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Złotoryja chce przyciągnąć
jeszcze więcej inwestorów.
Mamy na to dotację!

s. 3

Konstruktor z Uniejowic wchodzi
na rynek z własnym winem.
To złoty medalista
s. 9

s. 9
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KRONIKA
POLICYJNA

Więcej informacji i zdjęć na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Płonie ognisko
w lesie…
(Olszanica, 23 sierpnia) – Strażacy ze Złotoryi, Pielgrzymki i Zagrodna gasili pożar
ściółki leśnej, który wybuchł w głębi lasu.
Paliło się na powierzchni pół hektara. Ogień
pojawił się najprawdopodobniej w wyniku
podpalenia.

KRONIKA
STRAŻACKA

Benzyna
pod supermarketem

Pieniądze z „nerki”
(Złotoryja) – Nieznany sprawca, wykorzystując na al. Miłej nieuwagę pokrzywdzonego, ukradł mu z torby typu „nerka” portfel z
dowodem osobistym, prawem jazdy, kartą
płatniczą, pieniędzmi i telefon komórkowy,
czym spowodował straty w wysokości ponad
3 tys. zł.

I po oszczędnościach
(Brochocin) – Nieznany sprawca, wykorzystując fakt pozostawienia otwartych
drzwi wejściowych do mieszkania, ukradł
ze skarbonki niemal 2 tys. zł.

Monitoring oślepł
(Rokitnica) – Nieznany sprawca ukradł
dwie zewnętrzne kamery monitoringu
świetlicy wiejskiej. Straty oszacowano na
kwotę 700 zł.

Przyczepa odczepiona
(Gozdno) – Z terenu nieogrodzonej posesji
nieznany sprawca ukradł przyczepę samochodową o wartości 7 tys. zł.

Rower odjechał
(Sędziszowa) – Nieznany sprawca ukradł z
terenu posesji przy ul. Środkowej rower o
wartości 2000 zł.

Halo, halo...
(Gozdno) – Nieznany sprawca ukradł elementy napowietrznej linii telekomunikacyjnej. Straty szacuje się na 1500 zł.

Płyty w cenie
(Rzeszówek) – Nieznany sprawca, po
uprzednim wyrwaniu skobla w drzwiach
wejściowych, włamał się do pomieszczenia
gospodarczego, z którego ukradł 30 płyt z
piaskowca, brony rolnicze oraz płyty z pieca
kuchennego, powodując straty o łącznej
wartości 1800 zł.
Na podst. inf. sierż. sztab. Grażyny Matuszkiewicz
oprac. (ask)

Piwnica w ciepłej wodzie

(Złotoryja, 25 sierpnia) – Na parkingu przy
supermarkecie na ul. Legnickiej doszło do
wycieku benzyny z nissana. Przyczyną awarii była nieszczelność zbiornika na paliwo.
Interweniowali złotoryjscy strażacy, którzy
zasypali plamę sorbentem, uniemożliwiając
jej rozprzestrzenianie.

(Uniejowice, 7 września) – W jednym z
budynków mieszkalnych w wyniku pęknięcia rury doprowadzającej wodę do bojlera elektrycznego zalana została piwnica.
Wypompowaniem wody przy pomocy
pompy elektrycznej zajęli strażacy z OSP
Zagrodno.

Za mocno się jarzyła

(Złotoryja, 30 sierpnia) – W jednym ze sklepów przy pl. Reymonta, w wyniku zwarcia
instalacji elektrycznej, zapaliła się lampa
jarzeniowa. Mimo że pracownicy odłączyli
zasilanie, w świetlówce dalej się iskrzyło.
Na miejsce wezwano więc straż pożarną.
Strażacy odcięli całkowicie dopływ prądu
do pomieszczeń sklepowych, uniemożliwiając rozprzestrzenianie się ognia.
Sprawdzili też lokal kamerą termowizyjną
oraz detektorem substancji trujących, ale
nie znaleźli innego zagrożenia, przekazali
więc pomieszczenia z zaleceniem usunięcia
usterki elektrycznej.

Neon
na drzewie

Plamy z dnia na dzień
Skuter źle wziął zakręt

(Czaple, 2 września) – Na łuku drogi doszło wczesnym popołudniem do wypadku
skutera. Pojazd przewrócił się. Kierowca
znajdował się na poboczu, był przytomny,
pomocy próbowały mu udzielić osoby postronne. Po chwili zajęli się nim strażacy
z OSP Pielgrzymka, którzy zabezpieczali
gminne dożynki odbywające się w Czaplach. Ratownicy założyli mężczyźnie
kołnierz ortopedyczny, usztywniając odcinek szyjny kręgosłupa, i opatrzyli mu rany.
Poszkodowanego przekazano pogotowiu
ratunkowemu.

Przez okno na ratunek

(Droga wojewódzka 364, 31 sierpnia) – Na
trasie ze Złotoryi do Legnicy osobowy chrysler neon wypadł z drogi, przewrócił się na
bok i uderzył w przydrożne drzewo. Autem
podróżował tylko kierowca, który nie mógł
samodzielnie wydostać się z kabiny, gdyż
miał uwięzione nogi. Zanim na miejsce dotarły służby ratunkowe, mężczyźnie, który
był cały czas przytomny, pomocy próbowały udzielić osoby postronne. Samochód był
w wyniku uderzenia mocno zdeformowany,
a pozycja, w jakiej był ustawiony (stykał
się z drzewem), utrudniała straży pożarnej
wykonanie dostępu do uwięzionego kierowcy przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
Procedury ratownicze w takim przypadku
zabraniają stawiania pojazdu na kołach, ze
względu na bezpieczeństwo osób znajdujących się w środku, dlatego strażacy ze
Złotoryi, Wysocka i Prusic ustabilizowali
chryslera specjalnymi podporami i dopiero wtedy przystąpili do cięcia karoserii.
Kierowcę z obrażeniami nogi przekazano
pogotowiu ratunkowemu. Straty oszacowano na 5 tys. zł.
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przytomny, ale wymagał pomocy medycznej. Udzielili mu jej strażacy z miejscowej
OSP i złotoryjskiej PSP, a następnie zajęło
się nim pogotowie ratunkowe. Straż odłączyła akumulatory w rozbitych pojazdach
i zabezpieczyła rozlewiska płynów eksploatacyjnych przez rozprzestrzenianiem
się. Droga podczas akcji ratowniczej była
całkowicie zablokowana. Straty szacuje się
na 10 tys. zł.

(Złotoryja, 3 września) – Strażacy z PSP
pomagali policji w otwarciu drzwi do
mieszkania znajdującego się w budynku
wielorodzinnym przy ul. Broniewskiego.
W środku mogła się znajdować osoba
wymagająca pomocy medycznej. Jeden
ze strażaków wszedł przez uchylone okno
do lokalu i otworzył drzwi od wewnątrz.
W mieszkaniu rzeczywiście była poszkodowana osoba – zajęło się nią pogotowie
ratunkowe.

Gotował i spał

(Wojcieszów, 6 września) – Straż pożarna
otrzymała zgłoszenie o zadymieniu w budynku wielorodzinnym przy ul. Chrobrego.
Dymiło się z mieszkania, w którym nikt
nie reagował na pukanie. Strażacy z OSP
Wojcieszów i PSP Złotoryja wyważyli więc
drzwi i weszli do środka. Palił się garnek z
jedzeniem pozostawiony na kuchence gazowej. Właściciel mieszkania spał w pokoju
obok. Odmówił udzielenia mu pomocy medycznej. Strażacy przebadali pomieszczenia
pod kątem występowania gazów trujących,
ale nie wykryli żadnego zagrożenia.

Olej we wsi

(Modlikowice, 7 września) – Przed południem na drodze powiatowej pojawiła
się plama oleju. Wyciek z nieustalonego
pojazdu ciągnął się przez 3 km. Strażacy
z PSP Złotoryja i OSP Zagrodno zabezpieczyli śliską jezdnię do czasu przyjazdu
zarządcy drogi.

Motocyklista mocniej
oberwał
(Zagrodno, 7 września) – Na drodze powiatowej doszło do zderzenia volkswagena
bory z motocyklem kawasaki. W wyniku
wypadku ucierpiał motocyklista, który był

(Pow. złotoryjski, 7-8 września) – W piątek
na drodze powiatowej w Pielgrzymce pojawiła się plama oleju o długości 600 m. W
sobotę asfalt został zabrudzony olejem silnikowym również na drodze wojewódzkiej w
Sędziszowej. W obu przypadkach wycieki
nie stwarzały zagrożenia chemiczno-ekologicznego, więc działania straży pożarnej
ograniczyły się do zabezpieczenia ich do
czasu przyjazdu zarządców dróg.

Śmieci z dymem zamiast na
wysypisko
(Jerzmanice-Zdrój, 8 września) – Wieczorem zaczęły się palić śmieci składowane
na nieużytkowanym terenie. Ogień został
najprawdopodobniej celowo zaprószony
przez nieustaloną osobę. Poradzili sobie z
nim strażacy z PSP.

I po wraku…

(Złotoryja, 10 września) – W nocy z niedzieli na poniedziałek na parkingu przy ul.
Zimowej w ogniu stanął samochód. Palił się
jeden ze składowanych tam wraków. Pożar
stwarzał zagrożenie dla innych pojazdów,
strażakom z PSP dość szybko udało się go
jednak opanować przy pomocy strumieni
wody.

Ruina nad autostradą

(Lubiatów, 10 września) – Na autostradzie
A4 doszło do uszkodzenia masztu z tablicami informacyjnymi. Elementy konstrukcji
zwisały na wysokości ok. 5 m nad jezdnią,
stwarzając zagrożenie dla przejeżdżających
samochodów. Zarządca autostrady zamknął
ruch na drodze, a niebezpieczeństwo zażegnali strażacy ze złotoryjskiej PSP i prusickiej OSP, którzy korzystając z drabiny
mechanicznej odcięli piłą do stali i betonu
zwisające elementy.

Pechowa krzyżówka

(Droga wojewódzka A4, 11 września) – Na
trasie Złotoryja-Legnica, na skrzyżowaniu z
drogami do Wysocka i Brennika, zderzyły
się czołowo toyota yaris i dacia logan. W
wyniku wypadku poszkodowane zostały 3
osoby podróżujące samochodami, obrażenia
nie zagrażały jednak ich życiu. Pomocy
udzieliło im pogotowie ratunkowe. Strażacy
z Wysocka i Złotoryi zajęli się zabezpieczeniem miejsca kraksy, odłączając akumulatory w rozbitych pojazdach. Zabrała
je pomoc drogowa. Straty oszacowano na
15 tys. zł.
Na podst. inf. mł. kpt.
Marcina Grubczyńskiego oprac. (as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

NR 15 (1005)  STR. 3

Złotoryja chce przyciągnąć jeszcze więcej
inwestorów. Mamy na to dotację!
Blisko 5 milionów złotych z funduszy unijnych dla Złotoryi! Pieniądze otrzymaliśmy na budowę hali modułowej przy streﬁe przemysłowej. Powstanie w
niej powierzchnia do wynajęcia dla przedsiębiorców zainteresowanych produkcją w naszym mieście.

H

ala ma powstać w sąsiedztwie
podstrefy ekonomicznej pod
Wilczą Górą. Wart ok. 6,5 mln zł
(netto) projekt pn. „Utworzenie
Strefy Aktywności Gospodarczej
dla sektora MŚP w Złotoryi – budowa hali modułowej” otrzymał
dofinansowanie w wysokości
4,8 mln zł (netto) z RPO WD
2014-2020, Oś priorytetowa 1,
Działanie 1.3. Rozwój przedsiębiorczości.
Skąd pomysł na budowę hali?
– Część inwestorów, z którymi
rozmawiamy, nie jest zainteresowana budową zakładu od podstaw, lecz chciałaby uruchomić
produkcję w gotowym obiekcie
– mówi Katarzyna Iwińska,
naczelnik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi, który pełni obecnie w
ratuszu rolę miejskiego centrum
obsługi inwestora i eksportera.
Mówiąc dokładniej, 20 proc.
inwestorów wolałaby rozpocząć

swoją działalność jak najszybciej,
z pominięciem etapu budowy.
Jeżeli w danym mieście nie
znajdą odpowiednich obiektów,
to udają się do innego, a wraz z
nimi uciekają nowe miejsca pracy
dla złotoryjan.
Dlatego też ratusz chce zaoferować potencjalnym inwestorom
miejsce gotowe do rozpoczęcia
produkcji, w formie hali moduło-

wej, która umożliwi pracę nawet 3
firm produkcyjnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
ostatnich dwóch latach w
naszym mieście przybyło
sporo nowych miejsc pracy. Inwestorów przyciąga polityka proinwestycyjna Urzędu Miejskiego i
rosnąca atrakcyjność gospodarcza
Złotoryi, o czym świadczą liczne
certyfikaty i tytuły biznesowe

W

Miasto szykuje
działki na sprzedaż
Wykopy na ul. Jerzmanickiej – miasto uzbraja tereny przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe. Do ziemi traﬁ ponad kilometr rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Prace
potrwają kilka tygodni.

R

oboty na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Złotoryi wykonuje RPK. Przedsiębiorstwo
komunalne jeszcze w tym roku
położy w ziemi 613 m rur wodociągowych o przekroju 16 cm oraz
kanalizację sanitarną o długości
534 m i średnicy 200 mm. Do tego
zbuduje 12 studzienek kanalizacyjnych. Drugi etap uzbrojenia ma
być wykonany w przyszłym roku,
RPK dobuduje wtedy ponad 600
m instalacji.
Rejon ul. Jerzmanickiej to największy w Złotoryi wolny teren
przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe. Rok temu miasto
sprzedało tutaj 2 ha gruntu lubińskiemu deweloperowi, który
najprawdopodobniej wybuduje
w tym miejscu budynki wielorodzinne. Pozostało jeszcze ok.
6 ha ziemi pod zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną. Na początku przyszłego
roku miasto chce wystawić na
przetarg pierwszą część działek

przyznawane miastu. W ciągu
4 lat zatrudnienie w zakładach
funkcjonujących w złotoryjskiej
podstrefie LSSE wzrosło z ok.
300 osób do ponad 700. A to nie
koniec, bo fabryki w pod Wilczą
Górą zamierzają wybudować
w najbliższym czasie następne
przedsiębiorstwa, m.in. firma
Euromill.
otacja na halę modułową to
kolejne dofinansowanie pozyskane przez złotoryjski ratusz
lub jednostki miejskie w ciągu
ostatniego roku. Miasto otrzyma-

D

Andrzej Ostrowski, zastępca
burmistrza Złotoryi.
Koszt tegorocznych prac wyniesie blisko 426 tys. zł. Miasto
pozyskało na budowę wodociągu
i kanalizacji dofinansowanie w
wysokości 25 proc. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.
(as)

(ask)
fot. WFZiOI UM Złotoryja

Rozkład jazdy
filmowego weekendu
Znany jest już program III Festiwalu Filmów Dolnośląskich
Złoty Samorodek. Organizatorzy przewidzieli projekcje
konkursowe, dla szkół i pokazy pozakonkursowe. Impreza
rusza w piątek 28 września.

P

przeznaczonych pod budowę
domków.
– Przy obecnym planie zagospodarowania przestrzennego możemy wydzielić ok. 60 działek pod
budownictwo jednorodzinne. Ale
są to duże, kilkunastoarowe parcele. Jeśli uda się przeprowadzić
zmianę miejscowego planu, będziemy mogli ten teren podzielić
na mniejsze działki – zapowiada

ło wsparcie z funduszy unijnych
na budowę śródmiejskiej drogi
rowerowej (2,3 mln zł) oraz doposażenie szkół podstawowych
w sprzęt edukacyjny, remont sali
gimnastycznej w SP nr 3 i przełożenie dachu w SP nr 1 (razem 1,3
mln zł, licząc dotację na projekt
„Dobry start”). Dzięki funduszom
zewnętrznym modernizowane są
też biblioteka publiczna i żłobek
miejski (łączne dofinansowanie
w kwocie 443 tys. zł).

ierwsze filmy zgłoszone do
konkursu będziemy mogli
obejrzeć w piątek o godz. 17,
zaraz po otwarciu festiwalu. Na
początek na ekranie kina Aurum
pojawi się 6 obrazów dokumentalnych: „Ponary, nóż w
serce”, „Macedończyk”, „1435
milimetrów”, „Rozkaz 00485
– Szlakiem Prawdy”, „Białoniebieski sen” i „Dolnośląscy
rzemieślnicy”.
Sobota 29 września to czas
dla filmów fabularnych. Zostaną
wyświetlone w dwóch blokach:
o godz. 15 i 16:30. Do tegorocznego festiwalu organizatorzy
zakwalifikowali 9 fabuł: „Synestezja”, „Podniebna wieża”,
„Skraj”, „Spętanie”, „Zbrodnia
na duchu”, „Karma”, „Syzyfy”,
„Ogrodowy straszny rycerz”,
„Wiosną w MTZ”. Jeszcze tego
samego dnia, o godz. 19:30, jury

ogłosi zwycięzców konkursu
i zdobywców Złotego Samorodka.
A w niedzielę będziemy mogli
obejrzeć filmy przysłane na konkurs, które nie spełniały wymogów regulaminowych. Zostaną
pokazane w ramach projekcji
pokonkursowych. Organizatorzy
zapewniają, że są wśród nich całkiem ciekawe produkcje.
Festiwalowi będą towarzyszyły
wystawy: stoisko medialne lat
80. „Era VHS” oraz ekspozycja
prezentująca plakaty filmowe
minionego wieku.
Krótkie opisy filmów walczących o Złotego Samorodka znajdują się na stronie internetowej
festiwalu.
Wstęp na wszystkie projekcje
jest bezpłatny. Szczegóły na plakacie (str. 10).
(as)
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Szczęśliwa i Mieszka I dostaną nowy asfalt
Jeszcze we wrześniu na ulicach Szczęśliwej i Mieszka I pojawi się nowa warstwa asfaltu. Dotychczasowa nawierzchnia nie nadaje się do odtworzenia po
robotach ziemnych. Konieczne jest wybudowanie jezdni od nowa.

J

ezdnie obu ulic są podziurawione po robotach związanych z
budową kanalizacji deszczowej,
które Rejonowe Przedsiębiorstwo
Komunalne prowadziło na zlecenie miasta jeszcze kilka tygodni
temu. Wykonawca – jak zwykle
w takiej sytuacji – miał uzupełnić
braki w asfalcie po zakończeniu
inwestycji. Jednak w trakcie prac,
po rozkopaniu drogi na całej długości, okazało się, że nawierzchnia na Szczęśliwej i Mieszka I jest
w bardzo złym stanie technicznym
i nie nadaje się do odtworzenia.
– Warstwa asfaltu ma zaledwie
od 1 do 4 cm grubości, przez co
nośność jezdni jest zbyt mała. Nie
spełnia ona podstawowych parametrów technicznych. Tymczasowa naprawa w takim wypadku jest
bez sensu – tłumaczy Jacek Janiak,
naczelnik Wydziału Architektury
Geodezji i Rozwoju Miasta w
Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
Dlatego w ratuszu zdecydowano,
że na obu ulicach jezdnia wykonana zostanie od nowa. Rozpoczęcie
nieplanowanych wcześniej prac
przesunęło się ze względu na przerwę wakacyjną w pracach rady
miejskiej – w budżecie nie było
zapisanych na to zadanie środków
i potrzebna była decyzja radnych o

ich przesunięciu. Zapadła na sesji
w ubiegłym tygodniu. Dzięki temu
do końca września na pow. ponad
2,5 tys. m kw. położona zostanie
warstwa nośna asfaltu, która
sprawi, że
nawierzchnia
będzie miała
znacznie lepszy stan niż
do tej pory.
Druga warstwa, ścieralna, zostanie
wykonana w
przyszłym
roku, razem z
wymianą krawężników.
Do tego czasu kierowcy
korzystający
ze Szczęśliwej
i Mieszka I będą musieli poruszać
się ostrożniej, gdyż w niektórych
miejscach mogą wystawać z asfaltu studzienki.
– Nie możemy dokończyć nawierzchni w tym roku, bo na
ulicach Szczęśliwej i Mieszka I
do zrobienia są jeszcze przyłącza
wodociągowe. W przypadku każdego z nich konieczne jest wycięcie
fragmentu asfaltu o powierzchni

1 m kw., dlatego wyrzuceniem
pieniędzy w błoto byłoby wykonanie docelowej nawierzchni
przed tymi robotami – tłumaczy
burmistrz Robert Pawłowski, który

dodaje, że RPK nie miało ujętych
przyłączy w tegorocznym planie
finansowym. – Nie chcieliśmy forsować tej inwestycji ze względu na
ograniczone możliwości finansowe
spółki związane z modernizacją
oczyszczalni ścieków. To mogłoby
narazić przedsiębiorstwo komunalne na utratę płynności finansowej.
Poza tym wykonanie przyłączy
w tym roku miałoby wpływ na

przyszłoroczne ceny wody – uważa
burmistrz.
odajmy, że przy okazji inwestycji na Szczęśliwej i Mieszka I we wrześniu nowy asfalt ma
się również pojawić na części ul.
Wilczej, w pobliżu skrzyżowania z
Mieszka I. To fragment, na którym nie
były prowadzone
roboty związane
z budową kanalizacji deszczowej,
ale jezdnia w tym
miejscu równie pozostawia wiele do
życzenia.
Nie będzie natomiast remontowany
w najbliższym czasie odcinek jezdni w
obrębie skrzyżowania Mieszka I z
ul. Henryka Brodatego. Znajdują
się tam rury wodociągowe z azbestocementu, które są do wymiany,
w związku z czym zarówno skrzyżowanie, jak i całą ul. Brodatego,
trzeba będzie rozkopać.
nwestycja kanalizacyjna w
rejonie Szkoły Podstawowej
nr 3 prowadzona jest od jesieni
ubiegłego roku. To uporządko-

D

I

wanie gospodarki wodnej i ściekowej na tym obszarze miasta,
która przez wiele poprzednich
lat była zaniedbywana. Magistrat
odwrócił kierunek spływania wód
opadowych: najpierw wybudował kanalizację deszczową w ul.
Lubelskiej, a następnie podłączył
do niej budynki przy ul. Wilczej,
Szczęśliwej i Mieszka I, w tym
gmach szkolny i halę Tęcza, które
są największymi „producentami”
deszczówki w tej części miasta.
Złotoryja otrzymała na ten projekt dofinansowanie. Teraz woda
opadowa ma spływać ul. Lubelską
w kierunku Jerzmanic-Zdroju,
a nie w dół miasta. To odciąży
kanalizację deszczową w rejonie
ulic Hożej, Tęczowej i Wiśniowej,
gdzie do tej pory przy większych
ulewach regularnie były zalewane
posesje jednorodzinne.
– Konieczne było jak najszybsze
rozwiązanie problemu zalewania
mieszkańców w okolicach Wiśniowej. I to zadanie udało nam
się zrealizować. Teraz zajmiemy
się naprawą jezdni, ale żeby nie
marnować pieniędzy publicznych,
wykonamy ją w dwóch etapach w
odstępie kilku miesięcy – dodaje
burmistrz Pawłowski.
(as)

Największe podwórko na złotoryjskiej
starówce może zyskać nowy wizerunek
Jeszcze nie rozpoczęła się modernizacja podwórka przy ul. Mickiewicza, a już Urząd Miejski w Złotoryi planuje remont kolejnego.

W

środę 5 września w ratuszu odbyły się konsultacje w sprawie zagospodarowania podwórza
w obrębie ulic: Rynek 36-25, Klasztorna 1, 3, 5, 7,
Boh. Getta Warszawskiego 1a i 1b oraz Krasickiego 2.
Jest to największe z podwórek na starówce. Architekt
Elżbieta Cisło-Grzybowska przedstawiła mieszkańcom pomysł zagospodarowania terenu, nad którym
rozgorzała gorąca dyskusja. Pani architekt zanotowała
wszelkie sugestie uczestników spotkania i w ciągu
najbliższych dni naniesie je na mapę, a następnie
przedstawi do oceny mieszkańcom.
Magistrat zapewnia, że bez zgody lokatorów nic nie
zostanie zmodernizowane. – Chciałbym, aby państwo
mieli świadomość, że to jest robione dla was i państwo
musicie pomiędzy sobą ustalić szczegóły. Bez waszej
decyzji nic nie zrobimy – mówił burmistrz Robert
Pawłowski.
Podczas spotkania padł zarzut, że ratusz postawił
już plac zabaw bez zgody mieszkańców. – To jest jedynie tymczasowe rozwiązanie, gdyż nie uzyskaliśmy
środków na rewitalizację tego obszaru – wyjaśniał
burmistrz.
Elżbieta Cisło-Grzybowska opowiedziała, jakie ma
plany na modernizację. – Chcemy m.in. uregulować

ciągi pieszo-jezdne, wydzielić przestrzenie na rekreację,
uregulować lub uzupełnić oświetlenie – mówiła podczas
spotkania.
Po mniej więcej godzinie spędzonej na rozmowach w
ratuszu wszyscy udali się na podwórko będące tematem
debaty.
Modernizacja będzie finansowana w części ze środków zewnętrznych. – Dziękujemy mieszkańcom za
liczne przybycie na spotkanie. Zapewniamy, że teren nie
straci swojego uroku. Chcemy zachować jak najwięcej
zieleni na tym podwórku, godząc jednocześnie różne
oczekiwania mieszkańców – mówi Katarzyna Iwińska,
naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrzynych i Obsługi
Inwestora w UM.
(ms)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl. Zapraszamy.
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Komu Aureliusa? Nagrody
dla najlepszych przedsiębiorstw czekają
Wraca Aurelius, czyli nagroda gospodarcza dla najlepszych ﬁrm w Złotoryi i okolicach. Burmistrz Robert Pawłowski chce po raz drugi wyróżnić tych
przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do budowania wizerunku Złotoryi jako miejsca atrakcyjnego dla biznesu. W komplecie jest już kapituła konkursu, a od piątku możemy zgłaszać swoich kandydatów do wyróżnienia. Zdobywców sześciu statuetek – bo tyle jest w tym roku kategorii – poznamy za
niespełna miesiąc.

A

urelius to prestiżowe wyróżnienie dla tych przedsiębiorstw, które mają znaczący
wkład w rozwój gospodarczy miasta oraz budują pozytywny wizerunek Złotoryi w kraju i zagranicą.
Został wymyślony m.in. po to, by
ludzie, którzy kreują lokalną gospodarkę, kierując małymi, średnimi i dużymi firmami, przynajmniej raz w roku mieli okazję się
spotkać i wymienić doświadczenia. Konkurs to także znakomita
okazja do tego, by zaprezentować
bliżej przedsiębiorstwa działające
w Złotoryi i powiecie. A że są
wśród nich prawdziwe rarytasy, o
których często nawet nie wiemy,
że istnieją, ma udowodnić właśnie
tegoroczny Aurelius.
zeszłym roku Aureliusa
otrzymało 5 firm. W tym
statuetki rozdane będą w sześciu
kategoriach, w tym w dwóch, które
znamy już z poprzedniej edycji
konkursu. To Lokomotywa – czyli
tytuł dla firm mających istotny
wpływ na lokalną gospodarkę
z uwagi na skalę działalności i
wielkość zatrudnienia – oraz Ambasador – w tym przypadku o
nagrodę powalczą te przedsiębiorstwa, które poprzez produkcję lub
świadczenie usług, a także eksport,
promują nasze miasto i region.
Pozostałe 4 kategorie są zupełnie nowe. Urząd Miejski w
Złotoryi, który jest organizatorem konkursu, wprowadził je,
by uatrakcyjnić rywalizację i
wyakcentować te aspekty lokalnej

W

Weterani
zapłacą mniej
Od 1 września Kino Aurum
oraz Hala Sportowa Tęcza w
Złotoryi wprowadziły znaczne rabaty dla weteranów.

Z

a wejście do sali kinowej weterani zapłacą najniższą z możliwych kwot, czyli 12 zł (bilet bez ulgi
kosztuje 18 zł). Z kolei jedno wejście
na siłownię mieszczącą się w „Tęczy” będzie ich kosztowało 5 zł (bilet
bez ulgi kosztuje 15 zł). Tańsze będą
także karnety – za 4 wejścia zapłacą
15 zamiast 40 zł, a za nieograniczony
wstęp przez cały miesiąc zapłacą 45
zł (zamiast 90 zł).
Ulgi zostaną wprowadzone na
podstawie decyzji dyrektorów
ZOKiR-u i hali.
(ms)

W tym celu trzeba wypełnić formularz i wysłać
go drogą elektroniczną,
tradycyjną pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
Formularz zgłoszeniowy
on-line został też uruchomiony na stronie www.aurelius.zlotoryja.pl. Nabór
kandydatów do nagrody
jest otwarty, co oznacza,
że zgłoszenia może dokonać każdy mieszkaniec
Złotoryi.
tym, do kogo trafią
nagrody, zdecyduje
tak jak w ubiegłym roku
kapituła konkursu. To ona
wybierze najpierw nominatów w poszczególnych
kategoriach, a następnie zwycięzców. Tym razem zasiądą w niej:
Justyna Bielawska – właścicielka
firmy Ragaba z Wojcieszowa, wiodącego producenta komponentów
meblowych w Polsce, Krzysztof
Bramorski – honorowy konsul
Luksemburga na Dolnym Śląsku,
radca prawny specjalizujący się w
inwestycjach zagranicznych i prawie gospodarczym, oraz Andrzej
Piekut – starszy Cechu Rzemiosł
Różnych działającego w Złotoryi
od 1946 r., który w tym roku po
raz pierwszy jest partnerem Aureliusa.
– Od rzemiosła w Złotoryi wszystko się zaczęło jeśli chodzi o
przedsiębiorczość. Cieszymy
się, że pozyskaliśmy partnera z
takim dużym doświadczeniem
w kreowaniu życia gospodarczego – podkreśla burmistrz Robert
Pawłowski.

O

gospodarki, których na co dzień
zwykle nie dostrzegamy. Tak
więc będziemy mieli nagrody w
kategoriach Firma rodzinna oraz
Mikrofirma, a także Działalność
nieszablonowa. W tej pierwszej
zgłaszać można przedsiębiorstwa
budowane na lata, prowadzone
przez jedną rodzinę przynajmniej
w drugim pokoleniu. W drugiej
statuetki powędrują do najlepszej
firmy zatrudniającej do 10 osób i
działającej na rynku nie dłużej niż
3 lata. I wreszcie trzecia nowość,
czyli biznes nieszablonowy – tutaj
chodzi o zademonstrowanie na
szerszym forum firm, które umykają utartym schematom.
– W tej kategorii chcemy również
docenić aktywność złotoryjan
poza naszym miastem , więc jeśli
ktoś zna na przykład ciekawego
grafika, projektantkę mody lub
inną kreatywną działalność – za-

praszamy do zgłoszenia – zachęca
Katarzyna Iwińska, naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i
Obsługi Inwestora w UM.
zczególnym wydarzeniem
tegorocznego Aureliusa będą
wyróżnienia w kategorii Siła tradycji, w której uhonorowane zostaną
firmy działające na rynku od początku transformacji ustrojowej. W
przyszłym roku minie bowiem 30
lat od wprowadzenia tzw. ustawy
Wilczka – prawa o działalności gospodarczej, które było pierwszym
wyłomem w systemie realnego
socjalizmu i w praktyce już w
1989 r. skutkowało powołaniem
do życia 2,5 mln firm. Wg szacunków złotoryjskiego ratusza, takich
przedsiębiorstw, w tym również
zakładów rzemieślniczych, jest w
Złotoryi ok. 40.
andydatów do nagrody można zgłaszać do 18 września.

S

K

U

roczysta gala z ogłoszeniem
wyników konkursu odbędzie
się w środę 3 października o godz.
17 w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. Zwycięzcy otrzymają statuetkę i dyplom. Laureaci
przez rok będą mogli używać logo
nagrody w prezentacji swoich
firm. Nazwy zwycięzców będą
się też pojawiały podczas promocji gospodarczej Złotoryi, aż do
kolejnej edycji Aureliusa.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku Aureliusa otrzymali: Vitbis
(Ambasador), PGP Bazalt (Lokomotywa), Borgers (Debiutant),
Mine Master (Innowator) oraz
Faist ChemTec (Firma Roku).
arto zauważyć, że Złotoryja zyskuje na znaczeniu
gospodarczym. W ciągu 4 ostatnich lat zatrudnienie w zakładach
funkcjonujących w złotoryjskiej
podstrefie LSSE wzrosło z ok.
300 osób do ponad 700. To z kolei
przekłada się na wyższe wpływy
z tzw. PIT-u. Do tegorocznego
budżetu miejskiego ma wpłynąć
14,5 mln zł podatku dochodowego
od osób fizycznych – o ponad 1,5
mln zł więcej niż w 2017 r. i o
2,5 mln więcej niż w 2016! Ważnym czynnikiem, który przyciąga
inwestorów i warunkuje rozwój
gospodarczy, jest zmiana polityki
Urzędu Miejskiego na proinwestycyjną, efektem czego są również
liczne certyfikaty i tytuły przyznawane miastu, m.in. „Gmina przyjazna inwestorowi” czy „Gmina
na 5!” (można o tym przeczytać
tutaj). Złotoryja zadebiutowała też
w rankingu miast atrakcyjnych dla
biznesu magazynu „Forbes”.

W

(as)

Miasto bierze się za porządki na podwórzu
Lada dzień ma się rozpocząć modernizacja podwórza przy ul. Mickiewicza. Urząd Miejski w Złotoryi podpisał umowę z
wykonawcą robót. Będą droższe niż początkowo zakładali urzędnicy.

P

ierwszy etap przebudowy
podwórza wykona firma OLGARDEN Monika Brzózka z
Legnicy – ta sama, która kilka miesięcy temu zbudowała drogę na ul.
Odrzańskiej. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości tamtych robót,
prace przebiegały bardzo sprawnie
i bez większych utrudnień dla
mieszkańców, mamy nadzieję, że
i tym razem też tak będzie – mówi
Jacek Janiak, naczelnik Wydziału
Architektury Geodezji i Rozwoju

Miasta w UM.
Legnickie przedsiębiorstwo było
jedynym, które się zgłosiło w drugim przetargu na zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza.
Złożyło ofertę za ok. 250 tys. zł. W
budżecie miejskim na to zadanie
pierwotnie było zapisanych 180
tys. zł, jednak wobec problemów z
wykonawcami robót budowlanych
złotoryjski ratusz zdecydował się
przesunąć dodatkowe środki na
remont podwórka.

Modernizacja podwórza znajdującego się pomiędzy ulicami
Mickiewicza, Przelot, Piłsudskiego i Rynek została podzielona na
2 etapy. Większość prac zostanie
wykonana w pierwszym, na jesieni tego roku. Będą polegały
przede wszystkim na utwardzeniu
nawierzchni betonową kostką
brukową. Z tego samego materiału
mają być ułożone chodniki. Przesunięty w inne miejsce zostanie
boks śmietnikowy. Wykonaw-

ca prac zrobi też odwodnienie
powierzchniowe w istniejącej
drodze, profilując ściek z kostki
kamiennej, oraz położy w ziemi
kable elektryczne zasilające latarnie uliczne.
Dokończenie prac na Mickiewicza planowane jest w przyszłym
roku. Zamontowana ma być wtedy
mała architektura (m.in. ławki) i
oświetlenie uliczne, wykonane też
zostaną nowe nasadzenia.
(as)
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Policjant strażakiem – czyli Włamywacze z
o odważnej akcji pewnego targowiska złapani
funkcjonariusza drogówki D

Złotoryjscy policjanci udaremnili kradzież kasety z pieniędzmi i zatrzymali 2 chłopaków, którzy są podejrzani o
włamania do pawilonów na targowisku miejskim w Złotoryi.

Policjant ze złotoryjskiej drogówki popisał się doskonałym instynktem strażackim. Pierwszy zauważył dym wylatujący z okna budynku mieszkalnego w Wojcieszowie i rzucił się
do środka, gdyż mógł się tam znajdować młody chłopak. Wewnątrz na szczęście nikogo
nie było ludzi, ale funkcjonariusz najprawdopodobniej uratował dom przez wybuchem, bo
przytomnie wyniósł na zewnątrz butlę z gazem.

S

ierżant Arkadiusz Kujawa – bo
o nim mowa – w poniedziałek
3 września pełnił służbę na terenie
Wojcieszowa. Gdy około godz. 10
wracał z działań pn. „Bezpieczna
droga do szkoły”, zauważył dym
wydobywający się z okien jednego z domów jednorodzinnych przy
ul. Bolesława Chrobrego. A że od
kilkunastu lat jest także strażakiem
ochotnikiem w miejscowej jednostce, natychmiast zareagował.
– Najpierw poinformował o zagrożeniu dyżurnego i udał się w kierunku posesji. Na miejscu zastał
kompletnie nieświadomego całej
sytuacji właściciela budynku. W
rozmowie okazało się, że dym wydobywa się z okien pokoju syna,
który powinien być w tym czasie
w szkole. Istniało jednak duże
prawdopodobieństwo, że młody
chłopak szybciej wrócił do domu
i znajduje się w pomieszczeniu
objętym pożarem – relacjonuje st.
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Złotoryi.

Decyzja policjanta była błyskawiczna. Mimo dużego zadymienia, wysokiej temperatury oraz
unoszących się gazów wszedł
do budynku, po czym sprawdził
znajdujące się tam pomieszczenia.
Na szczęście okazało się, że w budynku nie było nikogo. Policjant
wraz z lokatorami odłączył prąd
w budynku i rozpoczął ewakuację
mienia. Zdążył jeszcze wynieść z
zagrożonego ogniem pomieszczenia butlę z gazem, zapobiegając
jej wybuchowi, po czym kierował
ruchem w miejscu zagrożenia, gdy
do działań wkroczyli strażacy.
– Dzięki zdecydowaniu i odwadze naszego funkcjonariusza nie
doszło do tragedii, a jego postawa
zasługuje na najwyższe słowa
uznania – uważa pani rzecznik.
Pożar w Wojcieszowie gasiło 7
zastępów strażaków ze Złotoryi i
Jeleniej Góry oraz jednostek ochotniczych z Wojcieszowa, Świerzawy i Sokołowca. – W pierwszej
fazie akcji gaśniczej ogień był
niewidoczny. Pokój, w którym

się paliło, był dość szczelnie zamknięty i popękały jedynie szyby.
Gdy wypalił się tlen, płomienie
zaczęły samoistnie przygasać.
Dopiero po otwarciu pokoju, w
wyniku dopływu świeżego tlenu,
pojawiły się na nowo. Strażacy byli
jednak na to przygotowani i dość
szybko je stłumili. Zniszczenia z
pierwszej fazy pożaru są jednak
duże, oszacowaliśmy je na 80 tys.
zł, wyposażenie pokoju niemal doszczętnie strawił ogień – mówi mł.
kpt. Marcin Grubczyński, zastępca
komendanta powiatowego PSP w
Złotoryi.
Straż pożarna wyniosła nadpalone elementy na zewnątrz i dogasiła
je. Sprawdziła też pirometrem
i kamerą termowizyjną ściany i
stropy budynku, w poszukiwaniu
ewentualnych innych zarzewi
ognia.
Przyczyny pożaru ustala policja.
(as)

o Komendy Powiatowej
Policji w Złotoryi wpłynęło
kilka zawiadomień dotyczących
kradzieży z włamaniem do pawilonów handlowych.
– Według informacji pokrzywdzonych, do zdarzeń dochodziło w
ciągu kilku nocy, a włamywacze
kradli pieniądze, ubrania, sprzęt
elektroniczny, zegarki oraz inne

drobne artykuły handlowe, które
mogliby łatwo spieniężyć, tj. noże,
baterie, oświetlenie rowerowe
czy okulary przeciwsłoneczne.
W kilku przypadkach sprawcy
także usiłowali włamać się do
pawilonów, jednak ich działania
były nieskuteczne – mówi st.

sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
W jednym przypadku funkcjonariusze udaremnili sprawcom dokonanie kolejnych włamań i odzyskali
porzuconą kasetę z pieniędzmi. Podczas dalszych czynności policjanci
zajmujący się tą sprawą dokonali
analizy zgromadzonego materiału
dowodowego, na podstawie którego
wytypowali, a następnie zatrzymali sprawców włamań. Okazali
się nimi 2 mieszkańcy
Złotoryi w wieku 17
lat, którym udowodniono zarzucane im
czyny. Część skradzionego mienia została
odzyskana. – To dla
nas wielka ulga. Cieszymy się, że złodzieje
zostali zatrzymani. Od
pewnego czasu baliśmy
się o swój towar – mówi jedna z pań
handlujących na targowisku.
O dalszym losie zatrzymanych
zdecyduje sąd. Za kradzieże z
włamaniem grozi im do 10 lat
więzienia.
(ask)
fot. www.zlotoryja.policja.gov.pl

Szyby pękały
Pobiegną
od temperatury dla
Nieznana osoba podpaliła część materiałów używanych do
remontu Żłobka Miejskiego w Złotoryi.

O

gnisko zostało rozpalone na
tarasie przy jednym z wejść
od strony placu zabaw. Od ognia
zajęły się gałęzie rosnącej w pobliżu jarzębiny. Wysoka temperatura
spowodowała popękanie płytek
podłogowych tarasu oraz szyb w
jednym z okien.
Blask ognia zauważyła jedna z
mieszkanek pobliskich domków,
która zawiadomiła straż pożarną.
– Informację o pożarze otrzymaliśmy
o godzinie 2:13. Na
miejsce zdarzenia
wysłaliśmy 3 zastępy. Ogień został
ugaszony prądem
wody – mówi mł.
kpt. Marcin Grubczyński z PSP Złotoryja.
Strażacy ugasili

ogień bardzo szybko, co zapobiegło sporym stratom materialnym.
– Dziękuję im za to, że podczas
gaszenia pożaru nie uszkodzili
budynku. Gdyby doszło do zalania
pomieszczeń, to cały nasz remont
poszedłby na marne. Dziękuję także złotoryjance, która zadzwoniła
po pomoc – mówi dyrektor żłobka
Anna Krajewska.
(ms)

Pietroszka
po raz
dwudziesty

W najbliższą sobotę ulicami
Złotoryi pobiegną uczestnicy jubileuszowej 20. edycji
Memoriału Tadeusza Pietroszka.

S

tart i meta zostały zaplanowane przed ZOKiR-em.
Patronat honorowy nad imprezą
objęli burmistrz Złotoryi i starosta
złotoryjski.
Organizatorem jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Złotoryi
przy wsparciu ZOKiR-u, SP 3,
straży miejskiej, policji, służb RPK
i lokalnych sponsorów.
(ask)
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Rodzice pod wrażeniem po modernizacji żłobka
Opłacało się przemęczyć te dwa miesiące – podkreślają rodzice, którzy korzystają z usług złotoryjskiego żłobka miejskiego. Placówka była zamknięta
przez wakacje z powodu remontu, ale w poniedziałek powitała maluchy zupełnie nowymi kolorami, przestrzeniami i zabawkami. I przyjęła ich więcej niż
przed modernizacją.

T

o był pierwszy tak poważny remont wewnątrz żłobka
od czasu jego wybudowania
w latach 80. ubiegłego wieku.
Najważniejsze, co udało się zrobić, to częściowe wyburzenie
na obu kondygnacjach ścianek
oddzielających część sypialną od
tej, w której maluchy się bawią.
Sale wymalowano, a parkiet
wycyklinowano. Z pomieszczenia magazynowego na I piętrze
utworzona została druga jadalnia
oraz kącik do przewijania dzieci.
Maluchy zapewne najbardziej
będą zadowolone z kapitalnie
wyremontowanych łazienek, które

stały się bardziej przyjazne dla
najmłodszych złotoryjan. Nowe
są też drzwi wewnętrzne, meble,
dywany, oświetlenie, a także zabawki, m.in. ścianka sensoryczna
wspomagająca rozwój dzieci.
– Czekamy jeszcze tylko na dostarczenie ostatniego zestawu
mebli i nowe osłony na grzejniki,
które wykona stolarz – mówi
Anna Krajewska, dyrektorka
miejskiego żłobka.
Te wszystkie prace pozwoliły
stworzyć w żłobku dodatkowych
8 miejsc. Teraz w placówce może
przebywać 58 dzieci w wieku do
3 lat. – Nie mieliśmy żadnych

problemów z naborem na kolejne
miejsce, skróciła się jedynie lista
oczekujących. Gdyby przepisy
przeciwpożarowe czy sanitarne
pozwalały na stworzenie jeszcze
większej liczby miejsc, też znaleźlibyśmy na nie chętnych – twierdzi
pani dyrektor.
co na to wszystko rodzice?
Są pod wrażeniem. – Niebo
a ziemia w stosunku do tego, co
było przedtem – mówi Krzysztof
Piotrowski, który swoją 2-letnią
córkę Zuzię odprowadza do złotoryjskiego żłobka już drugi rok.
– Przemęczyliśmy się trochę przez
lato, bo musieliśmy znaleźć inną
opiekę dla dzieci, ale naprawdę
warto było.
– Rodzice bardzo chwalą sobie to,
co widza teraz w żłobku. Zadowoleni są, że poprawiły się warunki
na lepsze, i nie kryją tego. Nie
słyszałam jeszcze żadnych głosów negatywnych – dodaje Anna
Krajewska.
race modernizacyjne wykonała ekipa RPK. – Spisali się,
włożyli dużo wysiłku od siebie,
żeby to wszystko wyglądało tak
jak wygląda. Czas ich naglił, bo
musieli się uwinąć w dwa miesiące wakacji. A skończyli tydzień

A

P

przed terminem, dzięki czemu
mieliśmy jeszcze kilka dni na
spokojne posprzątanie – mówi
pani dyrektor.
Modernizacja żłobka kosztowała
ponad 200 tys. zł. Przypomnijmy,
że miasto otrzymało z rządowego
programu „Maluch plus” 163 tys.
zł dofinansowania na stworzenie
dodatkowych miejsc dla najmłodszych dzieci. Złotoryjski żłobek
był jedną z 21 placówek, które na
Dolnym Śląsku otrzymały dotację
(starało się o nią 170). W 20 proc.
koszt prac pokrył budżet miejski.
odajmy, że miasto chce
obniżyć koszty funkcjonowania żłobka i stara się o środki

D

zewnętrzne z programu „Nowe
miejsca dla maluchów w Złotoryi”
finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Pozwolą one przez okres 2 lat
utrzymać 8 nowych miejsc w placówce ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Program
jest skierowany do rodziców,
którzy chcą szybko wrócić na
rynek pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym.
Wniosek Urzędu Miejskiego w
Złotoryi przeszedł ocenę formalną
i zakwalifikował się do etapu negocjacji. Ratusz ogłosił już nabór
uczestników.
(as)

Ósmoklasiści wrócili do podstawówek
Blisko 1300 dzieci rozpoczęło w poniedziałek 3 września nowy rok szkolny w złotoryjskich podstawówkach. Do obu po prawie 20-letniej przerwie wracają klasy ósme, co oznacza, że reforma oświatowa w miejskich szkołach dobiega końca. Resztki poprzedniego systemu pozostały tylko w „trójce”, gdzie
naukę kontynuują gimnazjaliści z klas trzecich.

K

oniec wakacji – to jest ta zła
wiadomość. Ale jest też i dobra, bo następne już za 10 miesięcy – tak optymistycznie przywitała
swoich uczniów Danuta Boroch,
dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 3 w Złotoryi, inaugurując nowy
rok szkolny 2018/2019. A ten w
klasach I-VIII, gimnazjalnych i
zerówkach rozpoczęło w „trójce”
758 osób.
Szkoła przy ul. Wilczej, w której

zatrudnionych jest 72 nauczycieli,
utworzyła po 4 oddziały przedszkolne (razem 78 dzieci) oraz
pierwsze. 81 pierwszoklasistów
złożyło od razu w poniedziałek
uroczyste ślubowanie na szkolny
sztandar, obiecując, że będą pilnymi uczniami. W trzech klasach
VIII uczy się w „trójce” 66 osób.
Z kolei w Szkole Podstawowej
nr 1 w Złotoryi naukę w trzech oddziałach zaczęło 60 pierwszokla-

sistów. Tyle samo dzieci uczy się
w klasach VIII. W całej placówce
nowy rok szkolny zainaugurowało w poniedziałek 537 uczniów.
Tegoroczną nowością w podsta-

wówce przy pl. Niepodległości
jest klasa czwarta anglistyczna, w
której dzieci będą miały 5 godzin
języka angielskiego w tygodniu.
SP nr 1, w związku z powrotem

do szkoły klas ósmych, zatrudniła
więcej nauczycieli niż rok temu. Jest
ich obecnie 51, choć nie wszyscy są
zatrudnieni na pełnym etacie.
(as)
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VOX energetycznym występem
pożegnał wakacje
Deszczowo pożegnaliśmy w Złotoryi wakacje – impreza zaczęła się nad złotoryjskim zalewem, ale z powodu nieustających opadów deszczu
jej część muzyczna została „w trybie awaryjnym” przeniesiona do sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

N

a zakończenie wakacji ZOKiR
z Urzędem Miejskim w Złotoryi przygotowali dla dzieci warsztaty
edukacyjne. Najmłodsi złotoryjanie
mogli pobawić się nad zalewem
zjawiskami chemicznymi. Przepro-

wadzili eksperyment z wytworzeniem dwutlenku węgla w makietach
małych wulkanów i zagłębiali się w
tajniki związków polimerycznych.
W ruch poszedł też ciekły azot i
nad zalewem było dużo dymu.

Pani Agnieszka i pan Krystian –
specjaliści od zabaw edukacyjnych
z Wrocławia realizujący program
CHEFIK – zrobili też fascynujący
pokaz z lewitacją magnetyczną.
Dzieci dostały również do dyspozy-

cji manekiny, które mogły „ubrać”
w ubrania wykonane z materiałów
podlegających recyklingowi. Pod
namiotem można było także się
pobawić na trenażerach nazywanych
ekorowerami.
W ośrodku kultury wystąpiła
orkiestra dęta z Przemkowa, która
działa już 60 lat. Po orkiestrze
skocznie i do tańca zagrał zespół
Aranż. Na deser mieliśmy koncert
VOX-u, który tegoroczne wakacje

pożegnał z klasą – ale do tego
artyści już przyzwyczaili swoją
publiczność. Grupa śpiewa prawie
od 40 lat, więc zdążyła się dorobić
tylu przebojów, że podczas koncertu – nie pierwszego zresztą w
Złotoryi – nikt się nie nudził. VOX
był zdecydowanie tym punktem
programu imprezy na pożegnanie
wakacji, który przyciągnął największą liczbę widzów…
(as)

Pierwsi do „Przedwiośnia” siedli seniorzy
W przeddzień wielkiego narodowego czytania „Przedwiośnia” powieść Stefana Żeromskiego czytali na głos złotoryjscy seniorzy. Robili to w
zaciszu Zakątka Seniora.

S

eniorzy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy spotkali się w piątek o
godz. 10:30, by wspólnie nie tylko
poczytać o losach Cezarego Baryki
na tle odradzającego się państwa
polskiego, ale i pośpiewać pieśni
patriotyczne.
– Od kilku lat organizujemy swoje
spotkanie w ramach akcji Narodo-

wego Czytania. Seniorzy chcą się
w nią włączać, chcą czytać, nie
mamy problemu ze znalezieniem
chętnych do udziału – mówi Iwona
Pawlus, dyrektorka Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Złotoryi.
w sobotę w złotoryjskim
Rynku odbyła się siódma
edycja Narodowego Czytania

A

zorganizowana przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Złotoryi.
„Przedwiośnie” czytane było jak
zwykle w restauracji Pod Zielonym Grzybkiem.
– Cieszę się, że co roku coraz
więcej osób uczestniczy w czytaniu. To jest bardzo dobra rzecz,
gdyż w czasie, gdy my tutaj
czytamy, przechodnie zatrzy-

mują się, aby posłuchać i może
komuś utkwi coś z wielkich dzieł
polskiej literatury, a może będzie
chciał przeczytać do końca – mówił burmistrz Robert Pawłowski,
który rozpoczął czytanie.
arodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych dzieł
literackich. Narodowe – bo ma

N

powszechny i egalitarny charakter. W tym roku, z racji stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, czytane jest w całym kraju
„Przedwiośnie”, które opowiada
właśnie o tamtych czasach. Akcja
jest objęta honorowym patronatem
pary prezydenckiej.
(as)
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Konstruktor z Uniejowic wchodzi na rynek
z własnym winem. To złoty medalista
Żeby napić się dobrego wina, nie trzeba już wcale sięgać ze sklepowej półki po butelki przywożone zza naszej południowej granicy. Trunek przedniej jakości rodzi się niedaleko Złotoryi – wystarczy zajrzeć na przykład do winnicy w Uniejowicach. A że pogoda w tym roku jest łaskawa dla winorośli, a żniwa w
branży winiarskiej wyjątkowo udane, będzie co degustować w najbliższym czasie…

J

eszcze kilkanaście lat temu
winnice w Polsce były rzadkim widokiem. Historia zatacza
jednak koło. 800 lat temu bowiem
na Dolnym Śląsku zakładano
winnice, a początki winiarstwa
wiązały się z rozwojem klasztorów. Teraz zmieniający się klimat
znowu umożliwia wegetację winorośli. Bujnie rosną zwłaszcza
na bazaltowej glebie – takiej, jaka
jest w Uniejowicach, na lewym
brzegu Skory. Kilka lat temu na
uprawę winogron w tym miejscu
zdecydował się Kamil Kindler,
33-letni mieszkaniec tej podzłotoryjskiej wsi.
Pan Kamil to absolwent Politechniki Wrocławskiej, z zawodu
konstruktor w jednej z firm działających na złotoryjskiej strefie.
Swoją przygodę z uprawą winorośli rozpoczął w 2012 r. Posadził
wtedy pierwszych 100 sadzonek
szlachetnych odmian. – Miała to
być dla mnie jedynie odskocznia
od komputera, od 8-godzinnej
pracy biurowej. Ale to zajęcie,
które niesamowicie wciąga, sam
nie wiem dlaczego. Po prostu
człowiek chce sadzić więcej i
więcej – uśmiecha się winiarz z
Uniejowic.
Winnica Kindler to w tej chwili
2,5 tys. sadzonek rosnących na
powierzchni 80 arów. Należy
raczej do niewielkich, tych „rzemieślniczych”. Wielka jest za to
pasja właściciela, który angażuje
się całym sercem w to, co robi.
Po 4 latach od założenia winnicy
udało mu się zrobić pierwsze
wino z własnych winogron. Okazało się znakomite – rok temu
zabrał kilka debiutanckich butelek
z 2016 r. i pojechał do Krakowa
na międzynarodowy konkurs win
Galicja Vitis. I zdobył tam złoty
medal! Jego wino znalazło się w
gronie zaledwie 13 polskich trun-

winiarskiej wiedzy służą również
odwiedziny u naszych zachodnich
i południowych sąsiadów. Działa
ponadto w Stowarzyszeniu Winnic Dolnośląskich.
– Wszyscy właściciele winnic
ze sobą współpracują, tu nie ma
konkurencji. Staramy się promować powrót winiarstwa w tę
część Europy – mówi pan Kamil,
który marzy o tym, by poświęcić
się wyłącznie pracy przy uprawie
i zbiorze winogron. – Od chwili
zasadzenia pierwszych winorośli
tylko dokładałem do winnicy. Ta
inwestycja zaczyna już jednak
przynosić przychody. Gdyby w
ciągu 3-4 lat udało się obsadzić
2 hektary, mógłbym myśleć o
tym, żeby się z niej utrzymywać
– dodaje.
A prognozy naukowców są dla
niego optymistyczne. Wskazują,
że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat,
ków nagrodzonych w ten sposób.
Również w tym roku zarówno
wino, jak i oryginalne etykiety
zyskały uznanie w oczach jury
podczas XII Konwentu Pilskich
Winiarzy.
– Ten złoty medal był dla mnie
dużym bodźcem, napędził mnie
do pracy – tłumaczy Kamil Kindler, który zamierza dosadzić
winorośli na kolejnych kawałkach pola. – Kiedyś pewien stary
winiarz powiedział mi: „Jak już
w to wszedłeś, to przepadłeś”. I
miał rację – uśmiecha się.
Solarisem na podbój Europy
Ten rok jest wyjątkowy dla pana
Kamila. Po pierwsze, zakończył
rejestrację winnicy i uzyskał koncesję na sprzedaż wina. Po drugie
– to rok bardzo urodzajny. Zbiory
zaczęły się 3 tygodnie wcześniej
niż zwykle. Winiarz z Uniejowic
szacuje, że uzyska 3 razy większą

ilość wina niż rok temu. Wtedy
udało się wyprodukować 900
butelek trunku. Teraz będzie
ich prawdopodobnie ok. 2,5 tys.
Swoje wino zamierza sprzedawać
detalicznie, będzie je można kupić
w winnicy.
– Planujemy też nawiązać współpracę z lokalnymi restauracjami.
Chcemy naszym winem promować Uniejowice i region złotoryjski. Logo winiarni i etykieta
na butelki zostały tak zaprojektowane, aby konsument od razu
wiedział, skąd pochodzi. Jest na
nim mapa Polski z zaznaczonymi
Uniejowicami – tłumaczy Kindler. Jego winnica zaczyna zresztą
już być znana w okolicy, bo
odwiedza ją coraz więcej gości,
którzy przyjeżdżają na degustację
uniejowickich win.
W Uniejowicach uprawiane są
4 gatunki winorośli. Największą
powierzchnię zajmuje solaris. To
właśnie białe wino wytrawne z
tego szczepu dało naszemu winiarzowi złoty medal w Galicji.
Solaris to zresztą ulubione grono polskich właścicieli winnic,
bardzo popularne w naszym
klimacie. Szybko dojrzewa i daje
aromatyczne wino. – To pewna
odmiana, która da przychód co
roku, niezależnie od pogody. W
uprawie solarisa możemy się stać
potentatem w Europie – uważa
pan Kamil. To ten szczep idzie na
pierwszy ogień podczas zbiorów
w Uniejowicach, zazwyczaj we
wrześniu. W październiku dojrzewają chardonnay i pinot noir, a na

początku listopada – riesling.
Czas na polskie wino
Kamil Kindler bardzo poważnie
traktuje swoją pasję. Bierze udział
w spotkaniach i seminariach
polskich winiarzy, pogłębieniu

przy dalszym wzroście temperatur,
będziemy mogli zapomnieć o winie hiszpańskim czy francuskim
– będziemy raczyć się winami
polskimi.
(as)
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Celowali do tarcz na wiwat
Wystrzałowo świętowali złotoryjscy strzelcy 20. urodziny klubu Agat i 100-lecie odzyskania
przez Polskę niepodległości. Zaprosili mieszkańców Złotoryi do… wspólnego strzelania
oczywiście. Wcześniej wręczyli przyjaciołom klubu okolicznościowe statuetki z podziękowaniami za lata współpracy.

A

gat uzyskał co prawda osobowość prawną w 1998 r., ale
strzelectwo sportowe rozwijało
się w Złotoryi już o wiele wcześniej. Pod koniec lat 70. ubiegłego
wieku działacze związani z tą
dyscypliną otrzymali od miasta
stary poniemiecki obiekt przy ul.
Legnickiej, tzw. „kukułkę”, który
nie spełniał wtedy żadnych wymogów bezpieczeństwa i nie nadawał
się do organizacji zawodów.
Pasjonaci strzelectwa doprowadzili go jednak do ładu i dziś jest
jednym z najważniejszych tego
typu obiektów na mapie Polski i
drugą pod względem wyposażenia

i pojemności strzelnicą na Dolnym
Śląsku. Przez okres kilkudziesięciu lat Agat stał się wylęgarnią talentów strzeleckich.
– Przynosimy chlubę miastu,
Dolnemu Śląskowi, a ostatnio
Polsce – podkreślał w sobotę
25 sierpnia Józef Zatwardnicki, trener i wiceprezes Agatu,
dziękując razem z prezesem
Edwardem Rygielskim tym,
którzy pomogli w awansie
klubu do rangi jednego z najlepszych w regionie i kraju.
Okolicznościowe statuetki
oraz dyplomy otrzymało kilkadziesiąt osób reprezentujących

różne instytucje, organizacje i
firmy.

Na uroczystości na strzelnicy przy Legnickiej pojawili się

m.in. Tomasz Kwiecień, prezes
Polskiego Związku Strzelectwa
Sportowego, oraz Andrzej Kijowski, szef dolnośląskiego związku,
a także goście z innych klubów strzeleckich i zaprzyjaźnieni
strzelcy z Czech. – Agat to jeden
z trzech dolnośląskich klubów
strzeleckich, który przynosi nam
punkty w rywalizacji na arenie
ogólnopolskiej – podkreślał prezes Kijowski. Z kolei Kwiecień
podziękował w imieniu
związku strzeleckiego
samorządowcom wspierającym rozwój złotoryjskiego strzelania.
Agat od lat jest najlepszym klubem w Złotoryi, biorąc pod uwagę
tylko punkty zdobywane we współzawodnictwie sportowym dzieci
i młodzieży organizowanym corocznie przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Doczekał się rekordzistów

50 lat minęło. Czas na spotkanie
W sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 50. rocznicy powstania Chóru Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Powiatowym Domu Kultury.

Z

espół był znany pod nazwą
Chór Francuza, a to za sprawą
nazwiska jego pomysłodawcy –
Zdzisława Francuza. – Założenie
chóru nie było żadnym problemem. Bardzo dobrze wspominam
tamte czasy i cieszę się, że mogę
być tu dzisiaj – mówił pan Zdzisław.
Z rocznicowego spotkania
cieszy się nie tylko pierwszy dyrygent, ale również członkowie
chóru. – Te lata były wspaniałe.
Byliśmy młodzi i radośni. A takie
spotkania jak dzisiejsze powinny być częściej organizowane.
Dzisiaj jest cudownie – mówiły
chórzystki Francuza.
Na rozpoczęcie świętowania
został wyświetlony film, na któ-

rym Chór Bacalarus
śpiewa polski średniowieczny hymn
„Gaude Mater Polonia” („Raduj się,
matko Polsko”).
Następnie głos zabrał Alfred Michler,
który w sposób momentami dowcipny, a
czasami nostalgiczny,
opowiedział o początkach chóru. – Niektórzy twierdzą, że
kiedyś byliśmy młodzi i piękni, a dzisiaj
jesteśmy tylko piękni.
To nie jest prawda.
My nadal jesteśmy i piękni, i młodzi, jedynie przybyło nam 50 lat.

Aktywni 50+
rozpoczęli sezon
7 września ruszyła kolejna edycja programu „Aktywni 50+”.
Uroczyste rozpoczęcie 5. sezonu miało miejsce nad zalewem.

W

ubiegłym sezonie zajęć było
aż 393. Udział w nich wzięły łącznie 5833 osoby. Miejmy
nadzieję, że tym razem chętnych

do prowadzenia zdrowego trybu
życia będzie jeszcze więcej.
Program zajęć prezentujemy
obok.
(ms)

Młodość jest nie tylko fizyczna,
ale i wewnętrzna, mentalna – mówił główny prowadzący.

Przed przerwą na kawę Zdzisław
Francuz odczytał listę obecności
i spora część widowni podnosiła
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Polski, mistrzów, medalistów
imprez międzynarodowych.
W ciągu 20 lat przeszkolił na
patenty strzeleckie ponad tysiąc zawodników. W klubie w
tej chwili trenuje ok. 50 dzieci
i młodzieży. Jak podkreślało
wielu gości obecnych na uroczystości, te wszystkie sukcesy
to największej mierze zasługa
trenera Zatwardnickiego, „złotego człowieka” Agatu. – To
dobry duch klubu, inspiracja
dla młodzieży, którą przyciąga
do sportu – podkreślał burmistrz
Robert Pawłowski.
Po gratulacjach i podziękowaniach uczestnicy pikniku mogli
obejrzeć ekspozycję sprzętu strzeleckiego, także tego pamiętającego czasy obu wojen światowych,
oraz postrzelać – pod okiem trenerów i zawodników Agatu – do
tarcz z karabinów i pistoletów.
Chętnych w różnym wieku nie
brakowało…
(as)

kolejno ręce, potwierdzając przybycie na obchody 50-lecia.
Sporą atrakcją dla byłych członków chóru była wydana przez
Urząd Miejski w Złotoryi publikacja na temat działalności
zespołu, napisana przez Alfreda
Michlera i wzbogacona licznymi
fotografiami. – Gdy przyszedłem
do burmistrza Roberta Pawłowskiego z prośbą o skserowanie mojego tekstu, abym mógł go rozdać
przybyłym na rocznicę, on widząc,
w jakim stanie ta publikacja się
znajduje, kazał mi ją zostawić i
obiecał zrobić ładniejszą. Tak też
się stało, za co dziękuję – mówił
Alfred Michler. Publikacja została
rozdana bezpłatnie.
Więcej na temat powstania i
działalności Chóru Francuza można przeczytać na naszym portalu
www.zlotoryjska.pl, zachęcamy
też do obejrzenia w internecie
zdjęć z uroczystości.
(ms)
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Z pedagogicznych zbiorów
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Szkolna 1, tel. 76 878 36 61,
e-mail: zlotoryja@dbp.wroc.pl, www.dbp.wroc.pl/zlotoryja.
Czynna – poniedzia³ek: 9-15, wtorek-pi¹tek: 12-17.
 Rapee R. M., Wignall A., Spence S. H., Lęk u dzieci: poradnik z ćwiczeniami –

Książka jest adaptacją profesjonalnych programów terapeutycznych o potwierdzonej
skuteczności, które opracowano w taki sposób, aby rodzice mogli samodzielnie nauczyć
swoje dzieci konkretnych metod radzenia sobie z lękiem. Autorzy pokazują, jak powinno się reagować na ataki paniki u dziecka, oswajać je z trudnymi sytuacjami, rozwijać
kompetencje społeczne czy pomagać w rozpoznawaniu nieuzasadnionych obaw. Tytuł
ten łączy w sobie wiadomości teoretyczne – opatrzone przykładami i poradami dla
rodziców – z praktycznymi ćwiczeniami do wspólnego wykonania. To doskonała pozycja dla rodziców, opiekunów i bliskich dzieci lękowych. Będzie też zajmować ważne
miejsce na półkach psychoterapeutów, psychologów i pedagogów. Gotowy program
do samodzielnego wykorzystania w domu, zawierający przykłady, porady i praktyczne
zadania dla dzieci i rodziców.
 Sher B., Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego: 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi – Osoby z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego wykazują podwyższoną lub obniżoną wrażliwość
na określone bodźce, co w różny sposób wpływa na ich codzienność. Dla rodziców
zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom z trudnościami sensorycznymi może
stanowić nie lada wyzwanie. Niniejsza publikacja zawiera propozycje sprawdzonych
zabaw, które wzmocnią nie tylko układ sensoryczny dziecka, lecz także więzi rodzinne.
W książce czytelnik znajdzie: sto prostych, wesołych i skutecznych zabaw dla dzieci
i rodziców, krótkie omówienie zaburzeń przetwarzania sensorycznego w przyjaznej
formie, niebanalne pomysły, jak zainteresować dzieci zabawą, wykorzystując materiały,
które są łatwo dostępne w każdym domu, jasne wskazówki dotyczące wieku uczestników
gier oraz modyfikacje wybranych zabaw dla starszych dzieci.

Z bibliotecznej pó³ki
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Z£OTORYI, ul. S. ¯eromskiego 2, 59-500 Z³otoryja,
tel. 76 878 33 28
e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl, adres internetowy: mbp.zlotoryja.pl

Nowości w MBP
Wypożyczalnia dla Dorosłych poleca książki opatrzone napisem
Duże Litery z wydawnictwa Prószyński i S-ka.
Co to są DUŻE LITERY?
Duże Litery to specjalne wydania książek dla tych, którzy chcą dać odpocząć
oczom. Dzięki dużemu formatowi są to książki wyjątkowe, drukowane niespotykaną
w większości książek dużą i bardzo czytelną czcionką.
 Wioletta Sawicka – Czas próby
Joanna i Wiktor próbują stworzyć wspólne szczęście. Nie jest to łatwe, gdyż oboje
niosą bagaż trudnych doświadczeń. Ona przechodzi przez rozwodowe piekło, on
nie może do końca uporać się z przeszłością. Tomasz, mąż Joanny, manipuluje,
oszukuje, prowadzi nieuczciwą walkę w sądzie. Joanna nie tylko musi stawić temu
czoło, ale przede wszystkim chronić dziecko. Jej niełatwy związek z Wiktorem
przejdzie niejedną próbę.
 Lucy Dillon – Wszystko, czego pragnę
Małżeństwo Caitlin się rozpada, a wraz z nim poczucie własnej wartości młodej
kobiety. Nancy, czteroletniej córeczce Caitlin, buzia się nie zamykała: mówiła w
samochodzie, w przedszkolu, w czasie zabawy z bratem Joelem. Lecz kiedy nagle
rodzice się rozstali i tato się wyprowadził, dziewczynka przestaje się odzywać.
Eva, ciocia Nancy, niedawno owdowiała i jest bardzo samotna. Trudno jej sobie
wyobrazić przyszłość bez męża, ale również bez marzeń, z których dla niego zrezygnowała. Odkąd jednak wyraziła zgodę, by co dwa tygodnie odwiedzały ją dzieci
brata, obydwie z Caitlin będą musiały skonfrontować się z prawdą na temat swych
małżeństw – oraz uświadomić sobie, czego pragną naprawdę.
 Magda Kuydowicz – Stało się
W tajemniczych okolicznościach ginie kochanek dziennikarki telewizyjnej Matyldy Kwiatek, a w jej otoczeniu zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Kiedy szef bez
powodu wyrzuca ją z pracy, Matylda postanawia odpocząć od stresów i wyjechać
z przyjaciółką na wczasy odchudzające. Tu niespodziewanie natyka się na serię
zagadkowych morderstw. Odzywa się w niej instynkt reporterki. Matylda chwyta
się śledztwa jak ostatniej deski ratunku. W działaniach może liczyć na wsparcie
zauroczonego nią porucznika Kudełki i bratniej duszy, Natalii.
 Maha Gargash – Ta druga ja
Madżid, głowa rodziny Nasimich, z dumą zalicza się do najbogatszych biznesmenów w Dubaju. Nękają go jednak koszmary o martwym bracie, któremu ukradł
firmę, oraz nieposłuszeństwo córki i bratanicy. Czuje, że traci nad nimi kontrolę,
próbuje więc sterować życiem Dalal i Mariam, co doprowadza do wybuchowych
konsekwencji.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.172.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
INFORMACJA
Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że upłynął termin składania ofert na lokale do remontu we
własnym zakresie. Lista osób zakwaliﬁkowanych do przydziału lokali do remontu umieszczona
jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (parter, przy pok. nr 7) oraz na tablicy
ogłoszeń u Zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryi, tj. w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (budynek przy ul. Kolejowej 1). Lista osób zakwaliﬁkowanych do przydziału była wywieszona do dnia 12.09.2018 r. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszonej listy wyjaśniane są w pok. nr 7 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 15:00 oraz piątki od 7:30 do 14:30.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.174.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.178.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.183.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

REPERTUAR
KRZYSIU GDZIE JESTEŚ
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! Gdy mały Krzyś dorósł
i znalazł się na życiowym zakręcie, jego wierni towarzysze dzieciństwa
– Kubuś, Prosiaczek, Kłapołuch i Tygrysek – wyruszają ze Stuwiekowego Lasu do Londynu, by przypomnieć mu magię dzieciństwa. Film
„Krzysiu, gdzie jesteś?” wyreżyserował nominowany do Złotego Globu
Marc Forster („Marzyciel”) na podstawie scenariusza Alexa Rossa Perry’ego („Złote wyjście”) i nominowanej do Oscara Allison Schroeder
(„Ukryte działania”) oraz opowiadania Perry’ego opartego na postaciach
stworzonych przez A.A. Milne’a i E.H. Sheparda. Produkcją zajęli się Brigham Taylor i
Kristin Burr, producentami wykonawczymi zostali Renée Wolfe i Jeremy Johns. W filmie
udział biorą: zdobywca Złotego Globu Ewan McGregor („Fargo”) jako dorosły Krzyś; nominowana do tej samej nagrody Hayley Atwell („Agentka Carter”) jako jego żona Evelyn;
Bronte Carmichael jako jego córka Madeline.
Reżyseria: Marc Forster. Gatunek: familijny. Produkcja: USA.
Premiera: 17 sierpnia 2018. Czas trwania: 104 min.
Dni i godziny seansów:  14.09, godz. 16.00  15.09, godz. 14.00  17.09, godz. 16.00
 18.09, godz. 16.00  21.09, godz. 18.00  22.09, godz. 18.00  23.09, godz. 18.00

LATO
„Lato” to najnowszy film jednego z najbardziej cenionych rosyjskich
reżyserów filmowych i teatralnych, Kiryła Serebrennikowa. Inspirowana
prawdziwymi zdarzeniami, pełna pozytywnej energii opowieść o
wolności i rewolucji, której ogień rozpala rock. Lato 1981. Leningrad
żyje rockiem ze szmuglowanych z Zachodu płyt Davida Bowiego,
Blondie, Lou Reeda, T-Rex czy Sex Pistols. Majk jest gwiazdą
undergroundowej sceny muzycznej i królem klubu rockowego, gdzie
młodzież ma przykazane słuchać koncertów na siedząco i w ciszy.
Poszaleć można jedynie za zamkniętymi drzwiami mieszkania, podczas
prywatnych występów. Wiktor dopiero zaczyna, ma za to talent, przyciągającą wzrok urodę
i pisze świetne teksty. Tych dwóch połączy nie tylko miłość do muzyki, ale i do Nataszy,
mądrej i pięknej żony Majka. Losy tego trójkąta stanowią centrum „Lata”: czarno-białego
(z nagłymi wybuchami kolorów) filmu o miłosnym i artystycznym rozkwicie. Film Kiriłła
Sieriebriennikowa zainspirowały autentyczne historie liderów leningradzkich grup: Majka
Naumenko (Zoopark) i Wiktora Coja (Kino). „Lato” miało światową premierę w Konkursie
Głównym tegorocznego MFF w Cannes. Reżyser nie mógł jednak w niej uczestniczyć
– podczas realizacji filmu został zatrzymany przez rosyjskie władze i wyrokiem sądu
podczas festiwalu przebywał w areszcie domowym. Mimo poważnych trudności film
został ukończony, ale polityczny i szeroko relacjonowany w mediach proces przeciwko
reżyserowi wstrząsnął całym światem.
Reżyseria: Kirył Serebrennikow. Gatunek: dramat. Produkcja: Rosja/Francja.
Rok produkcji: 2018. Czas trwania: 126 min. Obsada: Teo Yoo jako Wiktor Coj, Irina
Starszenbaum jako Natasza, Roman Bilyk jako Majk Naumenko.
Dni i godziny seansów:  15.09, godz. 18.00  17.09, godz. 20.00.

NIEPOSŁUSZNE
Laureatka Oscara Rachel Weisz i nominowana do Oscara Rachel McAdams
w przejmującej i pełnej napięcia opowieści o zakazanej miłości. Film
Sebastiána Lelio, nagrodzonego w tym roku Oscarem za Fantastyczną
kobietę. Esti jest młodą, przykładną żoną w małej, zamkniętej, żydowskiej
społeczności, w której wszyscy się znają i wzajemnie obserwują.
Seksualność jest tu poddana sztywnym rygorom, nie ma miejsca na
odstępstwo od zasad, a pożądanie to temat tabu. W życiu Esti pojawia się
Ronit, jej dawna kochanka i pierwsza miłość. Kiedy namiętność sprzed lat
wybucha na nowo, żadna z nich nie zamierza podporządkować się regułom.
Reżyseria: Sebastián Lelio. Czas trwania: 114 min. Produkcja: USA/Wielka Brytania/
Irlandia. Premiera: 3 sierpnia. Obsada: Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola.
Dni i godziny seansów:  14.09, godz. 20.00  15.09, godz. 20.20  18.09, godz. 20.00

DYWIZJON 303. HISTORIA PRAWDZIWA
Prawdziwa historia Dywizjonu 303 inspirowana bestsellerem „Dywizjon
303” Arkadego Fiedlera. Poznaj historię legendarnego Dywizjonu 303. Poznaj pilotów, bez których zwycięstwo nad Niemcami w Bitwie o Anglię nie
byłoby możliwe. Poznaj bohaterów, których odwagę przewyższał jedynie
patriotyzm. Film „Dywizjon 303” to prawdziwa historia polskich asów
przestworzy, inspirowana bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym
tytule. Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani, stają się
legendą. W ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF
-u) tworzą elitarną jednostkę – Dywizjon 303, który nie ma sobie równych.
W czasach, gdy każdy dzień mógł być ostatnim, nie wahali się wykonywać
ewolucji powietrznych na granicy szaleństwa. Nikt nie latał tak jak oni. Ich ponadprzeciętne
umiejętności i niezwykły patriotyzm mogą być przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków,
czym jest prawdziwe bohaterstwo. Film opowiada nie tylko o spektakularnych akcjach, w
których brali udział podczas Bitwy o Anglię, ale pokazuje również ich życie prywatne. Kogo
kochali, kogo stracili i za kim tęsknili.
Reżyseria: Denis Delić. Gatunek: wojenny. Produkcja: Polska. Premiera: 31 sierpnia
2018. Czas trwania: 100 min. Obsada: Maciej Zakościelny, Piotr Adamczyk, Jan
Wieczorkowski, Antoni Królikowski, Marcin Kwaśny, Krzysztof Kwiatkowski, Anna
Prus i Cara Theobold.
Dni i godziny seansów:  14.09, godz. 18.00  15.09, godz. 16.00
 16.09, godz. 20.00  17.09, godz. 18.00  18.09, godz. 18.00
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KSIĘŻNICZKA I SMOK
W przeddzień swoich siódmych urodzin księżniczka Basia, która
najbardziej na świecie uwielbiała czytać, sięgnęła po nową książkę,
która okazała się być zaczarowana. Kiedy dziewczynka ją otworzyła,
spomiędzy kartek wyfrunęła chmara wielokolorowych motyli! Gdy
Basia chciała złapać jednego z nich, w magiczny sposób przeniosła
się do baśniowej krainy. Zachwycona urodą nowego miejsca,
postanowiła zostać choć na chwilę. Wędrując po nieznanej, ale
pięknej okolicy, odważna dziewczynka spotkała sympatycznego
Smoka zwanego Smokusiem – ze względu na jego przemiły charakter. Smokuś i Basia z
miejsca się polubili i spędzili razem cały dzień na wspaniałej zabawie. Gdy dziewczynka
poczuła zmęczenie, Smokuś odprowadził ją do domu. „To były moje najlepsze
urodziny” pomyślała Księżniczka i zasnęła w swoim łóżku niezmiernie szczęśliwa... Tak
rozpoczynają się przygody księżniczki Basi, która w dniu swoich siódmych urodzin po
raz pierwszy opuściła królewski pałac i wkroczyła do baśniowego świata. Od tego dnia
wracała w nowo poznane miejsce każdego wieczoru.
Reżyseria: Marina Nefedova. Gatunek: animacja.
Produkcja: Rosja. Czas trwania: 75 min. Premiera: 21 września 2018.
Dni i godziny seansów:
 21.09, godz. 16.30  22.09, godz. 15.00 i 16.30  23.09, godz. 15.00 i 16.30
 24.09, godz. 16.00  25.09, godz. 16.00  1.10, godz. 16.30  2.10, godz. 16.30

KAMERDYNER
„Kamerdyner” to opowiedziana z epickim rozmachem, inspirowana
prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków,
Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy
XX stulecia. Mateusz Krol (Sebastian Fabijański), kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę
Gerdę von Krauss (Anna Radwan). Dorasta w pałacu. Rówieśniczką
Mateusza jest córka von Kraussów Marita (Marianna Zydek). Między
młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest kaszubski
patriota Bazyli Miotke (Janusz Gajos), który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce Kaszub na mapie Polski, a potem
buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, który daje Polsce
niepodległość, sprawia, że von Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszyscy bohaterowie
czują, że świat, który znali, wkrótce diametralnie się zmieni. Wśród żyjących obok siebie
Kaszubów, Polaków i Niemców narasta niechęć i nienawiść. Wybucha II wojna światowa. W Lasach Piaśnickich naziści dokonują mordu na ludności cywilnej – pierwszego
ludobójstwa tej wojny.
Reżyseria: Filip Bajon. Gatunek: dramat historyczny.
Produkcja: Polska. Premiera: 21 wrzesień 2018. Czas trwania: 150 min.
Obsada: Sebastian Fabijański, Marianna Zydek, Janusz Gajos, Anna Radwan, Adam
Woronowicz, Borys Szyc, Daniel Olbrychski, Łukasz Simlat, Kamilla Baar-Kochańska,
Marcel Sabat, Sławomir Orzechowski, Diana Zamojska, Janusz Chabior , Mariusz Jakus
Dni i godziny seansów:
 21.09, godz. 20.00  22.09, godz. 20.00
 23.09, godz. 20.00  24.09, godz. 17.30
 25.09, godz. 17.30  1.10, godz. 20.00  2.10, godz. 20.00
 7.10, godz. 17.30

JULIUSZ
„Juliusz” to nowa komedia twórców „Planety Singli” – przeboju,
który obejrzało w kinach blisko 2 miliony widzów! W roli tytułowej
Wojciech Mecwaldowski, obok którego zobaczymy Jana Peszka,
Annę Smołowik i Rafała Rutkowskiego. Scenariusz filmu współtworzyli najlepsi polscy stand-uperzy: Abelard Giza i Kacper Ruciński.
W dodatkowych, zaskakujących rolach wielkie nazwiska polskiego
kina: Jerzy Skolimowski, Andrzej Chyra i Maciej Stuhr. Tytułowym
bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plastyki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest ojciec (Jan
Peszek) – 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 (Anna Smołowik).
Okaże się jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą…
Reżyseria: Aleksander Pietrzak.
Gatunek: komedia.
Produkcja: Polska 2018. Premiera: 14 września 2018. Czas trwania: 107 min.
Obsada: Wojciech Mecwaldowski, Anna Smołowik, Jan Peszek, Rafał Rutkowski.
Dni i godziny seansów:
 24.09, godz. 20.00  25.09, godz. 20.00
 1.10, godz. 18.00  2.10, godz. 18.00
 5.10, godz. 16.30  6.10, godz. 20.00  8.10, godz. 18.00  9.10, godz. 16.30.

Œwi¹teczne dy¿ury
 16 września czynna apteka „Nova nad zalewem” – Złotoryja, ul. Kaczawska 2a,
tel. 697 983 698.
 23 września czynna apteka „Centrum Zdrowia” – Złotoryja, ul. Staromiejska 2,
tel. 534 561 515.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

Cud nad… Kaczawą.
Górnik w czubie
ligowej tabeli

Daniel Romańczyk wicemistrzem
świata w strzelectwie sportowym!

Świetna forma złotoryjskiego Górnika na początku
sezonu – nasi piłkarze zagrali już 4 spotkania w IV
lidze dolnośląskiej i wszystkie wygrali. Ostatni z
Prochowicami. Aktualne plasują się na trzecim miejscu w
tabeli!

F

G

órnik znakomicie zaczął
drugą część przygody z VI
ligą. Przypomnijmy, że w meczu
inaugurującym sezon wygrał na
wyjeździe z Bolesławcem 4:1. Tydzień później w pierwszym meczu
na własnym stadionie ponownie
zademonstrował skuteczną grę
ofensywną i dostarczył swoim
kibicom sporo emocji, demolując
Orkan Szczedrzykowice 4:2. Już
po pierwszej połowie górnicy
prowadzili 2:0. Gole strzelili
Tomasz Dubowski i Wojciech
Świętochowski. Minął zaledwie
kwadrans drugiej odsłony meczu
i było już 4:0. Najpierw piękną
bramkę z granicy pola karnego
strzelił Bartosz Haniecki, wprawiając kibiców w zachwyt, a
chwilę później swojego drugiego
gola w tym meczu główką dołożył
Dubowski. Po czwartej bramce,
na mniej więcej 20 minut przed
ostatnim gwizdkiem sędziego,
złotoryjanie oddali pole gry i pozwolili coraz groźniej atakować
Szczedrzykowicom. Rywale zdołali strzelić 2 gole i w końcówce
zrobiło się nerwowo. Ta dłuższa
chwila dekoncentracji mogła
kosztować złotoryjan zwycięstwo,
na szczęście zapas wypracowany
w pierwszej części gry pozwolił
dowieźć 3 punkty do końca.
Z kolei 1 września ZKS u siebie,
w deszczu, rozprawił się w nieco
ponad pół godziny z beniaminkiem
Victorią Ruszów. Strzelanie rozpoczęło się już w 9. minucie, gdy
bramkę zdobył Kamil Zieliński.
Trzy minuty później podwyższył

Zawodnik Agatu Złotoryja wywalczył srebrny medal podczas mistrzostw świata w strzelectwie. Zawody zostały
zorganizowane w koreańskim mieście Changwon.

Bartosz Haniecki, a w 36. minucie
swoje drugie trafienie zaliczył
Zieliński. Victoria odpowiedziała
golem tuż przed przerwą, ale było
to wszystko, na co było stać w
sobotę naszego przeciwnika. Spotkanie zakończyło się wynikiem
3:1 dla ZKS-u, a Ruszów kończył
je w 10, po czerwonej kartce dla
jednego z piłkarzy.
W ostatnią sobotę podopieczni
Eugeniusza Oleśkiewicza pokonali na wyjeździe Prochowiczankę Prochowice 2:1. Początek
spotkania co prawda nie napawał
optymizmem, bo gospodarze (beniaminek IV ligi dolnośląskiej –
grupa zachodnia) już w 2. minucie
objęli prowadzenie. Na szczęście
23 minuty później Kamil Zieliński
wyrównał, a niecały kwadrans
przed końcem pierwszej połowy
Bartosz Haniecki strzelił gola,
który dał nam zwycięstwo 2:1.
łotoryjscy piłkarze grają też
niezwykle efektownie w Pucharze Polski. Nasi zawodnicy w
pierwszej rundzie Pucharu rozgromili w ubiegłym tygodniu na
wyjeździe Zamet Przemków 9:1.
Bramki dla Złotoryi strzelali: Tomasz Dubowski, Marcin Baszczak
i Wojciech Świętochowski (po
dwie), Mateusz Dudzic, Bartosz
Haniecki i Jakub Radkiewicz.
Finał rozgrywek zaplanowany
jest na wiosnę 2019. Zdobywca
Pucharu Polski na szczeblu OZPN
Legnica uzyska kwalifikację do
etapu wojewódzkiego, który poprowadzi DZPN Wrocław.
(res)

(ms)

Złotoryjska sekcja łączy pokolenia
W sobotę 8 września na Stadionie Miejskim w Złotoryi odbyły się kolejne zajęcia w ramach
sekcji lekkoatletycznej. Zameldowało się na nich kilkudziesięciu mieszkańców naszego
miasta.

R

ozpoczęło się od kilkunastominutowego biegu na rozgrzewkę. Miło było popatrzeć, jak
kilkuletnie dzieci próbują prześcignąć starszych, z których część
była w wieku ich dziadków.
Pierwsze takie zajęcia rozpoczęły się 10 kwietnia br. Wtedy
przybyło na nie 10 złotoryjan,
głównie dzieci. Później było już
tylko lepiej. – Bywa, że mamy
naraz nawet 50 osób – mówi jeden
z trenerów, Marcin Rabenda.

Uczestnicy są zadowoleni z
udziału w zajęciach. – Najbardziej
lubię bieganie i skoki w dal. Te
zajęcia poprawiają moją kondycję
i samopoczucie – mówi kilkunastoletni Bartek. – Tutaj jest super.
Gównie biegamy. Pani Kasia to
świetna instruktorka i mamy z
nią dobre relacje – dodają Emila,
Angelika i Zuzanna.
Zajęcia odbywają się w każdy
wtorek i czwartek od godz. 17.
Warto przyjść i samemu przeko-

nać się, jak jest na nich fajnie.
Szczegółowe informacje dotyczące treningów można uzyskać u instruktorów prowadzących zajęcia:
• Katarzyny Łuc – biegi krótkie
oraz skoki – tel. 792 656 765,
e-mail: kasienkaluc@wp.pl,
• Marcina Rabendy – biegi średnio- i
długodystansowe – tel. 667 975 771,
e-mail:marcinrabenda@poczta.fm,
• Piotra Kocyły – pchnięcie kulą i
rzut oszczepem – tel. 600 235 150.
(ms)

Złotoryjanie na podium
w Niemczech
U naszych niemieckich partnerów po raz 9. odbył się bieg Pulsnitzer Gesundheitslauf. W
Pulsnitz tradycyjnie nie mogło zabraknąć złotoryjan, którzy jak co roku osiągnęli świetne
rezultaty.

1 września w Karpaczu odbyła się 5. edycja morderczego
biegu „Kill the Devil Hill”. Wśród pan zwyciężyła zawodniczka OLAWS-a Złotoryja Anna Ficner.
ystans to jedynie, ale i zarazem aż 300 metrów z metą
na szczycie skoczni Orlinek w
Karpaczu.
Zawodnicy mieli do pokonania
50 m zbiegu, 50 m wpław przez
zbiornik wodny, następnie 140 m

Mamy wicemistrza świata. Bardzo
mu gratuluję – mówi trener Agatu
Józef Zatwardnicki.

Z

Ania z diabelskiego
wzgórza
D

inał można było oglądać 10
września w nocy (czasu polskiego). – O 4 rano oglądałem jak
Daniel walczy do samego końca.

zeskoku skoczni i 60 m na szczyt.
Anny Ficner zwyciężyła wśród
pań z czasem 4:08:79.
Wśród mężczyzn tryumfował
mistrz świata w biegu po schodach
Piotr Łobodziński (3:11:80).
(reds)

Z

awodnicy mieli do wyboru
dwa dystanse: 5 i 10 km, a
dzieci 800 m i 2 km. Wyniki reprezentantów naszego miasta:
 10 km kobiet: 28. Iga Landsberg-Korzystko (M35 – 8. czas:
56:39);
 10 km mężczyzn: 3. Maciej
Dawidziuk (M35 – 1., 36:11), 5.
Adam Skórka (M40 – 1., 38:29),
38. Krzysztof Jaśkowski (M55
– 3., 45:32), 81. Piotr Korzystko
(M35 – 8., 52:25), 87. Paweł

Macuga (M45 – 12., 52:58); bieg
ukończyło 151 osób;
 5 km kobiet: 2. Katarzyna
Piechowicz (K16 – 1., 22:54),
7. Agnieszka Kubów (K35 – 1.,
24:38), 21. Aneta Jaworowska
(K40 – 3., 27:10), 27. Iwona Nowak (K35 – 5., 28:31), 28. Ewa
Kurek (K35 – 6., 28:36), 29. Paulina Dorsz (K20 – 2., 28:58), 30.
Magda Pleskacewicz (K30 – 2.,
28:59), 33. Ula Młynarczyk (K40
– 7., 29:05);

 5 km mężczyzn: 6. Szymon
Kuca (M30 – 1., 19:11), 11. Jakub
Kisiel (M30 – 3., 20:02), 12. Jakub
Obolewicz (M18 – 1., 20:22), 31.
Mirosław Kopiński (M40 – 3.,
23:17), 88. Marcin Wilk (M30 –
13., 29:45); bieg ukończyło 162
osoby;
 800 m dzieci: 24. Tomasz Skórka (04:23);
 2000 m dzieci: 11. Anna Kopińska (12:50).
(ms)
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
 Mieszkanie do wynajęcia w Złotoryi przy ul. Podwale: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, pow. 40
m kw. Umeblowane. Tel. 76 878 62
90, 76 300 00 76.
 Sprzedam mieszkanie w Wilkowie-Osiedlu, I piętro. Do zamieszkania od zaraz. Pow. 77 m
kw. Z garażem i ogródkiem. Tel.
784 146 912.
USŁUGI
 Cyklinowanie, solidnie + schody. Tel. 697 143 799.
AUTO-MOTO
 Kupię każdy ciągnik Ursus i inne
oraz każdy sprzęt rolniczy. Tel. 602
811 423.

PROTEZOWNIA
technik dentystyczny
Wiesław Sobieszek
 protezy  korony  mosty
 ekspresowa naprawa
protez zębowych
Tel. 76 878 35 91,
606 744 898.

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

Z³otoryja, ul. J. S³owackiego 5
tel. 504 018 336
szpalaroman@gmail.com
 Zdjęcia do dokumentów (kolorowe

i czarno-białe)

 Odbitki z wszelkich nośników

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

 Zdjęcia z ﬁlmów amatorskich
 Retusz i reprodukcja starych fotograﬁi
 Filmy, ramki, albumy, baterie.

POWIATOWY
URZĄD PRACYZawodowej
W ZŁOTORYI w Złotoryi
Centrum
Aktywizacji
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
59-500 Złotoryja,
Al. Miła
18
poszukuje
dla
swoich
klientów
tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202
e-mail: wrzl@praca.gov.pl,
www.pup.zlotoryja.pl
kandydatów
na następujące
stanowiska pracy:

OFERTY PRACY ZAREJESTROWANE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTORYI
 brukarz  cieśla-zbrojarz  doradca klienta
 higienistka i asystentka stomatologiczna
 instruktor terapii zajęciowej  kasjer-sprzedawca  kelner
 kelner-barman  kierowca samochodu osobowego
 kierowca wywrotki  księgowy  kucharz  malarz
 malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 mechanik pojazdów samochodowych  monter konstrukcji stalowych
 monter sieci sanitarnych z umiejętnością obsługi niwelatora
 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych  monter sieci, instalacji i
urządzeń sanitarnych  nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
w szkole podstawowej klasa VIII  nauczyciel języka polskiego
 nauczyciel techniki w szkole podstawowej klas IV-VI
 nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej klasa VIII
 nauczyciel wspomagający  nauczyciel-bibliotekarz
 operator koparki  operator maszyn  operator wózka widłowego
 opiekun  opiekun finansowy  opiekun medyczny  opiekunka
 piekarz, piecowy, pomoc piekarza, cukiernik  pomoc administracyjna
 pomoc kuchenna  pomocniczy robotnik drogowy  pomocnik
drogowy  pomocnik drogowy-brukarz  pomocnik stolarza
 pracownik magazynowy  pracownik ochrony fizycznej  pracownik
produkcji  pracownik utrzymania ruchu
 referent ds. egzekucji z nieruchomościami  robotnik budowlany
 robotnik w gospodarstwie rolnym  spawacz  sprzątaczka
 sprzedawca  stażysta  szlifierz-ostrzarz  ślusarz  śniadaniowa
pomoc kuchenna  technik weterynarii  technolog, pracownik
techniczny  tokarz-frezer  wartownik  zootechnik
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 asystent ds. rachunkowości  asystent notariusza  brukarz
 bufetowa  fryzjer damsko-męski  konserwator
 konserwator budynków i stanu technicznego  magazynier
 mechanik samochodowy  opiekun dziecięcy  opiekun medyczny
 pomoc administracyjna  pomoc kuchenna  pracownik budowlany
 pracownik gospodarczy  referent administracyjno-biurowy
 robotnik gospodarczy  specjalista ds. sprzedaży  sprzedawca
 stolarz meblowy  ślusarz  technik archiwista
W przypadku zainteresowania ofertą stażu prosimy o bezpośredni kontakt
z pośrednikiem pracy – doradcą klienta indywidualnego

Gabinet
Stomatologiczny

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

Anna Sobieszek
przyjmuje: poniedziałek, wtorek,
czwartek 14-19, środa 9-14

 odbudowa zębów
 nowoczesne wypełnienia
 protezy szkieletowe
 korony  mosty:
tradycyjne, porcelanowe
 bezpłatne przeglądy
i porady
 ekspresowa naprawa
protez

Tel. 76 878 14 74
GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

specjalista neurolog

PRZYJMUJE
we wtorki od godz. 15 do 18
w środy od 15 do 18
 badania USG – Duplex
doppler naczyń (tętniczych, żylnych)
Złotoryja, ul. Śląska 12,
tel. 76 878 10 30, 602 174 473

GABINET KARDIOLOGICZNY
lek. med. Urszula Maciejak,
kardiolog MCZ Lubin
PRZYJMUJE:

poniedziałek 15-18,
czwartek 15-18
Złotoryja, ul. Śląska 12,
tel. 604 160 836

USG serca, brzucha, tarczycy

OFERTY PRACY PRZEKAZYWANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY
DO UPOWSZECHNIENIA NA TERENIE POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
 dozorca  kelner  kierowca samochodu ciężarowego
 magazynier  magazynier-robotnik placowy

 monter instalacji sanitarnych zewnętrznych z umiejętnością niwelacji
 narzędziowiec  operator obrabiarek sterowanych numerycznie
 pracownik fizyczny  referent działu handlowego
 serwisant mobilny maszyn CNC
Oferty pracy realizowane są na bieżąco, w związku z tym umieszczone powyżej oferty w dniu wydania gazety
mogą ulec dezaktualizacji. Informacje na temat ofert można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 76 877
92 00 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, al. Miła 18, pok. 21. Wszelkie pytania dotyczące ofert
można kierować także na adres e-mail: wrzl@praca.gov.pl. Tel.: sekretariat 76 877 92 01, fax 76 877 92 02.

OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi (parter, przy pok. nr
7) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja tj. w Rejonowym
Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (budynek przy ul. Kolejowej 1) wywieszona została oferta lokalu
do remontu we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy.
Zainteresowane osoby, umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokali do remontu, mogą
złożyć ofertę na remont lokalu. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 20.09.2018 r.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
pl. Orląt Lwowskich 1.Wszelkie informacje w sprawie przydziału lokali mieszkalnych udzielane są w pok.
7 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi (w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do czwartku oraz w piątki od
7:30 do 14:30).
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz
Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz ten stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr 0050.171.2018 z
dnia 22 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Złotoryi Robert Pawłowski
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz
Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz ten stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr 0050.179.2018
z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Złotoryi Robert Pawłowski
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Burmistrz
Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz ten stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr 0050.184.2018 z
dnia 30 sierpnia 2018 r.
Burmistrz Złotoryi Robert Pawłowski

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego
nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni
użytkowej wszystkich pomieszczeń wynoszącej 167,60 m2, w tym:
lokal mieszkalny 49,90 m2, pomieszczenia przynależne 117,70 m2,
położony w budynku mieszkalnym nr 114 przy ulicy Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie wraz ze sprzedażą udziału 3181/10000 części
w elementach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu
nr 420/343 obręb 2 o powierzchni 0,2643 ha. Dla lokalu prowadzona
jest księga wieczysta LE1Z/00034412/5 i w dziale IV tej księgi wpisana
jest hipoteka umowna na rzecz IDEA BANK SA, natomiast nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą LE1Z/00034410/1
wolna od wpisów.
Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za długi obciążające nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny i nabywa ją bez obciążeń.
Wykreślenie hipoteki nastąpi wraz z wpisem w księdze wieczystej
nabywcy jako właściciela.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: mieszkalnictwo istniejące i planowane;
usługi publiczne i komercyjne – wbudowane oraz w samodzielnych
obiektach kubaturowych.
Cena wywoławcza wynosi: 99.000,00 złotych.
Wadium w wysokości 19,800,00 złotych winno wpłynąć na konto
Urzędu Miasta Wojcieszów w PBS Złotoryja O/Świerzawa, nr 08 8658
1019 0000 1964 2000 0050, ze wskazanym adresem nieruchomości
najpóźniej do dnia 16 października 2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 19 października 2018 r. o godzinie 1000
w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1 – sala
posiedzeń, I piętro, pokój nr 13.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie
internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów oraz rozplakatowane na terenie
miasta.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w
siedzibie Urzędu Miasta, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr. 75 751
23 73.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Wakacje pożegnane na murawie
W sobotę odbył się turniej piłkarski na pożegnanie wakacji.

T

ym razem pogoda dopisała
i drużyny, które zgłosiły się

do turnieju, mogły rozegrać swoje
mecze.

Pojedynki były bardzo widowiskowe, o czym może świadczyć
chociażby łączna liczba strzelonych bramek, których
było niemal 40.
Stadion Górnika został
podzielony na mniejsze
boiska, dzięki czemu piłkarze rozgrywali po 2
mecze równocześnie.
Do walki o pierwsze
miejsce awansowały drużyny PGP Bazalt Wilków
oraz ZKS Górnik Oldboy.
Ci pierwsi wygrali 2:1,

zdobywając tym samym najwyższy stopień podium.
Trzecie miejsce wywalczyli złotoryjscy

samorządowcy, a czwarte – RPK
Złotoryja.
Po meczach uczestnicy udali się
na kiełbaski z grilla.
(ms)

