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Butle
KRONIKA
POLICYJNA do rzeki!

Weszli jak do siebie

(Wojcieszyn) – Nieznani sprawcy
dostali się na teren ogrodzonej posesji i z otwartego pojazdu ukradli
akumulator, kilkadziesiąt litrów
oleju napędowego oraz kluczyk
ze stacyjki. Straty powstałe w
wyniku tego przestępstwa szacuje
się na ponad 1 tys. zł.

Wiercili dziurę w…
baku

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy
wywiercili otwór w baku pojazdu
zaparkowanego na ul. Nad Zalewem, skąd ukradli kilkadziesiąt
litrów paliwa.

Wiosenne koszenie
trawy

(Twardocice) – Po wcześniejszym
zerwaniu kłódki zabezpieczającej
drzwi, nieznani sprawcy weszli do
pomieszczenia gospodarczego,
skąd ukradli kosę spalinową.

Może posiedzieć
za to, że wsiadł

(Gm. Złotoryja) – Policjanci ruchu
drogowego, podczas patrolu dróg
na terenie gminy wiejskiej Złotoryi, zatrzymali do kontroli osobową skodę. Za kierownicą siedział
34-letni złotoryjanin. Sprawdzenie
w policyjnych systemach wskazało, że mężczyzna posiada sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów,
a wsiadając za kierownicę popełnił przestępstwo, za które grozi
kara pozbawienia wolności od 3
miesięcy do 5 lat.

Susz roślinny? Nu nu!

(Pow. złotoryjski) – Funkcjonariusze zespołu patrolowo-interwencyjnego zatrzymali 5 mężczyzn
w wieku 17-23 lat podejrzanych o
posiadanie środków odurzających
i substancji psychotropowych.
Mężczyźni zostali zatrzymani
w 3 różnych miejscach i o różnych
godzinach. Ujawniona i zabezpieczona substancja w postaci
suszu roślinnego została poddana
badaniom, które wykazały, że była
to marihuana. Zatrzymani zostali
przewiezieni do policyjnego aresztu. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami za posiadanie środków
odurzających grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Na podst. inf.
sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

KRONIKA
STRAŻACKA

(Proboszczów, 21 marca) – Przy
wielorodzinnym budynku mieszkalnym zapaliła się kotłownia.
Na miejsce udali się strażacy z
PSP Złotoryja oraz okoliczne
jednostki OSP (Proboszczów,
Pielgrzymka, Sokołowiec). Lokatorzy znajdowali się już na
zewnątrz. Ratownicy na początek odłączyli prąd w budynku
i rozpoczęli gaszenie. Sytuacja
była na tyle niebezpieczna, że
w pomieszczeniu znajdowały się
dwie butle z gazem propan butan,
które trzeba było jak najszybciej
wynieść na zewnątrz. Butle po
wyniesieniu zostały schłodzone
w pobliskiej rzece.Po ugaszeniu
pożaru strażacy zdjęli z dachu
blachodachówkę, w celu usunięcia wełny mineralnej. Następnie
oddymili pomieszczenie agregatem oddymiającym, wynieśli też
na zewnątrz i dogasili nadpalone
elementy konstrukcji dachu.
Sprawdzili też kamerą termowizyjną, czy nie ma innych zarzewi
ognia. Zagrożenia na szczęście
nie stwierdzono.

zejść samodzielnie z drzewa.
Zwierzę utknęło na wysokości
10 m. Strażacy z miejscowej
OSP i z jednostki w Świerzawie
próbowali dotrzeć do kota po
drabinie przystawnej, ale uciekł
on wyżej. Na miejsce sprowadzono więc drabinę mechaniczną
ze złotoryjskiej PSP. Mimo wysiłków ratownicy do kota jednak
nie dotarli, gdyż rozłożenie drabiny okazało się niemożliwe ze
względu na grząski grunt.

Wjechała
w skarpę

Była
czujna

(Pielgrzymka, 24 marca) – Na
drodze wojewódzkiej 364 rozbił
się opel vectra. Auto wjechało
do rowu, uderzyło w przydrożną
skarpę i przewróciło się na dach.
Poszkodowana została kobieta
prowadząca samochód, której
straż pożarna udzieliła pierwszej
pomocy, zakładając kołnierz ortopedyczny na szyję i opatrując
rany na dłoniach. Na miejscu
pojawiło się również pogotowie
ratunkowe. Straty oszacowano
na 4 tys. zł.

Kot wolał
zostać

(Stara Kraśnica, 24 marca) –
Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o kocie, który nie potrafił

osobowa toyota. W zdarzeniu
nie było osób poszkodowanych.
Strażacy z PSP odłączyli akumulator w rozbitym pojeździe i
zabezpieczyli miejsce do czasu
przyjazdu policji i pomocy drogowej. Straty oszacowano na 2
tys. zł.

Smród
od kuchenki

(Złotoryja, 25 marca) – W jednym z mieszkań w budynku
wielorodzinnym przy ul. Wojska
Polskiego włączył się czujnik
czadu. Lokatorzy zaalarmowali
straż pożarną i sami ewakuowali
się na zewnątrz. Nie mieli żadnych dolegliwości zdrowotnych.
Pomiar przeprowadzony przez
strażaków wykazał 12 ppm tlenku węgla. Ratownicy wygasili
w piecu CO znajdującym się w
mieszkaniu piętro niżej i przewietrzyli lokal. Ponowny pomiar
nie wykazał zagrożenia.

Do rowu
bez obrażeń

(Złotoryja, 27 marca) – Na ul.
Chojnowskiej do rowu wjechała
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(Sokołowiec, 28 marca) – Mieszkańcy budynku wielorodzinnego
zgłosili straży pożarnej o wyczuwalnym w powietrzu zapachu
gazu. Na miejscu pojawiły się
zastępy z miejscowej OSP i
złotoryjskiej PSP. Przyczyną
alarmu okazało się rozszczelnienie instalacji przy kuchence
gazowej. Strażacy zakręcili
zawór w butli z gazem propan
butan i wynieśli ją na zewnątrz.
Lokal przewietrzono.

Brzoza
licha, ale
niegroźna

(Złotoryja, 1 kwietnia) – Nieustalona osoba podcięła pień
brzozy rosnącej na prywatnej
posesji i drzewo przechyliło się,
opierając na budynku gospodarczym. Na miejsce przyjechała
straż pożarna, która jednak nie
podejmowała żadnych działań,
gdyż brzoza nie stwarzała zagrożenia dla przechodniów i
użytkowników drogi.

„Pomalowała”
świątecznie
asfalt

(Złotoryja, 1 kwietnia) – W
Wielkanoc doszło do zabrudzenia olejem silnikowym ul. Bystrzyckiej. Plama miała długość
1 km. Olej wyciekł z uszkodzonego pojazdu. Sprawczyni
zabrudzenia została ustalona.
Ze względu na brak zagrożenia
chemiczno-ekologicznego działania strażaków ograniczyły się
do zabezpieczenia wycieku do
czasu przyjazdu zarządcy drogi
miejskiej.

Skąd
ten dym?

(Wilków-Osiedle, 1 kwietnia)
– Lokator z budynku wielorodzinnego przy ul. Piotra i Pawła

zaalarmował straż pożarną, że w
jego mieszkaniu pojawił się dym,
mimo że jest ono opalane piecem gazowym. Interweniowali
strażacy, którzy przeprowadzili
pomiary przy pomocy detektora
wielogazowego, nie wykazały
one jednak żadnego zagrożenia.
Podobnie było w lokalu piętro
wyżej. Akcja zakończyła się
przewietrzeniem mieszkania.

Podwójne
gazowanie

(Złotoryja, 3 kwietnia) – Mieszkańcy budynku wielorodzinnego przy ul. Staszica zgłosili
dyżurnemu PSP, że na klatce
schodowej czuć gaz. Strażacy
zabezpieczyli teren wokół kamienicy i ewakuowali z niej 8
osób. Pomiar specjalistycznym
sprzętem nie wykazał zagrożenia. Budynek przewietrzono, na
miejsce sprowadzono też pogotowie gazowe. Ponowny pomiar
również nie wykazał obecności
w powietrzu gazu ziemnego. W
jednym z mieszkań ratownicy
znaleźli jednak 11-kilogramową
butlę z gazem propan butan. Lokatorka została poinformowana
o zakazie używania tego typu
instalacji w budynkach podłączonych do gazu ziemnego.

Droga
kolizja

(Proboszczów, 3 kwietnia) – Na
drodze powiatowej osobowe
audi uderzyło w drzewo. Kierowca opuścił pojazd o własnych
siłach, nie miał żadnych obrażeń.
Miejsce kolizji zabezpieczyli
strażacy, którzy przy pomocy
sorbentu ograniczyli także wyciek płynów silnikowych na
jezdnię. Straty oszacowano na
22 tys. zł.

Cieplej
i… ogniściej

(Pow. złotoryjski) – Od Wielkanocy straż pożarna gasiła 6
pożarów traw na nieużytkach.
Największy z nich miał miejsce
w Wysocku, gdzie paliło się na
powierzchni 3 ha. Strażacy interweniowali również w Sędziszowej, w Złotoryi na ul. Lubelskiej
i ul. Łąkowej, w Świerzawie oraz
Nowym Kościele.
Na podst. inf.
st. sekc. Mateusza Wodzyńskiego
oprac. (as)

Dy¿ur w ratuszu
Burmistrz Robert Pawłowski prowadzi dyżur dla mieszkańców Złotoryi. Interesantów przyjmuje w każdy wtorek
od godz. 10 do 15 w swoim gabinecie na I piętrze Urzędu
Miejskiego przy pl. Orląt Lwowskich.
Aby skorzystać z dyżuru, należy wcześniej ustalić termin
spotkania telefonicznie (76 877 91 00) lub osobiście w
sekretariacie Urzędu Miejskiego.
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Rezerwa
Krzyżówkę
na Lubelskiej pod wiatą
–
wiosenne
porządki
czeka rozbudowa
Skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Lubelskiej będzie przebudowane. Miasto Złotoryja
pokryje połowę kosztów prac, resztę wyłoży Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Modernizacja ma się zakończyć w tym roku.

I

nwestycja powinna poprawić
bezpieczeństwo na krzyżówce,
która położona jest na łuku drogi
i widoczność na niej jest ograniczona. Ulica Wojska Polskiego
w obrębie skrzyżowania ma być
poszerzona. Dzięki temu będzie
możliwe wybudowanie prawoskrętu w Lubelską dla pojazdów
nadjeżdżających od strony Świerzawy. Powstać ma również pas
rozbiegowy dla samochodów
wyjeżdżających z Lubelskiej w
kierunku centrum Złotoryi. Do
tego w obrębie krzyżówki ma
być wykonany zjazd z ul. Wojska
Polskiego na należącą do miasta
dużą działkę, która znajduje się
za szkołą zawodową.
– Chcielibyśmy także dobudować
chodnik łączący ul. Lubelską ze
schodami na Wojska Polskiego,
prowadzącymi do drogi gruntowej
wzdłuż posesji jednorodzinnych.
Zakres prac będzie jednak zależał
od kosztorysu – tłumaczy Jacek
Janiak, naczelnik Wydziału Architektury Geodezji i Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

Koszt prac wstępnie został wyceniony na pół miliona złotych.
Inwestycja obejmuje drogę miejską i drogę wojewódzką. Miasto
Złotoryja zawarło porozumienie z
marszałkiem Dolnego Śląska, na
podstawie którego będzie inwestorem zastępczym, a samorząd
województwa sfinansuje rozbudowę w połowie. Złotoryjski
ratusz przygotuje projekt, przetarg
i wyłoni wykonawcę. Prace mają
być przeprowadzone jeszcze w
tym roku.
Ulica Lubelska powstała 9 lat

temu jako pierwszy etap większej
inwestycji łączącej ulice Wojska
Polskiego i Krzywoustego. W
ubiegłym roku, podczas modernizacji przez DSDiK głównej
trasy przez nasze miasto, została
prowizorycznie włączona do drogi
wojewódzkiej i wykorzystana jako
objazd dla lżejszych pojazdów.
Dzięki zaplanowanym na ten rok
pracom skrzyżowanie zostanie rozbudowane, a tym samym zyska na
estetyce i wygodzie użytkowania,
a przede wszystkim na bezpieczeństwie.
(as)

Casting do serialu w sobotę i
niedzielę. Przyjść może każdy
To od mieszkańców Złotoryi i ich zainteresowania udziałem w projekcie zależy, czy w
naszym mieście powstanie serial fabularny. 7 i 8 kwietnia w Złotoryjskim Ośrodku Kultury
i Rekreacji odbędzie się otwarty casting, na który mogą złaszać się kobiety i meżczyźni w
wieku od 17 do 65 lat.

M

iasto Złotoryja oraz producenci serialu podstanowili
zaprosić mieszkańców Złotoryi
oraz okolic z doświadczeniem
aktorskim oraz amatorów na
przesłuchania otwarte do serialu.
Każdy uczestnik ma przygotować
2-minutową autoprezentację.
Udział w castingu do niczego
nie zobowiązuje. Osoby, które zostaną wybrane do poszczególnych
ról, wezmą udział w warsztatach
aktorskich i dowiedzą się wszystkiego na temat historii, w której
zagrają.
Producenci liczą na dużą frekwencję, dlatego aby zainteresowane castingiem osoby nie czekały

w długich kolejkach, proszone są
o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenia pod numerem telefonu 533
572 565 w celu ustalenia godziny
udziału w castingu. Odbędzie się
on w sobotę i niedzielę 7 i 8 kwietnia w godzinach od 10 do 18.
Osoby w wieku 17-21 lat, które
chciałyby odbyć staż na planie
filmowym w charakterze: asystenta reżysera, asystenta operatora,
asystenta kierownika produkcji ds.
obsady i rekwizytów, dyżurnego
planu, fotosisty, realizatora materiałów making off oraz scripterki,
również proszone są o zgłoszenie
się na casting. Ci, którzy zostaną
wybrani do ekipy pomocniczo-

technicznej, wezmą udział w
warsztatach filmowych i razem z
profesjonalistami zrealizują serial
w Złotoryi.
Realizowany w Złotoryi serial
jest pierwszą w Polsce produkcją
filmową, w której po dwóch stronach kamery staną mieszkańcy
miasta. Ogólnopolska kampania
promocyjna rozpocznie się zaraz
po wyborze obsady serialu.
Producenci serialu proszą o udostępnianie informacji o castingu na
swoich profilach na FB i innych
portalach społecznościowych, aby
jak najwięcej osób wzięło udział
w castingu.
(imp)

na stadionie

Na pierwszym w tym roku meczu Górnika rozgrywanym w
Złotoryi zawodnicy rezerwowi i trenerzy usiedli na nowych
zadaszonych ławkach. Administrator obiektu, Hala Sportowa „Tęcza”, uzupełnia wyposażenie stadionu. I zagospodarowuje zaplecze.

H

ala zakupiła dwie wiaty dla
rezerwowych, każda z nich
wyposażona jest w 13 siedzisk.
Chronią przed deszczem i wiatrem zawodników drużyn rozgrywających mecz. Przy bieżni,
wzdłuż siedzisk, została położona
nawierzchnia poliuretanowa.
Przypomnijmy, że po modernizacji stadionu poprzednie ławki ze
względu na zużycie nie wróciły
już na swoje miejsce.
Poza wiatami na stadionie w
najbliższych tygodniach pojawi
się również nowa tablica wyników.
Zarządca finalizuje zakup urządzenia, planuje je zamontować do końca maja. Tablica stanie przy łuku
bieżni położonym po przeciwległej
stronie budynku szatniowego, tak
by wyświetlany na niej wynik był
widoczny dla kibiców zasiadających na obydwu trybunach.
Trwają także prace na zapleczu
gospodarczym stadionu. Wyburzane są stare komórki pomiędzy
szatniami i ogrodzeniem, doskonale widoczne od strony ul. Sportowej i szpecące zmodernizowany

przez miasto kilka miesięcy temu
obiekt. Wkrótce ma nie być po
nich śladu, a w ich miejsce pojawi
się siatka ogrodzeniowa.
Z kolei po drugiej stronie szatni,
przy niewysokiej skarpie, wybudowane zostaną 3 garaże, w których
przechowywany będzie m.in.
sprzęt do utrzymania stadionu i
pielęgnacji murawy. Dojazd do garaży wzdłuż budynku szatniowego
będzie oświetlony i utwardzony,
ekipa budowlana położy ok. 200
m kw. kostki betonowej.
Przy wejściach na stadion w ostatnich dniach zostały też ustawione 3
duże tablice z regulaminem korzystania z obiektu. – Przypominamy
zwłaszcza o tym, że na teren stadionu nie wolno wprowadzać psów.
Nie wszyscy respektują ten zakaz,
o czym świadczą ślady pozostawiane przez zwierzęta na trawnikach. Umieścimy wkrótce przy
wejściach dodatkowe tabliczki, by
zakaz dotyczący psów nie umknął
niczyjej uwadze – podkreśla Jacek
Zańko, kierownik „Tęczy”.
(as)
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Ostatni dzwonek Budżet obywatelski na finiszu
na zapisanie
dziecka do szkoły P
Około 3,1 proc. – tyle wyniosła frekwencja wyborcza podczas głosowania nad
projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Wzięło w nim udział prawie
pół tysiąca mieszkańców Złotoryi. Przez najbliższe dni będzie trwała weryﬁkacja
kart z głosami.

Piątek 6 kwietnia to ostatni dzień rekrutacji do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w Złotoryi.
Placówki czekają na podania rodziców.

D

o przedszkoli na rok szkolny
2018/2019 przyjmowane
są dzieci w wieku od 3 do 6 lat
(roczniki 2012-2015). Z kolei obowiązek szkolny dotyczy 7-latków
– od września tego roku naukę w
klasie I rozpoczną te dzieci, które
w 2018 kończą 7 lat.
Do 16 kwietnia komisja rekrutacyjna zweryfikuje wnioski
złożone przez rodziców, a tydzień
później opublikuje listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następny krok
będzie należał do rodziców, którzy

racownicy złotoryjskiego ratusza otworzyli urnę w środę
rano. Wyleciały z niej 464 kartki
z głosami, które przez 2 tygodnie

oddawali mieszkańcy Złotoryi.
– Głosowanie trwało do samego
końca, w piątek jeszcze na kilka
minut przed zamknięciem Biura

do 7 maja będą musieli potwierdzić w pisemnym oświadczeniu,
że chcą, aby ich dziecko zostało
przyjęte do przedszkola czy szkoły
podstawowej. Cały proces naboru
zakończy się 9 maja, gdy komisja
poda do publicznej wiadomości
listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do placówek miejskich.
Formularze wniosków można
znaleźć na stronach internetowych
i tablicach ogłoszeń szkół i przedszkoli oraz na portalu miejskim w
zakładce „rekrutacja”.
(as)

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Złotoryi
informuje, że w dniu 21 kwietnia 2018 r. na parkingu przy ul. M.
Konopnickiej w godzinach od 9 do 13 zostanie przeprowadzona
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez
ﬁrmę AG-EKO.

Obsługi Interesanta przychodzili
chętni, by wziąć w nim udział –
mówi Małgorzata Markiewicz
z Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
Wyniki głosowania zostaną opublikowane przez ratusz w czwartek
12 kwietnia. Wtedy dowiemy się,
które projekty przypadły złotoryjanom do gustu najbardziej.
Przypomnijmy, że głosujący
mogli wybierać spośród 10 zadań
zaproponowanych przez mieszkańców. Ich łączna wartość wynosi 172
tys. zł. W budżecie obywatelskim
do rozdysponowania jest pula 100
tys. zł, do realizacji trafią więc te
projekty, które uzyskały poparcie
największej liczby złotoryjan.
(as)

Szykuje się zmiana
organizacji ruchu w Rynku
W złotoryjskim ratuszu trwają prace mające na celu zmianę
ruchu w centrum miasta tak, aby droga nie była jednokierunkowa.

A

ktualnie samochody dostawcze obsługujące Rynek od
strony ul. Solnej nie mogą cofać
i muszą przejeżdżać przez całe
centrum, łącznie z ulicą Basztową.
Czasami jest to bardzo kłopotliwe
ze względu na inne pojazdy dostawcze stojące na ulicy oraz ze

względu na pieszych.
Dlatego też w Urzędzie Miejskim opracowywana jest zmiana
organizacji ruchu, która pozwoli
samochodom zawracać. Taką
zmianę będzie jeszcze musiało
zatwierdzić starostwo.
(as)

Strażnicy z policjantami
polowali na piratów
21 kwietnia 2018 r. (SOBOTA)
ul. Marii Konopnickiej (parking)
od godz. 900 do 1300
Informujemy również, że poza organizowaną zbiórką zużyty
sprzęt elektroniczny i elektryczny można oddać nieodpłatnie do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
przy pl. Sprzymierzeńców 7A w następujących dniach:
 wtorek, czwartek, piątek: 8-16
 środa: 10-18
 sobota: 9-14
Więcej informacji na stronie
www.zlotoryja.pl -> Gospodarka Odpadami -> PSZOK.

2 dni trwała wspólna akcja złotoryjskiej straży miejskiej oraz policji, która miała na celu zatrzymywanie kierowców przekraczających obowiązujące w Rynku ograniczenie prędkości.

W

tej części Złotoryi obowiązuje ograniczenie do
20 km/h. Dodatkowo wjeżdżać
tam mogą jedynie samochody
dostawcze i to w określonych
godzinach.
– Mieszkańcy zgłaszali nam, że
tutaj często samochody jeżdżą o
wiele za szybko – mówi Jan Pomykała, komendant złotoryjskiej
straży miejskiej.

W tym miejscu znajduje się
deptak, po którym m.in. biegają
dzieci i spacerują starsi ludzie,
więc przy przekroczonej prędkości wystarczy moment nieuwagi,
aby kogoś potrącić. Dlatego też
stróże prawa postanowili zorganizować trwającą 2 dni akcję.
Zatrzymany został zaledwie
jeden kierowca (dwukrotnie
przekroczył dopuszczalną pręd-

kość), być może dlatego, że
kontrole odbywały się w godzinach rannych. W przyszłości
strażnicy i policjanci planują
przeprowadzić podobne akcje w
późniejszych godzinach, co być
może pozwoli na zatrzymanie
większej liczby nieodpowiedzialnych kierowców.
(ms)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl. Zapraszamy.
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Opowiedziała, co dzieje się w szpitalu
i straciła pracę. Ma też na karku prokuratora
Sława Kolano, pielęgniarka i przewodnicząca Solidarności w szpitalu powiatowym w Złotoryi, trzy tygodnie temu poinformowała media o nieprawidłowościach w działalności złotoryjskiej lecznicy. Pracodawca odwdzięczył się jej zwolnieniem z pracy – na 9 miesięcy przed emeryturą. I zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przez nią przestępstwa. Teraz Zarząd Regionu Zagłębia Miedziowego NSZZ Solidarność chce dla pielęgniarki sprawiedliwości.

S

ława Kolano w złotoryj- NSZZ Solidarność w Legnicy,
skim szpitalu pracuje od który aktualnie sprawuje pieczę
1979 roku. W połowie marca nad sprawą złotoryjskiej pielęw rozmowie z Polskim Radiem gniarki. Staje w jej obronie i nie
Wrocław ujawniła, co dzieje się kryje irytacji. Związkowca dodatw szpitalu, mówiąc o brakach kowo bulwersuje fakt, że Sława
kadrowych. Opisała wtedy sy- Kolano jest osobą prawnie chrotuację, kiedy na oddziale we- nioną ze względu na wiek przedwnętrznym, gdzie znajdowało emerytalny. – Jej zwolnienie jest
się 40 pacjentów,
dyżur pełnić miała
tylko jedna pielęgniarka.
– Nikt nas nie słucha,
nikt z nami nie rozmawia, nikt nie chce
uwierzyć w to, co my
mówimy. No a sytuacja jest naprawdę
tragiczna, naprawdę.
Nie ma kto pracować.
Wszystko chyli się ku
upadkowi – mówiła we wrocławskim
radiu Sława Kolano.
– Mogę pomylić leki,
pomylić pacjentów, Sława Kolano/fot. solidarnosc.org.pl
bo nie mam czasu
zastanowić się, a ludzie są wieko- nieuprawnione, ale wychodzi na
wi. Czasami jak wchodzę na salę to, że są pracodawcy, którzy za nic
i wywołuję nazwisko pacjenta, mają stan prawny Rzeczypospolito wszyscy mi się zgłaszają, bo tej Polskiej – mówi zniesmaczony
niedosłyszą – opowiadała z kolei całą sytuacją Orłowski. – Nie
ulega wątpliwości, że będziemy
w rozmowie z Polsat News.
e medialne wyznania nie bronili pani Sławy. Teraz wszystspodobały dzierżawcy szpita- kie dokumenty przekazywane są
la, który rozwiązał z pielęgniarką do kancelarii prawnej. Będziemy
umowę o pracę. „Przyczyną starali się o uznanie za bezzasadwypowiedzenia jest naruszenie ne rozwiązania umowy o pracę,
art. 212 par. 1 Kodeksu karnego zastanowimy się również, czy nie
polegające na podjęciu przez wystąpić z powództwa cywilnego
Panią umyślnych działań zmie- wobec kierownictwa szpitala za
rzających do zdyskredytowania szykanowanie członka związku
pracodawcy w oczach pacjentów, – dodaje.
organów i instytucji państwoSława Kolano nie chce obecnie
wych, samorządowych i zawodo- udzielać wywiadów dotyczących
wych, mediów i opinii publicznej, całej sytuacji.
a także wyłonienie zagrożenia
Według portalu Regionfan.pl,
dla bezpieczeństwa pacjentów i kontrole przeprowadzone przez
pracowników szpitala w Złotoryi. dolnośląski oddział Narodowego
Tym samym nastąpiło ciężkie Funduszu Zdrowia w zakresie
naruszenie podstawowych obo- realizowanych świadczeń zdrowiązków pracowniczych” – takie wotnych nie wykazały większych
uzasadnienie można przeczytać nieprawidłowości w złotoryjskiej
w piśmie prokurenta Jacka No- placówce, zaś kontrola Państwowakowskiego i dyrektor Moniki wej Inspekcji Pracy wykazała
Rudnickiej skierowanym do pewne nieprawidłowości dotyzwolnionej pielęgniarki.
czące przestrzegania zasad BHP,
– Jeśli zagrożeniem jest mówienie szczególnie w zakresie prawa
prawdy o stanie faktycznym, jaki pracy.
jest od pewnego czasu w szpitalu
oprosiliśmy Witolda Jajszczopowiatowym w Złotoryi, to ci pańka, rzecznika prasowego złostwo mają w dużym cudzysłowiu toryjskiego szpitala, o komentarz
„rację” – ironizuje Bogdan Or- w sprawie oraz o odpowiedź na
łowski, przewodniczący Zarządu pytania, w jaki sposób nastąpiło
Regionu Zagłębia Miedziowego ciężkie naruszenie podstawowych

T

P

obowiązków pracowniczych przez
Sławę Kolano. Zamiast wyjaśnienia otrzymaliśmy komunikat
prasowy o następującej treści:
„Zarząd Szpitala Powiatowego
im. A. Wolańczyka sp. z o.o.
w Złotoryi informuje, że po
ewentualnym umorzeniu postępowania prokuratorskiego w
sprawie Pani Sławy
Kolano, gotów jest
przywrócić ją do
pracy na dotychczasowych warunkach,
wypłacając jej wynagrodzenie należne
za czas pozostawania
bez pracy. W związku z publicznymi
wypowiedziami Pani
Sławy Kolano Zarząd Spółki zgłosił
do Prokuratury Rejonowej w Złotoryi
zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa
z art. 212 Kodeksu
karnego”.
Witold Jajszczok kategorycznie zaprzeczył też, aby jedna
pielęgniarka opiekowała się 40
pacjentami. – To twierdzenie
jest kłamstwem – napisał do

naszej redakcji. Jak twierdzi,
szpital zachowuje normy NFZ
odnośnie liczby pielęgniarek
przypadających na określoną
przepisami liczbę pacjentów
przebywających na poszczególnych oddziałach. – Stan
pielęgniarek pracujących na kolejnych zmianach dokumentują
stosowne raporty. Nie ma w nich
przypadku pojedynczego dyżuru
pielęgniarskiego – zapewnia.
e statystyk przesłanych
przez rzecznika wynika jednak, że w ostatnich kilkunastu
miesiącach zmniejszyła się licz-

Z

ba pielęgniarek zatrudnionych
w złotoryjskiej lecznicy. Stan
pielęgniarek w szpitalu na 28
marca 2018 r. wynosił 90. 70
z nich zatrudnionych było na
podstawie umowy o pracę, 20 na
podstawie umowy zlecenia. W
okresie od 1 stycznia do 28 marca odeszło 5 pielęgniarek, jedna
została zwolniona i zatrudniono
5 pielęgniarek. W roku 2017
odeszło 25 pielęgniarek, przyjęto 11 pielęgniarek, odeszła też
1 położna, zatrudnione zostały
natomiast 3 położne.
(imp)

Lidl powiększył swoją działkę
Złotoryjskiemu ratuszowi udało się sprzedać zabudowaną nieruchomość przy ul. Krzywoustego 12, znajdującą się w sąsiedztwie Lidla. Do kasy miejskiej wpłynie ponad 150
tys. zł.

M

iasto próbowało sprzedać
dwie niewielkie działki
od ok. 5 lat. Bezskutecznie –
kolejne przetargi nie przynosiły
rozstrzygnięcia. W ostatnim cena
wywoławcza wynosiła 149 tys.
zł. Tym razem znalazł się jeden
chętny – Lidl Spółka z o.o. Spółka
Komandytowa z siedzibą w Jankowicach pod Poznaniem.
Łączna powierzchnia dwóch
działek jest niewielka, wynosi 5
arów. Jedna z nich zabudowana
jest II-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym będącym
zabytkiem. – Konserwator zabytków zgodził się na rozbiórkę kamienicy, nabywca nieruchomości
będzie musiał tylko zachować
nieduży portal z piaskowca i przekazać go do urzędu – tłumaczy
Jacek Janiak, naczelnik Wydziału

Architektury Geodezji i Rozwoju
Miasta w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi.
Usytuowanie nieruchomości
względem działki zajmowanej
obecnie przez market Lidla oraz jej
stosunkowo regularny kształt pozwalają przypuszczać, że niemiec-

ka sieć może chcieć rozbudować
parking przy swoim złotoryjskim
sklepie.
Dodajmy, że sprzedane w ubiegłym tygodniu działki były ostatnimi w tym rejonie ul. Krzywoustego,
które posiadało miasto Złotoryja.
(as)
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Uczniowie z Pulsnitz Uczniowie „jedynki”
wizytowali „trójkę” dostali supersprzęt
Szkołę Podstawową nr 3 w Złotoryi odwiedzili uczniowie Grundschule w Pulsnitz. To była
jubileuszowa, dziesiąta wizyta Niemców.

N

asze szkoły współpracują
ze sobą w ramach projektu
z Fundacji Wymiany Młodzieży Jugendwerg, który stwarza
możliwość partnerskich spotkań
uczniów, częściowo finansując
przedsięwzięcie. Uczniowie niemieccy oraz ci z naszej szkoły
mają okazję zawierać nowe znajomości oraz poznawać język i

kulturę sąsiadów – mówi Danuta
Boroch, dyrektorka SP nr 3 w
Złotoryi.
Program tegorocznej wizyty, w
której udział wzięło 28 uczniów
z Pulsnitz oraz 30 uczniów klas
czwartych „trójki”, był bogaty w
zajęcia: gry i zabawy językowe
(przygotowane przez Aleksandrę
Rogulską) współzawodnictwo spor-

towe (zorganizowane przez Witolda
Kuczyńskiego) oraz naukę płukania
złota (we współpracy z Polskim
Bractwem Kopaczy Złota).
Na koniec uczniowie niemieccy
pod opieką nauczycieli: Damiana
Komady i Wiolety Michalczyk
ruszyli szlakiem najciekawszych
złotoryjskich zabytków.
(imp)

Złotoryjska „jedynka ” otrzymała pierwsze materiały dydaktyczne w ramach projektu „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi”.
Chodzi o wyposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej i informatycznej. Uczniowie będą mogli korzystać z
nich już w połowie kwietnia.

Z

estaw do mierzenia długości,
lornetka, teleskop, zestaw preparatów, zestawy doświadczalne,
globusy, mapy, modele, przewodniki, atlasy, komputery, laptopy,
projektory , kamera cyfrowa, tablice
multimedialne, ekran projekcyjny, radioodtwarzacz oraz aparat
fotograficzny to pierwsza partia
sprzętów jakie dotarły do szkoły.
– Teraz czekamy jeszcze na meble.
Musimy także wszystkie rzeczy,
które przyszły do nas, rozlokować
do odpowiednich sal – mówi Bożena Kraska, dyrektor placówki.
Od stycznia tego roku uczniowie
szkoły rozwijają w ramach pro-

jektu swe pasje i talenty, biorąc
udział w zajęciach językowych,
informatycznych, matematycznych, przyrodniczych oraz specjalistycznych. Większość z nich
prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych
(TIK), ponieważ przedsięwzięcie
gwarantuje zakup różnorodnych
pomocy dydaktycznych. – Udział
w projekcie pozwala na prowadzenie wysokiej jakości usług
edukacyjnych w atrakcyjnych dla
uczniów formach nauczania – tłumaczy Kraska.
(imp)

Pieska
dola…
pieska
W szkole nie mówią sobie „cześć”.
Na warsztatach lepiej się poznali
W siedzibie Stowarzyszenia Nasze Rio w Złotoryi odbyły się nietypowe warsztaty na temat
konsultacji społecznych.

W

wydarzeniu uczestniczyło
25 uczniów klasy VII szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjum. Podczas warsztatów
młodzi mieszkańcy naszego
grodu zagrali w grę edukacyjną „Rozegraj miasto”. Na
czym polega rozgrywka?
Gracze wcielają się w mieszkańców pewnego miasta. Są
reprezentantami czterech grup
obywateli, które w zależności
od liczby graczy liczą po 1, 2
lub 3 osoby. Jedna z nich to
lokalne władze, a pozostałe
grupy to mieszkańcy skupieni wokół pewnej wizji rozwoju
miasta (ekologicznej, biznesowej
i rodzinnej). Podstawowym celem
graczy jest stworzenie miejscowości jak najbardziej zbliżonej
do ich wizji.
Realizacja wizji jest możliwa
przez rozmieszczanie w mieście
rozmaitych obiektów, np. stojaków rowerowych w przypadku
postawy ekologicznej. Decyzje o
lokalizacji obiektów podejmują
władze miasta, po przekonsultowaniu ich z przedstawicielami
poszczególnych grup.
Gra składa się z sześciu tur,
każda to jedne konsultacje społeczne, które polegają na dyskusji
o umieszczaniu różnych obiektów
w określonych punktach miasta.
Na początku każdej tury gracze

otrzymują sfabularyzowane wskazówki, które stawiają dodatkowe
cele i często wymuszające współ-

pracę między rywalizującymi na
ogół grupami.
– Celem warsztatów było zapoznanie uczniów w atrakcyjny i
przystępny sposób z podstawową
wiedzą na temat lokalnej demokracji i sposobami włączania się
w podejmowanie decyzji dotyczących miasta – mówi prowadząca
warsztaty Barbara ZwierzyńskaDoskocz.
Gra wymagała sporego zaangażowania ze strony uczniów.
Wcielanie się w role i negocjacje
wywoływało spore emocje. Chwilami było więc bardzo głośno
i energetycznie. Osoby, które
udzielały się zbyt intensywnie,
trafiały na pewien czas do „sanatorium”. – Teraz odpoczywam, bo
trochę za bardzo się udzielałam.

Aż mnie boli gardło – przyznała
jedna z uczennic przebywających
w miejscu wypoczynku.
Uczniom warsztaty bardzo się podobały. To dobrze, że w erze tabletów
i innych elektronicznych
zabawek gry planszowe
cieszą się jeszcze powodzeniem. Oto niektóre
z wypowiedzi uczniów:
„Pierwszy raz spotykam
się taką grą i uważam, że
jest świetna”.„Wszyscy
się bardziej poznali, bo
w szkole to nawet „cześć”
się nie powie do drugiej osoby i
ogólnie to było spoko”. „Wiem,
że mogę zostać prezydentem czy
innym takim”. „Dowiedziałem się
czegoś o demokracji”. „Ogólnie
było fajnie, można było spędzić
czas ze sobą”. „Nie było lekcji
w szkole i ogólnie spoko, fajna
atmosfera”. „Gra była ciekawa.
Każdy mógł się zaangażować”.
„Wszystko mi się bardzo podobało. Nauczyłem się, że polityka
jest trudna”.
Warsztat był częścią działań w
projekcie Erasmus+ realizowanym przez SP3 i Nasze Rio z partnerami z Niemiec i Włoch. Projekt
nosi tytuł „Learning Democracy
by School” („Nauka demokracji
w szkole”).
(ask)

Pies przetrzymywany zimą w komórce, suka kopiąca norę
dla swoich szczeniaków to tylko niektóre z sytuacji, z jakimi
zetknęli się w ostatnim czasie złotoryjscy strażnicy miejscy.

J

eden z mieszkańców ul. Krzywoustego trzymał swojego psa
w komórce, aby – jak twierdził –
pilnował mu gołębi. Najgorsze jest
to, że zwierzę spędziło w małym
pomieszczeniu mroźne zimowe
miesiące. Co prawda właściciel
przynosił mu jedzenie, ale nie pomyślał w ogóle o wyprowadzaniu
pupila na dwór.
Całą sytuację straży miejskiej
zgłosili sąsiedzi, a po interwencji
mundurowych właściciel przekazał psa innej osobie.
Kolejne zdarzenie miało miejsce
na pl. Sprzymierzeńców. Tam
oszczeniła się suka owczarka
niemieckiego, która postanowiła
uchronić swoje maleństwa przed
niesprzyjającą aurą, kopiąc na
nich i dla siebie norę w ziemi.
O sytuacji zostali powiadomieni

zarówno strażnicy, jak i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
w Jaworze. Ci drudzy, po przyjechaniu na miejsce, rozkopali psią
kryjówkę i zabrali zwierzęta, aby
się nimi zaopiekować.
Brakiem wyobraźni popisały
się dzieci, które idąc ulicą Wojska Polskiego, natknęły się na
psa i postanowiły przerzucić go
przez ogrodzenie na teren jednej
z pobliskich posesji. Gdy zwierzę
uciekło z niechcianego miejsca,
dzieci ponownie je złapały i przerzuciły przez płot. Po interwencji
strażników czworonóg trafił do
schroniska, gdzie się okazało,
że posiada chip, dzięki któremu
szybko udało się namierzyć właściciela. Cała akcja kosztowała
złotoryjanina 250 zł.
(ask)

Święta na drogach
minęły spokojnie
Od piątku do poniedziałku na drogach powiatu złotoryjskiego nie odnotowano żadnego śmiertelnego wypadku.
Doszło natomiast do 3 niegroźnych kolizji.

O

kres świąt wielkanocnych był
dla złotoryjskich policjantów
czasem intensywnej pracy. Podczas działań policjanci zatrzymali
2 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie
52 różnego rodzaju interwencje.

Zatrzymali m.in. na gorącym
uczynku popełnienia przestępstwa
5 osób oraz zatrzymali kierowcę,
który w terenie zabudowanym,
przy ograniczeniu do 50 km/h,
jechał ponad „setkę”.
(ask)
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Kolejne dwa mosty do zamknięcia
Most na Skorze w Pielgrzymce, który został zamknięty 3 tygodnie temu w trybie awaryjnym z powodu fatalnego stanu technicznego, nie jest wyjątkiem na drogach wojewódzkich
w okolicy Złotoryi. Pilnych remontów wymaga kolejnych 7 obiektów, głównie na trasie w
kierunku Wojcieszowa. Część z nich już ledwo zipie i nadaje się tylko do wyburzenia. Czy
grozi nam w najbliższym czasie drogowy armagedon?

P

rzypomnijmy, że most drodze ze Złotoryi do Lwówka
Śląskiego został wyłączony z
ruchu z dnia na dzień po tym,
jak ekspertyza wykazała, że jego
dalsze użytkowanie w obecnym
stanie może spowodować zawa-

lenie się. Zapytaliśmy rzecznika
prasowego Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei we Wrocławiu o
to, czy taki scenariusz może się
powtórzyć w przypadku pozostałych mostów należących do
samorządu województwa, które

znajdują się na terenie powiatu
złotoryjskiego.
– Zamknięcie mostów w trybie
awaryjnym jest procedurą, której
nie da się przewidzieć i zaplanować. Dokładamy wszelkich
starań, aby wszystkie obiekty

DW 328, pomiędzy Świerzawą i Starą Kraśnicą

mostowe, których stan techniczny, po przeprowadzonych
przeglądach, kwalifikuje je do
remontu bądź przebudowy, były
wykonywane w możliwie najszybszym czasie, przy najmniejszej uciążliwości dla użytkowników – usłyszeliśmy od Konrada
Antkowiaka.
obra wiadomość jest taka,
że na kilku wysłużonych
obiektach prace remontowe już
się zaczęły lub ruszą jeszcze
w tym roku, a kierowcy mają
mieć do dyspozycji wygodne
objazdy. Najważniejsza inwestycja to most nad Kaczawą w
Nowym Kościele, który w ciągu
najbliższych miesięcy zostanie wyburzony. To największa
przeprawa na trasie ze Złotoryi
do Świerzawy. Zastąpi go nowy
jednoprzęsłowy obiekt o długości blisko 60 m, wyposażóny w
jezdnię o szerokości 7 metrów
oraz obustronne chodniki dla
pieszych.
Inwestycja o wartości ponad
2,8 mln zł ruszyła w tym miesiącu. Na czas rozbiórki starej i
budowy nowej przeprawy wykonawca zbuduje most tymczasowy
o nośności 40 t. Będzie na nim
obowiązywał ruch wahadłowy,
sterowany sygnalizacją świetlną. Co ciekawe, prowizoryczna
przeprawa będzie oparta na przyczółkach wcześniej istniejącego
mostu. Prace mają się zakończyć
w połowie stycznia przyszłego
roku.
naczej jest w przypadku drugiego mostu nad Kaczawą na
DW 328, położonego pomiędzy
Starą Kraśnicą a Wojcieszowem.
– To obiekt o wartości historycznej i zgody na rozbiórkę nie
wyraził konserwator zabytków
– mówi Konrad Antkowiak.
DSDiK pozostała więc jedynie
jego przebudowa. Most ma być
wzmocniony płytą żelbetową i
poszerzony, dzięki czemu uzyska
parametry odpowiadające drodze
wojewódzkiej oraz najwyższą
klasę nośności – A. Przebudowa
poprawi parametry użytkowe:

D

DW 328, Stara Kraśnica

DW 328, Nowy Kościół

DW 328, Sędziszowa

I
DW 328, Krzeniów

DW 365, Stara Kraśnica

szersza będzie jezdnia, zostanie
też wykonany jednostronny
chodnik dla pieszych.
Prace nad przebudową rozpoczęły się w lutym. Kierowcy będą
objeżdżać remontowany obiekt
mostem tymczasowym o nośności 40 t, z ruchem wahadłowym
sterowanym sygnalizacją świetlną. DSDiK inwestycję wartą ponad 1,6 mln zł planuje zakończyć
do 15 grudnia tego roku.
o z pozostałymi mostami
na drodze wojewódzkiej ze
Złotoryi do Wojcieszowa? Mają
być wyremontowane w ciągu
najbliższych 3-4 lat. Najszybciej
prace rozpoczną się na moście
nad Kaczawą znajdującym się
pomiędzy Świerzawa i Starą
Kraśnicą. Inwestycja jest na
etapie projektowania. Remont,
który będzie kosztował ponad
900 tys. zł, zakończy się prawdopodobnie w 2019 r. W planach
nie ma mostu tymczasowego
– ruch zostanie poprowadzony
objazdem.
Pozostałe dwa mosty: na Kaczawie w Sędziszowej oraz na potoku
Wilcza w Nowym Kościele (os.
Krzeniów) mają być wyremontowane w latach 2020-2021.
Przynajmniej tak zakłada DSDiK.
W przypadku Sędziszowej trwają
prac projektowe. Przetarg na
przeprawę w Krzeniowie ma być
ogłoszony w 2019 r.
ą jeszcze dwa sypiące się
obiekty na drodze wojewódzkiej 365 biegnącej z Jeleniej
Góry przez Starą Kraśnicę w
kierunku Jawora. Na podjeździe pod Kapelę ruch utrudnia
wiadukt na nieczynną linią kolejową, na którym obowiązują
ograniczenia w postaci zwężenia
jezdni. DSDiK w tym przypadku
przygotowuje dopiero przetarg,
zakładany termin zakończenia
zadania to rok 2020. Z kolei na
most na Kaczawie w Starej Kraśnicy, znajdujący się tuż przed
zjazdem na Dobków, przetarg
ma być ogłoszony pod koniec
tego roku.

C

S

(as)
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Miała być nowa Ruszyła bez
szafka gazowa, Którędy i
a był pożar

W środę 4 kwietnia w Złotoryi pojawiła się bezpłatna kom
ratusz zdecyduje się uruchomić transport publiczny na s

W ciągu zaledwie kilkudziesięciu sekund niewielki pożar zniszczył ocieplenie i
jeden z wiatrołapów w budynku wielorodzinnym przy ul. Słowackiego 6. Ogień
pojawił się najprawdopodobniej podczas prac przy instalacji gazowej. Było duże
ryzyko wybuchu gazu. Przestraszeni mieszkańcy ewakuowali się na zewnątrz.

D

o zdarzenia doszło w środę 28
marca, ok. godz. 13:30. Jak
mówią mieszkańcy, pracownicy
firmy instalatorskiej przyjechali
zamontować szafkę gazową. Gdy
rozpoczęli prace, nagle pojawił się
ogień, który błyskawicznie sięgnął
parteru. – W mieszkaniu zrobiło
się momentalnie siwo od dymu. W
oknach popękały wszystkie szyby
– powiedziała nam lokatorka z
parteru, która wybiegła ze swojego
mieszkania.
Trzech pracowników firmy, która
prowadziła prace na instalacji,
próbowało opanować płomienie,
sypiąc ziemię i przykrywając
rurę szmatami. Zdążyli wyłączyć
zawór z gazem, co być może zapobiegło wybuchowi. Chwycili
też za gaśnicę, ale było już za
późno – ogień przedostał się pod
tynk i zaczął palić się styropian.
Dym po kilkudziesięciu sekundach
pojawił się na daszku wiatrołapu.
Niewiele dało zerwanie tynku.
Płomienie zdusili dopiero strażacy
ze złotoryjskiej PSP, którzy strumień wody skierowali nie tylko
na ogień, ale i zawór gazowy, aby
go schłodzić.
Straż pożarna przeprowadziła
pomiar na klatce schodowej. Było
na niej tyle gazu, że groziło wybuchem. Natychmiast pootwierane
zostały wszystkie okna i wyłaz
dachowy w celu przewietrzenia
budynku.
Ludzie, czując dym i odór spalenizny oraz słysząc sygnały wozów
strażackich, zaczęli wychodzić na
zewnątrz. – Mąż myślał, że za duży
gaz zostawiłam na kuchence pod
garnkiem i że pali się rączka. Ale
wyjrzeliśmy na klatkę schodową
i zobaczyliśmy, że to nie u nas
w mieszkaniu, bo korytarz był w
dymie – usłyszeliśmy od lokatorki
z III piętra.
W akcji gaśniczej brało udział
8 zastępów straż pożarnej, w tym
jednostki OSP z Prusic i Zagrodna
oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego
z legnickiej PSP. W sumie z
całego budynku ewakuowano na
pobliski parking ok. 50 osób. Na
miejsce sprowadzono również pogotowie gazowe. Pożar był ukryty
– strażacy musieli przeprowadzić
rozbiórkę daszku wiatrołapu, aby
wykluczyć pojawienie się kolej-

nych zarzewi ognia. Sprawdzili
też wszystkie mieszkania, klatki
schodowe oraz piwnice w budynku
przy pomocy miernika wielogazowego, który nie wykazał zagroże-

nia substancjami trującymi.
Postępowanie w sprawie zaprószenia ognia prowadzi Prokuratura
Rejonowa w Złotoryi.
(as)

U

Dwie godziny później było ich o
wiele więcej. – To dopiero po-

A

czątek. Pasażerów z pewnością
przybędzie w kolejnych dniach
– uważa pan Tadeusz, kierowca
autobusu. Pasażerów niewątpliwie

rząd Miejski w Złotoryi,
który bierze pod uwagę uruchomienie bezpłatnej
komunikacji w mieście, przez miesiąc
będzie testował niskopodłogowy autobus Karsan Atak (na
zdjęciu). To pojazd
liczący ponad 8 m
długości, dwudrzwiowy, klimatyzowany, z
23 miejscami siedzącymi i 36 stojącymi
oraz wydzielonym
miejscem dla wózka
inwalidzkiego i rampą wjazdową. Składany jest w Turcji
na bazie autobusów
Iveco. Spełnia normy
emisji spalin EURO6.
Producent zapewnia,
że autobus ma niskie zużycie paliwa
i niski poziom emisji
zanieczyszczeń powietrza.
utobus ruszył na złotoryjskie
ulice w środę rano. W ciągu
pierwszych 30 minut skorzystało
z bezpłatnej komunikacji 6 osób.

Lokalizacja przystanków
autobusowych

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

NR 7 (997)  STR. 9

zpłatna komunikacja miejska.
kiedy jeździ autobus?

munikacja miejska. Na razie jest to jedynie miesięczny test, ale od zainteresowania mieszkańców autobusem w dużym stopniu zależy, czy
stałe.
przybędzie, gdyż ci, którzy skorzystali z miejskiej komunikacji,

wid, uczeń jednej ze złotoryjskich
szkół. – Ja tam wolę przejść się na
piechotę. Teraz pojechałem z ciekawości. Mimo
wszystko
uważam, że
to świetny
pomysł i w
przypadku
deszczu czy
silnego wiatru
z pewnością
skorzystam z
komunikacji
– dodał starszy złotoryjanin, który
wysiadł pod
ośrodkiem
kultury.
utobus
jeździ
praktycznie
po całym
mieście. Ze
względu na
swe gabaryty omija tylko ścisłe
centrum i nie wjeżdża na Rynek.
Trasa została opracowana na
zasadzie modułowej – składa się

A

są zadowoleni. – Świetnie to ktoś
wymyślił. Bez wysiłku można
się przemieścić z jednego końca
miasta do drugiego – mówi Da-

Łąkowa 19

z kilku mniejszych pętli, które
zawsze zaczynają się i kończą pod
Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury
i Rekreacji. Autobus jeździ na os.
Kopacz (ul. Staszica i Legnicką,
tak samo wróci) i do szpitala (ul.
Wojska Polskiego i Lubelską,
powrót Hożą). Nie omija również
ul. Grunwaldzkiej (kurs przez
Kopacz na ul. Łąkową, stamtąd
powrót Grunwaldzką i Kolejową,
a następnie Górniczą, Wojska
Polskiego, Lubelską i Hożą). To
najdłuższa pętla, z czasem przejazdu ok. 50 min.
Komunikacja publiczna obejmuje też strefę przemysłową (kurs
ul. Krzywoustego i Strefową, tam
i z powrotem ok. 20 min.) oraz ul.
Zagrodzieńską (autobus jedzie
ul. Kościuszki i Kolejową, wraca
Górniczą, Lubelską i Hożą).
Pierwszy odjazd spod ZOKiR-u
ma miejsce o godz. 7. Autobus
kursuje od poniedziałku do piątku do godz. 17. Na jego trasie
znajduje się ok. 25 przystanków
(widoczne na mapie). W ciągu całego dnia najczęściej zatrzymuje
się pod szpitalem (9 razy), na ul.
Kolejowej, pod młynem (6), oraz
na Kopaczu (5). Pod ZOKiR-em
pojawia się 13 razy.
zy taka trasa, liczna przystanków i częstotliwość kursowania będzie satysfakcjonowała mieszkańców? – Chcemy
to sprawdzić. Liczymy przede
wszystkim na to, że z autobusu
skorzystają starsze osoby, które
będą mogły nim podjechać do
przychodni, szpitala czy centrum
miasta, gdzie większość urzędów
– tłumaczy Andrzej Ostrowski,
zastępca burmistrza Złotoryi.
Burmistrz Robert Pawłowski ma
świadomość tego, że przygotowany
na czas testu rozkład jazdy nie jest
optymalny. – Trzeba jednak pamiętać, że mamy do dyspozycji tylko
jeden autobus i jednego kierowcę,
który może pracować maksymalnie
przez 10 godzin. Dysponujemy też
określoną liczbę przystanków, nie
przebudujemy tej sieci na czas miesięcznego testu – mówi burmistrz,
który podkreśla, że punktem wyjściowym do stworzenia rozkładu
jazdy była trasa dawnej linii 22.
Dodajmy, że rozkład jazdy komunikacji miejskiej (publikujemy
go obok) został tak przygotowany,
aby nie pokrywał się z godzinami
odjazdu autobusu dowożącego
uczniów z obrzeży miasta do szkół
miejskich.

C

(as/ms)
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60 odpowiedzi w 60 minut Na szachowych
mistrzostwach
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie po raz kolejny odbył się powiatowy konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych.

G

łówną koordynatorką całego
przedsięwzięcia była Paulina
Świerkowska, nauczycielka języka niemieckiego. W finale udział
wzięło 16 uczniów z ośmiu szkół
podstawowych powiatu złotoryjskiego.
Trwające godzinę zmagania
zawierały 60 zadań językowych.
Uczestnicy musieli wykazać się
przede wszystkim znajomością
środków językowych i grama-

tyki niemieckiej, umiejętnością
rozumienia tekstu słuchanego i
czytanego oraz prawidłowego
reagowania w sytuacjach dnia
codziennego.
Pierwsze miejsce zajęła uczennica gospodarzy (i organizatorów
zarazem) Kamila Stęplowska,
która jest również tegoroczną
laureatką III Dolnośląskiego
Konkursu Języka Niemieckiego
„zDolny Ślązaczek”. Zaraz za nią

uplasowała się uczennica SP nr 3
w Złotoryi Aleksandra Borawska,
a trzecie miejsce zajęła Nikola
Milińska (również uczennica
gospodarzy).
Laureatki otrzymały dyplomy
i nagrody rzeczowe, a wszyscy
uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie wrócili do domów m.in.
z certyfikatami poświadczającymi
udział w konkursie.
(ask)

Wiesław Radzicki, złotoryjski szachista, uplasował się na
10. miejscu w grupie klasyﬁkacyjnej od 66 do 75 lat podczas drugiej edycji mistrzostw Polski seniorek i seniorów w
szachach.

Z

awody zostały rozegrane w
Ustroniu Jaszowcu. Patronat
honorowy nad mistrzostwami objął Stanisław Szwed, wiceminister
rodziny, pracy i polityki socjalnej.
Turniej przeprowadzono systemem
szwajcarskim na dystansie 9 rund.
W mistrzostwach wystartowało

136 graczy. Wśród nich znalazł
się szachista z naszego miasta
Wiesław Radzicki, który z dorobkiem 5,5 pkt. uplasował się na 26.
miejscu w klasyfikacji open i na 10.
miejscu w grupie klasyfikacyjnej
od 66 do 75 lat.
fot. Mariusz Pietrzak, www.sci24.pl
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Nocni zdobywcy doszli Pewne zwycięstwo
do końca. Są już ciekawe na własnym boisku
plany na kolejny rok
N

3:1 wygrali piłkarze Górnika Złotoryja w meczu z Olimpią
Kamienna Góra.

Zakończyła się akcja „Noc-Zima-Góry” – cykl imprez organizowanych przez złotoryjan dla
amatorów górskich wycieczek z całej Polski. Zgodnie z tegorocznym hasłem, którym była
„skała”, ﬁnał odbył się w miejscu, gdzie skalistych krajobrazów nie brakuje, z udziałem
osób, dla których skała to chleb powszedni.

W

ielki finał to Hucisko i
powrót do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To tutaj
nocni zimowi zdobywcy otrzymali swoje zasłużone odznaki
(złote, srebrne lub brązowe – w
zależności od tego, ile punktów
w ramach cyklu zdobyli), a także
liczne wyróżnienia i nagrody od
partnerów akcji. – Atrakcją finału
była wideorozmowa z kierownikiem Narodowej Zimowa Wyprawa na K2 Krzysztofem Wielickim, który został zaproszony
do udziału w kolejnych naszych
wydarzeniach i wyraził zainteresowanie przybyciem. Była także
bardzo ciekawa prelekcja gościa
specjalnego Dariusza Błaszczyka, który mówił na temat Jury
i miejsc wartych zobaczenia –

relacjonuje Paulina Ruta, koordynator jedynego takiego cyklu
w Polsce. Rano następnego dnia
zdobywcy wyruszyli na akcję

„Złap wschód!” – tym razem w
region Rzędkowic.
Pod Szczelińcem WielkimTegoroczny cykl nocnych zimowych
wejść na polskie szczyty, za
którym stoją 2 złotoryjskie organizacje: Polskie Stowarzyszenie
Nordic Walking oraz Stowarzyszenie Noc-Zima-Góry, zaczął się
w styczniu w Ojcowie. Później był
ekstremalne wejście na Szczeliniec Wielki i noc na najwyższym
szczycie Gór Stołowych. Trzecie
spotkanie to Biwak Zimowy w
schronisku PTTK Szwajcarka
w Rudawach Janowickich i 3
szczyty w 3 dni. Czwarte wejście
to tajemnicza Ślęża i skalne rzeźby
na szlaku.
Podczas finału wstępnie zaplanowano cykl przyszłoroczny. – Już
dziś wiemy, że hasłem przewodnim w 2019 r. będzie Główny
Szlak Sudecki i jego atrakcje.
Oczywiście poruszać się będziemy prawidłową techniką nordic
walking. Naszym ambasadorem
będzie Jakub Kowalski, który
przeszedł cały Główny Szlak Sudecki. To skarbnica wiedzy na temat tego regionu. Biwak Zimowy
najprawdopodobniej zorganizujemy w formie ciągłego marszu z
plecakami w konwencji 3x3, czyli:
3 dni, 3 noce, 3 szczyty. Naszym
celem, oprócz zdobywania gór,
jest pokonanie dystansu 100 km.
Zwykle zapisy ruszają w połowie
danego roku, tak też będzie i teraz,
a może nawet wcześniej - dlatego
warto śledzić naszą stronę www.
noczimagory.pl – informuje Paulina Ruta.
(as)

asza drużyna od początku
miała przewagę na boisku.
Zawodnicy pod wodzą nowego
trenera Eugeniusza Oleśkiewicza
czuli się pewniej, ale mimo tego,
w pierwszej połowie czegoś brakowało do strzelenia bramki. Mało
tego, to nam został strzelony gol w
39. minucie spotkania, gdy piłka
kozłując przeleciała bramkarzowi
nad rękoma.
W drugiej połowie złotoryjanie

rozegrali kilka pięknych akcji
od „a” do „z”, co dało nam aż 3
bramki. W 51. minucie gola strzelił
Karol Nowosielski. 8 minut później
prowadzenie wywalczył Bartosz
Haniecki, a przewagę w 85. minucie
zapewnił nam Marcin Kraśnicki.
Aktualnie Górnik Złotoryja w
grupie dolnośląskiej (zachód) plasuje się na przedostatnim miejscu
w tabeli.
(reds)/fot. arch. hali Tęcza
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MAJÓWKOWE PROPOZYCJE ESTRADOWE

TERMIN: 3 maja 2018r. – Czwartek
S T A R T: Pl. Niepodległości – 10.00
TERMIN: 3 maja 2018r. – Czwartek
S T TERMIN:
A R T: Pl.
Niepodległości
– 10.00
3 maja
2018r. – Czwartek
TRASA:
S T A R T: Pl. Niepodległości – 10.00

TRASA:
Złotoryja - Kopacz
TRASA: – Rokitnica
Prusice –-Sichów
Złotoryja
Kopacz -–Stanisławów
Rokitnica
Złotoryja
- Kopacz
– Rokitnica
Leszczyna
Złotoryja
Prusice – Sichów - Stanisławów

„Szaleństwa. Rewia” – 2 maja 2018 (środa) – godz. 18.00
Retransmisja z National Theatre Londyn z Imeldą Staunton
„Mąż mojej żony” – 3 maja 2018 (czwartek) – godz. 18.00
Spektakl teatru jeleniogórskiego
(komedia nie tylko dla kobiet)
Dla dysponujących kuponem zniżkowym – 30 zł
(na obie propozycje)
Bez kupnu 40 zł (na obie propozycje)
Pojedyncze wejście: 25 zł
Bilety do nabycia w kasie kina „Aurum”
od 10 kwietnia 2018 r.

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

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
11 kwietnia 2018 r. o godz. 17 zaprasza wszystkich miłośników
dobrej literatury na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tematem dyskusji będą poezje Emily Dickinson.
Emily Dickinson (1830-1886), amerykańska poetka, nie licząc kilku krótkich wyjazdów
w młodości, mieszkała przez całe życie w Amherest (Massachusetts), odizolowana od
świata, zajmując się rodzicami, domem i ogrodem. W 1862 r. wysłała kilka wierszy do
Atlantic Monthly. Redaktor Th. W. Higginson, zaskoczony ich niezwykłą w owych czasach, nowatorską formą, odmówił druku. Pozostał jednak z autorką w stałym kontakcie.
Dopiero po śmierci jej odnalezione wiersze zostały docenione i przyniosły jej zasłużoną
sławę. Po stu latach uznano ją za najwybitniejszą oraz najbardziej oryginalną poetkę
amerykańską.

Prusice – Sichów - Stanisławów
Leszczyna
Leszczyna--Złotoryja
Złotoryja
- przerwa rekreacyjno-gastronomiczno
na terenie

Bazy Lotniczej Baryt w Stanisławowie 41
- przerwa
rekreacyjno-gastronomiczno
naterenie
terenie
- przerwa
rekreacyjno-gastronomiczno
na
Jednostki
Poszukiwawczo - Ratowniczej
Bazy
LotniczejBaryt
Baryt w Stanisławowie
41 41
Bazy
Lotniczej
Stanisławowie
Jednostki
Poszukiwawczo -- Ratowniczej
Ratowniczej
Jednostki
Poszukiwawczo

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE po
UROCZYSTEgrup
ZAKOŃCZENIE
po
przyjeździe
do Skansenu
UROCZYSTE
ZAKOŃCZENIE
po
przyjeździe grup do Skansenu
GÓRNICZEGO
w LESZCZYNIE
LESZCZYNIE
przyjeździe
grup
Skansenu
GÓRNICZEGO
w do
GÓRNICZEGO w LESZCZYNIE
Regulamin:
www.zokir.pl
Regulamin:strona
strona www.zokir.pl
Zapisywwsekretariacie
sekretariacie ZOKiR
Zapisy
ZOKiR
Regulamin: strona www.zokir.pl
Zapisy w sekretariacie ZOKiR

SPOTKAJMY SIĘ
NA ZŁOTORYJSKIEJ
PIĘCIOLINII
Bogatsi o półwiecze naszego życia, uroki zmian ustrojowych,
uśmiechy i radość dzieci oraz wnuków.
Niech one dopełnią wspomnienia naszej młodości,
udokumentowane na fotografii i nagraniach.
Wspominkowe spotkanie członków „Chóru Francuza” 1968-74,
czyli CHÓRU ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
PRZY POWIATOWYM DOMU KULTURY
31 VIII 2018 – 50 LAT
CZEKAMY DO KOŃCA KWIETNIA
e-mail: alfred.michler23@gmail.com lub 797 649 913

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.
 Andrews J., Demencja: kompleksowy przewodnik po chorobie – Niezwykle praktyczna publikacja poświęcona zagadnieniu demencji: diagnozie i funkcjonowaniu osób
dotkniętych tym stanem. Choć słowo „demencja” jest używane do określenia wielu
sygnałów ostrzegawczych pojawiających się wtedy, gdy mózg przestaje poprawnie
funkcjonować, to demencję stwierdza się tylko wówczas, gdy objawy te się nasilają, a
z czasem powodują stałą degradację. Wiedza na temat tej choroby ułatwi czytelnikowi
zadbanie o siebie lub członka rodziny. W książce znajdziemy rady dotyczące organizacji
czasu i przestrzeni, terapii, diety, szpitalnej i domowej opieki medycznej oraz leczenia
farmakologicznego.

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

REPERTUAR
GNOMEO I JULIA. TAJEMNICA ZAGINIONYCH KRASNALI
Słynni Gnomeo i Julia z popularnej animacji powracają w zupełnie
nowym filmie! Kiedy Gnoemo i Julia przyjeżdżają wraz z przyjaciółmi do Londynu, ich głównym zmartwieniem jest przygotowanie ogrodu do zbliżającej się wiosny. Wkrótce dociera do nich, że
na terenie Londynu ktoś wykrada ogrodowe krasnale na masową
skalę. Kiedy okazuje się, że w ogrodzie zostali jedynie oni dwoje,
jest tylko jedna osoba, którą można poprosić o pomoc… Sherlock
Gnom. Sherlock przybywa z odsieczą wraz ze swym nieodłącznym kompanem – Watsonem. Śledztwo zaprowadzi naszych
bohaterów w nieoczekiwane miejsca, wspólnie będą odkrywać
nieznane zakamarki miasta. Czeka ich wielka przygoda!
Gatunek: komedia animowana.
Produkcja: USA/Wlk. Brytania. Premiera: 16 marca 2018. Reżyseria: John Stevenson.
Dni i godziny seansów:  6.04, godz. 16.00  7.04, godz. 16.00  8.04, godz. 16.00
 9.04, godz. 16.00  10.04, godz. 16.00

W UŁAMKU SEKUNDY
„W ułamku sekundy” to najnowszy film Fatiha Akina, twórcy
„Głową w mur”, „Soul Kitchen” i „Na krawędzi nieba”. W roli
głównej: Diane Kruger („Bękarty wojny”, „Troja”, „Kopia mistrza”), której „W ułamku sekundy” zawdzięcza emocjonalne
napięcie i wiarygodność. Film znalazł się w programie Konkursu
Głównego MFF w Cannes 2017. Jury festiwalu doceniło genialną
kreację Diane Kruger, przyznając jej nagrodę w kategorii Najlepsza Aktorka. Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy przyznało
„W ułamku sekundy” Złotego Globa w kategorii Najlepszy Film
Nieanglojęzyczny. „W ułamku sekundy” znalazło się na tzw.
shortliście oscarowej w kategorii Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, co stawia film w szeregu tytułów z największymi szansami
na statuetkę Amerykańskiej Akademii Filmowa.
W ułamku sekundy życie Katji eksploduje i rozpada się bezpowrotnie, gdy jej mąż i kilkuletni synek giną w zamachu bombowym. Przyjaciele i rodzina próbują podtrzymać ją na duchu i zapewniają, że sprawcom
zostanie wymierzona sprawiedliwość. Z czasem Katja poznaje tożsamość podejrzanych
o udział w zamachu. Narasta w niej potrzeba zemsty na ludziach, którzy odebrali jej tych,
których kochała.
Reżyseria: Fatih Akin. Gatunek: dramat. Produkcja: Niemcy/Francja.
Premiera: 23 luty 2018. Czas trwania: 106 min. Obsada: Diane Kruger, Denis Moschitto,
Johannes Krisch, Samia Chancrin, Numan Acar, Ulrich Tukur.
Dni i godziny seansów:  6.04, godz. 18.00  7.04, godz. 20.30  8.04, godz. 18.00
 9.04, godz. 20.10  10.04, godz. 18.00

JESTEM NAJLEPSZA. JA TONYA
Gwiazda „Wilka z Wall Street” Margot Robbie jako Tonya
Harding, jedna z największych skandalistek w historii sportu.
Prawdziwa historia afery, która położyła kres karierze wielkiej
gwiazdy łyżwiarstwa figurowego. Film zajął drugie miejsce
w plebiscycie publiczności na Festiwalu w Toronto, a Allison
Janney za rolę w filmie, otrzymała Oscara oraz Złotego Globa
– najlepsza aktorka drugoplanowa.
Tonya Harding, amerykańska mistrzyni łyżwiarstwa figurowego, jedna z największych pretendentek do olimpijskich medali,
znana była z niełatwego charakteru i kontrowersyjnych zachowań. Nikt jednak nie spodziewał się jak daleko zdolna jest się
posunąć w walce o medale. Gdy jej główna konkurentka w
amerykańskiej drużynie Nancy Kerrigan została zaatakowana
przez nieznanego sprawcę, jeszcze nikt nie podejrzewał, że była
to cynicznie zaplanowana napaść, która miała utorować Toni
Harding drogę do olimpijskiego tryumfu.
Reżyseria: Craig Gillespie („Czas próby”, „Miłość Larsa”). Gatunek: biograficzny.
Produkcja: USA 2018. Czas trwania: 120 min. Premiera: 2 marca 2018.
Osada: Margot Robbie („Wilk z Wall Street”, „Legion samobójców”, „Focus”), Bobby
Cannavale („Ant-Man”, „Blue Jasmin”, „Vinyl”), Sebastian Stan („Kapitan Ameryka:
Wojna bohaterów”, „Marsjanin”, „Ant-Man”), Allison Janney („Juno”, „American Beauty”,
„Dziewczyna z pociągu”, „Służące”).
Dni i godziny seansów:
 6.04, godz. 20.00  7.04, godz. 18.00  8.04, godz. 20.00
 9.04, godz. 18.00  10.04, godz. 20.00

Œwi¹teczne dy¿ury
 8 kwietnia czynna apteka „Nova” – Złotoryja, ul. Wojska Polskiego 4a, tel. 76 878 15 49.
 15 kwietnia czynna apteka „Nova nad zalewem” – Złotoryja, ul. Kaczawska 2a,
tel. 697 983 698.46.
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LUISE I OBCY
Prawdziwych przyjaciół poznaje się w… kosmosie, a najlepsze
na smutki są zielone ufoludki. Oto motto najnowszej komedii
familijnej producentów hitów „Renifer Niko ratuje Święta” i
„Ups! Arka odpłynęła” oraz autorów nagrodzonej Oscarem animacji „Równowaga”. „Luis i obcy” to historia przyjaźni chłopca
i trójki przezabawnych kosmitów, który na Ziemię przybyli i
kompletnie się… pogubili. Porcja wyśmienitej, intergalaktycznej
zabawy dla całej rodziny. Film, po którym ze śmiechu po prostu
odlecicie w kosmos! W polskiej wersji językowej swoich głosów
użyczyli, m.in.: Paweł Domagała, Małgorzata Kożuchowska,
Jarosław Boberek, Tomasz Borkowski, Klaudiusz Kaufmann, Kamil Kula, Sara Lewandowska i Anna Apostolakis.
12-letni Luis czuje się samotny. Nie ma żadnych przyjaciół, a jego ojciec – ufolog Armin
– całe noce spędza przy teleskopie, szukając śladów życia w kosmosie. Na domiar złego,
dyrektor ze szkoły Luisa chce wysłać chłopca do internatu poza miastem. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy na podwórku Luisa rozbija się UFO, pilotowane przez trójkę
wesołych kosmitów. Chłopiec szybko zaprzyjaźnia się z obcymi i ukrywa ich przed swoim
tatą, który jest przekonany, że kosmici są niebezpieczni. Próbując pomóc ufoludkom w
powrocie na macierzystą planetę, Luis sam nabiera ochoty na wielką kosmiczną podróż.
Gatunek: komedia. Produkcja: Niemcy 2018. Premiera: 6 kwietnia 2018.
Czas trwania: 90 min. Scenariusz i reżyseria: Wolfgang Lauenstein, Christoph Lauenstein („Równowaga”, „Magia uczuć”).
Dni i godziny seansów:
 13.04, godz. 16.00 3D  14.04, godz. 14.00 2D  15.04, godz. 14.00 3D
 16.04, godz. 16.00 2D  17.04, godz. 16.00 3D  20.04, godz. 14.30 2D
 21.04, godz. 14.30 3D  22.04, godz. 14.30 2D  23.04, godz. 14.30 3D
 24.04, godz. 14.30 2D

PLAYER ONE
Wspaniały , wizjonerski film Stevena Spielberga. Scenariusz
powstał na podstawie bestsellerowej powieści Ernesta Cline „READY PLAYER ONE”, która zawładnęła wyobraźnią milionów
czytelników na całym świecie.
Rzeczywistość 2045 roku nie nastraja optymistycznie. Świat znajduje się na skraju upadku i pogrążenia w chaosie. Wade Watts (Tye
Sheridan) czuje, że żyje, tylko gdy ucieka do OASIS – wirtualnego
uniwersum, w którym większość ludzi spędza całe dnie. W OASIS
można podróżować, przeżywać przygody i być kimkolwiek się
zapragnie. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia. Ekscentryczny geniusz James Halliday (Mark Rylance), który stworzył OASIS, szuka godnego
następcy. Organizuje trzyetapowy konkurs, w którym nagrodą jest olbrzymia fortuna
i całkowita kontrola nad uniwersum. Wade i jego przyjaciele znani jako „Wielka Piątka”
podejmują wyzwanie polegające na szukaniu skarbów w zakrzywionej rzeczywistości.
W fantastycznym świecie – pełnym niespodzianek, ale i niebezpieczeństw – czeka ich
zadanie ważniejsze niż sam konkurs. Muszą ocalić OASIS i cały świat.
Reżyseria: Stephen Spielberg. Produkcja: USA. Premiera: 6 kwietnia 2018.
Gatunek: Sci-Fi. Czas trwania: 138 min. Obsada: Tye Sheridan, olivia Cook, Ben Mendelsohn, T.J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance.
Dni i godziny seansów:  13.04, godz. 17.30 2D  14.04, godz. 15.30 3D dubbing,
17.50 2D  15.04, godz. 15.30 3D dubbing, 17.50 2D  16.04, godz. 17.30 2D
 17.04, godz. 17.30 2D

PITBULL. OSTATNI PIES
Kiedy ginie Soczek, partner Majamiego, policjanci z wydziału terroru rozpoczynają dochodzenie. Schwytanie sprawcy uważają nie
tylko za swój obowiązek, ale też punkt honoru. Niestety, wydział
jest przetrzebiony zmianami organizacyjnymi i zwolnieniami. W
tej sytuacji, aby stawić czoła gangsterom, stołeczny komendant
ściąga do Warszawy rozproszonych po prowincji, doświadczonych policjantów. W stolicy pojawiają się Despero, Metyl
oraz – prosto z Waszyngtonu – Nielat, zwany obecnie Quantico.
Tymczasem w walce o dominację nad miastem, toczonej między
gangami z Pruszkowa i Wołomina, pojawia się trzeci, znaczący
gracz – Czarna Wdowa...
„Pitbull. Ostatni pies” to film w reżyserii Władysława Pasikowskiego, twórcy „Jacka
Stronga” i kultowych „Psów”. W rolach głównych zobaczymy „starą gwardię” bohaterów
czyli Marcina Dorocińskiego jako oficera Despero, Krzysztofa Stroińskiego jako Metyla
oraz Rafała Mohra czyli Nielata, teraz nazywanego Quantico. „Pitbull. Ostatni pies” to
kawał rasowego kina sensacyjnego, pełnego świetnych dialogów i pełnokrwistych postaci,
które nie zawiedzie zarówno fanów serialowego „Pitbulla”, jak i miłośników ostatnich
hitów – „Pitbull. Nowe porządki” i „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”. Dwa ostatnie
łącznie zgromadziły w kinach ponad 4 miliony widzów! Obsadę najnowszego „Pitbulla”
dopełniają: Dorota „Doda” Rabczewska, Cezary Pazura, Adam Woronowicz, Krzysztof
Kiersznowski, Iza Kuna, Michał Kula, Marian Dziędziel, Zbigniew Zamachowski oraz
Jadwiga Jankowska-Cieślak. Gościnnie, w epizodach, na ekranie pojawią się wokalistka:
Katarzyna Nosowska oraz bokserzy Artur Szpilka i Dereck Chisora.
Reżyseria: Władysław Pasikowski. Gatunek: kryminalny. Produkcja: Polska 2018.
Dni i godziny seansów:  13.04, godz. 20.00  14.04, godz. 20.20
 15.04, godz. 20.20  16.04, godz. 20.00  17.04, godz. 20.00
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Zdobyliśmy złoto
międzywojewódzkie
20 medali zdobyli zawodnicy Sportowej Akademii Taekwon-do podczas zorganizowanych
w Borowej pod Wrocławiem Międzywojewódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych i Juniorów w Taekwon-do.

B

ył to pierwszy turniej
kwalifikacyjny do mistrzostw Polski juniorów
i juniorów młodszych. W
turnieju wystartowało 105
zawodników z 12 klubów.
Sportową Akademię Taekwon-do reprezentowało
17 zawodników ze Złotoryi
i Jawora.
Wielkim sukcesem zakończył się start w kategorii
juniorów młodszych, w której SAT okazała się najlepszym klubem, wyprzedzając
w klasyfikacji medalowej
LKT Legnicę oraz WSKT
Wrocław.
Tytuł najlepszego zawodnika w tej kategorii zdobył
Jakub Serok ze Złotoryi, który
wywalczył 2 złote medale w konkurencji układów mistrzowskich
oraz w konkurencji walk juniorów
młodszych do 70 kg. Tuż za nim
uplasował się Marek Zdancewicz,
który również zdobył dwa złote
medale w konkurencji walk pow.

Złotoryjanie w 13.
Półmaratonie
Warszawa
W niedzielę odbyła się
13. edycja Półmaratonu
Warszawa, w którym wystartowało blisko 12 500
osób, w tym około 1000
zagranicznych zawodników.
Nie zabrakło w nim również
złotoryjskich biegaczy.

S

70 kg oraz w technikach specjalnych.
W kategorii juniorów młodszych
złotoryjanie zdobyli jeszcze kilka
medali: Weronika Gawron (srebro
w konkurencji walk do 42 kg), Nikodem Gadziński (brąz w konkurencji układów oraz w technikach
specjalnych), Maciej Gorzkowski

(brąz w konkurencji walk pow.
70 kg), Wiktoria Czaban (brąz w
walkach do 55 kg), Maja Górska
(brąz w walkach do 55 kg).
W kategorii juniorów Szymon
Malec wywalczył brąz w konkurencji walk do 62 kg oraz taki sam
krążek w konkurencji układów.
(reds)

tart miał miejsce przy ul. Konwiktorskiej, natomiast meta
przy Parku Fontann. Biegacze po
drodze mogli podziwiać prawobrzeżną Warszawę jak również
krajobraz Starego Miasta widziany z Wybrzeża Gdańskiego.
W Warszawie bardzo dobrze
zaprezentowała się złotoryjska
reprezentacja. Padły nowe rekordy
życiowe i bardzo dobre czasy. 147.
miejsce zdobył Michał Jokiel (czas
1:18:45, M30/68. miejsce, rekord
życiowy), 169 m. Robert Kuriata
(czas 1:19:23, M50/4. miejsce
r.ż.), 4665 m. Ewa Łukasiewicz
(czas 1:48:05, K40/104. miejsce
r.ż.), 6594 m. Andrzej Cukrowski

(czas 1:55:19, M40/2067. miejsce),
8418 m. Aneta Jaworowska (czas
2:02:37, K40/380. miejsce), 8641
m. Paweł Gorczyca (czas 2:03:40,
M40/2570), 9048 m. Szymon Kuca
(czas 2:06:03, M30/2840. miejsce),
9049 m. Ewa Kurek (czas 2:06:03,
K30/772. miejsce), 11170 m. Bartłomiej Gorczyca (czas 2:13:48,
M20/1290. miejsce).
Już 8 kwietnia bardzo liczną
grupę złotoryjskich biegaczy zobaczymy w rywalizacji podczas
1241 Półmaratonu Legnica-Legnickie Pole.
(imp)

Unijna łuczniczka na podium Wywalczył srebro
Małgorzata Kędzierska z Unii Pielgrzymka wystrzelała brązowy medal na XXVIII Halowych
Mistrzostwach Polski Juniorów w Łucznictwie.

G

LKS Unię Pielgrzymkę reprezentowało 8 zawodników
(drużyna kobieca i męska). Najlepiej w rundzie klasyfikacyjnej
wśród chłopców strzelał Miłosz
Chojecki, który zajął 4 miejsce
i jako jedyny zakwalifikował
się do rundy eliminacyjnej. W
kategorii dziewcząt 14. miejsce
w rundzie kwalifikacyjnej zajęła

Małgorzata Kędzierska, która
podobnie jak Miłosz była jedyną
reprezentantką Unii w dalszych
rozgrywkach.
Podczas rundy eliminacyjnej,
rozstawiona z numerem 14 Małgorzata w drodze do półfinału
pokonała wiele rywalek (ulegając jedynie koleżance z KS
Obuwnik Prudnik) i ostatecznie

zajęła 3. miejsce.
Miłosz w swoich pojedynkach
został pokonany po zaciętej walce
na poziomie ćwierćfinału i zajął
ostatecznie 6. lokatę.
Drużyna dziewcząt w składzie:
Małgorzata Kędzierska, Anita
Majchrzak, Sylwia Ozga i Patrycja
Dudek po zaciętym pojedynku
uległy koleżankom z Jar Kielnarowa i zajęły 9.
lokatę.
Drużyna męską w składzie:
Miłosz Chojecki, Jakub Filipowicz, Grzegorz
Kręcichwost
i Dawid Iwan
również musiała
uznać wyższość
przeciwników,
zajmując 9. miejsce.
W rozgrywkach
par mieszanych
Miłosz i Małgorzata podzielili
los drużyn, kończąc zawody na
9. pozycji.
(reds)

Marek Zdancewicz zdobył srebrny medal w ogólnopolskim
turnieju Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów
w Taekwon-do.

Z

awody zorganizowane w
Głubczycach zgromadziły
na starcie 272 sportowców z 37
klubów. Sportową Akademię
Taekwon-do reprezentowało 7
najbardziej doświadczonych juniorów z sekcji jaworskiej oraz

złotoryjskiej wraz z trenerem
Karolem Forgielem.
W gronie medalistów ze Złotoryi
znalazł się Marek Zdancewicz,
który zdobył srebro w konkurencji
walk powyżej 75 kg juniorów.
(imp)

Policjanci
strzelali… gole
Brązowe medale oraz puchar podczas turnieju piłki nożnej
otrzymała reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w
Złotoryi.

Z

wycięzcami 9. edycji turnieju piłki halowej o puchar
komendanta miejskiego policji w Legnicy została drużyna
Komendy Miejskiej Policji w
Wałbrzychu, a drugie miejsce
zajęła reprezentacja KPP w Polkowicach.
Zawody odbyły się w hali spor-

towej OSiR w Legnicy. W zmaganiach udział wzięło 7 drużyn,
w tym reprezentacja złotoryjskich
policjantów, która ostatecznie
stanęła na podium.
Najlepszym bramkarzem turnieju
okazał się złotoryjski dzielnicowy
asp. Wojciech Łabędzki.
(reds)
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

 OPIEKUN/KA SENIORA. PraSprzedam mieszkanie przy ul. Sło- cuj w Niemczech z Promedica24.
necznej w Złotoryi, 3 pokoje, 64 m Nie znasz języka niemieckiego?
kw., III piętro. Tel. 883 747 494. Zapraszamy na kursy od podstaw
w Legnicy bez żadnych kosztów.
 Sprzedam mieszkanie w Złotoryi, Po kursie oferty pracy gwarantoul. Słowackiego 9, dwustronne, ład- wane! Czekamy na Ciebie, tel. 509
ne położenie, pow. 44,65 m kw., III 892 301.
piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z
PROTEZOWNIA
wc, balkon. Cena 2700/m kw. – do
negocjacji. Tel. 608 151 119.
technik dentystyczny
PRACA
Wiesław Sobieszek
 Opiekunka Seniorów – Praca w
Niemczech. Ubezpieczenie i skład-  protezy  korony  mosty
 ekspresowa naprawa
ki ZUS, pełna organizacja wyjazdu
i pobytu. Wyjedź już teraz i zyskaj
protez zębowych
WIOSENNY BONUS! PromediTel. 76 878 35 91,
ca24: 509 892 301, ul. Wrocławska
606 744 898.
41, Legnica.
POWIATOWY
URZĄD PRACYZawodowej
W ZŁOTORYI w Złotoryi
Centrum
Aktywizacji
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
59-500 Złotoryja,
Al. Miła
18
poszukuje
dla
swoich
klientów
tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202
e-mail: wrzl@praca.gov.pl,
www.pup.zlotoryja.pl
kandydatów
na następujące
stanowiska pracy:

OFERTY PRACY ZAREJESTROWANE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTORYI
 dekarz  doradca klienta  elektromechanik
 elektromechanik – praca pod ziemią  elektryk-konserwator
 fryzjer  inżynier budowy  kelner  kierowca ciągnika rolniczego
 kierowca samochodu dostawczego  kominiarz
 kontroler stanu technicznego przewodów kominowych (dymu, spalin,
wentylacji)  lakiernik samochodowy  mechanik serwisu – praca pod
ziemią  malarz lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 obuwnik przemysłowy  operator maszyn
 operator walca  opiekun medyczny
 pomoc kuchenna/śniadaniowa  pomoc kuchenna
 pomocniczy robotnik budowlany  pomocnik robotnika budowlanego
 pomocnik cieśli  pomocnik stolarza  pracownik biurowy
 pracownik czyszczenia technicznego
 pracownik działu logistyki  pracownik gospodarczy
 pracownik produkcji  pracownik do obsługi klienta
 robotnik-bitumierz  rzeźnik-wędliniarz
 sprzątaczka  sprzedawca  sprzedawca-doradca klienta
 sprzedawca internetowy  stolarz  stróż nocny
 szlifierz-ostrzarz  ślusarz  ślusarz-spawacz
 ślusarz mechanik – praca pod ziemią
 tokarz-spawacz  zamiatacz
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 fryzjer damsko-męski  operator maszyn rozlewniczych
 opiekun medyczny  pomoc kuchenna
 pomoc nauczyciela wczesnoszkolnego
 pracownik sprzedaży bezpośredniej
 sprzedawca  wulkanizator
W przypadku zainteresowania ofertą stażu prosimy o bezpośredni kontakt
z pośrednikiem pracy – doradcą klienta indywidualnego
OFERTY PRACY PRZEKAZYWANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY
DO UPOWSZECHNIENIA NA TERENIE POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
 asystent projektanta konstrukcji budowlanych
 brygadzista  cieśla  dekarz  elektromechanik
 inżynier budownictwa
 kierowca samochodu ciężarowego  kucharz
 mechanik pojazdów samochodowych  murarz
 monter systemów suchej zabudowy
 pracownik transportowy (operator wózka widłowego)
 pracownik działu montażu  projektant instalacji sanitarnych
 specjalista ds. technologii produkcji/specjalista ds. produktu
 Suooller Quality Assurance/specjalista/ka ds. jakości surowca
Oferty pracy realizowane są na bieżąco, w związku z tym umieszczone powyżej oferty w dniu wydania gazety
mogą ulec dezaktualizacji. Informacje na temat ofert można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 76 877
92 00 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, al. Miła 18, pok. 21. Wszelkie pytania dotyczące ofert
można kierować także na adres e-mail: wrzl@praca.gov.pl. Tel.: sekretariat 76 877 92 01, fax 76 877 92 02.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 121, ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz
nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do wniesienia jako
wkład niepieniężny (aport) do Rejonowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego Spółka z o.o. w Złotoryi. Wykaz ten stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr
0050.65.2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

Gabinet
Stomatologiczny

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

lek. stomatolog

poniedziałek 15-18,
czwartek 15-18
Złotoryja, ul. Śląska 12,

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

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

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. 604 160 836

USG serca, brzucha, tarczycy

specjalista neurolog

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

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

i czarno-białe)

 Odbitki z wszelkich nośników

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

Tel. 76 878 14 74

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

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
121, ze zm.) Burmistrz Miasta
Złotoryi informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży w
drodze nieograniczonego przetargu ustnego. Wykaz ten stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Złotoryi nr
0050.59.2018 z dnia 20 marca
2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
121, ze zm.) Burmistrz Miasta
Złotoryi informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
został wywieszony wykaz lokali
mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz
ten stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.60.2018 z dnia
23 marca 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

VICARO

wypożyczalnia
samochodów
osobowych.
Atrakcyjne ceny.
Złotoryja.

Tel. 570 875 433.
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
121, ze zm.) Burmistrz Miasta
Złotoryi informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego
został wywieszony wykaz lokali
mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz
ten stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.61.2018 z dnia
23 marca 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

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

CENA 1 MODUŁU:

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

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

Krzykiem przeganiali zimę Baśniowy strzał
w „10”
„Żegnaj zimo, witaj wiosno” – krzyczały dzieci biorące udział w XVII Rajdzie Turystycznym na Powitanie Wiosny „Marzanna”. Paląc przygotowane przez siebie kukły, na dobre
przeganiały chłodne dni.

W

tej wyjątkowej, wiosennej
przygodzie wzięły udział
w tym roku dwie klasy ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Złotoryi,
czwarta i szósta, oraz uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Rokitnicy (później dołączyli do swoich
kolegów ze Złotoryi).

Pod opieką przewodnika Sylwii
Dudek-Kokot 40 złotoryjskich
uczniów przemierzyło pieszo
w sumie ponad 11-kilometrową
trasę (Złotoryja-Rokitnica-Złotoryja), poznając historię oraz
zabytki naszego miasta oraz okolic. – Jestem bardzo zmęczona,

10 lat minęło od pierwszej Nocy z Andersenem zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi. Na
wczorajszym jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu oraz
wielu atrakcji przygotowanych dla 27 młodych uczestników
tej niezwykłej czytelniczej imprezy.

T
ale ogólnie było bardzo fajnie,
chociaż bolą mnie nogi – stwierdziła po rajdzie 10-letnia Julia.
Po dotarciu na miejsce docelowe, jakim było boisko przy
szkole, na dzieci czekało już
rozpalone ognisko, przy którym
mogły smażyć kiełbaski. Odbyły się dwa konkursy wiedzy:
krajoznawczy i ekologiczny, a
także zabawy sportowo-rekreacyjne oraz konkurs piłkarski.
Nie zabrakło także konkursu na
najładniejszą marzannę, którą
wygrała klasa IV ze Złotoryi.
Aby tradycji stało się zadość,
zrobione z materiałów ekologicznych „panny” spłonęły w
ognisku, tym samym przeganiając zimę.
W rajdzie zorganizowanym
przez Centrum Informacji Turystycznej w Złotoryi udział wzięło w sumie ponad 80 osób.
(imp)

Jarmark wielkanocny z
8-metrową palmą
W sobotę 24 marca od godz. 9 w holu oraz na placu przed
Złotoryjskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji trwał IV Wiosenny Jarmark Świąteczny. To była prawdziwa gratka dla
amatorów wielkanocnych pisanek, ozdób i dekoracji.

N

a stoiskach można było
znaleźć m.in. dekoracje świąteczne, kompozycje kwiatowe,
wielkanocne koszyczki do święcenia, wyroby wykonane z filcu,
ozdoby wielkanocne ze sklejki

oraz ceramiki ozdobnej, dekoracje witrażowe, palmy oraz wiele
innych rozmaitości.
W tym roku swoje rękodzieła
prezentowało 11 wystawców, w
tym także uczniowie złotoryjskiej
„trójki”.
Od godz. 10
złotoryjanie
mogli podziwiać również
8-metrową,
biało-czerwoną
palmę ustawioną obok pomnika Władysława
Reymonta.
(imp)

ym razem pracownice książnicy, poprzebierane w bajkowe postacie, przeniosły dzieci
do świata baśni braci Grimm.
Imprezę rozpoczął burmistrz Robert Pawłowski w towarzystwie
małżonki Iwony Pawłowskiej.
Obydwoje przeczytali dzieciom
bajki: „Mądra wieśniaczka” oraz
„Sezamowa góra”. Następnie
podczas krótkiej kulinarnej prezentacji Aleksandra Bosakiewicz
pokazała zgromadzonym, jak zrobić pierniczki i udekorować je.
Największą atrakcją niewątpliwie był tort przygotowany
specjalnie na 10. rocznicę Nocy
z Andersenem. Dzieci wspólnie z pracownikami biblioteki
zdmuchnęły świeczki, po czym
przystąpiły do konsumpcji pysznego wypieku.
Podzieleni na 3 grupy młodzi
czytelnicy rozpoczęli zajęcia,

przechodząc do odpowiednich
sal. Pierwsza z nich brała udział w
sztafecie Czerwonego Kapturka,
gdzie wystawiano teatrzyk kukiełkowy, odbyły się też wyścigi
oraz zabawy z chustą animacyjną.
Kolejna drużyna przeniosła się do
komnaty Śpiącej Królewny. Tam
dzieci wysłuchały bajek oraz wzięły udział w zajęciach plastycznych,
szykując zaproszenie dla trzynastej
wróżki. Ostatnia grupa bawiła się
w chatce z piernika, gdzie porównywano ze sobą różne wersje bajek
braci Grimm Przy pomocy artykułów papierniczych dzieci zdobiły
piernikowy dom czarownicy oraz
degustowały pierniczki.
Na zakończenie ogłoszono
wyniki konkursu na najładniejsze
przebranie oraz wręczono dzieciom pamiątkowe karty z 10. Nocy
z Andersenem.
(imp)

