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Burmistrzem
zostaje

„Rozkład jazdy”
na świąteczny
weekend:

Co? Gdzie?
Kiedy?
s. s.99

Miasto szczepi
seniorów
przeciw grypie
Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień ochronnych
przeciw grypie dla złotoryjskich seniorów. Prowadzi
je Przychodnia Rejonowa w Złotoryi. By skorzystać,
trzeba się zgłosić do 7 grudnia.
s. 4

Fińskie auta
s. 3

Robert Pawłowski

elektryczne wyjadą
z hali w Złotoryi?
Mająca korzenie w Finlandii spółka Valmet chce zainwestować w Złotoryi. Firma, która zajmuje się między innymi
produkcją aut elektrycznych, kupiła kilka dni temu ziemię
w złotoryjskiej podstreﬁe Legnickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
s. 5
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KRONIKA
POLICYJNA

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

Zamek w ogniu, strażacy „ratowali” turystów
Dyżurny złotoryjskiej PSP otrzymał zgłoszenie o pożarze na zamku Grodziec. Zagrożeni byli przebywający w nim
turyści, których trzeba było ewakuować. Gdy na miejsce przybyły pierwsze zastępy straży pożarnej, płomieniami
objęte było już poddasze warowni. Strażacy błyskawicznie rozwinęli linie gaśnicze i…

Przegapił program
(Jerzmanice-Zdrój) – Wykorzystując nieuwagę właściciela mieszkania, nieznani
sprawcy weszli do środka, skąd ukradli
telewizor LCD i telefon komórkowy.

Miodu
nie zabrali
(Gmina Zagrodno) – Nieznani sprawcy
weszli na teren pasieki, skąd ukradli różnego rodzaju metalowe elementy o łącznej
wartości ponad 600 zł.

Zakosili
motorower
(Lubiechowa) – Nieznani sprawcy, po
wcześniejszym pokonaniu zabezpieczenia
drzwi wejściowych do pomieszczenia gospodarczego, dostali się do jego wnętrza,
skąd ukradli kosiarkę oraz motorower.

Przygotowania na
zimę?
(Nowa Wieś Grodziska) – Po zerwaniu
kłódki zabezpieczającej kontener, nieznani
sprawcy ukradli 4 butle z gazem propan
butan.

Odchudził
jedynie portfel
(Pow. złotoryjski) – Na terenie naszego
powiatu doszło do oszustwa internetowego.
Zgłaszający poprzez portal internetowy
kupił suplement diety, lecz po wpłaceniu
określonej kwoty pieniędzy na rachunek
bankowy nie otrzymał zamówionego towaru.
Na podst. inf. st. sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

...tym razem jedynie poćwiczyli gaszenie
pożaru. Wszystko działo się w ostatni dzień
października. Komenda Powiatowa PSP w
Złotoryi zorganizowała wtedy na zamku w
Grodźcu duże doroczne ćwiczenia pożarnicze. Wzięło w nich udział 14 zastępów
PSP oraz OSP z powiatów złotoryjskiego,
jeleniogórskiego oraz jaworskiego wchodzących w skład Kompanii Ratowniczo-Gaśniczej „Złotoryja” Dolnośląskiej Brygady
Odwodowej.
Strażacy sprawdzali przygotowanie

Gwiazda na ścianie

(Świerzawa, 23 października) – Na ul. Jeleniogórskiej osobowy mercedes uderzył
nocą w ścianę budynku stojącego przy
drodze wojewódzkiej. Osoby podróżujące
autem nie odniosły żadnych obrażeń. Strażacy z miejscowej OSP i złotoryjskiej PSP
zabezpieczyli miejsce kolizji, odłączając
akumulator i butlę z gazem, którym napędzany był samochód. Straty oszacowano
na 10 tys. zł.

jednostek ochrony przeciwpożarowej do
prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w budynkach zabytkowych, ćwiczyli
ewakuację i udzielanie kwalifikowanej
pierwszej pomocy poszkodowanym w
pożarach oraz dostarczanie wody na duże
odległości. Manewry poprzedzone zostały
szkoleniem teoretycznym oraz omówieniem
charakterystyki zamku Grodziec.
– Ćwiczenia pokazały wysoki stopień przygotowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu złotoryjskiego oraz sił wcho-

dzących w skład kompanii „Złotoryja” do
działań w tak trudno dostępnym obiekcie.
Był to świetny sprawdzian, dzięki któremu
strażacy wiedzą, na co zwrócić szczególną
uwagę przy zagrożeniach w obiektach
zabytkowych oraz co wymaga dalszego
doskonalenia i poprawy – podsumowuje mł.
kpt. Marcin Grubczyński, zastępca komendanta powiatowego PSP w Złotoryi.
Po ćwiczeniach na gorący poczęstunek
zaprosił ratowników kasztelan Piotr Janczyszyn.
(as)

KRONIKA
STRAŻACKA

szą okolicę, ale nie znaleźli żadnej osoby,
która mogła podróżować rozbitą hondą.
Ustaleniem właściciela pojazdu zajęła się
policja. Straty to 7 tys. zł.

Ogień nic nie zostawił

(Brochocin, 3 listopada) – Strażacy z miejscowej jednostki OSP i złotoryjskiej PSP
gasili przed południem samochód, który
palił się na drodze polnej. W akcji wykorzystano pianę ciężką. W chwili przyjazdu
zastępów strażackich pożar był już tak
bardzo rozwinięty, że samochód spłonął
doszczętnie, a skala zniszczeń nie pozwalała
na określenie marki pojazdu.

Kosztowny wypad poza
jezdnię

(Rząśnik, 28 października) – Zaraz po
północy doszło do wypadku osobowego
lexusa. Samochód wypadł z drogi i mocno
się poobijał – uszkodzenia sięgnęły 80 tys.
zł. Pojazdem podróżowały 3 osoby, opuściły auto o własnych siłach. Jednej z nich
strażacy z miejscowej OSP, z Sokołowca
i Złotoryi udzielili pierwszej pomocy, a
następnie przekazali zespołowi pogotowia
ratunkowego. Zabezpieczyli też samochód
przed pożarem, odłączając akumulator.

Szukali, ale nie znaleźli

(Sędzimirów, 28 października) – Strażacy
z Pielgrzymki, Nowej Wsi Grodziskiej i
Złotoryi pomagali policji w poszukiwaniu
zaginionej osoby, która oddaliła się z miejsca zamieszkania, chcąc prawdopodobnie
popełnić samobójstwo. Poszukiwaniami
były objęte tereny wokół wsi. Akcję przerwano po niespełna dwóch godzinach ze
względu na zapadające ciemności.

Ucierpiała ręka

(Proboszczów, 29 października) – W godzinach porannych na drodze powiatowej
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Ślisko na górce
dachowało renault clio. Osoba kierująca
samochodem opuściła go o własnych
siłach, ale doznała urazu ręki. Pierwszej
pomocy udzielili jej strażacy ze Złotoryi,
Sokołowca i miejscowej OSP, przekazując
ją po opatrzeniu pogotowiu ratunkowemu.
Straty oceniono na 4 tys. zł.

(Podgórki, 5 listopada) – Na podjeździe
pod Kapelę pojawiła się plama z oleistej
substancji. Wyciek miał długość ok. 100
m i szerokość 50 cm. Ze względu na brak
zagrożenia chemiczno-ekologicznego działania strażaków ze Świerzawy i Złotoryi
ograniczyły się do zabezpieczenia śliskiej
jezdni do czasu przyjazdu zarządcy drogi
wojewódzkiej.

Trzymajcie dach!

Piłowali kilkanaście razy

(Złotoryja, 30 października) – Przed południem silne podmuchy wiatru poderwały
płyty z tworzywa sztucznego stanowiące
zadaszenia tarasu w jednym z budynków
jednorodzinnych. Złotoryjscy strażacy
przy wykorzystaniu drabiny mechanicznej
zabezpieczyli daszek przed całkowitym
zerwaniem. Straty szacuje się na 1 tys.
zł.

Gazu niet

(Wilków, 31 października) – Dyżurny PSP
otrzymał zgłoszenie, że na terenie przemysłowym przy ul. Dworcowej wyczuwalna
jest woń gazu ziemnego. Interweniowali
złotoryjscy strażacy, którzy przy pomocy
detektora substancji trujących wykluczyli
zagrożenie wybuchem.

Kto dachował?

(Gierałtowiec, 2 listopada) – Służby ratownicze otrzymały informację, że na drodze
powiatowej dachowała honda prelude,
blokując całą jezdnię. Auto było bez tablic
rejestracyjnych. W środku nie był osób poszkodowanych, policjanci i strażacy nie zastali też nikogo przy pojeździe. Ratownicy z
PSP odłączyli akumulator w samochodzie,
przeszukali też na wszelki wypadek najbliż-

(Pow. złotoryjski, 23 października-5
listopada) – Wietrzna pogoda w ostatnich dwóch tygodniach przysporzyła
strażakom wielu interwencji związanych
z powalonymi drzewami i nadłamanymi
konarami, które zagrażały budynkom,
pojazdom i przechodniom. Straż usuwała zawalidrogi i zwisające gałęzie w
Kwiatowie, Starej Kraśnicy, Sędzimirowie, Zagrodnie, Wilkowie (dwukrotnie),
Wojcieszowie (trzykrotnie), Leszczynie,
Świerzawie, Łukaszowie i Złotoryi. W
Sędziszowej konar niebezpiecznie zawisł
nad tarasem budynku agroturystycznego,
do jego usunięcia wykorzystano drabinę
mechaniczną.

Sadzy już za dużo

(Pow. złotoryjski, 24, 29 i 31 października) – Trzykrotnie pod koniec ubiegłego
miesiąca straż pożarna zmagała się z palącą
się w kominach sadzą. Do takich zdarzeń
doszło w budynku jednorodzinnym przy
ul. Mostowej w Wojcieszowie, w obiekcie wielorodzinnym w Kwiatowie oraz w
domu jednorodzinnym w Sokołowcu. Akcje gaśnicze przebiegły bez dodatkowych
zagrożeń.
Na podst. inf. mł. kpt.
Marcina Grubczyńskiego oprac. (as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Burmistrzem zostaje
Robert Pawłowski

Burmistrz Robert Pawłowski będzie kierował pracami złotoryjskiego ratusza przez kolejnych 5 lat. W II turze wyborów samorządowych wygrał z Barbarą
Zwierzyńską-Doskocz – zdobył o 323 głosy więcej od swojej rywalki.

N

a Pawłowskiego zagłosowało
w ostatnią niedzielę 3014
osób (52,8 proc.), a na Zwierzyń-

ską-Doskocz 2691 (47,2 proc.).
Urzędujący burmistrz wygrał
w 7 z 11 obwodów głosowania.

Zdobył 1080 głosów więcej w
porównaniu do I tury, jego konkurentka – tylko 637.

 Przedsiębiorstwo VITBIS: Pawłowski – 261 głosy, Zwierzyńska-Doskocz – 206.
 Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji: Zwierzyńska-Doskocz – 359, Pawłowski – 336.
 Liceum Ogólnokształcące: Zwierzyńska-Doskocz – 325, Pawłowski – 267.
 Hala „Tęcza”: Pawłowski – 513, Zwierzyńska-Doskocz – 373.
 Szkoła Podstawowa nr 1: Pawłowski – 324, Zwierzyńska-Doskocz – 302.
 Zespół Szkół Zawodowych: Zwierzyńska-Doskocz – 201, Pawłowski – 175.
 Przedszkole Miejskie nr 2: Pawłowski – 439, Zwierzyńska-Doskocz – 426.
 Powiatowy Urząd Pracy: Pawłowski – 199, Zwierzyńska-Doskocz – 153.
 Żłobek Miejski: Pawłowski – 496, Zwierzyńska-Doskocz – 344.
 Szpital im. A. Wolańczyka: Pawłowski – 4, Zwierzyńska-Doskocz – 0.
 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny: Zwierzyńska-Doskocz – 2, Pawłowski – 0.

Przewodniczący
rady wójtem
w złotoryjskiej gminie
T

proc. głosów. Radnemu z Wilkowa
przed II turą mało kto dawał poważniejsze szanse na zwycięstwo,
ale wynik, jaki uzyskał, zaskoczył
zapewne nawet jego samego. Na
Choczaja zagłosowało bowiem
mniej osób
niż przed
dwoma
tygodniami. Krzyżyk przy
jego nazwisku
postawiło

tych samych obwodach, co przed
dwoma tygodniami. Natomiast w
tych dwóch komisjach, w których
wcześniej zwyciężył Ireneusz
Żurawski (SP nr 1 i PUP), teraz
wygrał burmistrz Pawłowski.
Szczegółowe wyniki przedstawiamy w ramce obok.
(as)

Nowa pani wójt
w powiecie

Klęska Pawła Choczaja, który nie był nawet w stanie utrzymać poparcia sprzed dwóch
tygodni, oraz miażdżące zwycięstwo Jana Tymczyszyna – radny z Lubiatowa zdobył w II
turze prawie 3 razy więcej głosów od swojego konkurenta i będzie nowym wójtem Złotoryi.
ymczyszyn przejmie zarządzanie gminą, którą od ponad
20 lat kierowała wójt Maria Leśna.
Doświadczenia samorządowego
mu nie brakuje, bo dotąd był
przewodniczącym rady gminy. W
niedzielę zdobył aż 1552 głosy.
Poparło go 72,8 proc. mieszkańców, którzy poszli do urn. Wygrał
głosowanie w 5 z 7 komisji obwodowych: Jerzmanicach Zdroju,
Prusicach, Rokitnicy, Gierałtowcu
i w swoim rodzinnym Lubiatowie,
gdzie jego konkurent zdobył zaledwie… 9 głosów.
Niedzielne wybory pokazały, że
poparcie mieszkańców największego ośrodka gminy, czyli
Wilkowa i Wilkowa-Osiedla,
to za mało, by myśleć o fotelu
wójta. Choczaj co prawda wygrał dogrywkę w tych dwóch
miejscowościach, ale w całej
gminie zdobył zaledwie 27,2

– Jutro jest nowy dzień w pracy i dalej budujemy Złotoryję
– powiedział na gorąco, zaraz
po pierwszych nieoficjalnych
wynikach z komisji, burmistrz
Pawłowski. – Te wyniki pokazują, że nasze miasto jest
bardzo spolaryzowane. Jedni
oczekują igrzysk, drudzy pracy pozytywistycznej. Trzeba
to teraz wszystko razem zgrać.
Mam nadzieję, że deklaracje,
abyśmy działali razem, nie
pozostaną tylko na papierze
– dodał.
Frekwencja była dużo niższa
niż przed dwoma tygodniami i
wyniosła ok. 45 proc. Do urn
wyborczych poszło dzisiaj o 955
złotoryjan mniej.
A jak głosowali złotoryjanie w
poszczególnych częściach miasta?
Zarówno Pawłowski, jak i Zwierzyńska-Doskocz byli najlepsi w

zaledwie 581 wyborców, czyli
136 mniej w porównaniu z I turą!
To sytuacja rzadko spotykana.
W gminie Złotoryi II tura wyborów nie cieszyła się zbyt dużym
zainteresowaniem mieszkańców.
Zagłosować poszły zaledwie
2133 osoby, czyli ok. 38 proc.
uprawnionych. To o 774 mieszkańców mniej niż 21 października. Wychodzi więc na to, że
obydwu kandydatom, którzy
znaleźli się w II turze, raczej
nie udało się zmobilizować
do głosowania elektoratu Jarosława Szapowała, Gabriela
Błaszczyka i Leszka Kardasza, którzy zdobyli łącznie 989
głosów, ale odpadli po I turze.
fot. i grafika:
Facebook/Jan
Tymczyszyn

Do Pawła Kisowskiego w Świerzawie i Jana Tymczyszyna w
Złotoryi dołączył trzeci nowy wójt powiatu złotoryjskiego. A
w zasadzie dołączyła. To wójcina Karolina Bardowska, która zwyciężyła w II turze w Zagrodnie i z fotela wójta zrzuciła
– po zaledwie jednej kadencji – Tadeusza Szklarza.

W

Zagrodnie walka w niedzielnej dogrywce szła o
głosy wyborców Marcina Karasińskiego, który przed dwoma
tygodniami minimalnie przegrał. Wygrał
wtedy z niewielką
przewagą Szklarz,
ale były to dla
niego miłe złego
początki. W niedzielę 4 listopada
dotychczasowy
wójt Zagrodna wprawdzie
zdobył – w
porównaniu
z I turą –
156 głosów
więcej
(razem
983), ale
jeszcze
więcej
osób

poparło zaledwie 34-letnią Karolinę Bardowską z Uniejowic.
Zagłosowało na nią 1109 wyborców, 53 proc. z tych,
którzy poszli do lokali
wyborczych. Bardowska
wygrała w 3 z 6 obwodów, zdecydowaną
przewagę uzyskała w
rodzinnych Uniejowicach oraz w Radziechowie.
Frekwencja wyborcza była w Zagrodnie o prawie
7 pkt. niższa w
stosunku do
I tury i wyniosła 48,4
proc.
fot.
Facebook/
KWW
Karolina
Bardowska
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Miasto szczepi seniorów Uczniowie nauczą
przeciw grypie się chronić dane
osobowe

Ruszyła akcja bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie dla złotoryjskich seniorów. Prowadzi je Przychodnia Rejonowa w Złotoryi. By skorzystać,
trzeba się zgłosić do 7 grudnia.

W

ygospodarowaliśmy w
tegorocznym budżecie
miejskim 35 tys. zł, które możemy przeznaczyć na szczepienia. Wiem, że jest taka potrzeba
wśród seniorów. Odpowiadamy
na nią. Akcję koordynuje Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Złotoryi – zapowiada burmistrz
Robert Pawłowski.
Iwona Pawlus, dyrektorka MOPS-u, podkreśla, że zarówno do
pracowników ośrodka, jak Klubu
Seniora, trafia wiele pytań od star-

szych osób o możliwość sfinansowania lub dofinansowania szczepień
ochronnych. – Złotoryjscy seniorzy
są coraz bardziej aktywni i martwią
się o swoje zdrowie, zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym,
który sprzyja infekcjom. Nie każdego stać na zakup szczepionki z
emerytury czy renty. Dlatego zwróciliśmy się o pomoc w tej sprawie
do Urzędu Miejskiego – tłumaczy
pani dyrektor.
Z darmowych szczepionek
mogą skorzystać ci mieszkańcy

Wandal złapany
dzięki
monitoringowi
W nocy jeden z mieszkańców Złotoryi zdewastował rowery
miejskie. Został złapany dzięki całodobowemu monitoringowi.

Złotoryi, którzy ukończyli 60 lat,
czyli urodzili się w roku 1958 i
wcześniej. Wystarczy, że zgłoszą
się do punktu szczepień poradni
dziecięcej przychodni przy ul.
Kwiskiej. Seniorzy są przyjmowani bez wcześniejszych zapisów w
dni robocze od godz. 8 do 10 oraz
od 12 do 13:30.
– Szczepienie jest poprzedzone
badaniem lekarskim i konsultacją
pielęgniarską. Trzeba zabrać ze
sobą dokument poświadczający
tożsamość oraz numer PESEL.
Pamiętajmy, że z bezpłatnego
szczepienia mogą skorzystać
tylko mieszkańcy Złotoryi. Nie
muszą być pacjentami Przychodni
Rejonowej. Jeśli są zapisani do
innych placówek, również mogą
skorzystać z naszej akcji – tłumaczy Iwona Pawlus.
Akcję finansuje Urząd Miejski
w Złotoryi, który przeznaczył na
ten cel 35 tys. zł. Pozwoli to na
zaszczepienie 777 seniorów. Do
wtorku do godziny 10 ze szczepień skorzystało 17 osób.
W przypadku dodatkowych
pytań w sprawie szczepień można
się kontaktować z pracownikiem
MOPS-u (Monika Czasławska)
pod nr. tel. 76 878 34 29 wew. 0.
(as)

Złotoryjskie szkoły podstawowe zadebiutują w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych”. Uczniowie mogą
liczyć na konkursy, a nauczyciele na szkolenia, które mają
wyrobić bardziej ostrożną postawę przy udostępnianiu
informacji wrażliwych.

P

rogram jest realizowany od
2009 r. przez Urząd Ochrony
Danych Osobowych pod honorowym patronatem Ministerstwa
Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka. Powstał, by
zwiększać wiedzę nauczycieli o
stanie prawnym ochrony danych
osobowych w Polsce oraz by
kształtować wśród uczniów umiejętności związane z prawem każdego człowieka do prywatności.
W tym roku wśród około trzystu
zgłoszonych jednostek oświatowych z całej Polski w programie
wezmą też po raz pierwszy udział
szkoły podstawowe ze Złotoryi.
Dzięki temu w obu placówkach
przeprowadzenie zostaną zajęcia
związane z tematyką ochrony
danych osobowych (szkolenia i
lekcje) oraz zorganizowane będą
obchody Europejskiego Dnia
Ochrony Danych Osobowych,
który przypada na styczeń 2019
r. Złotoryjscy uczniowie dostaną szansę startu w konkursach

organizowanych przez UODO.
Ich laureaci wraz z opiekunami
otrzymają zaproszenie do Warszawy na seminarium podsumowujące program, podczas którego
wręczone zostaną nagrody. Z
kolei nauczyciele mogą liczyć na
przeszkolenie i wyposażenie w
materiały edukacyjne zawierające
m.in. informacje dotyczące zasad
ochrony danych osobowych i
scenariusze lekcji kształtujących
świadome i odpowiedzialne postawy wśród uczniów.
– Wszelkie działania podnoszące
świadomość Polaków w kwestii
ochrony danych osobowych oraz
zmiany prawne dotyczące ochrony
danych, czyli RODO, wyczulają
potrzebę zachowywania stałej
ostrożności w udostępnianiu naszych danych różnym osobom
i podmiotom – podkreśla Ewa
Siwik, inspektorka ochrony danych w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi.
(as)

Bukowa najpierw
do odwodnienia
Droga z prawdziwego zdarzenia na ulicy Bukowej coraz bliżej. Złotoryjski ratusz zaczyna
inwestycję od budowy kanalizacji deszczowej. Poszukiwania wykonawcy trwają.

W

środę 24 października
ok. godz. 1 pracownik
Centrum Monitoringu zauważył
mężczyznę przewracającego rowery miejskie stojące w centrum
miasta. Zaczął więc uspokajać
wandala przez zamknięte drzwi
(obsługa nie ma prawa wyjść
podczas pracy z budynku), ale
nie przyniosło to żadnego efektu.
Dlatego wezwana została policja, która bardzo szybko złapała
sprawcę dewastacji w dolnej
części Złotoryi. Było to możliwe
m.in. dzięki temu, że pracownik
Centrum Monitoringu na bieżąco
informował funkcjonariuszy,
gdzie widzi poszukiwanego.
Ratusz szacuje w tej chwili stra-

ty. Wandal przewrócił niemal 20
jednośladów.
Po raz kolejny całodobowy
monitoring, wprowadzony przez
obecne władze miasta, sprawdził
się na piątkę z plusem.
Pisząc o rowerach miejskich,
warto zwrócić uwagę na fakt, że
po ich wprowadzeniu do Złotoryi,
na forach społecznościowych
pojawiły się liczne wpisy krytykujące rozpoczynanie takiej
inwestycji na zimę. Jak się jednak
okazuje, wiele miejscowości w
Polsce dopiero teraz, czyli miesiąc
później niż Złotoryja, rozpoczyna
podobną akcję. Najbliżej nas są
Bolesławiec i Pielgrzymka.
(ask)

I

nwestycja dotyczy przebudowy
odcinka od skrzyżowania z ul.
Leszczyńską do zjazdu w Sosnową. Przedmiotem zamówienia jest
rozbudowa kanalizacji deszczowej. Wykonawca zamontuje w
ziemi sieć z rur PVC o średnicy
315 mm i długości ok. 270 m.
Będzie ona wpięta do istniejącej
kanalizacji w ul. Leszczyńskiej.
W ramach odwodnienia tego
terenu miasto zleci też budowę 9
betonowych studni rewizyjnych i
5 studzienek ściekowych.
Urząd Miejski w Złotoryi na
oferty od wykonawców czekał do
wtorku 6 listopada.
Dodajmy, że w przygotowaniu
jest również projekt budowy nawierzchni na Bukowej. Ma być

gotowy do końca listopada. Jego
realizacja stanowić będzie drugi
etap inwestycji.
Ratusz prowadzi obecnie inwestycję drogową również w innej

części miasta, na ul. Podmiejskiej.
Trwa tam budowa kanalizacji
deszczowej oraz nawierzchni z
kostki brukowej.
(as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl. Zapraszamy.
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Fińskie auta elektryczne
wyjadą z hali w Złotoryi?
Mająca korzenie w Finlandii spółka Valmet chce zainwestować w Złotoryi. Firma, która zajmuje się między innymi
produkcją aut elektrycznych, kupiła kilka dni temu ziemię w
złotoryjskiej podstreﬁe Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

M

amy czwartą firmę w złotoryjskiej podstrefie LSSE, a
szóstą na terenie przemysłowym
pod Wilczą Górą sprowadzoną
w ciągu ostatnich czterech lat
do Złotoryi! – nie kryje swojego
zadowolenia burmistrz Robert
Pawłowski. – To prawie jak
wygrana w totolotku. Tyle że ta
szóstka bardziej cieszy, bo to nie
kwestia szczęścia, tylko dobrze
wykonanej pracy pracowników
Urzędu Miejskiego – dodaje.
Spółka Valmet Automotive
EV kupiła od LSSE działkę o
powierzchni 3 ha. To nieruchomość niezabudowana, położona
za fabryką Schneidera, tuż przy
skrzyżowaniu dróg na Wilków
i Leszczynę. Valmet to firma z
branży automotive, której główna
fabryka znajduje się w fińskim
mieście Uusikaupunki. W przeszłości zajmowała się m.in. produkcją szwedzkich samochodów
marki Saab oraz kompletnych
dachów do kabrioletów dla takich marek jak Porsche, Bentley,

Mercedes czy Lamborghini. W
ostatnich latach stawia na produkcję aut elektrycznych. Zakład
fińskiego przedsiębiorstwa w
Złotoryi byłby więc dla naszego
miasta prawdziwym skokiem
technologicznym.
O tym, co i kiedy wybuduje na
swojej działce Valmet oraz czym
się będzie w Złotoryi zajmować,
będziemy informować naszych
czytelników.
danych UM wynika, w złotoryjskiej podstrefie LSSE zainwestowano w latach 2015-2018
ponad 140 mln zł i utworzono ponad 400 miejsc pracy. Wg ostrożnych szacunków, te nowe miejsca
pracy dały ok. 10 mln złotych
wynagrodzeń netto rocznie. Przypomnijmy, że na terenie podstrefy
zainwestowały Borgers, Schneider
i Bisek, a wkrótce na działkach
przemysłowych przyległych do
podstrefy, należących dotąd do
miasta, swoje zakłady wybudują
firmy Thermofin i Euromill.

Z

(as)

I stanie się jasność na przejściach
Dużo bezpieczniej zrobi się na dwóch przejściach dla pieszych na ul. Wojska Polskiego – jeszcze w tym roku mają być doświetlone. Projekty są już gotowe. Urząd Miejski w Złotoryi, który sﬁnansuje prace, szuka wykonawcy.

C

hodzi o pasy zlokalizowane
przy skrzyżowaniach z ulicami Hożą („zebra” z azylem,
przy pizzerii) i Sosabowskiego.
To pierwsze przejście jest uznawane za jedno z najbardziej
niebezpiecznych w naszym mieście. Wielokrotnie dochodziło
już tutaj do potrąceń pieszych,
zwłaszcza w porze jesiennozimowej, gdy szybciej zapada
zmrok, a zmienne warunki atmosferyczne często ograniczają
widoczność. Ciężko jest wtedy
dostrzec pieszych, którzy najczęściej mają na sobie garderobę w
ciemnych odcieniach. Do dwóch
takich zdarzeń doszło w styczniu
tego roku.
Doświetlenie powinno zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo na przejściach. Ratusz zleci
zamontowanie po obu stronach
jezdni dodatkowych lamp. Jasny
snop światła będzie skierowany

wyłącznie na pasy, tak by osoba
wchodząca na przejście lub już
po nim idąca była widoczna dla
kierowców z daleka.
– Możemy już zlecać realizację
tej inwestycji. Sondujemy aktualnie rynek wykonawców. Prace
przy montażu lamp powinny
przebiegać szybko i sprawnie, bo
od strony technicznej jesteśmy
przygotowani do tego zadania.
Wstępne prace zostały wykonane
podczas niedawnej modernizacji
ul. Wojska Polskiego. Wykonawca robót zamontował wtedy pod
jezdnią przy przejściach przepusty, którymi będzie można poprowadzić kable zasilające lampy
– tłumaczy Andrzej Ostrowski,
zastępca burmistrza Złotoryi.
Koszt doświetlenia jednego
przejścia to ok. 20-30 tys. zł.
Co z innym przejściem na ul.
Wojska Polskiego, przy „jamniku”, na którym także odchodziło

już wiele razy do potrąceń pieszych? Ratusz zapowiada, że ma

być przebudowane i doświetlone
w przyszłym roku podczas mo-

dernizacji skrzyżowania na pl.
Reymonta i budowy ronda. (as)
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Złotoryjska „trójka”
wygrała pieniądze na
laboratorium XXI wieku
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi przygotowała jeden z najlepszych projektów w Zagłębiu
Miedziowym i wygrała konkurs „Laboratoria XXI wieku”. Placówka otrzyma ponad 80 tys. zł
darowizny. Dzięki temu sukcesowi na lekcjach chemii i ﬁzyki przy ul. Wilczej ma być zero nudy,
dużo kreatywności i jeszcze więcej nieszablonowych metod nauczania tych przedmiotów.

K

onkurs zorganizowała Fundacja KGHM Polska Miedź.
Był on przeznaczony dla szkół
podstawowych z siedmiu powiatów Zagłębia Miedziowego. Do
wygrania było nawet 100 tys. zł
na wyposażenie szkolnej pracowni

chemicznej lub fizycznej.
Zadaniem placówek uczestniczących w konkursie było opracowanie
projektu polegającego na stworzeniu w szkole nowoczesnego laboratorium, które w znaczny sposób
wpłynie na polepszenie warunków

nauczania. Liczyła się kreatywność
i pomysłowość w sposobie zmodernizowania pracowni już istniejącej
lub stworzenie jej od podstaw.
Przygotowaniem takiego projektu w SP nr 3 zajęły się Karolina
Mikołajczak – nauczycielka biologii i chemii oraz Dorota Jarczak,
ucząca chemii i fizyki. – W sumie
do konkursu zgłoszonych zostało
36 wniosków, konkurencja była
więc ogromna. Tym większa jest
nasza satysfakcja ze zwycięstwa.
Jesteśmy jedną spośród pięciu
szkół, które wzbogacą się o profesjonalne wyposażenie pracowni
fizyczno-chemicznych – cieszą się
nauczycielki.
Fundacja KGHM Polska Miedź
przyznała złotoryjskiej „trójce” w
nagrodę darowiznę w wysokości
84 789,47 zł.
(as)/ fot. www.fundacjakghm.pl

Czy w Złotoryi będzie
całodobowa apteka?
Niedawno pisaliśmy o tym, że jedna ze złotoryjskich aptek zawiesiła swoją działalność
i żadna inna nie zastąpiła jej podczas zaplanowanych na październik i listopad dyżurów
nocnych. Sytuacja się już zmieniła i w nadchodzącym miesiącu każdej nocy będziemy
mogli kupić na terenie powiatu złotoryjskiego leki. Pojawiła się też szansa, że jedna z aptek
w Złotoryi zacznie pracować przez całą dobę.

P

o naszym poprzednim artykule pojawiły się w internecie
komentarze, że często apteki nie
pełniły dyżurów wtedy, kiedy
powinny. – Pilnie, w środku nocy,
potrzebowałam leku dla syna.
Niestety apteka, która miała pełnić
dyżur, wywiesiła karteczkę, że
najbliższa czynna apteka jest w
Legnicy – pisze jedna ze złotoryjanek. – 17 września w nocy
apteka, która właśnie zawiesiła
działalność, miała pełnić dyżur,
ale oczywiście go nie pełniła.
Moje dziecko było bardzo chore,
potrzebowaliśmy zastrzyku „na
już”, ale nie było takiej szansy w
naszej Złotoryi. W środku nocy
pędziliśmy w stresie do Legnicy.
Kompletna ignorancja i nieodpo-

dawno zostać ułożony od nowa
– narzeka kolejna mieszkanka
naszego miasta. – Niestety apteki
pracują, jak chcą. We wrześniową,
sobotnią noc szukaliśmy apteki w
Złotoryi, by w końcu jechać do
całodobowej apteki w Legnicy.
Błędne informacje podawano w
szpitalu i na kartkach przyczepionych na drzwiach apteki, która
miała pełnić dyżur – dodaje jeden
z naszych czytelników.
A co na to Starostwo Powiatowe w Złotoryi, które jest odpowiedzialne za grafik dyżurów
aptecznych?
– Aptekarze nie chcą pełnić dyżurów nocnych z powodu ich
nieopłacalności. My nie możemy
ich do tego zmusić. Natomiast jeśli

jedynie zgłosić do Dolnośląskiej
Izby Aptekarskiej, ale jak do tej
pory nikt z mieszkańców powiatu nie zgłosił skargi na piśmie,
więc nie mamy podstaw do dalszego działania – mówi Danuta
Charytoniuk, kierownik referatu
Lokalne Centrum Społeczeństwa
Informacyjnego.
Jaka jest szansa na poprawę sytuacji w naszym mieście? Spora,
gdyż starostwo prowadzi rozmowy, dzięki którym istnieje szansa,
że w Złotoryi powstanie całodobowa apteka, pracująca 7 dni w
tygodniu. Dodatkowo lokal po
aptece, która zawiesiła działalność
przejmuje inna placówka, dzięki
czemu 17 i 25 listopada będą dyżury nocne w tzw. „jamniku” przy

Mężczyzna groził, że
popełni samobójstwo
Zaniepokojona kobieta poinformowała policję, że jej partner podczas kłótni wyszedł z domu i zamierza popełnić
samobójstwo. Złotoryjscy policjanci ustalili, gdzie może
przebywać desperat.

O

koło godz. 1 dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Złotoryi otrzymał informację z
Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na numer alarmowy
zadzwoniła zaniepokojona kobieta. Mieszkanka Świerzawy powiedziała, że jej partner, po kłótni,
wyszedł z domu, informując ją,
że idzie popełnić samobójstwo.
– Dyżurny niezwłocznie wysłał
na miejsce patrole złotoryjskiej
policji. Funkcjonariusze podjęli
czynności w celu ustalenia, gdzie
znajduje się mężczyzna. Dokonali
sprawdzenia licznych miejsc, w
tym m.in. cmentarza, gdyż z uzy-

skanych informacji wynikało, że
właśnie tam może się znajdować.
– informuje st. sierż. Dominika
Kwakszys, oficer prasowy KPP
w Złotoryi.
Mężczyzna chwilę później został zauważony na jednej z ulic
Świerzawy. 31-latek był bardzo
agresywny i jak się później okazało, kompletnie pijany. Badanie
alkomatem wskazało ponad 1,70
promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna został przebadany przez lekarza, a następnie
umieszczony w policyjnym areszcie do czasu wytrzeźwienia.
(red)

Nowy radiowóz
na złotoryjskich
drogach
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi
otrzymali nowy oznakowany radiowóz.

S

amochód osobowy marki Kia
Ceed już patroluje drogi powiatu złotoryjskiego. Jego zakup
był sfinansowany ze środków
własnych Komendy Głównej
Policji oraz środków unijnych.
Nowy radiowóz jest napędzany
silnikiem benzynowym o pojemności 1591 ccm i mocy 134 KM.
– Jest to auto specjalnie przygotowane do służby w policji, zgodnie
z przygotowaną przez funkcjonariuszy specyfikacją – mówi st.
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
Środki na zakup radiowozu

pochodzą z budżetu policji oraz
ze środków unijnych, w ramach
programu Infrastruktura i Środowisko – Projekt „Bezpieczniej na
drogach – nowoczesny sprzęt dla
polskiej policji”.
– Nowe auto z pewnością pozwoli
policjantom na jeszcze szybszy
dojazd do miejsca interwencji, co bezpośrednio przełoży
się na poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców – dodaje Dominika
Kwakszys.
fot. i informacja ze strony
www.zlotoryja.policja.gov.pl

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Qubus zamyka hotel w Złotoryi
Po 17 latach spędzonych w naszym mieście sieć hotelarska Qubus mówi „stop” nieprzynoszącemu spodziewanych dochodów obiektowi i szuka pilnie
kupca na 7-piętrowy budynek przy pl. Reymonta. Ma być zamknięty w połowie grudnia. Dopuścić do tego nie chce złotoryjski ratusz, który ma plan awaryjny, gdyby Qubusowi sprzedać hotelu tak szybko się jednak nie udało.

P

rzez wiele lat nie zdołaliśmy
osiągnąć w Złotoryi satysfakcjonującego nas wyniku finansowego. Jako sieć ewoluujemy,
jesteśmy w coraz większej liczbie
miast, mamy jednak problem z
odpowiednią efektywnością w
mniejszych ośrodkach miejskich.
W dużych miastach łatwiej jest
uzyskać większą stopę zwrotu.
Chcemy się skupić właśnie na
nich, ze względu na ograniczone
środki – tak powody decyzji o
zamknięciu złotoryjskiego hotelu
wyjaśnia Artur Hajduk, prezes
Qubusa.
Sieć hotelarska wywodząca
się z Norwegii już 4 lata temu
zaczęła się po raz pierwszy przymierzać do sprzedaży hotelu
w Złotoryi. Wtedy z prezesem
Hajdukiem spotkał się burmistrz
Robert Pawłowski i zarysował
mu korzyści, jaki może odnieść
Qubus ze spodziewanego rozwoju
gospodarczego naszego miasta.
hotelarze podjęli więc decyzję,
że na razie zostają. – Qubus był
już bliski wycofania ze Złotoryi,
ale obiecałem, że obroty hotelu
w najbliższych latach wzrosną. I

obietnicy dotrzymałem – podkreśla Pawłowski.
rtur Hajduk potwierdza to,
co mówi burmistrz. – Hotel

A

był niedochodowy już 4 lata temu.
Braliśmy wtedy pod uwagę wystąpienie do władz miasta o pomoc
publiczną i złożenie wniosku o
zwolnienie z podatku od nieruchomości. Ostatecznie jednak nie
zdecydowaliśmy się na to, bo były
to takie pieniądze, które i tak nie
odwiodłyby nas od zamknięcia

działalności. Ale postanowiliśmy
jeszcze trochę powalczyć, żeby
było w złotoryjskim hotelu lepiej.
Obroty rzeczywiście wzrosły w

ostatnich latach, szacuję, że o
jakieś 20-30 proc. Widzę, że Złotoryja się rozwija, że miasto ma
perspektywy, a współpraca z samorządem jest na bardzo dobrym
poziomie. Tyle że nasze koszty
rosną jeszcze szybciej od obrotów i nie możemy sobie dłużej
pozwolić na utrzymywanie mniej

dochodowego hotelu niż pozostałe
w naszej sieci – tłumaczy prezes.
ubus zaczął już intensywnie
szukać kupca na złotoryjski
obiekt. Cena to 3,5 mln zł, netto.
Marka ma zniknąć z hotelu 15
grudnia. Wtedy zostanie zamknięty i przestanie przyjmować gości.
Chyba że do tego czasu zainteresuje się nim ktoś inny z branży.
Czy może to być konkurencyjna
sieć hotelarska?
– Wątpię. To raczej propozycja dla mniejszego, lokalnego
przedsiębiorcy, który ma niższe
koszty od takiej sieci jak nasza.
Najlepiej dla Złotoryi i dla tego
obiektu byłoby, żeby przejął go
na tak zwanym biegu, czyli zanim
wygasimy w nim działalność i
dotychczasowa załoga znajdzie
prace gdzie indziej – uważa Artur
Hajduk, który podkreśla, że Złotoryja powinna mimo wszystko
mieć tej kategorii hotel, aby nie
stracić na znaczeniu. Już w tej
chwili w Legnicy, która znajduje się przy węźle ważnych dróg
międzynarodowych A4 i S3, jest
coraz większe zainteresowanie
miejscami noclegowymi w hote-

Q

lach, a tamtejszy Qubus nie narzeka na brak gości. A Złotoryja
jest naturalnym zapleczem hotelowym dla tego byłego miasta
wojewódzkiego.
I dlatego władzom miasta bardzo
zależy, aby hotel funkcjonował
dalej, nie tylko do 15 grudnia. –
Będziemy rozmawiali z zarządem
Qubusa o warunkach, na jakich
chce go sprzedać. Bierzemy pod
uwagę różne warianty. Jeden z
nich jest taki, że miasto odkupuje
obiekt, przejmuje pracowników i
prowadzi hotel do czasu znalezienia nowego operatora – zaznacza
burmistrz Pawłowski.
decyzji Qubusa jeszcze w
październiku zostali oficjalnie poinformowani pracownicy
złotoryjskiego hotelu. – Otrzymali
propozycję przejścia do pracy w
innych naszych obiektach. Część
z niej skorzystała. Ci, którzy wybrali inną drogę, otrzymają należne
im świadczenia. Gwarantujemy
w 100 proc. prawa pracownicze
wszystkim, których zatrudnialiśmy w Złotoryi – zapewnia prezes
Hajduk.

O

(as)

Zwolnił się lokal na Szkolnej.
Jest do wynajęcia za złotówkę
Ratusz szuka najemców na 2 lokale użytkowe w centrum Złotoryi. Chodzi o ulice Solną i Szkolną, gdzie w ostatnich latach powróciło życie gospodarcze.
Cena promocyjna – złotówka za metr kwadratowy. Przetargi odbędą się pod koniec listopada.

L

okal przy Szkolnej 8b/1
liczy ponad 46 m kw. To 3
pomieszczenia: sala sprzedaży,
przedsionek toalety oraz toaleta.
Wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.
Można go wynająć na działalność
gospodarczą, i to już za 46,21 zł
miesięcznie. To stawka czynszu, do którego trzeba doliczyć
jeszcze podatek VAT i od nieruchomości oraz opłaty za media.
Na tę promocyjną cenę najemca
może liczyć przez rok, później
będzie już musiał zapłacić cenę
regularną, wyliczoną zgodnie z
powszechnie obowiązującymi w
naszym mieście stawkami.
okal pod adresem 8b/1 to
obecnie jedyne wolne pomieszczenia użytkowe w dużym
budynku komunalnym przy ul.
Szkolnej. Budynku, który – przypomnijmy – jeszcze 4 lata temu

L

została oddana do użytku w 2010
r. Przez kilka lat miasto próbowało sprzedać lokale użytkowe.
Bezskutecznie – kupca nie znalazł ani jeden, a zainteresowanie,
ze względu na wysoką cenę, było
mizerne. Pomieszczenia przez
kilka lat stały puste i nie przynosiły miastu żadnego przychodu.
Burmistrz Robert Pawłowski
przyjął inną strategię od poprzednika. Chcąc ożywić Szkolną i przyciągnąć tutaj usługi, zdecydował
się na wynajem lokali – w promocyjnej cenie. Przez pierwszy rok
płaci się tylko złotówkę za 1 m kw.
Miała to być forma pomocy miasta
dla tych przedsiębiorców, którzy
mają dobry pomysł na biznes, a nie
dysponują środkami wystarczającymi do wynajęcia lokalu. To był
krok w dobrym kierunku. Lokale
nie straszą już pustymi witrynami,
a na parking przed budynek podjeżdżają samochody.

powiedzieć, że to taki nasz mały
inkubator przedsiębiorczości. Nie
stawiamy najemcom wygórowanych warunków, dzięki czemu
powstało tutaj kilka działalności
gospodarczych – podkreśla burmistrz Robert Pawłowski.
tej chwili na Szkolnej 8 zajętych jest 5 z 6 lokali usługowych. Funkcjonują tu: szkoła
nauki jazdy, firma konsultingowa

W

i przedsiębiorstwo zajmujące się
sprzedażą artykułów sanitarnych,
jest też branża nordic walking.
Jeden z lokali zajmuje placówka
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie. Trzem
z tych podmiotów skończyły się
już warunki promocyjne, a mimo
to zdecydowały się pozostać na
Szkolnej na zasadach rynkowych,
płacąc 18 zł od 1 m kw.

D

odajmy, że miasto szuka
też najemcy na duży lokal
użytkowy przy ul. Solnej, po
restauracji Wena. Liczy on blisko 124 m kw. i składa się z sali
sprzedaży, kuchni, zaplecza oraz
toalety. Przetarg nieograniczony
odbędzie się tego samego dnia co
na lokal przy ul. Szkolnej. Urząd
Miejski w Złotoryi tutaj także chce
zachęcić potencjalnych najemców
preferencyjnymi warunkami. W
tym przypadku jednak zwycięzca
przetargu będzie się rozliczał wg
zasady „złotówka za metr” dłużej,
bo przez 3 lata. To z uwagi na
zły stan techniczny lokalu, który
wymaga dużych nakładów finansowych i nadaje się do kapitalnego
remontu. Jeśli na przetargu pojawi
się tylko jeden chętny i nie dojdzie
do licytacji w sprawie wysokości
czynszu, najemca zapłaci tylko
133,80 zł miesięcznie plus VAT
oraz opłaty za media i podatek od
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Po ślub do burmistrza
Ćwierć setki ślubów udzielił w ciągu czterech lat Robert Pawłowski. Mało kto wie, że jest pierwszym burmistrzem miasta,
który wprowadził tę sympatyczną praktykę w złotoryjskim Urzędzie Stanu Cywilnego na taką skalę.

B

urmistrz jest z mocy prawa
kierownikiem USC, ale do
bieżącego kierowania tym wydziałem ratusza może zatrudnić
kierownika. Taka jest praktyka
w naszym mieście. To kierownik
zazwyczaj łączy węzłem małżeńskim. W Złotoryi miało to miejsce przez kilkadziesiąt ostatnich
lat. Aż do listopada 2015 r., gdy
burmistrz Pawłowski przystał na
prośbę przyszłych małżonków,
spełnił ich życzenie i udzielił im
ślubu.
– Wcześniej żaden z burmistrzów
Złotoryi nie stosował tej praktyki.
To nowość w naszym mieście. Ale
przez małżonków przyjmowana
jest w większości przypadków bardzo pozytywnie – mówi Bożena
Szczepaniak, kierownik złotoryjskiego USC.
kolejnym roku, 2016, burmistrz udzielił już dwóch
ślubów. Była to forma niespodzianki dla państwa młodych. –
Między tymi uroczystościami były
dłuższe przerwy, więc brakowało
mi wprawy, a że na początku do-

W

pana burmistrza podeszli do niego
świadkowie, którzy mieli ustaloną
datę własnej uroczystości ślubnej
na tydzień później. Poprosili burmistrza, aby również i im udzielił ślubu
– dodaje Bożena Szczepaniak.
obert Pawłowski tę ostatnią sytuację wspomina do dziś. – To
była dla mnie bardzo miła prośba.
Nie mogłem odmówić. Zdaję
sobie sprawę, że dla niektórych
osób osobisty udział burmistrza
w ceremonii podnosi jej rangę –
uważa. – Z drugiej strony jestem
przecież od tego, żeby być blisko
ludzi w ważnych dla nich chwilach,
uczestniczyć w takich uroczystościach. A ślub to bez wątpienia
jedno z najważniejszych wydarzeń
w życiu. Czuję te emocje, które
temu towarzyszą. Wiele osób jest
spiętych. Staram się nie usztywniać
dodatkowo atmosfery, lecz wtrącić
jakiś żart, oczywiście w granicach
przyzwoitości. Cieszę się, że w ten
sposób mogę im pomóc przejść
te stresujące chwile – dodaje z
uśmiechem.

R

chodziła do tego jeszcze trema,
więc ustaliłem z panią kierownik,
że będę przychodził raz w miesiącu, by udzielić ślubu, tak dla
nabrania praktyki – uśmiecha się
Robert Pawłowski.
fekt tych „ślubnych praktyk”
jest widoczny w statystykach.
W 2017 r. burmistrz połączył
węzłem małżeńskim już 12 par,

E

a w tym – 10, przy czym dwóch
ślubów udzielił poza lokalem
USC: jeden w hotelu Qubus, drugi
w restauracji Przy Miłej.
– Czasem to sami młodzi, załatwiając formalności w urzędzie, pytają,
czy ślubu mógłby udzielić im burmistrz miasta. Zdarzyła się też w
ubiegłym roku taka sytuacja, że po
jednym ze ślubów udzielanych przez

Uczyli się języka i lepili garnki
w Niemczech
Siedmioro uczniów z klas ósmych i trzecich (gimnazjum)
Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi spędziło tydzień w niemieckim Treuenbrietzen, gdzie spotkali się ze swoimi rówieśnikami z Gesamtschule oraz Podesti Institute z Chiaravalle
we Włoszech.

U

czniom towarzyszyli opiekunowie: Wioleta Michalczyk i
Artur Ćwiek. Było to kolejne spotkanie w ramach projektu „Nauka
demokracji w szkole” z programu
Erasmus+.
Pobyt dostarczył wszystkim uczestnikom wielu wrażeń. Polacy i Włosi
mieszkali u rodzin niemieckich,
dzięki czemu mogli lepiej poznać
kulturę i zwyczaje kraju partnerskiego i oczywiście ćwiczyć znajomość
języka. Każdy dzień był wypełniony
różnorodnymi zajęciami i atrakcjami, takimi jak np.: joga, zajęcia
garncarskie, siatkówka i piłka nożna
rozgrywana w międzynarodowych
drużynach. Odbyły się także zajęcia
dla uczniów na temat partycypacji
w życiu szkoły i miasta, a dla nauczycieli – o sposobach nauczania
demokracji w szkole.
W Berlinie uczestnicy programu
zwiedzili (w siedzibie Bundestagu)
wystawę na temat historii demokracji w Niemczech, a także Muzeum
Muru Berlińskiego.

Na zakończenie zorganizowana
została dyskoteka.
Na koniec marca 2019 r. zaplanowane jest następne spotkanie projektowe, tym razem w Złotoryi.
(ask)

(as)

„Rozkł
Co? G

Patriotyczny gospel, maraton p
setki osób hymnu polskiego –
niepodległości. Najważniejsza

H

item niedzielnych obchodów
ma być koncert wrocławskiego zespołu Spirituals Singers
Band, który wystąpi z programem
zatytułowanym „Gaude Mater
Polonia”. Zaprezentuje popularne pieśni patriotyczne. Zespół to
najważniejsza polska grupa muzyki gospel. Ma na koncie wiele
znaczących nagród, występy
w kraju i za granicą, więc emocji
artystycznych i patriotycznych
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ład jazdy” na świąteczny weekend:
Gdzie? Kiedy?

pieśni narodowej, odsłonięcie niepodległościowego pomnika i wspólne odśpiewanie przez
tak w najbliższy weekend będziemy świętować w Złotoryi 100-lecie odzyskania przez Polskę
w tym roku rocznica upłynie przede wszystkim pod znakiem występów muzycznych.
nie zabraknie. Koncert odbędzie
się w niedzielę 11 listopada o
godz. 16 w sali widowiskowej
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji. Wstęp jest wolny,
bez biletów.
ilka godzin wcześniej pod
pomnikiem Niepodległości
będzie miała miejsce doroczna
uroczystość z okazji święta 11
listopada, z tradycyjnym już ślubowaniem uczniów klas pierwszych

K

Zespołu Szkół Zawodowych w
Złotoryi. Początek obchodów
przy monumencie o godz. 12, pół
godziny później zaplanowana jest
msza św. w intencji ojczyzny w
kościele Mariackim.
eszcze więcej muzyki będzie
w sobotę 10 listopada. O godz.
10 w złotoryjskim ośrodku kultury
rusza kolejna edycja Festiwalu
Piosenki Patriotycznej, cieszącego
się w ostatnich latach sporym za-

J

interesowaniem amatorów śpiewu
na patriotyczną nutę. W najbliższą
sobotę wystąpi ponad 30 wykonawców, w tym 11 zespołów.
Oceni ich jury, które przyzna też
nagrody tym najlepiej się prezentującym.
o festiwalu w ZOKiR-ze chwila przerwy i kolejny koncert,
tym razem w kościele Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Z
okazji 100-lecia odzyskania niepodległości o godz. 16 wystąpi tam
zespół żołnierzy rezerwy Rota.
już w piątek 9 listopada, 2 dni
przed narodowym świętem,
stulecie odzyskania niepodległości głośno i z wielką pompą
uczczą uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi. „Trójka” odpowiedziała
na zaproszenia ministra edukacji
narodowej i społeczność szkolna
weźmie udział we wspólnym
odśpiewaniu czterech zwrotek
hymnu narodowego, czyli akcji
„Rekord dla Niepodległej”. Stanie
się to równo o godz. 11:11, tak jak
w całej Polsce.
– Zachęcam rodziców, dziadków i
przyjaciół naszej szkoły do przyłączenia się do tego przedsięwzięcia. Jeżeli pozwoli nam pogoda,
hymn zostanie odśpiewany przy
pomniku Niepodległość, znajdującym się przed szkołą, który w
piątek zostanie oficjalnie zostanie
odsłonięty. Przy niesprzyjającej pogodzie zapraszam do hali
„Tęcza” – mówi Danuta Boroch,
dyrektorka SP nr 3.
Ale to nie koniec piątkowego
świętowania rocznicy odzyskania niepodległości. O godz. 12
w złotoryjskim ośrodku kultury
rozpocznie się „Koncert dla Niepodległej”, przygotowany przez
uczniów i nauczycieli SP nr 3.
Zapraszamy.
spólnie hymn narodowy ma również w piątek
śpiewać społeczność szkolna
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi. Początek apelu
o godz. 11 w auli szkolnej przy
ul. Kolejowej.
dzyskanie niepodległości
będzie też w niedzielę świętowane na zamku Grodziec. Wystąpi zespół Marzenie ze Szklarek
oraz Jarosław Królikowski, który
przedstawi twórczość Czesława
Niemena. Początek koncertów o
godz. 14, wstęp wolny.

P
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OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Złotoryi
zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nieograniczonym przetargu ustnym dotyczącym
najmu lokali użytkowych na czas nieoznaczony.
Przedmiotem przetargu są lokale użytkowe znajdujące się w Złotoryi przy:
 ul. Szkolnej 8B/1, obręb 3, nr działki 1045; pow. użytkowa 46,21 m2, cena
wywoławcza – 46,21 zł/m-c (1,00 zł/m 2); wadium – 9,20 zł;
 ul. Solnej 19, obręb 3, nr działek 65/3 i 65/10; pow. użytkowa 123,80 m2,
cena wywoławcza – 123,80 zł/m-c (tj. 1,00 zł/m 2); wadium – 24,00 zł.
Wylicytowana kwota stanowi czynsz miesięczny netto. Do wylicytowanej kwoty
doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 28
listopada 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich
1 w sali nr 11.

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego na nr konta 83 8658
0009 0000 3506 2000 0050 do dnia 23 listopada 2018 r. (decydująca jest data
zaksięgowania wpłaty na koncie, aby możliwe było stwierdzenie przez komisję
przetargową najpóźniej 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty). W tytule
przelewu należy wpisać adres lokalu użytkowego, którego wadium dotyczy.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Wydziale
Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok.8), lub pod nr. tel. 76 877 91 36.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.212.2018 Burmistrza Miasta Złotoryi z 24 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

46,21 m2

Lokal użytkowy
(składający się
z: sali sprzedaży,
przedsionka WC
oraz WC),
wyposażony w
instalacje:
1. elektryczną
2. wodno.-kan.
3. ogrzewanie (c.o.)

123,80 m2

Lokal użytkowy
(ostatnio
wykorzystywany
na cele
gastronomiczne,
składający się z sali
sprzedaży, kuchni,
zaplecza i WC)
wyposażony w
instalacje:
- elektryczną,
- wodnokanalizacyjną,
- w części lokalu
ogrzewanie
elektryczne,
brak ogrzewania
na zapleczu i w
sanitariatach,
- brak instalacji
gazowej.
Stan lokalu – do
kapitalnego
remontu, w tym
instalacje. Remont
lokalu po stronie
najemcy.

Forma
dyspono-wania

Działalność
gospodarcza

Najem na czas
nieokreślony.
Stawka czynszu
wylicytowana
w przetargu
obowiązywać
będzie przez okres
1 roku, po tym
czasie wysokość
czynszu zostanie
wyliczona zgodnie
powszechnie
obowiązującymi
stawkami
(zgodnymi z
zarządzeniem
Burmistrza Miasta
Złotoryi).

Działalność
gospodarcza

Najem na czas
nieokreślony.
Stawka czynszu
wylicytowana
w przetargu
obowiązywać
będzie przez okres
3 lat, po tym
czasie wysokość
czynszu zostanie
wyliczona zgodnie
powszechnie
obowiązującymi
stawkami
(zgodnymi z
zarządzeniem
Burmistrza Miasta
Złotoryi).

Zasady
aktualizacji opłat
czynszu

Wysokość opłat z tytułu
najmu- miesięcznie

Obręb, nr
działki, KW

Termin
rozpoczęcia
działalności

Wysokość
czynszu ulega
podwyższeniu
każdorazowo
od 1 stycznia
następnego roku
o wskaźnik inﬂacji
za rok poprzedni
ogłoszony przez
GUS

46,21 zł/m-c czynsz
(cena wywoławcza)
płatne do 15. dnia
każdego miesiąca
oraz:
- podatek od towarów i
usług VAT (23%),
- podatek od
nieruchomości (aktualnie
23,10 zł/m2/rok w 2018
r.; 23,47 zł/m2/rok od
2019 r.),
- centralne ogrzewanie
(aktualnie 3,10 zł + 23%/
m2/m-c) z kotłowni
lokalnej w budynku,
- media według
odrębnych umów z
dostawcami.

Obręb 3,
nr działki 1045,
KW LW1Z/00013469/6

Opis

Przeznaczenie
lokalu

Pow. lokalu
użytkowego

Do 6 miesięcy od
dnia podpisania
umowy

Wysokość
czynszu ulega
podwyższeniu
każdorazowo
od 1 stycznia
następnego roku
o wskaźnik inﬂacji
za rok poprzedni
ogłoszony przez
GUS

123,80 zł/m-c czynsz
(cena wywoławcza)
płatne do 15. dnia
każdego miesiąca
oraz:
- podatek od towarów i
usług VAT (23%),
- podatek od
nieruchomości (aktualnie
23,10zł/m2/rok w 2018
r.; 23,47zł/m2/rok od
2019 r.),
- media według
odrębnych umów z
dostawcami.

Obręb 3,
nr działki 65/3, 65/9, 65/10,
KW LW1Z/00038685/7

2.

ul. Szkolna 8B/1

1.

ul. Solna 19

Lp

Adres
lokalu
użytkowego

Burmistrz Miasta Złotoryi podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych
do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Do 12 miesięcy
od dnia
podpisania
umowy

Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
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Seniorzy wspierają
młodsze pokolenia
Złotoryjscy seniorzy wzięli udział w konferencji „Przestrzeń
dla aktywności rad seniorów”, która odbyła się w Legnicy.

N

a konferencję zorganizowaną
przez Polskie Stowarzyszenie
Szczęśliwych Emerytów, przybyło 120 osób. W pierwszej części
swoje prezentacje przedstawiły
rady seniorów z Legnicy, Złotoryi i
Prochowic. Uczestnicy wysłuchali
także wykładów Adama Zycha,
Marii Zajączkowskiej i Ireny Krukowskiej. W drugiej części dyskutowano o tym, jak wykorzystać
w polityce lokalnej potencjał rad
seniorów, w jaki sposób zachęcić
seniorów, by zechcieli włączać się
w decyzje dotyczące spraw socjalnych i społecznych.
– Trwające blisko pięć godzin obrady przyniosły efekty w postaci
gotowych wniosków, które znajdą
swoje odzwierciedlenie w raporcie
końcowym, ten trafi do urzędów
miast i gmin uczestniczących w
konferencji. Oprócz Legnicy,
Złotoryi i Prochowic w konferencji uczestniczyli przedstawiciele

środowisk senioralnych z Lubina,
Polkowic, Miłkowic, Rui, Kunic
i Jawora – mówi Barbara Galant,
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Szczęśliwych Emerytów.
– Panujący nadal w wielu środowiskach stereotyp seniorów zajmujących się wnukami jest już przeszłością. Dzisiejszy senior to człowiek
aktywny, oferujący swoją pomoc
i doświadczenie młodszym, senior
bywający na wystawach, koncertach, imprezach. Rady seniorów
przy radach miejskich i gminnych
to coraz częściej spotykane „ciało
doradcze”, z doświadczeń którego
młodsi nie wstydzą się korzystać –
dodaje Barbara Galant.
Konferencja była współfinansowana ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w
ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.
(ask)

Złotoryjanka na scenie
Lwowskiej Filharmonii
Narodowej
Niedawno w Lwowskiej Filharmonii Narodowej odbył się
koncert, w którym zaśpiewała mieszkanka Złotoryi Agnieszka
Radziejewska. Towarzyszył jej gitarzysta Bartek Drak. Oboje tworzą duet Paraluzja.

D

uet zagrał własne utwory
– od prostych piosenek, po
złożone kompozycje, ocierające
się o awangardę.
Występ naszej śpiewaczki został przyjęty gromkimi owacjami. – Istniejemy od 2010 roku i
ciągle podążamy własną drogą,
stroniąc od wszelkich talent show
i tanich zabiegów scenicznych, z
którymi byśmy się nie utożsamiali
artystycznie – mówi Agnieszka
Radziejewska. – Takie występy,

jak ten we Lwowie, są dowodem na
to, że ludzie potrzebują szczerości
i spontaniczności wykonawczej.
Reakcje tak wymagającej publiczności, w tak prestiżowym miejscu są
najlepszym tego dowodem – dodaje
artystka.
Gratulujemy Paraluzji i czekamy na występy duetu w naszym
mieście. Zapraszamy jednocześnie
do obserwowania ich kariery na
funpag'u i youtube.
(red)
fot. Music in festiwal Lwów 2018
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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.
 Skolimowska K., Kud M., Wychowanie do osobistego rozwoju: pomysły na lekcje
rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności wśród dzieci i młodzieży, cz. 2 – Niniejsza
książka to nowoczesny podręcznik dla nauczycieli i wychowawców, pełny pomysłów na zajęcia rozwijające kompetencje
miękkie. Zawiera kreatywne scenariusze lekcji wychowawczych, dzięki którym uczniowie będą mogli zacząć przygodę
z rozwojem osobistym. Pomysły na lekcje wychowawcze zostały przygotowane w taki sposób, aby inspiracje i praktyczne
rozwiązania mógł z nich czerpać nauczyciel zarówno szkoły
podstawowej, jak i szkoły średniej. To książka dla każdego,
który chce być asertywnym nauczycielem oraz mądrze inspirować swoich uczniów do ustawicznego rozwoju.
 Sroczyński W., Ploch L., Czas wolny i niepełnosprawność – Praca poświęcona została organizacji czasu wolnego w
kontekście analizy teoretycznego dorobku, jak też perspektyw,
oczekiwań i potrzeb dzieci, młodzieży, rodziny oraz osób z
niepełnosprawnością. Pytania odnoszące się do systemu kategorialnego pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu i zakresu badań
nad czasem wolnym w ujęciu pedagogicznym, nadmiernego
obciążenia ucznia nauką, wpływu zajęć wolnoczasowych na
osobowość stanowią zakres analiz i rozważań w pierwszej części pracy. Ponadto autor
dokonał analizy podstawowych koncepcji, definicji i wskazań odnoszących się do pedagogiki czasu wolnego. Druga część książki dotyczy zagadnień związanych z czasem
wolnym w kontekście środowiska osób z niepełnosprawnością.

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

Miejska Biblioteka Publiczna
w Złotoryi
21 listopada 2018 r. o godz. 17
zaprasza wszystkich miłośników
dobrej literatury
na spotkanie

Dyskusyjnego
Klubu Książki.
Tematem dyskusji będzie
życie i twórczość
rosyjskiego kompozytora
Piotra Czajkowskiego.
Nowości w MBP – Oddział dla Dzieci poleca:
BAJKI MIĘDZYKULTUROWE
Książka jest efektem finalnym 8. edycji projektu edukacji międzykulturowej
realizowanego przez Staromiejski Dom Kultury. W ramach projektu osoby
wywodzące się z innego niż polski, kręgu kulturowego, czytają tradycyjną
dla siebie bajkę grupom dzieci ze szkół i ognisk wychowawczych. Czytanie
bajek wzbogaca prezentacja jej kontekstu kulturowego. W książce znajdą
się wszystkie bajki z programu m.in. bajka bułgarska, francuska, indiańska,
nigeryjska czy somalijska w językach oryginalnych i polskim tłumaczeniu,
ilustrowana pracami dzieci wykonanymi podczas warsztatów.

Rio Team przerwał
pasmo porażek
Koszykarze trzecioligowego UKS Rio Team Złotoryja, po 4 przegranych
meczach, zwyciężyli na własnym parkiecie z WKS Śląsk Wrocław.

B

yło to pierwsze zwycięstwo podopiecznych trenera Andrzeja Radziwanowskiego w tym sezonie.
Faworytem spotkania byli goście, którzy
połowę swoich spotkań wygrali. Na ich
kolejne zwycięstwo wskazywał początek
meczu w Złotoryi. Wrocławianie szybko
uzyskali kilkupunktową przewagę. Z kolei
złotoryjanie mieli problem z organizowaniem akcji ofensywnych i często gubili się
w obronie.
Na początku drugiej kwarty goście
wygrywali wysoko 33:20. Na szczęście
różnica 13 punktów okazała się dla nich
pechową „13”. Złotoryjanie dosyć szybko
nadrobili niemal całą stratę i do przerwy
przewaga wrocławian zmalała do 3 punktów (39:36).
Po zmianie stron koszykarze ze stolicy
polskiego złota kontynuowali dobrą grę
z końca pierwszej połowy. Wystarczyła
minuta, aby to oni objęli niewielkie prowadzenie. Z akcji na akcję gospodarze
rozkręcali się, uzyskując na początku
czwartej kwarty aż 17-punktowe prowadzenie (74:57). I gdy wydawało się, że losy
meczu są już rozstrzygnięte, Śląsk wziął
się za odrabianie strat. Sędziowie zaczęli
dopatrywać się fauli niemal w każdej akcji
defensywnej koszykarzy Rio, a parkiet z
powodu limitu popełnionych przewinień
musiał opuścić Paweł Nowicki. Powrócił
paraliż w ataku z początku meczu. Wrocławianie dość szybko zniwelowali straty,

które na około 1,5 minuty przed końcowym gwizdkiem arbitra wynosiły już tylko
trzy „oczka”. Wtedy ciężar gry wziął na
siebie Maciej Miłoń, który wykorzystał
swoje boiskowe doświadczenie i agresywną grę gości w obronie. Rozgrywający
Rio Teamu z czterech wykonywanych w
końcówce rzutów osobistych trafił trzy.
Chwilę później cenny przechwyt zaliczył
Szymon Kwapiński, który wypuścił Marcina Łupickiego do szybkiego ataku. Ten
celnie trafił do kosza i wtedy już było
jasne, że to złotoryjanie zdobędą w tym
spotkaniu komplet punktów. Przyjezdni
popisali się jeszcze celną „trójką” oddaną
równo z końcową syrena, zmniejszając
tym samym rozmiar porażki do sześciu
punktów (77:83).
– Wprawdzie udało nam się wygrać i
powinniśmy się z tego cieszyć, ale jednak nasza gra wciąż pozostawia wiele do
życzenia. Nie możemy doprowadzać do
tak nerwowych końcówek, trwoniąc w
kilka minut wysoką przewagę. Musimy
być skoncentrowani przez całe 40 minut
meczu – powiedział po spotkaniu kapitan
Rio Teamu Nikodem Ćwiżyk.
UKS Rio Team wystąpili w składzie:
Maciej Miłoń, Marcin Łupicki, Paweł Nowicki, Nikodem Ćwiżyk, Szymon Kwapiński, Łukasz Macała, Kacper Tomaszewski
i Norbert Zięba.
Na podstawie informacji portalu RegionFan
(reds)

Spełniają
swoje marzenia
W Złotoryi i Gierałtowcu wystartował program „Pingpongowe marzenia z
PSE”, mający na celu rozwijanie talentów sportowych młodych tenisistów
stołowych z naszego regionu.

P

ingpongowe marzenia z PSE to unikatowy program szkoleniowy dla
uczniów szkół podstawowych, realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych, dający
niespotykane dotychczas możliwości rozwoju młodym sportowcom – twierdzi Jakub Otyś, koordynator projektu z ramienia
Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
Do wzięcia udziału w programie wytypowanych zostało 70 klubów tenisa
stołowego z całej Polski, w tym ULKS
Ursus Złotoryja oraz UKS Żak Gierałtowiec. Przy wyborze kierowano się takimi
kryteriami jak: sukcesy sportowe klubów,
liczba posiadanych przez klub aktywnych
licencji zawodniczych oraz liczba zdobytych punktów rankingowych w klasyfikacji
ogólnopolskiej.
Program realizowany będzie w latach
2018-2020 i stanowi element „Narodowe-

go programu rozwoju tenisa stołowego”
realizowanego przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Zadaniem programu jest
umożliwienie dzieciom ze szkół podstawowych bezpłatnego udziału w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem tenisa stołowego.
W ramach projektu prowadzone jest
finansowanie pracy trenerów tenisa
stołowego, zakup sprzętu sportowego,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
trenerów pracujących z dziećmi, a także
organizacja obozów sportowych dla najlepszych zawodników biorących udział w
programie.
Program prowadzony jest przy udziale
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzięki partnerowi programu, Polskim Sieciom
Elektroenergetycznym S.A.
(reds)

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

REPERTUAR
HOTEL TRANSYLWANIA 3
Bohaterowie upiornie zabawnej komedii
powracają! Tym razem Paka Draka wybierze
się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem.
W końcu od codziennej pracy w Hotelu
Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas
na spokojne żeglowanie i korzystanie ze
wszystkich dobrodziejstw statku – od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod
światłem księżyca. Ale wakacje ze snów
szybko stają się wakacjami z koszmarów,
kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał
się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka
ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża
gatunkowi potworów. Dwie poprzednie części komedii stały się fenomenem współczesnej popkultury; występujące w nich postacie zawładnęły masową wyobraźnią i stały
się jednymi z najbardziej lubianych przez
dzieci (i dorosłych) na całym świecie.
Reżyseria: Genndy Tartakovsky.
Produkcja: USA 2018.
Gatunek: animacja.
Czas trwania: 107 min.
Premiera: 12 października 2018.
Dni i godziny seansów:
 9.11, godz. 16.00 2D  10.11, godz. 16.00 3D
 12.11, godz. 14.00 2D i 16.00 3D
 13.11, godz. 16.00 3D i 18.00 2D
 19.11, godz. 16.00 2D  20.11, godz. 16.00 2D

PLANETA SINGLI 2
Randki w ich wydaniu rozbawiły do łez
całą Polskę, a finał ich znajomości wzruszył
miliony. Jednak czy prawdziwa miłość trwa
wiecznie? Jeżeli mówimy o postaciach odgrywanych przez Macieja Stuhra i Agnieszkę Więdłochę, czyli najbardziej burzliwą
parę polskich komedii romantycznych, to
odpowiedź brzmi: to się jeszcze okaże!
Kontynuacja hitu „Planeta Singli”, który w
samych tylko kinach zobaczyło blisko 2 miliony widzów. Obok głównej pary, w filmie
nie zabraknie również postaci odgrywanych
przez: Tomasza Karolaka, Weronikę Książkiewicz, Piotra Głowackiego, Danutę Stenkę
i Joannę Jarmołowicz. „Planeta Singli 2” to
także zupełnie nowi bohaterowie, w których
wcielą się: Iza Miko, Kamil Kula, Karola
Strasburger i Witold Paszt. O tym, że miłość
i święta to najlepsze okazje do kłótni widzowie, przekonają się w kinach już 9 listopada! „Planeta Singli 2” to jeden z najbardziej
oczekiwanych filmów tego roku. Związek Ani i Tomka przeżywa poważny kryzys. On,
showman-celebryta, wcale nie ma zamiaru się ustatkować. Ona z kolei chce poważnego
związku. Tymczasem na horyzoncie pojawia się Aleksander – zauroczony Anią milioner,
właściciel aplikacji Planeta Singli, przekonany, że nikt inny nie pasuje do niego bardziej
niż romantyczna nauczycielka muzyki.
Reżyseria: Sam Akina.
Gatunek: komedia romantyczna.
Produkcja: Polska.
Premiera: 9 listopad 2018.
Czas trwania: 115 min.
Dni i godziny seansów:
 9.11, godz. 18.00 i 20.00  10.11, godz. 18.00 i 20.00
 12.11, godz. 18.00 i 20.00  13.11, godz. 20.00
 19.11, godz. 18.00 i 20.00  20.11, godz. 18.00 i 20.00
 24.11, godz. 16.00  25.11, godz. 16.00

Œwi¹teczne dy¿ury
 11 listopada czynna apteka „Dbam o zdrowie” – Złotoryja, ul. Hoża 11,
tel. 76 878 70 01.
 18 listopada czynna apteka „Zdrój” – Złotoryja, ul. Kaczawska 7,
tel. 76 878 40 25.

NR 19 (1009)  STR. 13

KLAKSON I SPÓŁKA
Przepełniona szalonymi przygodami i humorem barwna
opowieść o perypetiach pewnego auta, które wbrew przeciwnościom losu pragnie zrealizować swe największe
marzenie. W świecie zamieszkałym przez auta pewna
mała taksówka o imieniu TAXI wiedzie skromne życie
na poboczu wielkiego miasta, marząc o przygodach,
przyjaźniach i wielkiej chwale. Gdy nowopoznana piękna
czerwona wyścigówka wpadnie w kłopoty, TAXI będzie
musiał przeciwstawić się bandzie wrednych ciężarówek i
wraz z grupą cztero- i dwukołowych kumpli ruszyć jej z
odsieczą. TAXI wkrótce odkryje, że szlachetność i odwaga
to najlepszy sposób na realizację marzeń, zdobycie przyjaciół i zostanie bohaterem wielkiej metropolii!
Reżyseria: Yusry Abdul Halim.
Gatunek: animacja. Premiera: 9 listopada 2018. Czas trwania: 90 min.
Dni i godziny seansów:
 23.11, godz. 16.00  24.11, godz. 14.00
 25.11, godz. 14.00  26.11, godz. 16.00  27.11, godz. 16.00

BOHEMIAN RHAPSODY
„Bohemian Rhapsody” to niezwykła opowieść o powstałym w latach 70. XX wieku zespole Queen i jego frontmanie Freddiem Mercurym. Film ukazuje błyskotliwą karierę
grupy, która dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu
brzmieniu wspięła się na szczyty sławy, dopóki skandalizujący styl życia Mercury’ego nie postawił wszystkiego
pod znakiem zapytania. Film „Bohemian Rhapsody”
zaczyna się od legendarnego występu Queen na Live
Aid – jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych
lat osiemdziesiątych. W ramach tego charytatywnego
koncertu 13 lipca 1985 r. na dwóch scenach – Wembley
Stadium w Londynie oraz John F. Kennedy Stadium w
Filadelfii – pojawiły się największe gwiazdy świata. Koncert, zorganizowany, by zebrać środki na osoby dotknięte głodem w Etiopii, był jednym
z największych wydarzeń transmitowanych przez satelity i stacje telewizyjne w historii,
gromadząc przed telewizorami 1,9 miliarda widzów w 150 krajach świata.
W obsadzie, prócz odgrywającego główną rolę Ramiego Maleka, zobaczymy Lucy Boynton
(„Morderstwo w Orient Expressie”) jako Mary Austin, Gwilyma Lee („Jamestown”) jako
gitarzystę Briana Maya, Bena Hardy’ego („The Women in White”) jako perkusistę Rogera
Taylora i Joe Mazzello („Jurassic Park”) jako basistę Johna „Deacy” Deacona, Aidana
Gillena („Gra o tron”) w roli pierwszego managera Queen, Johna Reida, Toma Hollandera
(„Nocny recepcjonista”) jako prawnika, a potem managera kapeli Jima „Miami” Beacha, a
także Allena Leecha („Downton Abbey”) w roli Paula Prentera, który zaczynał jako asystent
Reida, by potem zostać osobistym managerem Freddiego Mercury’ego. Wieloletniego partnera Freddiego, Jima Huttona, gra Aaron McCusker („Shameless – Niepokorni”), zaś Mike
Myers („Austin Powers”) wcieli się w rolę Raya Fostera z wytwórni EMI Records.
Gatunek: dramat. Produkcja: USA 2018.
Premiera: 2 listopad 2018. Czas trwania: 134 min. Reżyseria: Bryan Singer.
Dni i godziny seansów:
 23.11, godz. 18.00  25.11, godz. 18.00
 26.11, godz. 20.30  27.11, godz. 18.00
PIERWSZY CZŁOWIEK
Na fali wielkiego sukcesu nagrodzonego sześcioma
Oscarami obrazu „La La Land” Damien Chazelle, laureat
Nagrody Akademii dla najlepszego reżysera, przedstawia
efekt kolejnej współpracy z Ryanem Goslingiem. W filmie
„Pierwszy człowiek” zobaczymy kulisy pierwszej udanej
misji człowieka na Księżyc. Twórcy skupili się na żmudnych przygotowaniach Neila Armstronga do historycznej
misji Apollo 11. „Pierwszy człowiek” to obraz, który powstał na motywach książki Jamesa R. Hansena, skupia się
na misji widzianej oczyma Neila Armstronga. Poznajemy
smak triumfu, ale i cenę, jaką za misję zapłacił Armstrong,
jego rodzina, przyjaciele i bliscy oraz naród. Chazelle zastanawia się nad ceną, jaką zapłacił Armstrong, wyruszając
w najbardziej niebezpieczną misję w historii ludzkości. Próbuje dowiedzieć się, czy cena
ta warta była niekwestionowanego sukcesu. Kontynuując swą filmową drogę, Chazelle po
zmierzeniu się z tematem trudnej drogi do osiągnięcia doskonałości w obrazie „Whiplash”
oraz zdekonstruowaniu gatunku musicalu w „La La Land”, staje przed trudnym zadaniem
pokazania filmu opowiadającego o jednej z najważniejszych misji w historii ludzkości,
zapraszając publiczność w wyjątkową podróż. W roli pełnej pasji, odważnej i niedocenionej
bohaterki drugiego planu całej misji – żony Armstronga – Janet Armstrong zobaczymy
znaną z serialu „The Crown” Claire Foy. W pozostałych rolach: Pablo Schreiber i Jason
Clarke.
Reżyseria: Damien Chazelle. Gatunek: dramat. Czas trwania: 141 min.
Premiera: 19 października 2018. Produkcja: USA.
Dni i godziny seansów:
 23.11, godz. 20.30  25.11, godz. 20.30  26.11, godz. 18.00  27.11, godz. 20.30
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Górnik spadł z podium

Judocy z workiem medali

Piłkarze Górnika Złotoryja przegrali na wyjeździe z Jelenią
Górą.

9-osobowa ekipa sekcji ju-jitsu Kazan Stowarzyszenia Asklepios przy Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi powróciła ze Świebodzina z dziewięcioma krążkami.

P

odopieczni Eugeniusza Oleśkiewicza ulegli w 13. kolejce
Karkonoszom Jelenia Góra 0:1.
Bramka dla gospodarzy padła 4
minuty przed gwizdkiem sędziego, zapraszającym piłkarzy do
szatni.
Przed spotkaniem nasi piłkarze
zajmowali trzecie miejsce w ligo-

wej tabeli. Dzisiaj, z dorobkiem 23
pkt., zajmują miejsce 5.
Tydzień wcześniej złotoryjanie
pokonali Spartę Grębocice 4:1.
W najbliższą sobotę zagramy
przed własną publicznością z drugim w tabeli AKS-em Strzegom.
Początek spotkania o godz. 14.
(reds)

Nasi akrobaci spisali się
na medal(e)

W

grapplingu srebro wywalczyli: Nikodem Durys (najmłodszy siedmiolatek startujący w
zawodach po raz pierwszy) i Julia
Florczak.
Brąz zdobyli: Dawid Śnieszko,
Szymon Tokarski i Tomasz Woźniak. Tuż za podium stanął Kacper
Misaczek.
W ju-jitsu mixed kumite złoto
wywalczyli: Julia Tańska i Kajetan Tkaczyk, a srebro – Konrad
Tkaczyk.
W sport ju-jitsu/fighting ju-jitsu
Konrad Tkaczyk zdobył srebrny

krążek, a Kajetan Tkaczyk uplasował się na 4. pozycji.
– Dziękujemy i gratulujemy
wszystkim zawodnikom i kadrze
trenerskiej pięknej postawy, godnego reprezentowania naszego miasta
i stowarzyszenia oraz osiągniętych
sukcesów. Wspaniała atmosfera
sportowej rywalizacji i sprawna
organizacja imprezy pozwoliła z
zadowoleniem wyjechać naszej
ekipie z gościnnego Świebodzina
– mówi w imieniu zarządu Asklepiosa Elżbieta Stalska.
(reds)

Trzy złote i dwa brązowe medale przywieźli złotoryjscy
akrobaci z międzynarodowego turnieju o puchar prezydenta Świdnicy.

Z

łoto wywalczyła czwórka aktualnych mistrzów Polski juniorów (Melchior Czarnik, Maciej
Durkalec, Michał Ziemak, Kacper
Sprawka) oraz ich młodsi koledzy,
startujący w kategorii młodzików
(Bartłomiej Durkalec, Bartosz
Polański, Jędrzej Stefanowski,
Krzysztof Urszulak).
Najwyższym trofeum swój start
ukoronowała także dwójka dziewcząt w składzie: Laura Stefanowska i Emilia Dziurbiel. Brązowe
krążki wywalczyły dwa kolejne
duety: Paulina Wojtyna i Hanna
Bartosz oraz Jadwiga Węglicka i
Magdalena Markiewicz.
Klub ZTA Aurum Złotoryja
wywalczył brązowy medal w
punktacji drużynowej.
Pozostałe osiągnięcia naszych

reprezentantów: 5. miejsce Wiktoria Bartosz i Maja Kurzawska,
7. miejsce Wiktoria Muszalska i
Emilia Domańska.
Debiutująca trójka dziewcząt:
Zuzanna Horbacz, Nadia Stefanowska i Magdalena Markiewicz
zajęła dobre 9. miejsce. Ten sam
zespół, startując dzień później na
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, wywalczył
4. miejsce.
Opiekunami złotoryjskich akrobatów byli Leszek i Tomasz Antonowiczowie. Warto dodać, że w
przygotowaniu drużyny pomagali
także byli zawodnicy klubu Piotr i
Paweł Horbaczowie.
(reds)

Złotoryjanie w finale pucharu Europy
Marek Zdancewicz ze Sportowej Akademii Taekwon-do w Złotoryi wywalczył srebro podczas Pucharu Europy Juniorów i Seniorów w Taekwon-do. Zawody zostały zorganizowane
w Sibiu (Rumunia). Imprezie towarzyszył Puchar Europy Dzieci i Kadetów,

S

portową Akademię Taekwondo na zawodach reprezentowało dziesięciu zawodników z
Jawora i Złotoryi, którzy startowali jako Team Dolny Śląsk razem
ze swoimi kolegami z regionu.
W klasyfikacji klubowej Team
Dolny Śląsk zajął wysokie drugie
miejsce, tuż za drużyną z Rosji

(sklasyfikowano 71 drużyn). W
klasyfikacji państw Polska uplasowała się na pierwszym miejscu
wśród 27 państw.
Medale dla SAT zdobyli: Marek
Zdancewicz (SAT Złotoryja) – srebro w konkurencji indywidualnej
walk juniorów pow. 75 kg, Kasper
Słociak (SAT Jawor) – srebro w

konkurencji indywidualnej walk
juniorów do 68 kg.
Turniej kadetów również stał na
wysokim poziomie sportowym.
Najlepiej z kadetek zaprezentowała się Kinga Serok (SAT Złotoryja), która ostatecznie uplasowała
się na wysokim 5. miejscu.
(reds)
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
 Sprzedam nieruchomości do
rozbudowy przemysłowej (pow.
0,2202 ha) w Wilkowie (po dawnych zakładach Lena). Tel. 691
864 943, 0044 751 164 30 79.
 Kupię garaż w Złotoryi przy ul.
W. Polskiego 30 lub ul. Wiosennej.
Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej
„Agat”. Kontakt tel. 602 502 555.
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,
64 m kw., przy ul. Słonecznej w
Złotoryi, tel. 883 747 494.

 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.
USŁUGI
 Cyklinowanie, solidnie + schody. Tel. 697 143 799.
AUTO-MOTO
 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze
zm.) Wójt Gminy Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Złotoryja, al. Miła 4 został wywieszony do
publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Kozowie przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.47.2018 Wójta
Gminy Złotoryja z dnia 16 października 2018 r.).
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
 asystent rodziny  brukarz  brygadzista
 cieśla  dekorator i projektant wnętrz
 doradca klienta  elektryk  fryzjer
 inspektor weterynaryjny do spraw higieny i ochrony zwierząt
 kamieniarz  kasjer-sprzedawca  kelner
 kierowca samochodu ciężarowego
 kierowca-mechanik  konstruktor
 kucharz  listonosz  magazynier
 malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 mechanik pojazdów samochodowych
 młodszy bibliotekarz  monter konstrukcji stalowych
 monter rur osłonowych
 monter sieci sanitarnych z umiejętnością obsługi niwelatora
 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 nauczyciel psycholog  operator maszyn
 operator wózka widłowego  opiekun medyczny
 palacz centralnego ogrzewania  pomoc kuchenna
 pomocnik drogowy-brukarz  pracownik biurowy
 pracownik produkcji  pracownik socjalny
 pracownik utrzymania ruchu
 robotnik budowlany  robotnik gospodarczy
 spawacz  specjalista ds. sprzedaży i transportu
 spedytor  sprzątaczka  sprzedawca
 sprzedawca-doradca klienta  stażysta  ślusarz
 śniadaniowa pomoc kuchenna  śrutownik
 terapeuta zajęciowy  tokarz-frezer  wartownik
 wulkanizator  wychowawca
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 asystent ds. księgowości  asystent notariusza
 bufetowa  konserwator  krawiec
 mechanik samochodowy
 opiekun medyczna  pomoc kuchenna
 pomoc nauczyciela
 pomoc zarządcy wspólnot mieszkaniowych
 referent administracyjno-biurowy  referent ds. księgowości
 referent finansowy-kasjer  robotnik gospodarczy
 salowa  sprzedawca  stolarz meblowy
 ślusarz  wulkanizator  wychowawca
W przypadku zainteresowania ofertą stażu prosimy o bezpośredni kontakt
z pośrednikiem pracy – doradcą klienta indywidualnego
OFERTY PRACY PRZEKAZYWANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY
DO UPOWSZECHNIENIA NA TERENIE POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
 asystent kierownika projektu
 betoniarz-zbrojarz  elektromechanik
 elektromechanik  grafik
 inżynier budownictwa – budownictwo ogólne
 kelner  kierowca samochodu ciężarowego
 księgowy  mechanik  operator ładowarki
 operator wózka widłowego  pielęgniarka
 pomoc mechanika  pracownik fizyczny
 programista
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.

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

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

F.H.U.
LUPUS

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

MOBILNY SALON
ZDROWIA I URODY
 Zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet w ciąży
 Zabiegi oczyszczające i rewitalizujące
 Zabiegi regenerujące (lifting bez skalpela)

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.

PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU!
DO +25km DOJAZD GRATIS,
tel. 883 951 878
lupusm3214@gmail.com

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

PRZYJMUJE:

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy

specjalista neurolog

Informacja

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.)
Wójt Gminy Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Złotoryja, al. Miła 4 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni:
- wykaz nieruchomości położonych w Wilkowie-Osiedlu i Jerzmanicach Zdrój przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.49.2018 Wójta Gminy Złotoryja z dnia
25 października 2018 r.).

CENNIK BANERÓW

na www.zlotoryjska.pl

 Baner pod menu
– 500 zł brutto
 Baner pod newsami
– 250 zł brutto
 Baner boczny
– 200 zł brutto

Cennik ogłoszeń
Cena MODUŁU o wymiarach 4,7 cm x 4,6 cm

CENA 1 MODUŁU:

Strony 2-16 – 25 zł brutto
Strona pierwsza – 75 zł brutto)
1/4 strony – 200 zł brutto
1/2 strony – 350 zł brutto
Cała strona – 600 zł brutto

RABATY:
 przy 3 emisjach – 10%  przy 5 emisjach – 15%
 przy 10 emisjach – 20%
 z tytu³u umowy o sta³ej wspó³pracy – rabaty do negocjacji
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Adrenalina i zumba – tego było im trzeba
W złotoryjskiej hali Tęcza odbyła się paraolimpiada, zorganizowana przez Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie.

N

a początek była oczywiście
rozgrzewka poprowadzona
przez Magdalenę Hrycaj. Patrząc
jak wszyscy tańczą zumbę, trudno
było uwierzyć, że w większości są

to osoby niepełnosprawne.
W imprezie udział wzięło 11
drużyn ze Złotoryi, Świerzawy, Legnicy, Legnickiego Pola,
Wojcieszyna, Wojcieszowa oraz

z Niemiec i Czech. Łącznie ok.
200 osób.
Gdy po rozgrzewce ekipy zaczęły rywalizację, widać było ich
wielkie zaangażowanie i chęć do
walki.
Każdy z uczestników może
się uważać za zwycięzcę, jednak nie każdy mógł stanąć na
podium. Ostatecznie zwyciężyła drużyna SOSW w Złotoryi.
Kolejne miejsca zajęły: Kloster
St. Marienstern, Werkstatt für
Behinderte Menschen St.Michael
i Lebenshilfe, „ALTMARKWEST”, Gemeinnützige GmbH.
Pozostałe drużyny otrzymały
wyróżnienia, a były to: WTZ w
Złotoryi, WTZ w Świerzawie,
WTZ w Wojcieszynie, WTZ w
Legnickim Polu, WTZ im. A.
Krakowskiego w Legnicy, WTZ
„Jutrzenka” w Legnicy, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Wojcieszowie, Zakładni Skola a
Prakticka Skola Arkadie o.p.s.
Uczestnicy wrócili do domów
wymęczeni, ale z miłymi wspomnieniami. – Najwięcej emocji
wzbudziła rywalizacja podczas
przeciągania liny. To ona wyzwoliła w uczestnikach dużo adrenaliny. Trzeba było wykazać się sporą
siłą i wytrzymałością – wspomina

Joanna Kicińska z Warsztatów
Terapii Zajęciowej z Złotoryi.
- Dziękujemy wszystkim drużynom za zdrową rywalizację i mam

nadzieję, że widzimy się za rok
– mówi dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Świerzawie
Maciej Pietruszka.
(reds)

