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Nordikowe mistrzostwa

wróciły na zimę do Złotoryi
Pan na prelekcję?
Tylko z milicyjną
przepustką

s. 7

s. 8-9

Miejski autobus
zawiezie złotoryjan
na basen w Chojnowie
Złotoryjski ratusz chce przybliżyć do mieszkańców krytą
pływalnię i organizuje raz w tygodniu bezpłatny transport do
Chojnowa. Pierwszy autobus odjeżdża zaraz po Nowym Roku.
s. 3
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Więcej informacji i zdjęć na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Para
KRONIKA
POLICYJNA buch!
(Kozów, 6 grudnia) – Mieszkańcy
budynku jednorodzinnego zaalarmowali straż pożarną, że coś niepokojącego dzieje się z ich piecem
CO. Urządzenie zaczęło głośno
szumieć i dymić. Interwencję
podjęli strażacy z PSP. Na miejscu okazało się, że zagotowała
się woda w piecu. Mieszkańców
ewakuowano, a w palenisku wygaszono. Budynek przewietrzono.
Straż przeprowadziła pomiary
detektorem wielogazowym, ale na
inne zagrożenie nie trafiła.

Olej na zimę

(Nowa Wieś Grodziska) – Nieznani
sprawcy ukradli z niezamkniętego
pomieszczenia gospodarczego ok.
300 litrów oleju napędowego.

Zarejestrował
kradzież?

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy
włamali się do samochodu osobowego zaparkowanego przy ul.
Odrzańskiej i ukradli rejestrator
jazdy, nawigację oraz inne akcesoria samochodowe.

Na ryby
z ogrzewaniem

(Dobków) – Nieznani sprawcy
włamali się do garażu, z którego
ukradli wędki oraz kilkadziesiąt
litrów oleju napędowego.

Włamanie po klucze

(Stara Kraśnica) – Po wcześniejszym ukręceniu skobla nieznani
sprawcy dostali się do pomieszczenia gospodarczego, skąd ukradli 2 zestawy kluczy.

Musieli się
sprężać

(Czaple) – Nieznani sprawcy
włamali się do pomieszczenia
gospodarczego, z którego ukradli sprężarkę. Policja prowadzi
czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia oraz
zatrzymanie sprawców.

Będą się
ogrzewać

(Leszczyna) – Po wcześniejszym
wyważeniu drzwi nieznani sprawcy włamali się do niezamieszkałego domu, z którego ukradli piec
żeliwny, kosiarkę oraz drobne
narzędzia.

Kto tyle zje?

(Modlikowice) – Nieznani sprawcy, po wcześniejszym zerwaniu
kłódki, dostali się do wnętrza
pomieszczenia gospodarczego, z
którego ukradli ok. 250 kg żywego
karpia.
Na podst. inf.
sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

Komuś się
przypaliło

(Złotoryja, 7 grudnia) – Straż
otrzymała po południu zgłoszenie
od mieszkańców kamienicy przy
ul. Klasztornej o zadymieniu i zapachu spalenizny na klatce schodowej. Na miejsce przyjechały 2
zastępy PSP. Strażacy przeprowadzili pomiary, ale nie wykryli
tlenku węgla ani innych gazów
trujących. Przyczyną alarmu było
najprawdopodobniej przypalenie
się garnka z jedzeniem w którymś
z mieszkań.

Światło
przy drodze

(Wilków, 8 grudnia) – Kierowcy
zgłosili o niewielkim pożarze przy
drodze powiatowej. Palił się balot
słomy, podpalony najprawdopo-

KRONIKA
STRAŻACKA

dobniej przez nieustaloną osobę.
Płomienie ugasiła PSP, usuwając
pozostałości słomy poza obręb
drogi.

Czyje to auto?

(Rzeszówek, 8 grudnia) – W nocy
na drodze powiatowej dachował
samochód, uszkadzając słup telekomunikacyjny. Pojazd był zdeformowany, pozbawiony znaków
identyfikacyjnych, nikogo też przy
nim nie było. Policja zwróciła się
do strażaków o pomoc w odczytaniu numeru nadwozia. Na miejsce
przyjechała OSP ze Świerzawy.
Ratownicy odłączyli akumulator
i przewrócili samochód na koła.
Funkcjonariuszom udało się ustalić numer VIN, dzięki któremu
dotarli do właściciela pojazdu i
sprawcy wypadku.

Pomóżmy
bezdomnym i ubogim
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi organizuje
zimową zbiórkę odzieży dla osób potrzebujących.

Z

bliża się kalendarzowa zima.
W każdej chwili temperatura,
głównie w nocy, może spaść i to
znacznie poniżej 0 stopni Celsjusza. – Bardzo byśmy chcieli uczulić mieszkańców naszego miasta,
aby widząc osobę bezdomną czy
potrzebującą pomocy, poinformowali nasz ośrodek lub straż miejską czy policję – apeluje Iwona
Pawlus, dyrektor złotoryjskiego

MOPS-u. – Prosimy także o przynoszenie do naszego ośrodka przy
ul. B. Chrobrego 1 ciepłej odzieży
męskiej i bielizny – dodaje dyrektorka. Odzież może być używana,
ale musi być czysta.
Telefony, na które można dzwonić w sprawie bezdomnych, to:
76 878 34 29, wew. 1, lub 500
348 688.

Pojechali
na pomiar,
znaleźli ciało

Topola korkuje

(Świerzawa, 12 grudnia) – Straż
otrzymała zgłoszenie od mieszkańców kamienicy przy ul. Jeleniogórskiej, że w budynku
wyczuwalna jest ostra woń.
Podejrzenie padło na jedno z
mieszkań, w którym prowadzone
były prace malarskie. Strażacy z
miejscowej OSP i złotoryjskiej
PSP przeprowadzili pomiary
detektorem wielogazowym,
ale nie wykryli zagrożenia. Na
miejscu pojawiła się też policja.
Podczas rekonesansu budynku
mieszkańcy zasygnalizowali
funkcjonariuszom, że od kilku
dni nie widzieli jednego ze
swoich sąsiadów. Na pukanie
do drzwi mieszkania mężczyzny
nikt nie reagował. Policja zdecydowała się na otwarcie lokalu
z zewnątrz, w czym pomogli
strażacy. W środku odnaleziono
lokatora, bez funkcji życiowych,
strażacy podjęli czynności resuscytacyjne, ale lekarz pogotowia
ratunkowego stwierdził zgon.

Kolizja
bez wycieków

(Świerzawa, 13 grudnia) – Na
jednej z ulic miasta doszło do
kolizji volkswagena polo i kii
ceed. Nie było poszkodowanych,
nie pojawiły się również wycieki
płynów eksploatacyjnych. Samochody stały na jednym pasie
jezdni, więc ruch odbywał się
wahadłowo. Działania strażaków z miejscowej OSP i PSP
Złotoryja ograniczyły się do zabezpieczenia pojazdów poprzez
odłączenie akumulatorów. Straty
oceniono na 7 tys. zł.

Szukali
– nie znaleźli

(Złotoryja, 14 grudnia) – Strażacy z PSP pomagali policji
wczesnym popołudniem w poszukiwaniu mężczyzny, którego
od kilku dni nie było w domu, a
rodzina nie miała żadnych informacji o nim. Obszar poszukiwań
objął park przy ul. Legnickiej,
w pobliżu którego mieszka
mężczyzna. Poszukiwanego nie
odnaleziono.

(ms)
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(Czaple, 14 grudnia) – Na drogę
gminną przewróciła się po południu topola. Drzewo zablokowało
całkowicie przejazd. Zagrożenie
usunęli przy pomocy pił strażacy
ze Złotoryi i Pielgrzymki.

Dachował
szczęśliwie

(Nowe Łąki, 15 grudnia) – W
rowie przy drodze wojewódzkiej
dachował ford fiesta. Nie było
osób poszkodowanych. Interweniowała złotoryjska PSP i OSP z
Pielgrzymki. Straż zabezpieczyła
rozbity pojazd, odłączając w nim
zasilanie od akumulatora. Ruchem
na drodze kierowała policja. Straty
oszacowano na 15 tys. zł.

Czadu
całe mieszkanie

(Złotoryja, 15 grudnia) – W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym
włączył się w nocy czujnik czadu.
Na miejsce pospieszyły 2 zastępy
PSP. Lokatorka, która wezwała
straż, opuściła lokal jeszcze przed
przybyciem ratowników. Pomiar
wykazał emisję tlenku węgla w
stężeniu 46 ppm. Po sprawdzeniu
wszystkich mieszkań w pionie
strażacy wykryli jednak dziesięciokrotnie większą ilość czadu
w lokalu na parterze. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe,
by przebadało mieszkańców. Ratownicy wygasili w piecu na parterze i przewietrzyli zagazowane
pomieszczenia. Przyczyną zaczadzenia była najprawdopodobniej
nieszczelność przewodu kominowego. Budynek z zaleceniami
przeglądów przekazano zarządcy.

Kominy nie dają
spokoju

(Pow. złotoryjski, 7-18 grudnia)
– W pierwszy czwartek grudnia
straż gasiła pożar sadzy, który
wybuchł w domu jednorodzinnym
w zabudowie szeregowej przy
ul. Piotra i Pawła. Mieszkańcy
wygasili w piecu jeszcze przed
przyjazdem ratowników. W akcji
użyto drabiny mechanicznej i
kuli kominiarskiej. Dodatkowych
zagrożeń ani poszkodowanych nie
było. Dwa dni później paliło się w
kominie budynku jednorodzinnego przy ul. Chrobrego w Wojcieszowie. Strażacy, zabezpieczeni
w sprzęt ochrony dróg oddechowych, wygasili w piecu i stłumili
płomienie kulą kominiarską. W
ostatni poniedziałek z kolei strażacy odnotowali 2 pożary sadzy:
w budynku wielorodzinnym w
Prusicach i w domu jednorodzinnym w Dobkowie. W obydwu
przypadkach straż przeprowadziła
rutynowe akcje gaśnicze, używając drabiny mechanicznej i kuli
kominiarskiej. Poszkodowanych
nie było.
Na podst. inf. mł. asp.
Marcina Grubczyńskiego oprac. (as)

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

NR 31 (990)  STR. 3

Złotoryja pod Deklaracją Sudecką Miejski autobus
zawiezie złotoryjan
Miasto Złotoryja znalazło się wśród setki sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej. To wspólny
głos dolnośląskich samorządów, który ma pomóc w pozyskaniu nowych środków unijnych
na rozwój naszego regionu. Złotoryjski ratusz złożył też podpis pod Porozumieniem na
rzecz Odry.

W

e Wleniu spotkało się blisko stu samorządowców
reprezentujących gminy i powiaty
południowo-zachodniej części
Dolnego Śląska, od Jeleniej Góry
przez Wałbrzych po Kłodzko.
Rozmawiali o tym, jak zrównoważyć rozwój naszego województwa. Dolny Śląsk jest wprawdzie
dzisiaj jednym z najlepiej rozwijających się regionów w całej Unii
Europejskiej, ale jego południowa
część nie nadąża za północną.
– Linia graniczna tych dwóch
prędkości rozwoju biegnie mniej
więcej wzdłuż autostrady A4. To
spotkanie we Wleniu jest jasnym
sygnałem dla Warszawy, że Dolny
Śląsk to nie tylko KGHM i plusy
z tym związane. Chcielibyśmy
na to zwrócić rządowi uwagę.
Zwłaszcza że są niewykorzystane
pieniądze z funduszy strukturalnych, choćby na rozwój kolei,
których PKP prawdopodobnie nie
przerobi, a które samorządy mogłyby zagospodarować – tłumaczy
wiceburmistrz Andrzej Ostrowski,
który reprezentował Złotoryję we
Wleniu.
Spotkanie samorządowców zakończyło się podpisaniem Deklaracji Sudeckiej, która jest wspólnym
stanowiskiem do współpracy z

rządem i starań o środki unijne.
Dokument, który wyraża wolę
współpracy samorządów na rzecz
poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i życia
mieszkańców, ma pomóc w likwidacji różnic gospodarczych na
terenie Dolnego Śląska – tak, by
wszystkie jego obszary rozwijały
się mniej więcej jednakowo.
łotoryja w ostatnich tygodniach podpisała się też pod
inną deklaracją – Porozumieniem
na rzecz Odry. Dokument jest
owocem konferencji, która odbyła
się na Politechnice Wrocławskiej.
W tym międzynarodowym spotkaniu, zorganizowanym z inicjatywy
wojewody dolnośląskiego, brali
udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej, Unii Izb
Łaby i Odry (czyli związku 32
współpracujących ze sobą izb
przemysłowo-handlowych w Polsce, Czechach i Niemczech) oraz
wojewodów zachodniopomorskiego, lubuskiego i opolskiego,
a także samorządowcy. Podczas
debaty ph. „Odra – szansa dla
biznesu” omawiali wyzwania i
możliwości związane z rozwojem
transportu rzecznego w Polsce.
– Niemcy prą do tego, żeby jak

Z

najwięcej towarów było w Europie transportowanych drogą wodną, zależy im też na uregulowaniu
Odry, żeby nie zalewała niemieckich miast, głównie Frankfurtu. W
Brukseli są potężne pieniądze na
przebudowę śródlądowych dróg
wodnych, ale do ich wykorzystania trzeba partnera pozarządowego. Dlatego ministerstwo żeglugi
śródlądowej próbuje zainteresować tą sprawą biznes i organizacje
pozarządowe – wyjaśnia Andrzej
Ostrowski, który uczestniczył w
spotkaniu we Wrocławiu. – Odra
od Kędzierzyna-Koźla do Kostrzyna powinna być przystosować do
dwustronnego transportu towarowego, jak ma to miejsce na Łabie
czy Renie. W tej chwili, wskutek
wieloletnich zaniedbać, parametry
żeglugowe są niezachowane. Aby
utrzymać nurt zapobiec gromadzeniu się wody, potrzebne będzie jej
pogłębienie. To oznacza, że prace
modernizacyjne objęłyby również
dopływy. Skorzystać mogłaby na
tym Kaczawa. Stąd nasza obecność na tej konferencji i podpis
pod porozumieniem – dodaje
wiceburmistrz.
Więcej – na portalu www.zlotoryjska.pl
(as)

Dostali nagrody za „trzeźwy umysł”
W złotoryjskim ratuszu po raz kolejny odbyło się wręczenie nagród dla autorów prac
wyróżnionych w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

A

kcję od lat organizuje Stowarzyszenie Producentów
i Dziennikarzy Radiowych z
Poznania. W ramach tegorocznej
kampanii odbył się konkurs plastyczno-literacki „Na skrzydłach
przyjaźni”, w którym twórcy przyznali ponad 2 tys. nagród książkowych. Wśród wyróżnionych
znalazło się 7 złotoryjan: Kamila
Gajewska (SP nr 3), Zofia Nowak
(SP nr 3), Klaudia Chmielowska
(SP nr 3), Marcel Zabiegała (SP
nr 3), Aleksander Szczecina (SP
nr 3), Jakub Szymański (SP nr 1),
Justyna Szymańska (ZSO).

Burmistrz Robert Pawłowski
także postanowił nagrodzić kilka
prac uczniów szkół miejskich.
Nagrody otrzymali: Ilona Terembuła (SP nr 3, kl. gimnazjalne),

Zuzanna Kowalczyk (SP nr 3, kl.
gimnazjalne), Oliwia Łukawska
(SP nr 3), Maja Maliszewska (SP
nr 3), Hanna Jasińska (SP nr 3),
Natalia Gagatek (SP nr 3). (ms)

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Złotoryi
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności, aby nadchodzące dni
upłynęły w miłości i rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok przyniósł spokój,
stabilizację i wiele okazji do realizacji
zamierzeń, zarówno zawodowych,
jak i osobistych.

Burmistrz miasta Złotoryi Robert Pawłowski
oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara

na basen w Chojnowie
Złotoryjski ratusz chce przybliżyć do mieszkańców krytą
pływalnię i organizuje raz w tygodniu bezpłatny transport
do Chojnowa. Pierwszy autobus odjeżdża zaraz po Nowym
Roku.

Z

łotoryjanie na razie nie mogą
pójść na kryty basen piechotą – no chyba że w ramach
kilkudziesięciokilometrowego
trekkingu. Kolejne pomysły
starostwa, pojawiające się w cyklu 4-letnim, pozostają bowiem
wciąż w fazie przedwyborczych
obietnic, a w ratuszu po zmianie
władz dopiero szuka się możliwości finansowych zbudowania pływalni. Z drugiej strony
mieszkańcy miasta chcą pływać,
o czym świadczy popularność
programów realizowanych przez
Urząd Miejski w Złotoryi. Samorząd podjął więc decyzję, że w ramach tymczasowego rozwiązania
„głodu pływania” zorganizuje dla
mieszkańców bezpłatny transport
do Chojnowa.
Koszty cotygodniowych przejazdów na chojnowski basen
pokryje ratusz. Uczestnicy wyjazdów zapłacą jedynie za wejście
na pływalnię. Miejsc w autobusie
jest 40, ale jak dowiedzieliśmy się
w UM, autokar będzie kursował
także przy mniejszym zaintereso-

waniu mieszkańców.
Miejski autobus będzie odjeżdżał do Chojnowa w każdy
czwartek o godz. 17:30 spod
złotoryjskiego ośrodka kultury.
Powrót do Złotoryi planowany
jest na godz. 19:30. Pierwszy
wyjazd – już 4 stycznia.
Przypomnijmy, że za darmo
dwa razy w miesiącu jeżdżą już
na basen w Chojnowie uczestnicy programu „Aktywni 50+”.
Projekt jest finansowany ze środków gminy miejskiej i cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem
starszego pokolenia złotoryjan.
W tym przypadku miasto płaci
za transport, wejście na pływalnię oraz opiekę instruktora.
Na basen bezpłatnie jeździli też
jesienią drugoklasiści ze złotoryjskich szkół podstawowych
w ramach programu „Umiem
pływać” współfinansowanego z
budżetu miejskiego. Dla ok. 90
uczniów zorganizowano po 10
wyjazdów.
(as)

Uczniowie „jedynki”
będą mieli Dobry Start
Urząd Miejski w Złotoryi pozyskał pieniądze na realizację
projektu edukacyjnego pn. „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi”,
który obejmie blisko 480 uczniów. Pomoże stworzyć nowoczesną pracownię informatyczną oraz matematyczno-przyrodniczą.

P

rojekt, który ma rozpocząć się
w styczniu 2018 r., przewiduje prowadzenie zajęć poprzez
innowacyjną metodę nauczania
„WebQuest – poszukiwanie
w sieci” opartą na internecie.
Uczy ona definiować problemy
i poszukiwać rozwiązań, a także
wspiera kreatywność i pozwala
pracować uczniom we własnym
tempie. Jest multimedialna,
może być stosowana zarówno w
szkole, jak i w domu.
W ramach realizacji projektu
planowane są m.in.: zajęcia z
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych, terapeutyczne,
językowe, wsparcie logopedycz-

ne, wsparcie psychologiczne,
wyposażenie pracowni matematycznej i przyrodniczej oraz
zakup sprzętu do rozpoznania
specjalnych potrzeb rozwojowych ucznia, a także wyposażenie pracowni informatycznej w
25 komputerów oraz 4 laptopy
dla osób niepełnosprawnych.
Wartość całego projektu to
488 182 zł, a kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020 wyniesie 463
772,90 zł.
(imp)
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
NIEZABUDOWANEJ

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
NIEZABUDOWANEJ

Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa
niezabudowana działka nr 173/29 o pow. 0,6399 ha, położone w obrębie 2 miasta Złotoryi przy ul. Jerzmanickiej.
Działka położona jest na terenie lekko pochyłym, ma
kształt regularny zbliżony do trójkąta. Dojazd do działki
bezpośredni drogą utwardzoną. Działka w chwili obecnej użytkowana rolniczo. W pobliżu znajdują się boksy
garażowe, domy mieszkalne wielorodzinne oraz szkoła
i tereny ogródków działkowych.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII –
grunty orne.
Księga wieczysta LE1Z/00013488/5.
Cena nieruchomości: 1 275 510 zł brutto (1 037 000 zł
netto plus 238 510 zł – 23% VAT).
Wadium: 130 000 zł do 22.02.2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 13 000 zł.
Termin przetargu: 26.02.2018 r., godz. 10.00.
Uzbrojenie: sieć energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodna, sanitarna i deszczowa znajdują się na
dz. 167/3, natomiast sieć wodociągowa i kanalizacyjna
zostaną doprowadzone w ciągu 3 lat.
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): 3 U, KS, Z – projektowany zespół
zabudowy usługowej (np. handel, oświata, kaplica) z
towarzyszącą zielenią i parkingiem.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
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 2.08.2005 r.
Terminy poprzednich przetargów: 6.10.2005 r. (I przetarg), 6.12.2005 r. (II przetarg), 16.07.2007 r., 5.08.2008
r. (I przetarg), 21.07.2010 r. (I przetarg), 6.10.2010 r. (II
przetarg).
Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr
11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018
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

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha) położona
w obrębie 1 miasta Złotoryi przy ul. Grunwaldzkiej.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków:
Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione (0,1306 ha),
ŁIII – łąki trwałe (0,1900 ha).
Cena nieruchomości [zł]: 159 900 zł brutto (130 000
zł netto plus 23% VAT – 29 900 zł).
Wadium [zł]: 16 000 zł do dnia 22.01.2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia [zł]: 1600 zł.
Termin przetargu: 25.01.2018 r., godz. 10:00.
Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.
Uzbrojenie: sieci: energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej.
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. Dol. 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. Dol. z 2.08.2007
r., nr 185, poz. 2390): KS – Parking lub/i zabudowa
usługowa, wystawiennicza lub produkcyjna oraz
zieleń urządzona, z zastrzeżeniem zachowania
istniejącego przejazdu na teren działki nr 85/1 w
obrębie 1.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej
Złotoryja, nie jest obciążona prawami osób trzecich i
nie jest przedmiotem zobowiązań. Przez działkę nr
151 w obrębie 1 miasta Złotoryja (istniejącym przejazdem) ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego
właściciela działki nr 85/1 (dostęp do drogi publicznej)
w obrębie 1 miasta Złotoryi.
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 19.03.2015 r. Terminy
poprzednich przetargów: 6.07.2015 r. – I przetarg,
29.09.2015 r. – II przetarg, 12.05.2016 r. – I przetarg,
26.07.2016 r. – II przetarg, 20.10.2016 r. – kolejny
przetarg.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 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 22.01.2018 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 26), w dni robocze w godzinach 8:00-15:00.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z pięciu działek nr 123/7, 123/8, 123/9,
123/11, 123/13 o pow. 0,1848 ha, położonych w obr. 3 miasta Złotoryi przy ul. Marii Konopnickiej. Działki mają kształt prostokątów,
teren płaski nieutwardzony. Wzdłuż ulicy biegnie chodnik. Wzdłuż
granicy zachodniej (przy boisku) biegnie mała skarpa.
Dostęp do uzbrojenia bezpośredni. Przez działki przebiega
podziemna sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieczynny
ciepłociąg oraz sieć telekomunikacyjna. Przez działki 123/11 i
123/13 przebiega podziemna sieć kanalizacji deszczowej kd 300
i nieczynny ciepłociąg oraz sieć telekomunikacyjna. Na granicy
zachodniej przebiega sieć energetyczna.
Każdoczesny właściciel działek zobowiązuje się udostępnić
działki właścicielowi sieci w celu przeprowadzenia inspekcji ich
stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji
i remontów.
W przypadku inwestycji polegającej na zabudowie kubaturowej
konieczne jest usunięcie kolizji (przełożenie sieci) na koszt nabywcy w porozumieniu z właścicielem sieci.
Działki znajdują się w streﬁe „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Działalność inwestycyjna, budowlana oraz przebudowy, remonty,
adaptacje, dostosowanie do współczesnych funkcji oraz podziały
nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy wymagają pozwolenia legnickiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków we Wrocławiu.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.
Księga wieczysta: LE1Z/00013469/6.
Cena nieruchomości: 1 500 000 zł brutto (1 219 512,20 zł netto
plus 280 487,80 zł 23% VAT).
Wadium: 150 000 zł do 22.02.2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 15 000 zł.
Termin przetargu: 26.02.2018 r., godz. 11.00.
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): MW/U – zespoły zabudowy mieszkalno-usługowej.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
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 7.06.2016 r. (dz. 123/7, 123/8, 123/9),
22.06.2017 r. (dz. 123/11 i 123/13).
Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargach jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2018 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. Zapraszamy.

Rzemieślnicy
z medalami
Z okazji 70-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych na terenie powiatu złotoryjskiego, w murach ratusza spotkali się
zaproszeni goście, aby uczcić okrągły jubileusz organizacji.

N

a spotkaniu, oprócz członków
zarządu, w którego skład
wchodzą: starszy cechu Andrzej
Piekut, podstarszy Władysław
Majoch, sekretarz Zygmunt Apostoluk i skarbnik Andrzej Podsiadło, nie zabrakło przedstawicieli
władz powiatu, miasta oraz wielu
innych osób. Obchody, podczas
których przypomniano historię
złotoryjskiego Cechu, rozpoczęły
się od wprowadzenia sztandaru.
– Jak wynika z dokumentów,
Cech powstał 24 marca 1946 r., a
pierwsza jego nazwa to Powiatowy Związek Zbiorowy Cechu w
Złotoryi. Cech na przestrzeni tych
70 lat przechodził wzloty i upadki, wszystko zależało od sytuacji
politycznej i ludzi, którzy w nim
działali – opowiadał zgromadzonym emerytowany już rzemieślnik
Jan Worsztynowicz.

Ważniejszym punktem całej uroczystości było wręczenie odznaczeń
wyróżnionym osobom. Srebrną Odznakę Mistrza za szkolenie uczniów
w rzemiośle otrzymali: Danuta
Owczarek, Jerzy Wolniczek oraz
Zdzisław Bartuzel. Honorową Odznakę Rzemiosła wręczono Józefie
Gap, Krzysztofowi Drzewieckiemu,
Andrzejowi Podsiadle i Andrzejowi
Piekutowi. Srebrny Medal im. Jana
Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego przyznano Wandzie
Brenik oraz Antoniemu Paszkiewiczowi, zaś złoty otrzymał Ryszard
Koszelowski.
W trakcie uroczystości nie zabrakło
życzeń oraz gratulacji złożonych na
ręce Andrzeja Piekuta przez m.in.
burmistrza Roberta Pawłowskiego,
który wręczył starszemu Cechu pamiątkowego glinianego aniołka.
(imp)

Wszystkim mieszkańcom Złotoryi
i powiatu złotoryjskiego spokojnych, radosnych
i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelakiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku
życzy wiceprzewodniczący
Rady Powiatu Złotoryjskiego Paweł Okręglicki
oraz radni: Dariusz Dobosz, Marcin Gagatek,
Stanisław Pazera, Waldemar Wilczyński

Z okazji
tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku 2018
życzymy mieszkańcom Złotoryi oraz ich gościom
spokojnego i radosnego czasu świątecznego
spędzonego w gronie najbliższych i życzliwych osób
z nutą nostalgii i zastanowienia
nad przemijającym czasem,
a także przyszłorocznej aktywności w imprezach
oraz przedsięwzięciach kulturalnych realizowanych
na terenie środowiska lokalnego ziemi złotoryjskiej.
Dyrektor i pracownicy ośrodka kultury, kina „Aurum”,
Centrum Informacji Turystycznej, Muzeum Złota
wraz z redakcją „Gazety Złotoryjskiej”
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Na Wilczej nauczają coraz
nowocześniej
„Trójka” stawia na edukację multimedialną już od najmłodszych lat – szkoła dostała dodatkowe środki ﬁnansowe na zakup projektorów. Zamierza je zamontować w klasach I-III.

D

otacja w wysokości 14 tys.
zł pochodzi z rządowego
programu rozwijania szkolnej
infrastruktury „Aktywna tablica”.
W jej pozyskaniu pomógł Urząd
Miejski w Złotoryi. Pieniądze z tej
puli są przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych
do realizacji programów nauczania
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W
przypadku Szkoły Podstawowej nr
3 w Złotoryi będzie to 8 projektorów multimedialnych i 9 współpracujących z nimi głośników.
Przypomnijmy, że podczas
ostatnich wakacji szkoła przy ul.
Wilczej przeszła małą rewolucję
technologiczną. Placówkę wyposażono w kablową sieć internetową,
a w każdej pracowni dydaktycznej
pojawił się komputer z dostępem
do internetu, dzięki czemu można

było wreszcie uruchomić długo
oczekiwany przez rodziców dziennik elektroniczny. W większości
sal w klasach IV-VII i gimnazjalnych są podłączone projektory
multimedialne, które udało się kupić latem ze środków z darowizn.
Brakuje ich tylko w pracowniach
edukacji wczesnoszkolnej.
– Zmieniamy sposób nauczania
w klasach I-III, bo z komputerem
dzieci mają do czynienia już od
najmłodszych lat. Często jednak
te zainteresowania idą w niewłaściwym kierunku. Dlatego trzeba
już w edukacji wczesnoszkolnej
podjąć starania, by temu zaradzić.
Dzieci potrzebują odpowiednich
wzorców zachowań, by wybierały
to, co właściwe – tłumaczy Danuta
Boroch, dyrektorka SP nr 3. Pomóc
mają w tym technologia multimedialna. – Multimedia stanowią dla

dzieci dużą atrakcję, praca z nimi
wyzwala szerokie zainteresowania
oraz aktywność uczniów. Nauka
staje się wtedy przyjemną zabawą, a
nauczyciel – przewodnikiem, który
wskazuje, jak i gdzie poszukiwać
informacji – dodaje pani dyrektor.
Program „Aktywna tablica” ma
być realizowany w latach 20172019. Przewidziana jest na niego
kwota ponad 279 mln zł. W 80
proc. jest finansowany ze środków
budżetu państwa, pozostała część
to wkład własny samorządów.
Poza SP nr 3 w Złotoryi w tym roku
na terenie powiatu złotoryjskiego
dofinansowanie do zakupu nowych
technologii otrzymały jeszcze tylko
szkoły podstawowe w ośrodkach
szkolno-wychowawczych w Złotoryi i Wojcieszowie (razem ponad
18 tys. zł).
(as)

„Zacisze” najlepsze
Złotoryjskie „Zacisze” najlepsze wśród schronisk młodzieżowych na Dolnym Śląsku!
Naszemu hostelowi, który przeżywa swoisty „renesans turystyczny”, w końcu udało się
wygrać współzawodnictwo prowadzone przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. To efekt kilku lat pracy nad poprawą standardów w obiekcie.

Z

acisze” ostatnie wyróżnienie, w kolorze srebrnym,
otrzymało w grudniu 2 lata temu.
Ubiegły rok zakończyło jednak
bez sukcesu w konkursie organizowanym przez PTSM. Dla
kierownictwa złotoryjskiego
obiektu był to sygnał alarmowy.
– Przeprowadziliśmy analizę,
co trzeba wzmocnić, żeby się
znowu liczyć w rywalizacji. Na
obłożenie, czyli liczbę gości, nie
mogliśmy narzekać, postawiliśmy więc na poprawę bazy lokalowej. Zabraliśmy się za remont
pokojów i uzupełnienie brakującego wyposażenia. Korzystamy
przy tym z pomocy dekoratora
wnętrz, pani Anny Dutki, która
nam podpowiada, jak urządzić
pomieszczenia, żeby stworzyć
przytulną, domową atmosferę.
Założyliśmy też monitoring, żeby
zwiększyć poziom bezpieczeństwa turystów – wylicza pokrótce
Kazimierz Karst, dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego, w
którego strukturach od kilku lat
funkcjonuje „Zacisze”.
Ten kierunek zmian okazał się
strzałem w dziesiątkę, bo w tym
roku złotoryjskie schronisko okazało się najlepsze na Dolnym Ślą-

sku. Z gali kończącej ogólnopolski
konkurs współzawodnictwa schronisk młodzieżowych, która odbyła
się w Lubachowie koło Świdnicy,
wróciło ze Złotym Wyróżnieniem,
pucharem i listem gratulacyjnym
od minister edukacji narodowej
Anny Zalewskiej.
– To bardzo miłe wyróżnienie.
Oznacza, że nasze schronisko
znalazło się w krajowej elicie.
Rywalizujemy przecież z takimi
„rekinami” turystyki młodzieżowej, jak schroniska w Warszawie,
Gdańsku, Krakowie czy obiekty
położone w górach, które w zasadzie niewiele muszą robić, żeby
mieć niemal pełne obłożenie
gości. My musimy poświęcić
znacznie więcej energii, by odnosić sukcesy na rynku, bo przecież
nie jesteśmy aż tak atrakcyjnym
turystycznie regionem jak tamte
ośrodki – dodaje dyrektor.
„Zacisze” dysponuje 72 miejscami noclegowymi, które zlokalizowane są nie tylko w charakte-

rystycznym piętrowym budynku
przy ul. Kolejowej, ale także na
III piętrze sąsiedniego gmachu
szkolnego, w dawnym gimnazjum. Ta część wyposażone jest
w kuchnię z jadalnią, windę i
jest w pełni przystosowana do
obsługi osób niepełnosprawnych.
Schronisko, które szeroko się
promuje na tragach i w różnych
wydawnictwach, może się pochwalić 30-procentowym obłożeniem turystyczne, w ciągu roku
odwiedza je średnio 5 tys. osób.
W zasadzie w obiekcie nie ma
martwych dni, w które nikt by nie
korzystał z noclegu. Preferowana
jest młodzież w wieku szkolnym i
turyści z legitymacją PTSM, ale z
usług „Zacisza” korzysta też wiele
innych grup: studenci, zwłaszcza
geologii i geofizyki, wycieczki
szkolne, organizacje pozarządowe, grupy rekolekcyjne, harcerze
czy pracownicy na delegacjach,
bazę urządza sobie tutaj nawet
komisja poborowa. W ciągu kilku
ostatnich lat obroty schroniska
wzrosły czterokrotnie, w tym roku
powinny sięgnąć 180 tys. zł. – Te
pieniądze cały czas inwestujemy
w podnoszenie standardu obiektu.
Z dobrym skutkiem – cieszy się
Kazimierz Karst.
(as)
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Śmierć w Nowym Kościele Kierowco, sam się
Tragiczny wypadek w Nowym Kościele. W piątek na drodze wojewódzkiej w drzewo uderzyła skoda octavia. Zginęły dwie osoby.

D

o tego dramatycznego zdarzenia doszło wczesnym
popołudniem. Kilka minut po
godz. 14 dyżurny złotoryjskiej
PSP otrzymał telefoniczne zgłoszenie, że w Nowym Kościele auto
osobowe uderzyło w przydrożne
drzewo. Natychmiast wysłał na
miejsce strażaków ze Złotoryi i
jednostki OSP ze Świerzawy, do
Nowego Kościoła pospieszyła też
policja oraz dwie karetki pogotowia ratunkowego.
Ratownicy, po przyjeździe na
miejsce kraksy, przystąpili do
udzielania pierwszej pomocy
dwóm osobom poszkodowanym
w wypadku. Niestety, w wyniku
odniesionych obrażeń kierowca
poniósł śmierć na miejscu. Drugą
osobę, w ciężkim stanie, ewakuowano z rozbitego pojazdu na
noszach. Pogotowie zabrało ją do

Chcesz wsiąść za kierownicę, a nie jesteś pewny, czy
alkohol już wyparował z organizmu? Nie ryzykuj i sprawdź,
czy możesz bezpiecznie prowadzić samochód. Złotoryjscy
policjanci udostępnili samoobsługowy alkomat, na którym
można sprawdzić swój stan trzeźwości.

S
szpitala. Niestety, kobieta zmarła
wkrótce potem.
Skodą podróżowało małżeństwo
70-latków, mieszkańców Nowego
Kościoła. Najprawdopodobniej
wracali do domu. Ze wstępnych
ustaleń wynika, że auto wpadło w
poślizg, zjechało z drogi, a następnie rozbiło się na przydrożnym

drzewie. Pojazd uderzył w pień na
wysokości drzwi kierowcy. Straż
musiała użyć narzędzi hydraulicznych, żeby wyciągnąć ciało.
Ze względu na czynności prokuratorskie droga wojewódzka ze
Złotoryi do Świerzawy była przez
kilka godzin zamknięta.
(as)/fot. Złotoryja112

Ćpa życie najlepiej jak potrafi
Problemy ma każdy z nas. Wy decydujecie o waszych problemach, jak z nich wyjdziecie.
Będziecie mistrzami świata, gdy powiecie: nie chcę robić już tego, co mi przeszkadza – tak
mówił złotoryjskiej młodzieży w kinie Aurum Jerzy Górski, o którym opowiada ﬁlm „Najlepszy”, zbierający znakomite recenzje i podbijający polskie kina.

N

arkoman z 14-letnim „stażem”, podopieczny MONAR-u, sportowiec, a wreszcie mistrz
świata w najbardziej morderczej
wersji triatlonu. Nie, to nie różne
osoby. Te wszystkie określenia
dotyczą jednego człowieka – pochodzącego z Legnicy, a obecnie mieszkającego w Głogowie
Jerzego Górskiego, zapalonego
sportowca, organizatora kilku popularnych imprez, m.in. słynnego
Crossu Straceńców. To ktoś, kto
uciekł śmierci spod kosy i mimo
wyniszczenia organizmu zdołał
się na tyle odbudować, że w 1990
r. wygrał w USA zawody Ironman.
Pokonał 8 km wodzie, 360 km na
rowerze i 84 km biegiem w niewiele ponad dobę. Ten niesamowity
wyczyn okazał się doskonałym
materiałem na książkę i film.
Gdy „Najlepszy” wchodził do
kina Aurum, Górski dostał zaproszenie do Złotoryi, by spotkać
się z młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół
Zawodowych. Przyjechał w ubiegły poniedziałek. Dwa spotkania,
zorganizowane w złotoryjskim
ośrodku kultury, poprowadziła
Iwona Pawłowska. – Czy ten film
jest rzeczywiście o panu? – zapytała gościa zaraz na początku
polonistka z LO.
Górski odpowiedział wymijająco.
– Nie ja jestem najlepszy. Najlepszy to mój idol, Marek Kotański
(twórca MONAR-u – przyp. red.).
To on mi powiedział, że tylko
najlepsi wychodzą z narkomanii

obsłuż na alkomacie
Kwakszys, oficer KPP w Złotoryi
Alkomat został zakupiony ze
środków Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. – To
kolejny krok, który ma wpłynąć
na poprawę bezpieczeństwa na
złotoryjskich drogach – dodaje
pani rzecznik.
Przypominamy: jeśli zawartość
alkoholu we krwi kierowcy wynosi
od 0,2 do 0,5 promila, to jego stan
określa się mianem „po spożyciu”,
a jazda samochodem w takim
przypadku stanowi wykroczenie.
W przypadku gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi ponad 0,5
promila, kierowca znajduje się w
stanie nietrzeźwości, a kierowanie
autem jest traktowane jako przestępstwo, za co grozi nawet do 2
lat pozbawienia wolności.
(as)

Dyskutowali o poprawie
bezpieczeństwa
Zasady funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mobilna aplikacja „Moja komenda” czy program
„Dzielnicowy bliżej nas” to tematy poruszane na debacie
społecznej pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie. Możesz
mieć na nie wpływ”, zorganizowanej przez złotoryjskich
policjantów i poświęconej bezpieczeństwu mieszkańców
Złotoryi.

Po prawej – Jerzy Górski

– podkreślał. I tłumaczył, że film
„Najlepszy” jest jedynie inspirowany jego życiem: – To nie jest film
dokumentalny. Wszystko, co się w
nim dzieje, co prawda miało miejsce, ale w innych okolicznościach.
Czasem jedna postać w filmie łączy 3 osoby, które pojawiły się w
moim życiu. W filmie wszystkiego
po prostu nie da się zmieścić. Po
wszystko odsyłam do książki.
Jak podkreślał głogowianin,
„Najlepszy” nie jest filmem o
narkomanii. – Nie jest też filmem
o triatlonie, nie mówi do widza,
że ma robić to, a czego ma nie
robić. Mam natomiast nadzieję,
że po jego obejrzeniu dotrze do
was, że to wy decydujecie, co w
życiu robicie. Nie mama, nie tata,
nie nauczyciel – oni mogą wam
tylko pomóc. Absolutnie od was
wszystko zależy. Nie dajcie sobie
wmówić, że jest inaczej. Możecie
robić złe rzeczy, ale też fantastycznie dobre – tłumaczył młodzieży.
To przesłanie powtarzał zresztą
podczas kilkudziesięciominutowe-

amoobsługowy alkomat został
zamontowany w holu Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi
przy ul. Kościuszki. Ma on służyć
kierowcom, którzy chcą sprawdzić stan swojej trzeźwości zanim
wsiądą za kierownicę.
Zaletą nowego urządzenia jest
łatwość obsługi, która sprawia, że
przeprowadzenie testu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie wymaga korzystania z
pomocy funkcjonariusza. Badanie
jest szybkie i bezpłatne. Powietrze
należy wdmuchiwać przy pomocy
jednorazowej słomki dostępnej w
recepcji komendy.
– Przypominam jednak, że jeżeli
ktoś ma wątpliwości co do stanu
swojej trzeźwości, musi przybyć
do komendy pieszo lub jako pasażer – podkreśla sierż. Dominika

go spotkania wielokrotnie.
Pawłowska zapytała także Górskiego, po co były narkotyki w jego
życiu. – Miało być zarąbiście. Tak
mi mówili. Do pewnego momentu
tak było. Co było później, widać
na filmie – odpowiedział triatlonista, który zaczął się narkotyzować
jako 15-latek. Trwał w nałogu 14
lat. – Nie dajcie się zwieść. Przez
narkotyki będziecie zniewoleni,
będziecie musieli robić coś, czego nie chcecie. One nie rozwiążą
waszych problemów, problemy i
tak będą. Trzeba spróbować z nich
wyjść, zrobić coś ze sobą, zerwać
z tym, co przeszkadza. To jest
mistrzostwo świata – tłumaczył
uczniom, podkreślając zarazem z
entuzjazmem, że najpiękniejszy
stan w życiu to być wolnym i robić
siebie. – Gdy ktoś mnie pyta, czy
naprawdę przez tyle lat nic nie
brałem, to odpowiadam, że ćpam.
Ćpam życie. Kocham to, co robię,
nie robię nic na siłę. Biorę życie
jakim jest, to moja pasja.
(as)

W

sali klubowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji spotkali się nie tylko
policjanci, ale i złotoryjanie,
uczniowie oraz zaproszeni goście,
w tym m.in. burmistrz Robert
Pawłowski czy przewodnicząca
rady miejskiej Ewa Miara.
Od programu „Dzielnicowy bliżej nas” rozpoczęło się spotkanie,
na którym konkretne zagadnienia
omawiali naczelnicy oraz kierownicy poszczególnych komórek
Komendy Powiatowej Policji
w Złotoryi. Jednym z ważniejszych punktów całego spotkania
było omówienie Krajowej Mapy
Zagrożeń Bezpieczeństwa, która stanowi narzędzie wymiany
informacji pomiędzy policją a
mieszkańcami. Omówiono zasady jej funkcjonowania, dokonano
również analizy zgłoszonych za
jej pośrednictwem zagrożeń.
– Jeśli mieszkańcy zaobserwują
coś niepokojącego, stwarzającego niebezpieczeństwo, mogą
komunikować się z policją wła-

śnie przez mapę. To innowacyjnie
narządzie, które służy głównie do
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, w tym naszego powiatu
– tłumaczył asp. szt. Zbigniew
Popławski.
W trakcie spotkania przedstawiono również sposób korzystania z mobilnej aplikacji Moja Komenda, która pozwala na bezpłatny dostęp do bazy teleadresowej
jednostek policji w całym kraju
oraz zaprezentowano informacje
dotyczące przestępczych zdarzeń,
jakie miały miejsce w Złotoryi w
tym (10 miesięcy) i poprzednim
roku kalendarzowym.
Po prezentacjach głos zabrali
mieszkańcy którzy przywołali
do „tablicy” kilka trapiących
ich problemów, w tym kwestie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczeń prędkości na ul.
Grunwaldzkiej, bezpieczeństwa
rowerzystów na ul. Legnickiej czy
parkowania osób nieupoważnionych na tzw. „kopertach” .
(imp)
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Pan na prelekcję? Tylko z milicyjną przepustką
Coraz mniej osób pamięta, co się działo w Złotoryi w stanie wojennym. Stąd pomysł na zeszłotygodniową konferencję w ośrodku kultury. Nie do końca wypełniona sala widowiskowa pokazuje jednak niestety, że też coraz mniej z nas interesuje się wydarzeniami z grudnia 1981 r. A szkoda – bo mimo
trudnego tematu nie było wczoraj ani nudziarstwa, ani zadęcia, ani rozliczania przeszłości w atmosferze politycznej awantury. Była za to znakomita lekcja
złotoryjskiej historii, której nie znajdziemy jeszcze w żadnej książce. Na razie – bo owocem konferencji ma być właśnie publikacja o stanie wojennym.

I

nicjator: Roman Gorzkowski.
Organizatorzy: grupa przyjaciół
pana Romana, tzw. komitet organizacyjny, i złotoryjski ośrodek
kultury. Wsparcie materialne:
burmistrz Złotoryi. Scenografia:
bardzo pomysłowa – z milicyjnym
pokojem przesłuchań i lokalem
komisji międzyzakładowej Solidarności na scenie oraz porozklejanymi kopiami plakatów,
które Mirosław Janic, pseudonim
„Licealista”, rozwieszał 24 i 25
grudnia po Złotoryi, za co zresztą
został skazany na rok pozbawienia
wolności. Oprawa: iście poetycka
– między prelekcjami „opozycyjne wiersze” ze stanu wojennego,
które czytała Magdalena Maruck.
I do tego klimat tamtej epoki,
który przywiózł z Jaroszówki
duży fiat milicyjny z kogutami i
który podkręcili dwaj „zomowcy”
ze stowarzyszenia Aureus Mons,
czyli Przemysław Markiewicz i
Michał Maciejak. Rekonstruktorzy wprowadzali na mównicę
prelegentów, wiodąc ich przez
„komisariat” po przepustkę…
ako pierwszego odeskortowali
Romana Gorzkowskiego. Stanął przed zadaniem omówienia
pierwszych dni stanu wojennego
w Złotoryi. Najpierw przypomniał
jednak, że Solidarność narodziła
się w naszym mieście we wrześniu
1980 r. Największa organizacja zakładowa powstała na Lenie, liczyła
ok. 1 tys. członków. Prawdopodobnie do Solidarności przystąpiło ok.
4 tys. złotoryjan. To jakieś 35 proc.
ówczesnych mieszkańców miasta. – Kilku działaczy ze Złotoryi
uczestniczyło w słynnym I zjeździe
regionalnym delegatów w czerwcu
1981 r. Do miasta docierały biuletyny wydawane przez Solidarność
Zagłębia Miedziowego, a także
„Tygodnik Solidarność”. Ostatni
jego numer dotarł 11 grudnia 1981
r. – opowiadał historyk, który
niedzielę 13 grudnia tamtego roku
zarysował wspomnieniami Marii
Łozińskiej, która chrzciła wtedy
córkę. – W kościele Mariackim
miało się odbyć w tamtą niedzielę
8 chrztów. Zjechały się rodziny. Po
mszy wszyscy rozeszli się szybko,
bez zdjęć, bo zakłady fotograficzne
były zamknięte. Rodziny rozjechały się do domów, ludzie bali się, że
to wojna i nie zdążą wrócić – cytował Gorzkowski.
15 grudnia został zaplombowany przez komisję wysłaną przez
naczelnika miasta lokal Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ Solidarność, która miała
swoją siedzibę w nieistniejącym
już baraku przy ul. Krzywoustego
10. Wyposażenie zabezpieczono.
Jedyną rzeczą z solidarnościo-

J

wego lokalu, o której wiadomo,
że przetrwała do dziś, jest plakat
Jana Pawła II. Został zabrany do
domu przez jednego z członków
komisji z urzędu miejskiego. Plakat
był obecny na konferencji jako
element scenografii – zawisł na
ścianie pokoju MKK, który organizatorzy odtworzyli na scenie. Poza
portretem papieża zachowała się
też jedyna pieczątka złotoryjskie
Solidarności – przewodniczącego
komisji oddziałowej RSW PrasaKsiążka-Ruch Janusza Tyndyka.
ak wyglądało życie codzienne w
stanie wojennym? Opowiedziała
o nim Agnieszka Młyńczak. Zaczęła niezwykle intrygująco – fotografią przedstawiającą roześmianą
kobietę na tle śnieżnych zasp,
rzucającą śnieżkami. – To ja. A to
zdjęcie zostało wykonane właśnie
13 grudnia 1981 r. Była piękna
pogoda, mnóstwo śniegu, mróz i
słońce. Wybraliśmy się więc z rodziną na spacer poza Złotoryję. Nie
słuchaliśmy radia, nie oglądaliśmy
telewizji, więc nie wiedzieliśmy
nic o nowej rzeczywistości –
wspominała pani Agnieszka, która
zaraz na początku stanu wojennego
zaczęła pisać pamiętnik i odkurzyła
go specjalnie na konferencję, przytaczając słuchaczom wiele wpisów
z tamtego okresu. Mogły się one
wydawać szokujące, zwłaszcza
dla młodszego pokolenia. Z tych
zapisków rysowała się ponura rzeczywistość: długie, wielogodzinne
kolejki w sklepach, zaopatrzenie
reglamentowane kartkami, braki w
podstawowych artykułach spożywczych czy kosmetycznych, święta
w atmosferze aresztowań i godziny
policyjnej…
prowadzenie stanu wojennego miało przykre,
czasami wręcz dramatyczne
konsekwencje dla tych, którzy
najbardziej angażowali się w
działania Solidarności. Andrzej
Kuna przypomniał sylwetki 9 represjonowanych złotoryjan, choć
zaznaczył, że to nie wszyscy,
których dotknęły represje władz
komunistycznych. Wymienił
takie nazwiska, jak: Mirosław
Frąckowski, Aleksander Biedak,
Jan Kusek, Mieczysław Demczuk, Jerzy Leśnicki, Waldemar
Dmitrowski, Mirosław Janic,
Roman Gorzkowski czy Bożena
Matecka. To ludzie, których dotknęły aresztowania, internowanie, zwolnienia z pracy, procesy
sądowe, którzy byli nękani zatrzymaniami i rewizjami. Czworo
z nich już zmarło. – Działali z
pobudek patriotycznych. Postępowali z odwagą. Ryzykowali
bardzo wiele: utratę pracy, zdrowia, życia, ojczyzny… Należy im
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epizod związany ze stanem wojennym w Złotoryi, jest jeszcze wiele
pytań w tej sprawie bez odpowiedzi. Czekamy na informacje od
mieszkańców.
odczas konferencji była też
mowa o wydarzeniach z 31
sierpnia 1982 r., czyli drugiej
rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych. O tym, jak wyglądały w Złotoryi, przypomniał Andrzej
Wojciechowski, który był wtedy
na ulicach miasta. – To miało być
święto Solidarności, która nawoływała do pokojowej manifestacji.
W Złotoryi miała się ona odbyć na
placu Wolności, przed kawiarnią
Calypso. Po południu w centrum
zaczęli się gromadzić ludzie. Stali
na chodnikach, oczekiwali na to,
co ma się stać. Tłum był spory.
Po placu jeździły „suki”, a funkcjonariusze milicji legitymowali
młodych mężczyzn i wsadzali ich
do radiowozów. Nikt z tłumu nie
protestował, widząc to – opowiadał
Wojciechowski, który tego dnia
został również zatrzymany i trafił
na kilka godzin na komisariat MO.
W jego przypadku skończyło się na
500-złotowym mandacie za brak
dowodu osobistego. – Manifestacja, która była i której nie było
– tak można powiedzieć o tamtym
dniu. U nas było pokojowo, w
Lubinie jednak polała się tamtego
dnia krew – dodał. Jak wyglądało
to sierpniowe popołudnie, można
było zobaczyć na unikatowych
zdjęciach wykonanych przez Jerzego Wójcika zaprezentowanych
podczas prelekcji.
szystkie materiały zaprezentowane podczas wczorajszej konferencji mają posłużyć
– w wersji rozszerzonej – do
opracowania w najbliższych miesiącach książki o stanie wojennym
w Złotoryi. – Liczymy cały czas
na nowe relacje i wspomnienia
mieszkańców oraz pamiątki z
tamtego okresu. Zostaną one
zeskanowane i zwrócone właścicielom – zapewnił na zakończenie
spotkania Roman Gorzkowski.
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się cześć – podkreślał Kuna.
Jednym z tych złotoryjan, którzy
najbardziej odczuli reżim stanu
wojennego, był wspomniany już
Aleksander Biedak, ówczesny
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych, działacz Solidarności. 13
grudnia 1981 r. rano zabrała go z
domu milicja. Stracił pracę, a aresztowania i więzienia uniknął tylko
z powodu słabego stanu zdrowia.
W sierpniu 1982 r. wyemigrował
do Stanów Zjednoczonych. Jego
postać przypomniał uczestniczący
w konferencji syn Jan. – Ojciec
był psychicznie stłamszony wprowadzeniem stanu wojennego. Postanowił wyjechać. Na pożegnanie
powiedział mi jednak: „Ty musisz
zostać, będę ci przysyłał co miesiąc
100 dolarów, masz tu walczyć z komuną”. Miałem wówczas 22 lata…
Gdy spotkaliśmy się 3 lata później,
był znowu takim, jak w czasach
rozkwitu Solidarności: niezwykle
oddanym społeczności lokalnej
organizatorem życia społecznego.
Był fundatorem i założycielem
szkoły polskiej w Bostonie, w
której uczyły się dzieci emigrantów – opowiadał Jan Biedak. – To
był wspaniały ojciec, wspaniały
człowiek. Komuniści wyrzucili go
z tego kraju bez prawa powrotu –
dodał. Aleksander Biedak zmarł w
USA, na złotoryjskim cmentarzu
przyjaciele postawili mu symboliczny nagrobek.
ielu działaczy Solidarności po 13 grudnia władze
komunistyczne prewencyjnie
odizolowały, powołując ich na
ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów i zamykając na kilka miesięcy w obozach. Jednym z nich
był właśnie Roman Gorzkowski.
– To był „inteligentny sposób
internowania”, jak określały to
służby bezpieczeństwa. Dla mnie
to były pierwsze i jedyne jak dotąd
święta Bożego Narodzenia poza
domem. Dziwne to było wojsko.
Żołnierze szli na stołówkę, śpiewając „Mury” Kaczmarskiego,
słuchali mszy niedzielnej, łapiąc
fale radiowe przy pomocy tele-
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wizora. Nie mieliśmy mundurów
wyjściowych, żadnej broni, a zajęcia na strzelnicy to była fikcja.
Przysięga odbyła się dopiero po 2
miesiącach, a żołnierze przysięgali
z palcami w kształcie litery V –
opowiadał złotoryjski historyk w
prelekcji „W kamaszach”. Przypomniał, że w czasie stanu wojennego do wojska został wziętych
ok. 50 złotoryjan. Jednym z nich
był Stanisław Zawadzki, obecnie
instruktor modelarstwa, który był
współtwórcą scenografii podczas
konferencji i wcielił się w rolę
funkcjonariusza MO wydającego
przepustki prelegentom. Kilka
jego pamiątek z wojska można
było zobaczyć podczas wystawy
towarzyszącej konferencji.
Gorzkowski omówił też w zarysie
historię oddziału milicyjnego na
Kopaczu – Batalionu Centralnego
Podporządkowania, który stacjonował tam do 1991 r. Liczył ok.
100 osób. Napisano o nim nawet
artykuł w „Konkretach” zatytułowany „Chłopcy w wichrowego
wzgórza”. – Ludzie nazywali
powszechnie tę placówkę ZOMO,
bo funkcjonariusze wyglądali jak
zomowcy, mieli podobny sprzęt
i wyposażenie. ZOMO to byli
jednak milicjanci zawodowi. A na
Kopaczu służyli ci, którzy odrabiali
w MO wojsko. Związki z ZOMO
jednak były, bo kadra oficerska
złotoryjskiej jednostki pochodziła
z tejże właśnie formacji z Legnicy
– tłumaczył historyk. – To ważny
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Nordikowe mistrzostwa wróciły do Złotoryi i wysta

Do lamusa przechodzą czasy, gdy nordic walking był przedmiotem żartów, a co bardziej wstydliwi oddawali się tej rekreacji pokątnie, gdzieś na peryferiach m
– przynajmniej w Polsce – zjawiskiem społecznym. To fenomen coraz odważniej wkraczający w obszary życia, w których charakterystycznego stukania kijów
złotoryjskim ośrodku kultury jedynie to potwierdziły.

S

tart i meta imprezy organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking we
współpracy z miastem Złotoryją
miały miejsce nad zalewem. Na
zawodników czekała trasa o długości 10 km (2 pętle po 5 km).
Osoby niepełnosprawne miały do
pokonania 3 km.
W mistrzostwach wystartowało
ok. 130 zawodników, w tym wielu
złotoryjan. – Cieszę się ogromnie,
że te mistrzostwa wracają do Złotoryi, do matecznika nordic walking. Mam nadzieję, że państwo
wywieziecie z naszego miasta
same dobre wspomnienia – mówił
burmistrz Robert Pawłowski.
Zawodnicy niewątpliwie zabiorą ze sobą do domów dobre
wspomnienia, gdyż pogoda dopisała, a trasa zrobiła na nich
dobre wrażenie. – Trasa był super.
Świetnie przygotowana. Nie było
żadnych stromych podejść – chwalił Krzysztof Machajek, który
w kategorii niepełnosprawnych
zajął 9. miejsce. – Dziękuję pani
Paulinie za powrót z imprezą do
Złotoryi, dlatego że ta trasa jest
dla mnie rewelacyjna. Pogoda też
dopisała i nie było śniegu – mówił po przekroczeniu linii mety
zwycięzca kategorii mężczyzn
Krzysztof Skiba.
Poszczególne marsze miały
swoje starty w odstępach kilkuminutowych, dzięki czemu zawody
przebiegły bardzo sprawnie, a zawodnicy mieli okazję mijać się po
drodze i pozdrawiać, co tworzyło
bardzo sympatyczną atmosferę.
W kategorii mężczyzn zwyciężył Krzysztof Skiba z Msport
Team Polkowice. Wśród kobiet

tryumfowała Joanna Kołodziej
(FabrikaNordika), a w kategorii
osób niepełnosprawnych zwyciężył Bogdan Grygorowicz (KS
Metraco Polkowice).
Na mecie na każdego zawodnika
czekał gorący posiłek.
Pełną listę wyników można
znaleźć na stronie http://domtelsport.pl.
ordikowe mistrzostwa Polski
wieńczyła gala. Program miała wyjątkowo bogaty. Jak w zwierciadle odbijało się w nim, jak wiele
różnorodnych akcji i w jak różnych
środowiskach podejmuje w ciągu
roku Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking. Wniosek mógł być
tylko jeden: to, jak zaczyna być
postrzegane chodzenie z kijami, to
istna rewolucja. Pod takim hasłem
zresztą odbyła się gala.
Przykład? Z kijami, zarażeni
bakcylem nordic walkingu ze
Złotoryi, chodzą tancerze ze słynnego zespołu folklorystycznego
„Śląsk”, którzy traktują go jako
wszechstronne uzupełnienie tre-
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ningu przed występami na scenie.
Chodzą również górale z Żywiecczyzny. Jeden z nich, Andrzej
Sala, przyjechał aż z Kojszówki
koło Makowa Podhalańskiego,
by zaprosić nordikowców na Babiogórski Rajd Nordic Walking.
Odbędzie się w czerwcu przyszłego roku. Ta nowa impreza w
kalendarzu PSNW zapowiada się
niezwykle atrakcyjnie.
Nordyckim stylem maszerują
seniorzy (jak w Złotoryi, gdzie
uczestnicy programu „Aktywni
50+” przeszli już ok. 2500 km z
kijami podczas zajęć w terenie),
maszerują też wychowankowie
młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Tam nordic walking
jest od czterech lat narzędziem
resocjalizacji. Do Złotoryi na
„rewolucję” przyjechało z takiego
właśnie ośrodka w Zawichoście
dwóch chłopców z wychowawcą.
Jeden z nich napisał specjalnie
z tej okazji 3 utwory muzyczne
i wykonał je w ośrodku kultury.
„Bo w życiu chodzi o to, żeby

Roztańczony mikołaj
wręczał prezenty
W niedzielę sala widowiskowa Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji zapełniła się po
brzegi podczas tanecznych pokazów świątecznych.

N

a pokaz umiejętności młodych
artystów zaprosiła Fundacja
Rozwoju Człowieka TROOD oraz
Street Dance Academy Złotoryja.
Były występy grupowe oraz solówki dzieci i młodzieży.
Zwieńczeniem ponadgodzinnych
występów był wspólny, specjalnie
przygotowany na tę okazję mikołajkowy występ członków grupy.
Nie zabrakło również tańczącego
mikołaja, który na koniec rozdał
młodym tancerzom prezenty.
(imp)

chodzić prawidłowo, czy z kijami
czy rapując musisz kroczyć prostą
drogą” – rapował.
Ba, nordik dotarł nawet do Pałacu Prezydenckiego, a z kijami
chodzi już sam Andrzej Duda, o
czym też była mowa na gali. Kilka
miesięcy temu Paulina Ruta, prezes PSNW, miała bowiem okazję
udzielić głowie naszego państwa
30-minutowej lekcji. Lekcja się
przydała, gdyż wcześniej prezydent dostał od stowarzyszenia
profesjonalne kije. – Dlaczego
prezydent? Doszłam do wniosku,
że jeżeli on da dobry przykład
społeczeństwu, to cała Polska
zacznie chodzić z kijami. A wiem
z dobrych źródeł, że prezydent
trenuje na poważnie, to pojętny
uczeń, czym nie są zachwycone
„borowiki”, bo muszą za prezydentem nadążyć – żartowała
Paulina Ruta, na co z sali posypały
się oklaski.
Chodzenie z kijami to „platforma
integracyjna” w wielu środowi-

skach, to także świetny lek na
depresję, o czym zapewniali Marta
i Sebastian Czarneccy, instruktorzy PSNW z Żor. Przekonali się
o tym, gdy ich kilkumiesięczna
córka zachorowała na nowotwór
złośliwy. Dziś pomagają innym
rodzicom takim jak oni – kijkami
przeganiając depresję. Dały im one
taką siłą i tyle endorfin, że założyli
nawet fundację wpierającą ludzi
walczących z rakiem. Nordik jest
też „przewodnikiem” po Polsce,
o czym opowiadali Beata i Marek
Drapikowscy, długoletni instruktorzy PSNW z Legnicy. – Idziemy
razem przez Polskę, nie ma chyba
takiego regionu kraju, w którym
nie byliśmy z kijami – zapewniali
małżonkowie.
SNW od dwóch lat zmienia
akcenty w nordiku. Ogranicza
rywalizację sportową i promuje
chodzenie z kijami jako turystykę
aktywną i rekreację dla każdego. –
Wcześniej współorganizowaliśmy
ok. 20 imprez, w których uczestni-
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Było naprawdę ma

W sali widowiskowej ZOKiR odbyła się impreza kulturalna „Za

W

ydarzenie było tak efektowne, że złotoryjanie wracający do domu nie kryli zadowolenia. – To było niezwykłe.
Jeszcze nigdy nie brałam udziału
w podobnym wydarzeniu. Tu było
wszystko, coś dla ucha, oka i duszy
– mówiła pani Katarzyna.
Podobnych opinii było wiele,
i nie ma się czemu dziwić. Na
scenie zaprezentowali się m.in.
piosenkarki Katarzyna Nowak i
Patrycja Nocuń, grupa Furmani,
skrzypaczki Agnieszka Kowalczyk, Alicja Chrząszcz, Barbara

Szelągiewicz i
Joanna Dudkowska. z kolei ucztę
dla oka zapewnił
teatr Avatar.
Trwające ponad 2 godziny
przedstawienie
zostało zorganizowane w
ramach projektu Dolnośląska
Stolica Kultury
2017.
(ms)

NR 31 (990)  STR. 9

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

artowały na piątkę z plusem Kolędę czas
zaczynać

miast. Ta aktywność, która miała być tylko letnim treningiem biegaczy narciarskich, staje się
w nikt by się dotąd nie spodziewał. Sobotnie mistrzostwa nad zalewem oraz gala mistrzów w

cy rywalizowali na czas. Obecnie
proporcje się zmieniły, ponad 20
wydarzeń w naszym kalendarzu
ma charakter wyłącznie rekreacyjny, liczy się w nich samo przejście
trasy, a nie kolejność na mecie. I
to jest właśnie nasza rewolucja –
tłumaczyła podczas gali Paulina
Ruta, prezes PSNW.
Choć z drugiej strony – nie samymi rajdami nordikowiec żyje,
czego najlepszym dowodem były
właśnie złotoryjskie mistrzostwa
Polski. PSNW z nich nie rezygnuje, zwłaszcza że w tej chwili jest jedyną organizacją, która ma prawo
je organizować, co potwierdził na

agicznie

aczarowany Świat”.

gali Paweł Olszański z Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
– Imprezę o randze mistrzostw
Polski mogą organizować tylko
polskie związki sportowe lub organizacje, które są członkiem tych
związków. PSNW jest członkiem
PZLA i ma pełny tytuł prawny
do przygotowania takiej imprezy
– podkreślał sekretarz PZLA. I
dodał zaraz: – Piłka nożna jest
wciąż najbardziej popularną
dyscypliną sportu w Polsce. Ale
największym ruchem sportowym
staje się nordic walking. Do
biegania, chodzenia, udziału w
rajdach przyznaje się w tej chwili
ok. 3,5 mln Polaków. To jeszcze
nie jest ruch sformalizowany, ale
kto wie, czy nie przekształci się
to za parę lat w związek sportowy. Potrzebne są jednak w tym
ruchu także takie imprezy, jak
złotoryjskie mistrzostwa Polski.
Bo bez smaczku rywalizacji nie
ma sportu.
ala była dla PSNW podsumowaniem całego roku pracy i
okazją do podziękowań dla partnerów. Nagrody powędrowały do
tryumfatorów Amatorskiej Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Nordic
Walking, czyli tych, którzy brali
udział we wszystkich imprezach
organizowanych przez stowarzyszenie. Na scenie pojawiły się 3
takie osoby. Przede wszystkim
jednak gala to dekoracja zwycięzców 8. edycji mistrzostw
Polski, które odbyły się kilka go-
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dzin wcześniej nad złotoryjskim
zalewem na dystansie 10 km.
Medale trafiły też do uczestników 4. Mistrzostw Polski Nordic
Walking Osób Niepełnosprawnych. Wręczali je m.in. senator
Krzysztof Mróz, Paweł Olszański
i burmistrz Robert Pawłowski.
Przypomnijmy, że mistrzostwa
Polski powróciły do Złotoryi po
trzech latach przerwy. Przez 2
ostatnie sezony odbywały się w
Lubinie. PSNW zależało jednak,
aby sztandarowa impreza wróciła
do matecznika, zwłaszcza że
w ostatnich latach złotoryjski
nordik nie stał w miejscu i pod
auspicjami PSNW rozwinęła
się prężna grupa pasjonatów
nordiku, czyli Aktywna Złotoryja, która miała wielką ochotę
na reaktywowanie mistrzostw
na naszym terenie. Udało się to
chyba na piątkę z plusem.
– Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z trasy, mieliśmy wiele sygnałów, że była ciekawa i doskonale weryfikowała przygotowanie
zawodnika do startu. Chwalili też
pyszne jedzenie, zwłaszcza zupę
na mecie, a furorę robiły ciasta,
które piekła cała załoga PSNW,
każdy po jednym – uśmiecha
się Paulina Ruta, podsumowując
mistrzostwa.
– Mam nadzieję, że już ze Złotoryi nie uciekniecie – mówił
podczas gali burmistrz Robert
Pawłowski (miasto Złotoryja było
współorganizatorem mistrzostw).
– Nie wypuszczajcie kijków z rąk
i dzielnie z nimi wędrujcie przez
życie – dodał.
obotnia gala mistrzów miała
też wymiar charytatywny.
Nordikowcy wsparli finansowo
rehabilitację Tomasza Brzeskiego
– sportowca związanego z PSNW,
byłego mistrza Polski z zawodów
w Złotoryi, który uległ kilka
miesięcy bardzo poważnemu
wypadkowi na nartach w Tatrach
i powoli wraca do sprawności.
Nagrał nawet krótki, poruszający film z bardzo pozytywnym
przesłaniem dla uczestników
gali. – Kontuzje to rzecz nabyta,
przychodzą i odchodzą. Ważne,
żeby z głową było wszystko w
porządku – powiedział z ekranu.
W ośrodku kultury licytowano
numer startowy Brzeskiego. Poszedł za 500 zł.
Dodajmy, że na gali nie zabrakło
też ciekawostek związanych z
rekreacją. Można było się dowiedzieć, co to jest slow jogging czy
o zaletach jazdy na hulajnodze,
która została skonfrontowana z
rowerem i – przynajmniej w sobotę – wyszła z tego pojedynku
zwycięsko.

W niedzielę godzinę i kwadrans przed północą pod raz 22.
w powojennej historii Złotoryi mieszkańcy wyjdą na Rynek,
by wspólnie zakolędować.
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igilię w Rynku poprowadzą
w tym roku artyści z Jeleniej Góry: aktor Jacek Grondowy
oraz instrumentalistka i wokalistka Agnieszka Michałkiewicz. Nie
zabraknie jak zwykle przedstawicieli władz miejskich, duchowieństwa, Polskiego Bractwa Kopaczy
Złota oraz Złotoryjskiego Towa-

rzystwa Tradycji Górniczych, a
także harcerzy ZHP, którzy przyniosą na starówkę Betlejemskie
Światło Pokoju.
Scena i stół z darami będą ustawione w górnej części Rynku.
Początek uroczystości o godz.
22:45.
(as)

S

(as/ms)

W oczekiwaniu na zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok

pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Mieszkańcom Gminy Złotoryja
składamy życzenia zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Przewodniczący RG Jan Tymczyszyn
Wójt Gminy Maria Leśna
oraz pracownicy Urzędu Gminy
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Edukacja bez kompleksów!
Absolwenci szkół Powiatu Bolesławieckiego
mierzą wysoko

E

dukacja na najwyższym poziomie – to nie puste reklamowe hasło. Przeciwnie, Powiat
Bolesławiecki od lat inwestuje w ludzi, szczególnie tych młodych, którym najtrudniej
wystartować w dorosłe życie przy coraz większych wymaganiach rynku pracy. Absolwenci
powiatowych szkół nie mają kompleksów, ambitnie sięgając po zawodowe czy naukowe
cele w akademickiej edukacji. Szkoły powiatowe mają dobrą markę i niezmiennie trzymają
poziom. Nie oddają dobrych miejsc w dolnośląskich rankingach jakości, co potwierdziły wyniki tegorocznych matur, dzięki którym zajęły dobrą szóstą pozycję na Dolnym Śląsku.

Pomoc w drodze do sukcesu

U

czniowie – oprócz solidnej, jakościowej podstawy – otrzymują też wsparcie dzięki
pieniądzom pozyskanym z funduszy na ponadstandardowe działania w ramach takich
projektów jak „Nauka szansą na sukces”, „Zawodowy Dolny Śląsk”, „Nowa perspektywa
– Lepszy Start”, „Edukacja kluczem do sukcesu” czy „Perspektywy w regionie polskosaksońskim”. Warto tu szerzej wspomnieć choć o kilku. Projekt „Edukacja kluczem do
kariery – kompleksowy program
rozwoju uczniów i uczennic pięciu
szkół z powiatu bolesławieckiego”
realizowany jest od stycznia bieżącego roku przez Powiat Bolesławiecki. Korzystają z niego takie
bolesławieckie szkoły jak: Zespół
Szkół Mechanicznych, Zespół
Szkół Elektronicznych, Zespół
Szkół Budowlanych, Zespół Szkół
Handlowych i Usługowych oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w partnerstwie z
Syntea S.A. W ramach projektu
są prowadzone specjalistyczne
kursy pozwalające na nabycie
praktycznych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem, staże
zawodowe u pracodawców zgodne
z kierunkiem kształcenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz
wsparcie pracowni dydaktycznych.
Natomiast „Nauka szansą na sukces – poprawa warunków nauczania w szkołach ogólnokształcących powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego” to projekt służący przede
wszystkim specjalistycznej edukacji. Pomoże w lepszym starcie w sferze zawodowej. W
ostatnich latach większość projektów wspomagała szkolnictwo zawodowe, tym razem
tytułową szansę otrzymały „ogólniaki”. Celem projektu jest podniesienie efektywności
nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych. Natomiast w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk” uczniowie z Elektronika, Handlówki oraz Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych mogą skorzystać z wielu praktycznych form wsparcia.
A są to: zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej, współpraca
branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi
Politechniki oraz praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie
w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

Blisko do Europy

K

ompetencje i perspektywy zawodowe w polsko-saksońskim regionie przygranicznym”
– to kolejne wparcie projektowe dla młodych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił
na międzynarodowym rynku pracy. Dzięki wielu formom nauki oraz integracji Uczniowskie Agencje Turystyczne uczą się wspólnej pracy na wielu interaktywnych warsztatach.
Projekt również daje możliwość rozwoju polsko-saksońskim nauczycielom – opiekunom
UAT, np. w ramach warsztatów dla nauczycieli poświęconych odmiennym systemom
edukacji w Polsce i Saksonii.

Lepszy start w dorosłość

I

nny ważny projekt pomaga łatwiej wejść w dorosłe życie. W Zespole Resocjalizacyjnym
w Iwinach trwa projekt „Nowa perspektywa – Lepszy Start”. Młodzież już w pełni korzysta z jego dobrodziejstw. – Głównym celem projektu jest zdobywanie przez wychowanków
nowej wiedzy i co ważniejsze kształtowanie umiejętności poprzez działanie. W realizację
projektu zaangażowana została cała społeczność ośrodka. Młodzież uczy się współpracy,
samodzielności, przedsiębiorczości i kreatywności. Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy ułatwi wychowankom prawidłowe funkcjonowanie w
społeczeństwie – podkreślają koordynatorzy.

Szansa na zmianę

E

dukacja powiatowa daje również szansę dorosłym.
W Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu
odbywają się bezpłatne kursy kwalifikacyjne, dzięki którym można zdobyć nowy zawód. Kwalifikacyjne kursy
zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego przeznaczoną dla osób dorosłych, umożliwiającą w
krótkim czasie zdobycie nowego zawodu, a tym samym
zwiększenie swoich szans na rynku pracy. Każdy kurs
kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje
w danym zawodzie. Zajęcia na kursach odbywają się w
systemie zaocznym, co dwa tygodnie. Nauka na kursach
jest bezpłatna!

Wsparcie dobrymi decyzjami

R

acjonalne zarządzanie samorządowców powiatowych
doprowadziło do ważnych decyzji w sferze edukacyjnej i społecznej. W roku 2018 zostanie otwarta nowa
szkoła specjalna w budynku przekazanym przez miasto,
ale jednocześnie przyjazne mieszkania na – darowanym przez powiat – terenie przy ul.
Zwycięstwa. Nowy Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu będzie w pełni przystosowany do ponadstandardowych wymagań wychowanków. Przyjazna
lokalizacja, przestronne sale lekcyjne i rehabilitacyjne oraz użyteczna winda to tylko
część atutów nowej szkoły. Natomiast w innym miejskim budynku przy ul. 1000-lecia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – starając się o zewnętrze finansowanie - z powodzeniem utworzyło oczekiwane przez lata – Centrum Wsparcia Rodziny. Stworzono tu
realne warunki dla rodzin w potrzebie oraz młodzieży opuszczającej dom dziecka i dopiero
szukającej swojej drogi w dorosłym życiu.

Powiat Bolesławiecki – to może być twój adres

(TS)

Oferta edukacyjna szkół powiatu bolesławieckiego 2017/2018
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego
w Bolesławcu

Szkoła należy do wyróżnionych „Srebrną Tarczą" w Ogólnopolskim Rankingu Liceów.

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Bolesławcu
Wyróżniamy się profesjonalną i dostosowaną do Twoich potrzeb organizacją
zajęć. Wybierając nasze Liceum, masz okazję uczyć się w nowoczesnej
szkole na miarę XXI wieku.

Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

Proponujemy Wam ekscytującą przygodę edukacyjną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Do waszej dyspozycji jest nowoczesna baza dydaktyczna, wycieczki przedmiotowe i zawodoznawcze.

Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego
Domeyki w Bolesławcu

ZSE to szkoła z tradycjami, o których nie zapominamy
i które kultywujemy. Jednak naszym priorytetem jest
przyszłość uczniów, którą razem z nimi starannie planujemy.

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu

Szkoła na miarę XXI wieku. Zespół Szkół Handlowych i Usługowych to
szkoła, która stawia przed młodymi ludźmi wielkie wyzwania, daje szanse
na rozwój i otwiera drzwi na nowe doświadczenia i przeżycia.

Zespół Szkół Mechanicznych
im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu

Zespół Szkól Mechanicznych kształci na potrzeby lokalnego
rynku pracy techników mechaników, techników górnictwa podziemnego, techników pojazdów samochodowych, techników
mechatroników.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu

Jeżeli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać
swoje talenty, postaw na zawody z przyszłością!
Jej atutem jest: nowoczesna baza techno-dydaktyczna; organizacja procesu nauczania w specjalistycznych pracowniach
przedmiotowych i komputerowych.

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

Palce kostniały,
a oni biegli dalej
V Zimowy Bieg Wulkanów dobiegł końca. Ponad 200 zawodników i ekstremalna pogoda, która dała w kość każdemu. Lodowata woda, śliska
nawierzchnia, śnieg i wymyślne przeszkody zawodnicy na pewno zapamiętają na długo.

Z

imno to mało powiedziane. Jak zapewnił organizoator zawodów Mirosław
Kopiński, specjlnie zamówil ekstremalną
pogodę i taka właśnie była. Nie tylko niska
temperatura, wiatr, ale i śnieg przywitał
zawodników na biegu głównym.
Przez 12 kilometrów biegacze musieli
zmagać się m.in. z małpim gajem, czołgając
się pod drutem kolczastym, pokonywać
przeróżne i wymyślne przeszkody, które
wymagały sporo sprytu. Jednak pogoda

ducha i humory nie opuszczały ich. Mimo
trudności wielu zawodnikom ani przez
chwilę uśmiech nie schodził z twarzy,
chociaż co niektórym zdarzały się chwile
zwątpienia, czy dadzą radę dobieć do
końca. – To jakiś koszmar – można było
usłyszeć na trasie.
(imp)
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Powstanie animacja
o Złotoryi
Podczas ferii zimowych złotoryjski ośrodek kultury chce zrobić z dziećmi
ﬁlm animowany o Złotoryi. Można się już zapisywać na zajęcia.

J

ak to się dzieje, że postacie z bajek
mówią? Dowiedzą się tego uczestnicy
dwutygodniowych warsztatów z animacji
poklatkowej oraz muzyczno-teatralnych
zorganizowanych podczas ferii zimowych
w drugiej połowie stycznia.
– Na zajęciach sami stworzymy krótki film
animowany, którego akcja rozgrywać się
będzie w Złotoryi i który będzie można
obejrzeć na całym świecie dzięki zamieszczeniu go na portalu youtube – zapowiada
Zbigniew Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.
Do stworzenia bajki nie będą potrzebne
żadne skomplikowane narzędzia, wystarczy
wyobraźnia i dobre chęci. Uczestnicy zajęć
poznają podstawy tworzenia klasycznych
bajek animowanych przy wykorzystaniu

prostych narzędzi i materiałów. Własnoręcznie wykonają scenografię i postaci
występujące w bajce oraz sprawią, że
bohaterowie przemówią własnym głosem.
Na zajęciach muzyczno-teatralnych stworzą
oryginalną muzykę do filmu oraz staną się
na chwilę aktorami, użyczając bohaterom
własnego głosu.
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w
wieku 7-12 lat. Liczba miejsc jest ograniczona do 24. Odbędą się 4 dwugodzinne
warsztaty z animacji poklatkowej oraz 2
spotkania teatralno-muzyczne połączone
z warsztatem emisji głosu. Zapisy: zapisy.
warsztat.animacji@gmail.com, więcej informacji: warsztat.animacji.poklatkowej@
gmail.com, tel. 516 164 313.
(a)

Cztery kolory w Tęczy
Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe zorganizowało swoim najmłodszym
podopiecznym Świąteczny Turniej o Puchar Burmistrza Złotoryi.

B

lisko 60 młodych tenisistów próbowało
swoich sił na korcie (niektórzy po raz
pierwszy) w rywalizacji o puchary, dyplomy, medale i wiele nagród ufundowanych
przez darczyńców.

– W historii klubu był to największy turniej
dla dzieci firmowany międzynarodowym
programem ITF-TENIS 10, aprobowanym
przez Polski Związek Tenisowy z ministerialnym wsparciem – ocenia trener ZTT
Jacek Kuczyński.
W grupie niebieskiej na podium stanęli
kolejno: Lena Służałek, Wojciech Kozajda,
Antoni Rębisz, Oliwia Stępień, Karol Matusz, Leo Herba-Gnatkowski, Aleksandra
Dutka, Pola Warzecha, Pola Mileszko,
Weronika Ćwiżyk, Emilia Kotala.
Grupa czerwona dziewcząt: Maria
Czernatowicz, Marianna Grygiel, Jagoda
Doskocz.
Grupa czerwona chłopców: Miłosz Borucki, Piotr Łoziński, Franciszek Wojtczak,
Mateusz Gagatek, Stanisław Warzecha,

Bartosz Kruszczyński, Franciszek Grygiel,
Mikołaj Baranowski, Nikodem Borucki,
Paweł Olejniczak, Filip Służałek.
Grupa pomarańczowa dziewcząt: Hanna
Cibor, Daria Łukasiewicz, Daria Hanusiewicz, Marta Zielińska, Maja Kurasz,
Wiktoria Stępak, Julia Mileszko.
Grupa pomarańczowa chłopców:
Marcel Zabiegała, Krystian Konwa,
Szymon Ziarno.
Grupa zielona dziewcząt: Małgorzata Skoczypiec, Julia Fajkisz,
Julia Kowalczyk, Karolina Czernatowicz, Maria Kościuk, Maja Masek, Gabriela Borysiewicz, Michalina Wojtylak, Daria Łukasiewicz,
Hanna Kruszczyńska, Karolina
Korzystko i Hanna Cibor.
Grupa zielona chłopców: Filip Banaszek, Oskar Siemieniec, Eryk Rygielski,
Michał Olejniczak.
Kategoria open chłopców: Wiktor Mularczyk, Wiktor Zieliński, Hubert Jażdżyk,
Miłosz Szymczak.
Open dziewcząt: Julia Stolarczyk, Julia
Didenkow, Anna Roś, Aleksandra Siudak,
Weronika Matuszczyk.
Turniej pomagali sędziować utytułowani
zawodnicy ZTT: Katarzyna Piechowicz,
Ewa Czapulak, Mateusz Błaszczyk, Hanna
Maciejak, Natalia Gagatek oraz Szymon
Postrzelony. Nad sprawnym przebiegiem
całej imprezy czuwał sztab trenerów:
Mariusz Czernatowicz, wiceprezes ZTT
Marcin Gagatek i Witold oraz Jacek Kuczyńscy.
(reds)

II Złotoryjski Bieg Wigilijny
W ubiegłym roku w biegu ulicami miasta wzięło udział ponad 30 osób. W
tym roku odbędzie się w piątek 22 grudnia o godz. 18 na bieżni lekkoatletycznej stadionu Górnika Złotoryja.

C

elem biegu jest popularyzacja biegania
jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej, promocja
stadionu po modernizacji, sportowe pożegnanie roku.
Udział w biegu jest bezpłatny. Każdy
uczestnik pobiegnie tyle, ile będzie chciał.
– Bieg ma charakter towarzyski, nie ma
ścigania. Najważniejszy jest udział i dobry
humor. Biegamy po rewelacyjnej bieżni.
Wszyscy uczestnicy się widzą i pozdrawia-

ją. Uśmiech jest najważniejszy – zaprasza
organizator Robert Kuriata.
Po biegu na wszystkich będzie czekał słodki poczęstunek oraz konkurs z nagrodami.
Oczywiście przed biegiem nie zabraknie
profesjonalnej rozgrzewki, którą poprowadzi Aneta Bożych, instruktorka fitness,
jumping frog, trener personalny Akademii
Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu.
Szczegóły na www.zlotoryjska.pl.
(ms)
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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.
 Bystrzanowska M., Mutyzm wybiórczy: poradnik dla rodziców,
nauczycieli i specjalistów – Książka w przystępny sposób przybliża
czytelnikom problem mutyzmu wybiórczego – zaburzenia polegającego
na tym, że dziecko, które nie ma żadnych problemów z mówieniem, w
pewnych sytuacjach mówić przestaje. Autorka w kolejnych rozdziałach omawia istotę zaburzenia, proces diagnostyczny i terapeutyczny.
Książka posiada obszerny aneks, zawierający: narzędzia diagnostyczne
(np. arkusze obserwacji dla rodziców i nauczycieli, kwestionariusz wywiadu z rodzicami) i terapeutyczne (mapa mowy, drabina z zadaniami),
opisy procedur diagnostycznych, wskazówki dla dzieci z mutyzmem
wybiórczym oraz różnych grup osób, z którymi dziecko z mutyzmem
wybiórczym może się zetknąć: nauczycieli, rehabilitantów, lekarzy.
 Jeżewska-Krasnodębska E., Skałbania B. (red.), Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty: konteksty teoretyczne
i praktyka – Struktura książki obejmuje dwie części. Pierwsza z nich
dotyczy diagnozy i terapii w ujęciu logopedycznym, psychologicznym
i medycznym, druga zaś podejmuje problematykę diagnozy i terapii w
ujęciu edukacyjnym, pedagogicznym i społecznym. Obie perspektywy
łączą się w działaniu pomocowym, jednak ich konteksty teoretyczne
wyjaśniające mechanizm trudności czy zaburzeń pozostają odrębne,
autonomiczne, co jest przedmiotem dyskursu podjętego w gronie logopedów. Adresatem publikacji jest szeroka grupa odbiorców: specjaliści
z dziedziny medycyny, logopedii, psychologii i pedagogiki, a także
nauczyciele i wychowawcy, którzy zajmują się problematyką pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, jak również przyszli nauczyciele (studenci), którzy poznają tajemnice zawodu nauczyciela.

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
Szczêœcie nadaje sens ¿yciu, to magia w sercu zaklêta.
Nie pozwól mu zostaæ w ukryciu, podaruj je bliskim na œwiêta...

Aby wszystkie dni w roku by³y tak piêkne i szczêœliwe, jak ten
jeden wigilijny wieczór. Aby Pañstwa twarze i twarze Pañstwa
najbli¿szych zawsze rozpromienia³ uœmiech, a Gwiazda Betlejemska prowadzi³a Pañstwa ku szczytom. Kolejny zaœ Nowy
Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych i
zawodowych zamierzeñ.

Z okazji Bo¿ego Narodzenia,
kierujemy do Pañstwa
¿yczenia radosnych, spokojnych œwi¹t
w cieple domowego ogniska
Dyrektor oraz Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Z³otoryi
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami
Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1073) i na
podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Złotoryi uchwały:
- nr 0007.XXIX.241.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami
Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Złotoryja, pl. Orląt
Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Mikołaj miał czego słuchać
Raz do roku w złotoryjskim ośrodku kultury rządzą przedszkolaki. Rządzą na scenie, wzruszają i bawią publiczność. To 6 grudnia – dzień, w którym dzieci przychodzą zaśpiewać dla
św. Mikołaja. I naciągnąć go na smakołyki.

P

rzegląd Piosenki Przedszkolnej
„Dla Ciebie Mikołaju” to najbarwniejsze i najradośniejsze ze
wszystkich wydarzeń muzycznych
organizowanych przez ośrodek
kultury. W przeciwieństwie do
pozostałych, na tej imprezie nie ma
przegranych – wszyscy otrzymują
pierwsze miejsce i nagrody, które
z przepastnego worka rozdaje św.
Mikołaj.
W tym roku w przeglądzie uczestniczyły 3 złotoryjskie przedszkola
i dwie podstawówki. Najliczniej
reprezentowane było Przedszkole
Miejskie nr 2, z którego przybyło
aż 6 grup. Były też zerówki ze
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 3
oraz dzieci z PM nr 1. Maluchy
zaśpiewały dla św. Mikołaja 14

piosenek. Przedszkolaki z „Pozytywki” nie tylko śpiewały, ale też
zagrały na charakterystycznych

bębenkach zwanych djembe.
Zachęcamy do obejrzenia galerii
na www.zlotoryjska.pl.
(as)

Wczoraj dostały, dziś się
podzieliły
Ponad setka maluchów,
przebranych za pomocników
św. Mikołaja, rozdawała w
centrum Złotoryi słodycze.

U

czniowie klas zerowych ze
Szkoły Podstawowej nr 3 postanowili podzielić się słodyczami,
które otrzymali dzień wcześniej od
„pana z białą brodą”.
Złotoryjanom akcja bardzo się
podobała. – Jestem niezwykle
miło zaskoczona. Pierwszy raz
widzę coś podobnego – cieszyła
się obdarowana cukierkami starsza złotoryjanka. – Nie pamiętam

kiedy ostatnio dostałem coś
słodkiego, a od tak cudownych
dzieciaków to nigdy – dodał jej
partner.
Akcja przedszkolaków wywo-

łała uśmiech na twarzach wielu
mieszkańców naszego miasta, a
bezchmurne niebo potęgowało
pozytywną energię.
(ms)

Zimą łatwiej o zatrucie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi przypomina, że w związku
z trwającym sezonem grzewczym w okresie między 1 listopada a 31 marca w budynkach
mieszkalnych występować będzie podwyższone ryzyko powstawania pożarów oraz zatruć
lokatorów tlenkiem węgla, tzw. czadem.

I

nformujemy również, że na
terenie powiatu w okresie od 1
października do 30 listopada odnotowano już 11 pożarów budynków
mieszkalnych i 9 pomiarów stężeń
CO, w wyniku których poszkodowanych zostały 4 osoby oraz odnotowano 1 ofiarę śmiertelną.
Powstaniu zagrożeń sprzyjają:
 zły stan techniczny przewodów
dymowych (pęknięcia kominów)
 niedrożność kanałów wenty-

lacyjnych oraz brak wentylacji
nawiewnej,
 brak okresowych czyszczeń
przewodów kominowych dymowych,
 stosowanie niewłaściwego
opału w tym spalanie odpadów w
piecach CO,
 wysypywanie gorącego popiołu
do śmietników,
 przechowywanie opału i innych
materiałów palnych w odległości

mniejszej niż 0,5 m od pieca CO,
 składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach, w tym głównie
w pobliżu przewodów dymowych.
Dodatkowe informacje na temat
zagrożeń i profilaktyki pożarowej
dostępne są na stronach: www.
straz.gov.pl www.straz.wroclaw.
pl www.kppspzlotoryja.pl.
(reds)

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

REPERTUAR
COCO
Twórcy „W głowie się nie mieści” i „Gdzie jest Dory”
przedstawiają „Coco” – rozgrywającą się w dwóch niezwykłych światach opowieść o tym, że warto podążać za
marzeniami. Pełna ciepłego humoru historia 12-letniego
Miguela i jego rodziny. Mały Miguel, zafascynowany
grą na gitarze, marzy o tym, by pójść w ślady swojego
muzycznego idola, Ernesto de la Cruz. Niestety jego
planów nie pochwalają najbliżsi. Chłopiec w pogoni za
swoją pasją i wbrew rodzinnemu zakazowi muzykowania
w tajemniczych okolicznościach trafia do niezwykłej krainy, gdzie odkrywa historię swojej rodziny. I dowiaduje
się kilku ważnych rzeczy.
Reżyseria: Lee Unkrich. Gatunek: animacja.
Produkcja: USA. Premiera: 24 listopada 2017.
Czas trwania: 109 min.
Dni i godziny seansów:  22.12, godz. 15.50 3D  23.12, godz. 15.50 2D
 27.12, godz. 14.00 3D  28.12, godz. 14.00 3D.

NA KARUZELI ŻYCIA
Historia czterech postaci, których losy splatają się w
słynnym parku rozrywki na Coney Island w latach 50.
ubiegłego wieku. Rozchwiana emocjonalnie była aktorka
Ginny (Kate Winslet) pracuje tu jako kelnerka. Jej mąż
Humpty (Jim Belushi) jest operatorem karuzeli. Mickey
(Justin Timberlake) to przystojny ratownik, który marzy
o karierze dramatopisarza. Carolina natomiast jest marnotrawną córką Humpty’ego, która w domu ojca szuka
schronienia przed gangsterami. Poetycko sfilmowany
przez Vittorio Storaro „Na karuzeli życia” to rozgrywająca się w malowniczych plenerach, iskrząca emocjami
opowieść o pasji, namiętności i zdradzie.
Gatunek: dramat.
Produkcja: USA 2017.
Premiera: 1 grudnia 2017.
Reżyseria: Woody Allen.
Obsada: Jim Belushi („Niesforna Zuzia”, „K-9”, „Jim wie lepiej”, „Autor widmo”),
Juno Temple („Mr. Nobody”, „Vinyl”, „Wild Child. Zbuntowana księżniczka”), Justin
Timberlake („The Social Network”, „To tylko seks”, „Wyścig z czasem”), Kate Winslet
(„Lektor”, „Titanic”, „Marzyciel”, „Holiday”).
Dni i godziny seansów:
 22.12, godz. 18.00  23.12, godz. 18.00  27.12, godz. 18.00
 28.12, godz. 18.00  30.12, godz. 18.00.

ZABICIE ŚWIĘTEGO JELENIA
Nowy film jednego z najbardziej oryginalnych, kontrowersyjnychi utalentowanych współczesnych reżyserów,
twórcy filmów „Kieł” i „Lobster” (nominacja do OSCARA® za najlepszy scenariusz). Colin Farrell, Nicole
Kidman i Alicia Silverstone we wciskającej w fotel
opowieści o człowieku stojącym przed niewyobrażalnie
trudnym wyborem. Bez względu na to, jaką decyzję podejmie, stanie się sprawcą tragedii we własnej rodzinie.
A wszystko za sprawą nastoletniego chłopca, który dotąd
był dla niego jak syn. Pełen napięcia na granicy szaleństwa i klaustrofobicznego poczucia zagrożenia mroczny
thriller z elementami szatańskiego poczucia humoru.
Reżyseria: Yorgos Lanthimos.
Gatunek: thriller.
Produkcja: USA.
Premiera: 1 grudnia 2017 (Polska).
Obsada: Colin Farrell, Nicole Kidman.
Dni i godziny seansów:
 22.12, godz. 20.00  23.12, godz. 20.00
 27.12, godz. 20.00  28.12, godz. 20.00  30.12, godz. 20.00.

Œwi¹teczne dy¿ury
 24 grudnia czynna apteka „Zdrój” – Złotoryja, ul. Kaczawska 7, tel. 76 878 40 25.
 25 grudnia czynna apteka „Niebo” – Złotoryja, pl. Reymonta 8a, tel. 76 854 92 56.
 26 grudnia czynna apteka „Nova” – Złotoryja, ul. Wojska Polskiego 4a, tel. 76 878 15 49.
 31 grudnia czynna apteka „Nova nad zalewem” – Złotoryja, ul. Kaczawska 2a,
tel. 697 983 698.
 1 stycznia czynna apteka „Centrum Zdrowia” – Złotoryja, ul. Staromiejska 2,
tel. 534 561 515.
 6 stycznia czynna apteka „Centrum” – Złotoryja, ul. Rynek 7, tel. 76 878 36 87.
 7 stycznia czynna apteka „Zdrowie” – Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 95,
tel. 75 712 52 82.
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PIERWSZA GWIAZDKA
Mały, odważny osiołek o imieniu Bo tęskni za
życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim
młynie. Pewnego dnia zbiera się na odwagę i
ucieka na wolność, by spełnić swe marzenia.
Po drodze spotyka uroczą owieczkę Ruth, która
przypadkowo odłączyła się od swej trzody, oraz
gołębia o wielkich aspiracjach. Wszyscy oni
wspólnie z zabawnymi wielbłądami oraz kilkoma
nieco ekscentrycznymi zwierzętami podążają za
gwiazdą. Wkrótce staną się niespodziewanymi
bohaterami najwspanialszej historii wszech czasów – opowieści o pierwszych świętach Bożego
Narodzenia.
Reżyseria: Timothy Reckhart.
Gatunek: animacja.
Produkcja: USA.
Czas trwania: 86 min.
Premiera: 1 grudnia 2017 (Polska).
Dni i godziny seansów:
 27.12, godz. 16.10
 28.12, godz. 16.10
 29.12, godz. 16.10
 30.12, godz. 16.10

MAGICZNA ZIMA MUMINKÓW
To będzie wyjątkowa zima w świecie Muminków.
Wyjątkowa, bo pierwsza. W śnieżnej, mroźnej
Finlandii, którą zamieszkują, zazwyczaj zasypiają
na zimę, by po obudzeniu powitać piękno wiosny
i cieszyć się resztą roku. Czy Muminki będą niewyspane? Chyba nie, czeka je bowiem mnóstwo
niespodzianek, a przede wszystkim pierwsze święta
i magia gwiazdki. „Magiczna zima Muminków”
to wielki kinowy powrót kultowej bajki autorstwa
Tove Jansson. Muminki od lat cieszą się sławą
kultowych bohaterów zarówno książkowych, jak i
telewizyjnych. Na stałe weszły do popkultury, gdzie
zajmują godną pozycję ukochanych postaci wszystkich dzieci. To na ich przygodach wychowywały
się – i wciąż wychowują – kolejne pokolenia. W
postać narratora zimowej opowieści Muminków
wciela się Piotr Fronczewski. Muminek przemówi
głosem Macieja Musiała, w postać Mamusi Muminka wciela się Natalia Kukulska, głosu Tatusiowi Muminka użyczył Maciej Stuhr. Film
współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Gatunek: animacja.
Produkcja: Finlandia/Polska.
Premiera: 22.12.2017.
Dni i godziny seansów:
 5.01, godz. 15.00
 6.01, godz. 15.00
 7.01, godz. 15.00
 8.01, godz. 15.00
 9.01, godz. 15.00

GWIEZDNE WOJNY. OSTATNI JEDI
Rey, którą poznaliśmy w filmie Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy oraz Finn, Poe i Luke
Skywalker kontynuują swoją wielką podróż w
kolejnej odsłonie gwiezdnej sagi Gwiezdne wojny:
Ostatni Jedi.
Gatunek: Sci-Fi.
Premiera: 14 grudnia 2017.
Czas trwania: 150 min.
Reżyseria: Rian Johnson.
Obsada: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaak,
Adam Driver, Mark Hamill.
Dni i godziny seansów:
 5.01, godz. 16.30 3D dubbing, godz. 19.30
2D napisy
 6.01, godz. 16.30 2D dubbing, godz. 19.30
2D napisy
 7.01, godz. 16.30 3D dubbing, godz. 19.30
2D napisy
 8.01, godz. 16.30 2D dubbing, godz. 19.30 2D
napisy
 9.01, godz. 16.30 3D dubbing, godz. 19.30 2D napisy
 12.01, godz. 20.00 2D napisy, godz. 15.01 17.00 3D dubbing
 16.01, godz. 15.00 2D dubbing
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Przy mikołajkowym stole
W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, jak co roku, został rozegrany Mikołajkowy
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Złotoryi.

P

rzy stole spotkali się żacy
i młodzicy. Wśród tych
pierwszych tryumfował Dariusz
Borodacz, a kolejne miejsca
zajęli Krystian Konwa i Miłosz
Borucki.
W kategorii młodzików zwy-

ciężył Konrad Gągorowski przed
Adamem Ilnickim i Erykiem
Woźniakiem.
W imieniu burmistrza puchary
wręczał dyrektor ZOKiR-u Zbigniew Gruszczyński.
Wszyscy uczestnicy otrzymali

paczki ze słodyczami oraz okolicznościowe bombki.
Zawody sędziował Mirosław
Rojek. Organizatorami turnieju
byli Urząd Miejski, ZOKiR oraz
ULKS Ursus Złotoryja.
(ms)

Mistrzyni olimpijska
przetestowała strzelnicę

Złotoryjscy tancerze z Fundacji Rozwoju Człowieka TROOD
zdobyli 5 pucharów na Oławskim Festiwalu Tańca „Koguci
Pazur 2017”.

O

podopiecznych fundacji
pisaliśmy wielokrotnie w
zeszłym sezonie, informując o
świetnych wynikach osiąganych
podczas licznych turniejów. W
rozpoczynającym się sezonie
tanecznym złotoryjanie ruszyli z
klasą, przywożąc z pierwszych
zawodów aż 5 pucharów. Pierwsze miejsce zdobyła grupa Mini
Paka, startująca w kategoriach
hip hop do 11 lat oraz show dance
do 11 lat. – Warto zaznaczyć, że
był to ich pierwszy start w nowej

kategorii wiekowej i byli także w
niej najmłodszym zespołem – informuje Aleksandra Roś z fundacji
Trood.
Także na pierwszym miejscu
znalazła się solistka Kamila Łozowska, startująca w kategorii hip
hop 12-15 lat. Miejsca na podium
wytańczyły także dwie starsze
formacje: grupa Beat Busters (w
kat. hip hop 12-15 lat) oraz ZaTROODnieni (hip hop powyżej
15 lat).
(ms)

Walka z lwem
o świcie

W siedzibie Klubu Strzeleckiego Agat Złotoryja odbyło się uroczyste przekazanie nowej
strzelnicy oraz podsumowanie kończącego się roku.

W hali Tęczy odbyły się zmagania w ramach 10. edycji
Międzynarodowego Integracyjnego Turnieju Piłki Siatkowej
– KKS Ren But.

W

uroczystości uczestniczyli
m.in. mistrzyni olimpijska
Renata Mauer-Różańska, wiceprezes Fundacji KGHM Polska
Miedź Helena Krupska, prezes
Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego Robert Pietruch.
Aktualnie Agat może się pochwalić 6 kompletami urządzeń
elektronicznych firmy Meyton
oraz 5 kompletami tarczociągów
Polytop-Krosno.
– Modernizacja strzelnicy została
przeprowadzona dzięki wsparciu
finansowemu Fundacji KGHM
Polska Miedź – za co składamy
gorące podziękowanie – dziękuje
Józef Zatwardnicki, trener i wiceprezes klubu.
Na zmodernizowanym obiekcie
Renata Mauer-Różańska fachowo
zademonstrowała strzelanie z
karabinu pneumatycznego oraz
udzieliła młodym strzelcom wielu
wskazówek jak osiągnąć dobry
wynik. – Po tych cennych uwagach z niecierpliwością będziemy
oczekiwać na wysokie rezultaty w
startach naszych zawodników –
dodaje Józef Zatwardnicki.
Lepsze wyniki będą możliwe
nie tylko dzięki radom mistrzyni
olimpijskiej. Nowy sprzęt przyczyni się bowiem do zniwelowania
różnic pomiędzy klubami uprawiającymi strzelectwo wyczynowo. I
tutaj strzelcom z Agatu należą się
wielkie brawa, gdyż w bieżącym
roku, trenując na sprzęcie gorszym
niż inne kluby, osiągnęli spore
sukcesy. We współzawodnictwie
sportowym dzieci i młodzieży

Złotoryjskie koguciki
z pazurkami

P

Ministerstwa Sportu i Turystyki,
klub zdobył 76 pkt. (w Złotoryi
jeszcze 2 kluby zdobyły punkty:
ZTT – 33,5 pkt., ZTA – 6).
Na taki dorobek złożyły się
sukcesy poszczególnych zawodników. Daniel Romańczyk: brązowy medal w konkurencji kdow
50 m leżąc na pucharze świata w
New Delhi, brąz (drużynowo) na
pucharze Europy w konkurencji
karabin centralnego zapłonu na
300 m w Szwajcarii, srebro na
mistrzostwach Polski w konkurencji karabin centralnego
zapłonu na 300 m leżąc, brąz na
mistrzostwach Polski w konkurencji karabin dowolny 60 strzałów
leżąc, rekord Polski w strzelaniu
z karabinu centralnego zapłonu na
300 m leżąc na pucharze Europy
w Danii.
Szymon Słowik zdobył złoty
medal na mistrzostwach Polski
w konkurencji 60 strzałów leżąc
juniorów.

Sandra Musielak wystrzelała
srebro na mistrzostwach Polski
w konkurencji psp 30+30 juniorek.
(ms)

ierwszy raz jest wydarzeniem, trzeci raz tradycją, a
wy już po raz dziesiąty organizujecie tak wspaniałą imprezę.
Gratuluję wam tego – mówił
podczas uroczystego otwarcia
członek zarządu województwa
dolnośląskiego Tadeusz Samborski. – Życzę wszystkim, aby ze
Złotoryi wywieźli jak najlepsze
wspomnienia – dodał burmistrz
Robert Pawłowski.
Do Złotoryi przyjechało sporo
zawodników oraz sympatyków
piłki siatkowej. Mecze rozgrywano przez 2 dni, równolegle na
3 boiskach. Takie rozwiązanie
było konieczne, gdyż w turnieju
wystartowało ponad 100 siatkarzy

m.in. z Wrocławia, Żywca, Francji, Słowacji, Złotoryi.
W kategorii niepełnosprawnych
kolejne miejsca zajęły ekipy: KS
Indra, Start Wrocław, Legnicki
Lew, Kadra Kobiet, Simet Jelenia
Góra.
W kategorii pełnosprawnych:
ZMP Żywiec, Twardoszyn (Słowacja), Ren But, KKS Złotoryja,
Wittelsheim (Francja), WKSN
Świt Wrocław.
(ms)

Złoto na zakończenie roku
Złotoryjscy akrobaci wywalczyli złoty medal podczas Grand Prix Polski w akrobatyce sportowej.

O

statnie w tym roku ogólnopolskie zawody akrobatyczne
odbyły się w Łańcucie. Oczywiście nie mogło na nich zabraknąć
złotoryjskich sportowców z ZTA
„Aurum”.
Ośmioosobowa grupa pod opieką
Leszka Antonowicza zaprezentowała się dobrze, zdobywając złoty
medal w czwórkach chłopców
oraz 6. i 7. miejsca w dwójkach
dziewcząt.

Złoci medaliści to: Melchior
Czarnik, Maciej Durkalec, Michał
Ziemak i Kacper Sprawka. 6.
miejsce w finale przypadło Natalii
Płonce i Zuzannie Pietruszkiewicz, a siódme Emilii Dziurbiel i
Laurze Stefanowskiej.
W zawodach uczestniczyło ok.
350 zawodników z klubów polskich i gościnnie reprezentacja
Ukrainy.
(ms)
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
 Poszukujemy do wynajęcia
lokali handlowych na parterze,
700-1200 m kw. w Złotoryi i miastach pow. 5000 mieszkańców,
obok Wrocławia oraz Niemiec
– pod handel (nowa odzież),
obok sklepu spożywczego. Tel.
791 999 970, lokale3@op.pl
 Poszukujemy właściciela gruntów, który wybudowałby na swojej
działce obiekt pod handel, ok. 1000
m kw. w Złotoryi lub w inny mieście pow. 10 tys. mieszkańców. Tel.
791 999 970, lokale3@op.pl.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147,
ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi
informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych najemców.
Wykaz ten stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.336.2017 z dnia
12 grudnia 2017 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

Do wynajęcia lokal handlowy w
Złotoryi przy ul. Wojska Polskiego 30A-D/27, 33,60 m kw. Tel.
889 722 644, 793 022 329.
 Do sprzedania mieszkanie w
Złotoryi przy ul. Kaczawskiej. III
piętro, 65 m kw., ciepłe, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, WC. Stan dobry do zamieszkania. Widoki na
góry. Tel. 603 374 334.
AUTO-MOTO
 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.
PRACA
 Legalna praca dla Opiekunek w
Niemczech – Aktivmed24 biuro Bolesławiec – premie świąteczne 300
euro. Dołącz do nas. Bolesławiec, ul.
J. Wybickiego 6a/1, 729 604 304.

Gabinet
Stomatologiczny

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

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

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

Tel. 76 878 14 74

PROTEZOWNIA
technik dentystyczny
Wiesław Sobieszek

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.)
Burmistrz Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza
Miasta Złotoryi nr 0050.337.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 bufetowa  pomoc administracyjna  robotnik gospodarczy
 specjalista ochrony środowiska  sprzedawca
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
 arborysta-pilarz  blacharz samochodowy  cieśla szalunkowy
 członek zarządu/główny księgowy  dekarz  doradca klienta
 elektryk-konserwator  grafik  kamieniarz  kierowca kat. C+E

 kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t (dział krajowy lub dział
międzynarodowy)  mechanik/serwisant wózków widłowych
 mechanik automatyk  mechanik maszyn szwalniczych  monter izolacji  murarz-tynkarz  operator maszyn  operator zautomatyzowanej
linii produkcyjnej  opiekunka osób starszych  pakowacz  pracownik
magazynowy  pracownik transportu wewnętrznego
 pracownik utrzymania ruchu  przedstawiciel handlowy-kierowca
samochodu dostawczego  robotnik budowlany  robotnik drogowy
 spawacz WIG, MIG, MAG  specjalista ds. kontroli jakości
 specjalista ds. obsługi klienta  specjalista ds. serwisu
 sprzedawca  ślusarz  technik weterynarii  technolog
 tokarz  wartownik konwojent

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.

PRZYJMUJE:

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy

specjalista neurolog

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta w Wojcieszowie przy ul. Pocztowej
1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/prawo
lokalne/zarządzenia został podany do publicznej wiadomości na
okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
stanowiący załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów
nr 0050.439.2017.
ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW
Burmistrz Miasta Wojcieszów zawiadamia, że termin składania wniosków do zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Wojcieszów podany w ogłoszeniu zamieszczonym w GAZECIE
ZŁOTORYJSKIEJ dnia 7.12.2017 r. ulega przedłużeniu do dnia 10
stycznia 2017 r.

Burmistrz Miasta Wojcieszów zawiadamia, że termin składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu górniczego „Połom” w Wojcieszowie, podany w o głoszeniu
zamieszczonym w GAZECIE ZŁOTORYJSKIEJ dnia 7.12.2017 r. ulega
przedłużeniu do dnia 10 stycznia 2017 r.

Tel. 76 878 35 91,
606 744 898.

OFERTY PRACY ZAREJESTROWANE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTORYI
 asystent nauczyciela  brygadzista w zakładzie produkcji sadzy
i oleju pirolitycznego  bufetowa  doradca zawodowy  dozorca
 elektromechanik  elektronik samochodowy  informatyk
 instalator  instruktor terapii zajęciowej  kierowca mechanik
 kierowca samochodu ciężarowego kat. C  kierowca samochodu
do 3,5 t  kierownik produkcji w przemyśle spożywczym  księgowa
 kucharz  lakiernik samochodowy  mechanik serwisu  monter
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  murarz  obuwnik przemysłowy
 operator CNC  operator produkcji  referent ds. logistyki  robotnik
budowlany  spawacz  specjalista do spraw mediów interaktywnych
 sprzątaczka  sprzedawca  sprzedawca-doradca klienta
 sprzedawca-kierowca  ślusarz  zbrojarz

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

 protezy  korony  mosty
 ekspresowa naprawa
protez zębowych

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:

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

BIURO RACHUNKOWE „RACHBIT”
oferujemy:
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

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 został
wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni:
- wykaz nieruchomości położonych w Jerzmanicach-Zdrój
i Wyskoku przeznaczonych do
dzierżawy w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.71.2017
Wójta Gminy Złotoryja z dnia 11
grudnia 2017 r.),
- wykaz nieruchomości położonych w Wilkowie-Osiedlu i Kozowie przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
(zarządzenie nr 0050.70.2017
Wójta Gminy Złotoryja z dnia 11
grudnia 2017 r.).

- prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
- prowadzenie Ewidencji ryczałtowych
- prowadzenie kadr/płac
- sporządzanie deklaracji dla ZUS i GUS
- tworzenie i wysyłkę plików JPK
- sporządzanie PIT-ów krajowych i zagranicznych
- pomoc w wypełnianiu wniosków o wydanie
zezwolenia na pracę cudzoziemców
na terytorium RP
- przygotowywanie wniosków na rozpoczęcie
działalności
- pomoc w odzyskaniu podatku z pracy za granicą

Złotoryja, ul. Rynek 24/2
(wejście od ul. Krasickiego).
Tel. 76 854 93 21, 602 525 496,
www.rachbitbiuro.pl
ZAPRASZAMY
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz.
2147, ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. Wykaz ten
stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.317.2017 z dnia 21 listopada 2017 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

31 (975)
(990)
29
(988)
STR. 16  NR 16

STR. 16  NR 34 (945)

STR. 16  NR 21 (932)

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

