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Najcenniejsza jest pamięć 
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Styczeń to szczególny miesiąc dla 
wszystkich babć i dziadków, bo 
właśnie wtedy obchodzą oni swo-
je święto. Jest to również dosko-
nała okazja do podziękowania im 
za dobroć, serce i troskę. 
Co roku we wszystkich placówkach 
oświatowych w naszej gminie Dzień 
Babci i Dziadka jest szczególnie cele-
browanym wydarzeniem. Uczniowie z 
wielkim zaangażowaniem i staranno-
ścią przygotowują się do tego święta. 
Na odręcznie ozdabianych, kolorowych 
kartkach, zapraszają swoich dziadków 
oraz babcie do szkół i przedszkoli, 
aby wspólnie spędzić ten wyjątkowy 

czas. Wnukowie prezentują wówczas 
swoje umiejętności wokalne, taneczne 
oraz aktorskie. Każdy chce wypaść jak 
najlepiej przed swoimi dziadkami. Po 
emocjonujących występach uczniowie 
zapraszają swoich gości do wspól-
nej zabawy i rozmów przy herbatce i 
ciastkach. 
– Dzisiaj śpiewałam piosenkę dla mo-
jej babci i widziałam, że była bardzo 
szczęśliwa. Nawet się popłakała, ale 
to tak ze szczęścia – opowiadała Zuzia, 
6-letnia wnuczka pani Jolanty. – Moja 
babcia jest kochana. Robi najlepsze 
pierogi na świecie i nigdy nie krzyczy 
– dodaje. 
Ogromną radość  Seniorom z Domu 

Dziennego Pobytu zapewniła grupa 
maluchów z Przedszkola Miejskiego nr 
5 w Polkowicach. W Ośrodku Pomocy 
Społecznej z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka odbyło się wspaniałe przedstawie-
nie z udziałem przedszkolaków w roli 
głównej. 

Maluchy świetnie sprawdziły 
się w roli aktorów. Na 
zakończenie dzieci 
śpiewająco złożyły życzenia 
zebranym seniorom. 

Mali artyści zostali nagrodzeni gromki-
mi brawami. W ramach podziękowania 

seniorzy przygotowali dla nich słodki 
poczęstunek. 

– To było niezapomniane 
widowisko. Widać, że 
przedszkolaki długo 
przygotowywały się do 
tego występu. Sam fakt, że 
się o nas pamięta sprawia 
niezmierną radość. 

Dzięki takim świętom jak to już od naj-
młodszych lat, dzieci uczą się, że waż-
ne jest okazywanie szacunku osobom 
starszym – mówiła jedna z babć.

Wspaniałe atrakcje dla dziadków oraz 
ich wnucząt zorganizowało również 
Centrum Kultury w Polkowicach. W Ki-
nie przy bogatym repertuarze wystą-
pili uczestnicy warsztatów wokalnych, 
pod przewodnictwem Przemysława 
Szczotko. Występy przypadły do gu-
stu zarówno młodszym, jak i starszym 
uczestnikom koncertu. 
Jak wiadomo babcia i dziadek to osoby 
szczególne w życiu każdego wnuczka. 
Dlatego warto o nich pamiętać nie tylko 
w dniu ich święta, ale i na co dzień.

Paula Piastowska
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Rodzice zastępczy potrzebni 
od zaraz - ruszyła kampania 
społeczna "Mie(dź)

KGHM
KGHM Polska Miedź, Stowarzy-
szenie SOS Wioski oraz powiaty 
Zagłębia Miedziowego rozpoczę-
ły projekt „Mie(dź) rodzinę”. Kam-
pania pomoże w znalezieniu chęt-
nych rodzin oraz zmieni wizerunek 
rodzicielstwa zastępczego.

W powiatach głogowskim, lubińskim, 

polkowickim, legnickim i mieście Le-
gnicy w pieczy instytucjonalnej prze-
bywa około 300 dzieci. Niemal 40 z 
nich to maluchy poniżej 7 roku życia. 
Potrzebują jak najszybciej rodziców 
zastępczych.
Celem kampanii „Mie(dź) rodzinę” jest 
wspieranie rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, przez zmianę świadomości 
na temat wyzwań rodzin zastępczych 

w Polsce, poprawę wizerunku rodzi-
cielstwa zastępczego oraz wzrost licz-
by zgłoszeń kandydatów na rodziców 
zastępczych.
W ramach kampanii powstała strona 
internetowa www.miedzrodzine.pl, na 
której znajdują się praktyczne informa-
cje o pieczy zastępczej, historie rodzin 
zastępczych oraz formularz zgłosze-
niowy dla kandydatów.

Wolontariusze KGHM rozdają 
prezenty. Dary dla podopiecznych 
Domu Krótkiego Pobytu

KGHM
Nowy aparat fotograficzny, zmy-
warka do naczyń i maszyny do szy-
cia trafiły do podopiecznych Domu 
Krótkiego Pobytu w Przemkowie.

Dary przekazali wolontariusze 
KGHM, a do ich zakupu przyczynili 
się wszyscy pracownicy spółki, 

którzy wrzucili pieniądze do puszek 
przedświątecznej akcji charytatywnej.
Dom oraz klub kierowany przez Funda-
cję Eudajmonia z Polkowic to wyjątko-
we miejsce, w którym niepełnosprawni 
mieszkańcy powiatu polkowickiego 
mogą spędzać dni nawiązując relacje i 
rozwijając zdolności – manualne, kuli-
narne czy artystyczne.

Dzięki wolontariuszom KGHM oraz każ-
dej osobie, która wrzuciła pieniądze 
do puszki, pracownia gospodarstwa 
domowego zyskała wysokiej klasy 
zmywarkę, a warsztat robót manual-
nych został wzbogacony o trzy nowe 
maszyny do szycia. Jednak najwięk-
szą radość podopiecznym sprawił 
profesjonalny aparat fotograficzny. To 
dzięki niemu prace niepełnosprawnych 
oraz ich codzienne czynności zostaną 
uwiecznione na zdjęciach.
Jako firma odpowiedzialna społecznie, 
KGHM dba nie tylko o otoczenie bizne-
sowe, ale też o lokalną społeczność, 
jej rozwój i jakość życia. W spółce 
prężnie działa wolontariat pracowni-
czy, w ramach którego pomoc trafia do 
mieszkańców Zagłębia Miedziowego. 
Wolontariusze Polskiej Miedzi poma-
gają w remontach mieszkań, angażują 
się w zbiórki pieniężne, uczą pierwszej 
pomocy, zbierają dary i wspierają orga-
nizacje pozarządowe.
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Postawmy na stałość!
Zmieniają się czasy, ustroje a nawet 
pogoda, a szczodrość polkowiczan to 
ciągle constans ofiarności i bezinte-
resowności. Mam na myśli tegoroczną 
edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, podczas której pobiliśmy 
kolejny rekord ofiarności (str. 9). I 
choć wszyscy wiemy, że nie o rekordy 
tutaj chodzi (sam Owsiak powtarza to 
jak mantrę) a o odruch serca i chęć 
zwykłej, ludzkiej pomocy, to każda zło-
tówka więcej wpłacana każdego roku 
na ten cel cieszy. A tych było sporo, 
zebranych m. in. na polkowickich uli-
cach, podczas koncertów i konkursów. 
Nie wiadomo, czy śnieg jeszcze kiedy-
kolwiek zagości zimą w Polkowicach. 
Ale że powitamy na ulicach wolonta-
riuszy z kolorowymi puszkami i tych, 
którzy je zapełnią – wiemy na pewno.
Dobre wiadomości przychodzą nie 
tylko z polkowickich ulic, ale także z 
Warszawy. Oto nasz samorząd okazał 
się liderem w ogólnopolskim rankingu 
gmin wiejsko-miejskich, w którym, 
brano pod uwagę m. in. odsetek 
wydatków na projekty inwestycyjne, 
liczbę zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych czy odsetek polkowi-
czan korzystających dobrodziejstw 
ekologii. Wyszło, że jesteśmy najlepsi 
w kraju (str. 7). I z tej drogi raczej nie 
zawrócimy, znając ambicje naszych 
samorządowców oraz umiejętności 
miejskich urzędników, pozyskujących 
kolejne granty, m. in. na rozwój elek-
tromobilności. Brawo! Niech to będzie 
stałym wyróżnikiem naszego miasta, 
a dobre zarządzanie miastem niech na 
trwałe wpisze się w jego tradycję. 
A skoro o tradycji mowa, to do Polko-
wic wraca pamięć o św. Sebastianie, 
naszym wybawicielu od dżumy z 1680 
r. Już coraz mniej czasu dzieli nas od 
oficjalnego nadania patronatu święte-
go  męczennika nad naszym miastem 
(str. 8). I po raz kolejny znajdziemy się 
w doborowym towarzystwie miast. Tak 
jak w przypadku WOŚP czy rankingu 
najlepiej rozwijających się gmin.

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

FO
T. 

KG
HM

FO
T. 

KG
HM

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 
systemu informacji lokalnej. SISMS to 
system powiadamiania o zagrożeniach  

i utrudnieniach w Gminie oraz informo-
wania o najważniejszych wydarzeniach 
kulturalnych, sportowych, rekreacyj-
nych i innych. Informacje te wysyłane 
są bezpośrednio na ekran smartfona.
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Inwestycje w Polkowicach  
BUDŻET 2020

Ponad 80 mln zł przeznaczą w tym 
roku Polkowice na inwestycje. To
zdecydowanie więcej niż Głogów, 
czy Legnica. W budżecie znalazły
się pieniądze na zadania w każdym 
sołectwie i na każdym osiedlu
miasta. 

Na wiele inwestycji samorząd po-
zyskać chce środki zewnętrzne.
Poza inwestycjami w infrastruk-

turę drogową, w budżecie znalazły się
środki na rewitalizację terenów zielo-
nych w Polkowicach. Spodziewać się 
możemy zagospodarowania placów 
przy ulicy Ociosowej,Wołodyjowskiego, 

Dąbrowskiego, na os. Polanka, czy 
popularnych Gliniankach. Tegoroczny 
budżet to również realizacja inwestycji 
w ramach Polkowickiego Budżetu Oby-
watelskiego. Wśród projektów, które
zrealizuje gmina, a które zgłosili sami 
mieszkańcy, znalazły się m.in. budowa 
boiska (ul. Owocowa), placu zabaw (ul. 

Borówkowa), czy projekty zwiększają-
ce atrakcyjność miejsc zabaw i edukacji 
w przedszkolach miejskich (Przedszko-
le nr 2 i 4). Budżet na 2020 rok to rów-
nież wsparcie służb odpowiedzialnych 
za nasze bezpieczeństwo. W tym roku 
gmina wesprze rozbudowę siedziby
Państwowej Straży Pożarnej i projekt 

techniczny budowy nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji.

Red.

Inwestycje w 2020 r.- Polkowice                *(PT)- PROJEKT TECHNICZNY

Inwestycje PBO i stacje roweru miejskiego monitoring i oświetlenie
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OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

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

1) część działki nr 122/22 o pow. 34,00 m2, położona w obrę-

bie 2 miasta Polkowice,   

2) część działki nr 825/174 o pow. 8,00 m2, położona w obrę-

bie 4 miasta Polkowice.  

Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-

nowania Przestrzennego, Geodezji                          i Nieruchomo-

ści, ul. Rynek 19, pok. 10,  tel. (076) 72 46 785.

OGŁOSZENIE – PRACA
Urząd gminy w Polkowicach ogłasza nabór na wolne 
stanowiska urzędnicze: - INSPEKTOR DS. INWESTYCJI 
RI 2/5 -INSPEKTOR DS.INWESTYCJI RI 2/1 -INSPEK-
TOR DS. INWESTYCJI RI2/7. Informacje o warunkach 
pracy na stanowiskach wraz z listą niezbędnych wy-
magań znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej 

(bip.polkowice.eu) w zakładce "Rekrutacja". Wyma-
gane dokumenty należy złożyć do dnia 10.02.2020 r. 
do godz.15:30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, 
pod adresem: 59-100 Polkowice, Rynek 1, z dopiskiem 
„Dotyczy naboru na stanowisko inspektora 
ds. inwestycji” wraz z symbolem danego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE

Burmistrza Polkowic
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górni-
czego na działce nr 179/33
w obrębie Kaźmierzów w gminie Polkowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. 
zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z 
Uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XII/124/19 z 
dnia 27 sierpnia 2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu górniczego na działce 
nr 179/33 w obrębie Kaźmierzów w gminie Polkowice.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu górniczego na 
działce nr 179/33 w obrębie Kaźmierzów w gminie 
Polkowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące 
zmiany Studium oraz strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzę-
du Gminy Polkowice, ul. Rynek 1,                 59-100 
Polkowice, w terminie do dnia 14 lutego 2020 r. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko można składać w formie pisemnej, ust-
nie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: kancelaria@ug.polkowice.
pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Polkowic.

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
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pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Polkowic.
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nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko można składać w formie pisemnej, ust-
nie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: kancelaria@ug.polkowice.
pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym 
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest 
Burmistrz Polkowic.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Polkowic 
ogłasza przetarg ustny ograniczony do mieszkańców Gminy 
Polkowice na sprzedaż drewna opałowego, pozyskanego w 
ramach wycinki drzew z terenów stanowiących własność 
Gminy Polkowice (sortyment S4, drewno mieszane).

Określenie miejsca odbioru drewna:
 Przedmiot przetargu - ilość stosów i gatunki 
drewna Cena wywoławcza netto 
Minimalne postąpienie
Polkowice, 
ul. Cisowa 45,20 m3 5.310,02 zł 
90,40 zł 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.02.2020 r. o godz. 1200  
w Urzędzie Gminy Polkowice 
ul. Rynek 17-18 (piwnica), nr 11  – sala konferencyjna 

1. Termin oględzin przedmiotu przetargu: 
29.01.2020 r. przy budynku gospodarczym przy ul. Cisowej w 
Polkowicach
2. Do przetargu mogą przystąpić osoby zamiesz-
kałe na terenie Gminy Polkowice.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: 
przedłożenie do wglądu dowodu tożsamości, potwierdzają-
cego zamieszkanie na terenie Gminy Polkowice
4. Informacja o wadium – nie dotyczy
5. Drewno będzie sprzedawane luzem.

6. Sortymentacja drewna nie podlega podważe-
niu, kupujący podczas oględzin zapoznał się z przedmiotem 
umowy.
7. Drewno zostanie sprzedane osobom fizycznym, 
które zaoferują najwyższą cenę netto.
8. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem 
negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaofe-
ruje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
9. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony 
zostanie protokół, na podstawie którego dokonana zostanie 
sprzedaż drewna.
10. Osoby, które wygrały przetarg  zobowiązane są 
zgłosić się po odbiór faktury i dokonania wpłaty na rachunek 
dochodów gminy Polkowice oraz podpisanie protokołu zdaw-
czo-odbiorczego drewna w terminie do 7 dni licząc od daty 
przeprowadzenia przetargu.
11.  Odbiór drewna przez kupującego budynek go-
spodarczy przy ul. Cisowej w Polkowicach.

Uwagi: 
• do wylicytowanej ceny netto drewna doliczony 
zostanie podatek VAT w wysokości:
- 8 % do sortymentów S4 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Komunalny Urzędu 
Gminy Polkowice  ul. Rynek 17-18, pok. 109, tel. 076 847-41-84.

Burmistrz Polkowic zastrzega sobie prawo unieważnienia 
przetargu bez podania przyczyny

OGŁOSZENIE
Burmistrza Polkowic
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Polkowice na obszarze, wyznaczonym w obrębie Jędrzy-
chów w gminie Polkowice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą 
Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XII/121/19 z dnia 27 sierpnia 
2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Polkowice na obszarze, wyznaczonym w 
obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowa-
dzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Polkowice na obszarze, 
wyznaczonym w obrębie Jędrzychów w gminie Polkowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Stu-
dium oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 
Polkowice, ul. Rynek 1,                 59-100 Polkowice, w terminie do 
dnia 14 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kan-
celaria@ug.polkowice.pl, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w 
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Polkowic.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Polkowice na działce nr 179/33
w obrębie Kaźmierzów w gminie Polkowice

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie 
art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 i art. 46 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), a także w związku z Uchwałą 
Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XII/123/19 z dnia 27 sierpnia 
2019 r. zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Polkowice na działce nr 179/33 w obrębie 
Kaźmierzów w gminie Polkowice.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice na 
działce nr 179/33 w obrębie Kaźmierzów w gminie Polkowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Stu-
dium oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy 
Polkowice, ul. Rynek 1,                 59-100 Polkowice, w terminie do 
dnia 14 lutego 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: kan-
celaria@ug.polkowice.pl, bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w 
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Bur-
mistrz Polkowic.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania Przestrzen-
nego, Geodezji i Nieruchomości informuje, iż na tablicy ogło-
szeń – ul. Rynek 19 wywieszono wykaz dotyczący:

- użyczenia budynku warsztatowego zajezdni autobusowej 

wraz z częścią socjalno-magazynową wraz z niezbędną in-
frastrukturą mieszczącej się w granicach działek: 253/1 i 
751/1 obręb 0001.

Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale 
Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości – ul. 
Rynek 19 (pok. 10-11) tel. 76/ 84 74 128

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

- udział wynoszący 1/26 części nieruchomości zabudowanej 
budynkiem, położonej w granicach działki nr 127/10 w obrębie 
Komorniki.    
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Pla-
nowania Przestrzennego, Geodezji                          i Nieruchomo-
ści, ul. Rynek 19, pok. 10,  tel. (076) 72 46 785.ul. Rynek 19, pok. 
10,  tel. (076) 72 46 785.
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„Codziennie modlę się do Boga, aby dał 
mi szansę zostać z Wami....” 
POMOC.

Ewelina Kawa ma 34 lata i jest 
mieszkanką Polkowic. Kilkanaście 
miesięcy temu wykryto u niej no-
wotwór złośliwy jajnika, od tej po-
ry jej życie zamieniło się w piekło. 
Kobieta każdego dnia walczy o po-

wrót do zdrowia, aby znów być bli-
sko swoich córeczek i męża.

Pierwsze objawy choroby u Eweli-
ny pojawiły się w 2018 r. Lekarze 
długo nie potrafili postawić prawi-

dłowej diagnozy, a ból wciąż się nasilał. 
Gdy kobieta zgłosiła się do ginekologa 

na badania kontrolne, stwierdzono 
u niej endometriozę i skierowano do 
szpitala. Podczas operacji Ewelinie wy-
konano biopsję. Po otrzymaniu wyniku 
lekarz postawił diagnozę – nowotwór 
złośliwy jajnika. 
– Od tamtej chwili mój świat się za-
walił. Ale wiedziałam, że nie mogę się 
poddać, bo mam kochającą rodzinę i 
dwie córeczki, które nie dadzą sobie 
beze mnie rady – wspomina Ewelina 
Kawa. 
Po skomplikowanej operacji wszystko 
zaczęło zmierzać ku lepszemu. Ewe-
lina była przekonana, że to koniec jej 
problemów. Jednak radość kobiety 
nie trwała długo. W kwietniu pojawi-
ły się kolejne bóle i kolejne wizyty w 
szpitalu. Okazało się, że to kamienie w 
pęcherzyku i przewodzie żółciowym. 
Polkowiczanka znów przeszła szereg 
operacji. Lekarze wyciągnęli kamienie 
i założyli protezę. Niestety, ten zabieg 
również nie przyniósł oczekiwanych 
rezultatów.  
– Po zabiegu pojawiły się okropne 
powikłania. Ból był nie do zniesienia. 
Nawet morfina była za słaba aby mi 
pomóc. Wiedziałam, że mój stan jest 
krytyczny. Pamiętam do dziś słowa le-
karza: ,,proszę pożegnać się z rodziną”. 
Nie potrafię opisać tego, co wtedy czu-
łam. Diagnoza – martwicze krwotocz-
ne zapalenie trzustki. Lekarze musieli 
znowu operować. Każdy dzień był wal-
ką o życie. Przeniesiono mnie na OIOM, 

gdzie stwierdzono sepsę. Leżałam 
kilka dni w śpiączce farmakologicznej – 
opowiada Ewelina. 
Po wielu tygodniach męki w końcu po-
jawiła się dobra wiadomość. „To cud, 
że pani przeżyła, święta spędzi pani w 
domu” – usłyszała pacjentka. Niestety 
w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 
Ewelinę znów zabrała karetka. Kolej-
ne powikłania, choroba nerek, kolejny 
kamień oraz zakrzepica żył w lewej 
nodze. W szpitalu leżała przez pięć 
miesięcy. Straciła mięśnie w nogach 
i rękach, a jej trzustka w połowie się 
rozpadła. Dziś kobieta jest w domu, ale 

czeka ją jeszcze mnóstwo zabiegów. 

Ewelina potrzebuje 
intensywnej rehabilitacji, 
dalszej diagnostyki oraz 
kosztownego leczenia. 
Polkowiczance można 
pomóc przekazując środki 
na leczenie poprzez stronę 
internetową zrzutka.pl/
razem-pokonamy-wszystko 

Paula Piastowska
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„Wspólny plan” – 
pozyskujemy kolejne 
środki zewnętrzne 

MIESZKAŃCY. 

Gmina Polkowice zakwalifikowa-
ła się do projektu grantowego dla 
gmin na przeprowadzenie konsul-
tacji społecznych z mieszkańcami 
w zakresie planowania przestrzen-
nego. Średnia kwota grantu, którą 
mogą otrzymać gminy to 33 tys. zł. 

Ideą programu jest przygotowanie 
oraz przeprowadzenie przez 20 gmin 
z całej Polski procesów konsultacji 

z mieszkańcami dotyczących planów 
lub studiów zagospodarowania prze-
strzennego.
W ramach projektu pracownicy Urzędu 
Gminy uczestniczyć będą w bezpłat-
nych warsztatach z zakresu planowa-
nia przestrzennego, GIS oraz poznają 
nowoczesne narzędzia i techniki prze-
prowadzania konsultacji społecznych.
Projekt realizuje Fundacja WiseEuropa 
i Fundacja Stabilo, w ramach umowy z 
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Paula Piastowska

Jubileusz z odznaczeniem

ZG RUDNA

Zakłady Górnicze „Rudna” wyróż-
nione przez marszałka wojewódz-
twa dolnośląskiego prestiżowym, 
złotym medalem „Zasłużony dla 
Dolnego Śląska”. 
Odznaczenie odebrał z rąk marszałka 
Cezarego Przybylskiego dyrektor ZG 
Rudna, Marek Świder. Warto przypo-
mnieć, że wniosek o nadanie odzna-
czenia złożył w ub. roku burmistrz 

Polkowic Łukasz Puźniecki.
– Kopalnia Rudna na stałe wpisała 
się nie tylko w krajobraz naszej gminy, 
powiatu czy województwa, ale także 
wywarła ogromny wpływ na ich histo-
rię, rozwój gospodarczy i świadomość 
społeczną – mówi burmistrz Puźniecki, 
który wraz z Janem Wojtowiczem, peł-
nomocnikiem ds. górnictwa i komunika-
cji UG Polkowice, był obecny podczas 
uroczystości wręczenia odznaczenia.

– Dziś możemy godnie 
podziękować całym 
pokoleniom górników, 
w ogromnej części 
mieszkańcom naszej gminy, 
którzy wnieśli ten ogromny 
wkład w budowanie naszej 
codzienności, w wymiarze 
ekonomicznym i społecznym 
podkreślił Ł. Puźniecki.
ZG Rudna obchodziła w ubiegłym roku 
w 45-lecie istnienia. To jedna z dwóch 
kopalń miedzi KGHM (obok ZG Rudna 
Zachodnia), które leżą najbliżej Po-
lkowic i które na trwałe związały się 
z życiem miasta i jego mieszkańców, 
zarówno w warstwie ekonomicznej i 
społecznej, jak i historycznej. To tutaj 
rozegrały się dramatyczne wydarze-
nia stanu wojennego, kiedy w grudniu 
w 1981 r. władze komunistyczne siłą 
spacyfikowały protest górniczy. Za-
kłady Górnicze „Rudna” są pierwszym 
zakładem pracy uhonorowanym tym 
odznaczeniem.
Podczas uroczystości w Urzędzie Mar-
szałkowskim we Wrocławiu srebr-
ną odznakę „zasłużony dla Dolnego 
Śląska” otrzymał także polkowicza-
nin Jacek Kołtun, który przez 26 lat 
służył jako ratownik górniczy w Jed-
nostce Ratownictwa Górniczo-Hutni-
czego KGHM, brał udział w licznych 
akcjach ratowniczych pod ziemią, a 
także stale angażuje się w działalność 
charytatywną.

Roman Tomczak
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WCZORAJ I DZIŚ
I N F O R M A T O R  T O W A R Z Y S T W A  Z I E M I  P O L K O W I C K I E J
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Richard Buchelt, były mieszkaniec Polkowic uzupełnił kronikę z lat 1914-1933 

Stowarzyszenie Obywatelskie
Oczywiste jest, że przed 1933 r., kiedy ludzie nadal mogli zabierać głos, wszyst-
kie decyzje i działania władz miejskich spotkały się z żywą reakcją obywateli. 
Zaraz po 1924 r. Kaufmann Scholz założył Stowarzyszenie Obywatelskie w 
celu nawiązania stałego kontaktu między obywatelstwem, a władzami miej-
skimi. Uwzględniono tu wszystkie ważne sprawy miejskie, zgłaszano sugestie, 
życzenia i krytykę, rozbudzono zainteresowanie mieszkańców, a władze miej-
skie otrzymały tu obraz opinii publicznej jako orientację dla swoich decyzji. 
Jak już wcześniej wspomniano, Stowarzyszenie Obywatelskie wkrótce przeję-
ło wiodącą rolę w ustanowieniu wspólnej listy wyborczej do Rady Miejskiej. 
Kiedy sam Scholz wstąpił do magistratu, na jego miejsce jako przewodniczący 
wybrany został nauczyciel Buchelt. Po 1933, jak Stowarzyszenie Obywatelskie 
do wyborów samorządowych przeforsowało jeszcze swoich ośmiu kandydatów 
przeciwko pięciu nazistom, zostało ono rozwiązane.

Życie kościelne
Ewangelickimi duchownymi w tamtym czasie byli pastor Dehmel, który w 
1910 r. wyjechał jako kurator do Poznania, potem Lic. D. (Licentia docendi  
- Uprawnienie do nauczania) Pastor Peisker, w czasie którego kadencji wybu-
dowano kaplicę cmentarną, a następnie Pastor Dober do połowy lat dwudzie-
stych, potem następnie Pastor Arnold, Pastor Brüssew, a podczas drugiej wojny 
pastor Feierabend, bałtycki Niemiec. W Kościele katolickim urzędował przed 
wojną arcykapłan (dziekan) Schubert, potem pastor Bauch i ostatnio  pastor 
Döring. Wspólnota protestancka musiała podczas pierwszej wojny oddać dwa 
swoje dzwony, podczas gdy dzwony kościoła katolickiego pozostały nietknię-
te. Mówiono, że zabranie dzwonów, których metal został użyty jako materiał 
wojenny, zinterpretowany został przez ludność jako zły omen na wynik wojny, 
a kiedy dzwony zostały po całodziennej pracy rozbite na wieży, donośne dud-
nienie uderzeń stały się bezpośrednim sprawdzianem dla nerwów. 
Po uzgodnieniu ze wspólnotą katolicką, ich dzwony rozbrzmiewały na prote-
stanckich pogrzebach, tak jak w ogóle istniało w mieście serdeczne porozumie-
nie między tymi dwoma wyznaniami i ich parafianami. Zaraz po zakończeniu 
wojny zgromadzenie ewangelickie zakupiło nowe dzwony. 
W  przeddzień Bożego Narodzenia, 23 grudnia 1922 lub 1923 roku, przyjecha-
ły one pociągiem i zostały  tego samego wieczoru w uroczystym pochodzie 
dowiezione na uwieńczonym pochodniami wozie (do kościoła). Pastor Dober 
wygłosił przed portalem kościelnym uroczyste przemówienie, chór kościelny 
śpiewał. Potem zaczęło się ich wyciąganie, pracowano przez całą noc. 24 grud-
nia rano zabrzmiała pierwsza próba dzwonienia. W połowie dekady rozsze-
rzono również w kierunku południowym ewangelicki cmentarz, który stał się 
zbyt mały.
W tym miejscu należy również z wdzięcznością wspomnieć wszystkie sio-
stry protestanckiej diakonii, które pracowały bezinteresownie i niestrudzenie 
jako siostry parafialne. Oddział sióstr diakonii przy ulicy Wałowej (dziś ulica 
Zachodnia) był zawsze obsadzony przez trzy siostry wewnętrznej misji, dwie 
siostry pielęgniarki, trzecia prowadziła przedszkole lub, jak nazywano to wcze-
śniej, szkołę zabaw. 

Dom dziecka
Dzieci z Powiatowego Ośrodka Wychowawczego na wzniesieniu Lessela, 
chłopcy i dziewczęta, byli najpierw zapisani do Szkoły Podstawowej, ale przed 
wojną utworzono dla nich oddzielną szkołę w ośrodku wychowawczym,  która 
istniała do czasu rozwiązania ośrodka tak około 1930 roku. 
Kierownikiem ośrodka wychowawczego przez dziesięciolecia był Schwarz-
bach, nauczycielem najpierw Patzack, potem Willi Mimus. Po zlikwidowaniu 
budynki stały przez wiele lat puste, a następnie przebywała tam męska Służba 
Pracy Rzeszy, a po jej odejściu jeszcze przed drugą wojną został ulokowany 
tam dom starców.

Klub jeździecki
Tutaj, w miesiącach letnich, w każdy niedzielny poranek zawsze było coś do 
zobaczenia dla wczesnego piechura, tutaj trenował klub jeździecki, miał zbudo-
wane swoje przeszkody na końcu placu. Klub stał pod kierownictwem mistrza 
kowalskiego Maxa Jakoba, byłego kawalerzysty gwardii, i w niektórych turnie-
jach wygrywał pierwsze nagrody, a później partia przejęła go jako kawalerię 
SA.
Richard Buchelt Polkwitz von 1914-1933 9-10/2001 Neuer Glogauer Anzeiger

Polkowice na starej pocztówce
Pocztówki z lat 1901-1940 wieloobrazkowe

 W związku z pracami nad książką o historii szkoły 

w Jędrzychowie poszukujemy:

Z rocznika 1957 (okres w szkole 1964-72) 

zdjęcia klasowego 

Z rocznika 1959 (okres w szkole 1966-74)

zdjęcia klasowego oraz informacji kto był wychowawcą w klasie 6

Z rocznika 1961 (okres w szkole 1968-76) 

zdjęcia klasowego 

Z rocznika 1972 (okres w szkole 1979-87) 

zdjęcia klasowego 

Z rocznika 1973 (okres w szkole 1980-88) 

zdjęcia klasowego 

Z rocznika 1975 (okres w szkole 1982-90) 

zdjęcia klasowego 

Z rocznika 1983 (okres w szkole 1990-98) 

zdjęcia klasowego

Towarzystwo Ziemi Polkowickiej (TZP) prezentuje wspomnienia, informacje i zdjęcia związane z historią miasta i gminy.
Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa 234, 59-100 Polkowice email: tzp2@poczta.onet.pl Redaktor informatora Grzegorz Kardyś (tel. kom. 606 100 343)
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Działkowcy 
będą płacić 
mniej
ROD

O 60 proc. mniej zapłacą użytkow-
nicy Rodzinnych Ogrodów Działko-
wych z naszej gminy za zagospoda-
rowanie odpadów w okresie zimo-
wo-wiosennym. Jest to odpowiedź 
na liczne postulaty działkowców 
zgłaszane w ostatnim czasie do 
burmistrza Polkowic.

Okres zimowy nie sprzyja pro-
wadzeniu prac na popularnych 
działkach, a sama obecność ich 

użytkowników jest sporadyczna. Mimo 
to opłaty za zagospodarowanie odpa-
dów w tym czasie były na wysokim po-
ziomie, co stanowiło spore obciążenie 
dla działkowców.
Na posiedzeniu Zgromadzenia Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego zmieniony 
został Regulamin. Dzięki tej zmianie, 
opłaty za zagospodarowanie odpadów 
dla działkowców zmniejszą się aż o po-
nad połowę.

Paula Piastowska

Polkowice najlepiej rozwijającą się 
gminą miejsko-wiejską w Polsce
SAMORZĄD 

Nasza gmina zajęła pierwsze miej-
sce w Rankingu Zrównoważone-
go Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. Tym samym Polko-
wice zostały uznane za samorząd o 
najwyższym poziomie rozwoju spo-
śród gmin miejsko-wiejskich w Pol-
sce.

To szczególne wyróżnienie odebrał 
burmistrz Polkowic, podczas uro-
czystej konferencji zorganizowa-

nej w Sejmie RP.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju 
JST, przygotowywany pod kierunkiem 
prof. Eugeniusza Sobczaka powstał 
w oparciu o szesnaście wskaźników, 
obejmujących trzy obszary rozwoju: 

gospodarczy, społeczny oraz ochronę 
środowiska. Ranking opracowany jest 
na podstawie danych Głównego Urzę-
du Statystycznego i obejmuje swym 
zakresem wszystkie jednostki samo-
rządowe w Polsce, w podziale na gmi-
ny miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie 
oraz miasta na prawach powiatu. 
Organizatorami konferencji są: Komisja 

Samorządu Terytorialnego i Polityki 
Regionalnej Sejmu RP, Wydział Admini-
stracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej oraz Fundacja Polskiego 
Godła Promocyjnego „Teraz Polska". 

Paula Piastowska

–  Z  Ż Y C I A  G M I N Y  –

Bezpłatne zalesianie 
gruntów. Można 
zgłaszać swoje działki.

EKOLOGIA

KGHM poszukuje gruntów pod na-
sadzenia drzew i krzewów. Mie-
dziowy potentat zachęca  miesz-
kańców gminy Polkowice do współ-
pracy i deklaruje całkowite pokry-
cie kosztów nasadzeń.

Wraz z rozbudową zbiornika od-
padów poflotacyjnych Żelazny 
Most, Kombinat został zobligo-

wany do wykonania kompensacji strat 
przyrodniczych na terenie trzech gmin: 
Rudna, Polkowice i Grębocice, na po-
wierzchni nie mniejszej niż 330 ha. 
Ponieważ KGHM nie dysponuje tak 
rozległym terenem, który mógłby 

przeznaczyć pod realizację zadania, 
do współpracy zachęca lokalne sa-
morządy i mieszkańców, którzy mogą 
wskazać miejsca pod nasadzenia. Te 
wykonane zostaną przez specjali-
stów, zgodnie ze sztuką ogrodniczą 
tak, by zachowały żywotność i stano-
wiły rzeczywistą rekompensatę dla 
środowiska.
Propozycje miejsc można składać bez-
pośrednio w Oddziale Zakładu Hydro-
technicznego w Rudnej, przy ulicy Po-
lkowickiej 52, bądź za pośrednictwem 
Urzędu Gminy Polkowice - pocztą 
tradycyjną oraz mailem: kancelaria@
ug.polkowice.pl.

Red. 

Konkurs na prezesa zarządu 
Polkowickiego Centrum 
Usług Zdrowotnych 

PCUZ

Rada Nadzorcza PCUZ ogłosiła 
konkurs na stanowisko prezesa 
zarządu Polkowickiego Centrum 
Usług Zdrowotnych. Kandydaci na 
złożenie swojej pisemnej oferty 
mają czas do 24 stycznia.

Od osób ubiegających się o fotel 
szefa polkowickiej przychodni 
wymaga się, m.in. posiadania wyż-

szego wykształcenia, minimum pięcio-
letniego doświadczenia zawodowego, 
w tym trzyletniego na stanowiskach 
kierowniczych i co ważne, minimum 
dwuletniego doświadczenia w kierowa-

niu spółką leczniczą.
Kandydaci powinni również posiadać 
wiedzę z zakresu zarządzania spół-
kami prawa handlowego, korzystać z 
pełni praw publicznych, posiadać peł-
ną zdolność do czynności prawnych i 
spełniać inne wymogi określone prze-
pisami prawa.
Informacja o szczegółowych warun-
kach jakie musi spełniać potencjalny 
kandydat dostępna jest na stronach 
Biuletynu Informacji Publicznej PCUZ.
Konkurs na stanowisko szefa Polko-
wickiego Centrum Usług Zdrowotnych 
jest konsekwencją złożonej obietnicy 
wyborczej burmistrza – wyłaniania w 
drodze konkursów osób na najważniej-
sze stanowiska w spółkach podległych 

magistratowi. Przypomnijmy – pod 
koniec listopada ubiegłego roku, bur-
mistrz Polkowic ogłosił konkurs na 
członka rady nadzorczej PCUZ.
Dotychczasowy prezes, Krzysztof 
Pawłowski, złożył swoją rezygnację na 
ręce przewodniczącego rady nadzor-
czej spółki. Nowego prezesa przychod-
ni poznamy już najprawdopodobniej pod 
koniec stycznia bieżącego roku.
Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlo-
wych, do czasu powołania nowego 
prezesa PCUZ, spółkę może repre-
zentować dwóch z trzech powołanych 
prokurentów. Dzięki temu zachowana 
jest płynność w procesie zarządzania 
spółką.

Red.
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Powrót do tradycji 
PATRON

Poczty sztandarowe szkół podsta-
wowych z Polkowic i Jędrzychowa, 
służb mundurowych i górniczych 
zakładów pracy, samorządow-
cy, radni i mieszkańcy Polkowic – 
wszyscy wzięli udział we Mszy św. 
w dniu liturgicznego wspomnienia 
św. Sebastiana. Uroczystość od-
była się w kościele pw. św. Micha-
ła i jest powrotem do starej trady-
cji miejskiej, zaniechanej po 1945 r.

Zgodnie z tym, co mówią kroniki 
miejskie oraz źródła historyczne, 
latem 1680 r. ówczesne świeckie 

i kościelne władze Polkowic wspólnie 
zwróciły się w tym miejscu do św. Se-
bastiana o pomoc w zwalczeniu dżumy. 
Choroba ta, jak wiemy, przez wiele 
miesięcy dziesiątkowała mieszkańców 
miasta i długo nie umiano sobie z nią 
poradzić. Po uczynionych ślubach, jak 
też i po staraniach podjętych przez 
ówczesnych lekarzy, dżuma powoli 
odeszła z miasta.
Jako wotum wdzięczności za ten akt 
Bożej opieki miasto ogłosiło św. Se-
bastiana swoim patronem, a wnętrze 
tego kościoła wzbogaciło się o ołtarz 
poświęcony św. Sebastianowi. Dodat-
kowo w prezbiterium zawisł obraz, 

opowiadający dzieje tego niezwykłego 
wydarzenia. Jest on obecnie przedmio-
tem analizy zespołu konserwatorów 
sztuki z Krakowa. Tę alegorię wyda-
rzeń sprzed 340 lat można czytać jak 
komiks. Pamiątką po tamtych czasach 
jest także wieża dzwonna kościoła – 
także  wotum za ocalenie naszego mia-
sta w 1680 roku.
Przez kilka następnych wieków polko-
wiczanie z troską pielęgnowali pamięć 
o św. Sebastianie. Tradycja ta została 
zapomniana po wojnie. Pierwsi przy-
pomnieli o niej członkowie Towarzy-
stwa Miłośników Polkowic, a niedawno 
władze samorządowe naszego miasta 

zainicjowały oficjalny proces nadania 
Polkowicom patronatu św. Sebastiana.
Najpierw we wrześniu 2019 r. Rada 
Miejska w Polkowicach jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie podjęcia 
inicjatywy ustanowienia św. Seba-
stiana patronem Polkowic. Następnie 
specjalny list intencyjny w tej sprawie 
skierowali do papieża Franciszka bur-
mistrz Polkowic Łukasz Puźniecki oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej Ro-
man Rozmysłowski. Obecnie wszelkie 
sprawy proceduralne w odpowiedniej 
dykasterii Kurii Rzymskiej prowadzi 
Legnicka Kuria Biskupia. Ostateczną 
decyzję podejmie Stolica Apostolska, 

czyli papież Franciszek.
Obecnie nadawanie oficjalnych patro-
natów dla miast jest w wielu polskich 
samorządach coraz powszechniejszym 
elementem dbałości o regionalną toż-
samość, tradycję i kulturę. Tylko w 
ostatnich latach oficjalne patronaty 
otrzymało kilka dolnośląskich miast, 
w tym m. in. Bolesławiec (św. Maria de 
Mattias), Lubań (św. Maria Magdalena), 
Wleń (św. Jadwiga Śląska), czy Szklar-
ska Poręba (św. Wawrzyniec).

Roman Tomczak

–  W Y D A R Z E N I A  –
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Orkiestra zagrała z przytupem!
WOŚP

Ponad 80 tysięcy zł oraz 31,5 litra 
krwi zebraliśmy w Polkowicach
podczas 28. finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Jeszcze
nigdy polkowiczanie nie byli aż tak 
hojni.
Koncerty, aukcje, zawody sportowe, 
kiermasze, warsztaty, żywe lekcje 

historii a nade wszystko światełko do 
nieba – to tylko niektóre atrakcje, jakie 
Polkowice przygotowały w ramach te-
gorocznego finału Orkiestry.
Same wydarzenia to jednak nie wszyst-
ko. Tutaj liczyła się szczodrość
i dobre serca. Nikt nie przeliczał, nikt 
nie kalkulował, bo przecież
na pomocy medycznej dla najmłod-
szych nie wolno skąpic.

Do puszek polkowickich wolontariuszy 
trafiło w tym roku 80.264,42 zł,
co jest rekordem w historii miasta. Dla 
porównania, w ubiegłym roku, w
ramach WOŚP zebraliśmy 44 tys. zł. 
Krótko mówiąc: polkowiczanie,
możemy być z siebie dumni!
W dniu składu Gazety na koncie Orkie-
stry było ponad 90 mln zł, a
deklarowana kwota wpłat wyniosła 

ponad 115 mln zł. Wszystkie środki
zostaną przekazane na zapewnienie 
najwyższych standardów
diagnostycznych i leczniczych w dzie-
cięcej medycynie zabiegowej.

Roman Tomczak

–  F O T O R E L A C J A  –
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Kabaret K2 w Polkowicach
Zapamiętajcie dobrze datę 10 lutego, bo tego dnia do 
Polkowic zawita ponownie zielonogórski Kabaret K2 
w odświeżonym składzie i świeżutkim programem!

Świat się zmienia, więc i K2 się zmieniło. Z nowymi ske-
czami i z nową energią ruszają starym busem w nową 
drogę i zapraszają na program „Jedziemy dalej!”. Jesz-

cze śmieszniej i wciąż „o czymś”. Dobra zmiana.
W Kinie Polkowice wystąpią 10 lutego o godz. 18.00.
Idealna propozycja dla tych, którzy walentynki świętują 
przez cały tydzień albo na spędzenie wolnego czasu – bo 
nie tylko dzieci zasługują na dobrą zabawę w czasie ferii.
Bilety w cenie 30 zł i 40 zł w dniu występu dostępne są w ka-
sach Centrum Kultury (ul. Skalników 4, Kino, Galeria „Rynek 
26”) oraz na stronach biletynakabarety.pl, kabaretowebilet.
pl oraz na kupbilecik.pl. 

Koncert kolęd „Śpiewajmy 
i grajmy Mu…”

Choć święta Bożego Narodzenia już minęły, Centrum 
Kultury w Polkowicach dalej pozostaje w świątecz-
nym nastroju i zaprasza mieszkańców do wspólnego 
kolędowania w sobotę 25 stycznia. 

W tym dniu odbędą się dwa koncerty. Na pierwszy z 
nich zapraszamy do kościoła pw. św. Michała Ar-
chanioła w Polkowicach na godz. 16.00, gdzie wy-

stąpią zespoły ludowe „Podolanki” z Nowej Wsi Lubińskiej 
oraz „Łastiwoczka” prezentująca tradycje kulturowe Łem-
ków. Z kolei o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Komorni-
kach wystąpi zespół ludowy „Podolanki”. 

Podczas obu koncertów usłyszymy piękne wykonania lu-
dowych kolęd i pastorałek. Atmosferę spotkania dopełnią 
również cudowne stroje ludowe.
Serdecznie zapraszamy – wstęp na oba wydarzenia jest 
bezpłatny! 
Początki działalności zespołu ludowego „Podolanki” z No-
wej Wsi Lubińskiej sięgają 1985 roku.. W swoim repertuarze 
„Podolanki” posiadają piosenki i przyśpiewki oparte na życiu 
codziennym, tradycjach oraz obrzędach swoich przodków, 
a także piosenki biesiadne oraz patriotyczne. Członkowie 
zespołu są pasjonatami, którzy poza angażowaniem się w 
życie kulturalne regionu, zbierają również pamiątki doty-
czące początków grupy, oraz wszystkich etapów i aspektów 
jej działalności. Dzięki tej pasji „Podolanki” mogły otworzyć 
w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej mini-skan-
sen prezentujący ich zbiory.  Artyści dbają o zachowanie 
Tradycji wiążących się z życiem dawnej wsi, starając się 
ukazać ją podczas festiwali i innych imprez kulturalnych, w 
których zespół uczestniczy i w ten sposób uchronić je od 
zapomnienia.
Członkowie Zespołu Pieśni i Tańca „Łastiwoczka” prezen-
tują tradycje kulturowe Łemków – grupy etnicznej, która 
zamieszkiwała do połowy XX wieku obszar całego Beskidu 
Niskiego, bieszczadzkiej doliny Osławy na wschodzie i Be-
skid Sądecki po dolinę Popradu na zachodzie. W 1947 roku w 
wyniku Akcji Wisła ludność łemkowska została przesiedlo-
na na ziemie odzyskane i rozproszona po zachodniej części 
Polski. W repertuarze zespołu znajduje się bogaty zestaw 
pieśni powszechnych i obrzędowych wykonywanych przez 
wielopokoleniową grupę w oparciu o przekaz tradycji. Na 
szczególną uwagę zasługują wielogłosowe wykonania 
dawnych pieśni weselnych i ballad. Zespół jest laureatem 
III nagrody Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem 
Górskich w Zakopanem (2013), I nagrody Ogólnopolskie-
go Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie 
(2017) oraz wyróżnień Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żyw-
cu (2013, 2018). III nagroda na 53. Ogólnopolskim Festiwalu 
Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (2019).

–  K U L T U R A  –

Czy mogę dać 
swojemu dziecku 
na imię Yoda?
Na to ciekawe pytanie natknęłam 
się ostatnio przy okazji przegląda-
nia stron Internetowych. Właści-
wie dotyczy ono każdego nietypo-
wego lub niecodziennego imienia, 
które rodzice pragną nadać swo-
jemu dziecku.  
Zgodnie z art. 59 Prawa o aktach 
stanu cywilnego dziecku można 
nadać nie więcej niż dwa imio-
na, które mają wskazywać płeć 
dziecka i nie mogą mieć formy 
zdrobniałej, ośmieszającej lub 
nieprzyzwoitej. Można nadawać 
też dzieciom imiona obce, bez 
względu na obywatelstwo i naro-
dowość rodziców. 
Wydaje się, że powyższe zapisy 
w jasny sposób regulują kwestię 
nadawania imion – nic bardziej 
mylnego. Okazuje się, że bar-
dzo często Kierownicy Urzędów 
Stanu Cywilnego stają przed nie 
lada dylematami. Choć w osta-
teczności zawsze mogą odmówić 
i nadać dziecku imię z urzędu, 
zdecydowanie częściej decydują 
się na skierowanie prośby o opi-
nię do Komitetu Językoznawstwa, 
Instytutu Języka Polskiego PAN 
i polonistycznych instytutów 
uniwersyteckich. 
Na stronie Rady Języka Polskiego 
bez problemu znajdziemy opinie 
dotyczące poszczególnych imion, 
dlatego przed dokonaniem wyboru 
gorąco zachęcam do zapoznania 
się z nimi oraz wytycznymi, które 
Rada kieruje do Urzędów Stanu 
Cywilnego. Warto jednak pamię-
tać, że są to tylko opinie, a nie wią-
żące decyzje – te podejmowane są 
zawsze w Urzędzie. 
Czy zatem wśród imion „zakaza-
nych” znajdziemy również Yodę? 
Otóż nie! Okazuje się, że spełnia 
ono wszystkie ustawowe wyma-
gania, gdyż zwyczajowo przyjęło 
się, że określa osobę płci męskiej 
i nie jest w żaden sposób obraźli-
we. Sama Rada Języka Polskiego 
dementowała w zeszłym roku nie-
prawdziwe informacje, jakoby jej 
opinia na temat tego imienia była 
negatywna. 
Wielu zapewne ucieszy ta infor-
macja, jednak warto pamiętać, że 
decyzja o wyborze nietypowego 
imienia może wiązać się z wielo-
ma nieprzyjemnościami, z którymi 
mierzyć się będzie głównie jego 
posiadacz, czyli nasze dziecko.

Karolina Tolasz

Instruktor w Dziale 
Literackim PCA

Grzegorz Kardyś „Z dziennika wiejskiego na-
uczyciela : Szkoły Podstawowe w Barszowie, 

Damówce, Tarnówku”
 Kolejna publikacja opisująca szkoły 
podstawowe w naszej gminie, któ-
re zostały zamknięte. Bogato ilu-
strowane opracowanie prezentuje 
uczniów, nauczycieli i pracowników 
tych szkół przez kolejne roczniki. 

„Na bank się uda” – DVD
Trzech starszych panów dokonuje napadu na bank. Doskona-
le przygotowani, uzbrojeni po zęby i w maskach na twarzy, 

pod okiem kamer monitoringu wchodzą 
do banku i włamują się do podziemnego 
sejfu. Kiedy policja przyjeżdża na miej-
sce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie 
zginęło. Ale czy na pewno? I tak splata-
ją się losy trzech staruszków, młodego 
hakera i policyjnego informatyka. Jest i 
piękna dziewczyna. Pozostaje tylko py-
tanie, co czeka ich na końcu tej przygody, 
nagroda czy więzienna cela?

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. 
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Kraina Lodu 2
16-19 I godz. 15:00

Jak zostałem gangsterem.  
Historia prawdziwa
16-19 I godz. 17:00, 19:45

Gwiezdne wojny: Skywalker.  
Odrodzenie
23-26 I godz. 15:00 dubbing 2D,
23-26 I godz. 17:30 napisy

Mayday
23-26 I godz. 20:00

Misiek i chiński skarb
30 I godz. 15:00 dubbing
31 I, 1-2 II godz. 15:00 dubbing

Psy 3. W imię zasad
31 I, 1-2 II godz. 18:00

Pan T.
30 I godz. 18:00 

Polkowicki Klub Filmowy
31 I, 1-2 II godz. 20:15 

Polkowicki 

Klub Filmowy
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Kwiaty kwitnące na krzewach 
- konkurs plastyczny
KONKURS

Już po raz piąty odbędzie się ogól-
nopolski konkurs twórczości pla-
stycznej „Kwiat dziełem doskona-
łym”. Tym razem motywem prze-
wodnim konkursu będą kwiaty 
kwitnące na krzewach. 

Konkurs plastyczny jest skierowany 
do dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Jego główne cele to zachęcanie 

do aktywnej formy spędzania wolnego 
czasu i wykorzystania pieszych wycie-
czek oraz do poznania piękna przyrody, 
a także nawiązanie współpracy środo-
wisk kulturalnych różnych regionów 
kraju. 
Uczestnicy konkursu mają za zadanie 
przygotować pracę plastyczną inspi-
rowaną obserwacją świata kwiatów, 
wykorzystując przy tym dowolną tech-
nikę plastyczną lub fotografię. 

 

Osoby, które chcą wziąć 
udział w konkursie powinny 
przesłać wykonaną pracę 
wraz z załącznikami do 
28 lutego 2020 r. na adres 
Starostwa Powiatowego 
w Polkowicach.
Prace konkursowe zostaną poddane 
ocenie jury, które wyłoni zwycięzców. 
Kryteria oceny to: zgodność z 
tematem, oryginalność, jakość 
wykonania, wyraz artystyczny. 
Dla zwycięzców przewidziane są 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Podsumowanie konkursu, wręczenie 
nagród i otwarcie pokonkursowej 
wystawy odbędzie się w maju br.

Regulamin konkursu dostępny jest na 
stronie internetowej stowarzyszenia 
Skorpion Polkowice. 

Paula Piastowska

Realizują swoje pasje 
SOŁECTWO

Sołectwo Kaźmierzów wraz z Ko-
łem Gospodyń Wiejskich pozyska-
ło ok. 6 tys. zł. dotacji na zadania 
wspierające integrację lokalnej 
społeczności oraz rozwój ich za-
interesowań. W ramach  projek-
tów mieszkańcy sołectwa wzię-
li udział w zajęciach rękodzielni-
czych, florystycznych, krawiec-
kich oraz sportowych.  

Sołectwo otrzymało dotacje na 
realizację dwóch projektów: „Żyj 
kreatywnie i z pomysłem” z fun-

dacji małe granty oraz „Żyjmy zdrowo 
i aktywnie” z Funduszu Ubezpieczenia 
Składkowego Rolników. 
– Poprzez zajęcia organizowane w ra-
mach projektów nasi mieszkańcy po-
znali nowe sposoby spędzania wolnego 

czasu oraz zdrowego i aktywnego stylu 
życia. Natomiast sprzęt, który mogli-
śmy zakupić na rzecz Koła Gospodyń 
Wiejskich, będzie nam służył podczas 
zajęć kulinarnych – tłumaczy Katarzy-
na Kazimierczak sołtys Kaźmierzowa. 
W ramach pierwszego projektu miesz-
kańcy Kaźmierzowa oraz okolicznych 
sołectw wzięli udział w zajęciach rę-
kodzielniczych, florystycznych, kra-
wieckich oraz majsterkowania. 
Drugie zadanie miało na celu wspie-
ranie aktywności fizycznej. Podczas 
projektu mieszkańcy sołectwa uczest-
niczyli w wykładach dot. prawidłowej 
postawy czy zasad zdrowego żywienia.  
Nie zabrakło również zajęć praktycz-
nych, takich jak trening kręgosłupa 
czy nauka przygotowywania zdrowych 
posiłków.  

Paula Piastowska 
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Taneczne popisy 
najmłodszych

MIESZKAŃCY

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w 
Jędrzychowie zaprezentowały 
swoje umiejętności taneczne pod-
czas wyjątkowej gali.  To wspania-
łe wydarzenie było zwieńczeniem 

projektu pn. „Tanecznym krokiem 
dookoła świata”.
Podczas projektu dzieci podróżowały 
palcem po mapie i poznawały tańce ze 
wszystkich stron świata. Jak wiadomo 
praktyka czyni mistrza, dlatego oprócz 
rozmów o tańcu, odbywały się także 

specjalne warsztaty taneczne. Wła-
śnie podczas tych zajęć dzieci nauczy-
ły się choreografii, którą zaprezento-
wały na gali. Warsztaty odbywały się 
pod okiem instruktor tańca Małgorzaty 
Szczęsnej.
Uroczysta gala była wspaniałym, 
tanecznym widowiskiem. Nasza mło-
dzież zaprezentowała tańce z wielu za-
kątków świata. Można było podziwiać 
ich popisy w gorących rytmach samby, 
energicznej cha-chy czy walcu angiel-
skim i wiedeńskim. Ogromne wrażenie 
robiły również kolorowe stroje uczest-
ników, które zostały zakupione w ra-
mach projektu.  

"Tanecznym krokiem dookoła świata"  
to projekt realizowanY przez Akademię 
Rozwoju Filantropii oraz Fundację „Po-
rozumienie Wzgórz Dalkowskich”.

Paula Piastowska

Kto pójdzie w kamasze?

WOJSKO

Tegoroczna kwalifikacja wojsko-
wa w Polkowicach będzie trwała 
od 6 do 14 kwietnia. Obejmie ona 387 
osób z terenu powiatu polkowickie-
go, w tym ponad 180 z Polkowic – 
przede wszystkim mężczyzn uro-
dzonych w 2001 r. Komisja lekar-
ska oceni stan zdrowia potencjal-
nych poborowych w Zespole Szkół 
w Polkowicach, przy ul. Skalników 6 
(wejście od strony obiektów spor-
towych).  

Jak informuje Wojewoda Dolno-
śląski, wezwanie otrzymają także 
mężczyźni urodzeni w latach 1996 

– 2000, którzy nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej oraz osoby uznane w latach 
poprzednich za czasowo niezdolne do 
czynnej służby wojskowej. 
Kwalifikacja wojskowa obejmie także 
kobiety urodzone w latach 1996 – 2001, 
posiadające przygotowanie do czyn-
nej służby wojskowej lub pobierające 
naukę w celu uzyskania kwalifikacji 
i w roku szkolnym lub akademickim 

2019/2020 kończą naukę w szkołach 
lub uczelniach medycznych i wetery-
naryjnych oraz na kierunkach psycho-
logicznych. Ponadto wezwane będą 
osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosi-
ły się ochotniczo do pełnienia służby 
wojskowej. 
Stawienie się na kwalifikację jest 
obowiązkowe, a nieobecność trzeba 
usprawiedliwić – w przeciwnym ra-
zie grozi grzywna lub doprowadzenie 
przez policję.
Kwalifikacja nie jest poborem do woj-
ska, z czym czasami jest mylona. Oso-
by, które otrzymały wezwanie na ko-
misję wojskową, muszą zabrać ze sobą 
dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości, dokument potwierdzający 
wykształcenie lub pobieranie nauki i 
aktualną fotografię o wymiarach 3x4 
cm. Jeśli ktoś jest przewlekle chory, 
powinien mieć także ze sobą dokumen-
tację medyczną, ponieważ choroba 
może wpłynąć na przyznanie odpo-
wiedniej kategorii zdrowia. 

Po przeprowadzonych 
podczas kwalifikacji 

wojskowej badaniach 
lekarskich, może zostać 
orzeczona jedna z kategorii 
zdolności do czynnej służby 
wojskowej: kat. A, czyli 
orzeczenie o zdolności do 
czynnej służby wojskowej, 
kat. B, czyli orzeczenie o 
czasowej niezdolności przez 
okres do 24 miesięcy, kat. D 
orzeczenie o niezdolności do 
czynnej służby wojskowej w 
czasie pokoju lub kat. E trwała 
i całkowita niezdolność do 
czynnej służby wojskowej 
w czasie pokoju, w trakcie 
mobilizacji i w czasie 
wojny. Osoba z tą kategorią 
nie będzie podlegała 
obowiązkowi wojskowemu. 

Małgorzata Wasilewska
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Drzewa i krzewy na granicy działki
ZIELEŃ MIEJSKA

W ostatnich czasach coraz częściej 
dzwonią do mnie nasi mieszkańcy z 
prośbą o pomoc, w rozwiązaniu 
problemów, dotyczących drzew 
i krzewów rosnących na granicy 
działki lub w bliskim jej sąsiedz-
twie. 

Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że 
jesteśmy nie tylko niezależnym naro-
dem, co jest cechą pozytywną, ale też 
mocno egoistycznym, co wcale mi się 
nie podoba. Często jak w przysłowiu 
„Wolność, Tomku, w swoim domku”, w 
ogóle nie przejmujemy się sąsiadami 
i swoim otoczeniem. Uważamy, że w 
naszym domu możemy robić wszystko 
co tylko chcemy, przy tym nie interesu-
je nas, czy to będzie szkodzić innym. A 
przecież za ścianą naszych mieszkań, 
domów, za płotami naszych posesji, 
mieszkają też ludzie, którym nasze za-
chowania mogą przeszkadzać.  
Śmiało o tym mogę mówić, gdyż kil-
ka lat jako biegła sądowa z zakresu 
dendrologii, często spotykałam się z 
takimi sprawami na wokandach wy-
miaru sprawiedliwości. Zieleń, bez 
której nie moglibyśmy żyć, zdarza się 
być punktem zapalnym w konfliktach 
międzyludzkich. 

Oto kilka informacji, które mogą się 
przydać w kwestii sadzenia drzew i 
krzewów w ogrodach przydomowych 
czy działkowych.   
Nie ma przepisów, które określałyby, 
w jakiej odległości od granicy działki 
można sadzić drzewa i krzewy.  
Kodeks Cywilny (Dz.U.2019.1145) odno-

si się tylko do kilku sytuacji: 
„Art.  148.  [Owoce opadłe na grunt 
sąsiedni] Owoce opadłe z drzewa lub 
krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego 
pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, 
gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony 
na użytek publiczny.
Art.  149.  [Wejście na grunt sąsiedni] 
Właściciel gruntu może wejść na grunt 
sąsiedni w celu usunięcia zwieszają-
cych się z jego drzew gałęzi lub owo-
ców. Właściciel sąsiedniego gruntu 
może jednak żądać naprawienia wyni-
kłej stąd szkody.
Art.  150.  [Korzenie, gałęzie, owoce] 
Właściciel gruntu może obciąć i zacho-
wać dla siebie korzenie przechodzące 
z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy 
gałęzi i owoców zwieszających się z 
sąsiedniego gruntu; jednakże w wypad-
ku takim właściciel powinien uprzednio 
wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni ter-
min do ich usunięcia.

Art.  154.  [Mury, płoty, miedze, rowy] 
§  1.  Domniemywa się, że mury, płoty, 
miedze, rowy i inne urządzenia podob-
ne, znajdujące się na granicy gruntów 
sąsiadujących, służą do wspólnego 
użytku sąsiadów. To samo dotyczy 
drzew i krzewów na granicy.
§  2.  Korzystający z wymienionych 

urządzeń obowiązani są ponosić 
wspólnie koszty ich utrzymania.”
Co w związku z tym? Otóż teoretycznie 
drzewa i krzewy mogą znaleźć się tuż 
przy dzielącym je ogrodzeniu, trzeba 
jednak wziąć pod uwagę, że z czasem 
mogą się rozrosnąć. Dlatego lepiej jest 
zachować odległość od granicy dział-
ki odpowiednią dla gatunku i wielkości 
drzewa czy krzewu.  Przyczyną kon-
fliktów może być przerastanie gałęzi 
i korzeni drzew rosnących w pobliżu 
granicy działki na sąsiedni grunt.  W 
takich sytuacjach właściciel sąsiedniej 
działki może zażądać od właściciela 
drzewa usunięcia tych gałęzi i korze-
ni w wyznaczonym terminie, a po jego 
upływie może sam je obciąć. Musi jed-
nak uważać, aby nie okaleczyć drzewa i 
nie doprowadzić do jego obumarcia.
Szczególną ostrożność należy za-
chować w przypadku sadzenia drzew 
w pobliżu ściany budynku sąsiada. 

Roślinność może nie tylko zacieniać 
jego okna, ale także powodować zawil-
gocenie i uszkodzenie elewacji. Wtedy 
sąsiad będzie miał prawo domagać się 
odszkodowania oraz usunięcia takiej 
roślinności. 
Mniej się mówi, ale również jest to bar-
dzo ważne, o tzw. linijce słońca. Posa-

dzone drzewa nie powinny zacieniać w 
nadmiernym stopniu sąsiednich dzia-
łek. Zarówno sąsiedzi jak i my sami, nie 
sadźmy np. szpaleru wysokich świer-
ków tuż przy południowej granicy są-
siedzkiej posesji, bo szczególnie zimą 
zasnują one cieniem ogród położony od 
północy. 
Drzewa i krzewy stanowią piękne 
uzupełnienie naszej posesji, jednak 
musimy pamiętać, że to, co naszym 
zdaniem idealnie pasuje do przydo-
mowego ogródka, może przeszkadzać 
sąsiadom. Najważniejsza zasada do-
brosąsiedzkiego zachowania ujęta jest 
w KC art. 144. Właściciel nieruchomo-
ści powinien przy wykonywaniu swego 
prawa powstrzymywać się od działań, 
które by zakłócały korzystanie z nieru-
chomości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-go-
spodarczego przeznaczenia nierucho-
mości i stosunków miejscowych.
Czyli jak postępować? Przede wszyst-
kim warto szukać polubownego spo-
sobu załatwienia wszelkich nieporo-
zumień. Jeżeli konary drzewa naszego 
sąsiada wystają poza granicę jego po-
sesji, nie wdawajmy się w kłótnie. Kul-
turalna rozmowa i prośba mogą być o 
wiele skuteczniejsze. Wystarczy po-
prosić sąsiada, by ściął wystające ga-
łęzie. Wiem, że takie rozmowy bywają 
trudne, ale od czegoś trzeba zacząć. 
Jeżeli tego nie zrobi, możemy sami się 
tym zająć, ale tak aby nie spowodować 
śmierci drzewa czy krzewu. 
Owoce drzew owocowych, których 
gałęzie znajdują się po naszej stronie 
płotu należą do właściciela drzewa 
do czasu aż samoistnie nie spadną - 
dopiero wtedy możemy je spokojnie 
wykorzystać. 
Drzewo sąsiada może swymi korzenia-
mi „wejść” na naszą posesję. Możemy 
je usunąć bez uzgodnienia, pamiętając 
jednak, aby naszym działaniem nie 
doprowadzić do jego obumarcia. 
Obowiązkiem właściciela drzewa 
jest natomiast uprzątanie liści bądź 
też opłacenie kosztów wykonania tych 

czynności. I ten problem występuje 
często gdyż mocne wiatry nawiewają 
na sąsiednie posesje  opadłe liście czy 
igły drzew czy krzewów. 
Niestety prawo jest prawem, ale z każ-
dym nieusuniętym liściem nie będziemy 
iść zaraz do sądu. No cóż, aby sąsiad 
był sąsiadem, a nie największym wro-
giem zacznijmy od siebie. 
Przy zakładaniu ogrodów stosujmy 
pewne odległości od granicy działki 
np.  1 metra, gdy zamierzamy posadzić 
krzewy owocowe, czy 0,5 m gdy sadzi-
my mniejsze krzewy ozdobne. 
Gatunki i odmiany drzew słabo rosną-
cych i karłowatych, a także krzewy 
silnie rosnące potrzebują 2 a nawet 3 
metrów od granicy działki. Jeżeli chce-
my napawać się widokiem wysoko-
piennych drzew owocowych i średnimi 
drzewami ozdobnymi, musimy pamię-
tać o zachowaniu 3 metrów odległości 
od płotu sąsiada. 
Duże drzewa owocowe i ozdobne sadź-
my w odległości min. 5 metrów od gra-
nicy działki. Aby odciąć się od świata 
zewnętrznego i cieszyć prywatnością 
nawet w środku miasta wielu z nas 
sadzi wysokie żywopłoty. Jednak i tu 
musimy wykazać się rozsądkiem i pa-
miętać, że nasza bujna roślinność może 
być drażniąca dla sąsiadów. Niestety 
prawo również tej kwestii nie roz-
wiązało. Przyjęto zasadę: odległość 
żywopłotu od granicy działki sąsiada 
powinna wynosić przynajmniej poło-
wę jego wysokości. No tak, ale jak nie 
tracąc powierzchni działki, zasłonić 
się od wścibskich sąsiadów? Ja propo-
nuje żywopłoty sezonowe z wysokich 
traw, które niestety co wiosnę trzeba 
ścinać i przez chwilę znowu jesteśmy 
„widoczni”. 
Nie róbmy nikomu krzywdy, a przy 
okazji i sobie. Nie warto toczyć wojny 
z sąsiadem tylko dlatego, że gałąź jego 
drzewa lekko wystaje nad płotem. Re-
agujmy dopiero wtedy, gdy naprawdę 
mamy do tego powód. Zbyt duże zacie-
nienie działki, liście i owoce zaśmie-
cające naszą posesję czy wreszcie 
szkody (np. zniszczenie ogrodzenia) 
spowodowane przez drzewo sąsiada 
wymagają interwencji. Pamiętajmy, że 
naszym obowiązkiem jest wpuszczenie 
właściciela sąsiedniej działki na naszą 
posesję w celu posprzątania lub napra-
wienia szkody.
Sprawa dotycząca wprowadzenia 
przepisów precyzujących zasady sa-
dzenia drzew przy granicy działek 
była już rozpatrywania, ale określenie 
takiej, nie budzącej powszechnych kon-
trowersji odległości, uwzględniającej 
interesy sąsiadów oraz biorącej pod 
uwagę inne czynniki, np. rodzaj sa-
dzonych drzew, potencjalnie osiąganą 
przez nie wysokość i rozpiętość, cel 
ich sadzenia, rozmiar działki sąsied-
niej, jej przeznaczenie, odległość drze-
wa od zabudowań itp. wydaje się być 
niemożliwa. 
Wprowadzenie takich przepisów mo-
głoby w praktyce uniemożliwić sadze-
nie drzew, a tego przecież nikt nie chce. 

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

 � 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

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

 � 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

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

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

 � Odszkodowania 
komunikacyjne, bez opłat 
wstępnych. 505 997 131

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

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

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

 � 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

 � Gabinet biorezonansu, terapie 
aparatem Bicom: terapia 
antynikotynowa, bezbolesne 
testy alergiczne, terapia 
odczulająca, zwalczanie otyłości i 
inne. 508 200 623

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

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

 � Urzędowa kasacja pojazdów. 
731 700 003

 � Skup i kasacja aut ciężarowych. 
731 500 006

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

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

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

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

 � Mechanika samochodowa. 
Polna 1c. 607 377 338

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

 � Problem z zakupem 
komputera? Profesjonalne 
doradztwo. Solidny serwis 
komputerów, sieci, systemów 
operacyjnych i oprogramowania. 
601 055 842

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

 � 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 itp. 
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

 � Kompleksowe remonty i 
wykończenie wnętrz. 604 993 
012

 � 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

 � Fotograf proponuje reportaż 
ślubny ze ślubu cywilnego. 
Atrakcyjna cena, album 10 zdjęć, 
pełny reportaż na pendrive. P-ce, 
Kominka 4 885 92 92 92

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

 �  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

 � 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
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Policjanci wyjaśniają sprawę 
"skręconego" licznika
DROGÓWKA

Policjanci Rewiru Dzielnicowych 
w Grębocicach ujawnili przypa-
dek rozbieżności stanu drogo-
mierza kontrolowanego pojazdu. 
W przypadku osobowego volks-
wagena to ponad 50 tysięcy kilo-
metrów. Ponieważ cofanie liczni-
ków jest przestępstwem, sprawę 
wyjaśniają funkcjonariusze pionu 
kryminalnego.

Znowelizowane przepisy kodeksu 
karnego stanowią, że jakakolwiek 
ingerencja we wskazania drogo-

mierza w aucie jest przestępstwem 
zagrożonym karą pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do 5 lat. Ustawodaw-
cy zdecydowali, że odpowiedzialność 
poniesie zarówno osoba, która cofa 
licznik - ingeruje w jakikolwiek sposób 
w prawidłowość pomiaru, jak i wła-
ściciel pojazdu, który zleca wykonanie 
takiej usługi.

Od początku roku podczas każdej kon-
troli drogowej policjanci sprawdzają 
aktualny stan licznika i porównują go 
z danymi wprowadzonymi do systemu 
przez diagnostów wykonujących na 
przestrzeni ostatnich lat przeglądy na 
stacjach diagnostycznych.

To pierwszy przypadek „skręconego” 
licznika na terenie powiatu polkowic-
kiego. Skontrolowany Volkswagen na 
liczniku miał ponad 218 tysięcy kilo-
metrów. Policjanci ustalili, że ta war-
tość jest zaniżona o ponad 50 tysięcy 
kilometrów.

Sprawą sfałszowania wartości licz-
nika zajmą się teraz policjanci pionu 
kryminalnego, którzy będą ustalać 
okoliczności, w jakich powstała roz-
bieżność w odczycie.

KPP Polkowice

Policjanci 
zatrzymali 
notorycznego 
złodzieja
KRADZIEŻ

Polkowiccy policjanci zatrzyma-
li mężczyznę podejrzanego o kra-
dzieże sklepowe. Łupem spraw-
cy padał sprzęt elektroniczny, al-
kohol, a nawet zabawki oraz inne 
przedmioty na szkodę kilku skle-
pów z terenu Polkowic. 

Funkcjonariusze z Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powiatowej 
Policji w Polkowicach zatrzymali 

29-letniego mężczyznę podejrzanego 
o kradzieże na terenie Polkowic. Jak 
ustalili policjanci, podejrzany tylko na 
przełomie zeszłego i bieżącego roku 
wykorzystując nieuwagę personelu na-
raził właścicieli kilku sklepów na łącz-
ne straty w mieniu o  wartości ponad 
2,2 tysiąca złotych. Łupem sprawcy 
padło kilka butelek alkoholu, różnego 
rodzaju sprzęt elektroniczny, zabawki 
dla dzieci oraz produkty spożywcze.
Funkcjonariusze potwierdzili, że męż-
czyzna był wielokrotnie zatrzymywany 
za kradzieże w sklepach na terenie po-
wiatu polkowickiego. Obecnie policjan-
ci wyjaśniają szczegółowo wszystkie 
okoliczności tej sprawy. Mężczyźnie 
za kradzież grozić może nawet do 5 lat 
pozbawienia wolności.

KPP Polkowice
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Policyjna akcja „Bezpieczne ferie 2020” na Dolnym Śląsku

BEZPIECZEŃSTWO
Dzieci i młodzież z poszczególnych 
województw rozpoczęła już ferie 
zimowe – czas wyczekiwanego od-
poczynku od codziennych obowiąz-
ków.

Na drogach i w miejscowościach 
wypoczynkowych pojawi się 
więcej pojazdów zwłaszcza au-

tobusów przewożących najmłodszych 
na upragniony wypoczynek. Dla za-
pewnienia bezpieczeństwa wszystkim 

podróżnym i osobom wypoczywającym 
na terenie naszego województwa, dol-
nośląscy policjanci rozpoczęli inten-
sywne działania prewencyjno-kontrol-
ne, włączając się w ogólnopolską akcję 
„Bezpieczne ferie 2020”.

Policjanci ruchu drogowego, jak co roku 
zintensyfikują liczbę kontroli drogo-
wych, podczas których sprawdzą stan 
techniczny pojazdów, jego wyposaże-
nie, stan trzeźwości kierujących oraz 
dokumenty wymagane w związku z kie-
rowaniem pojazdem i jego używaniem. 
Pod szczególnym nadzorem znajdą się 
autobusy przewożące najmłodszych.

 Jednocześnie mundurowi 
zwrócą uwagę na 
bezpieczeństwo pieszych, 
którzy poruszając się po 
drodze, po zmroku, poza 
terenem zabudowanym 
powinni mieć elementy 
odblaskowe. Jest 
to o tyle ważne, aby 
kierowca samochodu 
mógł wcześniej dostrzec 
pieszego i odpowiednio do 
sytuacji zareagować.

Na Dolnym Śląsku, który co roku jest 
częstym celem podróży dla zorga-
nizowanych grup dzieci i młodzieży, 

możemy już zaobserwować wzmożony 
ruch na drogach. Duża liczba pojazdów 
w połączeniu z trudnymi warunkami 
atmosferycznymi zawsze zwiększają 
skalę zagrożeń czyhających na kie-
rowców. Aby bezpiecznie dojechać na 
miejsce wypoczynku i wrócić później 
do domu, musimy pamiętać o podsta-
wowych zasadach obowiązujących 
wszystkich uczestników ruchu drogo-
wego. Należy bezwzględnie przestrze-
gać przepisów ruchu drogowego,sto-
sować się do ograniczeń prędkości i 
dostosować styl jazdy do warunków 
panujących na drodze, sprawdzić stan 
techniczny pojazdu, zadbać o bezpie-
czeństwo pasażerów, w szczególności 
dzieci.

Stosując się do powyższych wskazó-
wek, zwiększamy szansę na to, iż na-
sza podróż przebiegnie bez przykrych 
niespodzianek, a wypoczynek podczas 
ferii zimowych upłynie bezpiecznie i 
będzie źródłem niezapomnianych po-
zytywnych doświadczeń.

KPP Polkowice

Zostań policjantem - sprawdź 
się zanim przystąpisz do testu

SZKOLENIE

W każdy poniedziałek, aż do 30 
marca, od godziny 11.00 w Wydzia-
le Doboru i Szkolenia Komendy Wo-
jewódzkiej Policji we Wrocławiu 
będą odbywały się dni otwarte dla 
kandydatów do służby w Policji. 

Ponadto każdy z kandydatów będzie 
mógł wziąć udział w zajęciach 
sportowych przygotowujących do 

testu sprawności fizycznej. Informacji 
dotyczących procedury kwalifikacyjnej 
udzielają pracownicy Zespołu Kadr i 
Szkolenia Komendy Powiatowej Policji 
w Polkowicach.

Podczas zajęć sportowych będzie 
można poprawić swoją technikę, a 
także kondycję. Każdy z kandydatów, 
aby przystąpić do ćwiczeń, które będą 
odbywać się na  hali sportowej przy ul. 
Poznańskiej 14 we Wrocławiu, musi po-
siadać strój sportowy.

Wszyscy chętni mogą uzyskać infor-
macje dotyczące procedury kwalifika-
cyjnej do służby w policji u pracownika 
Zespołu Kadr i Szkolenia (pokój nr 305) 
Komendy Powiatowej Policji w Polko-
wicach przy ulicy Legnickiej 15. Zapra-
szamy codziennie od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00-15.00.

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 publicz-
nych; posiadający co najmniej średnie 
wykształcenie; 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.

KPP Polkowice FO
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Puchar Polski nie dla pomarańczowych
KOSZYKÓWKA

Po emocjonującym starciu zakoń-
czonym dogrywką w finale Suzuki 
Pucharu Polski Kobiet CCC Polkowi-
ce przegrało z Arką Gdynia 73:83. 
Artemis Spanou i Danielle Robin-
son zostały wybrane do najlepszej 
piątki turnieju.

Koszykarki CCC Polkowice przy-
stąpiły do tego meczu z mocnym 
postanowieniem obrony wywal-

czonego przed rokiem Pucharu Polski. 
Ich przeciwnikiem był zespół Arki Gdy-
nia - lider Energa Basket Ligi Kobiet. 
Pojedynek zapowiadał się niezwykle 
emocjonująco. 
Pierwsza kwarta była bardzo wyrów-
nana. Żadnej z drużyn nie udało się uzy-
skać znaczącej przewagi punktowej. 
Niestety, w drugiej kwarcie gdynianki 
przejęły kontrolę nad meczem. Były 

skuteczniejsze przede wszystkim pod 
koszem. Pierwsza połowa zakończyła 
się prowadzeniem rywalek 42:33. Po 
zmianie stron koszykarki CCC Polko-
wice w dalszym ciągu nie mogły się 
odnaleźć. 
Problemów ze skutecznością nie miały 

natomiast gdynianki, które wygrały 
trzecią kwartę i prowadziły różnicą 
jedenastu punktów. Emocje sięgnęły 
zenitu w czwartej kwarcie. 

Polkowiczanki przystąpiły się do od-
rabiania strat. Ich pogoń była na tyle 

skuteczna, że w pewnym momencie 
wyszły nawet na prowadzenie. Nie-
stety, do remisu doprowadziła Rebec-
ca Allan i potrzebna była dogrywka. 
Ta część meczu nie była najlepsza 
w wykonaniu pomarańczowych. Ko-
szykarki Arki były skuteczniejsze. 

Szybko odskoczyły na kilka punktów i 
ostatecznie wygrały spotkanie 83:73. 
Warto wspomnieć, że w turnieju dru-
żyna CCC Polkowice w 1/4 wygrała z 
zespołem MKS Pruszków  a w półfinale 
pokonała Artego Bydgoszcz.

Ryszard Flisiewicz 

Misiek 
pierwszy
SZACHY

Marcel Misiek z Górnika Polkowice 
został zwycięzcą rozegranego w 
Polkowicach Szachowego Turnie-
ju Noworocznego dla WOŚP. Zawo-
dy rozegrano w polkowickim Cen-
trum Kultury.

Noworoczny turniej okazał się 
udany dla szachistów Górnika. W 
grupie B, I miejsce zajął Marcel 

Misiek, natomiast w grupie A, drugi był 
jego tato – Przemysław Misiek.

–  S P O R T  –

Pozytywne sparingi
PIŁKA NOŻNA

W meczu kontrolnym rozegranym 
we Wrocławiu piłkarze Górnika 
Polkowice pokonali trzecioligo-
wą Ślęzą Wrocław 2:1. Dwie bram-
ki dla zielono-czarnych zdobył Mi-
chał Bednarski.
Najlepszy strzelec Górnika Polkowice 
w rundzie jesiennej, ponownie dał o 
sobie znać. Podczas sparingu ze Ślęzą 
Michał Bednarski dwukrotnie wpisał 
się na listę strzelców.
Ślęza Wrocław – Górnik Polkowice 1:2 

(1:0)
Bramki: zawodnik testowany 24 – Mi-
chał Bednarski 47, 51
W środę (22 stycznia) zespół Górnika 
Polkowice rozegrał drugi w tym roku 
sparing. Tym razem na sztucznym bo-
isku w Lubinie, polkowiczanie zmierzyli 
się z trzecioligowym zespołem Piast 
Żmigród. Spotkanie zakończyło się 
zwycięstwem Górnika 1:0. Bramkę zdo-
był Eryk Sobków.

KS Górnik Polkowice

Punkty pojechały 
do rywala
FUTSAL

Piłkarze halowi KGHM Metraco 
Górnik Polkowice przegrali kolejny 
mecz ligowy. 
Tym razem ulegli drużynie Berland 
Komprachcice Futsal Team 3:5.

Pierwsza połowa nie zapowiadała 
porażki zielono-czarnych. Po 20 minu-
tach podopieczni Grzegorza Nowaka 
prowadzili 3:2. Niestety o wszystkim 

zadecydowała druga odsłona meczu. 
Tu lepiej zagrali przyjezdni, którzy wy-
wieźli z Polkowic komplet punktów.

KGHM Metraco Górnik Polkowice –  
Berland Komprachcice Futsal Team 3:5 
(3:2)
Bramki: Paweł Wyżga, Marcel Wolan, 
Dawid Biały – Igor Babanskykh 2, Wa-
dim Iwanow 2, Michał Bienias

KS Górnik Polkowice

Znakomite wyniki 
polkowickich lekkoatletów 
LEKKOATLETYKA

4 medale i 6 rekordów życiowych to 
bilans polkowickiej 6 - osobowej re-
prezentacji podczas Halowych Mi-
strzostw Dolnego Śląska Juniorów, 
Juniorów Młodszych i Młodzików, 
które odbyły się w Jabloncu (Cze-
chy). 

Złote medale zdobyły podopieczne 
trenera Roberta Pierzchaly - Ka-
rolina Krawczyk w pchnięciu kulą 

4kg z wynikiem 12,37m i Roksana Lepa 

- kula 3kg z wynikiem 13m. W kategorii 
młodzików srebrny medal wywalczyła 
podopieczna trenerki Doroty Wojciech 
- Pierzchały Anastazja Budzińska w 
biegu na 300m z czasem 44,75s. Brązo-
wy medal zdobył Przemysław Isztwan 
w biegu na 60m, uzyskując czas 7,60s. 
Startujący w biegu na 300m Ignacy 
Kończak i Igor Konieczny poprawili 
swoje rekordy życiowe o ponad 3 se-
kundy. 

Górnik Polkowice

Pewny awans 
KOSZYKÓWKA

Młodziczki starsze MKS Polkowi-
ce pomimo zapewnionego awansu 
do ćwierćfinału Mistrzostw Polski, 
ciągle walczą o jak najlepsze miej-
sce w lidze dolnośląsko - lubuskiej.

W tej chwili polkowiczanki są 
liderkami grupy. Ich ambicją 
jest utrzymanie tego miejsca, 

aż do końca rozgrywek. Ostatnio mło-
dziczki starsze MKS Polkowice pewnie 
wygrały swoje mecze ligowe, nie dając 

żadnych szans swoim rywalkom. W 
pierwszym spotkaniu pokonały zespół 
WSTK Wschowa 99:42, w drugim były 
lepsze od ekipy SKM Zastal Facto De-
weloper Zielona Góra 75:38.
Wysokie zwycięstwa świadczą o tym, 
że polkowiczanki nie mają sobie rów-
nych w lidze. Do końca rozgrywek 
grupowych pozostały jeszcze cztery 
mecze. Najbliższy z nich odbędzie się 
po feriach z wymagającym zespołem 
AZS Gorzów Wlkp. 
Turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw 

Polski, do którego awansowały już po-
lkowiczanki, rozpocznie się w kwietniu. 
Nasze koszykarki znajdą się w gronie 
32 najlepszych drużyn w kraju . Mecze 
rozgrywane będą w 8 grupach po 4 ze-
społy. Do półfinału awansuje 16 ekip, 
natomiast w finale zagra 8 najlepszych 
zespołów, które powalczą o tytuł Mi-
strza Polski.
Oczywiście życzymy naszym młodym 
koszykarkom żeby spełniły swoje ma-
rzenia i zagrały w Wielkim Finale.  

Ryszard Flisiewicz
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Informujemy, że zwycięzcą pierwszej krzyżówki jest pani Anna Kostka.

 " Organizatorem krzyżówki jest Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach. Prawidłowe rozwiązanie należy dostar-
czyć do Wypożyczalni Głównej Biblioteki w Polkowicach, przy ul. Skalników 6, w terminie do 30 stycznia 2020 r.  Zwycięzca 

Krzyżówki zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy dostarczą prawidłowe rozwiązanie oraz otrzyma upominek ufun-
dowany przez Organizatora. Regulamin i zgoda na udział w krzyżówce oraz klauzula informacyjna dostępne są w siedzibie Or-

ganizatora oraz na stronie www.mgbp.pl. Łamigłówkę opracował Klub Szaradzisty, działający przy MGBP w Polkowicach."

METAGRAM
Rozw

  

- - - - - - - -   

- - - - - - - -  JEJ ZAMIAST HERBATY. 

WIRÓWKA
Litery napisane od 1 do 17 utworzą rozwiązanie- powiedzenie ludowe.


