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Uwaga Czytelnicy! Następny numer
„Gazety Złotoryjskiej” ukaże się
w sprzedaży 7 czerwca 2018 r.
SIEPER w Złotoryi, ul. Przemysłowa 7

zatrudni pracowników
na umowę o pracę
na stanowiska:

- MONTER ZABAWEK,
- OPERATOR MASZYN
NA WYDZIALE ODLEWNI.

Po okresie próbnym możliwość przekształcenia umowy na stałe.
Telefon kontaktowy: 76 878 17 90

Na święto miasta

1000.
oddajemy Wam, Drodzy Czytelnicy,

numer „Gazety Złotoryjskiej”.

Dziękujemy, że wciąż jesteście z nami

i życzymy przyjemnej lektury.
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KRONIKA
POLICYJNA

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

„Zakablował”
i może posiedzieć

KRONIKA
STRAŻACKA

Złotoryjscy policjanci ustalili i zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież 90 metrów kabla energetycznego.

P
Kradzież prosto z kieszeni
(Złotoryja) – Nieznany sprawca
wykorzystał nieuwagę kobiety
robiącej zakupy w jednym ze
sklepów w centrum miasta i ukradł
jej z kieszeni kurtki portfel z pieniędzmi oraz kartą płatniczą.

Włam do magazynu
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy, pokonując zabezpieczenie drzwi wejściowych do pomieszczenia magazynowego przy ul. Krzywoustego,
dostali się do środka, skąd ukradli
kilka litrów oleju silnikowego oraz
metalowe elementy. Straty powstałe
na skutek włamania szacuje się na
kwotę kilkuset zł.

Gdzie zapisać dane?
(Wojcieszów) – Jeden z mieszkańców zgłosił, że za pośrednictwem
portalu aukcyjnego dokonał zakupu dysku twardego. Pomimo
wpłaty pieniędzy na określone
konto bankowe zamówionego
przedmiotu nie otrzymał.

Zabrał kasę i milczy
(Złotoryja) – Mężczyzna poinformował, że za pośrednictwem portalu internetowego kupił telefon
komórkowy. Z kolei kobieta, za
pośrednictwem tego samego portalu, kupiła obuwie. Obie osoby po
wpłaceniu pieniędzy na wskazany
rachunek bankowy zamówionych
towarów nie otrzymały, a kontakt
ze sprzedającymi urwał się.
Na podst. inf.
sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

rzewód należał do wrocławskiego przedsiębiorstwa, którego
pracownicy na terenie złotoryjskiej
oczyszczalni ścieków wykonywali
prace modernizacyjne. Wartość
skradzionych kabli szacuje się na
kwotę 3,5 tys. zł. O dalszym losie

zatrzymanego zadecyduje sąd. –
Za przestępstwo, które popełnił,
grozi kara więzienia w wymiarze
od 3 miesięcy do 5 lat – informuje
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
(ask)

Po pracy złapał złodzieja
Dzielnicowy z posterunku policji w Świerzawie udowodnił,
że policjantem jest się nie tylko podczas służby, ale także
poza nią. Funkcjonariusz zauważył wybiegającego ze sklepu złodzieja, którego zatrzymał.

P

olicjant, będąc w czasie wolnym od służby, wybrał się na
zakupy do jednego ze sklepów na
terenie Wojcieszowa. W sklepie
zauważył mężczyznę, który stał
w pobliżu drzwi i trzymał w
rękach artykuły spożywcze. W
pewnej chwili „klient” wybiegł na
zewnątrz. Policjant nie miał wątpliwości, że doszło do kradzieży.

Błyskawicznie udał się za sprawcą. Chwilę później zaskoczony
52-latek został zatrzymany.
– Złodziej został ukarany mandatem karnym w wysokości 500
zł, a część skradzionego towaru
wróciła na sklepowe półki – mówi
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
(ask)

Przekroczył prędkość
o „sześćdziesiątkę”
W Łukaszowie złotoryjska policja zatrzymała mieszkańca
powiatu lwóweckiego, który jechał z prędkością 101 km/h w
miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h. Za
złamanie przepisów ruchu drogowego 37-letniego amatora
szybkiej jazdy nie ominą surowe konsekwencje.

P

olicjanci ze Złotoryi wielokrotnie apelują do kierowców
o bezpieczną jazdę oraz dostosowanie prędkości do ograniczeń jak
i warunków ruchu. – Z naszych
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analiz wynika, że nie zawsze
konsekwencje łamania przepisów
drogowych ponoszą sami sprawcy. W wielu wypadkach ofiarami
są inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest
uświadomienie wszystkim, którzy
wsiadają za kierownicę, że wolniej
znaczy bezpieczniej – apeluje
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
W Łukaszowie za kierownicą
pędzącego auta siedział 37-letni
mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Za „piractwo drogowe”
mundurowi nałożyli na mężczyznę mandat karny w wysokości
500 zł oraz 10 punktów karnych.
Dodatkowo za to, że przekroczył
dozwoloną prędkość w terenie
zabudowanym, stracił prawo jazdy
na 3 miesiące.
– W trosce o bezpieczeństwo
podróżujących po raz kolejny apelujemy o rozwagę i przestrzeganie
przepisów ruchu drogowego – dodaje sierż. Dominika Kwakszys.
(ask)

Za dużo w windzie
(Złotoryja, 8 maja) – W szpitalu powiatowym przy ul. Hożej
doszło do zablokowania windy
między piętrami. 7 osób, które
utknęły w środku, wezwało przez
telefon komórkowy straż pożarną
na pomoc. Zanim dojechały służby ratownicze, windę otworzyli
pracownicy szpitala przy pomocy
klucza do awaryjnego otwierania
drzwi. Przyczyną awarii było
najprawdopodobniej przeciążenie
windy.

Zatoczka mazi
(Pow. złotoryjski, 8-10 maja) – Na
ul. Kościuszki w Złotoryi pojawiła
się plama oleju napędowego o wielkości kilku metrów kw. Substancja
wyciekła najprawdopodobniej z
nieustalonego pojazdu. Strażacy
z PSP zabezpieczyli ją do czasu
przyjazdu przedstawiciela zarządcy
miejskich dróg. Z kolei w Wilkowie
użytkownicy drogi powiatowej
zgłosili o wycieku błotnistej mazi
w szutrowej zatoce autobusowej.
Straż zabezpieczyła rozlewisko i
przekazała je zarządcy drogi.

Zaskroniec robił za żmiję
(Świerzawa, 9 maja) – Straż
pożarna otrzymała zgłoszenie
od wystraszonych mieszkańców,
że w jednym z garaży znajduje
się żmija. Gad miał wpełznąć do
pomieszczenia przez szczelinę.
Strażacy z miejscowej OSP i
złotoryjskiej PSP usunęli część
wyposażenia na zewnątrz i znaleźli węża. Wtedy okazało się, że
to zaskroniec, a nie żmija. Gad
został schwytany i wypuszczony
w lesie.

Dojazdu brak
(Leszczyna, 11 maja) – Na drogę
powiatową spadł konar, który
częściowo zablokował przejazd.

Usunięciem zawalidrogi przy pomocy pił zajęli się strażacy z PSP
i OSP Prusice.

Gotował i zapomniał
(Sędziszowa, 11 maja) – W jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Polnej doszło
do zadymienia. Dym pojawił się
również na klatce schodowej.
Na miejsce przyjechali strażacy,
którzy przeprowadzili rekonesans.
Przyczyną zadymienia było pozostawienie przez lokatora garnka z
potrawą na gazie. Straż pożarna
wyniosła garnek na zewnątrz,
przewietrzyła lokal i sprawdziła,
czy nie ma w nim gazów trujących. W zdarzeniu poszkodowana
została 1 osoba, która uskarżała
się na złe samopoczucie i została
zabrana przez karetkę pogotowia
ratunkowego do szpitala. Na miejscu pojawił się również patrol policji, który ukarał zapominalskiego
lokatora mandatem za stworzenie
zagrożenia pożarowego.

Nie czas na palenie
(Wojcieszów, 12 maja) – W budynku wielorodzinnym przy ul.
Chrobrego doszło do pożaru sadzy w przewodzie kominowym.
Zagrożenie likwidowali strażacy
z miejscowej OSP i złotoryjskiej
PSP, którzy dotarli do korony
komina i przy użyciu kuli kominiarskiej zbili sadzę i wybrali ją
na zewnątrz przez wyczystkę w
piwnicy.

Próbowali, ale nie ugasili
(Lubiatów, 12 maja) – Na autostradzie A4 zapaliło się bmw 318.
Poszkodowanych w zdarzeniu
nie było, 2 osoby podróżujące
samochodem zdążyły go opuścić
o własnych siłach. Podjęły nawet
próbę ugaszenia pożaru, ale bezskutecznie. Zdławili go dopiero
strażacy z PSP Złotoryja, którzy
przykryli płonące auto pianą
ciężką. Na czas akcji gaśniczej
zamknięty został ruch w kierunku
Wrocławia. Straty oszacowano na
8 tys. zł.

Drzewa pod prądem
(Podgórki, 17 maja) – Z drzew rosnących przy drodze powiatowej
obłamały się 2 konary, które oparły się o linię energetyczną. Straż
zabezpieczyła miejsce zdarzenia i
wezwała pogotowie energetyczne,
które przyjechało z podnośnikiem
hydraulicznym. Przy jego pomocy
strażacy usunęli zagrożenie.
Na podst. inf.
st. sekc. Mateusza Wodzyńskiego
oprac. (as)

Dy¿ur w ratuszu
Burmistrz Robert Pawłowski prowadzi dyżur dla mieszkańców Złotoryi. Interesantów przyjmuje w każdy wtorek
od godz. 10 do 15 w swoim gabinecie na I piętrze Urzędu
Miejskiego przy pl. Orląt Lwowskich.
Aby skorzystać z dyżuru, należy wcześniej ustalić termin
spotkania telefonicznie (76 877 91 00) lub osobiście w
sekretariacie Urzędu Miejskiego.

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Dni Złotoryi zapięte
na ostatni guzik
W stolicy polskiego złota trwa „złoty tydzień”, którego kulminacją będą Dni Złotoryi. W najbliższy weekend w ruch pójdą miski do płukania
złotego kruszcu, nie zabraknie wydarzeń sportowych i kulturalnych, a wisienką na torcie ma być to, na co mieszkańcy czekają najbardziej
– muzyczne show na scenie.

3

dni, 7 koncertów, 10 godzin muzyki – to liczby nadchodzącego
święta miasta, które zapowiada się
bardzo atrakcyjnie. Na scenie rządzić będą polskie gwiazdy estrady
– tak Złotoryjski Ośrodek Kultury i
Rekreacji chce zaakcentować 100lecie odzyskania przez nasz kraj
niepodległości. W Rynku wystąpią
Virgin i Doda, Poparzeni Kawą
Trzy, Ogień, Paraluzja, Korabel,
Marioo i Wild Ride.
Wydarzeniem sportowym będzie
niewątpliwie Złota Dycha – bieg
po ulicach starówki z metą niedaleko sceny w Rynku. To jedna z tegorocznych premier Dni Złotoryi.
W sobotnie popołudnie wystartuje
w nim kilkuset biegaczy. Symboliczny finisz na głównej scenie będzie miał również dzienno-nocny
rajd Wulkany, w którym weźmie
udział aż 300 osób. Wśród atrakcji sportowych także pokaz sztuk
walk, turnieje w tenisa stołowego
i ziemnego oraz w brydża.
W sobotę będzie się też działo
na scenie w ośrodku kultury.
Dni Złotoryi uświetni premiera
kolejnego spektaklu złotoryjskiego Teatru Trzech Pokoleń
pt. „Dziób w dziób”.
Dzieci również znajdą coś dla
siebie w programie. W niedzielę

w Rynku odbędą się zawody dla
siłaczy w wersji junior. Organizatorzy przygotowali też koncert
złotoryjskich talentów oraz występy sceniczne przedszkolaków
i starszych uczniów.
Tegoroczne święto miasta to
także wesołe miasteczko, prezentacja starych aut i motocykli,
laserowe show i dyskoteka z Muzycznym Radiem oraz otwarcie
Alei Złotych Ludzi w Rynku. I
oczywiście korowód mieszkańców, który w tym roku ma być
biało-czerwony – w tradycyjnym
konkursie na najlepszy strój
oceniane będą tylko prezentacje
nawiązujące do 100-lecia odzyskania niepodległości.
ni Złotoryi i mistrzostwa
Polski w płukaniu złota odbędą się tradycyjnie w ostatni
weekend maja (25-27). Ale już
od poniedziałku 21 maja w Złotoryi rozpoczęły się wydarzenia
towarzyszące świętu miasta. W
„złoty tydzień” mocno włączyli
się uczestnicy miejskiego programu Aktywni 50+, którzy niemal
codziennie świętują na sportowo.
Z kolei koncert dla mam przygotowały dzieci ze złotoryjskich
przedszkoli. A seniorzy spotkali
się na karaoke i zaśpiewali prze-

D

Białego i czerwonego
w piątek nie zabraknie
Jedenaście grup zgłosiło się do konkursu na najlepszą prezentację podczas piątkowego korowodu. Niektóre z nich,
jak te ze szkół, będą bardzo liczne, więc zapowiada się, że
na inaugurację Dni Złotoryi starówka utonie w kolorach
białym i czerwonym.

P

owalczyć o zwycięstwo chcą
m.in. szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne oraz przedszkola,
seniorzy, stowarzyszenie Nasze
Rio oraz fundacja Animus. W korowodzie zaprezentuje się również
załoga zakładu Borgers.
Tegoroczny korowód ma być
wyjątkowy, bo biało-czerwony
– grupy, które zgłosiły się do
konkursu, obowiązuje stylistyka
narodowa. W ten sposób wydarzenie otwierające święto nasze-

go miasta ma się mocno wpisać
w obchody 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Korowód wyruszy w piątek 25
maja o godz. 17:30. W związku
ze zmianą lokalizacji sceny w
Rynku, pójdzie w tym roku w
odwrotnym kierunku – z ul.
Basztowej przez pl. Reymonta,
Żeromskiego, pl. Niepodległości,
Mickiewicza, pl. Matejki i Piłsudskiego do górnego Rynku.
(as)

boje 100-lecia.
A jak „złoty tydzień”, to rywalizacja o złoty kruszec, i to w
różnych odsłonach. Już po raz
25. nad złotoryjskim zalewem
odbędą się Mistrzostwa Polski w
Płukaniu Złota. Swoje zawody

z miską będą mieli wspomniani
aktywni 50+ oraz dzieci ze złotoryjskich szkół podstawowych.
O tytuł mistrza Polski w płukaniu
złota rywalizować też będą osoby
niepełnosprawne.
Organizatorami Dni Złotoryi

są: Urząd Miejski w Złotoryi,
Złotoryjski Ośrodek Kultury i
Rekreacji, Polskie Bractwo Kopaczy Złota oraz Hala Sportowa
„Tęcza”.
Plakat z programem na str. 7.
(as)

Powstanie nowy zakład na
gruntach przy strefie
Miasto sprzedało za prawie pół miliona złotych półtorahektarową działkę przemysłową
przy ul. Strefowej. Halę produkcyjną ma na niej postawić spółka Euromill z Wilkowa.
Zatrudnienie znajdzie w niej ok. 50 osób. To kolejne przedsięwzięcie, które przyciągnęła
polityka proinwestycyjna złotoryjskiego ratusza.

N

ieruchomość składa się z
dwóch działek, jest niezabudowana i liczy dokładnie 1,41 ha.
Znajduje się obok złotoryjskiej
podstrefy Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, po lewej
stronie ul. Strefowej. To w tej
chwili grunty orne, ale w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczone
są pod zabudowę przemysłową.
Euromill zapłacił za nie gminie
miejskiej 420 tys. zł.
– Chcemy do końca 2019 roku
wybudować halę produkcyjną o
powierzchni tysiąca metrów kw.
wraz z częścią biurową liczącą
400 metrów kw. To na początek.
Działka jest rozwojowa, będziemy
dysponowali zapleczem, które pozwoli nam na ewentualną
rozbudowę hali, jeśli takie będą
wymagania rynku. Jesteśmy na-

stawieni na rozwój – mówi Jakub
Kosiński, prezes spółki.
Euromill to przedsiębiorstwo
w 100 proc. z polskim kapitałem,
które zajmuje się wyginaniem rur
i profili stalowych oraz obróbką
plastyczną metali na zimno. Główny zakład firmy znajduje się we
Wrocławiu. W 2013 r. utworzony
został oddział w Wilkowie, który
w tym roku przekształcił się w
osobną spółkę pod nazwą Grupa Euromill. Wilkowski zakład
funkcjonuje w wynajętych pomieszczeniach na terenie dawnych
zakładów górniczych Lena, które
szybko okazały się za ciasne.
– Rynek w tej branży dynamicznie
się rozwija i brakuje nam miejsca,
by realizować coraz większą liczbę zleceń. 5 lat pracowały u nas 2
osoby, teraz zatrudniamy 20. Co
roku w zasadzie zwiększamy za-

trudnienie dwukrotnie – podkreśla
Artur Śnieszko, współwłaściciel
zakładu.
Koszt wybudowania hali spółka
szacuje na 3-4 mln zł, do tego
trzeba jednak doliczyć inwestycje w park maszynowy. Euromill
zamierza zainwestować m.in. w
spawalnictwo i obórkę CNC, czyli
toczenie i frezowanie sterowane
numerycznie.
Zakład Euromillu to kolejna
inwestycja, która będzie zrealizowana w naszym mieście dzięki
zabiegom Urzędu Miejskiego w
Złotoryi. – Mocno się napracowaliśmy się, aby ściągnąć tego
inwestora do Złotoryi, walka o
pozytywną dla miasta decyzję
firmy trwała prawie rok – podkreśla burmistrz Robert Pawłowski.
(as)
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„Niebo a ziemia”
na złotoryjskich
trawnikach

Telewizja spróbuje
rozkochać w Złotoryi
W Złotoryi realizowany był program „Zakochaj się w Polsce” z udziałem znanego aktora
Tomasza Bednarka. Odcinek o urokach naszego miasta pokaże Telewizja Polska.

Z

akochaj się w Polsce” to program krajoznawczy, emitowany najczęściej w sobotnie przedpołudnie na antenie TVP1. Prowadzi
go Tomasz Bednarek, aktor znany
m.in. z roli w serialu „Klan”. Każdy
odcinek nagrywany jest w innym
zakątku naszego kraju. Filmowcy
pokazują najcenniejsze i najpiękniejsze zabytki, naturę, niezwykłe
miejsca i nietuzinkowych ludzi.
Jeden z najbliższych odcinków
zaprezentuje widzom TVP1 Złotoryję. Prowadzący, który na planie
filmowym lubi zdobywać nowe
umiejętności, w naszym mieście
nauczył się m.in. płukać złoto w
Kaczawie. Odwiedził też Kopalnię
Złota „Aurelia”, Basztę Kowalską,
wieżę widokową kościoła Mariac-

Od niedawna na złotoryjskich trawnikach pracuje nowa,
bardziej wydajna kosiarka.

kiego oraz przespacerował się po
starówce. W scenariuszu znalazło
się też miejsce dla Skansenu Górniczo-Hutniczego w Leszczynie.

K

ubota G23 to „świeży” nabytek Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Kosiarka
pod wieloma względami jest
lepsza od poprzedniczki.
– W porównaniu ze starą, to niebo

na trawniku, na którym pracowała, pozostaną niedokoszone
fragmenty, zwłaszcza w miejscach
trudno dostępnych, nie znaczy
to, że nasi pracownicy wykonali
swoje zlecenie niechlujnie. W

a ziemia. Lepiej kosi i ma większy pojemnik na trawę, więc nie
muszę go co chwilę opróżniać –
chwali operator sprzętu. Oprócz
większego kosza maszyna posiada
możliwość wysokiego wysypu trawy, co umożliwia automatyczny
wyładunek.
Większa jest także wydajność,
a co za tym idzie – możliwość
koszenia większych obszarów
w krótkim czasie. – Ten postęp
technologiczny spowodował, że
koszenie dużych powierzchni
idzie nam bardzo szybko. Wąskie gardło stanowią w tej chwili
wykaszarki, które jeszcze nie
nadążają za nową kosiarką. Jeśli

ciągu 2-3 kolejnych dni pojawią
się ludzie z wykaszarkami i zrobią
resztę – tłumaczy Paweł Macuga,
wiceprezes RPK.
Kosiarka będzie używana także
zimą, gdyż można do niej przymocować pług do odśnieżania
oraz, co bardzo ważne, ogrzewaną
kabinę.
RPK sukcesywnie modernizuje
swój park maszynowy. Bardziej
nowoczesne i wydajne urządzenia
odciążają pracowników zatrudnionych w komunalnej spółce, o
których na rynku pracy jest coraz
trudniej.

Gdy tylko będzie znana data emisji odcinka o Złotoryi, poinformujemy o tym naszych czytelników.
(as)

Deszcze Odrzańskiej już niestraszne
Brukowanie ulicy Odrzańskiej zbliża się do końca. Mieszkańcy tej części osiedla Nad Zalewem, którzy na utwardzenie jezdni czekali od wielu lat, za mniej więcej 2 tygodnie wreszcie
będą mogli dojechać do swoich domów po równej nawierzchni. Prace ﬁnansuje miasto
Złotoryja.

L

egnicka firma Ol-Garden
wykonała 3/4 prac przewidzianych kontraktem. Gotowa jest
kanalizacja deszczowa i połowa
jezdni z kostki brukowej wraz ze
zjazdami na posesje. Pozostała
część ulicy ma już położoną podbudowę, a wykonawca układa
krawężniki.
– Prace przebiegają bez większych problemów technicznych
i utrudnień dla mieszkańców. Na
przełomie maja i czerwca ul. Odrzańska powinna być gotowa do
odbioru – zapowiada Jacek Janiak,

naczelnik Wydziału
Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi.
Inwestycja, której koszty pokryje
budżet miejski, ma
kosztować blisko
289 tys. zł.
Odrzańska to już
druga ulica, którą złotoryjski ratusz poddał modernizacji w ostatnich miesiącach.
Na początku tego roku została

oddana do użytku ul. Gwarków,
także czekająca przez wiele lat
na remont.
(as)

Ratusz szuka inspektora do pracy
Inspektora ochrony danych osobowych szuka do pracy Urząd Miejski w Złotoryi. To nowe
stanowisko, którego dotąd nie było w strukturach magistratu. Zajmie się wprowadzaniem
w życie w ratuszu i jednostkach podległych przepisów wynikających z europejskiego
rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Dokumenty aplikacyjne kandydaci mogli
składać do środy 23 maja. Wkrótce odbędzie się konkurs.

W

ymóg zatrudnienia inspektora wynika z nowych
regulacji dotyczących ochrony
danych osobowych. Powołać go
musi każdy organ lub podmiot
publiczny.
Inspektor w złotoryjskim
ratuszu ma być zatrudniony na
3/4 etatu. Kandydat na to stanowisko musi mieć wykształcenie
wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii oraz co
najmniej 5-letni staż pracy. A
także obywatelstwo polskie. I

co najważniejsze – bardzo dobrą
znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz
ustawy z o ochronie danych osobowych. Dobrze, jeśli będzie miał
ukończone studia podyplomowe
w zakresie bezpieczeństwa informacji i staż pracy na stanowisku
z tym związanym.
Co będzie należało do zadań
nowego pracownika ratusza?

Przede wszystkim monitorowanie
przestrzegania przepisów i procedur dotyczących ochrony danych
osobowych w UM i jednostkach
miejskich oraz informowanie
administratora danych, podmiotu
przetwarzającego oraz pracowników, którzy dane osobowe
przetwarzają, o obowiązkach spoczywających na nich w związku z
RODO. Inspektor zajmie się też
szkoleniem pracowników.
(as)

(ms)

Włam
pod okiem kamery
W ubiegłym tygodniu w nocy operator monitoringu zauważył włamanie do jednego ze sklepów przy ul. Piłsudskiego
w Złotoryi.

W

łamywacz, po wybiciu
szyby wystawowej, zabrał
ze sklepu towar i zaczął uciekać.
Powiadomiony przez operatora monitoringu patrol policji

zatrzymał niemal na gorącym
uczynku sprawcę, który oddalał
się z miejsca włamania.
(ask)

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

Deszczówka zmieni kierunek
– spłynie Lubelską zamiast Hożą
Koniec z zalewaniem budynków w rejonie ulic Hożej i Wiśniowej! Złotoryjski ratusz zlecił przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3. Woda z hali „Tęcza” i szkolnego gmachu, które są największymi „producentami”
deszczówki w górnej części Złotoryi, ma za kilka miesięcy spływać na ul. Lubelską, a nie w dół miasta. Magistrat pozyskał
na to zadanie doﬁnansowanie.

W

tym tygodniu rozkopano
ul. Szczęśliwą pod nowe
ruryDla mieszkańców Tęczowej, Wiśniowej czy Hożej każda
większa ulewa oznacza w tej
chwili stan alarmowy. Wkładają
kalosze, sypią piasek do worków
i układają je wzdłuż płotów. Kanalizacja w tym rejonie miasta nie
jest w stanie przyjąć masy wody
deszczowej spływającej od strony
„trójki”. Ciśnienie jest często tak
duże, że wysadza do góry dekle
studzienek. Na jezdniach tworzą
się olbrzymie kałuże. Tak się
dzieje przynajmniej od kilkunastu
lat – problem przybrał na sile, gdy
do kanalizacji deszczowej podpięte zostały budynki gimnazjum
i hali „Tęcza”, w której dach ma
ogromne rozmiary.
Dlatego Urząd Miejski w Zło-

toryi chce odwrócić kierunek
spływania deszczówki – ma
płynąć na obrzeża miasta, a
nie do centrum. Woda z kilku
ulic w rejonie „trójki” będzie
skierowana nowymi rurami
do kanalizacji deszczowej w
ul. Lubelskiej. Stąd popłynie rowami przy boisku w
kierunku Jerzmanic-Zdroju,
gdzie wpadnie do Drążnicy, a
następnie do Kaczawy.
Pierwsza część inwestycji,
na którą mieszkańcy domków
i bloków w rejonie ul. Hożej
czekają od lat, została zrealizowana jesienią zeszłego
roku. Rejonowe Przedsiębiorstwo
Komunalne, które jest wykonawcą
zadania, przebudowało wtedy
studnie i położyło nowe rury o
większej średnicy w górnej części

ul. Wilczej oraz przy SP 3 (łącznie
z małą salą gimnastyczną) i hali
„Tęcza”. By nie utrudniać życia
okolicznym mieszkańcom i nie
blokować przejazdu rodzicom

odwożącym dzieci do szkoły,
większość prac przeprowadzona
została metodą bezwykopową,
tzw. przeciskami.
Kilkanaście dni temu RPK
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zaczęło drugi i ostatni etap modernizacji. Tym razem do nowej
kanalizacji podłączane są wszystkie budynki na ul. Szczęśliwej
oraz górna część ulic Tuwima
i Mieszka I. Spółka komunalna
położy w ziemi 429 m nowych
rur o średnicy od 200 do 315 mm.
Zamontowanych też zostanie 27
studzienek kanalizacyjnych i 3
studnie rewizyjne.
– Na ul. Szczęśliwej dotąd w ogóle
nie było kanalizacji deszczowej.
Woda z deszczu spływała do kanalizacji ogól-nospławnej i trafiała
do oczyszczalni. Mieszkańcom
wybijały przez to ścieki w instalacji
sanitarnej. Teraz tych problemów
nie powinno już być. Odwodnimy
też grunty przy ul. Szczęśliwej,
by woda spływała na Lubelską –
tłumaczy Jacek Janiak, naczelnik
Wydziału Architektury Geodezji i
Rozwoju Miasta w UM.
Drugi etap prac ma kosztować
340 tys. zł. Inwestycja ma wsparcie Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu, który
przekazał miastu 69 tys. zł dotacji
i 207 tys. zł w formie nisko-oprocentowanej pożyczki. Pozostałą
kwotę wyłoży budżet miejski.
Nowa kanalizacja deszczowa
ma być gotowa do października
tego roku.
(as)

Stare lodówki uszczuplają kasę miejską
Ponad 120 razy złotoryjanie skorzystali w kwietniu z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. To dwa razy więcej niż w poprzednich miesiącach. Wciąż jednak łatwiej jest nam wyrzucić wysłużoną lodówkę czy wersalkę na śmietnik pod domem niż wywieźć na pl. Sprzymierzeńców. Tymczasem
wg przepisów prawa, takie chodzenie na łatwiznę to nic innego jak zaśmiecanie miasta, za które grozi kilkusetzłotowa grzywna.

S

tare graty ustawione pomiędzy pojemnikami na śmieci
czy świeżo wycięte z ogródka
krzaki wystające daleko poza
kontener to częsty widok na
złotoryjskich osiedlach. Przypomnijmy jednak, że wystawianie
odpadów wielkogabarytowych
obok boksów śmietnikowych,
przed nieruchomość lub w inne
miejsce do tego nieprzeznaczone jest zwykłym zaśmiecaniem
miasta i traktowane jest jako
wykroczenie, zagrożone karą
grzywny do 500 zł. W niektórych miejscach Polski są one
egzekwowane.
Odpady wielkogabarytowe
to poważny problem w naszym
mieście. Zwykła śmieciarka nie
jest w stanie ich zabrać. Urząd
Miejski w Złotoryi płaci Rejonowemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu za dodatkowe kursy
pojazdem przystosowanym do
zbierania tego typu „podrzutków”. Pieniądze na ten cel pochodzą z opłat mieszkańców
za gospodarowanie odpadami.
Płacimy więc wszyscy za tych,
którym nie chce się pojechać na

PSZOK. – Przy takim podejściu
części mieszkańców, którzy
łamią prawo, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nigdy nie będą niższe, spodziewać się raczej należy ich wzrostu

resowania złomiarzy czy majsterkowiczów, którzy wymontowują
z niej co cenniejsze elementy.
Często zostaje sama obudowa,
którą RPK w końcu zabiera na
PSZOK. – Po takie zdekomple-

– mówi Grzegorz Nowodyła,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Odpadami w UM.
Co więcej, na zużytym sprzęcie
AGD wystawionym na śmietnik
kasa miasta traci podwójnie.
Taka lodówka czy pralka staje
się bowiem przedmiotem zainte-

towane urządzenie nie przyjedzie
już i nie zabierze za darmo firma
zajmująca się utylizacją AGD.
Musimy za każdy kilogram takiego złomu zapłacić dodatkowo
– tłumaczy naczelnik.
unkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdu-

P

je się przy pl. Sprzymierzeńców
7A, tuż przy oczyszczalni ścieków. Od czerwca zeszłego roku
skorzystało z niego ponad 600
mieszkańców. To teren ogrodzony i monitorowany, którego
pilnuje pracownik RPK. Od tych
mieszkańców, którzy regulują co
miesiąc opłatę za odbiór śmieci,
nie pobiera żadnych opłat za pozostawione tu odpady komunalne
z przeznaczeniem do odzysku lub
unieszkodliwienia – wystarczy
wypełnić krótką deklarację i
wyładować śmieci na odpowiednim miejscu placu. – PSZOK
jest uzupełnieniem selektywnej
zbiórki, a dokładnie tzw. odpadów problemowych. Muszą być
one posegregowane, tzn. gruz nie
może być na przykład wymieszany ze ściętą trawą – dodaje
Grzegorz Nowodyła.
Na PSZOK-u można się legalnie pozbyć starych mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego,
gruzu budowlanego pocho dzącego z remontów mieszkań
czy odpadów zielonych z przy-

domowych ogródków (trawa,
liście, ścięte gałęzie). Przyjmuje
również opony z samochodów
osobowych oraz przeterminowane lekarstwa. Wystarczy to
wszystko dostarczyć własnym
transportem. Punkt jest czynny
we wtorki, czwartki i piątki od
godz. 8 do 16, w środy od 10
do 18, a w soboty od 9 do 14.
– Zapraszamy mieszkańców do
korzystania z PSZOK-a – zachęca naczelnik.
Dodajmy, że wrzucanie gruzu
poremontowego do pojemników na odpady zmieszane jest
kategorycznie niedopuszczalne,
ponieważ powoduje on poważne
uszkodzenia mechanizmów zamontowanych w śmieciarkach,
a później urządzeń na linii sortowniczej. Za podrzucanie gruzu
pod śmietnik czy wyrzucanie go
w niedozwolone miejsca grozi
nawet 5 tys. zł kary.
Więcej informacji na temat
PSZOK można znaleźć na stronie internetowej www.zlotoryja.
pl.
(as)
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

300 zmierzy się z Smaczna wystawa
Wulkanami
po wykładzie biskupa
W ramach Dni Złotoryi już po raz drugi odbędą się Wulkany, czyli rekreacyjny marsz nordic walking po Pogórzu
Kaczawskim. Organizatorzy spodziewają się rekordowej
liczby uczestników, którzy mają maszerować również nocą.
Finał w sobotę na scenie w Rynku.

P

rzygotowaliśmy 2 ciekawe
trasy: 50 km (nocno-dzienna)
i 20 km (dzienna), po raz pierwszy
będzie też „Małe Przejście Wulkanów 2018”, czyli 3-kilometrowy
marsz, współfinansowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Staramy się o
objęcie imprezy patronatem honorowym przez marszałka Dolnego
Śląska – informuje Paulina Ruta,
sędzia główny Wulkanów, prezes
i trener Polskiego Stowarzyszenia
Nordic Walking, które jest organizatorem marszu.
W tym roku PSNW spodziewa
się rekordowej frekwencji, bo
aż 300 osób. Organizator musiał
wprowadzić limit uczestników, bo
chętnych było zdecydowanie więcej. Miejsca na listach skończyły
się już w lutym, dlatego uruchomiono listy rezerwowe. – Nasze
możliwości techniczne, ale także
przepustowość szlaków, uniemożliwiają w tym roku start większej
ilości osób – tłumaczy Ruta.
Za przygotowanie trasy odpowiedzialny jest Bartłomiej Dąbrowski
z PSNW. – Chcemy pokazać inną,
nową trasę, oczywiście z wulkanami na czele. Zdobędziemy
górę Górzec, przechodząc przez
ciekawą Drogę Krzyżową, oraz
wzniesienie Rosocha z ruinami
niemieckiej stacji radiolokacyjnej.
Na dystansie 50 km zwiedzimy o
świcie ruiny zamku w Rokitnicy.
Z trasy prawie cały czas będziemy
obserwować inne wulkany: charakterystyczny Wilkołak, Ostrzycę –
„śląską Fudżijamę” czy legendarny
Grodziec z zamkiem na szczycie
– zapowiada Dąbrowski.
Na mecie na uczestników czekają „wulkaniczne mistrzostwa w
płukaniu złota”. Wszyscy, którzy

wezmą udział w marszu, otrzymają medal wręczony oficjalnie
przez organizatorów na scenie w
Rynku.
– Dwa lata temu postawiliśmy
pierwszy, ale stanowczy krok ku
naszej wielkiej rewolucji nordic
walking – krok w stronę rekreacji,
zdrowia, integracji, ale przede
wszystkim turystyki aktywnej z
kijami do nordic walking. Wtedy
w naszych Wulkanach startowało
ok. 40-50 osób. Dziś jest ich 6 razy
tyle! To chyba najlepszy dowód
na to, że idziemy w dobrą stronę.
Wśród osób zapisanych jest nawet
prezes World Goldpanning Association Arturo Ramella z Włoch.
To cieszy, ale także mobilizuje
do dalszej pracy. Do pomocy w
organizacji tak wielkiego wydarzenia potrzebne są osoby z doświadczeniem i miłością do tego,
co robią, do regionu, w którym
mieszkają. Nasza „wulkaniczna
załoga” to Małgorzata i Bartłomiej
Dąbrowscy, Piotr Kaczmarski,
Angela Leśniewska, Agnieszka
i Sławomir Jakimowiczowie,
Anna Lipińska, Violetta Meller i
Agnieszka Studzińska – dodaje z
uśmiechem Paulina Ruta.
Wulkany odbędą się w terminie
25-26 maja w Złotoryi. Pierwszy
start zaplanowano na godz. 22 w
piątek (trasa 50 km), kolejny na
sobotę rano (trasa 20 km), a Małe
Wulkany wystartują po południu
w sobotę. Wszyscy uczestnicy
spotkają się razem na mecie ok.
godz. 16.00-16.30 nad zalewem
złotoryjskim.
Tegoroczne Wulkany odbędą
się w ramach projektu „4 Strony
Nordic Walking”, współfinansowanego przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
(as)

Oddaj krew w święto miasta
W niedzielę 27 maja złotoryjanie po raz kolejny będą mieli
okazję pomóc bliźnim i podzielić się swoją krwią.

S

towarzyszenie Honorowych
Dawców Krwi wraz z koordynatorem akcji Agnieszką
Ardeli już po raz 12. zapraszają
mieszkańców naszego miasta do
udziału w akcji krwiodawstwa.
Zbiórka krwi odbędzie się
w Szkole Podstawowej nr 1 w
Złotoryi w niedzielę 27 maja od
godz. 10 do 13.

Każda chętna osoba będzie
mogła skorzystać z usług fizjoterapeuty. Oprócz tego krwiodawcy, którzy oddadzą swoją
krew, otrzymają karnet do złotoryjskiego kina, który będzie
uprawniał do wejścia na każdy
seans w cenie biletu ulgowego.
(imp)

Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski odwiedził Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Złotoryi, gdzie wygłosił wykład pn. „Kim jesteś człowieku?”.

N

a spotkanie przybyło ok.
30 przedstawicieli złotoryjskiego środowiska oświatowego.
– Bóg stworzył człowieka nie po
to, aby go gnębić, ale by umiał
żyć w radości. I trochę będę o tym
mówił – zapowiedział na samym
początku wykładu biskup Kiernikowski, który jest profesorem
nauk teologicznych.
Wykładowca zauważył, że ludzie
często są przyklejeni („niczym
muchy do lepu”) do własnych
wizji szczęśliwego życia, które
nie zawsze są zgodne z zamysłem
Boga. – My nie żyjemy po to, aby
się zabawiać, tylko aby umieć się
bawić przed obliczem Pana – mó-

wił biskup.
W przerwie prelekcji gość z
Legnicy otworzył wystawę prac
plastycznych Art. Food (obrazy
z jedzenia) młodzieży z Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w
Złotoryi. Były to zdjęcia prac
wykonanych i zjedzonych przez
uczennice szkoły zawodowej.
(ms)

Przyszli na koncert, który
sami zaśpiewali
Około 20 złotoryjan przyszło w niedzielę do Centrum Aktywności Społecznej „Wulkan”, by
wspólnie pośpiewać pieśni i posłuchać wierszy z czasów uchwalania Konstytucji 3 maja i
rozbiorów Polski. To kameralne spotkanie ma być pierwszym z cyklu „wieczornic” patriotycznych – tak ambitnie deklarują organizatorzy, którzy co miesiąc zamierzają zaskakiwać
nowym repertuarem, z innej epoki historycznej.

M

amy w tym roku 100-lecie
odzyskania przez Polskę
niepodległości. Ta rocznica nie
jest jednak jedyną i najważniejszą
przyczyną, dla której się tutaj
spotykamy. Chcielibyśmy,
aby te spotkania z piosenką i
poezją odbywały się cyklicznie, w każdą trzecią niedzielę
miesiąca, nie tylko w roku
jubileuszu, lecz tak długo,
jak długo dopisze publiczności i jak długo starczy chęci
organizatorom – tłumaczył
w niedzielę Roman Gorzkowski, jeden z pomysłodawców
cyklu.
Złotoryjski historyk przygotował wiele ciekawostek
o utworach znajdujących
się w programie. Kilka z
nich było doskonale znanych
(jak choćby „Witaj majowa
jutrzenko”), kilka mniej,
więc nieodzowne okazały się
śpiewniki, które każdy uczestnik
spotkania otrzymał przy wejściu.
Wszystkie pieśni stanowiły małą
lekcję bolesnej polskiej historii.
Wiersze i fragmenty kazań ks.
Piotra Skargi recytowali i czytali
Beata i Jarosław Jańtowie. Na
akordeonie i gitarze zagrali Jerzy

Bucha i Władysław Grocki.
Spotkania patriotyczne organizowane są razem ze Stowarzyszeniem Nasze Rio, które udostępniło

– uważa Barbara Zwierzyńska,
prezes Naszego Rio.
Kolejne wspólne śpiewanie na
patriotyczną nutę zaplanowane

pomieszczenia. – Do współpracy
zachęciła nas animacyjna forma
tych spotkań. Koncertów, apeli w
roku stulecia odzyskania niepodległości jest bardzo dużo, ale takich
uroczystości, w których aktywni
są wszyscy uczestnicy, nie ma
zbyt wiele. Stąd moim zdaniem
wartość społeczna tego projektu

jest o godz. 19 w niedzielę 17
czerwca, oczywiście w „Wulkanie” przy ul. Konopnickiej 22.
Organizatorzy chcą przygotować
do tego czasu polskie pieśni z
okresu napoleońskiego oraz powstania listopadowego. Już teraz
zapraszamy amatorów śpiewu.
(as)
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Kuchnie świata na złotoryjskim Rynku
17 food trucków zawitało do Złotoryi na pierwszy w naszym mieście festiwal smaków. Złotoryjanie mogli skosztować rozmaitych potraw z różnych zakątków świata.

K

uchnia meksykańska, orientalna, amerykańska czy francuska, potrawy takie jak np.
burrito, żabie udka, tajskie lody,
burgery, kalmary, krewetki, sajgonki, pizza, kebab, tajski wrap,
paps, enchilado, tacos, zapiekanki... Było z czego wybierać, bo
serwowano dania, których na co
dzień raczej nie przyrządzamy.
Chociaż na złotoryjskim Rynku
opanowanym przez „mobilne
kuchnie” można było też znaleźć
rodzime potrawy, jak bigos czy

casadie, czyli typową kuchnię
meksykańską. Na wszystkie dania
mamy przepisy od meksykańskiej
szefowej kuchni. Złotoryjanie
bardzo chętnie zamawiają tacosy, ponieważ są 3 różne i można
wypróbować ich smaki. Nie
spodziewaliśmy się aż takiego zainteresowania, co chwilę są duże
kolejki – mówiła zadowolona ze
zlotu w Złotoryi Katarzyna Sowa,
właścicielka stoiska z kuchnią
meksykańską.

chleb ze smalcem i ogórkiem
kiszonym.
– Bardzo fajny pomysł. Próbowaliśmy amerykańskich burgerów
i sajgonki, które nam bardzo
smakowały – zachwalała pani
Iga, która na festiwal przyszła z
rodziną. – Dopiero co przyszliśmy, ale zamierzamy skosztować
różnych dań, szkoda tylko, że nie
ma gdzie usiąść, żeby spokojnie
zjeść – powiedziała z kolei pani
Małgorzata.
– Proponujemy dzisiaj burrito czy

(imp)

Pokazali, że kochają Europę
Przez cały tydzień Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi świętowała Dzień Unii Europejskiej przydający na 9 maja, organizując rozmaite imprezy pod hasłem „Euroweek I love Europe”.

W

ramach imprezy odbyły
się takie wydarzenia jak:
konkurs plastyczno-językowy
dla uczniów klas 1-3, konkurs
multimedialny dla uczniów klas
4-7, quiz wiedzy o krajach europejskich, korowód wraz z pokazem
zwyczajów i kultury krajów europejskich oraz Powiatowy Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej.
W poniedziałek został rozstrzygnięty konkurs plastyczno-językowy „Kraje europejskie” pn. „I love
Europe – Europa oczami dziecka”, przeznaczony dla uczniów
klas 1-3. Komisja w składzie:
Katarzyna Kaliciak-Turkiewicz
(nauczycielka j. niemieckiego i
angielskiego), Aneta Wójcicka
(nauczycielka j. angielskiego),
Klaudia Kobza (nauczycielka j.
angielskiego), Barbara Skorupska
(nauczycielka j. angielskiego),
Jadwiga Starzak (nauczycielka
plastyki), biorąc pod uwagę pomysłowość i estetykę wykonania
prac, postanowiła nagrodzić następujących uczniów: I m. Łukasz
Strzelczyk (1b), Przemysław Mackiewicz (1b), II m. Nikola Burdzicka (3d), Jędrzej Gliwa (2a), Antoni
Kacprzak (1b), Magdalena Kulas
(3a), Agata Piędel (3a), Dominik
Zaraziński (3c), III m. Hubert Brojakowski (3c), Emilia Gudz (1b).

Wyróżnienia otrzymali: Hanna
Andrzejewska (1a), Lena Kieleczawa (3d), Patrycja Klos (3b),

Hałas, 3. Wiktoria Barcz i Błażej
Kobza. Celem konkursu była
przede wszystkim prezentacja

Julia Florczak/Nikola Kwiecień/
Julia Węgielska (4c).
Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni
pamiątkowymi dyplomami i słodkimi niespodziankami, a ich prace
zostały wyeksponowane na tablicy
na parterze szkoły.
We wtorek wyłoniono zwycięzców w konkursie na prezentację
multimedialną o krajach europejskich „I love Europe”. 1. miejsce
zdobyła Julia Hołówka, 2. Maciej

umiejętności językowych uczniów,
propagowanie nauki języków
obcych, a także inspirowanie i
kształtowanie postaw świadomego
i twórczego uczestnictwa w dorobku kultury europejskiej.
Odbył się także quiz wiedzy o
krajach europejskich. Laureatami
quizu zostali: Natalia Bigo i Patrycja Pakuła (1. miejsce), Dawid
Kanclerz i Aleksandra Sajewicz (2
. miejsce), Nikola Wollny, Kacper
Nowak i Jakub Terembuła (3.

miejsce).
W środę barwnie przebrani
uczniowie reprezentujący różne
kraje Europy przeszli w korowodzie ulicami miasta.
W czwartek w sali widowiskowej
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji odbył się Powiatowy
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej,
którego organizatorami były Katarzyna Kaliciak-Turkiewicz, Aneta
Wójcicka i Klaudia Kobza. Jak co
roku, konkurs cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów i
nauczycieli powiatu złotoryjskiego
– wzięło w nim udział 35 młodych
wykonawców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Głównymi
założeniami konkursu były przede
wszystkim: prezentacja umiejętności językowych i wokalnych
uczniów, propagowanie nauki
języków obcych poprzez formę
piosenki, promowanie aktywności twórczej uczniów, a także
prezentacja i popularyzacja wśród
młodzieży szkolnej utworów muzycznych w języku obcym.
Jury w składzie: Małgorzata Napiwocka (dyrektor Ogniska Muzycznego), Urszula Bednarczyk
(nauczycielka j. niemieckiego i
angielskiego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Złotoryi),
Dorota Stawińska (nauczycielka

muzyki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi), biorąc
pod uwagę dobór repertuaru dostosowany do wieku i umiejętności
uczestnika, poprawność językową
wykonanego utworu, jego stopień
trudności, a także ogólne wrażenie
artystyczne i oprawę muzyczną i
wokalną, wyłoniło zwycięzców.
A są nimi: kategoria klas 1-3 szkół
podstawowych I m. Hanna Dudka
(SP nr 3 w Złotoryi) i Natalia
Maćków (SP nr 1 w Złotoryi), III
m. duet Maria Kandora i Agata
Piędel (SP nr 1); kategoria klas 4-6
szkół podstawowych I m. Gabriela
Browolejt (SP nr 3), II m. Kalina
Błaszczyk (SP w Rokitnicy), III
m. Aleksandra Wróblewska (SP nr
3), Maja Hałas (SP nr 1) oraz Łukasz Dębicki (SP w Sokołowcu);
kategoria klas 7 i gimnazjum I m.
Julia Tchorowska (Dwujęzyczne
Gimnazjum w Złotoryi), II m.
Marta Kalityńska (Gimnazjum w
Rokitnicy) i Agata Stryczek (Dwujęzyczne Gimnazjum w Złotoryi),
III m. Karolina Mąkowska (Gimnazjum w Rokitnicy), Nikola Mosio (Gimnazjum w Gierałtowcu)
oraz zespół Martyna Wojciechowska, Angelika Dymańska i Jagoda
Ozga (Gimnazjum w Świerzawie).
Wyróżnienie otrzymał Konrad
Drzewiecki, uczeń klasy 7a SP nr
1. Natomiast serce publiczności
skradła Natalia Maćków, uczennica klasy 3d SP nr 1.
Tydzień poświęcony krajom Europy zwieńczył uroczysty apel, w
którym udział wzięli nauczyciele i
wychowawcy klas oraz uczniowie
SP 1.
(imp)
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Złotoryjska szkoła wystartowała
z superlekcjami
Ponad tysiąc sztuk różnych encyklopedii, słowników i atlasów, a także globusów, mikroskopów, szkieletów, preparatów i innych pomocy dydaktycznych otrzymała Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi w ramach projektu „Dobry start”. Do tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt komputerów, projektorów i tablic multimedialnych oraz setki godzin dodatkowych
zajęć dla 480 uczniów. Takiego bogactwa edukacyjnego jeszcze w „jedynce” nie było…

M

amy tak dużo różnych
pomocy dydaktycznych,
że sami się jeszcze z nimi oswajamy, powoli wprowadzamy je
w życie szkolne – uśmiecha się
Bożena Kraska, dyrektorka SP nr
1. Większość nowiutkiego sprzętu jest już rozpakowana i czeka
w pracowniach przyrodniczych,
matematycznych i informatycznych na swoją kolej na lekcjach.
Szkoła potrzebuje jednak jeszcze
kilku przeszklonych gablot, by

zwierząt, zestawy minerałów i
preparatów (owadów, grzybów,
tkanek człowieka), atlasy, słowniki, encyklopedie czy nawet zestaw
do mierzenia długości. Sprzęt będzie pomocny zwłaszcza podczas
lekcji przyrodniczych i umożliwi
przeprowadzenie większej ilości
doświadczeń i obserwacji.
– Już wiemy, że jesienią nauczymy się posługiwać wiatromierzem, barometrem, termometrem
czy deszczomierzem i będziemy

rozmawia – tłumaczy Bożena
Kraska. Pani dyrektor podkreśla
jednocześnie, że wśród uczniów
coraz mniej jest słuchowców. – Z
teorią dzieci nigdy nie są za pan
brat, rzadko kiedy dociera do nich
tak przekazywana wiedza. Ale jeśli możemy zrobić doświadczenie,
zaprezentować coś na globusie czy
szkielecie, to jest zupełnie inna
praca na lekcji. Współpracujemy
z Politechniką Wrocławską w ramach tego projektu, zorganizowaliśmy już kilka wizyt na uczelni.
Dzieci były zafascynowane tym,
że mogły obserwować, patrzeć,
dotknąć – tłumaczy.
o szkoły trafił też sprzęt komputerowy i multimedialny,
w tym m.in. 27 laptopów, które
pozwoliły na stworzenie nowoczesnej pracowni informatycznej.
Są też tablice interaktywne i projektory oraz 4 przenośne komputery dla osób niepełnosprawnych.
Nauczyciele bardzo się również
cieszą z kamery cyfrowej i aparatu
fotograficznego, którego w szkole
bardzo brakowało, zwłaszcza gdy
trzeba było udokumentować jakąś
szkolną uroczystość.
ie samym jednak sprzętem
żyje uczeń „jedynki”. W
ramach projektu już od stycznia
prowadzone są zajęcia dodatkowe:
logopedyczne, rewalidacyjne,
wyrównawcze, psychologiczno-pedagogiczne, korekcyjne, a
także rozwijające uzdolnienia z
przyrody, matematyki, języków
obcych i informatyki. Objęte są
nimi wszystkie roczniki. – Wielu
uczniów w naszej szkole miało
problem z wymową. Zajęcia
z logopedą czy wyrównawcze
prowadziliśmy już wcześniej, ale
zawsze było ich za mało. Potrzeby
są ogromne – podkreśla dyrektor
Kraska.
rojekt „Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych
w Szkole Podstawowej nr 1” to
dzieło Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
któremu udało się zdobyć dotację z funduszy europejskich w
wysokości 463 tys. zł. Całość ma
kosztować 488 tys. zł.
– Obserwowaliśmy przez kilka
lat dysproporcje na egzaminie
szóstoklasisty pomiędzy naszymi dwiema podstawówkami, SP

D

wyeksponować cały „inwentarz”,
bo część pomocy do nauczania,
zwłaszcza tych o mniejszych
gabarytach, wciąż jest w kartonach. Mają być gotowe na koniec
wakacji. – Nowy rok chcemy
zacząć z przytupem – dodaje pani
dyrektor.
„Jedynka” dostała ok. 1150
sztuk różnych pomocy. Ich lista
zajmuje kilka kartek A4. Są wśród
nich m.in. mikroskopy (elektroniczny i tradycyjne), wagi, globusy podświetlane i indukcyjne,
mapa nieba, teleskop, lornetki,
kompasy, szkielety człowieka i

obserwować pogodę. Pobierzemy
też próbki ziemi i zbadamy je pod
mikroskopem – zapowiedzieli
uczniowie „jedynki” podczas prezentacji dobrodziejstw projektu
„Dobry start”, która miała miejsce
w szkole kilkanaście dni temu.
SP nr 1 dzieci miały do tej
pory problem z dostępem
do pomocy naukowych. – Przykładem są choćby globusy. Dla
całej klasy podczas lekcji był
jeden czy dwa. To stanowczo za
mało. Stąd później problemy z
orientacją na mapie. W domach
się o tym z dziećmi raczej nie

W

N

P

nr 1 i SP nr 3. Zastanawialiśmy
się, jak je zniwelować. Mamy
nadzieję, że ten projekt rozwiąże
ten problem. Polepszenie bazy
materialnej w „jedynce” to jedno,
ale jeszcze ważniejsze są dodatkowe zajęcia kompensacyjne i
wyrównawcze, zwłaszcza wprowadzenie na większą skalę do SP
nr 1 logopedów i psychologów.
To jest sukces tego projektu
– podkreśla burmistrz Robert
Pawłowski.
artość złotoryjskiej inicjatywy doceniają także władze
oświatowe. – Ten projekt rozwija
przy okazji tzw. kompetencje
miękkie uczniów, wynikające
z pracy w grupie czy z innym
nauczycielem niż dotychczas. To
wartość dodana projektu – tłumaczyła obecna na prezentacji w
„jedynce” Małgorzata Sandecka
z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, która zauważyła też, że
„Dobry start” to również duże

W

wyzwanie dla nauczycieli. – Jest
wiele zajęć dodatkowych i trzeba je pogodzić z planem lekcji.
Nauczyciele muszą się poza tym
zaznajomić z nowym sprzętem
dydaktycznym, nie każdy miał
z nim dotychczas do czynienia.
Potrzebna będzie kreatywność z
ich strony. Ale mam nadzieję, że
nawet po zakończeniu projektu u
nauczycieli pozostaną pozytywne
nawyki i nie będą się już posługiwać tylko książką, ale również
pomocami naukowymi, które
przecież w szkole zostaną.
rojekt „Dobry start – poprawa
kompetencji kluczowych w
Szkole Podstawowej nr 1”, który
ma być realizowany do grudnia
2019 r., został dofinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.

P

(as)
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Złotoryjscy nauczyciele z kluczem do Europy
Niedawno grupa nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, biorąca udział w projekcie „Nowoczesny nauczyciel kluczem do sukcesu uczniów”,
otrzymała dokumenty Europass-Mobilność.

E

uropass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich
państw UE równych szans w
przedstawianiu kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego w
sposób zrozumiały nie tylko w
kraju ojczystym, ale również w

całej Europie. Nasi nauczyciele
otrzymali takie dokumenty w języku polskim i angielskim.
Europass-Mobilność może być
wykorzystany m.in. podczas przygotowania kompletnego portfolio
dokumentów związanych z karierą

zawodową, do samooceny i prezentacji kompetencji językowych,
do poszukiwania pracy w kraju i
za granicą.
- Jak widać, możliwości i korzyści
jest bardzo wiele, a nasza szkoła
już od dłuższego czasu stawia na

wykwalifikowaną kadrę, podnoszącą swoje kwalifikacje. Nasi
uczniowie od lat odbywają staże
i praktyki zawodowe za granicą
w różnych zawodach: technik hotelarstwa, technik budownictwa,
technik logistyk i technik informa-

tyk oraz technik mechanik – mówi
nauczycielka Edyta Mularczyk.
Projekt jest współorganizowany
i współfinansowany przez UE ze
środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
(PO WER).
(ask)

Nazbierali
słodkości
dla dzieci
ZÊotoryi.
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Ponad 156 kg słodyczy
udało się pozyskać Fundacji Animus, która przeprowadziła zbiórkę pn. „Dzień
Dziecka z Fundacją Animus”.

Patrycja Rawiak
ZÊotoryi.
Patrycja Rawiak
ZÊotoryi.

R

obiąc zakupy w dwóch złotoryjskich sklepach, tzn. w
Netto i Stokrotce, można było
spotkać wolontariuszy fundacji,
Patrycja Rawiak
których w sumie było 16. Była to
ZÊotoryi.
młodzież ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Złotoryi. Wśród zebranych
rzeczy znalazły się: batony, wafle,
ciastka, czekolady, chrupki, cukierki i wiele, wiele innych.
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DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ZŁOTORYI ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w Żłobku
Miejskim w Złotoryi w wymiarze ½ etatu
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:
spełnienie jednego z poniższych kwaliﬁkacji zawodowych:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub
ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w
księgowości,
b) ukończenie szkoły średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
obywatelstwo polskie,
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione
umyślnie,
nieposzlakowana opinia,
preferowane doświadczenie w pracy w księgowości w administracji publicznej,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:
wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
posiadanie certyﬁkatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
znajomość obsługi programów komputerowych, w tym ﬁnansowo-księgowych, płacowych
obsługujących jednostki sektora ﬁnansów publicznych, np. Płatnika,
znajomość ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3,
znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
znajomość przepisów podatkowych i płacowych,
znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
znajomość ustawy o ﬁnansach publicznych,
znajomość ustawy o rachunkowości w jednostkach sektora ﬁnansów publicznych,
znajomość ustawy Kodeks pracy,
samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na
stres,
rzetelność i wysokie poczucie samodzielności.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- prowadzenie rachunkowości Żłobka Miejskiego w Złotoryi,
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
- dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i ﬁnansowych z planem ﬁnansowym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i ﬁnansowych,
- opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego realizacją,
- prowadzenia spraw pracowniczych, socjalnych i płacowych pracowników Żłobka Miejskiego w Złotoryi,
- terminowe sporządzenie sprawozdań budżetowych oraz innych związanych z realizacją
zadań jednostki,
- przestrzeganie ustawy o ﬁnansach publicznych,
- opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości,
- zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz bieżąca
kontrola i nadzór w tym zakresie,
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz nadzór nad rozliczeniem
inwentaryzacji,
- nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki.
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W kwietniu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys – CV,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z
pełni praw publicznych,
oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w
przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia
z Krajowego Rejestru Karnego),
kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2
ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami
kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 j.t.).
Oferty należy składać u Dyrektora Żłobka Miejskiego w Złotoryi, ul. Letnia 7, 59-500
Złotoryja, w zaklejonych kopertach, z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Nabór
na stanowisko Głównego Księgowego w Żłobku Miejskim w Złotoryi”, w terminie do 5
czerwca 2018 r. do godz. 13 (liczy się data wpływu do Żłobka).
Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni na rozmowę kwaliﬁkacyjną.
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Nie żyje radny powiatowy
W wieku 66 lat zmarł w sobotę Kazimierz Niklewicz, wieloletni członek rady
powiatu złotoryjskiego.

K

azimierz Niklewicz był doświadczonym samorządowcem. W radzie powiatu, w której
reprezentował okręg wyborczy
obejmujący gminy Pielgrzymkę
i Zagrodno, zasiadał w trakcie 4
kadencji (w latach 1998-2003 oraz
2010-2018). Przez wiele też lat
pełnił funkcje kierownicze w złotoryjskim starostwie, będąc etatowym
członkiem zarządu (1998-2003 oraz
2007-2013).
Mandat po Kazimierzu Niklewiczu w 17-osobowej radzie powiatu
obejmie prawdopodobnie Tadeusz
Kinach, który podczas wyborów samorządowych w 2014 r. uzyskał drugi po
zmarłym radnym wynik wyborczy na

liście PSL. Wcześniej jednak komisarz
wyborczy wyda decyzję o wygaśnięciu
mandatu radnego.
(as)

Pożegnanie
Władysława Bąka
Pogrążonym w bólu – żonie Marii, córkom Beacie, Oli, ich rodzinom, siostrze, braciom, przyjaciołom w imieniu sąsiadów składam wyrazy głębokiego i szczerego współczucia.

J

an Paweł II powiedział: „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada,
ale przez to, kim i jaki jest i przez to,
czym dzieli się z innymi”.
Te jakże wymowne słowa są odbiciem
Władysława Bąka, bo to wspaniały
człowiek o wielkim sercu: kochający
mąż, ojciec, dziadek, brat przyjaciel,
sąsiad.
Nigdy nie użalał się nad sobą. Cichy,
skromny, niezwykle wrażliwy, uczciwy, pracowity.
Na pierwszym miejscu była zawsze
rodzina oraz ci, którzy potrzebowali
pomocy i zawsze ją otrzymywali,
nigdy nie usłyszeli odmowy. Wśród nich
byłam i ja, Panie Władysławie – dziękujemy.
Są takie chwile, które w pamięci zostają i
choć czas mija, one nadal trwają. Są takie
osoby jak Pan Władysław, które raz poznane już zawsze będą kochane i pamiętane,
bo człowieka kocha się nawet wtedy, kiedy
odejdzie.
Śmierć nie jest końcem miłości, tylko ta
miłość ma inny wymiar, wyłącznie duchowy.
Pan Władysław przez całe życie był wierny

prawdzie i ziemi złotoryjskiej i ta ziemia
dziś otuli go swoim płaszczem.
Poeta napisał: „Kiedy żegnasz przyjaciela,
nie smuć się, bo jego nieobecność pozwoli
ci zrozumieć, co najbardziej w nim kochasz”.
W imieniu sąsiadów pragnę zapewnić, że
pozostanie Pan w naszych sercach, pamięci,
wspomnieniach na długie, długie lata.
Panie Władysławie, niech pan spoczywa
w pokoju.
W imieniu mieszkańców Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 48
Janina Romanowska

Podziękowanie wszystkim bliskim i znajomym,
sąsiadom, koleżankom i kolegom z zakładu pracy,
którzy tak licznie wzięli udział
w ceremonii pogrzebowej

ś.p. Władysława Bąka
składają żona i córki z rodzinami
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Z pedagogicznych zbiorów
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Szkolna 1, tel. 76 878 36 61,
e-mail: zlotoryja@dbp.wroc.pl, www.dbp.wroc.pl/zlotoryja.
Czynna – poniedzia³ek: 9-15, wtorek-pi¹tek: 12-17.
 Pawlik K., Zenderowski R., Dyplom z internetu: jak korzystać
z internetu pisząc prace dyplomowe? – Niniejsza książka została
napisana z myślą o tych wszystkich, którzy chcieliby napisać swoje
prace zaliczeniowe, bazując w przeważającej mierze na zasobach
internetowych. Autorzy udowadniają, że w Internecie (to znaczy bez
wychodzenia z domu) znaleźć można wiele wartościowych opracowań
i materiałów źródłowych. Tradycyjne biblioteki są co prawda nadal
ważnym źródłem informacji naukowej, ale nawet i one współcześnie
wiele swoich zasobów udostępniają w Internecie. Czytelnik znajdzie w
niniejszej książce nie tylko odpowiedź na takie pytania: w jaki sposób
korzystać z Internetu pisząc swoją pracę dyplomową? na które strony
WWW zajrzeć szukając wartościowych źródeł i opracowań? w jaki
sposób cytować pozyskany materiał? Czytelnik zyska ponadto cenną
wiedzę na temat prawnych i moralnych aspektów korzystania z Internetu w procesie
pozyskiwania materiałów do swojej pracy dyplomowej.

Stroma niczym kolarskie
„piekło północy”
Jak na słynnym klasyku Paris-Roubaix walczyli z kostką na podjeździe pod
ul. Stromą kolarze jadący w ostatnim etapie Grodów Piastowskich. To był
bardzo widowiskowy kawałek kolarstwa zakończony lotnym ﬁniszem na ul.
Krótkiej. Stąd kolarze pomknęli na metę w Jaworze. Nieco ponad godzinę
wcześniej pod Basztą Kowalską odbył się start.

L

otna premia była umiejscowiona już na
płaskim – na ul. Krótkiej, kilkadziesiąt
metrów za skrzyżowaniem i końcem górki.

 Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B.(red.), Edukacja małego

dziecka: kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej, T. 12 – Tematyka
opracowań tomu skupia się wokół strony osobowej dziecka, warunków, przestrzeni jego
rozwoju twórczego oraz twórczości w obszarze edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Omówiono obszary aktywności dziecka w zakresie jego twórczości językowej,
artystycznej, technologicznej. Zwrócono uwagę na stymulację jego osobowości poprzez
właściwy dobór metod, technik, które wyzwalają jego twórcze podejście do rozwiązywania zadań i problemów pojawiających się w różnych sytuacjach, zarówno edukacyjnych,
jak i życiowych. Proces kształtowania u dziecka twórczego podejścia do wszelkiego
rodzaju działań pozwoli mu na bycie refleksyjnym, tzn. umiejącym się zatrzymać i
zadawać pytania, poszukiwać rozwiązań i odpowiedzi, które będą wyłamywały się z
powszechnie obowiązujących, krępujących swobodę standardów.

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

Nowości w MBP
Czytelnia poleca:
 MODA NA ROBÓTKI
Dwumiesięcznik „Moda na robótki” jest adresowany do wszystkich pasjonatów robótek ręcznych, od ściegu krzyżykowego, poprzez szydełkowanie, aż po dzierganie.
W każdym numerze czasopisma znajdują się rady, triki oraz tajniki haftowania i
innych robótek ręcznych. Niebanalne pomysły pozwolą udekorować dom i zaskoczyć
wszystkich znajomych!
 WYSOKIE OBCASY EXTRA
Magazyn „Wysokie Obcasy Extra” jest skierowany do osób wykształconych, aktywnych, ciekawych świata, zainteresowanych kulturą, psychologią, polityką, ale także
otwartych na niebanalne propozycje modowe i kulinarne. Główną grupę odbiorców
tworzą kobiety z wyższym wykształceniem, w wieku 25-35 lat, o otwartych umysłach,
pracujące, rodzinne, również feministki. Do czytania magazynu redakcja zaprasza
też panów.

Przed okresem wakacyjnym zachęcamy
do lektury czasopism z naszej oferty:
 National Geographic Traveler. Edycja Polska
„National Geographic Traveler” to praktyczny magazyn o podróżach, który inspiruje i
informuje. Skierowany do osób aktywnych, ambitnych, ciekawych świata. Dostarcza
gotowe przepisy na fascynujące wyprawy, także rodzinne. Mocną stroną magazynu są
rzetelne informacje, mapy i testy sprzętu przeprowadzane przez ekspertów. Dodatkowy
atut stanowią autorzy, uznani globtroterzy.
 Podróże
„Podróże” to lifestylowy poradnik o podróżach. Publikuje reportaże z wypraw, wywiady, wypowiedzi gwiazd oraz ich podróżnicze wskazówki. Ponadto zamieszcza raporty
specjalne – autorską analizę miejsc wartych odwiedzenia, informacje praktyczne,
rady i adresy dla podróżujących. Rozbudowane działy „Kultury” i „Mody” prezentują
najnowsze trendy i zapowiadają najciekawsze wydarzenia nadchodzących miesięcy.
 Poznaj Świat
Miesięcznik turystyczno-podróżniczy „Poznaj Świat” publikuje relacje z dalekich wypraw znanych podróżników, jak również oryginalne teksty własnych czytelników. To
miesięcznik, który uzależnia od czytania i podróży. Przyświeca mu idea, by czytelnik
wiedział, co widzi. Pokazuje cały świat z polskiego punktu widzenia. Ceni sobie różnorodność relacji, dzięki czemu śmiało może się pochwalić, że jest jednym z najbardziej
otwartych miesięczników na rynku.

Wiadomo było więc, że losy zwycięstwa
rozstrzygną się na stromym brukowanym
podjeździe, po którym nikt nie będzie miał
już raczej ochoty na dodatkowy finisz. Dlatego przy linii premii było niemal pusto, a
najbardziej zapaleni złotoryjscy kibice ustawili się na szczycie ul. Stromej, by obserwować walkę na morderczym wzniesieniu.
Ci starsi przypomnieli sobie lepsze
czasy kolarstwa w
naszym mieście i
kryterium uliczne
rozgrywane tradycyjnie w majową
niedzielę – zawodnicy podjeżdżali
wtedy pod Stromą
po kilka razy. Tak
jak wtedy, tak i dziś
niektórzy wykorzystywali do tego
chodnik, po którym pedałuje się

nieco łatwiej niż po bruku. Pasjonatom
kolarstwa mogło to przypominać obrazki z
trasy słynnego kolarskiego klasyku ParisRoubaix, zwanego przez
swoją trudną nawierzchnię z bruku „piekłem północy”.
Jako pierwsi na Stromej
pojawili się kolarze z
ucieczki, którą tworzyła
dwójka Polaków: Adam
Stachowiak (Voster Uniwheels) oraz Tobiasz
Pawlak (Domin Sport).
Lotny finisz wygrał ten
pierwszy. Peleton przyjechał ponad minutę po
czołówce.
Ostatni, 144-kilometrowy
etap Grodów wygrał w niedzielę Gaspar
Katrasnik ze słoweńskiej grupy Adria Mobil. W całym wyścigu tryumfował Łukasz
Owsian z CCC Sprandi Polkowice, który
wystartował spod Baszty Kowalskiej w
żółtej koszulce lidera i dowiózł ją do mety
w Jaworze.
(as)

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

REPERTUAR
BÓG NIE UMARŁ: ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI
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:
 25.05, godz. 18.00  27.05, godz. 18.00 – lektor
 29.05, godz. 18.00

KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI
„Kaczki z gęsiej paczki” to animowana komedia producentów
hitu „Shrek” o zwariowanej gęsi zmuszonej wyruszyć w pełną
niespodzianek podróż wraz z dwoma niesfornymi kaczątkami.
Reżyserią zajął się Christopher Jenkins, czyli scenarzysta hitu „Na
fali”, który swoje ogromne doświadczenie zdobywał pracując przy
największych tytułach wytwórni Walta Disneya („Mała syrenka”,
„Piękna i bestia”, „Aladyn”, „Król Lew”, „Pocahontas”). Benek
jest dumną gęsią, beztroskim kawalerem i pozwalającym sobie na
wszystko lekkoduchem. Zdecydowanie woli podniebne akrobacje i
kaskaderskie popisy od ćwiczeń przed czekającą go migracją do ciepłych krajów. Podczas
jednego z popisowych przelotów Benka coś idzie nie tak i gąsior wpada prosto w stado
kaczątek. W wyniku wypadku dwa pisklaki zostają oddzielone od reszty swoich braci i
sióstr, a główny bohater ulega kontuzji, która nie pozwala mu na wzbicie się w powietrze.
Zamiast dalej latać – zmuszeni będą człapać. Benek musi teraz zadbać o maluchy i wspólnie
z nimi wyrusza w podróż życia – przez malownicze góry, wspaniałe jeziora, bambusowe lasy
i jaskinie pełne tajemnic. Dzięki tej przygodzie, Benek przekona się o sile bezwarunkowej
miłości i stanie się dla kaczątek najlepszym ojcem na całym ptasim świecie.
Gatunek: animowany. Produkcja: USA/Chiny, 2018.
Czas trwania: 82 min. Premiera: 11 maja 2018.
W rolach głównych w polskiej wersji językowej wystąpili: Maciej Stuhr („Coco”,
„Smerfy”) i Julia Kamińska („Zwierzogród”, „Balerina”, Jak wytresować smoka”).
Dni i godziny seansów:
 25.05, godz. 16.00  27.05, godz. 16.00  29.05, godz. 16.00  1.06, godz. 14.00
 2.06, godz. 14.00  3.06, godz. 14.00  4.06, godz. 14.00  5.06, godz. 14.00

THE LODGERS: PRZEKLĘCI
Ciążąca na rodzinie klątwa sprawia, że osierocone bliźnięta Rachel (Charlotte Vega) i
Edward (Bill Milner) nie mogą opuścić swojego domu, ponosząc tym samym karę za
grzechy przodków. Związane zasadami dziecięcej kołysanki rodzeństwo, ma nigdy nie
wpuszczać do domu nieznajomych, zawsze wracać do własnych
pokoi przed północą i nigdy nie opuszczać jedno drugiego.
Złamanie którejkolwiek z tych zasad wzbudza gniew czuwających
nad nimi duchów. Edward jest pogodzony ze swoim losem,
ale coraz większy niepokój budzi w nim fakt, że jego siostra
nie myśli podobnie. Zauroczona młodym żołnierzem (Eugene
Simon) Rachel staje się coraz bardziej sceptyczna i zaczyna się
buntować. Desperacko chce uciec od nieszczęśliwego życia w
opuszczonej posiadłości…
Reżyseria: Brian O’Malley. Gatunek: horror.
Rok produkcji: 2017. Premiera: 4 maja 2018.
Czas trwania: 92 min.
Obsada: David Bradley, Moe Dunford, Bill Milner, Roisin
Murphy, Deirdre O’Kane, Eugene Simon, Charlotte Vega.
Dni i godziny seansów:
 25.05, godz. 20.00  27.05, godz. 20.00
 29.05, godz. 20.00

Œwi¹teczne dy¿ury
 27 maja czynna apteka „Dbam o zdrowie” – Złotoryja, ul. Hoża 11, tel. 76 878 70 01.
 31 maja czynna apteka „Basztowa” – Złotoryja, ul. Basztowa 36, tel. 76 854 94 39.
 3 czerwca czynna apteka „Centrum” – Złotoryja, ul. Rynek 7, tel. 76 878 36 87.
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BELLA I SEBASTIAN 3
Kolejna część znakomitego przygodowego cyklu, który w
polskich kinach obejrzało już ponad pół miliona widzów w
każdym wieku. Tym razem dzielny Sebastian musi obronić Bellę
i jej szczenięta przed złym człowiekiem, który podaje się za ich
prawowitego właściciela. Odkąd Bella urodziła piękne i zdrowe
szczenięta, Sebastian jest wniebowzięty. Psiaki o imionach
Atos, Portos i Aramis rosną jak na drożdżach i kudłata rodzinka
co dzień przynosi całej okolicy mnóstwo radości. Niestety to
szczęście wkrótce zburzy pewien nieznajomy, który pojawi się
w wiosce żądając oddania Belli i jej dzieci. Twierdzi on, że jest
jej prawowitym właścicielem i choć źle mu z oczu patrzy, sąd musi przyznać mu rację.
Sebastian jest załamany, ale nie zamierza się poddać. Pod osłoną nocy ucieka w góry w
towarzystwie swych ukochanych psiaków. Ich tropem rusza tajemniczy nieznajomy, a co
gorsza zbliża się załamanie pogody…
Reżyseria: Clovis Cornillac. Gatunek: przygodowy. Produkcja: Francja.
Premiera: 31 maja 2018. Czas trwania: 95 min.
Obsada: Felix Bossuet („Bella i Sebastian”, „Miłość aż po ślub”, „Moja miłość”,
„Chocolat”), Anne Benoit („Obława”, „Żegnaj, królowo”, „Kobieta z piątej dzielnicy”) ,
Tcheky Karyo („Niedźwiadek”).
Dni i godziny seansów:  1.06, godz. 18.00  2.06, godz. 18.00  3.06, godz. 18.00
 4.06, godz. 18.00  5.06, godz. 18.00  8.06, godz. 16.00  9.06, godz. 16.00
 10.06, godz. 16.00  11.06, godz. 16.00  12.06, godz. 16.00  15.06, godz. 14.00
 16.06, godz. 14.00  17.06, godz. 14.00  18.06, godz. 14.00  19.06, godz. 14.00

DEADPOOL 2
Oszpecony w wyniku śmiertelnie groźnego ataku bydła
podkuchenny ze stołówki zakładowej (Wade Wilson) nie
cofnie się przed niczym, by spełnić największe marzenie swego
życia – chce zostać wybrany najseksowniejszym barmanem
miejscowej sieci barów mlecznych i udowodnić, że jeszcze
się taki nie narodził, który mógłby mu nadmuchać w kakao.
Walczy przy tym o odzyskanie utraconego poczucia smaku
i skradzionego kondensatora strumienia, stawiając czoło
wojownikom ninja, japońskim gangsterom spod znaku jakuzy
i sforze agresywnych seksualnie czworonogów. Przemierzając
kulę ziemską, odkrywa siłę rodziny, przyjaźni i pikantny smak
przygody, a przy okazji zdobywa pożądany puchar dla Najlepszego Kochanka Świata.
Reżyser: David Leitch. Gatunek: komedia. Produkcja: USA. Premiera: 18 maja 2018.
Czas trwania: 120 min. Obsada: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin, Julian
Dennison, Zazie Beetz, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Jack Kesy.
Dni i godziny seansów:  1.06, godz. 15.50 dubbing i 20.00 napisy
 2.06, godz. 15.50 dubbing i 20.00 napisy  3.06, godz. 15.50 dubbing i 20.00 napisy
 4.06, godz. 15.50 dubbing i 20.00 napisy  5.06, godz. 15.50 dubbing i 20.00 napisy.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

Europejska rozgrzewka Strzelcy ze Złotoryi w natarciu
przed złotoryjską imprezą
W niedzielę 20 maja w Bolesławcu odbyły się Europejskie
Biegi Uliczne. Dwóch złotoryjan wywalczyło najwyższe
lokaty w swoich kategoriach wiekowych.

O

rganizacja biegów posiada
długą tradycję. W tym roku
zawody osiągnęły pełnoletniość.
Dodatkowo po raz pierwszy zawodnicy pobiegli w Biegu Weterana im. śp. por. Łukasza Kurowskiego, oficera 10. Brygady Kawalerii
Pancernej, poległego niemal 11 lat
temu w Afganistanie.
W zawodach udział wzięło ponad
500 osób. Najszybszym zawodnikiem biegu głównego na dystansie
9,5 km został Marokańczyk Elasri
Abderrahim (czas 29:20). Wśród

kobiet zwyciężyła wrocławianka
Sylwia Ejdys-Tomaszewska (czas
33:41).
Bardzo dobrze bieganie w
Bolesławcu będą wspominać zawodnicy ze Złotoryi, dla których
był to generalny sprawdzian przed
złotoryjską Złotą Dychą. Robert
Kuriata z czasem 35:14 zajął 1.
miejsce w kategorii M50 (open
9 m.), a Mariusz Polański (czas
36:29) był pierwszy w kategorii
M40 (open 12 m.).
(reds)

Bokser ze Złotoryi
wicemistrzem kraju
w kategorii seniorów
alki eliminacyjne w Karlinie trwały 6 dni. Miały
one na celu wyłonienie finalistów,
wśród których znalazł się złotoryjanin Kacper Harkawy.
Dla 20-letniego zawodnika jest to
trzeci finał z rzędu w imprezie seniorskiej. Sukces jest tym większy,
że Kacper wystartował w tym roku
w wyższej kategorii wagowej.
W półfinale Kacper pokonał
zawodnika z Radomia, a zarazem instruktora boksu Mateusza
Mieszczakowskiego.
Finał to walka z faworytem mistrzostw, Jarosławem Iwanowem

D

o piątej serii nasz zawodnik
utrzymywał 3. miejsce przed
olimpijczykiem z USA. W ostatniej
serii strzelił tylko 10,5 i ostatecznie
uplasował się na 18. miejscu. W
zawodach startowało ok. 150 zawodników z całego świata.
Po Pilźnie Daniel z reprezentacją
kraju wystartował w Pucharze
Europy w Danii (w konkurencji
karabin centralnego zapłonu na
300 m) i zakwalifikował się do
finału, gdzie zajął 8 miejsce,
uzyskując 596 pkt. (o 1 mniej od
swojego rekordu Polski). Nasza
reprezentacja zajęła 4. miejsce,
ulegając zespołom z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Słowenii.
odczas II rundy Pucharu Polski
w Bydgoszczy Piotr Jóźwiak

P

(bokser pochodzący z Ukrainy,
mistrz tego kraju). Po wyrównanej
pierwszej rundzie była szansa na
zwycięstwo. W dwóch kolejnych
rundach pojawiła się lekka przewaga zawodnika z Krakowa i walka zakończyła się zwycięstwem
Iwanowa.
Podczas podsumowania walk
na antenie TVP, Kacper otrzymał
pochwałę od komentatora oraz
naszego ostatniego medalisty
olimpijskiego Wojciecha Bartnika
za postępy, które sukcesywnie
realizuje.
(reds)

D

o Złotoryi przyjechało ponad
250 piłkarzy i piłkarek ręcznych z Europy. Ze względu na
duże zainteresowanie turniejem
część zespołów w początkowej
fazie zawodów rozgrywała swoje
mecze w hali w Pielgrzymce.
Decydujące starcia odbywały się
już w złotoryjskiej hali sportowej
„Tęcza”.
W finale mężczyzn spotkały się
te same zespoły co przed rokiem,
lecz tym razem minimalnie lepsi

S

wyrównali tuż przed przerwą – z
karnego strzelił Oskar Januszewski i było 1:1. W drugiej połowie
padł tylko 1 gol – w 67. minucie
dla Górnika strzelił Marcin Kraśnicki. Mimo że drużyna z Kowar
próbowała wyrównać, a w samej
końcówce zrobiło się nerwowo
po złotoryjską bramką za sprawą
faulu tuż przy linii naszego pola
karnego, wynik nie uległ już
zmianie.
Na 4 kolejki przed końcem sezonu Górnik, z dorobkiem 28 pkt.,

okazali się szczypiorniści z Pabianic, którzy po wyrównanym
pojedynku pokonali gości z Kijowa 12 do 11. W meczu o brąz
piłkarze ręczni z Konina pokonali
ekipę z Nowogardu 7:2. W memoriale uczestniczyły również
drużyny ze Złotoryi (dwie), Kalisza, Pezinoka (Słowacja), Lubina,
Paryża, Brześcia (Białoruś),
Ustronia, Oborników Śląskich,
Zabrza, Grodkowa, Koronowa i
Szczecina.

Wśród kobiet natomiast bezkonkurencyjne okazały się
szczecinianki, które trzykrotnie
schodziły z boiska jako wygrane. Drugie miejsce zajęły panie
z Jeleniej Góry, trzecie były
szczypiornistki z Tychów, a
czwarte – ze słowackiej miejscowości Sala.
Organizatorem zawodów było
Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
Oldboys Górnik Złotoryja.
(as)

Nasi uciekali Małyszowi
8 tys. zawodników stanęło w Poznaniu na starcie biegu
Wings For Life World Run. Wśród nich nie mogło zabraknąć mieszkańców naszego miasta.

Górnik Złotoryja blisko utrzymania w IV lidze – o ile nasi piłkarze wytrzymają trudną końcówkę sezonu. Podczas ostatniego meczu przegrali 0:1 z liderem tabeli AKS Strzegom.
Tydzień wcześniej ograli teoretycznie silniejszego rywala i odnieśli 8. zwycięstwo w tym
sezonie, a już 7. wiosną.

o fatalnej pierwszej części
sezonu (tylko 6 pkt. w rundzie
jesiennej) Górnik systematycznie odrabia straty do drużyn ze
środkowej części tabeli. 12 maja
naszym piłkarzom na drodze
stanęła Olimpia Kowary. Podobnie jak tydzień wcześniej w
przypadku Chrobrego II Głogów,
tak i tym razem górnicy odesłali
przeciwnika z kwitkiem. Choć
łatwo nie było, bo to goście spod
Śnieżki pierwsi strzelili gola już
po półgodzinie gry. Złotoryjanie

W

konkurencji kdw 60 leżąc był 3. z
wynikiem 578 pkt.
Na tych zawodach wystartowali
także nasi najmłodsi zawodnicy:
Pamela Batek, Gabriela Kołodziejska i Radek Mróz.
poro strzałów padło także podczas II rundy Pucharu Prezesa
Klubu Agat.
W konkurencji KSP 10 kolejne
miejsca na podium zajęli: Rafał
Nowicki (91 pkt.), Radosław Pilut
(86), Janusz Kossarzecki (84).
W konkurencji PSP 10: Jędrzej
Solnicki (90 pkt.), Roman Wolski
(88), Józef Zatwardnicki (88). W
PCZ 10: Robert Haraszkiewicz
(88 pkt.), Radosław Pilut (88),
Jędrzej Solnicki (88).
(reds)

Memoriał im. Michała Stalskiego znowu przyciągnął do Złotoryi setki szczypiornistów. Do
walki na parkiecie stawiło się 21 drużyn z pięciu europejskich krajów. Złotoryjscy weterani
piłki ręcznej w tej międzynarodowej rywalizacji nie odgrywali pierwszych skrzypiec, ale
samą organizacją turnieju zasłużyli na medal.

Górnik walczy o utrzymanie w lidze.
Łatwo nie będzie
P

zajął 3. miejsce wśród juniorów
w konkurencji pistolet dowolny
50 m.
Sandrze Musielak zabrakło zaledwie 1 pkt., aby wystartować w
finale kobiet w konkurencji pistolet sportowy 30+30. Ostatecznie
zajęła 9 miejsce z wynikiem 554
pkt. W pistolecie standard 3x20
strzałów Jarosław Witkowski zajął 5 miejsce, uzyskując 529 pkt.
Łukasz Marmuszewski był 7. z
wynikiem 518 pkt.
zaprzyjaźnionym Hradec Kralove podczas mistrzostw Federacji Policji UNITOP bardzo dobrze spisał się
Szymon Matuszewski, który w
konkurencji kdow 3x20 strz. zajął
2. miejsce, uzyskując 548 pkt. W

Przypomnieli o twórcy
złotoryjskiego szczypiorniaka

Złotoryjanin Kacper Harkawy dotarł do ﬁnału mistrzostw
Polski seniorów w boksie.

W

Daniel Romańczyk, zawodnik Klubu Strzeleckiego Agat Złotoryja, nadal utrzymuje wysoką
formę. Po rekordowym wyniku w Złotoryi (strzelając z karabinu dowolnego na 50 m uzyskał wynik 599 na 600 pkt.) podczas Grand Prix w Pilźnie był bardzo bliski podium w tej
samej konkurencji.

zajmuje 13. miejsce w tabeli. To
jeszcze strefa spadkowa, ale do
Włókniarza Mirsk brakuje nam
1, a do Sparty Grębocice 3 pkt.
Co ważniejsze, ZKS ma aż 11
punktów przewagi nad kolejną w
tabeli Nysą Zgorzelec.
Niestety, w kolejnych spotkaniach o punkty nie będzie łatwo
– Górnikowi pozostał m.in. mecz
z wiceliderem z Jędrzychowic i 2
pojedynki na wyjeździe.
(as)

W

ings for Life World Run
nie posiada klasycznej linii mety – pełni ją symbolicznie
specjalnie oznaczony samochód.
W Poznaniu za jego kierownicą
usiadł kolejny raz sam Adam Małysz. Jego auto wyruszyło po 30
minutach od startu zawodników,
goniąc wszystkich obecnych na
trasie. Uczestnicy wyprzedzeni
przez Małysza kończyli swój
bieg.
W klasyfikacji generalnej zwyciężył poruszający się na wózku
inwalidzkim Aron Anderson, który na Florydzie pokonał dystans
89,85 km. W Poznaniu wygrała
Wioletta Paduszyńska, docierając
do 48,13 km, i Dariusz Nożyński,

zaliczając 66,90 km.
Złotoryja była reprezentowana
przez zespół Złotoryjskiej Ligi
Biegowej. Nasi zawodnicy spisali
się bardzo dobrze. Najdalej Małyszowi uciekł Andrzej Cukrowski,
który pokonał 27,5 km.
Wyniki pozostałych złotoryjan:
Aneta Jaworowska (14,79 km),
Marcin Wilk (14,17 km), Paulina
Dorsz (14,13 km), Barbara Droń
(8,73 km).
Jednak nie miejsce i czas w tym
biegu były najważniejsze, liczył
się jego charytatywny cel. Zysk
z imprezy został przekazany na
badania urazów rdzenia kręgowego.
(reds)
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA
MIASTA ZŁOTORYI
o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektów
miejscowych planów
zagospodarowania
przestrzennego miasta Złotoryi
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z
późn. zm.) i na podstawie art. 39
ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405, ze
zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej
w Złotoryi:
1) nr 0007.XXIX.242.2017 z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 9
w obrębie 6 w Złotoryi, zmienionej
uchwałą nr 0007.XXX.251.2017
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie zmiany uchwały nr 0007.
XXIX.242.2017 Rady Miejskiej w
Złotoryi z dnia 29 czerwca 2017
r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
przestrzennego działki nr 9 w
obrębie 6 w Złotoryi,
2) nr 0007.XXIX.240.2017 z dnia
29 czerwca 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr
145/35 w obrębie 1 w Złotoryi,
zawiadamiam o wyłożeniu do
publicznego wglądu ww. projektów planów miejscowych obejmujących obszary określone
na załącznikach graﬁcznych do
ww. uchwał wraz z prognozami
oddziaływania na środowisko,
w dniach od 1.06.2018
r. do 22.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1,
w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 3. Dyskusja publiczna nad
rozwiązaniami przyjętymi w projektach ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
odbędzie się w dniu 22.06.2018 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Złotoryi, plac Orląt Lwowskich 1, o
godz. 11:00 w sali nr 10.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o
pizp, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego lub w prognozie
oddziaływania na środowisko,
może wnieść uwagi. Uwagi należy
składać na piśmie do Burmistrza
Miasta Złotoryi z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 6.07.2017 r.

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.
RÓŻNE
 Cyklinowanie, solidnie + schody. Tel. 697 143 799.

DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ZŁOTORYI
ogłasza nabór na wolne stanowisko – główny księgowy w wymiarze 1/2 etatu
I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące
kryteria formalne:
wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie – kandydat ma do spełnienia jeden z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych
wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniego stażu
pracy w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiadanie certyﬁkatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia
ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwaliﬁkacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych
przepisów,
3) preferowana co najmniej 2-letnia praktyka na stanowisku głównego księgowego
w jednostce budżetowej lub samorządowej,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego,
przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz
przestępstwa popełnione umyślnie,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
wymagania dodatkowe:
1) znajomość zasad księgowości,
2) znajomość przepisów ustaw o rachunkowości i ﬁnansach publicznych,
3) znajomość przepisów z zakresu rozliczeń ZUS i prawa podatkowego,
4) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
5) znajomość ustawy Kodeksu pracy,
6) znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz innych przepisów prawnych dotyczących
funkcjonowania samorządowej instytucji kultury,
7) znajomość gospodarki ﬁnansowej instytucji kultury, dyscypliny ﬁnansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyﬁkacji budżetowej,
8) umiejętność obsługi komputera, a w szczególności programów ﬁnansowoksięgowych, płacowych, programów Płatnik, pakietu Microsoft Oﬃce – Word,
Excel,
9) wysokie poczucie odpowiedzialności, dokładność, sumienność, rzetelność,
10) samodzielność, zdolność logicznego i analitycznego myślenia,
11) komunikatywność, umiejętności interpersonalne, dyspozycyjność,
12) umiejętność pracy w zespole, umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres,
13) wysoka kultura osobista.
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
1. Prowadzenie rachunkowości w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Prowadzenie rozliczeń z US, ZUS (obsługa programu PŁATNIK – rozliczanie
składek i świadczeń pracowników, zaświadczenia Rp-7).
3. Zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych oraz
bieżąca kontrola i nadzór w tym zakresie.
4. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
5. Sporządzanie, niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji
kultury, sprawozdań o realizacji planu ﬁnansowego.
6. Nadzór nad prawidłowością pobieranych i odprowadzanych dochodów jednostki.
7. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków oraz współpraca z Dyrektorem przy ustalaniu planu ﬁnansowego instytucji
kultury.
8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i ﬁnansowych
z planem ﬁnansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów
dotyczących operacji gospodarczych i ﬁnansowych.
9. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości

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

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

Z³otoryja, ul. J. S³owackiego 5
tel. 504 018 336
szpalaroman@gmail.com
 Zdjęcia do dokumentów (kolorowe
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cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

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

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

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

 odbudowa zębów
 nowoczesne wypełnienia
 protezy szkieletowe
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 bezpłatne przeglądy
i porady
 ekspresowa naprawa
protez

Tel. 76 878 14 74

rzeczowych, środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Opracowanie dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
11. Znajomość planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie
gospodarki ﬁnansowej instytucji kultury.
12. Rozliczanie pozyskanych środków ﬁnansowych (w tym unijnych) na cele
statutowe Biblioteki.
13. Sporządzanie sprawozdań do GUS.
15. Sporządzanie list płac i imiennych kartotek zarobkowych pracowników z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków od osób ﬁzycznych
oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac.
16. Prowadzenie spraw związanych z grupowym ubezpieczeniem pracowników.
17. Wykonywanie innych niewymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub
przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora jednostki należą do obowiązków głównego księgowego.
III. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – CV,
c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwaliﬁkacje,
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
praw publicznych,
h) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy
na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze,
i) oryginał kwestionariusza osobowego, który jest dostępny w Internecie lub siedzibie
jednostki,
j) oświadczenie o treści „Zostałem/am poinformowany/a przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Złotoryi reprezentowaną przez Dyrektora, że zgodnie z art. 24
ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2016, poz. 922) administratorem moich danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja oraz:
- moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko głównego księgowego,
- moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych za wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych w przepisach szczególnych,
- posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ), ustawą z dnia 21.11 2008 r. o pracownikach
samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902) oraz Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.”,
k) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe.
UWAGA – dokumenty, o których mowa w pkt. a, b, f, g, h, i, j, k należy podpisać
własnoręcznym podpisem.
IV. Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Żeromskiego 2, I
piętro, pokój Administracja-Księgowość lub przesłać na adres jednostki z dopiskiem
„Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy” do dnia 4 czerwca 2018 r., do
godziny 12.00.
Aplikacje, które wpłyną do jednostki po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do jednostki).
Zakwaliﬁkowani kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o
terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwaliﬁkacyjnej.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi oraz na tablicy ogłoszeń w jednostce.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu nr 76 878 33 28.

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

PRZYJMUJE:

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy

specjalista neurolog

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 121, z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na rzecz
dotychczasowego dzierżawcy. Wykaz ten stanowi załącznik do
zarządzenia nr 0050.211.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia
11 maja 2018 r.
Wójt Gminy Zagrodno
Tadeusz Szklarz
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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