pokonany 
KOSZYKÓWKA

Mistrzynie Polski nie dały szans dru-
żynie z Gdańska. CCC Polkowice pokona-
ło na wyjeździe AZS Uniwersytet 88:57.

Inicjatywa od początku starcia w 
Gdańsku została przejęta przez Poma-
rańczowe, które spotkanie 13. kolejki 
Energa Basket Ligi Kobiet rozpoczęły 
od prowadzenia 16:0. Beniaminek nie 
był w stanie przejść przez defensywę 
polkowickiej ekipy. 

Mecz rozstrzygnął się już w 
pierwszej połowie wygranej 
przez polkowiczanki aż 50:16. 

Druga połowa była nieco lepsza w wy-
konaniu gospodarzy, ale to nie wystar-
czyło do odrobienia strat. Podopieczne 

trenera Marosa Kovacika grały konse-
kwentnie, dominując nad rywalkami w 
każdym elemencie gry i bez najmniej-
szych problemów wygrały pierwszy 
mecz w 2020 roku aż 88:57. Najlepiej 
punktującą zawodniczka na parkiecie 
była Denesha Stallworth, która zdoby-
ła 29 punktów.
Punkty dla CCC Polkowice: Denesha 
Stallworth 29, Artemis Spanou 20, Ana 
Maria Filip 19, Maria Conde 10, Weroni-
ka Gajda 5, Miljana Bojović 5.
Punkty dla AZS Uniwersytet Gdański: 
Tierra La She Ruffin-Pratt 17, Gabrielle 
Rae Ortiz 11, Paulina Kuras 10, Anna Pa-
churina 9, Olena Samburska 7, Jastina 
Kosalewicz 3.

red.

–  S P O R T  –

Kacper zbiera doświadczenie

SZACHY

Kacper Werner z Górnika Polkowi-
ce zakończył rywalizację w Mię-
dzynarodowym Festiwal Szacho-
wym VARSOVIA 2019. Nasz zawod-
nik odniósł 4 zwycięstwa i zanoto-
wał jeden remis.

W rywalizacji grupy B wzięło 
udział ponad 60 zawodników 
z całej Europy. Szachiści wal-

czyli na dystansie 9. rund w systemie 
szwajcarskim. Tempo gry to 90′ + 30” 
na ruch.
Warszawski turniej Kacper Werner 
może zaliczyć do udanych, bowiem 
zmierzył się z szachistami o wyższym 

rankingu FIDE, który przed zawodami 
plasował naszego zawodnika na 59 
miejscu.
Ostatecznie szachista Górnika zajął 36. 
miejsce. Kacper zgromadził na swoim 
koncie 4,5 pkt oraz 40 punktów do Mię-
dzynarodowego Rankingu Szachowego.
Werner zremisował z Finem Sandro 
Kahula oraz odniósł 4 zwycięstwa, 
pokonując Tadeusza Łaźniewskiego 
(AZS Poznań), Jerzego Mazurka (KSz 
Skoczek Trojański), Jana Szymańskie-
go (Sierpc) i Janusza Węglarza (UKS 
Szach Wolsztyn).
Młodemu szachiście Górnika Polkowi-
ce gratulujemy i życzymy sukcesów w 
nowym roku.

red.

Puchar nie dla Górnika
FUTSAL

W meczu 1/32 Pucharu Polski w fut-
salu piłkarze KGHM Metraco Gór-
nik Polkowice ulegli przed własną 
publicznością Sośnicy Gliwice 4:5.

W święto Trzech Króli, halowi 
piłkarze Górnika Polkowice za-
grali o awans do 1/16 Pucharu 

Polski. Rywalem zielono-czarnych był 
inny pierwszoligowiec – zespół z Gli-
wic. Do przerwy na tablicy wyników był 

remis 3:3. O końcowym wyniku rywali-
zacji zadecydowały ostatnie sekundy 
meczu. Przy stanie 4:4 w ostatniej 
akcji meczu Sośnica trafiła do bramki 
miejscowych i pojedynek zakończył się 
wygraną przyjezdnych.
KGHM Metraco Górnik Polkowice – So-
śnica Gliwice 4:5 (3:3)
Bramki dla Górnika: Marcel Wolan 2, 
Piotr Karpiński i Dawid Biały

red.

Górnicy zagrają o mistrza

FUTSAL

Piłkarze KGHM Metraco Górnika 
Polkowice awansowali do fazy gru-
powej Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski U-18 w Futsalu. Zielono-
-czarni wygrali turniej w Jelczu-
-Laskowicach i znaleźli się w gro-
nie najlepszych drużyn, które za-
grają o mistrzostwa kraju. 

Zawody w Jelczu-Laskowicach 
były drugim turniejem eliminacyj-
nym Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski U-18. Polkowiczanie pojechali 
tam w roli faworyta, bowiem wygra-
li ostatni turniej w Lesznie. Jak się 
okazało podopieczni trenera Marcina 
Jeziornego bez większych problemów 
wywalczyli awans do fazy grupowej. 
Oprócz naszego zespołu awansowały: 
KS Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowi-
ce oraz Profi Sport Wrocław Futsal.
Wyniki Górnika Polkowice

KGHM Metraco Górnik Polkowice - Pro-
fi Sport Wrocław Futsal 8:4
KGHM Metraco Górnik Polkowice - Fut-
sal Leszno 4:3
KGHM Metraco Górnik Polkowice - KS 
Acana Orzeł Futsal Jelcz-Laskowice 
3:4.
Kolejna runda eliminacyjna rozegrana 
zostanie 1 i 2 lutego. Polkowiczanie tra-
fili do czterozespołowej grupy i swoje 
mecze zagrają w Pniewach. 

red.
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Nowy trener w Armii Polkowice
ARMIA POLKOWICE

Marek Węgierski oficjalnie został tre-
nerem w Armii Polkowice. Tym samym w 
klubie została otwarta sekcja boksu.

Marek Węgierski to jeden z najlepszych 
trenerów boksu w Polsce. Wieloletni za-
wodnik Zagłębia Lubin, w którym stoczył 
168 walk. Przez długie lata trenował ka-
drę narodową juniorek i seniorek. W 2013 
r. był również trenerem żeńskiej sekcji 
boksu w Polkowicach.
Od nowego roku oficjalnie związał się 
z klubem Armia Polkowice, gdzie szkoli 
młodych adeptów boksu. Zajęcia sekcji 
bokserskiej pod okiem nowego trenera 
prowadzone są codziennie od ponie-
działku do piątku. 

red.

Wylicytuj trening z Górnikiem 
WOŚP

Przed nami 28 Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. W tym 
roku w akcję włączył się Klub Spor-
towy Górnik Polkowice. 

Już w najbliższa niedzielę, 12 stycz-
nia w Polkowicach zagra Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

Po raz drugi dochód ze zbiórki zostanie 

przeznaczony  dla dzieci z chorobami 
onkologicznymi – na doposażenie klinik 
onkologicznych w sprzęt wysokospe-
cjalistyczny.
Każdy, kto chciałby się włączyć w 
akcję może wylicytować trening dla 
dwóch osób z pierwszym zespołem 
#ZielonoCzarnych. Początek licytacji 
od godz. 17:00 w polkowickim Kinie. 

red.

Wrócili do zajęć 
PIŁKA NOŻNA

Piłkarze Górnika Polkowice po mie-
sięcznej przewie wrócili do zajęć 
treningowych. Do rundy wiosennej 
podopieczni trenera Enkelida Dobi 
przygotowywać się będą na wła-
snych obiektach oraz na sztucznej 
płycie w Lubinie. 

Na pierwszym tegorocznym tre-
ningu, na polkowickim orliku, 
zameldowali się wszyscy gracze. 

Zabrakło jedynie kontuzjowanego 
Macieja Bancewicza, który przecho-
dzi rehabilitację po zabiegu więzadeł 
krzyżowych. Do końca tygodnia nasz 

zespół trenować będzie na sztucznej 
płycie Akademii Zagłębia w Lubinie. 

18 stycznia zielono-czarni 
zagrają pierwszy sparing. 
Rywalem naszego zespołu będzie 
trzecioligowa Ślęza Wrocław. 
Mecz rozegrany zostanie na 
sztucznej płycie pod balonem w 
Centrum Treningowym Ślęzy na 
Kłokoczycach.  

red.

Klub Szaradzisty działa w polko-
wickiej Bibliotece od stycznia 2018 
roku. Spotkania kierowane są do 

osób, które lubią łamigłówki, szara-
dy i inne zadania logiczne, a przede 
wszystkim dobra zabawę. Spotykamy 
się (w wybrane poniedziałki) o godzi-
nie 13.00 w Czytelni, aby zasiąść do 
kolejnych dawek emocji. Skupiamy się 
na rozwiązywaniu różnych krzyżówek, 
ale lubimy też małe formy takie jak ana-

gramy, rebusy, kalambury czy skrótki. 
Organizowane spotkania cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Obecnie 
klub liczy 10 bardzo pomysłowych, 
ambitnych i kreatywnych osób. Nasza 
aktywność przekłada się  na uczest-
nictwo w imprezach organizowanych 
na terenie Dolnego Śląska i nie tylko. 
Co roku w czerwcu bierzemy udział w 
Otwartych Mistrzostwach Szaradziar-
skich w Żarach, natomiast we wrześniu 

w Mistrzostwach Szaradzistów w Gło-
gowie.
Zapraszamy wszystkich zainteresowa-
nych spotkaniami Klubu szaradzisty do 
Biblioteki.
Koordynatorzy:
Marta Chwałek
Barbara Grabowska
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Polkowicach
Wypożyczalnia Główna

Organizatorem krzyżówki jest Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. Prawi-
dłowe rozwiązanie należy dostarczyć do Wypożyczalni Głównej Biblioteki w Polkowicach, 

przy ul. Skalników 6, w terminie do 17 stycznia 2020 r.  Osoba, która jako pierwsza zgło-
si się z prawidłowym rozwiązaniem otrzyma upominek ufundowany przez Organizatora. 

Regulamin i zgoda na udział w krzyżówce oraz klauzula informacyjna dostęp-
ne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.mgbp.pl. Łamigłówkę opra-

cował Klub Szaradzisty, działający przy MGBP w Polkowicach.

KRZYŻÓWKA PANORAMICZNA


