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"Zdrowy Samorząd"

 Powiat polkowicki jednym z najzdrowszych
powiatów w Polsce!
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Kryptowaluta to wirtualna moneta stworzona w oparciu o informatykę i matematykę. To rozproszony system księgowy, bazujący
na kryptografii, przechowujący

informację o stanie posiadania w
umownych jednostkach. Wydobywanie kryptowaluty, zwane też
kopaniem, jest procesem, w wyniku którego tworzone są bloki. To

3

Wspieraja Polkowickie
Dni Teatru
Stowarzyszenie Charytatywne "Żyć godnie" w Polkowicach po raz
pierwszy wsparło Oolkowickie Dni Teatru. Po każdym spektaklu
Polkowiczanie mogą zabrać ze sobą maskę ceramiczną, którą
przygotowali dla nich uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej.

właśnie w ramach poszczególnych
bloków zapisane są transakcje.
Stosuje się tu nomenklaturę
górniczą, głównie ze względu na
podobieństwo tego procesu z wydobywaniem złota (kryptowaluta
jest często określana mianem
cyfrowego złota), w związku z tym
osoby lub firmy parające się wydobywaniem wirtualnej waluty zwane są górnikami lub kopaczami.
Ci zaś za wykonaną pracę otrzymują wynagrodzenie w postaci
coinów – a w związku z tym
mamy do czynienia z drugą,
nie mniej ważną funkcją kopania – wprowadzaniem nowych
monet do obiegu. Mechanizm
ten zwany jest dowodem pracy – Proof of Work (PoW).
Dodatkowym elementem
motywujących kopaczy do wydobywania Kryptowaluty jest
uzyskiwanie prowizji od zatwierdzonych transakcji. Otrzymują
oni zatem podwójną zapłatę – w
ramach nagrody za wydobycie
oraz za walidację transakcji.
Red.
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tworowej płuc poprzez poprawę
dostępności do specjalistycznych
badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną
w powiecie polkowickim”.
– Zdrowie i bezpieczeń-

O

II Konkursu „Zdrowy Samorząd”! Starosta Kamil Ciupak
podczas uroczystej gali odebrał
statuetkę „Zdrowy Samorząd”
za przeprowadzony program pt.
„Zapobieganie chorobie nowo-

M

POWIAT  W czwartek (7 marca)
na Gali IV. Kongresu Wyzwań
Zdrowotnych (Health Challenges Congress) w Katowicach
oficjalnie ogłoszono, że Powiat
Polkowicki został laureatem

stwo naszych mieszkańców
jest najważniejsze – mówił
polkowicki starosta.
– Będziemy nadal pozyskiwać środki na programy
zdrowotne i profilaktykę. Ta
nagroda nas tylko motywuje do dalszego działania.
Do konkursu nadesłano rekordową liczbę aż 179 programów
zdrowotnych, kampanii i akcji
z 82 samorządów. Tylko dwa
powiaty zostały nagrodzone:
polkowicki i myślenicki.
Konkurs organizowany jest przez
redakcje Portalu Samorządowego, portalu i magazynu Rynek
Zdrowia oraz wydawcę Grupa
PTWP S.A. Głównym celem Konkursu był wybór i nagrodzenie
jednostek samorządu terytorialnego, które w sposób najbardziej
efektywny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną
i profilaktyką wybranych chorób.
mm
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WTZ  – Cieszymy się, że dzięki Polkowickiemu Centrum
Animacji możemy brać czynny
udział w Polkowickich Dniach
Teatru. To dla nas wiele znaczy.
To nie tylko możliwość sprzedaży
masek ceramicznych, ale przede
wszystkim niesamowite przeżycie
dla uczestników terapii zajęciowej – mowi Stanisław Rapczuk,

Opieka paliatywno-hospicyjna w PCUZ

kierownik WTZ w Polkowicach.
Maski uczestników zajęć
Warsztatów Terapii Zajęciowej
Stowarzyszenia „Żyć Godnie”
można nabywać przed i po spektaklach. Dochód ze sprzedaży
prac zostanie przeznaczony na
rehabilitację społeczną osób
z niepełnosprawnościami.
Red.

Choć leciwy, wciąż
popularny

Hospicjum Domowe dla chorych z terenu gminy Polkowice zapewni opiekę paliatywną w ramach gminnego programu polityki
zdrowotnej. W 2019 roku program ten będzie kontynuowany i zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Polkowice.

ZDROWIE  Decyzję podjęto z
myślą o tych polkowiczanach,
którzy preferują poranną rejestrację do lekarzy POZ i lekarzy
specjalistów lub muszą wykonać
badania diagnostyczne bardzo
wcześnie. Wydłużenie pracy
przychodni jest zatem odpowiedzią na potrzeby mieszkańców
gminy w zakresie dostępności
świadczeń medycznych.
Od poniedziałku do piątku
pacjenci będą mogli ustalić
w rejestracji termin wizyty u
lekarza w godzinach od 6.30
do 18.00. W sobotę rejestracja
będzie czynna od 8.00 do 14.00.
Zmieniają się także godziny pracy
laboratorium. Od 11 marca pacjenci z uzgodnionym wcześniej
terminem będą przyjmowani
od 6.00, natomiast badania pa-

cjentów i rejestracja na bieżąco
będzie odbywać się w godzinach
6.30-11.00. Bez zmian pozostaje
rejestracja z wyprzedzeniem i
określeniem terminu badania
tj.: 11.00-18.00. Wydawanie
wyników badań 6.30-18.00.
Wydłużenie pracy rejestracji i
laboratorium jest odpowiedzią
na zgłaszane przez pacjentów
potrzeby. W PCUZ na stałe z
podstawowej opieki zdrowotnej
korzysta ponad 26 500 osób.
W bazie pacjentów – klientów
PCUZ jest ponad 100 tys. osób.
Każdego dnia w przychodni rejestrowanych jest ponad pół tysiąca
wizyt, co daje rocznie niemal
170 tys. wizyt. Lekarze PCUZ
udzielają także kilkuset porad
miesięcznie osobom, które na stałe leczą się w innych ośrodkach.

Przypomnijmy, że wszyscy
mieszkańcy powiatu polkowickiego objęci są bezpłatną nocną
i świąteczną ambulatoryjną
opieką chirurgiczną. Obejmuje
ona chirurgiczne świadczenia
lekarskie, pielęgniarskie oraz

FOT. FREEPIK

Nowe godziny pracy rejestracji w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych wchodzą w życie od poniedziałku 11
marca. Rejestracja do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów będzie czynna od 6.30.

FOT. REDAKCJA

Zmiany dla pacjentów PCUZ
diagnostykę, w tym diagnostykę
radiologiczną. Usługi te są finansowane z budżetu Gminy Polkowice i powiatu polkowickiego, a
zadania wykonuje Polkowickie
Centrum Usług Zdrowotnych.
Red.
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TEL. 76 847-41-34

z wykorzystaniem taboru Polkowickiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, którego autobusy
od kilku lat wożą mieszkańców
gminy. Autobusy z Polkowic do
Grębocic i z powrotem miałyby na
początku kursować 4 razy dziennie, a sama podróż w jedną stronę
miałaby zająć około pół godziny.
Władze Polkowic chcą, aby
w ten sam sposób skomunikować wszystkie gminy
powiatu polkowickiego.
Red.
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KOMUNIKACJA – Na dzień
dzisiejszy przygotowujemy
projekt porozumienia. Liczymy na to, że uda się ruszyć z
komunikacją miejską już pod
koniec marca lub na początku
kwietnia – mówi Jan Wojtowicz,
pełnomocnik burmistrza Polkowic ds. transportu i górnictwa.
– To początek większego
projektu, który zakłada skomunikowanie całego powiatu
z Polkowicami – mówi.
Komunikacja odbywałaby się

GMINA  Chodzi o podejrzenie
podłączenia przez nich do sieci
energetycznej w pomieszczeniu
biurowym Urzędu, niezwiązanego z wykonywaną pracą urządzenia do wydobywania („kopania”)
kryptowaluty, tzw. bitcoinów.
Urządzenie do wydobywania
kryptowalut pracowało tam
prawdopodobnie 24h/dobę przez
okres ok. roku, na przełomie
lat 2017/18. Gmina na domniemanej kradzieży prądu mogła
stracić kilka tysięcy złotych, a
właściciele kopalni – zarobić od
kilku do kilkunastu tysięcy.
Urządzenie zniknęło z pomieszczenia biurowego wkrótce po
ogłoszeniu wyników ostatnich
wyborów samorządowych. Gdyby nie to, taki stan rzeczy mógłby
trwać dłużej. Jednak wysokości
rachunków za prąd z pomieszczeń, gdzie zainstalowane było
urządzenie do wydobywania
kryptowalut, wzbudziła podejrzenia nowych władz gminy.
Te zdecydowały o skierowaniu
sprawy do prokuratury.
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ZADZWOŃ, CZEKAMY NA TWOJĄ OPINIĘ

Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Lubinie o wszczęciu postępowania
karnego w sprawie spowodowania przez kilku byłych pracowników Urzędu Gminy Polkowice szkody w majątku Gminy.

TO

kich, którym zależało – dodaje z wrodzoną skromnością.
Tak właśnie pracują i mówią ci,
którym zależy. Którzy nie czekają, aż
ich sprawy załatwi za nich ktoś inny.
Ci, których zwykliśmy nazywać społecznikami, aktywistami i pracusiami. I sądzą tak nie tylko ci, którzy ze
Stanisławem Gnatem „zęby zjedli”
na społecznych akcjach. Nie tylko ci,
którzy znają go od lat, którzy współpracują z nim i pomagają niwelować
te uwierające nas niedogodności codziennego życia. O niezwykłej postaci sołtysa roku zadecydowali bowiem
samorządowcy dolnośląscy. Ci, którzy nawet z odległych okien swoich
gabinetów potrafili dostrzec niezwykłość tej postaci i nietuzinkowość tego, co robi dla swojej małej, lokalnej
społeczności. Dla nas. Sylwetkę Stanisława Gnata przybliżamy na str. 8
Warto sięgnąć do tej lektury, bo społecznictwo, umiejętność organizowania sobie pracy, łatwość w pozyskiwaniu sobie przyjaciół – może
być zaraźliwe. Także poprzez kontakt
wzrokowy z tekstem.
A nasz zmysł wzroku będzie już
niedługo wystawiony na próbę tak
samo, jak zmysł powonienia, dotyku
i przede wszystkim – smaku! Do Polkowic wielkimi krokami zmierza bowiem kawalkada foodtrucków. Pod
tym określeniem kryje się niezwykłe widowisko kulinarne, które już
wkrótce pojawi się na polkowickim
rynku (str. 9). To pierwszy etap ożywiania tego miejsca, które przez długie lata zamiast być miejscem spotkań polkowiczan, świeciło popołudniową pustką.
Roman Tomczak

W trakcie kampanii wyborczej zapewniali, że nadchodząca kadencja
upłynie pod hasłem poprawy połączeń komunikacyjnych w
regionie. Wiemy już, że bezpłatna komunikacja miejska obejmie
swoim zasięgiem trasę Polkowice-Grębocice. Pierwsze kursy
wystartują już na początku kwietnia. To jednak nie koniec.

R

Chyba każdy z nas chciałby coś
poprawić w swoim otoczeniu. Ileż to
razy narzekaliśmy, że droga dziurawa, do trzepaka za daleko, plac zabaw za mały, albo za duży, no i ta pogoda – wiecznie za zimno albo za gorąco! Na część tych rzeczy nie mamy
wpływu, i nie należy się tym przejmować. Pozostałe są w zasięgu naszej ręki. Tylko nie zawsze mamy
ochotę tę rękę wyciągnąć. To oczywiście przenośnia, ale chyba dobrze
oddaje nasze nastawienie do spraw,
które nas dotyczą, uwierają, gniotą, denerwują, ale których załatwienie najchętniej zrzucilibyśmy na kogoś innego.
Są jednak i tacy, którzy myślą inaczej i działają inaczej. Tacy, którym
nie tylko chce się wyciągnąć rękę
aby naprawić coś, co wszystkim ułatwi życie, ale którzy także robią to z
oddaniem, pasją i prawdziwą satysfakcją. Jedni nazywają ich społecznikami, inni aktywistami a jeszcze inni
pracusiami. Ale najwięcej z nas zna
ich jako swoich przyjaciół.
Stanisław Gnat z Suchej Górnej, wygrał plebiscyt wojewody dolnośląskiego na najlepszego sołtysa na Dolnym Śląsku. Ten pracowity, skromny i niezwykle sympatyczny człowiek, przez całe swoje dorosłe życie starał się poprawiać to,
co uwierało. Nie tylko jego. Także, a
może przede wszystkim ludzi w jego otoczeniu. I wtedy on jako jeden z
pierwszych zakasywał rękawy. Chodził, załatwiał, starał się, a wraz z
nim – coraz więcej dobrych, pracowitych ludzi.
– To dzięki nim ten tytuł „Sołtysa Roku” – zapewnia laureat. – Wokół mnie zawsze ich było sporo, ta-

Kryptowaluty

9F

O tych,
którym zależy

Co z komunikacją?
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ZDROWIE  Programem opieki
paliatywno-hospicyjnej w Polkowicach zostaną objęci pacjenci
z chorobom nowotworową. W
Polkowickim Centrum Usług
Zdrowotnych udzielana jest
również pomoc psychologiczna
dla rodzin przewlekle i nieuleczalnie chorych pacjentów. Na
opiekę specjalistów oraz zajęcia
rehabilitacyjne mogą liczyć
wszystkie kobiety, które przeszły
mastektomię – niezależnie od
ich aktualnego stanu zdrowia.
– Opieka paliatywno-hospicyjna
to ważny element polkowickich
programów profilaktyki zdrowotnej. Jako realizator programu,
Polkowickie Centrum Usług
Zdrowotnych umożliwia mieszkańcom gminy skorzystanie ze

świadczeń realizowanych w domu
pacjenta. Naszym celem jest poprawa jakości życia chorego oraz
jego członków rodziny, którzy
wspólnie zmagają się często z
nieuleczalnym i postępującym
schorzeniem – mówi lekarz
Małgorzata Paluch, specjalista medycyny paliatywnej.
– Pacjenci, korzystający z całodobowej, domowej opieki paliatywno-hospicyjnej w Polkowicach
mogą liczyć na świadczenia
lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne, a także wsparcie psychologiczne i duchowe. Specjaliści
PCUZ wspomagają pacjenta m.in.
w leczeniu bólu i innych objawów
somatycznych. Rodzina chorego może również wypożyczyć
bezpłatnie sprzęt do pielęgnacji

oraz sprzęt rehabilitacyjny i aparaturę medyczną. W przychodni
działa także całodobowy punkt
kroplówkowy, w którym przez
7 dni w tygodniu możliwe jest
podłączenie wlewów dożylnych,
zleconych wcześniej przez lekarza
– dodaje Bogumiła Piastowska,
pielęgniarka koordynująca prace
zespołu opieki paliatywnej.
Rejestracja pacjentów prowadzona jest w każdej formie – osobiście
w przychodni przy ul. Kardynała
Bolesława Kominka 7, telefonicznie oraz przez osoby trzecie.
• Rejestracja osób przewlekle lub
nieuleczalnie chorych – w dni
robocze w godz. 10:00-14:00,
gab. nr 34-35, tel. 76 746 08 56.
• Rejestracja kobiet po mastektomii (masaż i kinezyterapia)

– w dni robocze w Dziale Rehabilitacji, tel. 76 746 08 45.
• Rejestracja kobiet po mastektomii (terapia psychologiczna) – w dni robocze gab.
nr 40, tel. 76 746 08 60.
• Punkt kroplówkowy – całodobowo, gab. nr 3, tel. 76
746 08 65, realizacja według zleceń lekarskich.
• Rejestracja do Poradni Pomocy
Psychologicznej dla rodzin pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych – od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00-18.00,
gab nr. 39, tel. 76 746 08 63.
Więcej informacji udziela:
Agnieszka Iwaniak – koordynator, punkt informacyjny w
gab. nr 104, tel. 76 74 60 807.
Red.

Miś Uszatek, który jest patronem Przedszkola Miejskiego
nr 4 w Polkowicach, obchodził swoje 62 urodziny.
Z tej okazji wyprawiono huczne przyjęcie.
PRZEDSZKOLE  Tego sympatycznego bohatera z przyklapniętym uszkiem chyba nikomu nie
trzeba przedstawiać. Jest doskonale znany starszym pokoleniom.
Natomiast te młodsze dopiero
go poznają, dlatego też przy
okazji urodzin patrona polkowickiego przedszkola dzieci miały
okazję poznać więcej szczegółów
z nim związanych. Przybliżenie
postaci Misia Uszatka odbywało
się poprzez czytanie jego historyjek oraz wspólne oglądanie bajek.
Na imprezę urodzinową tego ponadczasowego bohatera przedszkolaki przygotowały piosenki

oraz laurki z życzeniami. Na
wcześniej wspomnianej prywatce
zebrało się wielu gości, których
uraczono słodkościami oraz
pyszną herbatą. Zorganizowano
również wystawę fotograficzną
pt. „Podróże małe i duże Misia
Uszatka”, która, jak nazwa
wskazuje, przedstawiała misia
podczas różnych wojaży.
Tradycyjnie na urodzinach
nie mogło zabraknąć tortu.
Ogromne ciasto z wizerunkiem
solenizanta oraz jego przyjaciół zostało podzielone wśród
wszystkich zebranych gości.
Red.

W MPK WALCZĄ O PODWYŻKI

NOWE ZAWODY GÓRNICZE

LUBIN  Młodzież i nauczyciele ZS 2 w Lubinie wzięła udział w marszu protestacyjnym. Nie zgadza-

LEGNICA  Związki zawodowe w MPK Legnica domagają się podwyżek. Chcą wrócić do rozmów z za-

KGHM  Na oficjalnej liście zaprezentowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej znalazły

ją się oni z pomysłem wcielenia III LO w szeregi ich szkoły. Uważają, że zmusi ich do dwuzmianowe-

rządem i radą nadzorczą o płacach jeszcze w tym tygodniu. Wszytsko przez decyzję legnickich rad-

się dwa nowe zawody górnicze. Wprowadzone zmiany stanowią przełom jeśli chodzi o profe-

go uczęszczania do szkoły. Zmiany dotyczą także kształcenia w II LO w Lubinie. Tam od wrzesnia tego

nych, którzy podjęli zecydowali o decyzję o darmowej komunikacji dla uczniów legnickich szkół i osób

roku mieliby trafić uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Protestujący ucznio-

65+. Według szacunków, spółka może stracić z tytułu braku wpływu z biletów straci ok. 4 mln zł. Nie

wie i nauczyciele mają pretencje do Starosty lubińskiego. Uważają, że nowości znacznie utrudnią ży-

wiadomo jeszcze, czy deficyt zostanie pokryty z budżetu miasta, czy też MPK zredukuje stratę i często-

cie, jeśli uchwalony już przez Radnych powiatowych zamiar pozytywnie zaopiniuje Kurator Oświaty.

tliwośc kursów. Kierowcy legnickich autobusów zarabiają średnioi 2,2 tys. zł na rękę.

Red.
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Kwiaty dla
Polkowiczanek

Z uśmiechem na ustach i kwiatem w dłoni – tak polkowiccy
radni już od samego rana witali Polkowiczanki.
MIESZKAŃCY  Miejscy rajcy
wybrali się na poranny spacer
po Polkowicach i wręczali
każdej napotkanej kobiecie
tulipany z okazji ich święta.
– Wspólnie z przedstawicielami
Lepszych Polkowic wybraliśmy
się dzisiaj obdarować Polkowiczanki kwiatami i życzeniami z
okazji ich święta. Dla nas mają
one swoje święto codziennie,
ale dzisiejszy dzień ma szcze-

gólne znaczenie – mówi Tomasz
Szulc, polkowicki radny.
– Mam nadzieję, że kwiatów
nie zabraknie, ale nawet jeśli
się tak zdarzy, to zawsze mamy
uśmiech i ciepłe słowo. Wszystkiego dobrego dla naszych
Pań! – dodaje Grzegorz Ryłko.
To był zdecydowanie "lepszy" Dzień Kobiet.
Red.

STRAŻ  Było też wiele pozytywnych akcentów, tj. zakup
nowej drabiny i samochodu gaśniczego. Komenda Powiatowa
PSP i jednostki ochotniczych
straż pożarnych w powiecie
polkowickim podsumowały
ubiegłoroczne działania.
– Na terenie powiatu polkowickiego działa 28 jednostek OSP,
w tym 10, które włączone są do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wszystkie
uczestniczyły w wielu akcjach
gaśniczych w regionie i wyjeżdżały do miejscowych zagrożeń.
Red. Zawsze były w gotowości do dzia-

Red.

niczo-hutniczym, związanym bezpośrednio z branżą miedziową. Jednym z jej globalnych liderów pozostaje KGHM Polska Miedź SA, gdzie przyszli wykwalifikowani pracownicy będą mogli
wykorzystywać w praktyce nabytą wiedzę i kompetencje.

Red.

Burmistrz sprawdził, w jakich
warunkach jeżdżą do pracy

Polkowicki Budżet
Obywatelski 2020

Była ciepła kawa na przystanku dla Polkowiczan i przejażdżka autobusem. Burmistrz Polkowic Łukasz Puźniecki
podczas porannej konferencji prasowej na strefie ekonomicznej przedstawił oficjalnie swojego pełnomocnika ds.
górnictwa i transportu. Sprawdził również, w jakich warunkach Polkowiczanie dojeżdżają do pracy.

Burmistrz Polkowic zaprasza mieszkańców gminy na
spotkanie informacyjne, dotyczące Polkowickiego
Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.
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naprawdę komenda powiatowa
PSP, jako jedyna jednostka,
nie dałaby rady bez strażaków
ochotników. Bez jednostek OSP
ta nie byłaby w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwo naszych
mieszkańców – mówił Kamil
Ciupak, starosta polkowicki.
W 2018 roku na terenie powiatu polkowickiego zanotowano w sumie 927 zdarzeń,
w tym 407 związanych z
pożarami, natomiast 466 z
miejscowymi zagrożeniami.
Fałszywych alarmów było 56.

łania. Jeśli chodzi odziałalność
statutową, to między innymi
organizowaliśmy eliminacje
turnieju wiedzy pożarniczej,
od szczebla podstawowego do
powiatowego. Niedługo kolejna
edycja powiatowego konkursu
w Przemkowie – mówił Wiktor
Husar, prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Polkowicach.
Bez wsparcia samorządów
akcja strażaków ochotników
byłaby jednak niemożliwa.
– Mamy na terenie powiatu
jednostki OSP, które wyjeżdżały do akcji 200 razy. Tak

KOMUNIKACJA  Nie brakowało
również rozmów z mieszkańcami o rozwoju komunikacji w
regionie. Burmistrz podkreślał,
że każda uwaga na ten temat to
cenna informacja, która pozwoli
udoskonalić komunikację.
– Tą wizytą otwieramy cykl działań z usprawnieniem komunikacji
i dojazdu z i do pracy mieszkańców gminy Polkowice. Między

kowych. Musi być bezpiecznie i
wygodnie. W planach mamy również budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Takowe miałoby
się znajdować obok ZG Rudna
– mówił w trakcie konfernecji
prasowej burmistrz Łukasz Puźniecki. – Stąd też nasza wizyta,
żeby zobaczyć, w jakich warunkach Polkowiczanie dojeżdżają

innymi do realizacji tych zadań
powołany został pełnomocnik ds.
górnictwa i transportu. Chcemy
poprawić warunki związane z komunikacją i dojazdami do pracy
najliczniejszej grupy zawodowej
w Polkowicach – górników. Dotyczy to również pracowników
strefy ekonomicznej. Poprawie
ulec musi także jakość dróg i
chodników oraz wiat przystan-

PBO  W tym roku po raz
pierwszy swój projekt będzie
mógł złożyć każdy mieszkaniec
gminy, bez względu na wiek.
Do tej pory takie wnioski mogły
składać osoby pełnoletnie.
– Od wtorku, 19 marca, uruchamiamy punkt konsultacyjny
dla liderów i zainteresowanych
osób, w którym pracownicy
urzędu będą udzielali informacji i pomocy w zakresie
przygotowania projektu. Będzie
on czynny do 30 kwietnia w
godzinach pracy Urzędu Gminy
Polkowice, ul. Rynek 2, pokój nr
5. Dodatkowo w każdy wtorek
do pracy, ale i z nimi o tym poroz- od 15:30 do 17:00 w punkcie
konsultacyjnym dyżur będą
mawiać. To mieszkańcy wiedzą
pełnić pracownicy Wydziału
najlepiej, czego potrzebują – dodaje Jan Wojtowicz, pełnomocnik Inwestycji Remontów i Utrzymania oraz Wydziału Planowads. górnictwa i transportu.
nia Przestrzennego, Geodezji
Spotkanie na strefie rozpoi Nieruchomości – informuje
częło tym samym cykl działań
Roman Tomczak, rzecznik
związanych z usprawnieniem
prasowy Urzędu Gminy.
komunikacji w Polkowicach.
Spotkanie z Burmistrzem
Red. odbędzie się 20 marca br. o

Rodzice dzieciom

Burzliwe dyskusje o oświacie

Rada Rodziców SP3 zorganizowała loterię, dzięki której kupi nagrody dla uczniów.

Podczas ostatniej (12.03) sesji Rady Miejskiej radni najwięcej czasu poświęcili debacie na temat reformy oświaty oraz stypendiom dla sportowców.

SZKOŁA  Loteria Karnawałowa
to coroczna tradycja SP3 w Polkowicach. W tym roku odbyła
się 22 lutego. Zorganizowało ją
Prezydium Rady Rodziców.
– Loteria na stałe wpisała się w
krajobraz licznych wydarzeń
szkoły – mówi Dariusz Zając,
przewodniczący Rady Rodziców
SP3. Formuła loterii jest prosta – dodaje. Przedsięwzięcie
przygotowują rodzice, którzy
zabiegają o różnorodne gadżety
w przedsiębiorstwach. Darowane fanty dzieci mogą następnie
wygrać, płacąc 3 zł za los.
Loteria została przeprowadzona w pełni legalnie, ponieważ
organizatorzy pomyśleli o jej
zarejestrowaniu w Urzędzie
Celno-Skarbowym w Legnicy.
Tam też nastąpi jej rozliczenie.
– Nie odbyłaby się ona jednak gdyby nie wsparcie firm
i urzędów z terenu Polkowic.
Serdecznie dziękujemy stałym
partnerom akcji – kontynuuje

FOT. REDAKCJA

Terminy wyborów sołtysów oraz rad sołeckich
w Gminie Polkowice:
• Pieszkowice
18.03.2019, godz. 16.00
– Świetlica wiejska
• Dąbrowa
18.03.2019, godz. 18.00
– Świetlica wiejska
• Biedrzychowa
20.03.2019, godz. 16.00
– Świetlica wiejska
• Sucha Górna
20.03.2019, godz. 18.30
– Świetlica wiejska
• Nowa Wieś Lubińska
21.03.2019, godz. 16.00
– Świetlica wiejska

Ponad 900 razy strażacy z terenu powiatu polkowickiego byli wzywani do zdarzeń. Wśród nich
najgroźniejsze, z jakimi przyszło im się zmierzyć w 2018 roku, były gaszenie pożaru składowiska
niebezpiecznych odpadów w Jakubowie i tragiczny wypadek zbiorowy pod Polkowicami.

FOT. REDAKCJA
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SOŁECTWA  Jedną z kandydatek
w Pieszkowicach będzie Pani Alina Żmuda, która sołtysem jest już
od 25 lat. Obowiązki gospodarza
wsi przejęła po swoich rodzicach.
Na budynku jej domu rodzinnego
od 63 lat wisi tabliczka "sołtys"
i wszystko wskazuje na to, że
będzie wisieć kolejną kadencję.
– Tato był pierwszym sołtysem,
później mama. Kiedy zachorowała i musiała w związku z
tym zrezygnować z tej funkcji,
postanowiałam kandydować.
To był 1994 rok. Mieszkańcy
mi zaufali i cieszę się, że dalej
mogę z nimi współpracować – mówi pani sołtys.

• Jędrzychów
21.03.2019, godz. 18.00
– Świetlica wiejska
• Trzebcz
25.03.2019, godz. 16.00
– Świetlica wiejska
• Guzice
25.03.2019, godz. 18.00
– Świetlica wiejska
• Moskorzyn
27.03.2019, godz. 16.00
– Świetlica wiejska
• Kaźmierzów
27.03.2019, godz. 18.00
– Świetlica wiejska
• Żelazny Most
28.03.2019, godz. 16.00
– Świetlica wiejska
• Tarnówek
28.03.2019, godz. 18.00
– Świetlica wiejska
• Żuków
1.04.2019, godz. 16.00
– Świetlica wiejska
• Komorniki
1.04.2019, godz. 18.00
– Świetlica wiejska
• Sobin
4.04.2019, godz. 16.30
–Strażnica OSP/ świetlica

Rozporządzenie MEN stwarza ogromną szansę dla uczniów kształcących się w kierunku gór-

Red.

Znamy terminy wyborów sołtysów Strażacy podsumowali 2018 rok
Pierwsze wybory już 18 marca w Pieszkowicach. Mieszkańcy
wybiorą swoich gospodarzy na najbliższe 4 lata.

sjonalne kształcenie przyszłych pracowników KGHM Polska Miedź SA.

D. Zając. – Przekazali oni nieodpłatnie różnorodne gadżety
reklamowe. Niektóre z firm
specjalnie zakupiły na naszą
loterię drobne przybory szkolne,
książki czy łakocie. Ponieważ
każdy los wygrywał, żadne
dziecko nie odeszło rozczarowane. Świadczyły o tym żywiołowe
reakcje dzieci, szczególnie

tych młodszych – zapewnia.
W tym roku rodzice zebrali
1800 zł. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na zakup
nagród dla uczniów z okazji
zakończenia roku szkolnego.
Prezydium RR SP3 serdecznie dziękuje wszystkim partnerom loterii.
Red.

Tegoroczną loterię wsparły:
• Aquahotel
• CCC Team
• Fitarena
• KGHM PM S.A.
• KS Polkowice
• Kolor Wrzosu
• KP Policji
• MKS Polkowice
• Pizzeria Cinema
• Polkowicki Urząd Pracy
• PTBS
• Sanden Manufacturing
Poland
• Sitech Sp z o.o.
• Straż Miejska
• Urząd Gminy w
Polkowicach
• Uczelnia Jana
Wyżykowskiego
• WOK Sobin
• Zagłębie Lubin

RADNI  Od oceny sytuacji
oświaty w Gminie rozpoczęło się
siódme w tej kadencji posiedzenie Rady Miejskiej Polkowic.
– Władze poprzedniej kadencji
m. in. nieprawidłowo oceniły
sytuację demograficzną, zezwoliły także na przyjmowanie
dzieci do szkół z pominięciem
rejonizacji. Zabrakło współpracy
pomiędzy szkołami. Aby utrzy-

mać stan etatowy nauczycieli,
dzielono nawet małe liczebnie
klasy. Rozpoczął się proces
„kanibalizacji oświaty”. Dlatego
przed nami bardzo wiele pracy.
Mam nadzieję na pomoc w tym
zakresie wszystkich politycznych
opcji w tej radzie – mówił do
zebranych burmistrz Puźniecki.
Poddał pod rozwagę radnych,
dyrektorów szkół i nauczycieli

(którzy licznie przybyli na
sesję) propozycje uzdrowienia
sytuacji: ograniczenie godzin
ponadwymiarowych nauczycieli,
niezatrudnianie nauczycieli
spoza Gminy Polkowice, wzięcie współodpowiedzialności
dyrektorów szkół za kształt
oświaty w gminie, przestrzeganie zasad rejonizacji i in.
– Trzeba zakasać rękawy i brać
się do roboty, żeby nauczyciele
mieli pewność pracy, o co poprzednia władza nie zadbała.
My to naprawimy! – zapewniał burmistrz Puźniecki.
Taka analiza stanu gminnej
oświaty nie zyskała aprobaty
radnych Porozumienia dla
Mieszkańców Polkowic (PdMP),
m. in. Marioli Kośmider, przewodniczącej gminnego zespołu
ds. reformy oświatowej, który
działał w poprzedniej kadencji.
– Dzielenie 16-osobowych klas
nie było złe. Gorsze są klasy
24-osobowe – ripostowała.

– Gminę stać na utrzymanie
wszystkich etatów nauczycielskich – przekonywała zebranych.
Wspierał ją radny Emilian Stańczyszyn, również z PdMP, który
zapewniał, że „28 lat rządów
tej formacji było najlepszymi
latami dla gminnej oświaty”.
Dyskusję wzbudziła także
sprawa projektu uchwały przyznającej stypendia za wyniki
sportowe nie tylko dla zawodników uprawiających dyscypliny
olimpijskie, ale także nieolimpijskie. Wg uchwałodawców da to
możliwość gratyfikowania wielu
mieszkańców naszej gminy, mogących pochwalić się wynikami
na poziomie ogólnopolskim i
europejskim, ale uprawiających
dyscypliny nie objęte rywalizacją Igrzysk Olimpijskich.
Debatowano nad nowymi
stawkami stypendiów, analizowano teoretyczne przypadki
konieczności subsydiowania
wątpliwych z różnych punk-

tów wiedzenia dyscyplin.
Ostatecznie głosami radnych
projekt uchwały w tej sprawie
odesłano do Komisji Sportu.
Jednym z ostatnich akordów
tej sesji rady Miejskiej był komunikat o przejściu radnego
Adama Trybki (dotychczas
radny nierzeszony) do klubu
radnych Lepsze Polkowice.
– Siedem filarów programu
wyborczego Lepszych Polkowic

godz. 16:00 w Auli B107 w
Uczelni Jana Wyżykowskiego
przy ul. Skalników 6b w Polkowicach. Będzie można się
na nim zapoznać z zasadami
naboru wniosków, weryfikacji
pomysłów czy głosowania.
Na realizację wszystkich
inwestycji planuje się przeznaczyć 1,2 mln zł. Projekty
będzie można składać od
1 do 30 kwietnia br.
Polkowicki Budżet Obywatelski
to dla mieszkańców wyjątkowa
okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania
o tym, na co zostanie wydana
część budżetu gminnego. Daje
on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych
pomysłów, przyczyniających się
do poprawienia funkcjonowania nie tylko miasta, ale i całej
gminy. To głos mieszkańców w
dyskusji na temat priorytetów
społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra.
Red.

pokrywa się z oczekiwaniem
społeczności lokalnej na równomierny rozwój terenów
miejskich i wiejskich w naszej
gminie – skomentował swoją
decyzję Adam Trybka. Po jego
akcesie do Lepszych Polkowic
klub ma w Radzie Miejskiej 8
mandatów, więcej, niż każdy z
pozostałych dwóch klubów.
Red.
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Z REGIONU

PROTESTUJĄ W LUBINIE
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Wymiana uczniów w ramach
programu Erasmus+

W dniach 21 i 22 lutego 2019 roku w ramach Dni Otwartych gościliśmy w Zespole Szkół im. Narodów
Zjednoczonej Europy w Polkowicach uczniów III klas gimnazjum i VIII klas szkoły podstawowej, by
przybliżyć im szczegóły atrakcyjnej (jak zawsze!) oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie młodzieży i nauczycieli szkół partnerskich za nami. W
lutym spotkaliśmy się w Sandanski (Bułgaria), by wspólnie poznawać się i pracować w ramach
projektu "Past, present and future – memories and dreams" (projekt programu Erasmus+).

Swą obecnością zaszczycili
nas włodarze powiatu polkowickiego i Gminy Polkowice,
dyrektorzy szkół, reprezentanci
Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej oraz przedstawiciele firmy Leadec Sp. z o.o.
Dyrektor Szkoły, Pani Jolanta
Rubiś-Kulczycka, witała zebranych w odnowionej Auli Forum
i zapraszała ich do nauki w gościnnych progach Zespołu Szkół
w Polkowicach. Nasi młodsi
koledzy i koleżanki oglądali
prezentację multimedialną, dotyczącą zarówno oferty Liceum
Ogólnokształcącego, Technikum
i Branżowej Szkoły I Stopnia,
jak i ukazującą bogate i urozmaicone życie szkoły – liczne
realizowane projekty i przedsięwzięcia, wolontariat, zajęcia
pozaszkolne i edukację sportową.
Poszczególne typy szkół (w
tym profile i zawody) przedstawialiśmy w formie modowego
show. Piękne panie i przystojni
panowie, intensywna i rytmiczna

W Sandanski
spotkali się
uczniowie i
nauczyciele 5
szkół z różnych
części Europy tj.
z Polski (Polkowice), Portugalii
(Almada), Turcji
(Gaziantep)
Bułgarii (Sandanski) i Rumunii (Ploeszti).
Tematem przewodnim było
poznanie kultury
i tradycji krajów
i szkół współpracujących. Podczas wspólnych
spotkań młodzież opowiadała o
swoich szkołach, miastach i kraju.
Wspólnie pracowała podczas
warsztatów – gotowała, tańczyła,
uczyła się historii i wykonywała
tradycyjne bułgarskie martenice.
Udział w projekcie był doskonałą
okazją do przełamania bariery
językowej, zrobienia czegoś

muzyka, błyski fleszy i smugi
reflektorów – pokaz niczym
w Paryżu czy Mediolanie!
Chętni uczniowie wzięli udział
w warsztatach: biologicznych,
carvingu, języka angielskiego,
elektromechanicznych/elektrycznych, fotograficznych, tworzenia kompozycji kwiatowych
oraz informatycznych (z wykorzystaniem platformy Arduino).

Miłośnicy historii spotkali się w
pokoju zagadek, zaś fani sportu – na pokazach sportowych.
Działo się tyle, iż słowa wszystkiego nie opiszą. Bo taka właśnie
jest nasza wyjątkowa szkoła – nie
do opisania! Do zobaczenia przy
rekrutacji. I 2 września – podczas uroczystego rozpoczęcia
roku szkolnego 2019/2020!
Przemysław Szulc

Wieści z parkietów,
czyli dwa złota i brąz!
Ostatnie dni to pasmo sukcesów naszych młodych sportowców,
którzy po raz kolejny potwierdzili, że Zespół Szkół im. Narodów
Zjednoczonej Europy to sportowy lider w regionie.
W finale Strefy Legnickiej w
koszykówce dziewcząt nasze
zawodniczki, trenowane przez
pana Zdzisława Waneckiego,
zajęły I miejsce. Złoto zdobyli
również ich koledzy, rywalizujący
pod wodzą selekcjonera, pana

Sławomira Słowińskiego, w finale
Strefy Legnickiej w halowej piłce
nożnej chłopców. Z kolei w finale
Strefy Dolnośląskiej w halowej
piłce nożnej dziewcząt zajęliśmy,
po zaciętej walce, III miejsce.
Gratulujemy!

Co na lotnisku piszczy?
20 lutego 2019 roku spedytorzy z klasy II "a"
Technikum i III "a" Technikum – wraz z panią Elżbietą
Róg i panią Anną Walas – wzięli udział w wycieczce
zawodoznawczej do Portu Lotniczego Wrocław S.A.
Celem wyjazdu 26 uczniów było
zapoznanie się z funkcjonowaniem lotniska pasażerskiego od
strony pracownika. Uczniowie
zobaczyli jak funkcjonują poszczególne obszary działalności
lotniska i jak przebiega odprawa

pasażerów, odwiedzili również
lotniczą straż pożarną. Następnie, już w ramach relaksu, spacerowali po wrocławskim rynku
i zajrzeli do Parku Magnolia,
by posilić się małym co nieco.
Elżbieta Róg

Polkowice na stronach dziennika!

Polkowiczanki chcą być w Sejmie

Wspaniała informacja dla mieszkańców Polkowic oraz miłośników miejscowego
teatru bez teatru – o Polkowicach i naszym corocznym Festiwalu teatralnym
wpomniał na stronach swojej książki „Provisorium. Nieregularny dziennik z
podróży” wspaniały człowiek i przyjaciel naszego miasta – Jacek Brzeziński.

Uczennice ósmej klasy ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Polkowicach chcą
zostać posłankami Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

SEJM  Aby zasiąść w ławach poselskich dziewczęta będą musiały
jednak pomyślnie przejść zadanie
HISTORIA  Jest jednym z aktorekrutacyjne, którego
rów alternatywnego lubelskiego
celem jest upamiętnieTeatru Provisorium założonego w
1971 roku przez grupę studentów
nie losów i działalności
polonistyki Uniwersytetu Marii
posła, który co najmniej
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
raz w roku sprawował
Jacek Brzeziński gra w tym temandat poselski w latach
1919-39 i który podczas
atrze od ponad 45 lat, a od blisko
II wojny światowej działał
40 lat jest wykładowcą w Centrum
dla dobra ojczyzny.
Języka i Kultury Polskiej dla Po– Do wyboru posła zainspirolonii i Cudzoziemców UMCS. W
2010 roku otrzymał Nagrodę Spewały nas słowa Macieja Rataja:
„Winni jesteśmy wobec kraju
cjalną Ministra Kultury i Sztuki,
zapomnieć nareszcie o tym, co
w 2012 zaś odznaczono go Srebrnas dzieli, a pomyśleć o tym, co
nym Krzyżem Zasługi. Jest także
nas może jednoczyć” – mówi
wielokrotnym laureatem NagroAnia Józków, uczennica SP 4.
dy Prezydenta Miasta Lublina.
– Postanowiłyśmy wypromować
W swoim dzienniku aktor opisuje
w społeczności lokalnej losy
początki działania Teatru oraz potego wielkiego patrioty – dodróże zagraniczne i krajowe. Materiał obejmuje lata 1979-2013. Są
daje. Dziewczęta zmierzą się z
w nim opisane podróże do Włoch, Wśród wspomnień autora znajdu- dla Polkowiczan, miłośników tezadaniem rozpowszechnienia
Wielkiej Brytanii, Niemiec,
ją się opisy podróży do Polkowic i atru, podróży czy osób miłujących zarówno działalności politycznej
Japonii, Ukrainy, Białorusi, Chor- pobyt w naszym mieście. Właśnie się w czytaniu pamiętników. Ta
jak i postaci Macieja Rataja. W
tym celu będą musiały stworzyć
w roku 2008 ze swoją sztuką „Fer- książka w sposób nietuzinkowy
wacji, Rosji, Hiszpanii, Belgii,
trwały efekt realizowanego proprzedstawia nie jedną lekcję hiHolandii, Słowenii, Szwecji, Fran- dy” oraz w 2009 roku z „Do piacji, Korei Południowej, Egiptu,
chu” zawitał do nas Teatr Proviso- storii, stosunków międzyludzkich jektu w postaci krótkiego filmu,
Austrii, Rumunii, Litwy, Czech,
oraz coachingu. Warto z nią się
słuchowiska, witryny internetorium, co zostało upamiętnione w
Norwegii, Gruzji oraz do dużych
zapoznać pod każdym względem. wej lub innego pomysłu, promudzienniku Jacka Brzezinskiego.
miast i małych miasteczek Polski. Lektura ta ciekawa jest nie tylko
Red. jącego losy wybranego bohatera.
FOT. REDAKCJA

Dni Otwarte 2019
– dzięki nam trafisz do celu!

Wydawnictwo bezpłatne

www.polkowice.eu - fb.com/polkowice

nowego, nawiązania nowych
przyjaźni, które motywują do
nauki języków obcych i pozwalają przezwyciężyć nieśmiałość
i lęki. Osobiste kontakty między
uczniami różnych narodowości
były "testem" akceptacji, tolerancji, komunikacji i otwartości.
Współpraca nauczycieli z różnych
krajów pozwala spojrzeć z innej

perspektywy na swoją pracę, daje
możliwość wymiany pomysłów
i doświadczeń. Jest to też okazja
do ciągłego doskonalenia się,
uczenia się od siebie nawzajem
oraz wspólnego poszukiwania
interesujących i skutecznych sposobów motywowania uczniów.
E. Kowalik

– Będziemy prowadziły akcje
promocyjne naszego bohatera,
będziemy rozdawały ulotki z bio-

gramem posła Rataja i prowadziły ankiety metodą sondażu diagnostycznego – zapowiada Weronika Widuch, druga z uczennic
SP 4 biorąca udział w projekcie.
Lista najlepiej ocenionych prac
zostanie ogłoszona 30 kwietnia
br., a 1 czerwca ich autorzy zasiądą w ławach poselskich w charakterze uczestników Sejmu Dzieci
i Młodzieży (SDiM). Dodatkowo
najlepszy zespół z każdego województwa oraz trzy najwyżej
ocenione zespoły z całej Polski
wezmą udział w seminariach oraz
posiedzeniu komisji, które odbędą się w dniach 11-12 maja br.
Każde posiedzenie Sejmu Dzieci
i Młodzieży jest poprzedzone
przygotowaniem projektu

Stowarzyszenie Patriotyczne Polkowice zaprasza wszystkich mieszkańców gminy, powiatu
i dekanatu polkowickiego, na pierwszy Polkowicki „Marsz dla Życia i Rodziny”.
MARSZ  Marsz odbędzie
się w niedzielę 24 marca i
rozpocznie się o godz. 10:45
Mszą Świętą w kościele p.w.
św. Barbary w Polkowicach.
Po zakończeniu Mszy Świętej o 12:00 marsz wyruszy
z Rynku i przejdzie ulicami
Polkowic, docierając do Cen-

tralnego Placu Zabaw.
Hasło marszu to „Wybierz życie,
Wybierz miłość”. Zaproszenie
kierujemy do wszystkich organizacji i stowarzyszeń (nie
tylko katolickich), do szkół,
szczególnie do młodzieży, osób
indywidualnych i całych rodzin.
Do wszystkich grup zawodo-

DZIEŃ KOBIET
POZNAJMY SIĘ

wych, do starszych i młodszych
z całej gminy i powiatu.
Niech udział w tym marszu
będzie wyrazem naszego
zdecydowanego poparcia dla
ochrony każdego życia – bez wyjątku jak również rodziny, którą
tworzą mężczyzna i kobieta.
Red.

Spotkanie
pod Patronatem
Burmistrza Polkowic

15.03
2019

Kobiety
za stery

START
16:00

„One” to stowarzyszenie kobiet,
które powstało niedawno w
Polkowicach. Tworzą jekobiety z
pasją, które chcą inspirować inne
kobiety. Odkryć ukryte talenty
i pasje w swoich koleżankach,
sąsiadkach, znajomych.
STOWARZYSZENIE  Pierwszą
inicjatywą jest wydarzenie
„Dzień kobiet – poznajmy
się”, które odbędzie się w polkowickim Aquaparku już 15
marca, o godzinie 16.00.
– Na terenie naszego powiatu
mieszka mnóstwo kobiet. W
większości są to żony górników,
który weszły w taką społeczną
rolę, która od wielu lat jest im
przypisywana. Nie chcę genarizoawć, ale najczęściej to kobiety
sprzątające, wychowujące dzieci
i czekające na swoich mężów.
To nasza społeczna rola, bardzo

ważna zresztą, ale nie może pozostac jedyną. Mamy swoje pasje,
pragnienia i marzenia. Siegnijmy
po nie – mówi Dagmara Kubowicz, jedna z pomysłodawczyń.
Stowarzyszenie chce wpierać
kobiety oraz ich rodziny, które
bardzo często borykają się z
problemami. Często trudnymi,
o których nie chcemy opowiadać. To przemoc domowa,
niepełnosprawność, problem z
alkoholem. Pomocną dłoń chcą
podać tym rodzinom kobiety ze
stowarzyszenia One. Aaby móc
zrealizować pomysły, potrzebne

są jednak pieniądze i partnerzy,
którzy również chcą pomóc.
Prezes stowarzyszenia liczy na
wsparcie lokalnych instytucji i
ludzi dobrych serc – Jesteśmy już
po rozmowach z różnymi organizacjami. Liczymy na wsparcie
Urzędu Marszałkowskiego,
gminy Polkowice, czy powiatu polkowickiego. Taka pomoc została
nam obiecana. Poza tym, będziemy starać się pozyskać środki
europejskie, będziemy pisać
wnioski – mówi Adriana Lebit.
Red.

DZIESIĄTKI WYSTAWCÓW
PEŁNYCH PASJI I TALENTU
MIEJSC
E SPOT
AQUAP
K
ARK PO ANIA:
WSTĘP LKOWICE
WOLNY
AQUAPARK POLKOWICE - ul. MŁYŃSKA 4
(76) 74-62-751

fb /aquaparkpolkowice

NASI PARTNERZY:
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uchwały przez autorów najwyżej ocenionych projektów
podczas posiedzenia komisji.
Projekt uchwały jest
poddawany dyskusji, a
następnie głosowaniu
podczas obrad SDiM.
Posiedzenie kończy się
przekazaniem uchwały
SDiM na ręce członka
Prezydium Sejmu RP.
Sejm Dzieci i Młodzieży
to wyjątkowy projekt edukacyjny
Kancelarii Sejmu. Jego celem
od ponad 20 lat jest kształtowanie postaw obywatelskich,
szerzenie wśród młodzieży
wiedzy na temat zasad funkcjonowania polskiego Sejmu i
demokracji parlamentarnej, a
także aktywizacja do działania
na rzecz środowisk lokalnych.
Inspiruje do aktywnej postawy
obywatelskiej, samodzielnego
myślenia i budowania własnych
opinii o otaczającym ją świecie.
W historii SDiM poruszano takie
zagadnienia jak prawa dziecka,
globalizacja, ekologia, szkoła, samorząd uczniowski, wolontariat
oraz wybory parlamentarne i in.
Red.

Marsz dla Życia i Rodziny

FOT. REDAKCJA
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GODZ. 20:00
DYSKOTEKA
W AQUA HOTELU!
WSTĘP 30 ZŁ

Już 23 marca Polkowice będą miały swoje kulinarne
święto – Polkowicki Festiwal Smaków z Radiem Elka.
FESTIWAL  Dwudniowa biesiada na
polkowickim Rynku
rozpocznie się w
sobotę o godzinie
12:00, a zakończy się
w niedzielę o 21.
Na festiwalu prezentować się będzie około
20 Food Trucków.
Poszukiwacze niecodziennych potraw oraz
wytrawni smakosze
będą mogli spróbować m.in. dań
kuchni amerykańskiej, greckiej,
włoskiej, japońskiej, chińskiej,
tajskiej i hiszpańskiej. Nie zabraknie również propozycji dla
miłośników słodkości. Będzie
z czego wybierać. Czekając
na pyszności na talerzach,
polkowiczanie będą mogli

skorzystać z kilka atrakcyjnych
wydarzenia towarzyszących.
Na miłośników motoryzacji w
sobotę 23 marca będą czekały
wystawy salonów. Miłośnicy
czterech kółek będą mieli okazję
zobaczyć motoryzacyjne nowości na polkowickim rynku.
Red.

Sołtys roku z Suchej Górnej

Jedz i chudnij

Sołtysem jest pierwszą kadencję i otrzymał z rąk Wojewody Dolnośląskiego, Pawła Hreniaka statuetkę „Sołtys Roku 2018”.

W trakcie Polkowickiego Festiwalu Smaków z Radiem Elka serdecznie zapraszamy na treningi
plenerowe, które zostaną przeprowadzone przez trenerki z klubu FITNESS PLACE w Polkowicach.

NAGRODA  Stanisław Gnat jest
sołtysem Suchej Górnej i sam
podkreśla, nagroda dedykowana
jest wszystkim mieszkańcom.
– Takiego sukcesu się nie spodziewałem. Myślę, że robię to, co
do mnie należy. Najważniejszą
rzeczą, że są ludzie, którymi
się otaczamy. Wydaje mi się, że
mam takie szczęście, że na swojej
drodze spotykam samych dobrych ludzi. To m.in. burmistrz
Polkowic Łukasz Puźniecki, wicestarosta Krzysztof Nester oraz
radny Adam Trybka, który bardzo mi pomaga. To także rada sołecka i wszyscy, którzy angażują
się społecznie – wymienia sołtys.
Jak sam podkreśla praca
sołtysa to zadanie ciężkie
i wymagające. Mimo tego
Stanisław Gnat chwali sobie
społeczną funkcję, bo jak sam
mówi, w Suchej Górnej zostało
jeszcze dużo do zrobienia.
– Sołectwo liczy ponad 600

FESTIWAL  Zjedz coś pysznego,
a potem spal trochę kalorii!
Minimum 5 zł za Twój udział
w treningu zostanie przeznaczony na cel charytatywny.
Trening doda Ci masę endorfin
i wzmocni Twoje ciało! Poruszaj
się z nami, zadbaj o zdrowie i
energię a przy okazji pomóż
potrzebującym chłopcom.
W trakcie weekendu odbędą
się aż cztery 30 minutowe treningi o godz. 14.00 i 17.00.

mieszkańców. Każdy ma swoje
plany i oczekiwania wobec wsi,
a ja chcę, by każdy czuł się tutaj
dobrze. najważniejsze jest to, że
po długim czasie udało się rozpocząć remont i modernizację

naszego zabytkowego pałacu.
Będzie tam, tak jak kiedyś,
centrum kultury – dodaje
Nagroda „Sołtys Roku”
przyznawana jest sołtyskom i
sołtysom z Dolnego Śląska za

pamiątki dla opiekunów,
Komenda Powiatowa PSP
w Polkowicach opracowała
testy dla uczestników,
Zarząd OG ZOSP RP opracował i wydrukował dyplomy dla
uczestników, podziękowania dla
opiekunów, materiały i wykonał

FOT. REDAKCJA
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W eliminacjach gminnych
uczestniczyło 45 uczniów. Do

ły: Jagoda Namysłowska i
Krzysztof Gajda z LO Zespołu Szkół w Polkowicach.
Eliminacje przeprowadziła komisja sędziowska pod przewodnictwem mł.bryg. Piotra Woźniakiewicza, w składzie Ryszard
Wyraz – sekretarz eliminacji i
jednocześnie główny organizator,
Andrzej Gwarda, Mieczysław Dubienko, Jan Ilków i
Zygmunt Rubinowicz.
Eliminacje zaszczycił swoją obecnością st.bryg. Sylwester Jatczak,
Komendant Powiatowy PSP .
Organizatorem eliminacji,
jak co roku, był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP,
Komenda Powiatowa PSP i
Urząd Gminy w Polkowicach.
Burmistrz Polkowic ufundował nagrody rzeczowe dla
zwycięzców i uczestników oraz

scenografię sali konkursowej,
wydruk i opracowanie graficzne
testów, Urząd Gminy użyczył salę
konferencyjną i zakupił artykuły
spożywcze na poczęstunek.
Jak mówi dh Ryszard Wyraz,
Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP, eliminacje

Gminne przebiegły sprawnie,
przy dobrej organizacji i zadowoleniu uczestników. Eliminacje
Powiatowe odbędą się 21 marca
br. (czwartek) w Zespole Szkół
im. I. Sendler w Przemkowie.
Rozpoczęcie o godz.10:00.
Red.

List od czytelników w sprawie busa przewoźnika „Ateny”
Jesteśmy pasażerami busu przewoźnika „Atena” relacji Lubin – Głogów, godz. 21:20 wyjeżdża z Lubina
w kierunku Głogowa przez Polkowice. Rozmawialiśmy z szefową firmy „Atena”, że się jej nie opłaca ten
kurs o tej godzinie. Przyczyną tej likwidacji jest mała frekwencja pasażerów, naszym zdaniem, że ta
linia i kurs o 21:20 jest potrzeby (ostatni kurs) relacji Lubin – Głogów – Polkowice. Na tej relacji jest
duża frekwencja pasażerów. To jest stwierdzenie szefowej tej firmy.
A pasażerowie tego kursu twierdzą inaczej. Bus o tej godzinie tzn. o 21:20 jest często pełny. Bo to jest
ostatni kurs, tzn. bus wieczorny którym ludzie wracają o tej porze z pracy do domu.
Bardzo prosimy o pozytywną odpowiedź w tej sprawie.
Zbigniew Sz.

Taneczna choreografia da Ci dużo
satysfakcji, a utrzymywany na
stałym poziomie wysoki poziom
tętna poprawi spalanie kalorii.
4. Trening ROZCIĄGANIE – trening z grupy zajęć mentalnych, o
nie dużej intensywności, mający na
celu rozciągnąć mięśnie Twojego
całego ciała. Jeśli masz matę, zabierz ją ze sobą, będzie wygodniej!
Dziewczyny z FITNESS PLACE serdecznie zapraszają.
Red.

Pracownie w PCA
FESTIWAL  Pracownie od wielu
lat realizują bogaty program,
który obejmuje szeroki wachlarz
tematów związanych z tzw. sztuką
czystą (malarstwem i rysunkiem)
oraz ceramiką. W pracowniach
uczestnicy realizują własne pomysły, a praca warsztatowa staje się
inspiracją do poszukiwań ciągle
to nowych środków ekspresji. Na
imponujące rezultaty aktywności
twórczej długo nie trzeba czekać,
czego dowodem jest obecnie
wystawa obrazów i prac ceramicznych uczestników warsztatów,
które można zakupić podczas
imprezy „Polkowicki Festiwal
Foodtrucków z Radiem Elka”.
Pieniądze zebrane do puszki pomogą chorym dzieciom (więcej

Dnia 28 lutego br. w Ratuszu Urzędu Gminy w Polkowicach przeprowadzone zostały Eliminacje Gminne 42. Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

rozwiązania mieli 30 pytań testowych z przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki
pożarniczej, organizacji ochrony
przeciwpożarowej oraz historii
i tradycji ruchu strażackiego.
Z każdej grupy wiekowej po dwie
osoby z największą ilością punktów zostały zwycięzcami i jednocześnie przedstawicielami naszej
gminy na eliminacje powiatowe.
W grupie I zwyciężyli Aurelia
Pytlak i Dominika Widuch
ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Polkowicach, w grupie II –
Kacper Woźniakiewicz z SP 2
i Adrian Jędrzejczyk z SP 3.
W grupie III laureatami i
przedstawicielami zosta-
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Warsztaty w Pracowni Malarstwa Sztalugowego, Ceramiki i Rysunku w Polkowickim Centrum Animacji
skierowane są do wszystkich miłośników i sympatyków sztuki (młodzieży, dorosłych i dzieci).

ich osiągnięcia m.in. w organizacji inicjatyw związanych z
aktywizacją mieszkańców oraz
działalność na rzecz wsparcia
kultury i miejscowego folkloru.
Red.

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

KONKURS  Ogólnopolski
Turniej Wiedzy Pożarniczej
"Młodzież Zapobiega Pożarom"
(OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej.
Do eliminacji przystąpiła młodzież ze wszystkich szkół gminy
Polkowice. W eliminacjach
szkolnych wyłoniono wcześniej
po trzech reprezentantów.
Eliminacje zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych:
1. szkoły podstawowe, klasy 1-6,
2. szkoły podstawowe kl.
7-8 i Gimnazja kl. 3,
3. szkoły ponadpodstawowe i
ponad gimnazjalne (średnie).

1. Trening TABATA – intensywny trening metaboliczny,
poprawiający wydolność organizmu i wspomagający spalanie
tkanki tłuszczowej – świetny
zarówno dla Pań jak i Panów.
2. Trening ATAK NA UDA I
POŚLADKI – mający na celu
wzmocnić i ujędrnić te problematyczne części sylwetki.
3. Trening AEROBIK FITNESS
– lekcja opierająca się na podstawowych krokach fitnessowych.

informacji znajdziecie na dole).
W ramach Festiwalu Pracownie
przygotują również projekty
plastyczne które sprawią że świat

sztuki stanie się bliższy, a czas spędzony z nami inspirujący i twórczy.
Red.

Uliczne jedzenie w Polkowicach

Możesz pomóc Kubie

Dobrze wysmażony kotlet, hamburger i warzywny hot dog? Uliczne
jedzenie ma nową, lepszą jakość. Współczesny street-food zmienił
się przede wszystkim za sprawą food trucków - ciężarówek z
jedzeniem działających na zasadzie mobilnych restauracji. Kolorowe
i wystylizowane auta przyciągają wyglądem i kuszą zapachami.

Policjanci proszą o pomoc dla synka ich kolegi. Jakub urodził się 14 kwietnia
2015 roku, 4 lata później dostał pierwszego ataku padaczkowego. Niedługo
później lekarze zdiagnozowali u niego rzadką chorobę.

MIĘDZYNARODOWE SMAKI
Pierwszy food- truck, a raczej
jego prototyp powstał prawdopodobnie w drugiej połowie
XIX wieku w USA. Twórcą był
Charles Goodnight, który na co
dzień parał się dostawą ciepłej
strawy dla poganiaczy bydła.
Jego prototyp ford trucka w krótkim czasie okazał się hitem i niedługo potem jego pomysł zaczęli
kopiować inni amerykanie. W
Polsce foos truck pojawił się po
raz pierwszy w 2010 roku w Warszawie. Teraz możemy spotkać je
w zasadzie w kązydm większym
mieście, a okazjonalnie również
w malych miejscowościach. Szacuje się, że mobilnych restauracji
jest w Polsce około 600. Popularność zyskują również dzięki tzw.
zlotom food truckom ni etylko
w Polsce, ale również w całej
Europie Zachodniej. We Włoszech tradycja ta ma już 10 lat.
PO RAZ PIERWSZY NA RYNKU
Po raz pierwszy taka impreza
odbędzie się również na polko-

wickim rynku. – To pierwszy
krok do ożywienia serca naszego
miasta. Chcemy na nowo ożywić
centrum naszego miasteczka i
sprawić, żeby spotykały się tutaj
całe rodziny. Wspólnie może
nam się to udać- mówi burmistrz
Łukasz Puźniecki, który jednoczesnie podkreśla, że jest otwarty na pomysły mieszkańców.
– Działanie zaczyna się od pomysłów, a tych polkowiczanie mają
wiele. Zapraszam do współpracy.
To miasto jest Wasze i to od Was
zależy, jak będzie wyglądać.
Chcę pomóc Wam w realizacji
tych pomysłów- dodaje. Polkowiczanie będą mogli spróbować
smakołyków z różnych stron
świata, takich jak churrosy,
czyli słodkich przysmaków
z Hiszpanii, amerykańskich
hamburgerów, meksykańskiego
burritpo, czy tez tajskich krewetek. Każdy mieszkaniec naszego
regionu znajdzie coś dla siebie.
OKAZJA DO SPOTKAŃ
Szybkie i smaczne jedzenie to nie

jedyny plus mobilnych restauracji. To doskonała okazja, by wyjść
z rodziną i przyjaciółmi, spędzić
wspólnie czas, powędrować od
ford trucka do ford trucka i spróbować nowych smaków. Street
ford w dzisiejszych to nie jest już
kiełbasa z grila, podana z mjusztardfą i bułką pszenną. To nie
jest też przysmażony an węgiel
kotlet. Dania, które serwowane
są obecnie to kulinarne dzieła
sztuki. Na forach społecznościowych tworzone są grupy zrzeszające miłośników ulicznej kuchni.
Amatorzy jedzenia potrafią przemierzać wiele kilometrów, by
zjeść swoje ulubione danie, serwowane w mobilnej restauracji.

SPOŁECZEŃSTWO  Niestety w
Polsce nie ma możliwości leczenia
choroby, a jedyną szansą jest
terapia w klinice w Hamburgu.
Jakub jest synem policjanta
Red. z polkowickiej komendy.

FOT. ARCHIWUM PRYWATNE

Polkowicki Festiwal
Smaków

Wydawnictwo bezpłatne
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Kilkadziesiąt badań, które trwały
ponad rok, w ostatnich dniach
przyniosły ostateczną, dramatyczną diagnozę. Lekarze stwierdzili u Jakuba Ceroidolipofuscynoze typu 2. W Polsce nie ma

żadnych możliwości leczenia tej
niezwykle rzadkiej choroby. Jedyną nadzieją jest terapia w klinice w
Hamburgu. Niestety koszty leczenia zostały oszacowane na kwotę
750 tysięcy euro rocznie, która
w sposób oczywisty przekracza
możliwości finansowe rodziców.
– Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc w zebraniu środków
potrzebnych, by uratować życie
4-letniego syna policjanta, który
swoje życie poświęca, by nieść
pomoc innym. Teraz on i jego rodzina potrzebują naszego wsparcia- apeluje st. sierż. Przemysław
Rybikowski z KPP Polkowice.
Jakubowi można pomóc wpłacając darowiznę na konto:
Fundacja Wsparcia Policjantów
00-150, Warszawa,
ul. Nowolipie 2
NR KONTA: 87 1440 1299
0000 0000 0794 6977
lub przekazując 1% podatku
również na powyższe konto
KRS 0000296182.
Obu darowizn prosimy dokonywać z dopiskiem „JAKUB SKOCZYLAS”.
Red.
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14 - 17 III, godzina 16.00
17 III, godzina 14.00

Całe szczęście
14 - 17 III, godzina 18.00
Kurier
PREMIERA 15 II
15 - 17 III godzina 20.00
Robaczki z Zaginionej Dżungli
21 - 24 III, godzina 16.00
24 III, godzina 14.00
Kurier
21 - 24 III, godzina18.00
Ciemno, prawie noc
22 - 24 III, godzina 20.00
Pan Wołodyjowski
27 III, godzina 18.00
Corgi, psiak Królowej

KULTURA

KULTURA W REGIONIE

Święto Teatru w pełni!
TEATR  Początek Dni Teatru można
podsumować dwoma słowami – działo
się! W poniedziałek miała miejsce
Uroczysta Gala Otwarcia XXI „Oblicz
Teatru” Polkowickich Dni Teatru, którą
swoją obecnością uświetniła Patronka
Honorowa tegorocznej edycji, wspaniała
aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna – Magdalena Zawadzka. Razem
z burmistrzem Polkowic, Łukaszem
Puźnieckim, oraz Zastępcą Dyrektora
Polkowickiego Centrum Animacji,
Bogusławem Godlewskim, otworzyła
nasz Festiwal. Zwieńczeniem wieczoru
był cudowny spektakl Teatru Ludowego
w Krakowie pt. „Zahipnotyzuj mnie”
z utworami wybitnego polskiego kompozytora, Zygmunta Koniecznego.
Pierwsze spektakle odbyły się jednak
już 4 i 5 marca. Na pierwszy ogień

widzowie otrzymali dwie wspaniałe
komedie Teatru Korez z Katowic – „Mrożoną papugę”, która zostałą zagrana
aż 2 razy, oraz monodram „Kolega
Mela Gibsona”. Obie sztuki cieszyły
się ogromnym powodzeniem, wielu
widzów z pewnością doprowadziły
do łez swoim genialnym humorem.
W o wiele bardziej mroczną atmosferę
wprowadził nas kolejny spektakl, czyli
„Droga śliska od traw, Jak to diabeł wsią
się przeszedł” Teatru im. Heleny Modrzejewskiej z Legnicy. Jest to pierwsza
część tzw. tryptyku wiejskiego reżyserskiej pary Katarzyny Dworak-Wolak i
Pawła Wolaka, znanych również pod
pseudonimem PiK. Była to gęsta i peła
przemocy opowieść o złu, która zabrała
nas w najceimniejsze zakamarki ludzkiej
duszy. Tym samym polkowicka scena

GŁOGÓW  W dniu 23 marca z jednego z peronów głogowskiego dworca kolejowego wyruszy pociąg retro "Harry". Retro
pociąg to parowóz serii TKh05353, który wyruszy w trasę przez Szprotawę do Żagania i z powrotem. Kolejowa podróż przypada w 75. rocznicę wielkiej ucieczki ponad 80 wojskowych jeńców alianckich (w tym Polaków) z niemieckiego obozu jenieckiego Stalag Luft III w Żaganiu.
Bilety na podróż pociągiem retro rozprowadza Towarzystwo Ziemi Głogowskiej PWSZ, ul. Piotra Skargi 5, pok. 010, kontakt
tel. 609-994-232. Czwartek 14 marca – w godz. 14.00-17.00, Piątek 15 marca – w godz. 14.00-17.00.

KONKURS DLA MŁODYCH GRAFIKÓW Z DOLNEGO ŚLĄSKA

 WARSZTATY

 Warsztaty dla dzieci

FOT. REDAKCJA

 Warsztaty dla młodzieży:

Grupa teatralna „Antrakt”,
Pracownia szkła artystycznego,
Ceramika, Szkółka szachowa,
Warsztaty wokalne, Malarstwo
sztalugowe, Warsztaty rysunku

 Warsztaty dla dorosłych:

Ceramika, Warsztaty wokalne,
Malarstwo sztalugowe, Warsztaty rysunku, Pracownia szkła
artystycznego

 Zapisy na zajęcia oraz szcze-

gółowe informacje w Dziale
Merytorycznym oraz pod nr tel:
76 746 88 26.
GALERIA „RYNEK 26”

codziennie: 12.00-21.00
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
CAFE BAR

Ośrodek Kultury
(ul. Skalników 4)
 poniedziałek-piątek, 13.0021.00 oferuje szeroki wybór
kaw i herbat, grzanki, tosty,
hamburgery, hot-dogi.

su Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w Helsinkach, działającego pod auspicjami UNESCO. Data ta upamiętnia
otwarcie w 1957 r. Teatru Narodów w Paryżu – corocznego międzynarodowego festiwalu teatralnego, który w założeniu
miał spotkać ze sobą teatry z obu stron żelaznej kurtyny. CK MUZA zaprasza do wspólnego świętowania z tej okazji. Wyjątkowe, niedostępne na co dzień teatralne wnętrza, zostaną udostępnione chętnym już 27 marca (piątek) w godzinach 9.0014.30. CK MUZA zaprasza przedszkola, szkoły i osoby prywatne. To doskonała okazja do poznania tajemnic świata teatru
oraz tajników pracy aktora. DZIEŃ OTWARTY W CK MUZA – zwiedzanie zaplecza sceny/poznawanie tajemnic świata teatru/
tajniki pracy aktora. Czas trwania: ok. 30 min./grupy max. 25 os. Sala widowiskowa i zaplecze techniczne – wstęp bezpłatny, konieczna wcześniejsza rezerwacja pod numerem: 728 897 757 (od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00).

stała się jedyną w Polsce, na której zagrano wszystkie trzy spektakle tryptyku.
Na Dzień Kobiet organizatorzy przygotowali zaś czarną komedię autorstwa
Martina McDonagha, autora scenariusza oraz reżysera nagrodzonego
Oscarami filmu „Trzy billboardy za
Ebbing, Missouri”, czyli „Samotny
Zachód” opowieść o nienawiści, samotności i zagubieni. Rolę księdza zagrał
Ernest Nita, laureat nagrody Złotego
Miedziaka XX „Oblicz Teatru” w kategorii „Najepszy aktor”, który ponownie
skradł serca Polkowickiej publiczności
swoim przejmującym monologiem.
Podczas wtorkowego „Spotkania z
Mistrzem” publiczność miała z kolei
niepowtarzalną okazję na bliższe poznanie Patronki Honorowej, która z

pasją opowiadała nie tylko o teatrze,
ale również swoich doświadczeniach
telewizyjnych i pisarskich. Sama
również była żywo zainteresowana
Polkowicami, pytając mieszkańców o
to jak im się żyje w naszym mieście.
Ciężko podsumowuje się wydarzenie,
które przecież wciąż trwa i ma wciąż
do zaoferowania wiele cudownych
wydarzeń. Dzisiaj wieczorem Teatr
Polski ze Szczecina wystąpi z muzycznym spektaklem „Z piekła do
piekła”, opartym na twórczości Jacka
Kaczmarskiego, a w niedzielę Wojciech
Pszoniak, Wojciech Malajkat i Piotr
Polk wystąpią w komedii „Nasze żony”.
Serdecznie zapraszamy na kolejne wydarzenia związane z „Obliczami Teatru”!
Karolina Jakubiak

LEGNICA  Ponad 5 tys. zł można wygrać w konkursie graficznym ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Wystarczy zaprojektować plakat, promujący EURES-TriRegio. Konkurs adresowany jest do każdego mieszkańca Dolnego
Śląska w wieku 15-29 lat. A prace konkursowe, trzy plakaty, należy przesyłać do 10 kwietnia 2019 r.
Celem konkursu jest zwiększenie rozpoznawalności marki EURES i Partnerstwa TriRegio. Ma on promować uczciwą mobilności pracowników oraz pokazać korzyści i możliwości z życia oraz pracy na pograniczu polsko-czesko-niemieckim.
Za I miejsce przwidziano nagrodę w wysokości 3 000 zł, natomiast za II miejsce – 2 100 zł.
Więcej informacji można znaleźć w regulaminie konkursu: http://eures.dwup.pl/aktualnosc-168-konkurs_graficzny.html

Polkowice witają wiosnę teatralnie
Przez cały marzec trwa XXI Festiwal Dni Teatru „Oblicza Teatru”, a samo wydarzenie wpisało się już w tradycję miasta.

Adres (ulica)
Nr działki
(obręb)
KW

Targowisko Miejskie w
Pow. 16,50 m2
Polkowicach
Kiosk nr 43
Nr działki 308/2
(Obręb nr 1)
KW LE1U/00042184/3

Działalność
handlowo usługowa

350,00 zł
netto miesięcznie

Wadium;
Minimalne postąpienie

350,00 zł
/wadium/
4,00 zł.
/minimalne postąpienie/

Przetarg odbędzie się dnia 17 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Polkowice ul. Rynek 18
(budynek kamienicy – sala konferencyjna)
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które w określonym terminie wniosą wadium oraz przedłożą Komisji przetargowej:
• dowód wpłaty wadium,
• dowód tożsamości,
w odniesieniu do podmiotów gospodarczych – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie
o wpisie do rejestru działalności gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Polkowice w Banku PKO BP S.A. O/Polkowice nr 47 1020
3017 0000 2002 0166 6288.
Termin wniesienia wadium – do dnia 12 kwietnia 2019r.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu dzierżawy, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone po przetargu, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu – zwrot wadium na pisemnie wskazane konto bankowe,
• ulegnie przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia ponad cenę wywoławczą.
Uwagi:
• do wylicytowanego czynszu dzierżawy doliczony zostanie należny podatek VAT,
• czynsz płatny będzie do 25 dnia każdego miesiąca,
• umowa dzierżawy zawarta będzie na czas nieokreślony,
• miesięczny okres wypowiedzenia umowy dzierżawy,
• czynsz dzierżawny na każdy kolejny rok ustalany będzie przez Burmistrza Polkowic,
• dzierżawca ponosił będzie wszelkie koszty utrzymania nieruchomości (m.in. opłaty za media, opłaty publiczno-prawne),
• dzierżawca nie będzie miał prawa domagania się od wydzierżawiającego jakiegokolwiek zwrotu nakładów poniesionych na nieruchomość oraz na jej utrzymanie.
• dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczenia kaucji zabezpieczającej w wysokości trzykrotnego czynszu dzierżawnego brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy dzierżawy – na konto wskazane przez zarządcę – Polkowickie
Przedsiębiorstwo Komunalne z siedzibą: 59-100 Polkowice, ul. 3-go Maja 51.

OGŁOSZENIE

BIBLIOTEKA POLECA...

KSIĄŻKA
 Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki, którego głównym problemem w życiu jest ojciec – nieustająco
imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego zachowanie. Lekarstwem na
bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo poznana, beztroska lekarz weterynarii – Dorota. Okaże się jednak, że prawdziwe
problemy dopiero nadchodzą…

Wywoławcza
cena czynszu
dzierżawy

Dodatkowych informacji dot. przetargu udziela Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości,
Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 19, pok. 10, tel. 76 72-46-781.

Recital zaplanowany jest na godzinę
17:00, w przypadku większego zainteresowania odbędą się dwa koncerty o godzinie 16:00 oraz 18:00.
Zapisy na to wydarzenie odbywają
się telefonicznie pod numerem (76)
844 04 40 do dnia 15 marca br. Darmowe wejściówki można odebrać w
Wiejskim Ośrodku Kultury w Sobinie oraz w świetlicach wiejskich.
Red.

„Juliusz” – DVD

Przeznaczenie

Umowa dzierżawy zawarta zostanie z zarządcą lokalu – w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
W sprawie dokonania oględzin lokalu należy kontaktować się z jego zarządcą.

Już 24 marca br. w świetlicy wiejskiej w Komornikach odbędzie się recital
muzyczno-kabaretowy Krzysztofa Respondka z okazji Dnia Kobiet.

film

Powierzchnia

Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w projekcie umowy dzierżawy, z którym można zapoznać się u zarządcy lokalu – kontakt: Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne – Dział Zarządzania Nieruchomościami, tel. 76 74690-36, 746-90-35.

Recital Respondka z okazji Dnia Kobiet
KULTURA  Krzysztof Respondek
ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. Jest
aktorem znanym z wielu polskich
produkcji takich jak m. in. „Barwy
szczęścia” Odwróceni” czy „Prawo
Agaty”, a także wielu występów zapewniających dużą dawkę humoru w
kabarecie „Rak”. Jego talent zarówno
aktorski jak i wokalny mogliśmy również podziwiać w programie „Jak oni
śpiewają”, wówczas został on zwycięzcą aż dwóch edycji tego widowiska.

Przedmiot
przetargu

PODRÓŻ RETRO

28 - 31 III, godzina 16.00

Warsztaty dla dzieci: Grupa
teatralna „Antrakcik”, Szkółka
szachowa, Hip-hop, Szkółka
baletowa, Dziecięca pracownia
plastyczna, Ceramika, Warsztaty
perkusyjne, Warsztaty wokalne,
Dziecięca rewia taneczna, Malarstwo sztalugowe, Warsztaty
rysunku

Burmistrz Polkowic
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę kiosku położonego na Targowisku Miejskim
w Polkowicach stanowiącego własność Gminy Polkowice

LUBIN Jest on obchodzony na całym świecie od 1962 roku. Datę 27 marca uchwalono rok wcześniej podczas 9. kongre-

Polkowice ponownie stały się ostoją teatru. Do naszego miasta zawitało grono znakomitych artystów i spektakli, a to jeszcze nie koniec! Dzisiaj
prezentujemy krótkie podsumowanie tego, co się już wydarzyło, ale jednocześnie przypominamy, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych wydarzeń.
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58. Międzynarodowy Dzień Teatru w CK MUZA
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Jak wytresować smoka 3

FOT. INTERNET

KINO
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Jakub Szamałek
„Cokolwiek wybierzesz”

 Pierwsza część trylogii "Ukryta sieć" jednego z najbardziej obiecujących
pisarzy młodego pokolenia. Na warszawskiej ulicy dochodzi do wypadku. Ginie Ryszard Buczek, aktor prowadzący popularny program dla dzieci. Wszystko wskazuje na to, że stracił kontrolę nad pojazdem. Jednak Julita
Wójcicka, dziennikarka plotkarskiego portalu, ma podstawy sądzić, że ktoś
pomógł celebrycie odejść z tego świata. Jej podejrzenia potwierdza anonimowe ostrzeżenie, którego zlekceważenie kończy się dla niej dramatycznie.
Okazuje się, że w świecie rządzonym przez nowe technologie nic nie jest takie jak dawniej, a przestępcy działają w nowy, nieznany wcześniej sposób.

TEATR  W tym roku Honorowym
Patronem jest wybitna aktorka teatralna i telewizyjna – Magdalena
Zawadzka. Podczas Uroczystej Gali
Otwarcia artystka wręczyła Złote
Miedziaki, czyli nagrody publiczności
poprzedniej edycji teatralnego wydarzenia. Nie brakowało wzruszeń
i gromkich braw publiczności.
– Kiedy w 2006 roku grałam tu, na tej
scenie "Małe zbrodnie małżeńskie",
nie przypuszczałam, że po latach
zostanę poproszona o patronat nad
tym festiwalem, tym teatralnym świętem, Festiwalem, który ma bardzo
skromną, zwyczajną i ludzką nazwę
– Polkowickie Dni Teatru. Jak widać,
ten Festiwal trwa już tyle lat. Dziś jest
rozpoczęcie 21. edycji, a więc szczęśliwe "oczko". Ten Festiwal wrósł już w

krwioobieg miasta i myślę, że należy
podziękować włodarzom, którzy nie
żałują pieniędzy na zorganizowanie
tak wspaniałego przedsięwzięcia –
mówiła podczas otwarcia artystka.
W kategorii "Najlepsza aktorka" triumfowała Ewelina Starejki, a najlepszym
aktorem został Ernest Nita za rolę Jaśka w spektaklu "Czasami księżyc świeci
od spodu". Złoty Miedziak powędrował
również do Katarzyny Dworak-Wolak
i Pawła Wolaka za najlepsza reżyserię.
Za najlepszą komedię uznano natomiast spektakl "Wiwisexia" Teatru Korez z Katowic. Jednym z nagrodzonych
był również Teatr Ludowy w Krakowie.
Nagrodę za sztukę "Akt równoległy"
odebrał reżyser, Tadeusz Łomnicki.
– Lubię być w Polkowicach. Jestem
już tutaj czwarty raz i widzę, jak to

miasto kwitnie, a wraz z nim ten Festiwal. To wielka przyjemność tutaj być
i odbierać tę nagrodę. Nie chciałbym
jakoś specjalnie się podlizywać, ale
byłem tutaj z dwoma spektaklami:
"Sarenki" oraz "Akt równoległy",
w pierwszym miałem przyjemność
grać, drugi wyreżyserowałem. I oba
zostały nagrodzone, więc mają państwo dobry gust – mówił reżyser.
Patronka wydarzenia w rozmowach z mieszkańcami wielokrotnie
zachwalała teatralne wydarzenie
Polkowic. Zapytana o to, jak długo
zastanawiała się nad objęciem patronatu, odpowiedziała, że ani chwili.
Nie miała wątpliwości co do tego,
że takie wydarzenie, to wyjątkowe
wyróżnienie dla każdego artysty.
Red.

OGŁOSZENIE
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 59-100 Polkowice, ul. Lipowa 2, pok. nr 3,
tel. 76 724 67 11, fax 76 724 67 03, e-mail: e.olszewska@ops.polkowice.pl
Jeżeli doświadczasz przemocy w rodzinie lub znasz inne osoby, które cierpią z tego powodu. PRZYJDŹ!

Urząd Gminy Polkowice informuje, iż na tablicy ogłoszeń – ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem: www.polkowice.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.polkowice.pl. zamieszczono
wykaz następującej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
– działka nr 1032/7 o pow. 51 m2, położna w obrębie 2 miasta Polkowice.
Informacje na temat wykazu można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości, ul.
Rynek 19, pok. 10, tel. 76 72 46 785.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Polkowice – Wydział Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości informuje, iż na tablicy
ogłoszeń w tut. Urzędzie – ul. Rynek 19 oraz na stronie internetowej www.polkowice.pl (w zakładce nieruchomości)
oraz w BIP-ie – zamieszczono wykaz dotyczący :
• przeznaczenia do dzierżawy kiosku nr 7 o pow. 14,40 m2, położonego na targowisku Miejskim w Polkowicach na
działce o nr geod. 328 – z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.
• przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości o nr geod 223/7 o pow. 62 m2, położonej w Polkowicach w obr I
miasta Polkowice – z przeznaczeniem na poprawę warunków nieruchomości przyległej.
Informacje na temat ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego, Geodezji
i Nieruchomości – Rynek 19 (pok.10) tel. 76-72-46-781, 76-72-46-782.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Polkowic informuje, że mieszkańcom Gminy Polkowice
udzielane są bezpłatne porady prawne w zakresie dochodzenia roszczeń
z tytułu występowania szkód górniczych.
Porad udziela radca prawny Robert Kurowski, który przyjmuje w siedzibie Kancelarii
Radców Prawnych QLQ H. Bucyk, P. Kaliciak, R. Kurowski sp. j. Oddział w Polkowicach, ul. Kilińskiego 6, w każdy wtorek, środę i czwartek w godzinach 8.00 – 10.00.
Sekretariat radcy prawnego czynny codziennie od poniedziałku do piatku w godz.
8.00 – 15.00, nr telefonu 76/845-40-42.
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Wydawnictwo bezpłatne

www.polkowice.eu - fb.com/polkowice

Klimatyzacje samochodowe.

Tajemniczy park w Kaźmierzowie

ZDROWIE
AQUAPARK POLKOWICE

Dziś chcę zabrać Państwa do zabytkowego parku w Kaźmierzowie. Wycieczkę rozpoczniemy od rozległego folwarku
i neobarokowego pałacu powstałego na początku XX wieku w miejscu starszej rezydencji.

Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.
 Rejestracja: tel. 746-27-11, fax. 746-27-16
e-mail: rehabilitacja@aquapark.com.pl,
strona internetowa: www.aquapark.com.pl
Przychodnia czynna od pon. do pt. od 7:00 do 21:00
Rejestracja czynna od pon. do pt. od 10:00 do 18:00
 Jaskinia solna:
od pon. do pt. od 11:00 do 18:00 (ostatni seans o 17:00)
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PRZYCHODNIA
PCUZ - ZOZ S.A.

podziwiać jego urodę, trzeba założyć
odpowiednie obuwie i liczyć się z pewnymi niedogodnościami związanymi z
grzęskością podłoża. Ale warto wybrać
się tam np. w ramach trekkingu.
Piękny pałac i staw to nie koniec
atrakcji, na które możemy liczyć w
tym miejscu. Zmierzając w kierunku
wschodnim, już przy wyjściu z parku
zobaczymy ruiny średniowiecznej
kaplicy i pozostałości otaczającego ją
cmentarza rodowego. Według danych
historycznych kaplica powstała w XIV
w., a przebudowana został w XVI w.
Do dziś zachowała się wmurowana w
dobudowanej wieży tablica fundacyjna
z inskrypcją „1570 Habe ich Georg
von Pusz zu Großschwein diese Turm
erbaut”( W 1570 zbudowałem tę wieżę
dla Georga von Pusza z Großschwein
– przyp. aut.). Budynek kaplicy uległ
zburzeniu w XVII wieku w trakcie
wojny 30-letniej i od tej pory zachowany jest w formie ruiny. Podczas

prowadzenia prac konserwatorskich
w 2007 r. udało się odkryć spod ziemi
kilka płyt nagrobnych, które zgodnie
z wolą Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków zostały przymocowane
do ścian budowli. Widnieją na nich
osiemnastowieczne daty. Niestety na
przestrzeni lat wiele grobów zostało
splądrowanych, zdewastowanych
i rozszabrowanych. Szkoda...
Ukształtowanie terenu, staw, rzeka
Moskorzynka, obecność cmentarza i
kaplicy, gruby mur oddzielający park
od drogi – to wszystko nadaje temu
miejscu specyficzny charakter. Całość
dopełniają pozostałości ponad 200
letnich nasadzeń dębów i lip. Jeszcze
kilka lat temu wchodząc do parku
dostrzegało się sylwetki kilkunastu
monstrualnych rozmiarów dębów
szypułkowych. Niestety po większości
z nich pozostały ogromne pniaki,
których drewno powoli rozkłada się.
Dlaczego tak się stało? Na przestrzeni

lat zmieniły się warunki siedliskowe,
teren stał się bardziej podmokły czyli
niekorzystny dla tego gatunku.
Kaźmierzowski park może poszczycić
się dobrze zachowanym, największym w gminie dębem szypułkowym
o obwodzie liczącym niespełna 770
cm i okazowym kasztanowcem
o rzadko spotykanym obwodzie,
wynoszącym ponad 370 cm.
Widok sędziwych drzew posiada w
sobie coś wielkiego i wzniosłego, bo te,
które przetrwały, są niemymi świadkami biegu wydarzeń oraz ludzkiego
żywota na przestrzeni wieków. W tym
parku, jak w żadnym innym na terenie
gminy Polkowice, możemy podziwiać
przyrodę, architekturę użytkową
i sakralną pokoleń kilku stuleci.
Z tych wszystkich względów zapraszam do nieco mrocznego, ale jakże
fascynującego parku w Kaźmierzowie.

WYTNIJ, WYPEŁNIJ I PRZYNIEŚ KUPON
OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
GAZETA POLKOWICKA: ADRES: 59-101 POLKOWICE, RYNEK 1 IP.
(POKÓJ 104), TEL. 76 847-41-47

INNE

Darmowe badania wzroku. Pasaż w

GRUPA AL-ANON

Wynajmę lub kupię garaż w Polkowicach.

GRUPA A-A

Auta stare, używane lub powypadkowe,

 spotkania zamknięte: czwartek, pora letnia godz. 19, pora
zimowa 18 spotkania otwarte: ostatni czwartek każdego
miesiąca ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice

Auto osobowe do 25 tysięcy prywatnie.

 spotkania w każdy poniedziałek o godz. 18. Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Lipowa 1 (piwnica), Polkowice.

GRUPA A-A

 spotkania w każdy poniedziałek o godz 18, spotkania
otwarte w pierwszy poniedziałek miesiąca. Dom parafialny,
ul. K.B. Kominka 1, Polkowice.

SZKOŁY JĘZYKOWE

Tesco. Zapraszamy. 535 350 333

Darmowe badanie słuchu w aptece pod

Rokitnikiem przy ulicy Kominka 5.
Refundacja NFZ i PFRON. 794 100 459

Przyjmę meble na działkę. Przyjadę i

odbiorę. 668 970 905

KUPIĘ

 Kursy indiwidualne, specjalistyczne, intensywne dla firm
i instytucji. Język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski
oraz polski dla cudzoziemców. Profesjonalna jakość tłumaczeń ustnych i pisemnych. ul. Fabryczna 4, Polkowice
tel.76/ 746 46 84, http://www.austroconsult.pl
e-mail: austroconsult@austroconsult.pl

UCZELNIA JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH

 ul. Skalników 6B; poniedziałek-piątek w godz. 8-16;
tel. 746 53 53; 746 53 51 Język angielski, niemiecki dla
początkujących i średnio zaawansowanych

BABEL

 Polkowice, ul. Browarna 12. Język angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski. Czynne: od poniedziałku
do piątku – 10-18, tel. 660-441-431

Elżbieta Kaczorowska

MAGIC SCHOOL

 Nauka języka angielskiego dla dzieci w wieku
od 1 do 14 lat. adres: Kolejowa 10A, tel. 693 333 133,
www.magicschool.pl
 Przygotowanie do matury, egzaminu gimnazjalnego,FCE,
CAE, tel.: 605479852; 505539674 adres: Skalników 6b
(obok biblioteki) Polkowice wejście od parkingu przy
DWSPiT http://www.globe.polkowice.pl

HOTELE
AQUA HOTEL

 Recepcja: tel. 746-27-00, fax: 746-28-00
e-mail: recepcja@aquahotel.pl; www.aquahotel.pl
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CMENTARZ
 Cmentarz Komunalny, ul. Spokojna 1.
Tel. (76) 845 63 25 – czynny całą dobę

TAXI
TAXI - TELEFONY

604 302 624, 609 714 591, 605 115 249, 600 244 687,
609 178 014, 609 207 855, 668 055 937, 665 252 755,
POSTÓJ TAXI – 76 847 41 00

APTEKI
Lista dyżurów aptek jest dostępna na stronie internetowej:
http://www.powiatpolkowicki.pl w zakładce Apteki.

FOT. REDAKCJA

WETERYNARZ - DUŻUR 24 H
Wacław Pachecka, Chocianów, ul. Głogowska 4a,
tel. 606 374 552. Hotel dla psów i kotów.

Działkę budowlaną 10 arów w Sobinie.

Atrakcyjna i spokojna okolica, blisko las i
łąki. Miejsce niezalewowe. 697 612 387

Działkę budowlaną 65 arów w

Rynarcicach. Cena 1800 zł/ar. 76 746 20
85

Działkę budowlaną w Jędrzychowie, 27

arów. 697 615 813

Działkę budowlaną w Jędrzychowie. 785

190 269

Działkę budowlaną w Moskorzynie o

Mieszkanie ul. Górników 30 m2,

wymienione CO, nowa kuchnia. 664 786
793

Motocykl "Suzuki" GN-125, rok prod.

1996, sprawny, ubezpieczony,
zarejestrowany. Posiada sakwy po bokach
piórnik oraz nowe buty 42 numer. Cena
2200 zł do negocjacji. Posiadam też
komplet ubraniowy. Do dogadania się. 501
658 229

Opel Zafira 1.9 CDTI - Cosmo, 6 biegów,

604 477 221

czarny, 7 - osobowy, zadbany, rok 2005,
251000 km. Cena do uzgodnienia. 609
Działkę na "Marysieńce". Dużo winogron. 685 522
504 845 905
Opony do maszyn budowlanych i
samochodów ciężarowych 1400R24,
Działkę ogrodową 3 ary w Polkowicach,
ROD Miedzianka, altana murowana,
23,5xR25, 1200R20, 1200R18 plus felgi.
oranżeria z drewna, huśtawka, prąd, nr
Cena od 100 zł/szt. 693 160 065
działki 142. 601 848 299
Renault Thalia, rok prod. 2010, 1.2
Działkę ogrodową na ROD Miedzianka, nr benzyna, pierwszy właściciel, z salonu,
166. Altana i działka zadbana. Cena 18 tys. klimatyzacja, przebieg 81 tys km. Cena 16
668 678 423
tys, do uzgodnienia. 509 072 119

Auto stare, powypadkowe do remontu

Działkę ogrodową ROD Barbarka,

Działkę budowlaną 3-5 arów w

Polkowicach. 608 553 190

Mieszkanie w Polkowicach ok. 60 m2, do

II pietra. 785 937 083
501 658 229

do 5 tys. złotych. 604 477 221

lub całe sprawne do 10 tys. zł. Gotówka
od ręki. 609 249 127
Busa po wypadku, do remontu lub w

AUSTRO CONSULT

Cyklinowanie, układanie podłóg, paneli,

prace wykończeniowe. 508 927 944

Kserowanie, drukowanie A3 i A4 czarno

białe i kolorowe. Laminowanie, bindowanie,
skanowanie, wizytówki, zaproszenia,
plakaty. Studio AMA. 885 92 92 92

Profesjonalne pranie tapicerek

UL. KOMINKA 7, TEL. 746 08 00
Poradnia Internistyczna Pediatryczna i Specjalistyczna
 Poniedziałek-piątek 8.00-18.00
Sobota 8.00-14.00 tel. 746 08 10, 11, 43
Nocne i świąteczne dyżury lekarskie
 Gabinet nr 32, tel. 746 08 53
 Ambulatorium chirurgiczne, tel. 746 08 46
Gabinet zabiegowy
 Codziennie 7.00-21.00, tel. 746 08 65
Laboratorium
tel. 746 08 39 poniedziałek-piątek 7.00-18.30,
sobota 8.00-14.00 (ostry dyżur)
Punkt szczepień
 tel. 746 08 55 poniedziałek-piątek 7.00-17.00
Ośrodek pomocy psychologicznej,
 tel. 746 08 60 poniedziałek-piątek 8.00-18.00
Poradnia Medycyny Pracy
 tel. 746 08 61 (badania kierowców, profilaktyczne)
Poradnia dla Kobiet
 tel. 746 08 37
APTEKA “CENTRUM”
 tel. 746 08 42

GLOBE
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PRZYRODA  Wchodząc główną
bramą widzimy rozległy dziedziniec
z pałacem ulokowanym w północno-zachodnim narożu. Aby zobaczyć
wyjątkowej niegdyś urody ścianę
frontową, należy obejść budowlę i
udać się w kierunku parku. Elewacja
frontowa skierowana została w stronę
wschodnią, tak aby z okien tarasowych
można było podziwiać panoramę
naturalistycznego parku z wtopionym
weń stawem, w którym jak w lustrze
odbija się to urodziwe oblicze pałacu.
Mijając staw docieramy do niewielkiego naturalistycznego parku, powstałego na bazie istniejącego dębowego
drzewostanu, wzbogaconego o kasztanowce, lipy, sosny wejmutki i świerki.
Niestety sosny wejmutki nie przetrwały do dziś. Położony na zboczu wzniesienia, przecięty rzeką Moskorzynką,
miejscami podmokły, z licznymi wysiękami wodnymi park nie jest miejscem
dogodnym do zwykłych spacerów. Aby

OGŁOSZENIA DROBNE

USŁUGI

całości, wersja odkryta lub zakryta, do 10
tys. zł. 609 249 127

Ciągnik rolniczy do 10 tys. zł. 604 477

221

Garaż w Polkowicach. 604 477 221
Kupię lub wynajmę garaż. 664 010 650
Lawetę lub przyczepę samochodową w

różnych gabarytach, może być do remontu,
z polską dokumentacją. 609 249 127

Mieszkanie 3 pokojowe z partycypacją.

605 956 053

Motor WSK, SHL, WFM i inny oraz

motorowery Romet, Ogar, Komar, Simson.
604 477 221

PRACA

Poczta Polska zatrudni listonoszy, mogą

być emeryci. 76 841 25 17

Poszukuję panie do pracy w firmie

sprzątającej na terenie Polkowic. 605 956
053

Praca opiekunki seniorów w w

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

SPRZEDAM

Aparat słuchowy firmy Widex, model

Dram 30-9, zakupiony w listopadzie 2017
r., z gwarancją do listopada 2020 r. W
pełni sprawny. 603 843 381

Dom na wsi położony wśród lasów i

pow. 13 arów. 608 784 802

altanka, woda, prąd. Cena 8 tys. do
negocjacji. 694 261 755

Remonty domów i mieszkań. 603 993

235

Remonty i wykończenia wnętrz.

Malowanie, składanie mebli, drobne
naprawy elektryczne i tapetowanie. 661
382 341

Wszystko do pracy dyplomowej - zdjęcia

do dyplomu, drukowanie prac, oprawa
miękka i twarda, naklejki na płyty DVD.
Studio AMA. 885 92 92 92

Wycieczka do Lwowa, 01.05 –

04.05.2019, 20.06–23.06.2019, 10–
13.10.2019. CENA: 650 zł PLN/osobę 4
dni Odjazd z Lubina. 667 291 334

Wykonujemy reklamę wizualną: plakaty,

wizytówki, ulotki, banery, szyldy, olejenie
witryn folią. Studio AMA. 885 92 92 92

Zaopiekuję się osobą starszą, może być

całodobowo. 885 459 259

Zdjęcia do dowodów osobistych,

legitymacji, dyplomów, paszportów, praw
jazdy. Studio AMA. 885 92 92 92

I piętro, lub wieżowiec) mieszkanie
własnościowe, ok. 60 m2, I piętro, 3
Działkę ogrodową ROD Relaks nr 484. 76 pokoje, balkon, ul. Ociosowa. 667 297 905
746 28 85
Sprzedam Kia Picanto, rok 2009, benzyna

Adaptacja projektów typowych, projekty

Działkę rekreacyjną ROD Barbarka, 3,25

Badania techniczne wszystkich rodzajów

ara, altana murowana, pokój z kuchnią, 2
piwnice murowane, komórka z WC, prąd,
taras z wiatą, huśtawka, grill murowany,
drzewa owocowe. Dobra lokalizacja koło
bramy wjazdowej. 603 843 381

Działki usługowo - przemysłowe, 20

1.0. Cena do uzgodnienia. 694 924 994

Sprzedam lub zamienię dom o pow. 100

m2, a garażem, na działce 11 arów, na
mieszkanie 3 pokojowe z dopłatą w
Przemkowie. 692 110 569

Sprzedam, piętro domu dwurodzinnego

w Sobinie, 98 m2, 4 pokoje (w tym
arów, 30 arów, 60 arów, 1 hektar. Sobin, ul.
jadalnia), kuchnia, duży hol, wiatrołap z
Kryształowa. 699 279 432
klatką schodową z osobnym wejściem,
Forda Mondeo 2002 r., automatyczna
garaż i piwnica (50 m2). 661 058 457
skrzynia biegów, wersja full wypas GIA,
Wersalkę używaną pół roku. Nowiutka
cena 4.350 zł. 603 995 079
niezniszczona za 250 zł. 691 47 44 90
Likwidacja sklepu meblowego.
Wyprzedaż opon i felg do samochodów
Wyprzedaż ekspozycji do 31.03, ul.
oraz busów. Nowe i używane. Różne
Dąbrowskiego 1F, przeceny towaru. 501
rozmiary, zimowe i letnie. 25 zł/szt. 693
120 191
160 065
Mieszkanie 2 pok. na ul. Ociosowej, 47,6
7 ha pola ornego wraz ze stajnią i
m2. 669 599 222
stodołą w Mileszynie, gm. Pęcław. (13)
Mieszkanie 41 m2, na I piętrze, ul.
463 55 89
Kasztanowa 7. W kamienicy jest 6
Atrakcyjne działki budowalne 10 arowe
mieszkań. Do kamienicy należy duże
własne ciche podwórko. Cena 180 000 zł. w Sobinie na nowym osiedlu. Cena do
668 678 423
negocjacji. 506 852 555
Mieszkanie 70,2 m2 przy ul. Słowiańskiej

w Polkowicach. Mieszkanie bezczynszowe,
dwupoziomowe w pełni umeblowane. 664
017 371

Mieszkanie 74,5 m2, ul. Kolejowa (nowa)

Części do forda transita 1998. 604 477

221

Części do wszystkich marek

samochodów, ul. Moniuszki 11A.
Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny.
531 273 331

I p. w bloku IV-piętrowym, jasne i
przestronne, zadbane. Instalacja CO i
elektryczna wymieniona na miedzianą. 609 Działkę budowlaną, 11 arów, z
pozwoleniami, w Sobinie. 669 370 069
893 919

Mieszkanie 86 m2, parter. 517 546 825

stawów, 80 m2 + budynki gospodarcze
182 m2 na działce 43 a., wieś Buczynka,
gmina Lubin. Cena 140 tys. 693 160 065

Mieszkanie o pow. 47,6 m2, 2 pokoje,

Dwa kontenery śmieciowe poj. 7,5 m3 z

Mieszkanie o pow. 47,6 m2, 2 pokoje,

klapami. Cena 1400 zł/szt. do negocjacji.
693 160 065

Sprzedam (lub zamienię na małe, parter,

samochodowych, meblowych, dywanów i
wykładzin. Dojazd do klienta gratis. 507
944 895

parter, przy ul. Ociosowej. Cena 200 tys.
696 048 768, 508 354 438
parter, przy ul. Ociosowej. Cena 200 tys.
696 048 768

Działki budowlane w Suchej Górnej.

Atrakcyjna okolica. 605 105 678

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

indywidualne budynków mieszkalnych oraz
usługowych. 66 98 34 755
pojazdów. Okręgowa Stacja Kontroli
Pojazdów, ul. Krzywa 3 (przy Urzędzie
Celnym). Szybko, sprawnie i bez kolejek.
Dla każdego klienta prezent! 76 847 42 63

Bezpłatna weryfikacja szkód

komunikacyjnych, zweryfikuję twoją
szkodę, pod względem faktycznej jej
wysokości. 505 997 131

Czyszczenie dywanów, wykładzin,

tapicerki samochodowej i meblowej z
dojazdem do klienta. 605 956 053

Czyszczenie, sprzątanie, opieka nad

grobami. 605 956 053

Gabinet biorezonansu, terapie aparatem

Odgrzybianie, nabijanie. Konkurencyjne
ceny. 607 377 338

Korepetycje z chemii dla uczniów

Spawanie plastiku, polerowanie lamp,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. usuwanie rys i wgnieceń w karoserii. 502
Przygotowanie do matury, poziom
128 214
rozszerzony i podstawowy. 502 615 766
Sprzedaż kotłów gazowych i grzejników.
Lombard, natychmiastowe pożyczki pod 506 290 250
zastaw. Złoto, srebro, elektronika, autoSzybko, tanio, komfortowo. Przejazdy z
moto skup, sprzedaż, zamiana, ul.
Skalników 56. 508 621 848, 76 847 61 10 Bolesławca do Mannheim i okolic z Polski.
Wyjazd w niedzielę z Niemiec do Polski w
Masaż leczniczy, sportowy i
piątek za jedyne 40 euro. 511 112 408
wyszczuplający, w domu u klienta. 780
Świnoujście, pokoje do wynajęcia. 2-4
078 006
osobowe. cena do 35 zł/dobę od osoby.
Meble na wymiar, kuchenne, garderoby, 502 181 502, (91) 322 34 58
szafy, meble łazienkowe. Jakość,
doświadczenie, dobra cena. 603 960 340 Transport, przeprowadzki, busem do 3,5
tony i przewozy osobowe na lotniska. 693
Mechanika samochodowa. Polna 1c. 607 172 652
377 338
Urzędowa kasacja pojazdów. 731 700
Montaż instalacji co, cw, układów
003
solarnych, pomp ciepła, odnawialnych
Usługi minikoparką. 881 643 588
źródeł energii, fotowoltanika, w pełnym
zakresie, z pełnym serwisem. Serwis
wszystkich pieców grzewczych. 532 025
190
Posiadam do wynajęcia mieszkanie 2
Montaż instalacji CO, wod-kan, układów pokojowe, przy ul. Kmicica, II piętro, od
solarnych, klimatyzacji domowej, pomp
zaraz. 883 400 269
ciepła. Montaż pieców i instalacji
Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3 gazowych. 506 290 250
pokojowe na IV piętrze, przy ul. Hubala.
Naprawa komputerów. 534 621 047
604 539 836

WYNAJMĘ

Nauka gry na gitarze klasycznej,

akustycznej i elektrycznej. 669 634 594

Odszkodowania komunikacyjne, bez

opłat wstępnych. 505 997 131

Prace ziemne. Wykonywanie przyłączy

oraz sieci wod-kan, koparko - ładowarka,
minikoparka, samochód ciężarowy. 782
276 181

Projektowanie sieci i przyłączy gaz, co,

Przeprowadzki z możliwością wnoszenia i

KAMAG-SPAW ogrodzenia ,balustrady,

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

KUPON
NA OGŁOSZENIA
DROBNE
treść ogłoszenia

pokojowe, przy ul. Kmicica, od zaraz. 883
400 269

Wynajmę mieszkanie 40 m2, na ul.

Skrzetuskiego, II piętro, 2 pokoje, kuchnia,
balkon. 667 354 507

Lokal na os. Polanka. Pow. 20 m2 +

zaplecze z węzłem sanitarnym 10 m2.
Obok parking dla zaopatrzenia. Lokal
Profesjonalne doradztwo. Solidny serwis nadaje się na działalność handlową,
komputerów, sieci, systemów operacyjnych usługową lub biurową. Koszt 800 zł /m-c
+ media. 784 555 730
i oprogramowania. 601 055 842

Gabinet Stomatologiczny z Pracownią

poliuretanową. Pomiar i wycena gratis. 500
326 696

Posiadam do wynajęcia mieszkanie 3

Problem z zakupem komputera?

Bicom: terapia antynikotynowa, bezbolesne
testy alergiczne, terapia odczulająca,
zwalczanie otyłości i inne. 508 200 623

Izolacje poddaszy i stropów piana

Sala bankietowa, klimatyzowana, na

100 osób, w centrum Polkowic.
Organizujemy wesela, stypy, komunie,
pożegnania emerytów i in. P-ce ul.
Komputerowa geometria kół, ustawianie
Dąbrowskiego 1b. 506 050 724
zbieżności, naprawa zawieszeń. 607 377
338
Serwisowanie komputerów, usuwanie
wirusów, dojazd Polkowice i okolice. 600
Kopiowanie taśm VHS (wesela, komunie,
467 156
itp.) na płyty DVD, pendrive. Cena 30 zł/
sztuka. 600 467 15
Sezonowa wymiana opon - najtaniej w
Polkowicach, ul. Polna 1c. 607 377 338
Korepetycje z angielskiego, poziom
szkoły podstawowej i gimnazjum. 534 621 Skup i kasacja aut ciężarowych. 731
047
500 006

wod-kan, wlz. Indywidualne projekty
domów jednorodzinnych, adaptacja
projektów typowych, usługi
ogólnobudowlane. 500 326 696

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

13

znoszenia. Busem, teren miasta i okolic.
609 249 127

Psychoterapia indywidualna lub par -

zapraszam: mgr Łucja Fitchman. 513 143
368

Renowacja i polerowanie lamp,

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

Pokoje gościnne w Grzybowie koło

Kołobrzegu w atrakcyjnych cenach.
http://antoja.afr.pl 506 852 555

Posiadam do wynajęcia trzypokojowe

mieszkanie we Wrocławiu dla studentów
na Popowicach. 668 813 588

Wynajmę lub sprzedam 1/2 domu w

Sobinie. 661 058 457

Zamienię mieszkanie na I piętrze, 41

m2. W kamienicy jest 6 mieszkań oraz
własne podwórze, na mieszkanie we
Wrocławiu. 668 678 423

Mieszkanie 29m2 na ul. Chopina, II

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

Data nadania .......................................................... Telefon ...........................................................
Imie i nazwisko.....................................................................................................................................

TYLKO OSOBY PRYWATNE!

Polkowiccy kryminali wykryli nie tylko sprawcę kradzieży butów i torebek z
jednego z pomieszczeń magazynowych
na terenie gminy Polkowice, ale także
osobę, która sprzedawała pochodzące z kradzieży mienie. Para okazała się
małżeństwem.
Proceder, który w ostatnich dniach został ujawniony i zakończony przez polkowickich policjantów, trwał od października zeszłego roku. W tym okresie
pracownik jednej z firm regularnie dokonywał kradzieży mienia z pomieszczeń magazynowych, którego łączna
wartość sięgnęła prawie 4 tysięcy złotych.
Obojgu podejrzanym grozi kara do 5 lat
pozbawienia wolności.

Na widok policjantów
wjechał w pole

Nietrzeźwy kierowca początkowo nie
zauważył funkcjonariuszy. Policjanci natomiast natychmiast zwrócili uwagę na
osobę siedzącą za kierownicą pojazdu
marki Renault, której zachowanie wydało im się podejrzane. Kiedy mężczyzna
zorientował się, że w pojeździe, który
właśnie zawrócił za jego samochodem,
siedzą funkcjonariusze, skręcił na przydrożne pole.
Siedzący za kierownicą 53-latek początkowo nie zauważył, że w samochodzie, który właśnie minął, siedzą policjanci. Mężczyzna zareagował dopiero,
gdy funkcjonariusz kierujący nieoznakowanym radiowozem gwałtownie zawrócił i ruszył w jego kierunku.
Badanie alkomatem u mężczyzny wskazało 1,19 mg/l, czyli blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak
się również później okazało, nie posiadał uprawnień do kierowania.
Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 2 lat pozbawienia wolności. Sprawca musi się
również liczyć z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata, 5 tysiącami złotych nawiązki na rzecz ofiar wypadków drogowych i grzywną.

pożyczalnia Główna), tel. 76 723 96 69.
Drugi konkurs ma charakter literacki
i nosi tytuł „W kilku strofach o... sobie
samym” – Edycja Dolnośląska. Jest to
konkurs na bardzo osobisty wiersz, w
którym poeci mają możliwość opisania
siebie, swoich emocji, uczuć i pragnień.
Adresatami konkursu są mieszkańcy
Dolnego Śląska od lat 8 wzwyż. Celem
konkursu jest zachęcanie do wyrażania
uczuć i myśli słowem pisanym oraz popularyzowanie poprawności i kultury
rodzimego języka, a także propagowanie
Biblioteki jako miejsca spotkań i możliwości zaprezentowania swoich pasji i
umiejętności. Koordynatorem tego konkursu jest Marzena Grech, tel. 76 723
96 75, e-mail: czytelnia@mgbp.pl..
Red.

W "Obliczach Teatru" najważniejsze jest spotkanie – z aktorami,
spektaklem i opowiadaną hirstorią, dlatego wszystkich widzów
serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na recenzję jednej ze
sztuk, prezentowanych podczas XXI Polkowickich Dni Teatru!

Rada Nadzorcza KS Górnik Polkowice Sp. z o.o. odwołała dotychczasowego
prezesa zarządu klubu i powołała na to stanowisko Waldemara Jedynaka.

lkowickiej", gazetki "Proscenium" i na
stronach internetowych Polkowickiego
Centrum Animacji i Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Polkowicach.
Recenzje można przesyłać do końca

marca na adres mailowy: konkurs@
pca.pl. Można je również przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do recepcji
Polkowickiego Centrum Animacji,
ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice.
Organizatorami konkursu są:
Polkowickie Centrum Animacji,

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach oraz Gazeta
Polkowicka.Regulamin konkursu
dostępny jest na stronie www.pca.pl.
Red.

Zawodnicy Klubu Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin
zdobyli 8 medali podczas Wratislavi Cup 2019!.
Klub Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin jest młodym stowarzyszeniem,
które powstało w sierpniu 2014 r. z
inicjatywy Bartosza Skwarskiego
– prezesa klubu, członka kadry narodowej Polskiego Związku Karate
Tradycyjnego, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Europy i Świata.
Głównym celem klubu jest rozbudzenie zainteresowania, wytworzenie
potrzeby podejmowania regularnej
aktywności fizycznej od najmłodszych
lat oraz przygotowanie ogólnorozwojowe do uprawiania karate tradycyjnego i innych dyscyplin sportu.
Red.

Termin składania dokumentów: 25.03.2019 r. do godz. 12.00

W meczu derbowym III ligi piłkarskiej zespół KGHM ZANAM Górnik
Polkowice uległ na wyjeździe rezerwom Zagłębia Lubin 3:6.
Pomimo porażki polkowiczanie nadal zajmują pozycję lidera.

W najbliższą sobotę 16 marca drużyna rocznika 2006 rozpocznie rozgrywki
w II Wojewódzkiej Lidze Młodzików. Podopiecznych trenera Wojciecha
Juraka na początek czeka wyjazdowy mecz z Nysą Zgorzelec.

zapominając o obronie. Chwilę po stracie
gola Zagłębie ponownie wyszło na prowadzenie a futbolówkę w bramce Marcina
Futraka po raz kolejny umieścił Borkowski. W pierwszej połowie padły jeszcze
dwa gole dla „miedziowych”. Do bramki
Górnika trafili Patryk Mucha i Eryk
Sobków. Po 45 min. było 4:1 dla Zagłębia.
Po zmianie stron polkowiczanie ruszyli
do odrabiania start. Niestety w 47 min.
arbiter za faul Marka Opałacza w polu
karnym podyktował rzut karny dla miejscowych. Jedenastkę na gola zamienił
Sobków. Podopieczni trenera Enkeleida
Dobi nie zamierzali jednak tanio sprzedać
skóry. W 72 min. futbolówkę do bramki
gospodarzy posłał Michał Bednarski, a
2 min. później – Mariusz Szuszkiewicz.
Do końca spotkanie zielono-czarni
ambitnie walczyli o doprowadzenie do
remisu, stawiając wszystko na jedną kartę. Niestety tego dnia lepsi byli piłkarze
Zagłębia, którzy w 86 min. za sprawą
Sobkowa ustalili wynik meczu na 6:3.
Red.

SPORT  Ostatnie 3,5 miesiąca zawodnicy spędzili na treningach w hali SP4,
na Orliku oraz na obozie piłkarskim w
Nowej Rudzie podczas ferii zimowych.
W tym czasie młodzicy Górnika zajęli
czwarte lokaty w halowych turniejach
w Legnicy i Nowej Soli, a także rozegrali pięć spotkań sparingowych.
Na wiosnę nasz zespół czeka aż 14
meczów w ciągu 3 miesięcy. Naszymi
rywalami w lidze są takie zespoły jak:
Zagłębie Lubin, Chrobry Głogów,
AP Chojnik Jelenia Góra, Łużyce

Lubań, Nysa Zgorzelec, Polonia-Stal Świdnica, Gryf Gryfów Śląski.
Wyniki zimowych sparingów:
Falubaz Zielona Góra – Górnik Polkowice 3:0
Chrobry Głogów – Górnik Polkowice 5:6
Górnik Polkowice – FC Wrocław Academy 2007 23:1
Górnik Polkowice – FC Wrocław Academy 2006 4:5
BKS Bolesławiec – Górnik Polkowice 2:0 .
Red.

2. Nabór na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
• składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów
konsumentów,
• występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
• współdziałanie z właściwymi delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
• wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów lub w przepisach odrębnych,
• przedłożenie w terminie do dnia 31 marca każdego roku Staroście, Polkowickiemu do zatwierdzenia sprawozdania
ze swojej działalności w roku poprzednim,
• przekazywanie na bieżąco wniosków i sygnalizowanie problemów, dotyczących ochrony konsumentów, które
wymagają podjęcia działań przez organy administracji rządowej.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:
• wykształcenie: wyższe, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne,
• staż: co najmniej 5 letnia praktyka zawodowa
Termin składania dokumentów: 18.03.2019 r. do godz. 12.00.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 74/746 15 11 lub na stronie internetowej www.bip.
powiatpolkowicki.pl

PŁYWANIE  Bardzo często można
spotkać się z opinią, że zawodowe
uprawianie sportu jest przeznaczone
głównie dla osób młodych. Członkowie
Klubu Sportowego „Masters” Polkowice
udowadniają jednak, że pływać i zdobywać medale można w każdym wieku.
Na wszystkich zawodach, w których
biorą udział, walczą o czołowe miejsca,
mimo że są najstarszymi uczestnikami. Z XIX Otwartych Integracyjnych
Mistrzostw Wielkopolski w Pływaniu
MASTERS w Poznaniu, które odbyły
się w lutym tego roku, zawodnicy polkowickiego klubu przywieźli łącznie aż 21
medali, w tym 8 złotych, 10 srebrnych
i 3 brązowe, dzięki czemu uplasowali
się w klayfikacji medalowej w pierwszej
dziesiątce! Reprezentanci Polkowic mają
od 60-78 lat, a pływanie jest dla nich nie
tylko zajęciem pomagającym utrzymać
formę i zdrowie fizyczne, ale również
dobrą zabawą i możliwością integracji.
– Obecnie nasz Klub liczy około 50
członków – przekazała nam w rozmowie
Beata Kowarzyk, prezes „Mastersów”.
– Zajęcia prowadzimy w tygodniu – rano

od 6 i w godzinach popołudniowych.
Nie wszyscy
uczestnicy biorą udział w zawodach, ale gorąco ich do tego
zachęcamy.
Klub został
założony w
październiku
2009 roku.
Od początku
jego istnienia
trenerem jest
Zbigniew
Puchalski,
absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu i emerytowany
nauczyciel wychowania fizycznego.
Prowadzi zajęcia na basenie, a w okresie zimowym również na lodowisku.
Trenuje nie tylko zawodników, ale również osoby, które chcą pracować nad
swoimi umiejętnościami pływackimi.
Jest jedną z najważniejszych postaci w

Klubie, która motywuje jego członków
nie tylko do regularnego pływania, ale
również do zawodowych sukcesów.
W paźdzerniku Klub „Masters” obchodzić będzie 10-lecie działalności.
Gmina Polkowice aktywnie wspiera
jego działalność, rokrocznie przyznając
Klubowi dotacje w ramach programu
upowszechniania sportu i rozwoju

W dniu 27.02.2019 r.
o godzinie 14.25 strażnicy SM Polkowice wykonujący kontrolę posesji w miejscowości Sobin, pod kątem spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych, na terenie jednej
z posesji zauważyli silne zadymienie. W
toku podjętych działań ujęto na gorącym
uczynku sprawcę spalania na wolnym
powietrzu odpadów zielonych. Ww. osobie nakazano natychmiastowe ugaszenie ogniska, a następnie nałożono na nią
mandat karny za spalanie odpadów poza
wyznaczonymi spalarniami.
W dniu 28.02.2019 r.
o godzinie 14:30 patrol SM kontrolujący nielegalne składowisko odpadów na
jednej z działek w miejscowości Sobin
ujął mężczyznę, który wysypywał zebrane z czyszczenia ulic odpady. Mężczyzna
został ukarany mandatem karnym, zaś
sprawę nielegalnego składowania odpadów przekazano do odpowiedniego wydziału Urzędu Gminy celem prowadzenia
dalszych czynności.
W dniu 02.03.2019 r.
około godziny 14.30 strażnicy patrolujący teren miasta zauważyli silne zadymienie pochodzące z terenu położonego nieopodal Alei Piłsudskiego przy stacji paliw.
W wyniku podjętych czynności sprawdzających na miejscu ujęto mężczyznę wypalającego kable na wolnym powietrzu. Rozprzestrzeniający się ogień
ugasili wezwani na miejsce strażacy z
JRG PSP Polkowice. Ujęty sprawca, po
sprawdzeniu legalności pochodzenia
materiałów, które wypalał, został ukarany mandatem karnym.
W dniu 05.03.2019 r.
około godziny 21.05 strażnicy udali się
do miejscowości Guzice
w związku ze zgłoszeniem mieszkańca o
potrąconym przez nn. pojazd psie, który leży w pobliżu jego posesji. Na miejscu
zdarzenia strażnicy zastali zgłaszającego
oraz opisanego psa, który posiadał obrażenia tylnych kończyn. Po sprawdzeniu oznakowania psa ustalono jego właściciela, który przybył na miejsce zdarzenia i zaopiekował się psem – udając się
z nim do lecznicy weterynaryjnej. Właściciel zwierzęcia został pouczony za nie
właściwe zabezpieczenie posesji, z której
zwierzę się wydostało bez jego wiedzy.

Zawodnicy Klubu Sportowego „Masters” Polkowice
to jedni z najstarszych pływaków, biorących udział
w lokalnych i ogólnopolskich zawodach pływackich.
Nie brakuje im zapału i poświęcenia, a w październiku
tego roku obchodzić będą 10-lecie działalności.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach ogłasza nabory na wolne stanowiska

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:
• wykształcenie: wyższe
• staż: co najmniej 5 lat stażu pracy

Gotowi do ligi

Klub Spotrowy „Masters” chlubą Polkowic

OGŁOSZENIA O NABORACH
1. Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji Powiatu.
Realizacja zadań w zakresie:
• promocji powiatu,
• turystyki,
• prowadzenie powiatowej strony internetowej,
• prowadzenie kont na portalu społecznościowym,
• realizacja działań mających na celu integrację mieszkańców powiatu,
• propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
• przeprowadzanie i nadzorowanie imprez,
• współpraca z organami samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz innymi podmiotami z zakresu
promocji, turystyki i rekreacji,
• realizacja zadań w zakresie objęcia imprez Patronatem Starosty,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji zadań publicznych,
• przygotowanie i prowadzenie procedury zamówień i zakupów realizowanych przez Wydział,
• przygotowanie materiałów związanych z opracowaniem budżetu powiatu
w części dotyczącej wydatków na promocję,
• przygotowanie pism okolicznościowych.

Hit kolejki dla Zagłębia

GÓRNIK  Spotkanie w Lubinie niewątpliwie było hitem kolejki. Jak przystało na
derby nie zabrakło emocjonujących starć
a piłkarze pokazali futbol na najwyższym
ligowym poziomie przez całe 90 minut.
Pierwsza bramka padła już w 2 min.
spotkania, na listę strzelców wpisał się
Adam Borkowski i gospodarze prowadzili
1:0. 20 minut później strzałem głowa wyrównał Maciej Bancewicz. Obie drużyny
grały szybko i do przodu, niejednokrotnie

Karate po polkowicku
KARATE  630 zawodników z całego
kraju, a także z Ukrainy oraz Litwy
spotkało się we Wrocławiu, by wziąć
udział w kolejnej już edycji zawodów pod
patronatem Polskiego Związku Karate
Tradycyjnego. Trzech zawodników Klubu
Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin
wywalczyło złoty medal: Magdalena
Kureń (kata), Rafał Nagrodzki (kata),
Piotr Krażewski (kata), srebrny medal
zdobyła Magdalena Kureń(kumite), natomiast brązowe krążki trafiły do Mikołaja
Bukraby, Wiktora Pyzia, Dominika Bociana, Oliwii Smolińskiej (wszyscy kata).
Kolejne zawody odbędą się 30 marca w
Krakowie oraz 6 kwietnia w Oleśnicy.

Przez szereg lat pracował w KS Górnik
Polkowice jako trener i koordynator
zespołów młodzieżowych. W latach
1994-96 był dyrektorem tego klubu.
Red.

FOT. REDAKCJA

KONKURS  Ciekawi nas, jakie
emocje i przemyślenia wywołały w
Was poszczególne spektakle oraz co
najbardziej Was w nich poruszyło.
Najlepsze prace nagrodzimy zestawami
książek i pamiątek festiwalowych oraz
opublikujemy je na łamach "Gazety Po-

SPORT  Waldemar Jedynak jest Polkowiczaninem, absolwentem Akademii
Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
Ukończył także Akademię Ekonomiczną
im. Oskara Langego we Wrocławiu.
To trener I klasy, z licencją UEFA A.
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On kradł,
ona sprzedawała

KONKURS  Pierwszy z nich to XI Konkurs
Plastyczny „Artystyczny portret czytelnika" – Edycja Dolnośląska. Głównym celem
konkursu jest promocja w środowisku
lokalnym Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Polkowicach, książki i czytelnictwa, utrwalenie wizerunku Biblioteki
jako miejsca przyjaznego wielu pokoleniom oraz wspieranie działań i możliwości
twórczych osób dorosłych oraz dzieci.
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci od 5. roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych z województwa
dolnośląskiego. Na zwycięzców czekają
wspaniałe nagrody rzeczowe, nagroda
publiczności oraz Grand Prix dla autora
najlepszej pracy. Konkurs organizuje
oraz wszelkich dodatkowych informacji
udziela Katarzyna Mich-Rutkowska (Wy-

Zmiana prezesa
KS Górnik Polkowice

FOT. REDAKCJA

Sprawę prowadzili polkowiccy operacyjni, którzy nie tylko ustalili, że to nie
jedyna kradzież roweru, za którą stoi jeden z zatrzymanych, ale także, docierając na teren Głogowa, odzyskali drugi kradziony jednoślad oraz zatrzymali
mężczyznę, który odkupił go od sprawcy. Trójka podejrzanych usłyszała już
zarzuty.
Funkcjonariusze po zatrzymaniu sprawców odzyskali także mienie pochodzące z przestępstwa, które było ukryte
pod plandeką na jednej z radwanickich
posesji. Rower o wartości tysiąca złotych z rąk policjantów trafił prosto do
prawowitego właściciela.
Ostatecznie 25-latkowie usłyszeli zarzuty kradzieży, za co mogą trafić do zakładu karnego na okres do 5 lat. Z karą
pozbawienia wolności w identycznym
wymiarze musi się liczyć również 32-letni Głogowianin, który odpowie za przestępstwo paserstwa.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zaprasza do
wzięcia udziału w dwóch konkursach dla czytelników.

Napisz recenzję
i wygraj nagrody

FOT. REDAKCJA

Zatrzymali sprawców
kradzieży

Pędzlem i słowem

FOT. REDAKCJA

KRONIKA POLICYJNA

Wydawnictwo bezpłatne

www.polkowice.eu - fb.com/polkowice

www.polkowice.eu - fb.com/polkowice
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aktywności fizycznej wśród dorosłych,
a zwłaszcza emerytów i rencistów.
Ze swojej strony zawodnikom Klubu
życzymy kolejnych wspaniałych sukcesów, a czytelników zachęcamy do
śledzenia ich profilu na portalu Facebook, gdzie publikowane są najświeższe
informacje dotyczące jego działalności.
Karolina Jakubiak

W dniu 08.03.2019r.
o godzinie 15:40 patrol SM udał się na
ulicę Miedziana 7-9 w związku ze zgłoszeniem o nn. mężczyźnie, który siedzi
na ławce i prawdopodobnie zasłabł. Na
miejscu zdarzenia strażnicy zastali starszego mężczyznę, który był przytomny i
trzeźwy. Jak ustalono ww. ma problemy
z poruszaniem się i nie może dotrzeć do
domu. Na jego prośbę powiadomiono rodzinę, która przyjechała na miejsce i zabrała ww. do domu. Do czasu ich przybycia strażnicy zaopiekowali się mężczyzną na miejscu zdarzenia.

www.polkowice.eu - fb.com/polkowice
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SPORT

ciekawa osoba

Karol Fryzowicz
data ur.:
27-03-1991
wzrost:
170 cm
pozycja:
Pomocnik
klub: KGHM ZANAM Górnik Polkowice

Sukces polkowiczanek

Inauguracja Centralnej
Ligi Juniorów

Nasze dziewczyny w pełni wywiązały się z roli faworyta i pewnie
pokonały TS Ostrovię Ostrów Wielkopolski 95:47 umacniając się
na pozycji lidera Energa Basket Ligi Kobiet. Polkowiczanki były
dziś zdecydowanie lepsze od pierwszej do ostatniej syreny.
Rywalki nie nadążały z powrotem
do defensywy i bardzo rzadko
udawało się im wypracować
dogodną pozycję rzutową.
Przez pierwszą połowę drużyna
z Ostrowa Wielkopolskiego
rzuciła jedynie 24 punkty. Nasz
zespół miał ich na koncie 60. W
związku z tym było bardzo prawdopodobne, że w dzisiejszym
pojedynku mistrzynie Polski z
Polkowic przełamią magiczną
barierę 100 zdobytych punktów.
Po 30 minutach gry polkowiczanki prowadziły 81:35. Do
setki brakowało 19 „oczek”.
Niestety nie udało się jej przekroczyć. Ostatecznie mecz
zakończył się wynikiem 95:47.

JUNIORZY  Zielono-czarni zmierzą się na
wyjeździe z Zagłębiem
Lubin. Mecz rozpocznie się o godz. 17.
Dla podopiecznych
trenera Huberta Urbańskiego to historyczny
występ polkowickiego
zespołu na szczeblu
centralnym U-15. Liga
składa się z ośmiu
Tyszkiewicz 5, Fagbenle 4.
drużyn, które wiosną rozegrają
Ostrovia: Wajler 16, Ossowska
między sobą dwa spotkania.
14, Jackowska 6, Podkańska 4,
Polkowiczanie rywalizować
Nowicka 3, Joks 2, Grzegorowbędą m.in. ze Śląskiem Wrocław,
ska 0, Walczak 0, Kaczmarek 0,
Piastem Gliwice czy Odrą Opole.
Jaworska2, Bilotserkivska 0.
Red. Liga zakończy się 1 czerwca i
FOT. CCCPOLKOWICE.PL

CCC  Nasze mistrzynie Polski
były zdecydowanym faworytem
dzisiejszego meczu. Pobieżny
rzut oka na składy obu zespołów
wystarczał do tego, by stwierdzić,
że każdy inny wynik jak wygrana
CCC będzie ogromną niespodzianką. Zaczęło się zgodnie z
przewidywaniami od mocnego
uderzenia polkowiczanek, które
szybko objęły wysokie prowadzenie. Jak się później okazało nie
oddały go już do końca meczu.
Podopieczne trenera Marosa
Kovacika z łatwością dochodziły
do sytuacji rzutowych i grały na
wysokiej skuteczności. Swoboda
w rozgrywaniu akcji przez nasze
dziewczyny była imponująca.

Dziś piłkarze Górnika Polkowice rywalizujący w Centralnej
Lidze Juniorów U-15 zainaugurują rundę wiosenną.

CCC Polkowice – TS Ostrovia
Ostrów Wielkopolski 95:47
(34:19, 26:5, 21:11, 14:12)
CCC: Gajda 21, Puss 17, Owczarzak 12, Kaczmarczyk 10, Hayes
9, Kaltssidou 9, Leedham 8,

FOT. KSPOLKOWICE.PL

16 Gazeta Polkowicka

wtedy poznamy mistrza Centralnej Ligi Juniorów. 16 marca
podopieczni trenera Huberta
Urbańskiego podejmować będą
u siebie FC Academy Wrocław.
Red.

FOT. KSPOLKOWICE.PL

KADRA I ZESPOŁU KGHM ZANAM GÓRNIK POLKOWICE – III LIGA 2018/2019

Napastnicy:
Mariusz Szuszkiewicz
Michał Bednarski
Kornel Ciupka
Dawid Świdwa
Krzysztof Staśkiewicz

Obrońcy:
Piotr Azikiewicz
Karol Fryzowicz
Mateusz Magdziak
Kamil Olszewski
Marek Opałacz
Kacper Kocik

Maciej Kowalski-Haberek
Maciej Magdziak
Bartosz Kocik
Maciej Bancewicz

Pomocnicy:
Wojciech Galas
Rafał Karmelita
Dominik Radziemski
Kacper Osiadły
Wojciech Konefał
Kamil Wacławczyk

Martins Ekwueme
Jędrzej Król
Filip Baranowski
Mateusz Surożyński

Bramkarze:
Jakub Kopaniecki
Marcin Furtak
Mateusz Malec
Kacper Zdobylak

Sztab szkoleniowy:
Trener – Enkeleid Dobi
II Trener – Juliusz Cios
Trener bramkarzy
– Sebastian Szymański
Masażysta – Piotr
Faltyński

