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Więcej informacji i zdjęć na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
budynku, z którego ukradli elektronarzędzia oraz silnik elektryczny. Straty szacuje się na kwotę
kilku tysięcy złotych.

Otworzą swój
warsztat

(Wojciechów) – Nieznani sprawcy włamali się do pomieszczenia
gospodarczego, z którego ukradli elektronarzędzia oraz zestaw
narzędzi warsztatowych, powodując straty na kwotę ponad 2
tys. zł.

Okazja
czyni złodzieja

(Proboszczów) – Wykorzystując
nieuwagę właściciela otwartego
samochodu osobowego, nieznani
sprawcy dostali się do jego wnętrza, skąd ukradli telefon komórkowy wart kilkaset złotych.

Uciekli
na rowerze?

(Wojcieszyn) – Nieznani sprawcy
włamali się do pomieszczenia
gospodarczego, z którego ukradli
spawarkę elektryczną oraz rower.
Straty szacuje się na kwotę ponad
4 tys. zł.

Lornetka fajna
sprawa

(Wojcieszów) – Nieznani sprawcy
włamali się do altanki, z której
ukradli radio, lornetkę oraz drobne
przedmioty.

Zabezpieczenia
pomogły

(Lubiatów) – Do agregatu prądotwórczego włamali się nieznani
sprawcy i ukradli ok. 30 litrów
oleju napędowego. Złodzieje usiłowali także dostać się do garażu,
jednak dzięki zastosowaniu w
nim kilku systemów zabezpieczeń
czyn ten im się nie udał.

Wynieśli
silnik

(Prusice) – Nieznani sprawcy
włamali się do niezamieszkałego

Kolumna
do wymiany

(Kozów) – Wybijając szybę boczną w samochodzie osobowym,
nieznani sprawcy dostali się do
jego wnętrza i zniszczyli obudowę
kolumny kierowniczej, a następnie ukradli akumulator.

Nie będzie
nagrania

(Wojcieszyn) – Mieszkaniec wsi
poinformował, że za pośrednictwem portalu internetowego kupił
kamerę GoPro, jednak po wpłacie
na wskazany rachunek bankowy
kwoty 1300 zł nie otrzymał zakupionego towaru, a kontakt ze
sprzedającym urwał się.

Ja chcę
frytki!

(Złotoryja) – Mieszkaniec miasta
poinformował, że kupił za pośrednictwem internetu frytkownicę,
jednak po wpłacie na wskazany
rachunek kwoty prawie 300 zł zakupionego towaru nie otrzymał.

Nie odzyskał
danych

(Złotoryja) – Mieszkaniec poinformował policję, że za pośrednictwem firmy świadczącej usługi
internetowej chciał odzyskać z
telefonu komórkowego utracone
dane. Po dokonaniu wpłaty na
wskazane konto firma zerwała z
kupującym kontakt.
Na podst. inf.
sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

Wystarczyła iskra, by grzmotnęło
W jednym z budynków jednorodzinnych przy ul. Brzozowej w Złotoryi o mały włos nie doszło
do wybuchu gazu ziemnego. Było go tak dużo w powietrzu, że wystarczyłaby iskra, aby
zniszczony został cały dom.

G

az wyczuł właściciel budynku, który powrócił do domu
po kilkudniowej nieobecności.
Natychmiast zaalarmował straż
pożarną. Na miejsce po krótkiej
chwili przyjechali strażacy ze złotoryjskiej PSP i weszli do środka z
detektorem wielogazowym, który
pokazał przekroczenie dolnej granicy wybuchowości gazu. Ratow-

nicy opuścili budynek do czasu
przyjazdu pogotowia gazowego
i zakręcenia głównego zaworu.
Dopiero wtedy weszli ponownie do
domu i zaczęli go wietrzyć, otwierając okna, a następnie uruchamiając wentylator. Akcja wietrzenia z
gazu trwała 1,5 godziny.
Przyczyną ulatniania się gazu
było uszkodzenie instalacji we-

wnątrz budynku wskutek nieprawidłowego usunięcia pieca
gazowego. Wiele wskazuje na to,
że został on skradziony – podczas
działań stwierdzono wybicie okna
w pomieszczeniu, w którym piec
był zamontowany. Czynności
dochodzeniowe w tej sprawie
podjęła policja.
(as)

Na promilach „wystrzelił” z łuku
W Lubiechowej na ul. Polnej kierujący motorowerem 54-letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu.
Przed jazdą dodał sobie nieco odwagi „kilkoma głębszymi”.

P

rzybyli na miejsce policjanci
złotoryjskiej drogówki ustalili, że 54-letni mieszkaniec Świerzawy stracił panowanie nad
pojazdem na łuku drogi i wpadł
do przydrożnego rowu. – Po badaniu stanu trzeźwości okazało
się, że mężczyzna ma prawie 2
promile alkoholu w wydychanym

Gdzie jest kierowca?
(Sędziszowa, 17 sierpnia) – Przed
południem do rowu przy drodze
wojewódzkiej wjechał opel astra.
Gdy do kraksy przyjechali strażacy
ze Świerzawy, Sokołowca i Złotoryi, przy aucie nie było kierowcy
– najprawdopodobniej oddalił się
z miejsca kolizji. Nie było też żadnych innych osób poszkodowanych.
Straż zabezpieczyła teren, a czynności dochodzeniowe w celu ustalenia
kierowcy podjęła policja.

powietrzu – informuje oficer prasowy złotoryjskiej KPP nadkom.
Justyna Pitera.
Pierwszej pomocy motorowerzyście, który skarżył się na ból
miednicy, udzielili strażacy z OSP
Świerzawa i PSP Złotoryja, którzy
pojawili się na miejscu kraksy
jako pierwsi. Mężczyzna został
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Zacierali ślady?
(Złotoryja, 22 sierpnia) – Dyżurny
PSP otrzymał po godz. 2 w nocy
zgłoszenie o pożarze samochodu

(i)

Ściernisko dawno nie
płonęło
(Wojciechów, 25 sierpnia) –
Strażacy ze złotoryjskiej PSP i
jednostki OSP Zagrodno gasili w
południe pożar na polu. Paliło się
ściernisko. Płomieniami objętych
było 6 arów. Ogień został ugaszony strumieniami wody.

Drzewo wyrosło w złym
miejscu

Transport nie dojechał
(Wojciechów, 17 sierpnia) – Na
autostradzie A4 ciężarowa scania
wjechała wieczorem do rowu. W
wypadku nikt nie odniósł obrażeń.
Interweniowali strażacy ze Złotoryi, Chojnowa i Zagrodna, którzy
odłączyli akumulator w ciężarówce i zabezpieczyli miejsce kraksy.
Do wycieku paliwa nie doszło.
Tira usunęła pomoc drogowa.

ułożony na noszach i przekazany
pogotowiu ratunkowemu. Doznał
złamania kości udowej i przewieziono go do szpitala w Legnicy.
Za popełnione przestępstwo grozi
mu do 2 lat pozbawienia wolności,
wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów do 10 lat.

osobowego przy ul. Zimowej. Gdy
na miejsce przyjechali strażacy,
okazało się, że płoną 2 auta: bmw
i renault, oddalone od siebie o ok.
20 m. Straż ugasiła płomienie,
ale pojazdy uległy zniszczeniu.
Podczas akcji gaśniczej nie można
było ustalić właścicieli samochodów, gdyż nie posiadały one
tablic rejestracyjnych. Czynności
dochodzeniowe w tym kierunku
podjęła policja.

Gazeta Z³otoryjska
– tygodnik samorz¹du terytorialnego ziemi z³otoryjskiej
Redakcja: redaktor naczelny: Piotr Maas. reporterzy: Micha³ Sêdrowicz, Iwona Pietruszczak. Adres redakcji: 59-500
ZŁOTORYJSKA
Z³otoryja, pl. Reymonta 5, woj. dolnoœl¹skie, sekretariat: tel./fax 76 878 35 65, księgowość: 76 878 34 28.
www.gazeta.zlotoryja.pl, e-mail: gazeta@zlotoryja.pl
Redakcja nie zwraca materia³ów niezamówionych, zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nades³anych komunikatów, apeli, wyst¹pieñ,
oœwiadczeñ, listów itp. Materia³y do druku przyjmujemy do pi¹tku przed wydaniem numeru. Za treœæ og³oszeñ, reklam oraz tekstów sponsorowanych
redakcja nie odpowiada. Teksty sponsorowane oznaczamy symbolem (TS).
Wydawca: Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, 59-500 Z³otoryja, pl. Reymonta 5, tel. 76 878 33 74. Og³oszenia przyjmujemy od poniedzia³ku do
pi¹tku w godzinach 8-16. Sk³ad: Redakcja „Gazety Z³otoryjskiej”. Druk: Polska Press Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, Drukarnia w Sosnowcu. Nak³ad:
1.000 egz. Kolporta¿ w³asny. Gazeta jest cz³onkiem Polskiego Stowarzyszenia Prasy Lokalnej.

GAZETA
PIELGRZYMKA  ŒWIERZAWA  WOJCIESZÓW  ZAGRODNO  ZŁOTORYJA

(Podolany, 27 sierpnia) – Na
drodze powiatowej volkswagen
passat uderzył w przydrożne drzewo. Do wypadku doszło ok. 2 w
nocy. W zderzeniu poszkodowane
zostały dwie osoby, które nie odniosły poważniejszych obrażeń
– pomocy udzieliło im pogotowie
ratunkowe. Zabezpieczeniem
miejsca kraksy zajęli się strażacy
ze Złotoryi, Prusic i Wysocka.

Jedzenie w nocy szkodzi
(Złotoryja, 29 sierpnia) – Po
godz. 2 dyżurny PSP otrzymał
zgłoszenie o zadymieniu na klatce schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica.
Strażacy na miejscu ustalili, że
dym wydobywa się z jednego z
mieszkań. W środku znajdował
się lokator, którego wyprowadzono na zewnątrz. Przebadało
go pogotowie ratunkowe, ale nie
miał objawów podtrucia spalinami. Przyczyną alarmu okazał się
garnek z potrawą pozostawiony na
zapalonej kuchence gazowej. Strażacy wynieśli garnek na zewnątrz
i przewietrzyli lokal.
Na podst. inf.
mł. bryg. Andrzeja Śliwowskiego
oprac. (as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Ile kosztował nas Jerzmanicka sprzedana za
ostatni weekend? prawie 3 miliony!
Złotoryjski ratusz podsumował, ile kosztowały atrakcje
ostatniego wakacyjnego weekendu w naszym mieście.
Chodzi o biwak historyczny, koncert disco polo i przejazd
zabytkowych samochodów przez starówkę.

K

oszt organizacji obu imprez
sięgnął ponad 50 tys. zł. –
To nie są wygórowane kwoty,
biorąc pod uwagę, jak wiele
się działo w miniony weekend
oraz w porównaniu z kosztami
organizacji niektórych imprez w
latach poprzednich. Widzów na
obu wydarzeniach nie brakowało,
dużym zainteresowaniem cieszyły
się zwłaszcza sobotnie wieczorne
koncerty, więc moim zdaniem to
dobrze wydane pieniądze – uważa
burmistrz Robert Pawłowski.
Tegoroczny Biwak Historyczny
to dla budżetu miejskiego wydatek
25 563 zł. Nieco ponad połowa
tej kwoty została przeznaczona
na pokrycie kosztów przyjazdu i
obozowego posiłku dla ok. 150

rekonstruktorów (tzw. żołd), którzy
stworzyli historyczne widowisko
na starówce. Pozostałą sumę pokryły wydatki logistyczne, m.in.
zapewnienie ochrony.
Koncert na pożegnanie wakacji,
zorganizowany na al. Miłej po
bitwie, kosztował 28 860 zł. W tej
kwocie ok. 17,5 tys. zł poszło na
zakontraktowanie zespołów. Pozostałe środki zostały przeznaczone
na wynajęcie ochrony, sceny,
ogrodzenia, nagłośnienie.
Pieniądze na zorganizowanie
obu imprez pochodziły z budżetu
miejskiego.
Dodajmy, że niedzielny przejazd
zabytkowych samochodów nic
miasta nie kosztował.
(as)

Z przedszkolem
żadnego problemu
Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc dla dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Złotoryi. Placówka nadal prowadzi
rekrutację na rozpoczynający się za tydzień nowy rok
szkolny, kusząc rodziców wysokością comiesięcznych
opłat.

W

tej chwili do przedszkola
zapisanych jest 115 dzieci
w wieku od 3 do 6 lat. – Wiemy,
że nie wszyscy rodzice wysłali
swoje 4- czy 5-letnie pociechy
do przedszkola. A szkoda, bo
w naszej placówce możemy im
zapewnić dobrą opiekę i edukację, przygotowując do podjęcia
nauki w szkole. Czekamy na
nich – mówi Jolanta Smolińska,
dyrektorka Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi. – Mamy
doświadczoną i wykwalifikowaną
kadrę pedagogiczną prowadzącą
ciekawe zajęcia, bogaty kalendarz
uroczystości przedszkolnych,
cykliczne teatrzyki, koncerty i
konkursy, bezpłatne zajęcia z
języka angielskiego, a także urozmaicone posiłki przygotowane w
przedszkolnej kuchni oraz duży
przestronny plac zabaw – wylicza
pani dyrektor.
Placówka przy ul. Górniczej funkcjonuje 5 dni w tygodniu od godz. 6
do 16. Za dzieci 6-letnie rodzice nie

ponoszą opłaty stałej. W przypadku pozostałych przedszkolaków
odpłatność wynosi 1 zł za godzinę
(chodzi o czas pomiędzy godz. 6 a
8 oraz między 13 a 16, gdy dziecko
pozostaje dłużej w przedszkolu).
Do tego trzeba doliczyć 5,50 zł –
to stawka dzienna za wyżywienie.
Miesięczne opłaty za 5-latka, który
będzie uczęszczał do placówki
przy Górniczej, to zatem ok. 220240 zł, w zależności od tego, jak
długo jest miesiąc. Jak dodaje
dyrektor Smolińska, każdy dzień
nieobecności dziecka w przedszkolu jest rodzicom odliczany od
miesięcznego rachunku.
Rodzice czy opiekunowie zainteresowani zapisaniem dziecka
do PM nr 2 powinni się zgłosić
do placówki, w godz. od 7 do 15.
Informacje telefoniczne można
uzyskać pod numerem 76 878 38
20. Wniosek zgłoszenia do pobrania ze strony internetowej www.
przedszkole2zlotoryja.pl
(as)

Złotoryja otrzyma spory zastrzyk ﬁnansowy – ratusz sprzedał we wtorek ponad
2-hektarowy kawałek gruntu przy ul. Jerzmanickiej. Kupiec z Lubina zapłaci niemal 2,8
mln zł, co jest rekordową sumą jak na warunki złotoryjskie. Prawdopodobnie wybuduje
tam budynki wielorodzinne z mieszkaniami na sprzedaż.

M

iasto wystawiło na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną składającą się z 18
mniejszych działek budowlanych. To grunty położone za
Zespołem Szkół Zawodowych w
Złotoryi, o łącznej powierzchni
prawie 2,3 ha. Część działek
była już wystawiana na przetarg,
ale chętnych nie było. Urząd
Miejski w Złotoryi postanowił
więc sprzedać kilkanaście nieruchomości razem, licząc na to,
że ziemią zainteresuje się firma
deweloperska.
I tak też się stało. Zainteresowanie zakupem ziemi wyraziła firma
ZUW Urbex z Lubina, zajmująca
się budownictwem mieszkaniowym i przemysłowym. Ma
doświadczenie m.in. w adaptacji
starych budynków na obiekty
mieszkalne. Urbex jako jedyny
wniósł wadium w wysokości 300
tys. zł. Działkę kupił za blisko 2,8
mln zł (cena wywoławcza 2 759
773,14 zł brutto plus jedno postąpienie w kwocie 30 000 zł).
– Ta transakcja to efekt wielu
miesięcy promocji tych gruntów
poza Złotoryją oraz dziesiątek

spotkań i rozmów z różnymi deweloperami, które przeprowadzili
pracownicy urzędu. Ten sukces
sam nie przyszedł – podkreśla
burmistrz Robert Pawłowski.
Wg naszych ustaleń, to najwyższa kwota za sprzedaż gruntu,
jaką miastu udało się uzyskać
podczas jednej transakcji. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu
ratusz sprzedał za ponad pół
miliona złotych inna działkę,
przy ul. Kolejowej – kupiła ją
firma Hansa-Flex, która będzie
rozbudowywała swój zakład.
– Był zastój w sprzedaży nieruchomości, ale ostatnie przetargi pokazują, że znowu jest
zainteresowanie złotoryjskimi
gruntami. Nie bez wpływu na
to jest zapewne realizacja dużej
inwestycji na strefie, czyli fabryki
Borgersa – mówi Jacek Janiak,
naczelnik Wydziału Administracji, Geodezji i Rozwoju Miasta
w UM. – Liczymy na to, że dzięki tej transakcji łatwiej będzie
sprzedać kolejne działki, w tym
dwie usługowe, a teren przy ul.
Jerzmanickiej zacznie się rozwijać. To bardzo perspektywiczne

miejsce na mapie Złotoryi.
Teren, który miastu udało
się dziś sprzedać, ma kształt
regularnego prostokąta i jest
nieuzbrojony (sieci energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna,
wodna, sanitarna i deszczowa
znajdują się na działce sąsiedniej, po drugiej stronie drogi,
natomiast rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji miasto
zamierza wykonać w ciągu 3 lat).
Dotąd były to grunty orne. W
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki
są przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową jedno- lub wielorodzinną.
Działka, którą kupił Urbex, to
zaledwie jedna czwarta wszystkich gruntów, jakie miasto posiada przy ul. Jerzmanickiej i które
chce sprzedać w najbliższych
latach pod budownictwo jednorodzinne oraz pod usługi. Część
z nich jest bardzo atrakcyjna pod
względem widokowym – rozciąga się z nich panorama na Góry
Kaczawskie i Karkonosze.
(as)

Burmistrz chce rozmawiać
o budżecie obywatelskim
O budżecie obywatelskim bez ogródek – w przyszłym tygodniu po raz pierwszy formalnie
ma się on stać tematem debaty publicznej w Złotoryi.

S

potkanie pn. „Porozmawiajmy
o budżecie obywatelskim”
odbędzie się we wtorek 5 września o godz. 17. Z inicjatywą jego
zorganizowania wyszedł Robert
Pawłowski, który zapewnia, że
wbrew wielu internetowym komentarzom nie jest przeciwnikiem
budżetu obywatelskiego.
– Jestem natomiast przeciwny bezsensownemu wydawaniu pieniędzy publicznych, a do tego właśnie
może się sprowadzić budżet obywatelski przy wysokości środków,
jakimi dysponuje nasze miasto.
Przy budżecie obywatelskim w
Złotoryi wcale pieniędzy nie przybędzie – uważa burmistrz. – Ale
możemy otwarcie porozmawiać o

tych wszystkich problemach już
we wtorek, zapraszam wszystkich
zainteresowanych tematem mieszkańców – zachęca.
Spotkanie odbędzie się tym
razem nie w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, lecz w sali klubowej
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji (I piętro, drzwi po prawej stronie na końcu korytarza).
Przypomnijmy, że na początku
lipca w ratuszu odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie
społecznych propozycji do przyszłorocznego budżetu. Złotoryjanie zgłosili 35 pomysłów. Na
spotkaniu pojawiło się niespełna
20 osób.
Budżet obywatelski jest uznawa-

ny za jeden z elementów budowy
społeczeństwa obywatelskiego i
za jedną z głównych form partycypacji społecznej, czyli udziału
mieszkańców w decydowaniu
o sprawach gminy. Generalnie
polega na tym, że w budżecie
komunalnym wydziela się pewną
pulę pieniędzy, którą przeznacza
się na realizację inicjatyw zgłoszonych przez mieszkańców.
Postulat utworzenia takiej formy
budżetu coraz częściej pojawia
się w ostatnich miesiącach w
dyskusji publicznej w naszym
mieście. Stał się też przedmiotem
interpelacji radnych podczas sesji
rady miejskiej.
(as)
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Największe dziury na miejskich Ulica Gwarków w
drogach idą do równania
końcu wypięknieje
Ulice Wilcza i Garbarska mają być naprawione do końca sierpnia. Miasto chce też
położyć asfalt na ul. Karola Miarki. Trwają prace. W tym tygodniu ma być również gotowa
ul. Sienkiewicza.

N

aprawa obejmie najbardziej
zniszczone i dziurawe odcinki ulic, które od kilku miesięcy irytują złotoryjskich kierowców i „testują” zawieszenie samochodów.
Na Wilczej chodzi o fragment od
skrzyżowania z Wiśniową (przy
wejściu do gimnazjum) do łącznika ze Słoneczną. Przebudowa
obejmie powierzchnię 615 m kw.
i będzie polegała na wyrównaniu
istniejącej nawierzchni asfaltowej,
ułożeniu warstwy wzmacniającej
z siatki chroniącej przed spękaniami, a następnie położeniu
warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-bitumicznej o grubości

4 cm. Wyregulowanych ma być
również 15 studzienek.
Podobny zakres prac ma być
przeprowadzony na ul. Garbarskiej, na odcinku w pobliżu mostu.
Tutaj droga zostanie wyrównana,
wzmocniona i zyska nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na powierzchni 582 m kw.
Obydwa remonty ma wykonać
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i
Mostów Kobylarnia SA – ta sama
firma, która przeprowadza modernizację ul. Sienkiewicza na zlecenie
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu. Przedsiębiorstwo
złożyło w złotoryjskim ratuszu

najkorzystniejszą pod względem
cenowym ofertę. Roboty na Wilczej i Garbarskiej mają kosztować
razem 128 tys. zł.
W najbliższym czasie przybędzie
też asfaltu na ul. Miarki. Utwardzona droga kończy się w tej
chwili na wysokości wielorodzinnych budynków komunalnych,
zaraz za zakrętem. Mieszkańcy,
którzy w ostatnich latach postawili
swoje domy w dalszej części ulicy,
dojeżdżają do nich drogą gruntową. Problem mają też rolnicy, dla
których Miarki stanowi dojazd
do pól. Urząd Miejski w Złotoryi
zlecił położenie asfaltu na długości ok. 250 m. Droga będzie miała
szerokość 3 m. Koszt inwestycji
to 80 tys. zł. Połowę tej kwoty
zgodzili się pokryć mieszkańcy
ulicy, z którymi ratusz podpisał
umowę.
– Propozycja współfinansowania
inwestycji wyszła od jednego ze
złotoryjan, który ma wybudowany
dom przy ul. Miarki. W podobny
sposób kilka lat temu była zbudowana ul. Granitowa w Złotoryi, do
której również dołożyło się dwóch
przedsiębiorców posiadających
tam firmy – tłumaczy burmistrz
Robert Pawłowski.
(as)

Trawa na stadionie
już „zaszczepiona”
Na całej płycie złotoryjskiego stadionu została już położona trawa. Tym samym prace modernizacyjne zbliżają się ku ﬁniszowi i powinny się zakończyć w ciągu 2 tygodni.

U

rząd Miejski w Złotoryi
rozpoczął już pielęgnację
murawy, która jest najbardziej
wrażliwym elementem całego
przedsięwzięcia. Trawie należy
zapewnić takie same warunki,
jakie miała na farmie pod Szczecinkiem, skąd przyjechała. Gdy się
przyjmie, będzie można „ozdobić”
ją białymi liniami.
Równolegle do prac na płycie stadionu trwa modernizacja budynku z
szatniami i całym zapleczem. (ms)

Urząd Miejski w Złotoryi ogłosił przetarg na przebudowę
ulicy Gwarków.

M

ieszkańcy tej części miasta
od lat czekali na tak dobre
wiadomości. Udało się pozyskać
środki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
Cała inwestycja ma kosztować
ok. 360 tys. zł, a z programu
sfinansowana zostanie połowa
kosztów.
Otwarcie ofert nastąpi 5 wrze-

śnia, a ewentualny wykonawca
będzie musiał uporać się z zadaniem w ciągu 7 tygodni od dnia
podpisania umowy.
W ramach inwestycji przebudowane zostaną jezdnia, chodniki i
zjazdy na długości niemal 240 m.
Jezdnia ma mieć szerokość od 5,6
do 6 metrów, a chodniki z kostki
polbrukowej od 1,4 do 2 m.
(ms)

Sprzątajmy po
swoim pupilu
We wrześniu na terenie Złotoryi zostaną zamontowane
dystrybutory z papierowymi torebkami i łopatkami na psie
odchody.

D

ystrybutory będą mocowane
do koszy na śmieci. Na razie
ratusz zamontuje ich 10. – Jeżeli
nowe pakiety się sprawdzą, to w
przyszłym roku kupimy większą

ilość – zapewniają urzędnicy.
odajmy, że na terenie Złotoryi jest już ponad 30 tzw.
psich pakietów, czyli koszy na
zwierzęce odchody.
(ms)

D

Słupki
zablokują wjazd
Startują Aktywni 50+

Organizatorzy miejskiego programu aktywności ﬁzycznej AKTYWNI 50+ informują, iż rozpoczęcie sezonu 2017/2018 nastąpi w dniu 8.09.2017 r. (piątek) nad
złotoryjskim zalewem o godz. 18. Start zajęć będzie miał miejsce 11 września
(poniedziałek). Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny będzie od 6 września
na stronie www.hala.zlotoryja.pl oraz na recepcji hali.

Już jutro Urząd Miejski planuje ponownie uruchomić automatyczne słupki blokujące wjazd pojazdów do centrum
miasta.

O

d 1 września wjazd na ulice:
Piłsudskiego, Rynek i Basztową będzie zamknięty od piątku
od godz. 18 do poniedziałku do
godz. 5.

Słupki zamontowane są na ul.
Piłsudskiego oraz skrzyżowaniu
Solnej i Rynek.
(ms)
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Borgers czuje się w Złotoryi jak w domu
Minister, posłowie, marszałek województwa, biskup i wielu innych znamienitych gości pojawiło się w czwartek na uroczystym otwarciu złotoryjskiego
zakładu Borgersa.

J

estem pod ogromnym wrażeniem tego, co zobaczyłem w
złotoryjskim zakładzie – mówił
prezes firmy Werner Borgers.
– Lokalizacja w Złotoryi jest
bardzo dobra. Mamy tu spory
potencjał wykwalifikowanych
pracowników. Od początku poczuliśmy się w Złotoryi jak w
domu – chwalił.
– Gratuluję i dziękuję, że jako
lokalizację wybraliście Złotoryję,
a co za tym idzie Dolny Śląsk
– dziękował Cezary Przybylski,
marszałek województwa dolnośląskiego.
Z kolei burmistrz Robert Pawłowski przyznał w swoim przemówieniu, iż ma wielką tremę, „gdyż
tak zacnych gości w Złotoryi od
dawna nie było”. – My w Złotoryi
wiemy, jak ważna jest praca, dlatego musimy zabiegać o to, aby
przychodzili do nas inwestorzy i
aby dobrze się u nas czuli – mówił
burmistrz. Na koniec, zwracając
się po niemiecku do zarządu firmy, powiedział: – Proszę zatroszczyć się o swoich pracowników,
gdyż oni są naszym skarbem. Są
naszym złotem.
Głos zabrał także Adam Hamryszczak – podsekretarz stanu,
minister rozwoju regionalnego.
– Otwarcie tej fabryki stanowi początek zaplanowanych na wiele lat
inwestycji. Życzę wam satysfakcji
i kolejnych sukcesów – mówił,
zwracając się do szefostwa i pracowników firmy Borgers.
Obecni byli także posłowie:
Elzbieta Stępień, Robert Kropiwnicki, Ewa Drozd, Zofia Czernow i senator Krzysztof Mróz.
Na otwarcie nie mogła przybyć
posłanka Marzena Machałek,
sekretarz stanu w MEN, której
pomoc okazała się bezcenna w
kluczowym momencie inwestycji.
Posłanka w odczytanym oficjalnie
liście przesłała gratulacje oraz
życzenia powodzenia.
Nową halę produkcyjną poświęcił biskup legnicki Zbigniew
Kiernikowski.
Część oficjalna, którą rewelacyj-

nie poprowadził mec. Krzysztof
Bramorski, wzbogacona została
licznymi występami artystycznymi oraz filmem prezentującym
działalność Borgersa. Po niej goście udali się na poczęstunek.
orgers od kilku miesięcy
wdrażał w Złotoryi produkcję
elementów wygłuszeniowych kabiny nowego modelu ciężarówki
Scania (tzw. dressing kabiny). To
pierwszy projekt uruchomiony w
złotoryjskiej fabryce koncernu. –
Produkcja trwa, zakończyliśmy
pierwszy etap budowy zakładu
w Złotoryi, prawie zgodnie z
planem. Kolejne projekty są w
drodze – mówi mecenas Krzysztof Bramorski, który reprezentuje
Borgersa w Polsce. Firma jeszcze
w tym roku zamierza uruchomić
produkcję elementów wygłuszeniowych dla koncernu Daimler.
orgers zatrudnia w tej chwili
ponad 60 osób. Budowanie
zespołu trwa, cały czas przyjmowani są nowi pracownicy, stosownie do potrzeb produkcyjnych. Do
końca roku ma ich być 150. Firma
szuka obecnie głównie pracowników produkcyjnych.
– Zainstalowała się u nas firma
o wieloletnich tradycjach, odpowiedzialny partner ze 150-letnią
historią, z wysokimi standardami
zarządzania i dużym doświadczeniem międzynarodowym. W
Polsce nie ma zbyt wielu firm z
tak długą tradycją – podkreśla

B

Robert Pawłowski. – Cieszymy
się, że duży projekt doszedł do
skutku, to największa inwestycja
w mieście, która docelowo ma
dać tyle miejsce pracy, ile już
istnieje w złotoryjskiej strefie. Wg
naszych szacunków, do tej pory
pochłonęła już ok. 400 mln zł, nie
licząc wyposażenia w maszyny
produkcyjne.
o uruchomienia inwestycji w
Złotoryi doprowadziły udane
negocjacje przeprowadzone przez
Urząd Miejski w Złotoryi. – Zainteresowanie inwestora terenem,
potem prowadzenie negocjacji, a
co najważniejsze doprowadzenie
rozmów do owocnego finału, to
niezwykle ciężka praca. Wartością

D

kolejnych zagranicznych przedsiębiorców do zainwestowania
w Złotoryi. – Zakład robi wraże-

B

z czterech hal produkcyjnych, w
której będzie mogło pracować
150 osób, oraz budynek socjalno-biurowy. Zaplecze socjalne
o wielkości blisko 2 tys. m kw.
przewidziane jest na 300 pracowników. Termin budowy drugiej
hali o powierzchni użytkowej
13,5 tys. m kw. zależy od tego,
w jakim tempie będą napływały
nowe kontrakty. Teren jest w każdym razie wyrównany i gotowy
pod budowę.
orgers Polska sp. z o.o. jest
pierwszą inwestycją niemieckiej grupy Borgers AG w
Polsce. Firma ma swoje oddziały
w Niemczech (siedziba główna
w Bocholt), Belgii, Czechach,
a także w USA (2 zakłady) i w
Chinach (3 fabryki) – łącznie
24 lokalizacje na całym świecie.
Zatrudnia 6 tys. pracowników, a
roczny obrót całej grupy to ok.
670 mln euro. Firma działalność
rozpoczęła w 1866 r. Przez blisko
150 lat swojego firma istnienia
nie zamknęła żadnego swojego
zakładu. W 2014 r. Borgers został
uznany za jednego z najlepszych
pracodawców niemieckich. Firma
produkuje podzespoły dla sektora
motoryzacyjnego: wygłuszenia
do aut osobowych oraz kabin
ciężarówek. Drugą grupę odbiorców stanowią czołowi producenci
sprzętu AGD w Europie, którzy
materiały wyprodukowane przez
Borgers stosują do wyciszenia
lodówek, zmywarek itp.
irma z Bocholt ma szansę stać
się największym pracodawcą
w powiecie złotoryjskim. Złotoryjski ratusz liczy na to, że nowe
miejsce pracy staną się alternatywą dla blisko 2,9 tys. mieszkańców miasta, którzy codziennie dojeżdżają do pracy poza Złotoryją,
w tym dla blisko 700 złotoryjan
pracujących w Legnicy.

B
Werner Borgers

dodaną tych negocjacji jest m.in.
to, że poukładaliśmy nasze relacje
z urzędem pracy i legnicką strefą,

nie. Kapitał ciągnie do kapitału,
prościej przekonać inwestora z
Niemiec, gdy jest duża inwestycja z tego kraju. Tym bardziej że
Borgers to firma znana w Niemczech.
arto zaznaczyć, że w budowie zakładu (projektowanie, wyrównanie terenu, nadzór)
uczestniczyły złotoryjskie firmy,
więc część pieniędzy wydana
przez niemiecki koncern została
w mieście. Zaprojektowaniem
hal produkcyjnych i budynków
biurowych zajęli się złotoryjscy
projektanci ze Studio D5 Dutka,
którzy wykonali również koncepcję zagospodarowania całego terenu wokół zakładu. Liczący 10,8
ha obszar trzeba było najpierw
wyrównać do jednego poziomu,
zatrudnienie znalazła przy tym
złotoryjska spółka PTB. Następnie w połowie czerwca 2016 r.
roku rozpoczęła się budowa fabryki. Prace wykonywała firma
Takenaka Europe.
orgers ma produkować w
Złotoryi elementy wygłuszeniowe dla przemysłu motoryzacyjnego. Docelowo planuje
zatrudniać ok. 600 pracowników. To oznacza, że będzie największym zakładem
w złotoryjskiej podstrefie
LSSE. Gotowa jest pierwsza

W

a także z Dolnośląską Agencją
Współpracy Gospodarczej. Wyrobiliśmy sobie pozycję na Dolnym
Śląsku, wiemy, w jaki sposób
rozmawiać z inwestorami, mamy
przećwiczony schemat negocjacji. Polska Agencja Inwestycji i
Handlu stawia nas jako modelowy
przykład pozyskiwania dużego
inwestora bez pomocy państwa –
dodaje burmistrz. To m.in. dzięki
Borgersowi Złotoryja uzyskała
certyfikat „Gmina przyjazna inwestorowi”.
Ratusz liczy, że dzięki Borgersowi łatwiej będzie namówić

B
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Policja szuka sprawcy włamania Kasyna do zamknięcia
do magazynu na basenie
– setki tysięcy kary
i dewastacji szubienicy
Złotoryjscy strażnicy miejscy ujawnili w naszym mieście 6
nielegalnych kasyn z automatami do gier.

Przedmioty użyte do dewastacji szubienicy w parku Górka Mieszczańska traﬁły tam najprawdopodobniej z nieczynnego basenu miejskiego. Doszło tam do włamania do jednego z
pomieszczeń magazynowych. Sprawą zajmuje się policja. Z kolei złotoryjski ratusz zgłosił
organom ścigania i w starostwie o bezprawnym wycięciu drzew w parku.

P

ostępowanie dotyczące kradzieży z włamaniem (art.
279 kodeksu karnego) prowadzi
Komenda Powiatowa Policji w
Złotoryi. Na basenie pracowali
policyjni technicy, zabezpieczając ślady. – Sprawca wyłamał i
zniszczył drzwi wejściowe do magazynu, a także wybił dwie szyby
w oknach, a następnie dostał się
do środka, skąd zabrał zabawki,
banery reklamowe, farby, foldery,
powodując szkody nie mniejsze
niż 1 tys. zł na szkodę Stowarzyszenia Złota Cooltura i gminy
miejskiej Złotoryi – powiedziała
nam nadkom. Justyna Pitera z
KPP. Sprawca (lub sprawcy)
jest na razie nieznany, szuka go
policja.
Do włamania doszło najprawdopodobniej wieczorem w poniedziałek 14 sierpnia lub w świąteczny wtorek. – W poniedziałek nasi
pracownicy sprawdzali jak zwykle
teren basenu i wtedy wszystko
było jeszcze w porządku, nie było
śladów włamania – twierdzi Jacek
Zańko, kierownik Hali Sportowej
„Tęcza”, która od stycznia administruje basenem.
Wszystko wskazuje na to, że
włamanie ma związek z dewastacją szubienicy znajdującej się w
parku nad basenem. W środę 16
sierpnia służby miejskie odkryły,
że ktoś powycinał tam drzewa,
rozlał farby, porozrzucał śmieci
i porozrywał pluszowe zabawki.
Teren był zdemolowany wręcz
teatralnie. Jako jedna z pierwszych
osób dewastację widział złotoryjski historyk Roman Gorzkowski.
– To, co zobaczyliśmy, trudno
wyrazić słowami oraz zrozumieć.
Wydaje się, że ktoś złośliwie i spe-

cjalnie zdemolował miejsce, gdzie
archeolodzy odkryli fundamenty
szubienicy – mówił zdegustowany
całą sytuacją. Ktoś dokonał także
wycinki kilku drzew i ułożył je
częściowo wokół szubienicy.
Napisy na niektórych przedmiotach wskazywały, że mogą
należeć do Stowarzyszenia Złota
Cooltura. Wśród porozrzucanych
rzeczy była m.in. zmięta flaga
Polski. Wtedy nie wiadomo było
jeszcze, skąd te wszystkie rzeczy
wzięły się w parku. Włamanie
rzuciło nowe światło na sprawę
dewastacji szubienicy.
– Zgłosiliśmy już na Komendzie
Powiatowej Policji i w Starostwie
Powiatowym w Złotoryi o nielegalnym wycięciu drzew, dokonanej
bez naszej zgody. Chodzi o 2 drzewa, za których wycięcie grozi kara
finansowa. Sprawę będzie prowadzić starostwo, z uwagi na to, że
to miasto jest właścicielem terenu
w parku – mówi Ewelina Gałązka
z Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi. Ratusz wysłał
pracowników interwencyjnych, by
uprzątnęli teren szubienicy.
Złota Cooltura korzystała z
magazynu na basenie od zeszłego
roku. Miała podpisaną umowę najmu jeszcze z poprzednim zarządcą

obiektu, Złotoryjskim Ośrodkiem
Kultury i Rekreacji. Próbowaliśmy się skontaktować z Danielem
Leksem, szefem Złotej Cooltury,
z prośbą o komentarz do całej
sytuacji, ale bezskutecznie.
Niewykluczone, że sprawcy
włamania i kradzieży to te same
osoby, które na początku sierpnia
nabałaganiły w niecce basenu i na
wieży do skoków, używając do
tego m.in. taśm zabezpieczających
z sąsiedniej budowy. Jak dowiedzieliśmy się od pracowników hali
„Tęcza”, ktoś urządził sobie na
wieży „piknik”. Miał sporą fantazję
i dość siły, by wnieść na górę m.in.
starą kanapę i wannę. Później te
wszystkie rzeczy zostały zrzucone
do basenu. Po tym zdarzeniu administrator wyciął metalowe drabinki
prowadzące na wieżę.
– Są na terenie basenu miejskiego miejsca niewidoczne z ulicy.
Z naszych ustaleń wynika, że
spotykają się tam grupy nastolatków, są ślady m.in. spożywania
alkoholu – mówi Jan Pomykała,
komendant złotoryjskiej straży
miejskiej. Strażnicy od kilku dni
zwiększyli liczbę patroli w okolicach basenu.
(as)

W siedzibie Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan” odbyła się zorganizowana przez
Stowarzyszenie Nasze RIO debata „A co ja mogę? Rzecz o wpływaniu na to, co dzieje się
w mieście przez zwykłych mieszkańców”.
evencie uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców
naszego miasta oraz paneliści:
Kamila Nankiewicz (Stowarzyszenie Edukacja Przyszłości,
zlotoryjanie.pl), burmistrz Robert
Pawłowski oraz Waldemar Weihs
z Fundacji Merkury. Debatę poprowadził Patryk Podraza.
Uczestnicy rozmawiali o tym,

co w Złotoryi należałoby zrobić
w przyszłości i czego nie powinno się robić lub zrobić inaczej w
przeszłości.
Podczas spotkania złotoryjanie
wypisywali na kartkach, jakie
decyzje z przeszłości są ich zdaniem złe i jakie powinny zostać
podjęte w przyszłości. Do tych
pierwszych należą m.in.: turysty-

nformacja o lokalizacji kasyn
trafiła do Urzędu Miejskiego
w Złotoryi, którego pracownicy
przekazali je policji oraz służbom
celno-skarbowym.
Właścicieli automatów do gier
hazardowych najwyraźniej nie
odstraszają kary więzienia (do 3
lat) oraz ogromne kary finansowe
wynoszące 100 tys. zł za jedną
maszynę.
Warto pamiętać, że nie tylko
zarządzający automatami mogą
ponieść konsekwencje swoich
czynów. – Karze pieniężnej pod-

legają także właściciele lokali,
w których prowadzone są gry na
automatach, gdyż w myśl ustawy
o grach hazardowych również oni
uznawani są za urządzających gry
– ostrzega sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy złotoryjskiej
policji.
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy o grach hazardowych, gry na automatach mogą
być urządzane wyłącznie w kasynach posiadających odpowiednią
koncesję.
(ms)

Powstaje przedszkole
dla dzieci z zaburzeniami
Przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Złotoryi powstanie przedszkole dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki.

D

o tej pory rodzice dzieci,
które cierpią np. na zaburzenia rozwoju, musieli zawozić
swoje pociechy do Legnicy lub
Lwówka Śląskiego. – Postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom
mieszkańców powiatu i uruchomić takie przedszkole. Naszym
celem jest wsparcie dziecka w
odpowiednim rozwoju – mówi
wicestarosta Wanda Grabos.
Na początek we wrześniu uruchomiona zostanie jedna grupa dla
dzieci w wieku 4-7 lat chorych na

autyzm. Mówiąc o grupie, należy
zaznaczyć, że nie chodzi tutaj o
gromadę kilkunastu dzieci, jak to
bywa w innych przedszkolach, a
jedynie o 2-4 maluchów.
– Dzisiaj rozpoczęliśmy przygotowanie pomieszczeń, które przejęliśmy od Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do tego mamy doskonale
wyszkoloną kadrę pedagogiczną
– zapewnia Paweł Gorczyca,
dyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi.
(ms)

Warszawiaka poniosła
fantazja
Pewien kierowca z Warszawy pędził przez Nowy Kościół
ponad 120 km/h. Wpadł podczas policyjnej akcji prędkość i
stracił prawo jazdy.

Co złotoryjanie mogą?
W

I

ka, Wilcza Góra, modernizacja
zalewu, baszta (cokolwiek by to
nie znaczyło).
W drugiej kategorii znalazło
się m.in.: budżet obywatelski,
ożywienie turystyki, renowacja
zabytków, kąpielisko, ścieżki rowerowe, działania na rzecz osób
niepełnosprawnych.
(ms)

Z

łotoryjska drogówka przeprowadziła akcję w miniony piątek. Skontrolowali 70 pojazdów.
55 kierowców nie stosowało się
do ograniczeń prędkości. Rekordzista, 43-letni mieszkaniec Warszawy, na drodze wojewódzkiej
ze Złotoryi do Świerzawy miał
na liczniku ponad 120 km/h. Za
przekroczenie dozwolonej szybkości w terenie zabudowanym o
ponad 50 km/h utracił prawo jazdy
na okres 3 miesięcy.
Wzmożone kontrole policjanci prowadzili w miejscach, w

których najczęściej dochodzi do
łamania przepisów. – Pamiętajmy, że większa prędkość jazdy
to gorsza obserwacja drogi, zwężenie pola widzenia, zbyt późne
zauważenie przeszkody, mniej
czasu na reakcję, podejmowanie
szybko niewłaściwych decyzji o
wykonaniu manewrów, np. wyprzedzania, a także wydłużenie
drogi hamowania i zatrzymania
– wylicza sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi.
(as)
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Białystok śpiewał i tańczył w Złotoryi
Wbrew sceptykom, pożegnanie lata z disco polo cieszyło się sporym zainteresowaniem złotoryjskiej publiczności. Ten gatunek muzyki przeżywa renesans w naszym kraju, co było widać w sobotę pod sceną na al. Miłej – w skocznych rytmach
bawiło się tam więcej osób niż na teoretycznie bardziej klasowych występach podczas Dni Złotoryi. Na widowni słychać
było nawet głosy, że topowy discopolowy zespół powinien się pojawić na majowym święcie miasta.

N

ajwięcej widzów pojawiło
się na wieczornym koncercie
zespołu Verdis, którego liderami
są Marcin Kalinowski i Andrzej
Dąbrowski. Założycielem zespołu
jest Sławomir Suszko, autor takich
przebojów jak „Jasnowłosa” czy
„Bara Bara”, wykonywanych
przez innych artystów tego nurtu.
Publiczność z niecierpliwością
oczekiwała na występ działającej

od 11 lat na rynku muzycznym
grupy z Białegostoku, zagrzewając
ich okrzykami do jak najszybszego wyjścia na scenę. Wokalistom
towarzyszyły na estradzie dwie
pełne energii tancerki, a braw po
każdym utworze nie brakowało.
Dynamicznego tańca nie zabrakło
również podczas wcześniejszego
koncertu, który zaśpiewała Mikayla. To pseudonim Moniki Szul-

borskiej z Białegostoku. Razem z
nią popisywały się na scenie dwie
tancerski: Patrycja Szulborska i
Anna Jermak. Trzy dziewczyny,
występujące w odważnych strojach, znalazły mnóstwo fanów
zwłaszcza wśród męskiej części
publiczności. Dziewczyny jeszcze
długo po zejściu ze sceny pozowały do wspólnych fotografii z
publicznością.

Pożegnanie lata
z disco polo zorganizował Złotoryjski Ośrodek
Kultury i Rekreacji
we współpracy z
Urzędem Miejskim
w Złotoryi. Przed zespołami z
Białegostoku koncert dla dzieci
zagrało Centrum Uśmiechu, przedstawiając program pt. „Fruktako-

wo-zagadkowo”. Ostatnim
muzycznym akcentem tegorocznego lata był występ znanej w
Złotoryi grupy Why.
(as)
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Francuzi oszczędzili Złotoryję – rajcy w

Trzecia inscenizacja bitwy o Złotoryję z 1813 roku za nami. Biwak historyczny tradyc
obronnym. W sobotę rekonstruktorzy starli się w Rynku, było bardzo teatralnie.

T

egoroczną inscenizację robiło
150 rekonstruktorów, wśród
których było nawet kilkoro dzieci. Siła ognia to 130 karabinów
i 7 armat, odgłosy walki niosły
się więc nie tylko po ulicach
starówki. Nowością podczas kanonady był pokaz ładowania
broni i strzelania przez piechotę.
Więcej pasjonatów historii niż w
latach poprzednich przyjechało zza
naszej zachodniej granicy, w mundurach wojsk pruskich. – Dlatego
się tak zaciekle bronili łobuzy, a
inscenizacja się nam przedłużyła,
no ale w końcu zgodnie z faktami
historycznymi musieli się poddać
wojskom napoleońskim, te dwa
dodatkowe regimenty na nic się
zdały – uśmiecha się Cezary Skała,
który komentował inscenizację dla
publiczności.
Z przebiegu bitwy zadowoleni
są sami rekonstruktorzy. – Ta
inscenizacja była najładniejsza ze
wszystkich dotychczasowych, najbardziej żywiołowa i dynamiczna,
nie było przestojów, cały czas się
coś działo, mogła się więc podobać
widzom – usłyszeliśmy od wachmistrza Irka z I Pułku Strzelców
Konnych i Artylerii Księstwa Warszawskiego z Sobótki, który po raz
trzeci brał udział w złotoryjskiej
rekonstrukcji.
W bitwie, która rozegrała się 23

sierpnia 1813 r., wzięło udział po
obu stronach ok. 100 tys. żołnierzy. Miasta broniły nie tylko wojska pruskie i rosyjskie, ale także
sami mieszkańcy, którzy strzelali z
murów do atakujących Francuzów.
W odwecie, po zdobyciu Złotoryi,
gen. Jacques Lauriston rozkazał
spalić miasto. Nie doszło do tego,
bo Szkot, dowodzący wojskami
francuskimi, dał się uprosić rajcom
miejskim – kamienice oszczędzono w zamian za wysoką kontrybucję, m.in. w postaci półtusz
świńskich, beczek wina i tabaki.
Ta scena po raz pierwszy została
z powodzeniem odegrana na złotoryjskim Rynku. W rolę rajcy,
który błagał o zgaszenie pochodni,
wcielił się Daniel Saulski, aktor
i rekonstruktor z Gdańska. Asystowali mu Roman Gorzkowski i
Tomasz Maruck.
Złotoryjska rekonstrukcja przebiega dokładnie wg przekazów
kronikarskich. Pokazuje między
innymi, jak wojska manewrowały
po ulicach miasta. Dlatego określana jest jako znakomita lekcja
historii. Lekcja dla wszystkich – w
tym roku wśród „uczniów” na widowni był m.in. senator Krzysztof
Mróz.
– Ponad dwadzieścia lat temu,
gdy chodziłem do szkoły w Złotoryi, nikt nas nie uczył o tym, że

mieliśmy tutaj taką ważną bitwę
– kiwa z niedowierzaniem głową
pan Mieczysław, złotoryjanin z
pochodzenia, który przyjechał
w rodzinne strony, by obejrzeć
tegoroczne widowisko.
– Jesteśmy w stałym kontakcie z
naukowcami, dzięki digitalizacji
archiwów odkrywamy coraz now-

sze fakty, rzucamy więc coraz więcej światła na tamten okres dziejów
naszego miasta – przyznaje Cezary
Skała, który od 3 lat, przy wsparciu
środków miejskich, przygotowuje
biwak historyczny i rekonstrukcję
bitwy wraz z grupą pasjonatów
ze Stowarzyszenia Historycznego III Pułku Piechoty Legionu
Irlandzkiego Cudzoziemskiego.
To organizacja powołana do życia
kilka lat temu, nawiązująca do formacji wojskowej z okresu wojen
napoleońskich, w której walczyli
Polacy. 11 z nich po bitwie o Złotoryję otrzymało nawet order Legii
Honorowej. – Nie wolno nam o

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

NR 23 (982)  STR. 9

wybłagali kontrybucję zamiast pożogi

cyjnie (i z hukiem) wystartował już w piątek, gdy rozpoczęła się kanonada na murze

tym zapomnieć, o zaangażowaniu
tych ludzi, którzy walczyli u boku
Napoleona o niepodległą Polskę –
dodaje Skała.
– Robimy tę rekonstrukcję po
to, by pokazywać ludziom historię. Nie dla pieniędzy, lecz z
pasji – podkreśla wspomniany
wyżej wachmistrz z Sobótki,

który dodaje, że rekonstruktorzy
są gotowi nadal przyjeżdżać do
Złotoryi. – Jeśli tylko władze
miasta zechcą nas zaprosić, to
będziemy – dodaje. Nadzieję na to
ma Cezary Skała: – Dziewięć lat
pracowaliśmy, żeby wstrzelić się
z terminem tej bitwy w kalendarz
rekonstrukcji z okresu napoleoń-

skiego. To wydarzenie, które się
rozwija w naturalny sposób, jest
coraz bardziej znane w Europie,
ma coraz większą markę wśród
rekonstruktorów, którzy chcą do
nas przyjeżdżać. To promocja
miasta. Niech więc zabawa trwa
nadal.
(as)
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BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako
działka nr 338/15 o powierzchni 0,1832 ha, położona
w obrębie 8 miasta Złotoryi przy ul. Lubelskiej. Działka
ma kształt zbliżony do czworoboku foremnego, teren
płaski. Bezpośredni dojazd do nieruchomości odbywa
się drogą asfaltową.
Poprzez działkę przebiegają dwie linie energetyczne
średniego napięcia, które mają zostać przesunięte
poza obręb działki. Koszty skablowania i przesunięcia
linii na koszt przyszłego nabywcy.
Uzbrojenie terenu: sieć elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, sanitarna i deszczowa.
Księga wieczysta: LE1Z/00013470/6.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Bp –
zurbanizowane tereny niezabudowane (0,1828 ha),
dr – drogi (0,0004 ha).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi podjętym uchwałą
Rady Miejskiej nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004
r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 31.12.2004 r., nr 263,
poz. 4654), zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr
IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
Dolnośl. z 2.08.2007 r., nr 185, poz. 2390): U – teren
projektowanych usług.
Na terenach oznaczonych symbolem U ustala się lokalizację obiektów usługowych z zielenią towarzyszącą.
Maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje plus
poddasze użytkowe. Dachy strome kryte dachówką.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.

Cena nieruchomości: 133 209 zł brutto (108 300 zł
netto plus 24 909 zł – 23% VAT).
Wadium: 13 500 zł do 31.08.2017 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 1350 zł.
Termin przetargu: 5.09.2017 r., godz. 10.00.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Złotoryi
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Złotoryjskiej
Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Złotoryi
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic
Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Złotoryi
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy
Jerzmanickiej w Złotoryi

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1073) i art. 30, 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz.U. z 2017, poz. 1405) oraz w związku z uchwałą nr 0007.
XXIII.190.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej
wymienionego projektu zmiany planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego
wglądu w dniach od 7 września 2017 r. do 29 września
2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, ul. Orląt
Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pok. nr 3, w godzinach
pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu
29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, ul. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja w sali nr 11,
o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na
środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryja, ul. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października
2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz
Miasta Złotoryi.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.
z 2017 r., poz. 1073) i art. 30, 39 i art. 54 ust. 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.
Dz.U. z 2017, poz. 1405) oraz w związku z uchwałą nr 0007.
XXIII.191.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi, z dnia 22 grudnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulic Monte Cassino, Polnej i Karola Miarki w Złotoryi,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej
wymienionego projektu zmiany planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego
wglądu w dniach od 7 września 2017 r. do 29 września
2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, ul. Orląt
Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pokój nr 3, w godzinach
pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu
29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, ul. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja w sali nr 11,
o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na
środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryja, ul. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października
2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz
Miasta Złotoryi.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 30, 39 i art. 54 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1405) oraz w związku
z uchwałą nr 0007.XXIII.192.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi, z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej
wymienionego projektu zmiany planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Projekt zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie udostępniony do publicznego
wglądu w dniach od 7 września 2017 r. do 29 września
2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, ul. Orląt
Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, pokój nr 3, w godzinach
pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu
29 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, ul. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja w sali nr 11,
o godz. 1100.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na
środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryja, ul. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października
2017 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami
art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz
Miasta Złotoryi.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowiązań.
Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej
niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do
pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby ﬁzyczne i
prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami upłynął dnia 14.10.2014 r.
Terminy poprzednich przetargów: 19.11.2014 r. (I
przetarg).
Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2017 r. w Urzędzie
Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr
11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2017 r.
przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku:
83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać

numer nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium,
a osoby reprezentujące osoby prawne lub ﬁzyczne
dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu
notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone
na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg
wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na
rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika
przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości
zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie
podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca
ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty
przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty
sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze
wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877
91 24), w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Pogram złotoryjskiego
festiwalu filmowego
już gotowy
Prawie trzy razy więcej ﬁlmów niż w zeszłym roku obejrzą złotoryjscy widzowie
podczas II Festiwalu Filmów Dolnośląskich. Jeśli brać pod uwagę liczbę zgłoszonych obrazów, „Złoty Samorodek 2017” już odniósł ogromny sukces. Maraton
ﬁlmowy startuje za miesiąc. Trwa kompletowanie jury.

O

rganizatorzy zakwalifikowali do konkursu 40 filmów.
Prawdziwa gratka podczas festiwalu czeka miłośników filmów
dokumentalnych, których zostanie
wyświetlonych w kinie Aurum aż
24. Na ekranie pojawi się też 10
obrazów fabularnych związanych
z Dolnym Śląskiem oraz 6 reklamowych.
– Jury na pewno będzie miało
dużo pracy – uśmiecha się Zbigniew Gruszczyński, dyrektor
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, który jest głównym
organizatorem festiwalu. – Nie
sądziliśmy, że będzie aż tak duża
liczba zgłoszeń, ale to oczywiście
bardzo cieszy. Ten sukces to efekt
promocji imprezy, na którą położyliśmy duży nacisk w tym roku.
Karty zgłoszeń na Złoty Samorodek były dostępne od stycznia na
różnych festiwalach filmowych,
informację o naszej imprezie rozesłaliśmy również do ośrodków

kultury na Dolnym Śląsku.
Dyrektor zdradza, że wśród
zgłoszonych filmów są takie, które
brały już udział w innych festiwalach, a jeden startował nawet
w ubiegłym roku w Hollywood
International Independent Documentary Awards.
II Festiwal Filmów Dolnośląskich „Złoty samorodek 2017”
zacznie się w piątek 29 września, a
zakończy galą rozdania nagród w
niedzielę 1 października. Widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie
filmy w czterech blokach: w piątek
od godz. 11 do 15 oraz od 18 do
20, a w sobotę od 10 do 15:30 i od
17 do 22. To oznacza ponad 15 godzin projekcji! Niedziela upłynie
już bez filmów, za to z koncertem
muzyki filmowej w wykonaniu
filharmoników z orkiestry Klassik
Modern. Początek gali rozdania
nagród o godz. 14.
Organizatorzy cały czas pracują
nad skompletowaniem festiwalo-

wego jury. – Liczymy na to, że
wśród najważniejszych gości festiwalu pojawią się znani reżyserzy
Waldemar Krzystek i Jan KidawaBłoński. Wiemy już natomiast, że
nie przyjedzie złotoryjska aktorka
Karolina Szymczak, którą niestety
ograniczają plany zawodowe – dodaje Zbigniew Gruszczyński.
Tegoroczny festiwal wsparły
finansowo Polski Instytut Sztuki
Filmowej oraz Fundacja KGHM.
Złoty Samorodek zadebiutował w gronie ponad 70 polskich
festiwali filmowych w 2016 r.
Celem imprezy jest prezentacja i
promocja dorobku artystycznego
twórców dolnośląskich lub filmów o Dolnym Śląsku. Konkurs
adresowany jest dla amatorów,
jak i zawodowców. Na najlepszych w każdej kategorii (dokument, reklama, fabuła) czekają
atrakcyjne nagrody pieniężne
oraz statuetki.
(as)
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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.
 Radwańska A., Jak pomóc dziecku z dysleksją: poradnik dla rodziców i nauczycieli – Poradnik napisany został z myślą o rodzicach,
którzy chcą zdobyć potrzebną i praktyczną wiedzę na temat dysleksji. Autorka omawia zjawisko dysleksji rozwojowej, typy dysleksji,
objawy i symptomy wczesnego występowania ryzyka dysleksji. Podkreśla rolę rodziców, nauczycieli, rówieśników w edukacji dziecka z
dysleksją. Uzupełnieniem poradnika są szeroko omówione przykłady
ćwiczeń usprawniających technikę czytania i pisania (z podziałem na
wiek) oraz konspekty zajęć.
 Kowalewska B., Mam czas dla dziecka: Pedagogika waldorfska dla
najmłodszych. propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu,
przedszkolu i w żłobku – Niniejsza książka to poradnik dla rodziców
i wychowawców małych dzieci. Oprócz praktycznych porad wychowawczych przedstawia wiele przykładów zabaw z małymi dziećmi,
pomysły na własnoręczne robienie prostych zabawek z naturalnych
materiałów oraz święcenie świąt dorocznych w domu i przedszkolu.
Z niniejszej książki mogą i powinni skorzystać nie tylko studiujący
pedagogikę czy przygotowujący się do nauczycielskiego zawodu studenci różnych kierunków kształcenia, ale także wychowawcy naturalni,
jakimi są rodzice czy opiekunowie różnych środowisk, w których
prowadzone są zajęcia czy spotkania z naszymi dziećmi. Niewątpliwie
najbardziej skorzystają z niej ci, którzy pracując czy pełniąc służbę w
waldorfskich placówkach oświatowych i opiekuńczych w naszym kraju
otrzymują przewodnik po pedagogice napisany nie tylko z wnętrza
znanych autorce instytucji, ale i z wnętrza nauki.
 Kordziński J., Szkoła wspólnych działań, czyli o relacjach i współpracy
– W funkcjonowanie szkoły wpisana jest współpraca wielu podmiotów –
nauczycieli, uczniów, rodziców. Podejmowanie wspólnych działań oraz
zespołowe uczenie się sprzyjają indywidualnemu rozwojowi, zwiększają
efektywność oddziaływań edukacyjnych na uczniów, a przede wszystkim
wzmacniają rozwój szkoły jako organizacji uczącej się. Efektem zaangażowania wielu podmiotów jest także wzrost skuteczności pracy szkoły
oraz zwiększenie jej roli w środowisku, a co za tym idzie – wzmocnienie
jej konkurencyjności wobec innych podobnych placówek działających
na tym samym terenie. W książce czytelnik znajdzie m.in.: praktyczne
odniesienia do przepisów prawa określających zadania dyrektorów szkół
w ramach nadzoru pedagogicznego na zarządzanie szkołą i zespołami
nauczycielskimi, rozwiązania dotyczące organizacji pracy nauczycieli z
uczniami oraz współpracy z ich rodzicami, a także współpracy z innymi
nauczycielami, gotowe propozycje i rozwiązania w zakresie nawiązania i
rozwoju współpracy, które można wykorzystać w pracy na rzecz szkół.
 Petlak E., Innowacje w nauczaniu szkolnym – Książka zawiera szereg
bardzo ważnych informacji dla nauczycieli, które mogą wykorzystać
w swej codziennej pracy pedagogicznej z uczniami i w prowadzonych
przez siebie systematycznych badaniach pedagogicznych, na użytek
swej pracy zawodowej. Autor korzysta nie tylko ze specjalistycznej
literatury słowackiej, ale także polskiej i anglojęzycznej. Książkę
cechuje wysoki poziom merytoryczny, metodyczny i naukowy. Język
pracy dostosowany jest do interakcji z nauczycielami i wskazuje im
najnowsze nurty w światowej dydaktyce ogólnej. Wiele przykładów i
propozycji autora może z powodzeniem być wprowadzone w polskiej
szkole, podnosząc poziom kształcenia, zrozumienie nauczanych treści
przez uczniów, motywując ich do nauki poprzez wprowadzenie wielu
innowacyjnych metod i czynników.

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
w sobotę 2 września o godz. 10
zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji

Narodowe Czytanie 2017
Stanisław Wyspiański – „Wesele”
Impreza odbędzie się w scenerii zabytkowego rynku miejskiego,
w restauracji „Pod Zielonym Grzybkiem”, a do głośnego czytania
utworu Stanisława Wyspiańskiego zapraszamy zarówno dorosłych,
jak i najmłodszych mieszkańców miasta.
Osoby zainteresowane udziałem w imprezie zapraszamy do MBP
po bliższe informacje.

Rehabilitacja po zwolnieniu lekarskim
W ubiegłym roku ponad 6 tys. Dolnoślązaków skorzystało ze świadczenia rehabilitacyjnego.
Jeśli pół roku zwolnienia nie wystarczy na zakończenie leczenia i pełen powrót do zdrowia,
warto zapytać lekarza, czy możemy kontynuować terapię w ramach tego świadczenia. Warunek jest jeden – stan naszego zdrowia musi rokować, że po rehabilitacji wrócimy do pracy.
Trzeba pamiętać, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje dopiero po wykorzystaniu całego
limitu zwolnienia lekarskiego. Nie można otrzymywać go zamiast lub w trakcie chorobowego.

P

rzypomnijmy, że na zwolnieniu
lekarskim możemy być nieprzerwanie przez 182 a w przypadku ciąży i gruźlicy 270 dni. To nie zawsze
wystarczy na pełen powrót do zdrowia. Świadczenie rehabilitacyjne pozwala nam na kontynuację leczenia i
rehabilitację przez maksymalnie 12
miesięcy. Dostaniemy je o ile lekarz
orzecznik stwierdzi, że mamy szansę
na powrót do zdrowia i oczywiście
odpowiednio wcześnie złożymy
wniosek. Komplet dokumentacji
powinien zostać złożony we właściwym, według miejsca zamieszkania,
oddziale ZUS co najmniej 6 tygodni
przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Zwykle jest to mniej więcej w
120. dniu zwolnienia lekarskiego, a
w przypadku ciąży i gruźlicy – około
228. dnia. Warto dopełnić wszelkich
formalności wcześniej, ponieważ na
wypłatę zasiłku Zakład ma 30 dni od
momentu przyznania.
Świadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez
rok. O tym, czy nam się należy,
decyduje lekarz orzecznik ZUS.
Od jego orzeczenia można wnieść
sprzeciw do komisji lekarskiej w

ciągu 14 dni od daty doręczenia tego
orzeczenia. Na podstawie orzeczenia
lekarza orzecznika albo komisji
lekarskiej ZUS wydaje decyzję w
sprawie przyznania świadczenia
rehabilitacyjnego.
– O świadczenie rehabilitacyjne
może także starać się osoba, która
już po zakończeniu chorobowego
ubiegała się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, ale lekarz orzecznik
ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w
związku z tym wystarczające będzie
przyznanie mu tego świadczenia, a
nie renty – mówi Iwona Kowalskam,
regionalny rzecznik prasowy ZUS na
Dolnym Śląsku.
Warto dodać, że o świadczenie może
starać się nie tylko pracownik, ale
również zleceniobiorca lub osoba
prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli podlegali ubezpieczeniu
chorobowemu.
Uwaga! Ze świadczenia rehabilitacyjnego można skorzystać na
dwóch podstawach: ubezpieczenia
chorobowego lub wypadkowego.
Jest to zależne od tego, co było powodem niezdolności do pracy (np.

choroba czy wypadek przy pracy).
By ubiegać się o świadczenie, trzeba więc nie tylko być ubezpieczonym w ZUS, ale i opłacać składki
na te 2 rodzaje ubezpieczeń.
Nie ma jednej wysokości świadczenia rehabilitacyjnego. Wynosi
ono:
 90 proc. podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego – za okres
pierwszych 90 dni,
 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały
okres,
 100 proc. podstawy wymiaru
zasiłku chorobowego – jeśli niezdolność do pracy przypada w okresie
ciąży,
 100 proc. podstawy wymiaru, jeśli
niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową.
Płatnikiem świadczenia może być
albo pracodawca, albo oddział ZUS-u, tak jak w przypadku zasiłku
chorobowego. Średnia wysokość
świadczenia rehabilitacyjnego w
kraju pod koniec ubiegłego roku
wynosiła ok. 1568 zł miesięcznie.
(zus)

Brać emeryturę czy zostać na rencie?
Jeśli jesteś na rencie i myślisz o przejściu na emeryturę, sprawdź najpierw, czy to jest na
pewno korzystne. Nie każdemu renciście złożenie wniosku o zamianę renty na emeryturę się
opłaca. Dlatego osoby, które są na rencie z tytułu niezdolności do pracy przyznanej im do
czasu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub na stałe i zastanawiają się, czy
przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku, który je do tego uprawnia, powinny w pierwszej
kolejności odwiedzić doradcę emerytalnego w ZUS. Sprawdzi on, czy wysokość emerytury
nie będzie niższa od renty. To ważne, gdyż w tym szczególnym przypadku nie działa zasada
korzyści, tzn. wypłaty wyższego świadczenia.

D

oradca emerytalny (pracuje
w każdej sali obsługi), wyposażony w specjalny kalkulator
emerytalny, zrobi symulację i poda
prognozowaną wysokość emerytury. Dzięki temu rencista będzie
mógł porównać wysokości kwot
i zdecydować, czy składać wniosek o emeryturę, czy poczekać do
osiągnięcia podwyższonego wieku
emerytalnego. Gdy zdecyduje się
poczekać (w tym czasie oczywiście
nadal otrzymuje swoją rentę), po
osiągnięciu wieku emerytalnego nie
musi robić nic, gdyż ZUS przyzna
mu emeryturę z urzędu. Wysokość
tej emerytury na pewno nie będzie
niższa od pobieranej renty, nawet
gdyby z wyliczeń wynikała mniej
korzystna kwota.
– Jeszcze raz podkreślam, że warunek jest jeden: jeśli rencista chce
mieć wyższe świadczenie, musi poczekać na przyznanie mu emerytury
„z urzędu” zamiast samemu składać
wniosek do ZUS – zastrzega Iwona
Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Jeśli
jednak ktoś taki wniosek już złożył,
to ma 30 dni na jego wycofanie i
cierpliwe oczekiwanie na zamianę

renty na emeryturę, co ZUS zrobi
momencie osiągnięcia wymaganego
wieku emerytalnego.
Gwarancja wypłaty świadczenia
korzystniejszego – przy przejściu z
renty z tytułu niezdolności do pracy
na emeryturę – jest tylko i wyłącznie
wtedy, gdy takiej zmiany automatycznie (z urzędu) dokonuje sam
ZUS. Czyli jeżeli ZUS w związku
z osiągnięciem wieku emerytalnego przenosi daną osobę z renty na
emeryturę, to w przypadku, gdyby
renta okazała się świadczeniem
korzystniejszym, emerytura będzie
wypłacana właśnie w wysokości
renty. Jeżeli natomiast, w związku z
obniżeniem wieku emerytalnego od
1 października tego roku, ktokolwiek
z rencistów zdecyduje się samodzielnie wystąpić o emeryturę i po
wyliczeniu przez ZUS okaże się ona
mniej korzystna niż renta, to w ciągu
30 dni od wydania decyzji przez
ZUS, powinien wycofać wniosek
o emeryturę. W innym przypadku
ZUS wypłaci świadczenie, o które
dana osoba wnioskowała, czyli
emeryturę.
Pamiętajmy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ZUS będzie z

urzędu od 1 października przyznawał
emeryturę tym rencistom, których
renta okresowa wygaśnie lub jeżeli
będąc na rencie, osiągną obowiązujący ich dziś podwyższony wiek
emerytalny.
W ciągu lipca doradcy emerytalni w
całej Polsce obsłużyli już 2/3 klientów, którzy w 4 kwartale tego roku
uzyskają prawo do przejścia na emeryturę. Przyszli emeryci korzystają
przede wszystkim z możliwości wyliczenia przez doradcę potencjalnej
wysokości emerytury w zależności
od momentu zakończenia pracy.
Część z osób odwiedzających doradcę deklaruje odłożenie decyzji
o przejściu na emeryturę i dalszą
prace po to, żeby ich emerytura była
wyższa. Wystarczy pracować o rok
dłużej, żeby emerytura wzrosła o
około 8 proc. Decydują się na to
przede wszystkim osoby dobrze
zarabiające, gdyż w ich przypadku
wzrost jest wyraźnie zauważalny.
Osoby z prognozowana najniższą
kwotą emerytury zwykle deklarują zakończenie pracy od razu
w momencie uzyskania prawa do
emerytury.
(i)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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REPERTUAR
GANG WIEWIÓRA 2
Film współtwórcy takich animowanych hitów jak
„Minionki”, „Jak ukraść księżyc”, „Epoka lodowcowa
4”. Sprytny Wiewiór i jego wesoła ferajna powracają,
by ocalić park przed podstępnym planem chciwego
biznesmena. W parku panuje zgoda, spiżarnia aż pęka
w szwach, a Wiewiór cieszy się zasłużoną opinią
szlachetnego spryciarza. A jednak nad futrzaną ferajną
znów zbierają się czarne chmury. W mieście chodzą
słuchy, że pewien bezwzględny inwestor planuje
zamienić miejski park w park rozrywki. Zwierzaki
wiedzą czym to pachnie: to tak jakby w twojej sypialni
ktoś otworzył trzypoziomową dyskotekę. Zatem znów
muszą wziąć sprawy w kosmate łapki i z pomocą Wiewióra i uroczej Andzi pokazać ludziom, że zwierzaki
z parku nie dadzą sobie w orzechy dmuchać!
Produkcja: USA.
Gatunek: komedia animowana.
Reżyseria: Cal Brunker.
Premiera: 18 sierpnia 2017.
Czas trwania: 92 min.
Dni i godziny seansów:
 1.09, godz. 16.00 3D  2.09, godz. 16.00 2D
 3.09, godz. 16.00 3D  4.09, godz. 16.00 2D
 5.09, godz. 16.00 3D

BODYGUARD ZAWODOWIEC
Jackson Smith (Ryan Reynolds) jest najlepszym
ochroniarzem na świecie. Niektórzy twierdzą, że
jeśli chroni cię Smith, stajesz się nieśmiertelny.
Jednak tym razem zadanie może przerosnąć
nawet jego. Smith ma przetransportować przez
pół świata byłego płatnego zabójcę (Samuel L.
Jackson), który zdecydował się zeznawać przeciw
zbrodniarzowi wojennemu, którego reżim ma na
sumieniu tysiące istnień. Ich tropem rusza cała
armia agentów, płatnych morderców i łowców
nagród, a po drodze okaże się, że nie tylko ich
życie będzie zagrożone. Oskarżony zbrodniarz
jest gotowy skorzystać z pomocy terrorystów,
byle nie dopuścić do procesu.
Reżyseria: Patrick Hughes.
Gatunek: komedia sensacyjna.
Produkcja: USA.
Obsada: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Salma Hayek.
Premiera: 18 sierpnia 2017 (Polska).
Czas trwania: 111 min.
Dni i godziny seansów:
 1.09, godz. 18.00  2.09, godz. 20.00
 3.09, godz. 18.00  4.09, godz. 20.00
 5.09, godz. 18.00

ANNABELLE. NARODZINY ZŁA
Annabelle powraca! Kilka lat po tragicznej śmierci
córeczki lalkarz i jego żona przyjmują pod swój
dach zakonnicę i dziewczynki z sierocińca, które
niedługo potem staną się celem opętanego dzieła
rąk lalkarza – Annabelle.
Reżyseria: David F. Sandberg.
Gatunek: horror.
Czas trwania: 109 min.
Premiera: 11 sierpnia 2017.
Obsada: Stephanie Sigman, Talitha Bateman, Lulu
Wilson, Philippa Anne Coulthard, Grace Fulton,
Lou Lou Safran, Samara Lee, Miranda Otto.
Dni i godziny seansów:
 1.09, godz. 20.00
 2.09, godz. 18.00
 3.09, godz. 20.00
 4.09, godz. 18.00
 5.09, godz. 20.00

MROCZNA WIEŻA
Istnieją światy inne niż nasz. „Mroczna wieża” Stephena Kinga, ambitna i oszałamiająca historia jednego
z najbardziej uznanych twórców literatury, na wielkim
ekranie. Ostatni Rycerz, Roland Deschain (Idris Elba),
uwięziony w niekończącej się walce z Walterem O’Dimem, znanym także jako Człowiek w czerni (Matthew
McConaughey), ze wszystkich sił stara się powstrzymać
go przed zburzeniem Mrocznej Wieży, która spaja światy. W imię przetrwania światów w ostatecznej walce
zderzą się ze sobą dobro i zło. Tylko Roland może ocalić
Wieżę przed Człowiekiem w czerni.
Reżyseria: Nikolaj Arcel. Gatunek: horror.
Produkcja: USA. Premiera: 11 sierpnia 2017.
Czas trwania: 95 min.
Obsada: Matthew McConaughey, Idris Elba, Tom
Taylor, Dennis Haysbert, Ben Gavin Claudia Kim.
Dni i godziny seansów:  8.09, godz. 18.00  9.09, godz. 16.00
 10.09, godz. 18.00  11.09, godz. 16.00  12.09, godz. 18.00

PARYŻ MOŻE POCZEKAĆ
Życie Anne (Diane Lane) powinno być spełnieniem
marzeń. Kobieta jest bowiem żoną bogatego hollywoodzkiego producenta – Michaela (Alec Baldwin) i towarzyszy mu w podróżach po całym świecie. Anne żyje
jednak w cieniu zapracowanego i nieobecnego męża,
a żar namiętności w ich małżeństwie wypalił się już
dawno. Pewnego dnia bliski współpracownik Michaela
– beztroski Francuz o imieniu Jacques (Arnaud Viard),
proponuje jej podróż samochodem z odbywającego się
w Cannes festiwalu filmowego do Paryża. Zaplanowana
na siedem godzin podróż zamienia się w dwudniową
przygodę pełną najlepszego jedzenia, doskonałego wina,
zapierających dech widoków, nieoczekiwanego humoru
oraz… szczypty romansu.
Reżyseria i scenariusz: Eleanor Coppola („Serca ciemności”).
Gatunek: komedia romantyczna.
Produkcja: USA 2017. Premiera: 21 lipca 2017. Czas trwania: 92 min.
Obsada: Diane Lane („Pod słońcem Toskanii”, „Niewierna”, „Gniew oceanu”), Alec
Baldwin („Blue Jasmine”, „Zakochani w Rzymie”, „To skomplikowane”), Arnaud Viard
(„Kłamcy”, „Plażowicze nie zawsze są powierzchowni”).
Dni i godziny seansów:
 8.09, godz. 16.00  9.09, godz. 18.00  10.09, godz. 20.00  11.09, godz. 20.00
 12.09, godz. 16.00

OBDAROWANI
Najnowszy film Marca Webba, reżysera „500 dni miłości”. Frank Adler to samotny mężczyzna, który mieszka
w małym miasteczku na Florydzie i wychowuje „genialne dziecko” – swą wybitnie uzdolnioną siostrzenicę
Mary. Frank pragnie, aby Mary uczyła się w zwykłej
szkole, ale jego bogata i wpływowa matka Evelyn ma
inne plany – chce wziąć edukację wnuczki w swoje
ręce, rozdzielając tym samym Franka i Mary. Evelyn
ma po swej stronie całą armię prawników, podczas gdy
Frank może liczyć tylko na dwie osoby: życzliwą mu
gospodynię, Robertę, i nauczycielkę Mary, Bonnie, z
którą zaczyna łączyć go uczucie. Wkrótce uświadamia
sobie, że podobnie, jak wybitne zdolności są darem losu
dla Mary, tak pojawienie się dziewczynki w jego życiu
jest darem dla niego samego.
Reżyseria: Marc Webb. Gatunek: dramat.
Produkcja: USA. Premiera: 18 sierpnia 2017.
Czas trwania: 101 min. Obsada: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny
Slate i Octavia Spencer.
Dni i godziny seansów:
 8.09, godz. 20.00  9.09, godz. 20.00  10.09, godz. 18.00  11.09, godz. 18.00
 12.09, godz. 20.00

Œwi¹teczne dy¿ury
 3 września czynna apteka „Basztowa” – Złotoryja, ul. Basztowa 36, tel. 76 854 94 39.
 10 września czynna apteka „Pod Arnik¹” – Złotoryja, pl. Matejki 11, tel. 76 878 35 15.
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Niepokonany
w mieście aniołów
Złotoryjanin Andrzej Kocyła wywalczył złoty medal Igrzysk
Olimpijskich służb mundurowych w Los Angeles.

N

asz siłacz, wyciskając 240
kg, zwyciężył po raz piąty.
– W trzecim podejściu próbowałem 250 kg, ale niestety nie
udało mi się – wspomina Andrzej

Kocyła. W zawodach wystartowało 250 zawodników, a w
kategorii wagowej złotoryjanina
ponad 20.
(reds), fot. fanpage Andrzeja Kocyły

Wjeżdżał tam, skąd inni zjeżdżają
Złotoryjanin Tomasz Harkawy wywalczył srebrny medal w swojej kategorii wiekowej podczas 8. etapu maratonu MTB Kaczmarek Electric w Dziwiszowie. W kategorii open był 10.

N

a starcie zameldowało się
ponad 600 zawodników
– Był to najcięższy maraton
Kaczmarka, w jakim uczestniczyłem. Strome podjazdy,
strome zjazdy po korzeniach i
kamieniach. Dużo błota, czyli
prawdziwe MTB. Podobało mi
się to – chwali zawody złotoryjanin. – Jeśli chodzi o podjazdy,
to pokonywaliśmy Łysą Górę
3 razy, z każdej strony. Ostatni
podjazd był pod wyciągiem
narciarskim na nartostradzie
gdzie przeważnie zjeżdża się na
nartach – dodaje.
Z kolei podczas zmagań rowerowych w Bolesławcu Tomasz
Harkawy wyjeździł drugie miejsce
w swojej kategorii wiekowej i 7.
w open. W Ceramicznym Bike
Maratonie MTB Bolesławiec

wystartowało ok. 150 zawodników. Nasz cyklista liczył na
lepszy wynik. – Ale trafiła mi
sie leniwa grupa. Nikt nie chciał
współpracować i nici z dobrego

miejsca w open. Szkoda, bo była
moc i chęci na więcej – wspomina
złotoryjanin.
(reds)
fot. fanpage Tomasza Harkawego

Tomasz Harkawy

Złotoryjska trzynastka w Wałbrzychu
Ponad 2700 biegaczy wystartowało w Toyota Półmaraton Wałbrzych. Wśród nich znalazło
się 13 zawodników ze Złotoryi.

Andrzej Kocyła

Dwóch złotoryjan
na pudle
Złotoryjanie Marcin Pawłowski i Robert Kuriata stanęli na
podium Kunickiego Biegu Reggae o Puchar Euco. Pierwszy
z nich był… pierwszy, a drugi wybiegał brązowy medal.

T

egoroczna trasa biegu była
atestowana przez PZLA i
składała się z czterech dystansów:
5, 10, 15 i 20 km.
Złotoryjanie zdecydowali się na
najdłuższą z tras i zdominowali
jej podium. Marcin Pawłowski na
przebiegnięcie 20 km potrzebował

1 godz. 14 min. i 10 sek. Robert
Kuriata zameldował się na mecie
niecałe 6 minut później. – Były to
fajne, kameralne zawody. Każdy
mógł się sprawdzić na różnych
dystansach. Oby więcej takich
imprez – chwali Kuriata.
(reds), fot. fanpage Roberta Kuriaty

N

owa trasa, wysokie nagrody finansowe, znakomita
organizacja oraz możliwość wylosowania samochodu osobowego spowodowały, że podczas
tegorocznej edycji padł rekord
frekwencji. Bieg główny wygrali
polska olimpijka Anna Rostkowska z czasem 1:19:59 oraz Kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot
(1:06:54).
– Pomimo zmiany trasy wałbrzyski półmaraton jest nadal najtrudniejszym biegiem w ramach
Korony Polskich Półmaratonów
– oceniają nasi biegacze.
Spośród złotoryjan najlepiej ten
trudny bieg będzie wspominał Robert Kuriata (ZLB Złotoryja, czas
1:24:07), który zajął 21. miejsce
w klasyfikacji generalnej i 3. w

Zadowoleni ze swoich startów złotoryjanie

swojej kategorii wiekowej.
Nasze miasto reprezentowali
także: Szymon Kuca, Łukasz
Kamiński, Jarosław Łuniewski,
Mirosław Widziewicz, Andrzej
Cukrowski, Marcin Adaszek, Pau-

lina Dorsz, Marcin Wilk, Marian
Kret, Aneta Jaworowska, Ewa
Kurek, Barbara Droń.
(reds)
fot. fanpage „O biegaczach ,
dla biegaczy”

Beniaminek dobrze sobie radzi
W połowie tabeli plasuje się Górnik Złotoryja, beniaminek IV ligi grupy dolnośląskiej
(zachód).

P
Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt
Gminy Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Złotoryja, al. Miła 4 zostały wywieszone do publicznej wiadomości na
okres 21 dni wykazy:
- nieruchomości położonej w Jerzmanicach-Zdroju przeznaczonej
do sprzedaży w drodze przetargowej (zarządzenie nr 0050.48.2017
Wójta Gminy Złotoryja z dnia 21 lipca 2017 r.).
- nieruchomości położonych w Wilkowie-Osiedlu przeznaczonych do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.50.2017
Wójta Gminy Złotoryja z dnia 8 sierpnia 2017 r.).

iłkarze nożni ze Złotoryi
podczas pierwszego meczu w
wyższej lidze zapłacili frycowe,
przegrywając 0:2 z Włókniarzem
Mirsk. Kolejne spotkanie okazało
się pechowe dla przeciwników
Górnika, który wygrał 3:2 z Odrą
Ścinawa. W ostatnim z meczy wiele wskazywało na to, że uda nam
się wywalczyć kolejny komplet
punktów. W 17. minucie spotkania Mateusz Dudzic wyprowadził
naszą drużynę na prowadzenie,
które trwało przez większość dru-

giej połowy. Niestety w ostatnich
minutach gospodarzom udało
się wyrównać
1:1 i tym samym mecz z
Olimpią Kamienna Góra
zakończył się
remisem.
Po 3 spotkaniach drużyna ze Złotoryi
plasuje się na
8. miejscu ta-

beli (na 16 drużyn), z dorobkiem
4 punktów.
(ms), fot. Tomasz Gilowski
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
 Sprzedam 2 działki budowlane o
pow. 12 a i 14 a, świetna lokalizacja,
wjazd z drogi asfaltowej, wszystkie
media – woda, prąd, telefon, internet
oraz wydane warunki zabudowy.
Załatwione wszystkie formalności
pod budowę domu jednorodzinnego
z garażem. Tel. 508 810 110.
 Wynajmę gabinet stomatologiczny
z pełnym wyposażeniem, dobra lokalizacja. Tel. 514 856 297.
Sprzedam grunt rolny w okolicach
Złotoryi o pow. 25 ha. Cena 23 tysiące
za 1 ha. Tel. 793 780 999.

 Pokój do wynajęcia dla osób
pracujących przy ul. Hożej. Tel.
604 190 440.
 Wynajmę dom (mieszkanie) w
zamian za opiekę nad osobą niepełnosprawną i pomoc w gospodarstwie rolnym. Tel. 504 641 170.
 Do wynajęcia kawalerka 27 m
kw., IV piętro, ul. Słowackiego. Tel.
518 594 848.

 Sprzedam działkę budowlaną w
Uniejowicach, pow. 19 a, prostokątna, przy drodze głównej. Cena 42
tys. za całość. Tel. 605 075 955.
 Sprzedam grunty rolne o pow.
4,5 ha w Leszczynie lub zamienię
na działkę w Złotoryi. Cena za hektar 20 500 zł. Tel. 733 888 301.
 Sprzedam lokal po remoncie
przy ul. Krzywoustego 6 w Złotoryi. Z możliwością przekształcenia
na mieszkanie. Sprzedam grunt
rolny 10 ha w Bełczynie. Tel. 500
048 372.
RÓŻNE
 Usługi ogólnobudowlane, prace
wykończeniowe. Tel. 604 190 440.
AUTO-MOTO
 Kupię każdy ciągnik Ursus i inne
oraz każdy sprzęt rolniczy. Tel. 602
811 423.
Zakład Kamieniarski w Prusicach
oferuje: nagrobki, schody, parapety,
renowacja i wyrównywanie nagrobków, odnawianie liter, portrety na
nagrobkach. Konkurencyjne ceny. Tel.
574 847 692.

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

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
 elektromechanik  informatyk – oferta dla osób do 30. roku życia
 operator odpadów opakowaniowych  murarz – oferta dla osób powyżej 50.
roku życia  lakiernik samochodowy – oferta dla osób do 30. roku życia
 kierowca samochodu ciężarowego  sprzedawca  specjalista ds. marketingu –
prace interwencyjne  referent ds. logistyki – oferta dla osób do 30. roku życia
 monter reklam – oferta dla osób do 30. roku życia  operator maszyn
(do obsługi nowej linii produkcyjnej)  księgowa  sprzedawca – oferta dla osób
do 30. roku życia  listonosz  krajacz szkła  kierowca samochodu ciężarowego
pow. 3,5 t  monter konstrukcji stalowych  operator sprzętu budowlanego
 mechanik samochodowy i sprzętu budowlanego  pracownik produkcji  fryzjer
damsko-męski  mechanik serwisu  hydraulik-monter instalator  kucharz
 operator koparko - ładowarki  referent ds. obsługi klienta – oferta dla osób do
30. roku życia  obuwnik przemysłowy – oferta dla osób niepełnosprawnych
 brukarz  majster budowlany  operator koparko-ładowarki  monter sieci
sanitarnych  pracownik budowlany i drogowy  pomocniczy robotnik budowlany –
oferta dla osób do 30. roku życia  palacz C.O.  strażnik – oferta dla osób
niepełnosprawnych  główny księgowy  dekarz-cieśla
 nauczyciel – doradztwo zawodowe – oferta dla osób niepełnosprawnych
 hydraulik – instalator sieci wodno-kanalizacyjnych
 tokarz-frezer  ślusarz-spawacz  kierowca kat. B
 kierowca samochodu ciężarowego kat. C  monter mebli  monter okien
 bufetowa  dekarz  pracownik budowlany  murarz
 kierowca C+E  spawacz elektryczno-gazowy  parkingowy – prace
interwencyjne  robotnik leśny – dla osób do 30. roku życia
 stolarz, pomocnik stolarza  robotnik budowlany  asystent zarządu
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
 pomoc wychowawcy w grupach wychowawczych
 salowy  nauczyciel świetlicy  konserwator
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 kelner  sprzedawca  sprzedawca-kasjer  pracownik obsługi biurowej
 pracownik biurowy – pomoc administracyjna  technik geodeta  robotnik
budowlany  referent finansowy-kasjer  pracownik biurowy  pracownik
gospodarczy  opiekun  kucharz  mechanik samochodowy  pracownik
administracyjno-biurowy  referent kadr, płac i księgowości – staż dla osób
powyżej 50. roku życia lub dla osób zamieszkujących tereny wiejskie
 pomoc administracyjna  dostawca  pakowacz  sekretarka  konserwator
 dozorca  asystent bankowy  wychowawca-opiekun dziecięcy  ślusarz
 specjalista ds. marketingu i handlu  pracownik obsługi biura  asystent
ds. ekspedycyjno-rozdzielczych  sprzedawca na stacji paliw  robotnik
gospodarczy – oferta dla osób niepełnosprawnych  pomoc nauczyciela – dla osób
powyżej 50. roku życia  pomoc administracyjna – dla osób zamieszkujących
tereny wiejskie  pomoc nauczyciela – dla osób zamieszkujących tereny wiejskie
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
 pracownik obsługi klienta – dział ogród  robotnik budowlany
 sprzedawca-magazynier  sprzedawca
 kierowca samochodu ciężarowego/monter barier  pracownik fizyczny
 komisjoner – praca w Niemczech  cieśla szalunkowy – praca we Francji
 zbieracz pieczarek  doradca kredytowy  agent ubezpieczeniowy
 robotnik budowlany-pomocnik  inspektor/specjalista ds. technicznych
 pokojowa  szlifierz  komisjoner z uprawnieniami na wózki widłowe
 kierowca pralni  sprzątaczka  kelner  konserwator  fizjoterapeuta
 szwaczka  elektryk-elektromonter (elektryk budowlany automatyk)
 doradca klienta  zbrojarz  kierowca w transporcie międzynarodowym
 instalator  kierownik działu kadr i płac
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.

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

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

i czarno-białe)

 Odbitki z wszelkich nośników

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

 Zdjęcia z ﬁlmów amatorskich
 Zdjęcia okolicznościowe: śluby, chrzty
 Retusz i reprodukcja starych fotograﬁi
 Filmy, ramki, albumy, baterie, aparaty

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

Uwaga! W naszej gazecie
bezpłatne ogłoszenia
w rubryce ODDAM
Masz rzeczy niepotrzebne, książki,
meble, sprzęt AGD?
Jeśli są w dobrym stanie i chcesz
je komuś oddać, zadzwoń pod
76 878 35 65.
Redakcja nie uczestniczy
w przekazywaniu przedmiotów.

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

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

KOMUNIKAT

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) na nowy okres, tj. od 1 października 2017 r. do 30 września
2018 r., przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r. w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1 (pokój nr 21-22)
w dni robocze, tj.
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30,
- wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00,
- środa w godzinach od 8:00 do 15:30.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
(Rodzina 500+) na okres świadczeniowy od 1 października 2017 r. do
30 września 2018 r. złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31
sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
(Rodzina 500+) oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik 2017 r. nastąpi do 31 października 2017 roku.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie
od 1 września 2017 r. do dnia 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata
przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 30
listopada 2017 r.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od
1 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata
przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31
grudnia 2017 r.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie
od 1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata
przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 31
stycznia 2018 r.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w okresie od
1 grudnia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2018 r. ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi do dnia 28 lutego
2018 r.
Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) wraz z załącznikami można pobrać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi, ul. B. Chrobrego 1, pokój
nr 21-22, w:
- poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach od 8:00 do 13:30,
- wtorek w godzinach od 8:00 do 17:00,
- środa w godzinach od 8:00 do 15:30
lub ze strony internetowej: www.mops.zlotoryja.pl w zakładce „Druki
do pobrania”.
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem
telefonu: 76 878 34 29 wew. 5.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Złotoryi Iwona Pawlus

KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT ANDRZEJ NALEPKA
ul. Wojska Polskiego 26b/3, 59-500 Złotoryja
tel. 76 878 03 33, tel. kom. 503 536 171

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE
w każdy poniedziałek w godz. 12:30-14:30 (każda do 30 min.)
wymagana wcześniejsza rejestracja telefoniczna 76 87 80 333
z porad może skorzystać każdy bez jakichkolwiek ograniczeń
OFERUJE POMOC PRAWNĄ W DZIEDZINACH:
PRAWO CYWILNE:
 prawo rodzinne (np. alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem,
ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa),
 prawo małżeńskie (np. rozwód, podział majątku wspólnego),
 prawo o ruchu drogowym (odszkodowania komunikacyjne
z wypadków i kolizji drogowych: szkody na osobie i na pojeździe,
koszty pojazdu zastępczego, utrata wartości pojazdu),
 prawo umów (np. sprzedaż, darowizna, pożyczka),
 prawo rzeczowe (np. zniesienie współwłasności nieruchomości),
 postępowanie egzekucyjne,
 prawo spadkowe (np. testament, stwierdzenie nabycia spadku,
dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe),
PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ
PRAWO KARNE WYKONAWCZE:
np. sprawy o odroczenie i zarządzenie wykonania kary, o system
dozoru elektronicznego, o warunkowe przedtermiowe zwolnienie
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
prowadzonych na terenie powiatu złotoryjskiego
we wrześniu 2017r.
Dzień
miesiąca

Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)
w porze nocnej, w danym miesiącu,
niedziele i święta oraz inne dni wolne
w następujących dniach
od godz. 8:00 do 21:00
od godz. 21:00 do 8:00

1
2
3

Apteka „BASZTOWA”, ul. Basztowa 36/1,
59-500 Złotoryja, 76/ 854-94-39

4
5

Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J.
Piłsudskiego 27 59-500 Złotoryja, 76/878-31-04

6
7
8
9
10

Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15

11
12
13
14
15
16
17

Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139

18
19
20

22
23

25
26
27
28
29
30

Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-93
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
59-500 Złotoryja, 76/750-01-02
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-70-01
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/766-53-63
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul.
Kaczawska 2a 59-500 Złotoryja. 697-983-698
Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J.
Piłsudskiego 27 59-500 Złotoryja, 76/878-31-04

21

24

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-70-01
Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/766-53-63
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul.
Kaczawska 2a 59-500 Złotoryja. 697-983-698

Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87

Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-93
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139

