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Przyjadą kolarze
– będą utrudnienia
w ruchu ulicznym
W najbliższą niedzielę ze Złotoryi wystartuje ostatni etap
wyścigu kolarskiego CCC Tour Grody Piastowskie. Kolarze będą walczyć w naszym mieście także na lotnej premii
na ul. Krótkiej. Kierowców czekają w związku z tym przez
cały weekend utrudnienia w ruchu drogowym.
s. 9
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Złotoryjanie zasmakują
kuchni z całego świata
s. 7

fot. Facebook/Smaki Świata Street Food

Znikną schody
przy „domu
handlowym”
Staromiejska do przebudowy – złotoryjski ratusz pracuje
nad koncepcją, która ma zmienić wygląd ulicy przy targowisku. Ma być nie tylko ładniej, ale i wygodniej, bo bez barier
architektonicznych i nierównej nawierzchni.
s. 5

Znamy ramowy
program Dni Złotoryi
Siedem koncertów w ciągu trzech dni – to muzyczna wizytówka tegorocznych
Dni Złotoryi. Będzie też ciesząca się rok temu ogromnym zainteresowaniem
gala sztuk walki oraz rozgrywany po raz pierwszy w czasie święta miasta bieg
uliczny – Złota Dycha.

s. 3
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Bydło odcięte przez
KRONIKA
POLICYJNA ogień
(Kopacz, 21 kwietnia) – Najpraw-

Wyciągnęli z ciągnika
(Proboszczów) – Nieznani sprawcy ukradli z terenu nieogrodzonej posesji podzespoły ciągnika
rolniczego, powodując straty w
wysokości ok. 1,5 tys. zł.

Gotowi do wyjazdu
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy,
wyłamując futrynę z drzwiami do
pomieszczenia gospodarczego przy
ul. Asnyka, dostali się do środka,
skąd ukradli sprzęt RTV, alkohol
oraz walizkę turystyczną.

Łatwo weszli i wyszli
(Jerzmanice Zdrój) – Po podważeniu okna, nieznani sprawcy dostali
się do pomieszczeń gospodarczych,
skąd ukradli myjkę ciśnieniową,
agregat spawalniczy, elektronarzędzia oraz kosę spalinową.

Ukręcili zamek w aucie
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy, poprzez ukręcenie zamka w drzwiach
samochodu osobowego zaparkowanego przy ul. Kolejowej, dostali
się do jego wnętrza, skąd ukradli
radioodtwarzacz oraz akumulator.
Straty pokrzywdzonego szacuje się
na kwotę ok. 500 zł.

Włam po górala
(Wilków-Osiedle) – Nieznani
sprawcy włamali się do piwnicy,
z której ukradli rower górski oraz
komplet kluczy ślusarskich.
Na podst. inf.
sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

dopodobniej w wyniku zwarcia
instalacji elektrycznej doszło
przed południem do pożaru budynku gospodarczego. W środku
znajdowały się 22 sztuki bydła,
którego strażacy nie mogli ewakuować ze względu na płonącą
słomę zagradzającą jedyne wyjście z obiektu. Ratownicy z PSP
oraz jednostek OSP w Wysocku,
Prusicach i Zagrodnie skierowali
jeden strumień wody na ognisko
pożaru, a drugim chronili zwierzęta przed wysoką temperaturą.
Udało się je wszystkie uratować
i uchronić właściciela inwentarza
przed stratami rzędu 100 tys. zł.

Pomogli
po drodze

(Złotoryja, 21 kwietnia) – Wracający z interwencji strażacy PSP
natknęli się na ul. Kolejowej na
osobę leżącą na chodniku, która
miała uraz twarzy. Ratownicy
udzielili jej pierwszej pomocy
oraz wezwali na miejsce policję
i pogotowie ratunkowe, które zabrało poszkodowanego do
szpitala.

KRONIKA
STRAŻACKA

Nieudany
grill
częściowo drogę powiatową. W
akcji rozbiórkowej wykorzystano
drabinę mechaniczną. Ratownicy
przy pomocy specjalnych pasów
zabezpieczyli zagrażającą zawaleniem ścianę i położyli ją na ziemi.
Na miejscu był inspektor nadzoru
budowlanego.

Dromader
nad Okolem

(Lubiatów, 21 kwietnia) – W nocy
na 82. km autostrady A4 doszło do
kolizji volkswagena bory i jaguara
xf. Interweniowali strażacy ze
złotoryjskiej PSP i OSP Wysocko,
którzy odłączyli akumulatory w
rozbitych pojazdach i oświetlili
teren ekipie policyjnej. Osoby
podróżujące autami odmówiły
pomocy ze strony pogotowia ratunkowego. Straty wyniosły ok.
30 tys. zł.

(Rząśnik, 22 kwietnia) – Około
20 arów poszycia leśnego spaliło
się na stokach Okola. W akcji
ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej ze Złotoryi,
Rząśnika i Sokołowca, Jeżowa
Sudeckiego i Czernicy oraz samolot gaśniczy Dromader, który
dokonał jednego zrzutu wody na
palący się las. Strażacy skierowali
na front pożaru 2 prądy wody.
Akcja gaśnicza była utrudniona,
gdyż ciężkie pojazdy ratownicze
nie miały możliwości dojazdu w
pobliże ognia – musiały pozostać
przy drodze pożarowej, a wodę
dowoziły zastępy wyposażone w
lżejsze samochody.

Związali
i położyli

Ratunek przyszedł
za późno

Jaguar
kontra bora

(Grodziec, 22 kwietnia) – Strażacy z miejscowej jednostki OSP i
złotoryjskiej PSP pomagali zabezpieczyć pustostan, który zawalił
się dzień wcześniej i zablokował
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z hal produkcyjnych przy ul.
Dworcowej z przewodu kominowego zaczął się wydobywać
gęsty dym, pojawił się też ogień
przy obiekcie. Interweniowali
strażacy z PSP, którzy przeprowadzili rekonesans i stwierdzili,
że przyczyną alarmu było zbyt
intensywne spalanie przez pracowników gazów technologicznych. Pomiar nie wykazał substancji trujących w powietrzu.
Ratownicy ograniczyli proces
spalania, wezwali też na miejsce
policję.

(Wojcieszów, 23 kwietnia) – Dzielnicowy poprosił miejscowych
strażaków o pomoc w otwarciu
drzwi do mieszkania, w którym
mogła się znajdować poszkodowana osoba. Z kobietą nie było
od dłuższego czasu kontaktu.
Ochotnicy weszli do środka po
drabinie przystawnej i udostępnili
mieszkanie. Wewnątrz znajdowała
się lokatorka, która leżała na podłodze. Była przytomna, ale miała
uraz głowy i intensywnie krwawiła. Ratownicy zaczęli jej udzielać
pierwszej pomocy, doszło jednak
do zatrzymania krążenia. Mimo
natychmiastowego rozpoczęcia
akcji resuscytacyjnej z użyciem
defibrylatora, kontynuowanej
przez strażaków ze złotoryjskiej
PSP, a następnie zespół pogotowia
ratunkowego, kobiety nie udało
się uratować.

Za mocno palili

(Wilków, 24 kwietnia) – W jednej

(Złotoryja, 24 kwietnia) – Wieczorem przy ul. Widok doszło
do rozszczelnienia przewodu
kominowego w grillu ogrodowym. Płomienie objęły drewnianą konstrukcję altany. Osoba
zgłaszająca o zagrożeniu jeszcze
przed przybyciem straży pożarnej
próbowała zażegnać niebezpieczeństwo przy pomocy węża
ogrodowego. Działania strażaków
z PSP polegały na wygaszeniu w
palenisku, dogaszeniu zarzewi
ognia i rozbiórce nadpalonych
elementów altany. Straty oszacowano na 1 tys. zł.

Zemdlał
w pracy

(Wojcieszów, 26 kwietnia) – Na
ul. Wapiennej w godzinach rannych zasłabł pracownik zakładu
oczyszczania miasta obsługujący
śmieciarkę. Mężczyzna stracił
przytomność. Pierwsi na miejscu
byli strażacy z miejscowej OSP,
którzy podali poszkodowanemu
tlen. Pracownik odzyskał przytomność. Do Wojcieszowa przybyła
też złotoryjska PSP oraz karetka
pogotowia ratunkowego, któremu
przekazano poszkodowanego.

Drzwi zamknięte,
a dzieci w środku

(Złotoryja, 27 kwietnia) – Złotoryjscy strażacy pomagali w godzinach nocnych w otwarciu drzwi
do jednego z mieszkań przy ul.
Sportowej. Zatrzasnął się zamek, a
w środku pozostało dwoje małych
dzieci. Ratownicy, wykorzystując
drabinę, weszli przez otwarte okno
do mieszkania i udostępnili jej
matce dzieci.

Ogień pod prądem

(Wojcieszów, 30 kwietnia) – Na
terenie zakładów wapienniczych,

prawdopodobnie w wyniku rozerwania kondensatora, doszło
do pożaru szafki elektrycznej w
pomieszczeniu rozdzielni. Istniało zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym ludzi. Pracownicy
jeszcze przed przybyciem strażaków próbowali ograniczyć pożar
przy pomocy gaśnicy proszkowej.
Z ogniem walczyła miejscowa
OSP i złotoryjska PSP. Do czasu odłączenia dopływu energii
elektrycznej ratownicy tłumili
płomienie gaśnicami, następnie
schładzali wodą spalone elementy.
Pomieszczenie przewietrzono.
Straty szacuje się na 30 tys. zł.

Autostrada
za wąska

(Autostrada A4, 3-4 maja) – W
czwartek w okolicach Lubiatowa
skoda octavia uderzyła w barierę energochłonną oddzielającą
dwie nitki drogi krajowej A4.
Auto zatrzymało się na skrajnym pasie jezdni. Doszło do
niewielkiego wycieku płynów
eksploatacyjnych. Miejsce kolizji zabezpieczyli strażacy ze złotoryjskiej PSP. Straty oceniono
na 8 tys. zł. W piątek z kolei w
pobliżu Wojciechowa do rowu
wjechał opel combo. W zdarzeniu poszkodowana została jedna
osoba, udzieleniem jej pierwszej
pomocy oraz zabezpieczeniem
miejsca kraksy zajęli się ratownicy z Krzywej, Chojnowa
i Złotoryi. Poszkodowanego do
szpitala zabrała karetka pogotowia ratunkowego. Straty szacuje
się na 10 tys. zł.

Kot, gołąb
i plama

(Powiat złotoryjski) – W okresie
od 19 kwietnia do 6 maja jednostki
straży pożarnej gasiły 7 pożarów
suchych traw oraz drzewo w
Świerzawie, które zostało najprawdopodobniej podpalone przez
nieustaloną osobę. Usuwały też 2
drzewa (w Wojcieszowie i Lubiechowej), które zwaliły się na drogi
i zablokowały przejazd. Strażacy
ratowali poza tym kota, który w
Nowej Wsi Grodziskiej utknął
na drzewie na wysokości ok. 12
m, oraz gołębia, który zaplątał
się w druty na kamienicy przy ul.
Piłsudskiego w Złotoryi. Interweniowali również przy plamie oleju
napędowego, która pojawiła się w
Złotoryi na ul. Kolejowej.
Na podst. inf. mł. kpt.
Marcina Grubczyńskiego 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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Znamy ramowy program
Dni Złotoryi

RAMOWY PROGRAM DNI ZŁOTORYI 2018

Siedem koncertów w ciągu trzech dni – to muzyczna wizytówka tegorocznych Dni Złotoryi.
Będzie też ciesząca się rok temu ogromnym zainteresowaniem gala sztuk walki oraz rozgrywany po raz pierwszy w czasie święta miasta bieg uliczny – Złota Dycha.

O

rganizatorzy Dni Złotoryi
zaserwują mieszkańcom i
gościom prawie 10 godzin muzyki. Głównie polskiej, bo z okazji
100-lecia odzyskania przez nasz
kraj niepodległości Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji
postawił na rodzime gwiazdy
muzyczne.
– Zaprosiliśmy co prawda jeden
zespół ze Stanów Zjednoczonych,
ale nawet w tym przypadku będzie
polski akcent, bo jeden z muzyków jest Polakiem – zapowiada

Zbigniew Gruszczyński, dyrektor
ZOKiR-u.
Z jednej strony dużo muzyki,
z drugiej – mnóstwo sportu. W
sobotę złotoryjska starówka stanie
się trasą biegu ulicznego i areną
sztuk walki. Do tego zawody dla
małych siłaczy, tenis stołowy,
brydż i oczywiście jeden filarów
Dni Złotoryi – mistrzostwa Polski
w płukaniu złota.
Ciekawostką w tegorocznym
programie jest odsłonięcie w
dolnej części Rynku Alei Złotych

Ludzi. To jeden z projektów, które
niedawno wygrały głosowanie
w pierwszym w historii Złotoryi
budżecie obywatelskim.
Organizator święta miasta, że
to na razie wstępny program,
który zostanie uzupełniony o
imprezy przygotowane przez złotoryjskie stowarzyszenia i kluby
sportowe.
Dni Złotoryi odbędą się tradycyjnie w ostatni weekend maja
(25-27).
(as)

do tej pory stanęła podczas święta miasta. Zmieści się tylko w
górnej części Rynku – tłumaczy
Zbigniew Gruszczyński, dyrektor
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji, który w tym roku
organizuje Dni Złotoryi.

17.30 – Przemarsz korowodu ulicami Złotoryi
18.00 – Uroczyste otwarcie Dni Złotoryi oraz XXV
Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota
18.30 – Otwarcie Alei Złotych Ludzi – Rynek dolny
19.30 – PARALUZJA – koncert
21.00 – POPARZENI KAWĄ TRZY – koncert

Dni Złotoryi pozostają w tym roku w centrum miasta, ale w porównaniu z poprzednimi
latami zmienia się miejsce ustawienia sceny. Będzie bowiem tak duża, że nie zmieści się w
dolnej części Rynku.
cena wraz z garderobami stanie u wylotu
ul. Basztowej – tam, gdzie
znajdowała się podczas
Senioraliów w 2014 r. Będzie ustawiona frontem do
Rynku.
– Ta zmiana wynika z
wymagań technicznych
zespołów, które zagrają podczas tegorocznych Dni
Złotoryi. Będą tak liczne, że na
scenie wykorzystywanej choćby
w ubiegłym roku nie zmieściłyby
się. Musieliśmy więc wynająć
większą scenę, największą jaka

17.00 – Ustawianie korowodu na ul. Basztowej

18.45 – Koncert Orkiestry Dętej

Scena wraca na górę Rynku
S

PIĄTEK – 25 maja

Dla stoisk handlowych i cateringowych
przygotowane będzie
miejsce w środkowej
i dolnej części Rynku,
aż do fontanny Górników. Z kolei wesołe
miasteczko stanie na
parkingu przy ul. Konopnickiej, w pobliżu
targowiska. Na pl. Niepodległości, od strony ul. Basztowej, organizator Dni Złotoryi przygotował
strefę dla dmuchanych zjeżdżalni
i giełdy minerałów.
(as)

Będą nagrody pieniężne
za udział w korowodzie

22.30 – WILD RIDE – koncert
SOBOTA – 26 maja
9.00 – 16. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego Weteranów i Seniorek – hala „Tęcza”
10.00 – Mistrzostwa Złotoryi w Brydżu Sportowym o
Puchar Burmistrza, GP Dolnego Śląska
10.00 – Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota – eliminacje – zalew złotoryjski
14.00 – Złota Dycha – bieg uliczny
15.00 – „Dziób w dziób” – Teatr Trzech Pokoleń –
sala kinowa ZOKiR
17.00 – Złota Dycha – zakończenie biegu
17.00 – Gala Sztuk Walki – Rynek dolny
17.30 – Złotoryjskie talenty – koncert wokalny
19.00 – WULKANY 2018 – ﬁnał rajdu
19.30 – KORABEL – koncert
21.30 – VIRGIN&DODA – koncert
22.30 – Muzyczne Radio Party – Maciej Wowk

Za 2 tygodnie, po raz kolejny będziemy mogli uczestniczyć w barwnym korowodzie ulicami
miasta. Organizatorzy wystosowali w związku z tym list do złotoryjan.

D

rodzy mieszkańcy Złotoryi
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku zapraszamy wszystkich złotoryjan do
uczestnictwa w korowodzie rozpoczynającym coroczne święto
miasta 25 maja 2018 r. (piątek).
Korowód ustawiać się będzie na
ul. Basztowej od godz. 16:45, a
jego przemarsz rozpocznie się
o godz. 17:30 ulicami w następującej kolejności: Basztowa,
plac Reymonta (przed ZOKiR),
Żeromskiego, plac Niepodległości, Rynek Górny, Rynek Dolny,
Mickiewicza, plac Matejki, Pił-

sudskiego, Rynek Dolny, Rynek
Górny do sceny przy „Grzybku”.
Mając na uwadze tegoroczne
100-lecie Niepodległości Polski
ogłaszamy, że w konkursie korowodowym udział wezmą wszystkie
zgłoszone grupy do przemarszu.
Warunkiem jest jak najciekawsze zaakcentowanie przez daną
grupę barw narodowych. Mogą
to być np.: chorągiewki, kotyliony, szarfy, pompony, czapeczki,
wiatraki lub inne akcesoria czy
też elementy stroju. Dla najatrakcyjniejszych grup ocenionych
przez komisję konkursową prze-

widziane są nagrody pieniężne w
postaci czeku.
Zgłoszenia należy kierować do
sekretariatu ZOKiR telefonicznie
(76 878 33 74) lub mailowo (zok@
bbk.pl) z dopiskiem „korowód” –
najpóźniej do 15 maja 2018 r.
Konkurs adresowany jest do
wszystkich placówek edukacyjnych, instytucji publicznych, zakładów pracy, przedsiębiorstw
państwowych i prywatnych, stowarzyszeń i towarzystw, fundacji,
klubów sportowych itp.
Z góry dziękuję – dyrektor ZOKiR
Zbigniew Gruszczyński

NIEDZIELA – 27 maja
14.00 – Strongman „Od przedszkolaka do zawodowca” – Rynek
15.00 – Ceremonia zamknięcia Mistrzostw Polski w
Płukaniu Złota – zalew złotoryjski
17.00 – Centrum Uśmiechu – dziecięcy program
estradowy
18.30 – Tanecznie i sportowo – pokazy sceniczne
19.30 – MARIOO – koncert
21.00 – OGIEŃ – koncert
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Działka koło Wilczej Góry Wilcza pozbywa
wraca po latach do miasta się azbestu
Miasto odzyskało ponad 3-hektarową działkę przy ul. Krzywoustego. Przez ponad 20 lat
należała ona do spółki Dejon&Dąbrowski. Przedsiębiorstwo musiało ją jednak nieodpłatnie
zwrócić, bo nie wywiązało się z umowy.

L

egnicka firma kupiła działkę
w połowie lat 90. ubiegłego
wieku, jeszcze zanim sąsiednie
tereny włączono do Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Miasto sprzedało nieruchomość
w użytkowanie wieczyste. W
akcie notarialnym zapisano, że w
ciągu 5 lat nabywca wybuduje na
niej obiekt przemysłowy. Mówiło
się, że miała tu powstać fabryka
elementów do warszawskiej montowni Peugeota. Z tych planów
biznesowych nic jednak nie wyszło, inwestor zakładu nie wybudował, a działka od ponad 20 lat
leży odłogiem. Jedyne co zrobiła
legnicka spółka to przygotowanie
terenu pod inwestycję (m.in. rozbiórka starego budynku).

Dejon&Dąbrowski od lat chciało
sprzedać ziemię, ale chętny się nie
znalazł. Kilka miesięcy temu władze miejskie Złotoryi wszczęły w
końcu w sądzie procedurę wygaszenia użytkowania wieczystego
i przejęcia z powrotem nieruchomości. Sąd przychylił się do
wniosku złotoryjskiego ratusza.
Postanowienie już się uprawomocniło. Miasto przejęło działkę
o pow. 3,21 ha nieodpłatnie.
– To bardzo atrakcyjny kawałek
terenu, uzbrojony, z dojazdem.
Szacujemy, że jego wartość rynkowa to ok. 1 mln zł – podkreśla
burmistrz Robert Pawłowski.
Działka w przyszłości zostanie
prawdopodobnie wystawiona na
sprzedaż. – W grę wchodzi tylko

pewny inwestor. Miasto ma bowiem coraz mniej zasobów ziemi,
a chętnych do zainwestowania w
Złotoryi jest coraz więcej. Nie
możemy sobie pozwolić na to,
żeby przez kolejnych 20 lat ten
teren stał pusty, nie stać nas na
to – dodaje burmistrz.
Dodajmy, że to już trzecia
nieruchomość odzyskana w ten
sposób przez miasto. Kilka lat
temu z tych samych powodów
– niewypełnienie zapisów aktu
notarialnego dotyczących terminu
realizacji inwestycji – złotoryjski
ratusz przejął działki przy ul.
Basztowej 4 oraz na rogu ulic
Konopnickiej i Bohaterów Getta
Warszawskiego.
(as)

Z kolejnych 9 złotoryjskich dachów znikną płyty eternitowe. Akcję utylizacji wyrobów azbestowych po raz drugi
organizuje Urząd Miejski w Złotoryi. 13 ton szkodliwego dla
zdrowia materiału traﬁ na wysypisko do końca wakacji.

N

a początku roku miasto przeprowadziło kolejny nabór
wniosków na odbiór, demontaż,
transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych. Przypomnijmy,
że na terenie Złotoryi jest jeszcze
prawie setka nieruchomości, które
pokryte są eternitem. Właściciele 9
z nich zdecydowali się na usunięcie
azbestu na preferencyjnych warunkach – zapłacą ze swojej kieszeni
tylko 15 proc. kosztów utylizacji,
resztę pokryje UM ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Azbest będzie w tym roku usuwany głównie na osiedlu w rejonie
ul. Wilczej. Na tej ulicy oraz na
dwóch sąsiednich, Wiśniowej i
Tuwima, eternitowe płyty znikną

z dachów 5 budynków. Pozostałe
nieruchomości, na których zostaną
przeprowadzone prace rozbiórkowe i utylizacyjne, położone są
przy ul. Lipowej, Polnej, Staszica
oraz Zagrodzieńskiej.
Usunięciem i utylizacją zajmie
się przedsiębiorstwo 7A z Obory
koło Lubina, które zaoferowało
miastu najkorzystniejszą cenę.
Ma się uporać z tym zadaniem
31 sierpnia tego roku.
Zgodnie z wytycznymi rządu,
azbest ma zniknąć z budynków
w całej Polsce do 2032 r. Odpowiedzialni są za to właściciele
i użytkownicy obiektów. Wg
szacunków ratusza, w samej
Złotoryi na dachach jest jeszcze
ok. 195 ton eternitu.
(as)

Zachęcali cyklistów
do przyjechania
do Złotoryi
We Wrocławiu przedstawiciele Złotoryi wzięli udział w II
Dolnośląskim Festiwalu Rowerowym, podczas którego prezentowali walory i atrakcje turystyczne naszego miasta.

D

Uczniowie wybrali nowe
książki do biblioteki
15 tysięcy złotych pozyskała Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa. To pieniądze na zakup książek i nowości wydawniczych
do biblioteki szkolnej. O tym, jakie pozycje traﬁą na półki, zadecydowali uczniowie.

K

siążki mają znaleźć się w
księgozbiorze szkolnej biblioteki od nowego roku szkolnego. Będą to pozycje wybrane
podczas wyborów, w których
udział wzięli uczniowie od II
klasy szkoły podstawowej do II
gimnazjum.
– W kwietniu w czytelni został
przygotowany specjalny lokal
wyborczy z urną oraz kartami do

głosowania. Dzieci miały wypisać
2 tytuły książek, które poleciłyby z
czystym sumieniem do przeczytania swoim koleżankom i kolegom
– mówi Jadwiga Stępniak, bibliotekarka szkolna.
Dzieci mogły wskazywać dowolne książki oprócz podręczników. Wśród najpopularniejszych
tytułów znalazły się m.in. seria
„Zaopiekuj się mną”, „Był sobie

pies”, „Charlie i fabryka czekolady”, „Wojna cukierkowa”. O
wykaz książek poproszeni zostali
także nauczyciele. – Chcemy
zakupić dzieciom takie książki,
które będą chciały czytać, a nie
takie, które będą leżały na półkach. Głównie będą kupowane te,
których jeszcze nie mamy u siebie
– tłumaczy pani Stępniak.
(imp)

olnośląski Festiwal Rowerowy to święto rowerzystów i
pasjonatów aktywnych form spędzania wolnego czasu. Skierowany
jest zarówno do osób, które uprawiają kolarstwo zawodowo, jak
i amatorsko, a także tych, którzy
rower traktują jako świetną formę
wypoczynku czy środek transportu
do poznawania dalszych okolic.
W tym roku w wydarzeniu udział
wzięli przedstawiciele Polskiego
Bractwa Kopaczy Złota, Urzędu
Miejskiego w Złotoryi oraz złotoryjskiego Centrum Informacji
Turystycznej. W trakcie festiwalu

członkowie PBKZ prowadzili
pokazy i szkołę płukania złota,
w której uczestniczyło prawie
200 osób. Oprócz nauki szukania
drobin szlachetnego kruszcu,
każda osoba otrzymała Certyfikat Kopacza Złota oraz fiolkę z
wypłukanym złotem.
– Przy naszym stanowisku zatrzymywało się bardzo dużo osób
pytających nie tylko o turystykę
rowerową, ale i pieszą, bazę noclegową, zabytki czy imprezy, jakie
odbędą się w Złotoryi – mówi
Sylwia Dudek-Kokot z CIT-u.
(imp)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl. Zapraszamy.
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Znikną schody
przy „domu
handlowym”

Renomowana uczelnia
wyróżniła Złotoryję
tytułem Gmina na 5!

Staromiejska do przebudowy – złotoryjski ratusz pracuje
nad koncepcją, która ma zmienić wygląd ulicy przy targowisku. Ma być nie tylko ładniej, ale i wygodniej, bo bez barier
architektonicznych i nierównej nawierzchni.

Złotoryja otrzymała po raz drugi tytuł Gmina na 5! Przyznała go miastu Szkoła Główna
Handlowa w Warszawie, która dostrzegła dobrą pracę urzędników złotoryjskiego ratusza.
Znaleźliśmy się tym samym w gronie samorządów najlepiej obsługujących potencjalnych
inwestorów.

R

J

eszcze kilkadziesiąt lat temu
Staromiejska była jedną z
bardziej charakterystycznych i
urokliwych ulic na złotoryjskiej
starówce. Wzdłuż bruku, od
Konopnickiej do Żeromskiego,
ciągnęły się dwie pierzeje wąskich i wysokich kamieniczek,
przypominających nieco „śledziówki” znajdujące się na rynku
w Legnicy. Śladem po dawnych
czasach jest rzadko spotykana już
nawierzchnia z kostki bazaltowej,
która zachowała się na większej
części ulicy do dziś. Kamienice
rozebrano kilkanaście lat po
wojnie, a cegły, z których były
zbudowane, trafiły prawdopodobnie na odbudowę stolicy. Dziś w
ich miejscu stoją boksy targowiska miejskiego i nowy budynek
mieszkalno-usługowy.
Dawnej świetności Staromiejskiej nie da się już przywrócić, ale
Urząd Miejski w Złotoryi spróbuje odtworzyć historyczny przebieg
uliczki i stworzyć w tym miejscu
ciąg pieszo-jezdny bez różnicy
poziomów. Co to oznacza? Przede
wszystkim likwidację schodów i
murka przy „domu handlowym”.
To w tej chwili mało estetyczny
fragment starego miasta, jeden z
bardziej zaniedbanych.
– Całkowicie wyrównać ulicy
się nie da, musimy zachować
lekki spadek, ale bez problemów
będą go mogły pokonać osoby
niepełnosprawne i rodzice z wózkami – zapowiada Jacek Janiak,
naczelnik Wydziału Architektury

Geodezji i Rozwoju Miasta w
UM.
Wstępna koncepcja modernizacji Staromiejskiej zakłada wybudowanie kanalizacji deszczowej
w kierunku ul. Żeromskiego
oraz nowej nawierzchni, z kostki
granitowej ciętej. – Rozmawiamy
z konserwatorem zabytków na
temat zmiany wybrakowanej nawierzchni. Zdemontowaną kostkę
bazaltową chcielibyśmy przeznaczyć na uzupełnienie ubytków w
ul. Moniuszki. To jedyna ulica
w Złotoryi obok Staromiejskiej
zbudowana z tego typu materiału – tłumaczy naczelnik. Wzdłuż
przebudowanej ulicy pojawiłoby
się stylowe oświetlenie i elementy
małej architektury (ławki, kosze),
a betonowe krawężniki zostałyby
zastąpione przez granitowe.
W planach jest również zagospodarowanie dwóch parkingów,
przed i za budynkiem Rossmanna.
Po modernizacji samochody będą
mogły wjeżdżać na Staromiejską
od Konopnickiej, ale tylko do wysokości „domu handlowego”.
Wkrótce zaczną się prace
projektowe. Modernizacja ma
ruszyć dopiero po wakacjach,
czyli po najgorętszym okresie
na targowisku. – Chcemy, by
było jak najmniej utrudnień dla
handlowców, dlatego przenosimy
prace na jesień. Planujemy tak je
poprowadzić, by nie było przerw
w funkcjonowaniu targowiska –
dodaje Jacek Janiak.
(as)

anking gmin po raz siódmy
przygotowało Studenckie
Koło Naukowe Akceleracji działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w SGH. Studenci tej uczelni
wcielili się w rolę tajemniczych
klientów i kontaktowali się elektronicznie z gminnymi urzędami
z całego kraju, badając w ten
sposób, jak urzędnicy traktują
potencjalnych inwestorów. Przejrzeli też strony internetowe samorządów, sprawdzając, czy mają
one swoje wersje anglojęzyczne,
ile trzeba czekać na odpowiedź
wysłaną mailem oraz czy jest ona
kompletna.
Złotoryja wypadła w tych badaniach jakości obsługi na tyle
dobrze, że SGH zdecydowała się
przyznać nam tytuł Gminy na 5!
Miasto będzie teraz miało prawo
do posługiwania się logo nagrody

w swoich materiałach promocyjnych.
Wyróżnione samorządy mają
otrzymać dyplomy w czasie konferencji pt. „Forum Gmin na 5!”,
która odbędzie się w warszawskiej
SGH pod koniec maja. Na uroczystość został zaproszony burmistrz
Robert Pawłowski. Będzie to
doskonała okazja do wymiany
doświadczeń na polu obsługi inwestorów.
Nie jest to pierwsze wyróżnie-

nie dla Złotoryi za sukcesy w
przyciąganiu inwestycji. Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch
latach miasto otrzymało certyfikaty
„Gmina przyjazna inwestorowi”
oraz „Wzorowa gmina”, znalazło
się także w prestiżowym rankingu
miast atrakcyjnych dla biznesu
przygotowanym przez miesięcznik
„Forbes”.
logo ze strony:
http://kolegia.sgh.waw.pl
(as)

Rondo później
– najpierw projekt
Złotoryjski ratusz zmienił formułę przetargu na budowę ronda na pl. Reymonta. I osobno
zlecił przygotowanie projektu przebudowy skrzyżowania. Przez problemy ze znalezieniem
wykonawcy inwestycja prawdopodobnie przeciągnie się na kolejny rok.

W

g pierwotnej koncepcji
miasto chciało, by ta sama
firma zaprojektowała i wybudowała rondo. W dwóch przetargach,
ogłoszonych w styczniu i lutym
tego roku, pojawiła się tylko
jedna oferta, i to przewyższająca
o ponad 60 proc. kwotę, jaką
dysponowało miasto. Problemy
ze znalezieniem wykonawcy
skłoniły ratusz do rezygnacji z
formuły „zaprojektuj i wybuduj”
i rozdzielenia części projektowej
inwestycji od budowlanej.
Kilkanaście dni temu Urząd Miejski w Złotoryi podpisał umowę z
przedsiębiorstwem robót inżynieryjnych Trakt z Marciszowa na
opracowanie projektu przebudowy
krzyżówki, wraz z organizacją
ruchu, zarówno docelową, jak i

tą wprowadzoną na czas robót.
Dokumentacja ma kosztować 123
tys. zł. Powinna być gotowa przed
końcem wakacji.
To oznacza, że nawet jeśli miastu uda się znaleźć wykonawcę
robót budowlanych za pierwszym
podejściem, prawdopodobnie nie
zdąży on z wykonaniem wszystkich zaplanowanych prac w tym
roku. – Trudno na razie mówić o
terminach, bo są potężne problemy na rynku usług budowlanych.
Firmom z tego sektora brakuje
pracowników. Chcielibyśmy, aby
jeszcze w tym roku powstał projekt
i została wykonana część robót budowlanych, przede wszystkim tych
na sieciach pod placem Reymonta
– tłumaczy Jacek Janiak, naczelnik
Wydziału Architektury Geodezji i

Rozwoju Miasta w UM.
Inwestycja ma być sfinansowana
w 50 proc. przez miasto, za drugą
połowę zapłaci Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
zarządca drogi wojewódzkiej 328
przebiegającej przez pl. Reymonta.
Pierwotnie zakładano, że całość
będzie kosztować ok. 2,2 mln zł.
Już jednak wiadomo, po dwóch
nieudanych próbach przetargowych, że za taką kwotę nie uda się
wybudować ronda. Złotoryjski ratusz prowadzi rozmowy z DSDiK
na temat zwiększenia środków na
inwestycję.
Więcej o projekcie pierwszego w
Złotoryi ronda można przeczytać
na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
(as)
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Biedronka będzie Hiszpański i łacina
dwukondygnacyjna na maturach w Złotoryi
Od kilkunastu dni Biedronka przy ul. Hożej w Złotoryi jest
zamknięta z powodu remontu. Szybko nie zostanie otwarta.

Od piątku w całym kraju trwają matury. Uczniowie jak do tej pory zdawali egzaminy pisemne z języka polskiego, matematyki czy języka angielskiego. W tym roku do egzaminacyjnych ławek w Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
zasiadło 130 maturzystów.

W

P

race remontowe związane są
z kompleksową modernizacją
sklepu. Zakończenie zaplanowane
jest na koniec czerwca br.
– Celem prowadzonych prac
modernizacyjnych jest podniesienie komfortu zakupów. Dzięki
przebudowie i nadbudowie piętra,
na które przeniesione zostaną pomieszczenia socjalne, układ sklepu stanie się bardziej funkcjonalny
oraz zwiększy się powierzchnia
sali sprzedaży. W placówce zostanie zamontowane nowoczesne
energooszczędne oświetlenie
LED. Prace remontowe obejmą
także montaż przestronnych witryn frontowych, odświeżenie
elewacji i zmianę kolorystyki,
która zostanie dostosowana do
najnowszych standardów obo-

wiązujących w sieci Biedronka
– mówi Rafał Wojnarski, starszy
menedżer sprzedaży odpowiedzialny za sklep w Złotoryi.
Złotoryjanie cieszą się na myśl o
czymś nowym, jednak nie wszyscy przyzwyczaili się do tego, że
sklep jest zamknięty. – Fajnie,
że robią remont. Może w końcu nie będzie takiego tłoku, bo
wcześniej to czasami 2 wózki nie
mogły się minąć. Szkoda tylko, że
potrwa tak długo – mówi starszy
mieszkaniec naszego miasta. –
Mówią, że skleroza nie boli, ale
się trzeba nachodzić. To prawda.
Ja już 2 razy poszedłem do Biedronki na Hożej i pocałowałem
klamkę – dodaje drugi.
(ms)

Szybka „pożyczka”
u partnera mamy
Jak szybko zdobyć pieniądze na alkohol i papierosy?
Można na przykład wejść do pokoju obok, sterroryzować
jednego z domowników i zabrać mu portfel. Zrobił tak 21letni mieszkaniec powiatu złotoryjskiego. Napił się i zapalił,
ale teraz odpokutuje, bo został zatrzymany przez policję.

F

unkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi zatrzymali młodego mężczyznę podejrzanego o rozbój.
Do zdarzenia doszło w jednym
z mieszkań na terenie powiatu
złotoryjskiego. 21-latek wszedł
do pokoju matki, z którą wspólnie mieszka, a następnie doprowadził do stanu bezbronności
jej partnera. Kiedy ten nie mógł
zareagować, wyciągnął z jego
kieszeni portfel z dokumentami i pieniędzmi w kwocie 170
złotych.
Pokrzywdzony o przestępstwie
powiadomił policję następnego

dnia. Funkcjonariusze bezpośrednio po otrzymanym zgłoszeniu zatrzymali podejrzanego
o ten czyn 21-latka. – Został on
przewieziony do policyjnego
aresztu, gdzie usłyszał zarzut
popełnienia przestępstwa rozboju. Funkcjonariusze odzyskali
portfel, jednak już bez pieniędzy,
które zatrzymany przeznaczył na
zakup papierosów i alkoholu. O
dalszym losie młodego mężczyzny zadecyduje sąd – mówi sierż.
Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
(as)

LO w Złotoryi do matury podeszło 54 uczniów.
Oprócz 3 obowiązkowych przedmiotów pisemnych na poziomie
podstawowym (matematyka,
język polski i język obcy) oraz 2
egzaminów ustnych (język polski
i język obcy) najczęściej jako
dodatkowe przedmioty (zdawane
już na poziomie rozszerzonym)
uczniowie wybierali: język angielski, biologię, geografię czy
WOS. Znaleźli się również tacy,

którzy zdecydowali się na dość
„nietypowe” przedmioty. – Mamy
jednego ucznia, który zdaje język
łaciński i kulturę antyczną oraz
jednego, który zdecydował się na
filozofię – mówi Barbara Mendocha, dyrektor LO.
Jeśli chodzi o Zespół Szkół
Zawodowych w Złotoryi, w tym
roku egzamin maturalny pisze
76 uczniów . Maturzyści, oprócz
obowiązkowych przedmiotów,
będą zdawali również egzaminy

dodatkowe. Do najbardziej popularnych należą: język angielski,
geografia, informatyka. Ciekawostką jest też to, że jedna osoba
zdecydowała się pisać egzamin z
historii muzyki, inna zaś wybrała
język hiszpański.
Matury w Złotoryi zakończą się
23 maja, natomiast na wyniki egzaminów uczniowie będą musieli
poczekać do końca czerwca.
(imp)

TMZZ poszukuje pamiątek z
okresu walk o niepodległość
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Towarzystwo Miłośników Ziemi
Złotoryjskiej planuje we wrześniu zorganizować imprezę pn. „Nasi przodkowie w dniach
odzyskania niepodległości (1914-1920) – spotkanie rodzinne”. Już teraz prosi mieszkańców naszego powiatu o dostarczanie pamiątek związanych z wydarzeniami z tamtego
okresu.

I

mpreza planowana na 8 września w Liceum Ogólnokształcącym w Złotoryi odbędzie się w
ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. – Prosimy mieszkańców
powiatu o przeszukanie prywatnych archiwów i odnalezienie
pamiątek związanych z udziałem
swoich przodków w wydarzeniach
z lat 1914-1920 – zachęca Roman

Gorzkowski, złotoryjski historyk i
członek TMZZ. – Jeśli ktokolwiek
coś znajdzie, np. zdjęcia, dokumenty, odznaczenia związane ze
służbą wojskową podczas I wojny
światowej, udziałem w powstaniu wielkopolskim czy wojnie
polsko-sowieckiej, to proszę o
zgłoszenie się do nas, abyśmy na
wrześniowym spotkaniu mogli je

zaprezentować – dodaje.
W ramach imprezy odbędzie
się również konkurs plastyczny
„Niepodległa dla wszystkich”,
a laureaci zostaną nagrodzeni
podczas uroczystości w LO.
Pamiątki należy dostarczać do
siedziby TMZZ przy ul. Szkolnej
1, do końca czerwca.
(imp)

Działalność MOPS-u głównym
punktem sesji
Podczas kwietniowej sesji złotoryjscy radni podjęli kilka uchwał, wysłuchali sprawozdania dyrektorki MOPS-u na temat działalności ośrodka w ubiegłym roku oraz pogratulowali
dwóm mieszkańcom naszego miasta za wybitne zasługi.

W

yróżnienia z rąk burmistrza
otrzymali: Oliwia Krajewska – za przepłynięcie dystansu 19
km podczas V Nocnego Maratonu
Pływackiego „Otyliada 2018” oraz
Paweł Zabłotny – za tytuł „Osobowość Roku 2017 – Działalność
Społeczna i Charytatywna” w plebiscycie zorganizowanym przez
„Gazetę Wrocławską”.

Podczas sesji radni głosowali
za podjęciem 5 pakietów uchwał,
m.in.: w sprawie zmian w budżecie na rok 2018 i w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej dla
województwa dolnośląskiego –
„Przebudowa skrzyżowania pl.
Reymonta w Złotoryi w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 328”.
Jednak głównym punktem sesji

było sprawozdanie na temat pomocy społecznej w mieście. W
ubiegłym roku MOPS wydał na
pomoc dla mieszkańców ponad
16,5 mln zł. Do tych wydatków
można zaliczyć m.in. usługi opiekuńcze (481 509 zł), przeciwdziałanie alkoholizmowi (28 009 zł),
ośrodki wsparcia (455 212 zł).
(ms)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Złotoryjanie zasmakują kuchni z całego świata.
I pokibicują kolarzom
Bardzo atrakcyjnie zapowiada się najbliższy weekend w Złotoryi. Będziemy mieli pierwszy
w naszym mieście zlot food trucków. I kolejny „zlot” najlepszych kolarzy w Polsce, którzy
wystartują do wyścigu Szlakiem Grodów Piastowskich.

T

o ma być kulinarna podróż
po wszystkich kontynentach
bez ruszania się ze Złotoryi. Na
złotoryjskim Rynku pojawi się
ok. 20 samochodów serwujących
uliczne jedzenie z całego
świata. W sobotę i niedzielę
od godz. 12 do 21 złotoryjanie
będą mogli spróbować m.in.
kuchni azjatyckiej, bałkańskiej czy meksykańskiej o
całej palecie smaków – od
słodkiego po mocno pikantny.
„Małe co nieco” dla siebie
znajdą fani burgerów, frytek,
zapiekanek, grillowanego mięsa,
zup oraz wegetarianie. Food trucki
będą serwować dania na ciepło i
na zimno. A do tego tradycyjnie
warzone piwo z małego browaru
rzemieślniczego.

Poza festiwalem smaków organizatorzy zlotu przygotowali też
atrakcje dla dzieci, kino 9D oraz
muzykę serwowaną przez didżeja.
Impreza organizowana jest pod

patronatem marszałka Dolnego
Śląska.
niedzielę 13 maja poza food
truckami na złotoryjskiej
starówce będą też królować kolarze. O godz. 13:30 spod ośrodka

W

kultury wystartują do ostatniego, „książęcego etapu” wyścigu
Szlakiem Grodów Piastowskich.
Pojadą ul. Kościuszki w kierunku Chojnowa. Po nieco ponad
godzinie wrócą do Złotoryi
i przejadą ulicami Grunwaldzką, Garbarską, Stromą
i Legnicką w stronę mety w
Jaworze. Gratką dla złotoryjskich fanów kolarstwa będzie
lotna premia na ul. Krótkiej,
która zaplanowana jest na
godz. 14:45.
Organizatorzy Grodów zapowiadają, że w związku z wyścigiem w niedzielę zamknięte będą
parkingi wzdłuż ul. Żeromskiego
oraz przed i za Złotoryjskim
Ośrodkiem Kultury i Rekreacji.
(as)

Prokurator zajmuje się publikacjami
W
Złotoryi
pies
pogryzł
legnickiego portalu o burmistrzu
Jest dochodzenie prokuratorskie w głośnej już sprawie szantażowania burmistrza Złotoryi
przez jeden z legnickich portali internetowych. Piszą o tym dwa inne portale: Regionfan.pl
oraz 24legnica.pl.

R

obert Pawłowski złożył pod
koniec lutego tego roku zawiadomienie w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy o podejrzeniu
popełnieniu przestępstwa przez
jeden z legnickich portali internetowych. Burmistrz twierdzi,
że był nakłaniany do finansowej
współpracy z portalem. Dowody
na poparcie tych słów przedstawił
śledczym.

Prokurator na początku kwietnia zdecydował o wszczęciu
oficjalnego dochodzenia. Dotyczy ono kierowania w latach
2016-2018 gróźb bezprawnych
wobec burmistrza Złotoryi polegających na upublicznieniu na
portalu internetowym artykułów
z nieprawdziwymi informacjami
o szefie złotoryjskiego samorządu.
Miało to na celu wymuszenie na

burmistrzu decyzji o opłacaniu ze
środków publicznych reklam na
tymże portalu.
Dochodzenie zostało powierzone
Komendzie Miejskiej Policji w
Legnicy.
Dla sprawcy opisanego przestępstwa Kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia
wolności.
(as)

OSP z nowym sprzętem ratującym życie
Złotoryja otrzymała ponad 34 tys. zł na zakup sprzętu dla Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej „Baryt”. Z tych środków zostanie zakupiony deﬁbrylator kliniczny oraz 2 mierniki
wielogazowe do pomiaru m.in. stężenia tlenku węgla, które znajdą się na wyposażeniu
ambulansu stacjonującego w złotoryjskiej strażnicy PSP.

N

owy defibrylator ma być
urządzeniem znacznie bardziej zaawansowanym technicznie od tego, którego w tej
chwili używają ratownicy. Będzie
wyposażony również w funkcje
badania EKG raz mierzenia
saturacji. Defibrylator będzie w
wersji mobilnej.
Z kolei gmina wiejska Złotoryja otrzymała 47 836,80 zł. Za
te pieniądze zakupione zostaną
2 defibrylatory i rozpieracz ko-

lumnowy.
Gmina Zagrodno za 32 472,00
zł kupi 4 torby ratownicze i 2
defibrylatory.
Gmina Pielgrzymka otrzymała
28 837,71 zł. Środki zostaną
przeznaczone na zakup 3 toreb
ratowniczych oraz 2 defibrylatorów dla OSP.
Do Świerzawy trafiły 22 tys. zł,
za które zakupiony zostanie sprzęt
ratunkowy.
Najmniej pieniędzy otrzymał

Wojcieszów, który za 5025 zł
będzie mógł kupić 1 torbę ratowniczą.
Łącznie do strażaków w całej
Polsce trafi ponad 100 mln zł dotacji z Funduszu Sprawiedliwości
(tym 6 mln zł dla województwa
dolnośląskiego).
Na Dolnym Śląsku funkcjonuje
718 jednostek OSP, z czego 255
działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
(ask)

10-latkę

Policjant ze Złotoryi wspólnie z innym mężczyzną pomogli
10-letniej dziewczynce pogryzionej przez psa.

D

o zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych na jednej z głównych ulic Złotoryi. Funkcjonariusz z miejscowej jednostki
policji w czasie wolnym od służby
zauważył na chodniku gryzące się
psy, a pośród nich dziewczynkę.
Natychmiast zatrzymał pojazd i
wspólnie z innym kierującym, który również dostrzegł co się dzieje,
pospieszył z pomocą dziecku.
Mężczyźni najpierw rozdzielili i
odgonili gryzące się psy, a gdy zauważyli, że dziewczynka została
przez jednego z nich pogryziona,
wezwali służby ratunkowe.
Do czasu przyjazdu patrolu
policji i karetki pogotowia „ratownicy” zaopiekowali się przestraszoną 10-latką, a funkcjonariusz

opatrzył jej ranę. Dziewczynka
razem z mamą została przewieziona do szpitala. Na szczęście
obrażenia nie były poważne, a jej
zdrowiu nic nie zagraża.
Mundurowi ustalili właściciela
agresywnego czworonoga, który
za nieodpowiedzialny nadzór nad
zwierzęciem został ukarany mandatem karnym.
– W związku z powyższym wydarzeniem apelujemy do właścicieli
psów o zachowanie szczególnej
ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, a zwłaszcza w przypadku
kontaktu małych dzieci z czworonogami – ostrzega sierż. Dominika
Kwakszys, oficer prasowy KPP w
Złotoryi.
(ask)

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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W „jedynce” szukali
Żywe biało-czerw
pracowników i zatrudnienia
56 wystawców zaprezentowało swoje oferty na kolejnych złotoryjskich targach pracy, które
odbyły się w ostatni piątek kwietnia w Domu Spotkań i Integracji Społecznej przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Złotoryi.

T

argi, organizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w
Złotoryi, trwały 3 godziny. Wśród
tegorocznych wystawców można
było znaleźć wiele firm z terenu
powiatu złotoryjskiego, ale i nie
tylko. Swoje oferty prezentowali
m.in. Borgers, Lena, Faurecia,
Faist Chemtec, Ren But.
– Proponujemy dziś oferty pracy
na stanowisku montażysty maszyn, operatora maszyn, tokarza.
Serdecznie zapraszamy do dostarczania nam swoich aplikacji
– mówiła Edyta Wolak z firmy
Eckert z Legnicy.
– Przede wszystkim proponujemy
praktyki i staże w naszej siedzibie
w Złotoryi skierowane do ab-

solwentów prawa, administracji,
ekonomii. Cały czas mamy otwartą
rekrutację obejmującą aplikantów i
radców prawnych – mówił z kolei
radca prawny Wojciech Chwastyk
z Kancelarii Radców Prawnych

Daćków i Chwastyk Sp.P.
Na targach, które odwiedziło
ponad 750 osób, zgłoszono blisko 300 ofert pracy w ponad 20
branżach.
(imp)

Łazik księżycowy
wylądował pod Złotoryją
D

Polsce miejsce, które ze względu
na swoją strukturę geologiczną
będzie dobrym analogiem dla
testowania misji księżycowej –
mówi Marlena Gołofit.
Projekt RaCER jest realizowany przez firmę PIAP Space we
współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów
PIAP dla Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA). Jego wyniki
zostaną wykorzystane podczas
opracowywania misji HERACLES (Human Enabled Robotic
Architecture and Capability for
Lunar Exploration and Science),
której działania będą koncentrowały się na dalszych badaniach
Księżyca.
Misja Heracles ma stworzyć
elementy konieczne do współpracy
astronautów z robotami podczas

W

przedsięwzięcie zaangażowała się cała szkoła.
Uczniowie, ubrani w barwy narodowe, ustawili się na boisku
szkolnym, aby w uroczysty sposób
zaakcentować święta, jakie miały
miejsce w ubiegłym tygodniu.
Była to też dobra okazja, by
uczcić 100-lecie odzyskania przez

planowanej eksploracji Księżyca
pod koniec lat trzydziestych XXI
wieku. Obejmuje ona autonomiczne lądowanie bezzałogowego
statku z łazikami na pokładzie,
pobieranie i analizowanie próbek
na powierzchni Księżyca, a także
stopniową budowę bazy księżycowej przy użyciu tamtejszego
regolitu (warstwa luźnej, zwietrzałej skały).
Celem projektu RaCER jest
określenie maksymalnej prędkości
łazika w warunkach podobnych do
panujących na Księżycu. Pojazd
jest wyposażony w zestaw specjalistycznych czujników. Polscy
inżynierowie sprawdzają najlepsze
sposoby sterowania, które pozwolą
na sprawną i niezawodną eksplorację Księżyca.
(ms)

Polskę niepodległości. Dlatego
tuż po hymnie narodowym z
czerwonych kartek unoszonych do
góry przez część uczniów został
utworzony napis „100 lat”. Był on
widoczny z lotu ptaka na białym
tle, które powstało dzięki kartkom
trzymanym przez resztę dzieci.
(imp)

Piękno nie ma nic w
z rozmiarem czy wi

13 modelek zaprezentowało w holu Złotoryjskiego Ośrodka Ku
we dla pań w różnym wieku i rozmiarze podczas imprezy pn. „

C

Na terenie zakładu PGP Bazalt w Wilkowie odbywały się testy sterowania robotem mobilnym dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Celem projektu RaCER jest sprawdzenie, w
jaki sposób można kontrolować robota biorąc pod uwagę duże opóźnienia występujące w
komunikacji Ziemia-Księżyc.
laczego wybrany został zakład w Wilkowie? – Jego
struktura geologiczna przypomina
strukturę krateru Schrödingera, do
którego zostanie w przyszłości wysłana misja – informuje Marlena
Gołofit, koordynatorka projektu z
PIAP Space.
Na początku polscy inżynierowie
planowali przeprowadzenie badań
na Teneryfie, jednak ze względu na spore koszty postanowili
znaleźć odpowiednie miejsce w
naszym kraju. Po 2 miesiącach
poszukiwań udało się i 4 kwietnia
przyjechali do Wilkowa.
– Kopalnia w Wilkowie została
wyselekcjonowana spośród kilkunastu obiektów biorąc pod uwagę:
parametry jakościowe kruszywa,
posiadania odpowiedniego obszaru testowego oraz zaplecza
koniecznego do przeprowadzenia
prac. Wybór PGP „Bazalt" w
Wilkowie jako partnera testów
pozwala na przeprowadzenie
efektywnej i profesjonalnej kampanii testowej. Warta podkreślenia jest bardzo dobra współpraca
przedstawicieli branży kosmicznej z dyrekcją i pracownikami
zakładu. Kiedy rozpoczynaliśmy
projekt, było dla nas dużym zaskoczeniem, że znaleźliśmy w

We wtorek 8 maja uczniowie złotoryjskiej „trójki” uczcili
majowe święta państwowe i utworzyli żywą flagę Polski w
kształcie 100 lat.

hcemy dzisiaj pokazać, że
piękno nie ma nic wspólnego
z rozmiarem czy wiekiem. Jeśli
chcemy wyglądać dobrze, nawet
w większych rozmiarach, nie
możemy bać się dopasowanych
ubrań. Nosisz większy rozmiar?
Nie musisz ubierać się w pokutny
worek. Czujesz się młodo mimo
wieku, to nie oznacza, że musisz bać się mody – mówiła na
rozpoczęciu Monika Kaczmarek,
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków Oddział Rejonowy w
Złotoryi, organizatorka imprezy.
Na wybiegu w roli modelek publiczność mogła zobaczyć mieszkanki naszego powiatu występujące w strojach przeznaczonych na
każdą okazję. Panie, które były w
różnym wieku (od 19 do 70 lat), nie
tylko pokazywały najnowsze tren-

dy w modzie, ale i przeznaczone dla
każdej kobiety. Podczas ich wyjść
można było zobaczyć ubrania eleganckie, do pracy lub na spotkanie
oraz koktajlowe i wieczorowe.
Wypożyczone zostały z Butiku
Szafir w Złotoryi, którego właścicielka, Katarzyna Zbadyńska,
poprowadziła imprezę. Następnie 3
nastoletnie modelki zaprezentowały zgromadzonym studniówkowe
sukienki szyte specjalnie na pokaz
przez Atelier Studio Krawieckie
Sylwia Strugała.
Przy muzyce zespołu Haward
Band odbyły się także bezpłatne
badania analizy komputerowej
skóry oraz degustacja potraw.
Uczestnicy mieli okazję porozmawiać ze specjalistami z dziedzin:
zdrowej żywności, dermokosmetologii, kosmetyków czy mody.

Pielgrzymka ma now
honorowych obywat

W Urzędzie Gminy w Pielgrzymce nadano tytuł Honorowy Oby
Pielgrzymki dwóm mieszkańcom Nowej Wsi Grodziskiej: Bogu
stawskiej i Antoniemu Dzierżawie. Wyróżnienia przyznano po r
wniosek mieszkańców gminy.

B

ogusława Suchostawska może
pochwalić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami, w tym m.in.
Srebrnym Krzyżm Zasługi czy
Złotym Medalem za Długoletnią
Służbę. Była jedną ze współzałożycielek zespołu folklorystycznego Polanki, w którym do 2002
r. pełniła funkcję kierownika. Po
tym czasie była członkiem zespołu
folklorystycznego Pielgrzymianki.

W latach 1984-2015 była wybrana
do pełnienia funkcji przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich
w Nowej Wsi Grodziskiej. W latach 1996-2000 była radną gminy
Pielgrzymki. W 2015 r. powołana
została na lidera Grupy Odnowy
Wsi, gdzie z jej inicjatywy utworzona została Izba Pamięci Mieszkańców Nowej Wsi Grodziskiej.
Antoni Dzierżawa w latach 60.

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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wone „100 lat” Przyjadą kolarze
– będą utrudnienia
W najbliższą niedzielę ze Złotoryi wystartuje ostatni etap wyścigu kolarskiego CCC Tour
Grody Piastowskie. Kolarze będą walczyć w naszym mieście także na lotnej premii na ul.
Krótkiej. Kierowców czekają w związku z tym przez cały weekend utrudnienia w ruchu drogowym.

U

trudnienia zaczną się już w
sobotę 12 maja od wczesnych godzin rannych. Zamknięte
zostaną parkingi na pl. Uciecha (za Złotoryjskim Ośrodkiem
Kultury i Rekreacji), pl. Reymonta (przed ZOKiR-em) oraz
wzdłuż ul. Żeromskiego. Nie
będzie natomiast problemu z
przejazdem ul. Żeromskiego.
Te same parkingi (pl. Uciecha,
Reymonta i ul. Żeromskiego)
zostaną wyłączone z użytkowania
również od rana w niedzielę 13
maja. Zamknięta będzie też dla

wspólnego
iekiem

ultury i Rekreacji kreacje sportowe, eleganckie oraz wieczoro„Moda – Uroda – Zdrowie”.

– Wszystkie kobiety są piękne.
Szczególnie jeśli się uśmiechają,
a jak dołożymy jeszcze do tego
ładne ubranie, to każdy mężczyzna
będzie zachwycony. Wszystkim

modelkom dziękuję za pokaz,
byłem pod ogromnym wrażeniem
– mówił po pokazie burmistrz
Robert Pawłowski.
(imp)

wych
teli

ywatel Gminy
usławie Suchoraz pierwszy, na
ubiegłego stulecia objął funkcję
prezesa Klubu Sportowego Płomień Nowa Wieś Grodziska, był
też zastępcą prezesa Gminnego
Klubu Sportowego w Pielgrzymce. W okresie pełnienia tych
funkcji doprowadził w Nowej
Wsi Złotoryjskiej, Sędzimirowie,
Twardowicach, Proboszczowie
i Wojcieszynie do wydzielenia
gruntów państwowych terenów,

na których zbudowane zostały
boiska sportowe wraz z zapleczem
socjalnym, co doprowadziło do
rozkwitu klubów piłkarskich. Od
1970 do 1997 r. pełnił funkcję
kuratora społecznego Sądu Rejonowego w Złotoryi. Pan Antoni
jest współzałożycielm i członkiem
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Nowej Wsi Grodziskiej.
(imp)

ruchu część pl. Reymonta przed
ZOKiR-em.
W niedzielę kierowców czekają
też utrudnienia w postaci zamykanych okresowo ulic, którymi
będzie przebiegała trasa wyścigu.
Od godz. 12:30 do 13:45 zamknięte
zostaną ulice: Kościuszki, Kolejowa, Grunwaldzka, Chojnowska.
Kolarze wystartują spod ośrodka
kultury na ostatni etap do Jawora
o godz. 13:30 i pojadą najpierw w
kierunku Chojnowa. Ok. godz. 15
wyścig powróci do Złotoryi na lotną
premię (prawdopodobnie ok. godz.

14:40). Od godz. 14:20 do Złotoryi
nie będzie można wjechać z kierunku Legnicy, Jawora oraz Chojnowa – zamknięty zostanie ruch na
ul. Chojnowskiej, Grunwaldzkiej,
Kolejowej (most), Garbarskiej,
Stromej, Krótkiej i Legnickiej.
– Przewidywany czas zakończenia
utrudnień w ruchu na terenie Złotoryi to godz. 15:30. Za utrudnienia
przepraszamy – mówi Zbigniew
Gruszczyński, dyrektor ZOKiR-u,
współorganizatora ostatniego etapu Grodów.
(as)
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Więcej informacji i zdjęcia na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI
ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
PRZY UL. BASZTOWEJ 4 W ZŁOTORYI
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana położona
w Złotoryi przy ul. Basztowej 4 zlokalizowana jest w ścisłym centrum miasta, przy
głównym deptaku. Bezpośredni dojazd możliwy jest tylko od frontu, tj. od ulicy Basztowej. Na działce usytuowany jest pawilon handlowy do rozbiórki. Koszty rozbiórki
oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego wynoszą 36 500 zł. W jego miejsce
właściciel będzie zobowiązany postawić budynek podobny do budynku Basztowa
6, tj. 3 kondygnacje, poddasze użytkowe oraz strych. Na elewacji bocznej budynku
Basztowa 6 lokatorzy wykonali okna, które zobowiązali się zamurować w przypadku
przystąpienia do inwestycji. W sąsiednim budynku (budowa plombowa) Basztowa
2 w ścianie szczytowej są wykonane kominy.
Przy projektowaniu i budowie nowego obiektu niezbędna jest wnikliwa i szczegółowa
analiza architekta. Nie wykonywano odkrywek gruntowych w celu ustalenia, jakie
są warunki gruntowe do wykonania podpiwniczenia. Działka 40/6 znajduje się w
streﬁe „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej. Działalność inwestycyjna, budowlana
oraz przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowanie do współczesnych funkcji
nieruchomości znajdujących się w obszarze strefy wymagają pozwolenia legnickiej
Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. Należy wziąć
pod uwagę konieczność wykonania badań archeologicznych.
Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości po cenie nabycia nieruchomości
od Gminy w przypadku, gdy Nabywca w terminie 12 miesięcy od dnia nabycia nieruchomości nie wyburzy istniejącego pawilonu i nie wykona w tym czasie na podstawie
decyzji pozwolenia na budowę fundamentów pod docelowy budynek.
Księga wieczysta: LE1Z/00034653/6.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe.
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 – teren zabudowy mieszkalno-usługowej.
Ustala się lokalizację projektowanego budynku mieszkalnego i/lub usługowego na
posesji Basztowa 4, w miejscu istniejącego parterowego pawilonu przeznaczonego
do wyburzenia. Wysokość gzymsu dachu i kalenicy – jak w budynku Basztowa 6,
układ dachu – kalenicowy.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Cena nieruchomości: 190 000 zł brutto. Sprzedaż zwolniona jest od podatku od
towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017, poz. 1221,
ze zm.).
Wadium: 19 000 zł do 29 maja 2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 1900 zł.
Termin przetargu: 4 czerwca 2018 r., godz. 10.00.
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
10.03.2017 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.06.2018 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 29.05.2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-35062000-0050.
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

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI
ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
PRZY UL. STANISŁAWA STASZICA 24
W ZŁOTORYI
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana położona
w obr. 6 miasta Złotoryi przy ul. St. Staszica 24 (dz. 170/1, 170/3, 170/4 o łącznej
pow. 0,0679 ha) stanowiąca całość gospodarczą. Nieruchomość położona jest
w streﬁe pośredniej miasta, w odległości ok. 500 m od Rynku. W bezpośrednim
otoczeniu znajduje się budynek stacji epidemiologicznej, dworzec autobusowy,
kościół św. Jadwigi oraz przedszkole. W skład ww. nieruchomości wchodzą:
działka 170/1 o pow. 0,0557 ha o kształcie nieregularnym zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 119,90 m2
składającym się z trzech lokali mieszkalnych; budynek posiada instalację: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną; działka 170/3 o powierzchni 0,0055 ha o
kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem garażowym jednokondygnacyjnym o powierzchni 25,60 m2; garaż posiada sieć elektryczną; działka 170/4
o powierzchni 0,0067 ha o kształcie nieregularnym, zabudowana budynkiem
garażowym jednokondygnacyjnym o powierzchni 25,80 m2; garaż posiada sieć
elektryczną.
Księga wieczysta: LE1Z/00013471/3 (dz. 170/1), LE1Z/00016408/2 (dz. 170/3),
LE1Z/00015961/9 (dz. 170/4).
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe (dz.
170/1), Bi – inne tereny zabudowane (dz. 170/3), B – tereny mieszkaniowe (dz.
170/4).
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 – zabudowa mieszkalno-usługowa.
Budynek przy ul. St. Staszica 24 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.
Działki 170/1, 170/3 i 170/4 znajdują się w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej oraz w streﬁe „OW” obserwacji archeologicznej.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Cena nieruchomości: 210 000 zł brutto, w tym: działka nr 170/1 – 171 932,88
zł brutto, działka nr 170/3 – 18 928,35 zł brutto, działka nr 170/4 – 19 138,77 zł
brutto.
Sprzedaż zwolniona od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.).
Wadium: 21 000 zł do 29 maja 2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 2100 zł.
Termin przetargu: 4 czerwca 2018 r., godz. 11.00.
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 30.03.2018 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 4.06.2018 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 29.05.2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-00003506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na
ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości,
dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla
uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie
uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia
podpisania aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej,
jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy
notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe
związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877
91 24), w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Przegląd korczakowski w Henryki rozdane
biało-czerwonych barwach
„Wszystko to jest Ojczyzna” – pod takim hasłem odbył się tegoroczny XII Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych Szkół i Placówek im. Janusza Korczaka z rejonu Dolnego
Śląska, który oﬁcjalnie otworzył Król Maciuś I.

N

a scenie Złotoryjskiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji zaprezentowały się dzieci z
poszczególnych szkół i placówek
korczakowskich: zespół teatralnoinstrumentalny Żywioły Ślężańskie z
Sobótki z przedstawieniem „Perła”, uczniowie ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce
w przedstawieniu
na podstawie „Legendy o pieśni”
Janusza Korczaka, uczniowie
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Złotoryi z
występem tanecznym „Szanujmy
wspomnienia”, przedstawieniem
„Superbohater”, montażem muzyczno-taneczno-teatralnym pt.
„Miłość, honor, Ojczyzna” i piosenką pt. „Mój hymn”, zespół Fire
Dance ze Szkoły Podstawowej w
Gniewkowie z przedstawieniem
tanecznym pt. „Taniec z szarfa-

mi”, uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach
Górnych z piosenkami pt. „Witajcie w naszej bajce” i „Zatańcz z
nami”, zespół Żagańskie Korczaki

z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu z przedstawieniem wokalno-instrumentalnym
pt. „Kto ty jesteś”, uczniowie z
klasy IIB ze Szkoły Podstawowej
nr 4 w Chojnowie z przedstawieniem teatralno-tanecznym pt.
„Czerwone Kapturki”, uczniowie
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w

Pomagają od 10 lat
Fundacja Aniumus to organizacja pożytku publicznego,
działająca już 10 lat. W roku 2017 pomogła 281 dzieciom.

F

undacja stale się rozwija i poszerza swoje horyzonty. – Nasze
najważniejsze działania to: pomoc
społeczna, prowadzenie i wspieranie działalności na rzecz dzieci i
młodzieży, działalność edukacyjna,
finansowanie leczenia podopiecznych, organizowanie imprez charytatywnych oraz wolontariat – mówi
prezes Łucja Marchaj-Miller.
Do najważniejszych inicjatyw
przeprowadzonych w 2017 roku
należy m.in. realizacja, w ramach
Funduszu Na Ratunek Rodzinie,
zajęć terapeutycznych dla rodzin i
indywidualnych. Ilość godzin terapii to 61 (o 11,5 godziny więcej niż
w roku 2016).
W 2017 roku dzięki darczyńcom,
którzy przekazali 1% swojego
podatku, Fundacja „Animus” sfinansowała m.in. zakup leków,
dojazdy na wizyty lekarskie, akcje
charytatywne. Dzięki darczyńcom
udało się także zrealizować: bal
integracyjny (24 lutego), IV Mistrzostwa Polski w Płukaniu Złota
Osób z Niepełnosprawnością (26
maja), udział w korowodzie ulicami
Złotoryi (Animus jako najlepsza
grupa korowodowa otrzymał na-

grodę w wysokości 700 zł), III Bieg
Mikołajkowy z Fundacją Animus
(26 listopada), świąteczną zbiórkę
żywności (8-10 grudnia), podczas
której udało się zebrać 1693,87
kg; zbiórkę publiczną pod hasłem
„Animus Dzieciom”, której celem
jest budowa Centrum Edukacji i
Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży.
Zebrano łącznie 3378,15 zł.
– Rok 2017 był ogromnym sukcesem Fundacji Animus. Dziękujemy każdemu za okazane
nam wsparcie. Dążymy do tego,
aby ten rok był jeszcze lepszy.
Z państwa pomocą na pewno to
osiągniemy. Wspierając nas, pomagacie dzieciom – mówi Łucja
Marchaj-Miller.
Fundacja planuje w tym roku
otworzyć Centrum Edukacji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży w Złotoryi – miejsca, gdzie każde dziecko
będzie mogło spędzać wolny czas,
rozwijać swoje pasje oraz uczyć się.
Centrum będzie prowadzone przez
wykwalifikowanych specjalistów
pozostających do dyspozycji dzieci
i rodziców.
(ask)

Jaworze z piosenką pt. „Uwierz
Polsko” i „Zagubiony” (w wykonaniu Zespołu na 5).
Ich popisy sceniczne oceniało
jury w składzie: Joanna SosaMisiak (pracownik ZOKiR-u), Agnieszka Radziejewska (wokalistka
zespołu Paraluzja), Bartłomiej Drak (gitarzysta
zespołu Paraluzja), które
wszystkim uczestnikom
przyznało pamiątkowe
statuetki i dyplomy.
Krótki wykład o Januszu Korczaku połączony z prezentacją
multimedialną przedstawił zebranym Tomasz
Szymaniak, nauczyciel
historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Złotoryi. Na
zakończenie przeglądu odbył się
koncert zespołu Paraluzja.
Celem imprezy była integracja dzieci i młodzieży szkół i
placówek korczakowskich z
rejonu dolnośląskiego, wykorzystanie twórczości i dorobku
pedagogicznego patrona Janusza
Korczaka w działaniach edukacyjno-wychowawczych poprzez
tworzenie własnych tradycji
szkolnych.
(imp)

Henryki w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi rozdane.
Szkolne nagrody dla wyróżniających się uczniów powędrowały do zwycięzców podczas uroczystego apelu z okazji
Dnia Patrona, którym jest major Henryk Sucharski.

U

roczystość podzielona była
na dwie części. W pierwszej
upamiętniona została osoba patrona oraz przypomniane zostały
wydarzenia z września 1939 r.
Towarzyszyły temu recytacje
wierszy, piosenki patriotyczne
oraz prezentacja multimedialna.
Całości przyświecały słowa brytyjskiego reportera Juliena Bryana, świadka walk Polaków, który
z podziwem stwierdził: „Gdyby
Spartanie odżyli, to przed wami,
Polacy, pochyliliby czoła”.
Druga część apelu poświęcona
była najlepszym uczniom, którzy
w poszczególnych kategoriach
wyróżnieni zostali statuetkami
Henryk 2018. Młodzi artyści
uświetnili uroczystość wspaniałymi wykonaniami piosenek. Organizatorkami uroczystości były:
Joanna Kaczmarska, Dagmara
Kowalska.

Tegoroczni laureaci Henryków
 Najlepszy uczeń szkoły śred-

niej: Martyna Zapał – kl. 3 TEH
 Najlepszy uczeń zasadniczej
szkoły zawodowej: Kornel Mysik – kl. 3b
 Najlepszy pierwszoklasista
szkoły średniej: Julia Kasprzyk
– kl. 1 LO
 Najlepszy pierwszoklasista
zasadniczej szkoły zawodowej:
Julita Janicka – kl. 1a
 Najlepszy abiturient: Klaudia
Sowińska – kl. 4 THO
 Najsolidniejszy uczeń: Nikola
Malaczewska – kl. 4 THO
 Największy sukces: Magdalena
Bielak – kl. 3 TL
 Najlepszy sportowiec: Kamila
Dobroń – kl. 4 TL
 Najwspanialsi wśród nas: Karolina Kalinowska – kl. 4 TEI
 Najlepsza klasa: 1 THO.
(imp)

Złotoryjscy maturzyści
pożegnali szkołę
27 kwietnia swoją przygodę w złotoryjskich szkołach ponadgimnazjalnych zakończyło 144
uczniów.

W

Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji odbyło
się pożegnanie 90 absolwentów
Zespołu Szkół Zawodowych,
a w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących pożegnano 54
licealistów.
Były liczne występy i przemówienia. Były łzy radości i wzruszenia. Były także nagrody dla
najlepszych.
W ZSZ nagrodę starosty złotoryjskiego otrzymała Klaudia Rzepecka (4TH), nagrodę burmistrza
Złotoryi – Adrian Dziuba (4TL),
a nagrodę przewodniczącego rady
rodziców – Martyna Posykaluk
(4TBM).
W liceum nagroda starosty trafiła

do rąk Alicji Tyc (3B), nagrodę
burmistrza odebrała Agnieszka
Bartkowska (3A), a nagrodę dyrektora szkoły otrzymała Alicja
Münzger (3B). Świadectwa z wy-

różnieniem otrzymały uczennice:
Alicja Tyc, Agnieszka Bartkowska, Natalia Maciej oraz Kamila
Litwin.
(ms)
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Karate po złotoryjsku Dostają kije
na
lekcjach
WF-u
W
Złotoryjanie byli bardzo gościnni dla przyjaciół z Chojnowa i dali im wygrać potyczki sportowe podczas Dnia Sportu zorganizowanego w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotoryi.

zabawie wzięły udział 4 placówki:
Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Seniora i Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy ze Złotoryi oraz
Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 w
Chojnowie. Każda z nich otrzymała na zakończenie rywalizacji pamiątkowy puchar
oraz dyplom.
Główną atrakcją spotkania integracyjnego,
poza rozgrywkami sportowymi, był pokaz

karate zorganizowany przez Klub Sztuk
Walki „Shodan” z Legnicy. Swoimi umiejętnościami pochwalić się mogli uczestnicy
złotoryjskiego ŚDS, którzy od stycznia biorą
udział w zajęciach karate pod okiem instruktora Jerzego Łabińskiego. Profesjonalne
układy zaprezentowali także zawodnicy
KSW „Shodan”, było to: renzoku bunkai,
kata seiyunchin oraz walka sportowa.
(reds)

Setka uczniów ze złotoryjskich szkół podstawowych weźmie udział w
ramach wychowania ﬁzycznego w lekcjach nordic walkingu. W naszym
mieście rozpoczęła się właśnie realizacja innowacyjnego projektu.

P

rojekt pn. „Nordic walking dla dzieci
ze złotoryjskich szkół” został przygotowany przez Polskie Stowarzyszenie Nordic
Walking i jest współfinansowany przez
miasto. To bardzo różnorodne, bezpieczne
i ciekawe zajęcia z kijami, które prowadzi
trener PSNW, absolwent AWF Wrocław.
Na wszystkich zajęciach obecny jest też
nauczyciel wychowania fizycznego lub
wychowawca pracujący w danej klasie.
– Upowszechniamy prawidłową technikę
nordic walking wśród uczniów szkół podstawowych z powodzeniem od kilku lat, wprowadzając swój innowacyjny program. Zwykle
ruszamy z zajęciami na wiosnę i prowadzimy

je do końca roku szkolnego. To wspaniałe
urozmaicenie lekcji WF-u. Cel naszych zajęć
to przede wszystkim zdrowie, integracja i
podniesienie poziomu sprawności fizycznej
uczniów poprzez bezpieczne zabawy i gry
integracyjne z kijami do nordic walkingu,
ale także marsz ciągły (dla zaawansowanych
grup) połączony z turystyką aktywną, czyli
niosący ze sobą walory krajoznawcze – informuje Paulina Ruta, prezes i trener PSNW,
która dodaje, że tegoroczne zajęcia cieszą się
ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów.
– Każdy z uczestników otrzyma na koniec
certyfikat uczestnictwa – podkreśla.
(as)

Poszukiwani wolontariusze
do „Złotej Dychy”
Organizatorzy biegu „Złota Dycha” zapraszają wszystkich chętnych do
pomocy przy organizacji imprezy.

P

otrzebni są wolontariusze do: obsługi
biura zawodów (wydawania numerów
startowych, depozytu), punktu z wodą,
przygotowania trasy, pilnowania bezpieczeństwa na trasie.
Na co mogą liczyć wolontariusze? Na
niezbędne przygotowanie do pełnionej
funkcji, wyżywienie i napoje, certyfikat,
niezapomniane, pozytywne wrażenia.
Wolontariat będzie potrzebny 26 maja w
godz. 11-18.
– Pokażmy, że Złotoryja potrafi zorganizować

imprezę biegową na najwyższym poziomie.
Niech w Polsce będzie o nas głośno, aby nasze
zawody wpisały się na stałe do kalendarza
biegowego, by kojarzone były z najwyższym
poziomem organizacji, na które chętnie wracamy. Aby to osiągnąć, potrzebujemy waszej
pomocy – zaprasza Adam Skórka.
Zgłoszeń można dokonywać na 3 sposoby: facebook (prix do OLAWS-a), e-mail:
zlotadycha@zlotoryja.pl, telefonicznie (605
736 135 – Adam).
(ask)

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.
 Dobrowolska A., Kto słucha nie błądzi: zadania doskonalące uwagę i pamięć słuchową dla dzieci w wieku 9-15 lat – Prezentowana publikacja stanowi zbiór atrakcyjnych i
przyjaznych dziecku zadań, których celem jest kształcenie uwagi i pamięci słuchowej.
Proponowane ćwiczenia dodatkowo: poprawiają koncentrację, doskonalą orientację
przestrzenną, kształcą umiejętności matematyczne (w tym kalkulacje dokonywane w
umyśle), angażują i rozwijają umysł w zakresie operowania zróżnicowanym zestawem
danych (o dwóch i więcej zmiennych), kształcą słuchową pamięć operacyjną. Zadania,
przeznaczone dla dzieci w wieku 9-15 lat, mają charakter wielowymiarowego doskonalenia szeroko rozumianej sprawności umysłowej, funkcjonalnej i poznawczej dziecka.
Mogą być stosowane i na zajęciach terapii pedagogicznej, i w domu przez rodziców lub
opiekunów jako forma atrakcyjnej zabawy edukacyjnej.
 Minge K., Minge N., Gry i zabawy wyciszające – Gry i zabawy wyciszające to zbiór
ponad stu gier i zabaw, które pozwolą dzieciom i ich opiekunom miło spędzić wspólny
czas, zarówno w domu, jak i poza nim. Dobrane zostały w taki sposób, by sprawdzały się
zwłaszcza w kontaktach z nadpobudliwym dzieckiem. Ich zaletą jest to, że pomagają w
ćwiczeniu koncentracji, wyciszają, uczą konsekwencji i cierpliwości. Pomagają poznawać
emocje, nie tylko własne, ale także innych uczestników zabaw, a także je kontrolować.

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
16 maja 2018 r. o godz. 17
zaprasza wszystkich miłośników dobrej literatury
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tematem dyskusji będzie
życie i twórczość
Wisławy Szymborskiej.
Maria Wisława Anna Szymborska (2 lipca 1923-1 lutego 2012) – polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka; laureatka
Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996). Debiutowała na łamach
„Dziennika Polskiego” wierszem Szukam słowa w 1945. W 1952 w
Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” wydała pierwszy tom poetycki
Dlatego żyjemy, w tym samym roku została członkiem Związku Literatów Polskich.

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

REPERTUAR
AVENGERS: WOJNA BEZ GRANIC
Avengers: Wojna bez granic to wydarzenie w historii kina bez precedensu. Spektakularne starcie na śmierć i życie, przygotowywane
od dekady i obejmujące cały świat bohaterów Marvel Studios.
Avengersi ramię w ramię z innymi superbohaterami muszą być
gotowi poświęcić wszystko, jeśli chcą pokonać potężnego Thanosa,
zanim jego plan zniszczenia obróci wszechświat w ruiny.
Premiera: 26 kwietnia 2018. Gatunek: przygodowy.
Czas trwania: 153 min. Reżyseria: Anthony i Joe Russo.
Obsada: Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Elizabeth Olsen, Tom
Hiddleston, Chris Hemsworth, Tom Holland, Jeremy Renner,
Mark Ruffalo, Chris Evans.
Dni i godziny seansów:
 11.05, godz. 17.30 3D dubbing  12.05, godz. 15.30 3D dubbing i 20.00 2D napisy
 13.05, godz. 15.30 3D dubbing i 20.00 2D napisy
 14.05, godz. 17.30 2D napisy  15.05, godz. 17.30 3D dubbing

TAM GDZIE MIESZKA BÓG
Pierwszy na świecie film kinowy z osobistym udziałem papieża
Franciszka! „Tam, gdzie mieszka Bóg” to oparta na historiach z Biblii, dedykowana dzieciom opowieść o nadziei, wierze i odwadze.
Podnosząca na duchu, zachęcająca widzów w każdym wieku do
poszukiwania Boga w otaczającym świecie, a do tego przepięknie
sfilmowana w malowniczych plenerach Patagonii. „Jezus szuka
cię i czeka na ciebie. (…) Znajdź go. Odważ się, to zrobić” – oto
przesłanie, która za pośrednictwem filmu daje dzieciom papież
Franciszek. Uroczysta premiera „Tam, gdzie mieszka Bóg” odbyła
się w Watykanie i – obok pokazu „Milczenia” Martina Scorsese –
była jedyną tego rodzaju projekcją filmową w Stolicy Apostolskiej
w 2017 roku. Film jest wspólnym dziełem światowej sławy psycholog Gracieli Rodriguez
oraz reżysera i producenta Charliego Mainardiego, autora reklam dla największych firm i
marek. „Tam, gdzie mieszka Bóg to film o dzieciach szukających Boga” – pisał o obrazie
The Guardian.
Mały Andrew ucieka z domu, by odszukać położone w górach sanktuarium Jezusa. W ślad
za chłopcem wyrusza czwórka jego oddanych, szkolnych przyjaciół. Razem przeżyją wiele
niezapomnianych przygód na leśnym szlaku. A przede wszystkim zrozumieją, że z Bożą
pomocą są w stanie stawić czoła największym przeciwnościom.
Gatunek: przygodowy.
Reżyseria: Graciela Rodriguez Gilio, Charlie Mainardi. Obsada: Papież Franciszek, Cory
Gruter-Andrew, Kyle Breitkopf, Emma Duke Aiden Cumming-Teicher.
Polska obada dubbingowa: Bernard Lewandowski, Maja Kwiatkowska, Igor Borecki, Antek
Scardina, Karol Kwiatkowski, Wojciech Machnicki, Wojciech Żołądkowicz, Monika Pikuła.
Dni i godziny seansów:
 11.05, godz. 16.00  12.05, godz. 14.00
 13.05, godz. 14.00  14.05, godz. 16.00  15.05, godz. 16.00

PRAWDZIWA HISTORIA – PREMIERA
11 maja 2018 na ekrany kin polskich wchodzi „Prawdziwa historia” – najnowszy film w reżyserii Romana Polańskiego. To
produkcja francusko-polska, która została współfinansowana
przez PISF, a Monolith Films jest jej koproducentem. Światowa
premiera filmu miała miejsce podczas festiwalu filmowego w
Cannes w 2017 roku.
Delphine (Emmanuelle Seigner) to poczytna paryska pisarka,
która od jakiegoś czasu cierpi na brak weny. Gdy pewnego dnia
w trakcie podpisywania książek poznaje tajemniczą kobietę
(Eva Green), jej życie zaczyna stopniowo zbaczać z wcześniej
wytyczonego toru. Między kobietami rodzi się relacja, która z
czasem z przyjaźni zmienia się w toksyczne uzależnienie. Delphine zaczyna tracić kontrolę nad swoim życiem, a wszystko, co uważała dotychczas za
pewnik, zmienia swe pierwotne znaczenie.
Reżyseria: Roman Polański. Gatunek: thriller psychologiczny.
Produkcja: Francja/Polska 2017. Premiera: 11 maja 2018. Czas trwania: 101 min.
Obsada: Emmanuelle Seigner („Wenus w futrze”, „Essential Killing”, „Dziewiąte wrota”), Eva Green („Mroczne cienie”, „Casino Royale”, „Osobliwy dom Pani Peregrine”),
Vincent Perez („Dalida. Skazana na miłość”, „Królowa Margot”), Dominique Pinon („Bazyl. Człowiek z kulą w głowie”, „Amelia”, „Bardzo długie zaręczyny”).
Dni i godziny seansów:
 11.05, godz. 20.10  12.05, godz. 18.10  13.05, godz. 18.10
 14.05, godz. 20.10  15.05, godz. 20.10  18.05, godz. 20.00
 19.05, godz. 18.00  20.05, godz. 18.00  21.05, godz. 20.00  22.05, godz. 20.00

Œwi¹teczne dy¿ury
 13 maja czynna apteka „Herbowa” – Świerzawa, pl. Wolności 46, tel. 600 043 139.
 20 maja czynna apteka „Wiesiołek” – Świerzawa, pl. Wolności 11, tel. 75 713 46 93.
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BÓG NIE UMARŁ: ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI – PREMIERA
Najnowsza, trzecia już część filmu „Bóg nie umarł”. Czy fakt, że
większość nie wierzy, znaczy, że jesteś w błędzie? Czy można zakazać
wiary, miłości i nadziei? Wokół kościoła św. Jakuba narasta coraz
więcej sporów. Przeciwnikom wiary przeszkadza fakt, że świątynia
stoi na terenie uniwersytetu. Gdy pewnej nocy pożar pustoszy kościół, władze uczelni postanawiają wykorzystać okazję, by usunąć
parafię ze swojego terenu. Wielebny Dave zmaga się z pogróżkami i
szykanami. Mimo poparcia parafian, zaczyna rozważać przeniesienie
świątyni. Prawdziwe wątpliwości w jego sercu zasieje pojawienie się
jego dawno niewidzianego brata, który niespodziewanie włączy się w
konflikt wokół kościoła. Gorzkie wspomnienia powrócą, otworzą się
dawne rany. Bracia będą musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami z przeszłości.
Kontynuacja pasjonującego cyklu, który obejrzało już 250 tysięcy polskich widzów!
Reżyseria: Michael Mason. Premiera: 18 maja 2018. Czas trwania: 106 min.
Obsada: Tatum O’Neal („Papierowy księżyc” – OSCAR, „40 lat minęło”, „Dziewczyna warta
grzechu”), Jennifer Taylor („Dwóch i pół”, „Shameless: niepokorni”), John Corbett („Moje
wielkie greckie wesele 1 i 2”, „ Zabójcza blondynka”, „Igraszki losu”), Ted McGinley („Czy
naprawdę wierzysz?”, „ Mad Men”), David A.R. White („Bóg nie umarł 1 i 2”).
Dni i godziny seansów:  18.05, godz. 16.00  19.05, godz. 20.00
 20.05, godz. 20.00  21.05, godz. 16.00  22.05, godz. 16.00  25.05, godz. 18.00
 27.05, godz. 18.00  29.05, godz. 18.00

RAMPAGE: DZIKA FURIA
Mało jest filmów będących tak wspaniałą, soczystą hollywoodzką
rozrywką jak ten. Dwayne „The Rock” Johnson i jego nietypowy
przyjaciel, goryl-albinos George, skradną wasze serca.
Wartka akcja, niesamowite efekty, humor i wielka pochwała przyjaźni i współpracy to gwarancja świetnej zabawy dla szerokiej
grupy odbiorców. Prymatolog Davis Okoye, który trzyma ludzi na
dystans, nawiązał silną więź z George’em – niezwykle inteligentnym
gorylem – srebrnogrzbietym, którym opiekuje się od czasu jego
narodzin. Niestety, na skutek nieudanego eksperymentu genetycznego ta łagodnie usposobiona małpa zmienia się w gigantyczną, rozwścieczoną bestię.
Na domiar złego wkrótce okazuje się, że istnieją też inne zwierzęta, które uległy podobnej
przemianie. Nowo stworzone drapieżniki alfa przedzierają się przez Amerykę Północną,
niszcząc wszystko na swojej drodze. Okoye łączy siły z odrzuconym przez środowisko
inżynierem genetycznym, aby znaleźć antidotum. Jednoczenie stara się przetrwać na
nieustannie zmieniającym się polu walki i nie tylko zapobiec globalnej katastrofie, ale też
uratować przerażającą istotę, która niegdyś była jego przyjacielem.
Reżyseria: Brad Peyton. Gatunek: akcja. Czas trwania: 107 min. Premiera: 11 maja
2018. Obsada: Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan.
Dni i godziny seansów:  18.05, godz. 18.00 3D dubbing
 19.05, godz. 14.00 3D dubbing i 16.00 2D napisy  20.05, godz. 14.00 3D dubbing
i 16.00 2D napisy  21.05, godz. 18.00 3D dubbing  22.05, godz. 18.00 2D napisy
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Ministranci biegali za Walczyli dzielnie o kwalifikacje
piłką w Tęczy

Sporo medali zdobyli złotoryjscy zawodnicy podczas zorganizowanych w Bystrzycy
Kłodzkiej międzywojewódzkich mistrzostw młodzików, juniorów młodszych i juniorów w
taekwon-do.

W hali Tęczy odbyły się ﬁnałowe rozgrywki Diecezjalnych
Mistrzostw Piłki Halowej Służby Liturgicznej, w której
uczestniczyły 2 drużyny ze Złotoryi.

D

o naszego miasta przyjechali zwycięzcy rozgrywek
4 rejonów diecezji legnickiej w
trzech kategoriach wiekowych:
szkoły podstawowe, gimnazja i
szkoły ponadgimnazjalne. Wśród
SP zagrała reprezentacja parafii
NNMP, a wśród gimnazjalistów –
ministranci z parafii św. Jadwigi.
Dla jednych droga do finału
była łatwa, dla niektórych nieco
trudniejsza. - Łatwo było tu dotrzeć i mamy nadzieję wygrać
dzisiejszy finał – twierdzili przed
meczami zawodnicy z NNMP. –

Nie było łatwo, a dzisiaj będzie
jeszcze ciężej. Postaramy się dać
z siebie wszystko – mówili z kolei
starsi złotoryjanie. Ich obawy na
szczęście nie sprawdziły się i nasi
zawodnicy zwyciężyli, dzięki
czemu pojadą na finał ogólnopolski. Ich młodsi koledzy zajęli
drugie miejsce w swojej kategorii
wiekowej.
Patronat honorowy nad zawodami objął burmistrz Złotoryi Robert
Pawłowski, który wręczał puchary
najlepszym zawodnikom.
(reds)

Górnik nie odpuścił
u siebie Chrobremu
oczątek spotkania nie wróżył
takiego sukcesu, gdyż w 13.
minucie przegrywaliśmy 0:1.
Na szczęście po kolejnych 13
minutach Oskar Januszewski
strzela z karnego i mamy 1:1. Po
przerwie, w 51. minucie, ten sam
zawodnik zdobywa prowadzenie
2:1. Takim też wynikiem zakończył się mecz.
Po tym zwycięstwie Górnik z

ył to drugi i ostatni turniej
kwalifikacyjny do mistrzostw
Polski juniorów i juniorów młodszych.
W turnieju wystartowało 318 zawodników z 13 klubów. Sportową
Akademię Taekwon-do reprezentowało 46 zawodników z Jawora
i Złotoryi, którzy zdobyli łącznie
23 medale (6 złotych, 4 srebrne
i 13 brązowych). W klasyfikacji
generalnej klubów zajęli wysokie
drugie miejsce.
Medale dla Złotoryi zdobyli:

W

dorobkiem 25 pkt. wyprzedza o
7 pkt. kolejną w tabeli Nysę Zgorzelec. Do plasującej się na 12.
miejscu Sparty Grębocice brakuje
nam tylko 2 oczek.
Kilka dni wcześniej podczas meczu Górnika Złotoryja z drużyną
Włókniarza Mirsk padło 9 goli.
Złotoryjanie wygrali na własnym
boisku 7:2.
(ms)

zawodach uczestniczyło
17 drużyn z Czech, Polski,
Węgier i Słowacji. W klasyfikacji
indywidualnej najlepszy złotoryjski policjant st. asp. Paweł
Kordiuk na 78 startujących zajął
wysokie 6. miejsce.
W turnieju udział wzięły czteroosobowe drużyny policjantów ze
Słowacji oraz gościnnie drużyny
reprezentacji policji polskiej, węgierskiej i czeskiej.
Zawody rozgrywane były w ramach doskonalenia zawodowego,
a ich celem było opanowanie i
doskonalenie przez policjantów
umiejętności sprawnego, szybkie-

Ósemka złotoryjan wystartowała w 6. edycji Orlen Warsaw Maraton. Kilkoro z nich uzyskało wysokie lokaty.
zawodach wzięło udział
blisko 5 tys. maratończyków z całego świata. Tegoroczna
edycja była wyjątkowa nie tylko
ze względu na liczbę startujących, ale także w związku z
obchodzoną w tym roku setną
rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Przed oficjalnym sygnałem
startowym tysiące biegaczy i
kibiców w biało czerwonych
koszulkach odśpiewało Mazurka
Dąbrowskiego.
Przed startem pogoda zapowiadała się idealna do szybkiego

Gawron (brąz w konkurencji walk
do 42 kg), Szymon Malec (brąz w
konkurencji układów).
W dwóch turniejach kwalifikacyjnych do mistrzostw Polski,
14 naszych zawodników zdobyło
kwalifikacje na MP juniorów
młodszych, które odbędą się w
maju w Nowej Rudzie. Z kolei
4 zawodników zdobyło kwalifikacje na MP juniorów, które
odbędą się również w maju w
Kłobucku.
(reds)

Złotoryjscy policjanci chwycili
za broń na Słowacji

Na sportowo świętowali rocznicę
odzyskania niepodległości
W

Oskar Chiński (złoto w konkurencji 10-8 cup), Jakub Serok
(złoto w konkurencji walk do
70 kg oraz srebro w konkurencji
układów), Nikodem Gadziński
(złoto w walkach do 64 kg oraz
brąz w konkurencji technik specjalnych), Maja Górska (srebro w
konkurencji walk do 55 kg), Igor
Janiak (srebro w konkurencji walk
do 46 kg), Hanna Tłuczek (brąz
w konkurencji walk do 50 kg),
Maciej Gorzkowski (srebro w
walkach pow. 70 kg), Weronika

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi zwyciężyli drużynowo w kategorii „najlepszy zespół zagraniczny” podczas XXI Międzynarodowego Turnieju Strzeleckiego
o Puchar Burmistrza Miasta Komarno na Słowacji.

W sobotę 5 maja odbył się mecz pomiędzy Górnikiem Złotoryja a Chrobrym II Głogów. Nasi wygrali 2:1.

P

B

biegania, było rześko i niemal
bezwietrznie. Niestety to był tylko
początek biegu i tak doskonałe
warunki nie utrzymały się długo. Wkrótce wyszło słońce oraz
zerwał się silny wiatr, który ostatecznie rozdawał karty na trasie
maratonu.
Najlepiej z trudnymi warunkami
poradził sobie Kenijczyk Ezekiel
Omullo, który z czasem 2:11:17
jako pierwszy przekroczył linię
mety.
Bardzo dobrze w Warszawie
spisali się złotoryjscy biegacze.
Marcin Rabenda i Robert Kuriata

znaleźli się w pierwszej setce
finiszujących biegaczy.
Wyniki wszystkich reprezentantów Złotoryi: 75 m. Marcin
Rabenda (czas 2:49:14), 88 m.
Robert Kuriata (2:50:53, 3. w klasyfikacji wiekowej M50), 152 m.
Mariusz Polański (2:56:46), 423
m. Tomasz Szpiter (3:13:03), 913
m. Jacek Klownowski (3:28:31),
1597 m. Ewa Łukasiewicz
(3:45:55), 2543 m. Mateusz Kozak (4:05: 47), 2740 m. Paweł
Macuga (4:10:59).
(reds)

go i bezpiecznego posługiwania
się bronią palną w różnych sytuacjach i warunkach.
Zawodnicy uczestniczyli w
trzech konkurencjach, podczas
których każdy oddał kilkadziesiąt
strzałów do tarcz olimpijskich i
ruchomych.
Po zsumowaniu czasów i podliczeniu punktów na najwyż-

szym stopniu podium w kategorii
„najlepszy zespół zagraniczny”
uplasowała się debiutująca w
turnieju reprezentacja z Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi w
składzie: mł. insp. Artur Błoński,
st. asp. Łukasz Torchalski, st. asp.
Paweł Kordiuk, mł. asp. Mateusz
Suchecki.
(reds)

Uczcili wiosnę
z medalami na szyi
Złotoryjscy akrobaci przywieźli złote i srebrne medale z 22.
Międzynarodowego Turnieju Wiosny w akrobatyce sportowej.

D

o Świdnicy przyjechało 240
zawodników z klubów krajowych i zagranicznych, m.in. z
Czech, Ukrainy i Rosji.
ZTA Aurum reprezentowała
ośmioosobowa grupa pod opieką trenera Leszka Antonowicza
(dwie dwójki dziewcząt i czwórka chłopców). Wszyscy wrócili
do domu z medalami. Złoto w

kategorii juniorów wywalczyła
czwórka chłopców: Melchior
Czarnik, Maciej Durkalec, Michał Ziemak i Kacper Sprawka.
Srebro zdobyła dwójka dziewcząt: Natalia Płonka i Zuzanna
Pietruszkiewicz (junior 12-18
lat), a także ich koleżanki klubowe Laura Stefanowska i Emilia
Dziurbiel (junior 13-19 lat).
Do turnieju
reprezentantów Złotoryi
przygotowywali trenerzy: Leszek
i Tomasz
Antonowiczowie oraz
Paweł Horbacz.
(reds)
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OG£OSZENIA
DROBNE
PRACA
 PRACA Opiekunka Seniorów w
Niemczech. Ubezpieczenie i składki ZUS, pełna organizacja wyjazdu
i pobytu. Wyjedź już teraz i zarób
więcej niż w Polsce! Promedica24:
509 892 301.

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

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
 instruktor terapii zajęciowej  kasjer-sprzedawca
 kierowca ciągnika  kierowca samochodu osobowego
 kominiarz  konserwator  kontroler jakości
 kontroler stanu technicznego przewodów kominowych:
(dymu, spalin, wentylacji)  listonosz  malarz konstrukcji stalowych
 malarz-lakiernik konstrukcji i wyrobów metalowych
 mechanik pojazdów samochodowych  młodszy asystent w dziale
laboratoryjnym  młodszy asystent w dziale nadzoru bieżącego
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 nauczyciel wychowania przedszkolnego
 operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 operator maszyn rozlewniczych  operator produkcji
 operator wózka jezdniowego  opiekun medyczny
 opiekun w OPS  piekarz  pomocniczy robotnik budowlany
 pomocnik cieśli  pomocnik robotnika budowlanego
 pomocnik stolarza  pracownik biurowy
 pracownik działu logistyki  pracownik ogólnobudowlany
 robotnik leśny  rzeźnik-wędliniarz
 spawacz  sprzątaczka  sprzedawca
 stolarz  ślifierz-ostrzarz  ślusarz  tokarz-spawacz
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 asystent bankowy  fryzjer damsko-męski  księgowy
 opiekun dziecięcy  opiekun medyczny
 pomoc administracyjna
 referent finansowy-kasjer  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
 asystentka zarządu  kelner  kierowca samochodu ciężarowego
 kucharz  magazynier  monter instalacji, wentylacji i klimatyzacji
 monter systemów suchej zabudowy
 operator maszyn kamieniarskich
 operator walca drogowego  operator żurawi wieżowych
 pracownik magazynu  pracownik obróbki skóry
 pracownik transportowy (operator wózka jezdniowego)
 referent do spraw technologii produkcji do spraw produktu
 referent w dziale administracji
 referent/specjalista do spraw jakości dostaw
 referent/specjalista do spraw zakupów bezpośrednio produkcyjnych
 serwisant  sprzedawca-magazynier
 szlifierz
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 niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania
posiadanych nieruchomości. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr 0050.67.2018 z dnia 4
kwietnia 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
Burmistrz Miasta Wojcieszów
informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta w
Wojcieszowie przy ul. Pocztowej
nr 1 oraz na stronie internetowej
gminawojcieszow.bipgmina/prawo
lokalne/zarządzenia zostały podane
do publicznej wiadomości wykazy
nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży oraz dzierżawy stanowiące załączniki do zarządzeń
Burmistrza Miasta Wojcieszów nr
0050.489.2018 i nr 0050.490.2018.

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. 76 878 14 74
INFORMACJA
Urząd Miejski w Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Złotoryi (parter) oraz
Zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja, tj.
w Rejonowym Przedsiębiorstwie
Komunalnym Sp. z o.o., wywieszona została lista lokali do remontu
we własnym zakresie i na koszt
przyszłego najemcy.
Osoby umieszczone na liście osób
oczekujących na przydział lokali do
remontu, które otrzymały pisemne
powiadomienie, winny złożyć ofertę
na jeden wybrany lokal.
Oferty należy składać w Biurze
Obsługi Interesantów w pokoju nr 1
(parter) w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1. Wszelkie informacje w sprawie przydziału
lokali mieszkalnych udzielane są
w pok. 7 w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi (w godz. od 7:00 do 15:00
od poniedziałku do czwartku oraz
w piątki od 7:30 do 14:30).

tel. 604 160 836

USG serca, brzucha, tarczycy

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

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

i czarno-białe)

 Odbitki z wszelkich nośników

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

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

specjalista neurolog

Burmistrz Miasta Wojcieszów
informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta w
Wojcieszowie przy ul. Pocztowej
nr 1 oraz na stronie internetowej
gminawojcieszow.bipgmina/prawo
lokalne/zarządzenia został podany
do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy stanowiący załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Wojcieszów nr 0050.497.2018.

DARMOWA
SZKOŁA RODZENIA
Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o.
przy ul. Hożej 11 w Złotoryi

zaprasza na zajęcia w siedzibie szpitala,
które prowadzi położna Iwona Piendel
– oddziałowa Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
w poniedziałki od godz. 17:00
Tel. kontaktowy: 691 970 014

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

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 0050.80.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

INFORMACJA
Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym na terenie miasta
Złotoryi sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, że
z dniem 31 maja 2018 r.
upływa termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r.
Opłaty można dokonać w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi (bez prowizji) lub w innym banku na rachunek bankowy Urzędu
Miejskiego w Złotoryi nr 20 8658 0009 0000 3506 2000 0020.
UM Złotoryja
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Na rowerach uczcili 3 maja
Prawie 80 rowerzystów w różnym wieku uczciło święto narodowe wsiadając na rower i biorąc udział w Złotoryjskim 3-majowym Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. Tuż przed startem
kilkanaście delegacji z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja złożyło kwiaty
pod pomnikiem Niepodległości.

D

zisiejsze święto jest jedynym
w kalendarzu naszych świąt
państwowych, u którego genezy
nie leży tragedia narodowa, lecz
wysiłek intelektualny i wiara w
to, że Polska może być wielkim i
wspaniałym państwem. Konstytucja 3 maja, choć obowiązywała tak
naprawdę przez jeden rok, była na
tyle doniosłym dziełem, że prze-

straszyła trzy wielkie mocarstwa,
które zawarły pakt, aby unicestwić
nasze państwo. Ten jeden rok
wystarczył, aby przez następne
200 lat Konstytucja 3 maja była
dla wszystkich Polaków gwiazdą
przewodnią, czymś co będzie prowadzić do niepodległości, do suwerenności naszego kraju – mówił
podczas przemówienia burmistrz

Robert Pawłowski.
Tuż po tych słowach przedstawiciele szkół, władz samorządowych, stowarzyszeń, instytucji i
przedsiębiorstw złożyli wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Niepodległości. Następnie część osób
udała się do kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
na mszę świętą, a grupa cyklistów
ruszyła na rajd rowerowy.
Każdy uczestnik przed startem
otrzymał biało-czerwone wiatraczki, które zostały przymocowane
do rowerów i podkreślały charakter rajdu. W tym roku cykliści
ruszyli w przeciwnym kierunku
niż w ubiegłych latach. Trasa przebiegała przez Kopacz, Rokitnicę,
Prusice, Leszczynę i Stanisławów.
To właśnie na terenie bazy lotniczej „Baryt” rowerzyści, pośród
których było bardzo dużo dzieci,
mogli się zregenerować i zjeść ciepły posiłek. Atrakcją, szczególnie
dla najmłodszych, była wystawa
różnych rodzajów broni oraz pojazdów wojskowych.
– Jechało się dość trudno, ale były
momenty chwały. Najgorzej było,
kiedy jechaliśmy po kamieniach
pod górę – mówił 9-letni Marcin
Iwanowski, dla którego był to
trzeci i najlepszy jak do tej pory
3-majowy rajd. – Jak jechałem, to
czułem, że bardzo nogi mi się męczą i nie mogłem wytrzymać ale
jakoś dałem radę – mówił z kolei
Hubert Tymczyk, który w rajdzie
liczącym ok. 33 km uczestniczył
po raz pierwszy.
Organizatorem Złotoryjskiego
3-majowego Rodzinnego Rajdu
Rowerowego był Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji.
(imp)

