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Uwaga Czytelnicy! Następny numer
„Gazety Złotoryjskiej” ukaże się
w sprzedaży 26 lipca 2018 r.

Bieg Małego
Zdobywcy Wulkanów
już w sobotę

s. 4

Nowe zasady
segregacji odpadów
dla mieszkańców
domów jednorodzinnychs. 6
Złotoryją mocno interesuje się Piwko nad zalewem?
dwóch kolejnych inwestorów Latem będzie
już legalne
„Gepardy” i „brylanty” biznesowe, czyli bardzo dynamicznie rozwijające się w naszym
mieście przedsiębiorstwa, dały Złotoryi jeszcze jeden prestiżowy tytuł – tym razem Miasta Przyjaznego Firmom. Wyróżnienie za sukcesy w gospodarce przyznały nam magazyn „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu. W ratuszu wisi już też świeżo
przyznany certyﬁkat Gmina na 5! Stajemy się na tyle atrakcyjni gospodarczo, że zainwestowanie w Złotoryi 100 mln zł poważnie biorą pod uwagę dwie kolejne zagraniczne ﬁrmy.
Negocjacje trwają.

s. 5

Nad zalewem i przy kopalni złota będzie można spożywać alkohol bez narażania się na mandat karny –
tak zdecydowali radni miejscy na ostatniej sesji. Obniżyli też liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Złotoryi. Rada nie wprowadziła natomiast
zakazu handlu trunkami wyskokowymi w nocy.
s. 7
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Biblioteka
w rusztowaniach

Groził butlą
z gazem

Lada dzień rozpocznie się modernizacja budynku Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Złotoryi, doﬁnansowana ze środków zewnętrznych. Wykonawca rozstawia już rusztowania.
Wczoraj podpisana została umowa na prace remontowe.

(Wojcieszów, 6 czerwca) – Policja
zwróciła się do straży pożarnej
z prośbą o otwarcie drzwi do
mieszkania, w którym mężczyzna
groził, że odkręci butlę z gazem i
wysadzi się w powietrze. Desperat
nie chciał wpuścić funkcjonariuszy do środka. Jeszcze zanim na
miejsce dotarli strażacy, zmienił
jednak zdanie i policjanci mogli
wejść od lokalu. Straż zbadała powietrze pod kątem występowania
gazów trujących, ale nie wykryła
żadnego zagrożenia.

Sezon
na rowy

W

ykonawcę remontu udało
się znaleźć dopiero za
trzecim podejściem. Biblioteka oferowała 360 tys. zł za
przeprowadzenie prac, ale 2
przetargi ogłaszane wiosną nie
przyniosły rozstrzygnięcia – nie
zgłosiła się żadna firma. Dopiero
zastosowanie trybu negocjacji
bez ogłoszenia na roboty budowlane przyniosło przełom – z
6 zaproszonych przedsiębiorstw
do rozmów stawiły się 2. Jedno z nich zostało wykluczone,
bo nie uzupełniło wymaganej
dokumentacji. Drugie – Zakład
Murarski Betoniarski Montaż
Konstrukcji Budowlanych Ryszard Malinowski z Legnicy –
zadeklarowało, że podejmie się
prac remontowych, ale przedstawiło ofertę na wyższą kwotę – na
388 680 zł.
Biblioteka potrzebowała dodatkowych środków finansowych w
wysokości 28 tys. zł, aby rozpocząć remont. Te znalazły się na
szczęście w budżecie miejskim.
Radni przesunęli je na moderni-

zację książnicy na sesji w czwartek.
Wczoraj MBP podpisała umowę
z wykonawcą. Daje on 5-letnią
gwarancję na przeprowadzone
prace modernizacyjne.
Na razie książnica będzie pracowała bez zmian. Od 1 lipca w życie wchodzi harmonogram wakacyjny, o którym można przeczytać
na str. 12 gazety. – Jeśli będziemy
zamykać bibliotekę, to tylko na
czas prac wewnątrz związanych
z wymianą instalacji centralnego
ogrzewania – zapowiada Aneta
Wasilewska, dyrektorka MBP.
Dofinansowanie na modernizację w kwocie 280 tys. zł biblioteka pozyskała przy wsparciu
Urzędu Miejskiego w Złotoryi z
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa. Złotoryjski projekt
uzyskał dotację jako jeden z 20 z
całej Polski (na 200 złożonych).
Prace modernizacyjne obejmą
remont elewacji (ocieplenie z
otynkowaniem), docieplenie dachu oraz wymianę instalacji CO.
(as)
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(Pow. złotoryjski, 6, 8 i 10 czerwca) – W Pielgrzymce w ciągu
dwóch dni samochody dwukrotnie
lądowały w rowie. Najpierw w
środę po południu volkswagen
polo wypadł z drogi i zatrzymał
się na dachu poza jezdnią. W wyniku dachowania poszkodowana
została 1 osoba, którą zajęło się
pogotowie ratunkowe. Interweniowała też straż pożarna, która
zabezpieczyła miejsce kraksy.
W piątek rano z kolei ford focus,
podczas mijania dwóch innych
pojazdów wypadł z drogi i wjechał
do rowu, niszcząc ustawiony na
poboczu znak drogowy. Autem
podróżowały dwie osoby, które
nie odniosły obrażeń. Miejsce
kolizji zabezpieczyli strażacy,
którzy odłączyli akumulator w
rozbitym samochodzie. Podczas
akcji ratowniczej ruch na drodze
odbywał się wahadłowo. Straty
materialne łącznie oszacowano
na 4 tys. zł. Dwa dni później do
rowu, tyle że już w Jerzmanicach
Zdroju, wjechał seat ibiza. Kobiecie prowadzącej samochód nic się
nie stało. Mimo że uszkodzony
został przód pojazdu, nie doszło
do wycieku płynów eksploatacyjnych, na wszelki wypadek
strażacy odcięli jednak dopływ
prądu z akumulatora. Straty ocenia
się na 2 tys. zł.

Zderzenie małej
wagi

(Podolany, 7 czerwca) – Na drodze powiatowej zderzyły się po
południu 2 pojazdy osobowe: opel
corsa i peugeot 307. W wyniku
wypadku obrażenia odniosła 1
osoba, której pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe. Straż pożarna
zabezpieczyła miejsce kraksy,
odłączając akumulator. Szkody
zostały ocenione na 3 tys. zł.

Zagotowało się
do czerwoności
w kuchni

(Złotoryja, 9 czerwca) – W budynku wielorodzinnym przy ul.

KRONIKA
STRAŻACKA

miejscowej OSP, ze Świerzawy
i Złotoryi, którzy przy pomocy
wody nie dopuścili do rozprzestrzenienia się płomieni. Przyczyną pożaru okazał się rozpalony
grill, który właściciele komórki
wstawili do środka. Straty oszacowano na 5 tys. zł.

Z dachowania
do szpitala

Staszica przed godz. 20 zaczął się
wydobywać przez jedno z okien
dym. Alarm wszczął zespół karetki pogotowia ratunkowego, która
przejeżdżała akurat ulicą wracając
z wyjazdu do chorego. Ratownicy
wezwali na miejsce straż pożarną
i wezwali mieszkańców do ewakuacji na zewnątrz. Dymiło się z
mieszkania na I piętrze. Strażacy
z PSP odcięli w kamienicy dopływ
energii elektrycznej i weszli do
środka w aparatach ochrony układu oddechowego. Płomienie szalały w pomieszczeniu kuchennym.
Pożar udało się szybko zlokalizować i ugasić. Straż sprawdziła
też inne mieszkania pod kątem
zagrożenia pożarowego – przy
wejściu do jednego z nich musiała
skorzystać z drabiny, bo lokatora
nie było na miejscu. Straty szacuje się na 30 tys. zł. Przyczyną
pożaru było najprawdopodobniej
zwarcie instalacji elektrycznej w
czajniku.

Konar z wodą
ściągają
strażaków

(Pow. złotoryjski, 10-11 czerwca)
– Po burzy, której towarzyszyły
intensywne opady deszczu i silne
podmuchy wiatru, straż pożarna
w wielu miejscach powiatu usuwała połamane konary drzew,
które blokowały drogi. Takich
interwencji strażacy odnotowali
9. W Starej Kraśnicy drzewo
oparło się niebezpiecznie o linię
energetyczną. Podtopione zostały też 2 budynki mieszkalne: w
Lubiechowej i Olszanicy, gdzie
ratownicy musieli wypompować
wodę z piwnicy.

Grillowali
w drewutni

(Wojcieszów, 10 czerwca) – Przed
godziną 1 w nocy dyżurny PSP
otrzymał zgłoszenie od mieszkańców ul. Miedzianej, że pali się w
komórce gospodarczej stojącej
w zabudowie szeregowej przy
budynku wielorodzinnym. Ogień
zagrażał sąsiednim pomieszczeniom. Interweniowali strażacy z

(Kozów, 11 czerwca) – Na zakręcie w pobliżu skrzyżowania dróg
do Legnicy i Jawora doszło do
wypadku samochodowego. Dachował opel corsa. Gdy na miejsce
przyjechały 2 zastępy ze złotoryjskiej PSP, samochód leżał na
dachu poza jezdnią, przy drzewie.
Dwie osoby podróżujące autem,
kobieta i mężczyzna, opuściły
je o własnych siłach. Strażacy
zabezpieczyli miejsce zdarzenia i
udzielili poszkodowanym pierwszej pomocy, opatrując rany głowy i stabilizując odcinek szyjny
kręgosłupa. Obrażenia pasażerki
były na tyle poważne, że karetka
pogotowia zabrała ją do szpitala.
Kierowca nie wymagał hospitalizacji. Na miejscu była też policja,
która przeprowadziła czynności
dochodzeniowe. Ruch podczas
akcji ratowniczej odbywał się wahadłowo, po jednym pasie jezdni.
Rozbitego opla, po ustawieniu na
kołach i odłączeniu akumulatora,
usunęła pomoc drogowa.

Pomagali
przy noszach

(Łukaszów, 12 czerwca) – Straż
pożarna pomagała pogotowiu
ratunkowemu w ewakuacji mężczyzny z budynku wielorodzinnego. Ratownicy nie byli w stanie
samodzielnie przenieść poszkodowanego na noszach do karetki ze
względu na jego wagę.

Zapomnieli
o obiedzie
na gazie

(Złotoryja, 17 czerwca) – Dyżurny PSP otrzymał ok. godz. 16:30
zgłoszenie o silnym zadymieniu
w mieszkaniu na II piętrze budynku wielorodzinnego przy ul.
Bohaterów Getta Warszawskiego. Gdy strażacy przyjechali na
miejsce, lokal był zamknięty i
nikt nie odpowiadał na pukanie.
Ratownicy weszli do środka
wyważając drzwi. W mieszkaniu
znaleźli garnek z potrawą pozostawiony na kuchence gazowej.
W trakcie działań gaśniczych powrócili lokatorzy, którzy zostaną
najprawdopodobniej ukarani za
stworzenie zagrożenia pożarowego. Na miejsce została wezwana
również policja. Akcja zakończyła
się przewietrzeniem lokalu.
Na podst. inf.
bryg. Tomasza Herbuta
oprac. (as)
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Lubelska doczeka się dalszej części i połączy
się z Krzywoustego
Złotoryjski ratusz zlecił wykonanie projektu budowy ulicy Lubelskiej od skrzyżowania z
Hożą do Krzywoustego. Umożliwi on miastu złożenie wniosku o doﬁnansowanie inwestycji. Droga, która pobiegnie ponad jarem po bardzo zaawansowanym już nasypie, ma
poprawić układ komunikacyjny w górnym rejonie Złotoryi.

P

ierwszy odcinek ul. Lubelskiej, od Wojska Polskiego
do Hożej, liczy ponad 300 m.
Miasto zbudowało go 9 lat temu.
Teraz chce Lubelską dokończyć
i doprowadzić ją do ul. Krzywoustego. Droga powstanie m.in. na
gruntach przejętych nieodpłatnie
w 2006 r. od ówczesnej Agencji
Nieruchomości Rolnych (na cele

drogowe). Jej przebieg w tej
chwili wytycza szutrowa ścieżka
spacerowa.
owa ulica o długości ok. 550
m będzie miała takie same
parametry jak istniejący już odcinek przy boisku sportowym: jezd-

N

nię o szerokości 6 m, 2-metrowy
chodnik i pas zieleni szeroki na 5
m. Lubelska zyska bezpośrednie
połączenie ze Śląską i ulicami
poprzecznymi (Warmińską, Małopolską, Sieradzką, Sandomierską
i Łęczycką).
Oprócz jezdni i chodnika miasto
wybuduje kanalizację deszczową
i oświetlenie – drogowe i przejść

dla pieszych. – Przy okazji tej
budowy odwodnimy i zabezpieczymy przed zalewaniem tereny
położone poniżej ul. Lubelskiej.
Przy dużych opadach od strony
Wilkołaka spływa tyle wody, że
zdarza się zalewanie działek w

okolicach Śląskiej i szpitala –
tłumaczy Jacek Janiak, naczelnik
Wydziału architektury Geodezji i
Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Złotoryi.
ajwiększym wyzwaniem
przy budowie drugiej części Lubelskiej będzie likwidacja
różnicy poziomów przy kilkunastometrowym jarze biegnącym
wzdłuż ul. Krzywoustego. Od
kilku lat miasto przygotowuje nasyp w tym miejscu. Jest już niemal
gotowy, brakuje kilku metrów, by
połączyć oba brzegi jaru. – Sypiemy go z materiałów, które zostają
z inwestycji w innych częściach
miasta, również drogowych, jak
np. modernizacja ul. Wojska
Polskiego. Wcześniejsze przygotowanie nasypu taką metodą
gospodarczą znacznie przyspieszy
budowę drogi i obniży koszt całej
inwestycji. Sądzę, że dzięki naszej
zapobiegawczości i podjętym kilka lat temu krokom zaoszczędzimy w budżecie miasta nawet 1 mln
zł – podkreśla Andrzej Ostrowski,
zastępca burmistrza Złotoryi.
Budowa drogi będzie też wymagała usunięcia dwóch kolizji z
liniami średniego napięcia.
okumentacja projektowa ma
powstać do końca lata. Gdy
będzie gotowa, miasto poszuka

N

D

Budżet zrobiony na piątkę
Burmistrz dziękuje
o uzyskania absolutorium
Robertowi Pawłowskiemu
potrzebnych było 8 głosów.
Otrzymał 12 – od wszystkich radnych, którzy byli obecni na sesji.
Burmistrz podziękował rajcom
za dobrą ocenę swojej pracy i za
współpracę przy realizacji budżetu. – Podejmowaliście trafne
decyzje służące dobru miasta,
przede wszystkim decyzje odpowiedzialne – podkreślał.
Podziękowania otrzymali też
współpracownicy włodarza z ra-

tusza. – To także ich praca. Ja ma
tylko przyjemność kierować tym
dobrym zespołem. Szczególnie
dziękuje pani skarbnik Grażynie
Soi, która czuwała nad finansami
i wybijała nam z głowy dziwne
pomysły, żebyśmy z tym budżetem nie poszaleli – zaznaczył z
uśmiechem Pawłowski.
Sprawozdanie z wykonania
ubiegłorocznego budżetu, przygotowane w marcu tego roku,
uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przed sesją absolutoryjną było
omawiane na wszystkich komisjach rady miejskiej. Miasto w
2017 r. zrealizowało ponad 93
proc. planowanych dochodów –
do budżetu wpłynęło 61 mln 842
tys. 45 zł. Wydatki ostatecznie
wyniosły 59 mln 779 tys. 901 zł
(blisko 98 proc. planu). Miastu
udało się sprzedać majątek za blisko 4,3 mln zł (w tym przypadku
dynamika wyniosła 168 proc.).
(as)

nam więc pewien efekt synergii i
zamknie układ komunikacyjny
w tej części miasta. Ulica będzie
łączyła drogi gminne, powiatowe
i wojewódzkie. Skróci dojazd
do szpitala i osiedli wokół niego
położonych, odciąży też od ruchu
samochodowego ul. Hożą. Dla
mieszkańców tej części Złotoryi
będzie stanowiła znakomite połączenie do obwodnicy i umożliwi
szybki wyjazd z miasta w kierunku Legnicy – wylicza Jacek
Janiak.
(as)

Oglądali grunty
na strefie
Burmistrz Robert Pawłowski spotkał się w czwartek z
przedstawicielami zagranicznego inwestora z branży elektrotechnicznej, który jest zainteresowany wybudowaniem
dużego zakładu produkcyjnego w złotoryjskiej podstreﬁe
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

G

Radni podsumowali w czwartek ostatecznie budżet Złotoryi za rok 2017. Kropkę nad i stanowiło głosowanie nad absolutorium dla burmistrza. Było jednomyślne.

D

dofinansowania. W ratuszu liczą,
że instytucje zewnętrzne popatrzą
przychylnym okiem na projekt, bo
spina on kilka innych inwestycji w
tym rejonie miasta.
– Mamy zakończony pierwszy
etap ul. Lubelskiej oraz zabezpieczone środki na jej włączenie w
ul. Wojska Polskiego, czekamy
tylko na projekt. Do tego trzeba
dodać ścieżkę rowerową, na budowę której miasto ogłosiło już
przetarg i która ma biec od Krzywoustego wzdłuż Lubelskiej do
Hożej. Dokończenie Lubelskiej da

oście z Niemiec wizytowali
tereny pod Wilczą Górą oraz
zapoznali się z dokładną informacją na temat rynku pracy, warunków funkcjonowania w LSSE, a
także z możliwościami pomocy
ze strony Urzędu Miejskiego w
Złotoryi przeprowadzeniu inwestycji. Spotkanie zorganizował
Wydział Funduszy Zewnętrznych
i Obsługi Inwestora UM.
– Była to już druga wizyta potencjalnego inwestora w ciągu
tygodnia. Prowadzimy bardzo
rzeczowe rozmowy z dwoma
przedsiębiorcami, którzy biorą
pod uwagę możliwość inwestycji
na terenie naszego miasta – podkreśla burmistrz Pawłowski.
iasto negocjuje w tej chwili
z Finami i Niemcami. Gdyby zdecydowali się na wybudowanie swoich zakładów w Złotoryi,
nakłady inwestycyjne wyniosłyby
ok. 100 mln zł. Są na to duże szanse, bo przedsiębiorcy umieścili

M

nasze miasto wśród 2-3 lokalizacji do ostatecznego wyboru. Co
istotne, obydwaj inwestorzy chcą
zatrudniać w dużej mierze ludzi z
wykształceniem wyższym, przede
wszystkim inżynierskim.
ak informuje ratusz, od końca
2014 r. na terenie złotoryjskiej podstrefy zainstalowały
się 3 nowe firmy, które zatrudniają już ponad 400 osób i
nadal zwiększają zatrudnienie.
Wcześniej działały tam tylko 4
firmy zatrudniające łącznie 300350 osób.
– Bezrobocie w Złotoryi przez
długi czas utrzymywało się na
poziomie kilkunastu procent. W
tej chwili jest to około 7-8 proc.,
z czego większość to osoby trwale
bezrobotne, a więc takie, których
powrót na rynek pracy jest bardzo,
bardzo trudny – uważa burmistrz
Pawłowski.

J

(as)
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Wulkany gasną – w tym roku tylko bieg dla dzieci
Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów na 7 i 13 km odwołany! Organizatorzy tłumaczą się słabym zainteresowaniem ze strony biegaczy. Wystartują tylko
konkurencje dla dzieci.

9

. edycja Wulkanów miała
się odbyć w ostatni weekend
czerwca. Wiadomo już jednak,
że się nie odbędzie, przynajmniej
w takiej formule, w jakiej oglądaliśmy bieg przez ostatnie lata.
Na niespełna 2 tygodnie przed
imprezą organizator, Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji,
odwołał dystanse dla dorosłych.
Tym, którzy wnieśli już opłatę
startową na konto ZOKiR-u, pieniądze zostaną zwrócone.
– Do piątku 8 czerwca na 13 km
zapisało się 129 osób, a na 7 km
tylko 84. Jeszcze mniej biegaczy
wpłaciło opłatę startową, jedynie
125. To znacznie mniej od oczekiwań organizatora – tłumaczy
Zbigniew Gruszczyński, dyrektor
ZOKiR-u. – Przy tak niskiej frekwencji bieg nie zbilansowałby
się od strony finansowej. Pewne

koszty organizacyjne, jak choćby
ochrona czy budowa przeszkód, są
stałe, niezależne od liczby zawodników – dodaje.
Do zeszłego roku głównym
organizatorem Wulkanów był
ich pomysłodawca, Mirosław
Kopiński. Wspierał go finansowo
i logistycznie Urząd Miejski w
Złotoryi. Już jednak przed ostatnią
edycją biegu Kopiński sygnalizował, że przygotowania do biegu
w dotychczasowej formule organizacyjnej przerastają jego siły.
Podczas słynnej komisji kultury i
oświaty rady miejskiej, która odbyła się pod koniec czerwca 2017
r. i podczas której radni próbowali
go rozliczyć z Wulkanów, wyznał, że z przyjemnością oddałby
organizację imprezy instytucji
miejskiej. – Taki był zamysł od
początku, żeby to rozkręcić, a

później przekazać. Rozliczanie
finansowe tego wszystkiego mnie
nie rajcuje, przerasta mnie to już.
Mogę budować trasę, jeździć i
promować bieg po targach, miasto
zapłaci mi tylko za delegację. Ale
nie chcę tych wszystkich pieniędzy
z wpisowego, wpłat sponsorskich,
weźcie je – mówił wtedy.
Ratusz, biorąc pod uwagę walory promocyjne Wulkanów i ich
potencjał medialny, nie chciał
tracić biegu z kalendarza imprez
miejskich. W tym roku organizacja tych ekstremalnych zawodów
spoczęła więc na ośrodku kultury,
a Mirosław Kopiński miał wspierać ZOKiR w przygotowaniach,
m.in. przy budowie trasy. Tak
zostało ustalone ponad pół roku
temu.
– Liczyliśmy na to, że pomysłodawca Wulkanów wykaże większe

Wulkany czekają na małych zdobywców. Dzieci szkolne mogą zgłaszać swój udział
w biegu wcześniej przez internet. Przedszkolaki zapisują się w dniu zawodów
nad zalewem złotoryjskim.

– Na listach startowych jest już kilkudziesięciu uczestników. Zainteresowanie Biegiem Małego Zdobywcy Wulkanów wśród dzieci jest zdecydowanie większe niż miało to miejsce w przypadku dystansów dla dorosłych.
Mamy pozytywne sygnały od rodziców, także osób przyjezdnych, którzy cieszą się, że ten bieg został utrzymany. Zapowiedzieli się tacy, którzy przywiozą nawet trójkę swoich pociech – mówi Zbigniew Gruszczyński,
dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, który jest organizatorem Wulkanów w wersji mini.
Bieg Małego Zdobywcy Wulkanów odbędzie się w sobotę 23 czerwca. Dzieci pobiegną w 3 kategoriach
wiekowych: klasy I-III szkół podstawowych (start o godz. 10:30), klasy IV-VI (godz. 11), klasy VII i gimnazjum
(godz. 11:30).
Z przeszkodami mogą się również zmierzyć przedszkolaki. Bieg dla najmłodszych zaplanowano na godz. 12:15.
W tej kategorii wiekowej uczestnicy pokonują trasę w asyście dorosłego opiekuna. Zapisy przedszkolaków
będą prowadzone w biurze zawodów w pałacyku nad zalewem.
Opłata startowa dla uczniów przy zapisach elektronicznych wynosi 30 zł, a w dniu zawodów – 50 zł. Mieszkańcy gmin położonych na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów (Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka,
Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Świerzawa, Zagrodno i Złotoryja)
płacą połowę stawki. Dla przedszkolaków wpisowe wynosi 10 zł.
Biegowi towarzyszyć będą inne atrakcje dla dzieci w Streﬁe Malucha i Starszaka: animacje, konkursy, gry
sprawnościowe.
Zapisy prowadzone są na stronie www.biegwulkanow.pl.

Długa kolejka
czekała na autograf
W złotoryjskiej książnicy odbyło się spotkanie autorskie z pisarką Joanną Papuzińską.

N

a pogadankę w ramach akcji „Z
książką na walizkach” przybyli
uczniowie klas czwartych ze Szkoły
Podstawowej nr 1. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpień dzieci, które
recytowały wiersze zaproszonego
gościa. Następnie zebrani obejrzeli
prezentację, dotyczącą życia autorki, przygotowaną przez jednego z
uczestników spotkania.
dy pisarka skończyła opowiadać o sobie, przyszedł czas
na pytania. I tutaj pojawił się las
rąk, gdyż niemal każde dziecko
chciało zadać pytanie autorce
wielu książek.
Joanna Papuzińska z chęcią i
wyczerpująco odpowiadała na
wszelkie pytania.

G

N

a zakończenie spotkania
uczestnicy obejrzeli drugą
prezentację, tym razem dotyczącą
twórczości Papuzińskiej, autor-

stwa jednej z uczestniczek.
Później ustawiła się długa kolejka po autograf pisarki.
(ms)

zaangażowanie w ich organizację
w tym roku – przyznaje burmistrz
Robert Pawłowski. – Z drugiej
strony nieprzychylny klimat, jaki
na przestrzeni ostatnich miesięcy
zbudowała wokół biegu część
radnych, z pewnością nie posłużyły
jego popularności. To wielokrotne
podważanie sensu jego organizacji
mogło podciąć skrzydła wszystkim
tym, którzy przy nim pracowali –
dodaje burmistrz.
Przypomnijmy, że miasto współorganizowało niedawno bieg Złota
Dycha, który został bardzo pozytywnie oceniony przez biegaczy od
strony organizacyjnej. – Ta impreza wysoko wyznaczyła standardy.
W tej chwili przy Wulkanach nie
bylibyśmy w stanie ich zapewnić
uczestnikom. Stąd decyzja od odwołaniu biegu głównego. Możemy wrócić do niego w przyszłym
roku, ale nauczeni tegorocznym
doświadczeniem musimy lepiej
rozplanować wszystkie działania
organizacyjne – dodaje burmistrz
Pawłowski.

Na słabe zainteresowanie tegorocznymi Wulkanami mogła
mieć też wpływ opłata startowa
w wysokości 170 zł. Została ustalona jeszcze przez poprzedniego
organizatora biegu. Nieoficjalnie
wiadomo, że dla wielu zawodników to kwota zaporowa. I mało
konkurencyjna na tle podobnych
imprez w kraju. „Rozpatrując
tegoroczne sugestie uczestników
wcześniejszych edycji, podczas
organizacji następnej edycji tego
biegu organizator weźmie pod
uwagę zgłaszane propozycje, które szczególnie dotyczą wysokości
opłat startowych” –czytamy w
komunikacie ZOKiR-u.
Na pocieszenie zaznaczmy,
że z odwołania głównej części
tegorocznych Wulkanów jest
jeden plus: prawdopodobnie nie
będzie konieczności dodatkowego płukania zalewu i kąpielisko
wystartuje od początku lipca, a
nie, jak ostatnio, dopiero w jego
połowie.
(as)

Po remoncie aż
miło popatrzeć
Zakończył się generalny remont budynku mieszkalnego
przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Złotoryi.

O

biekt, w którym mieszkają 3
rodziny, stanowi w całości
własność gminy miejskiej.
Efekt prac widoczny jest najbardziej na zewnątrz. Budowlańcy
zbili stare tynki i położyli nowe.
Wymienili parapety i rury spustowe. Wykonali izolację pionową
ścian piwnicznych. Wymiany
doczekały się także stare drewniane okna na pierwszym poziomie
poddasza oraz w piwnicy.
Sporo działo się także podczas
remontu na klatce schodowej. Na
posadzce ułożone zostały antypoślizgowe płytki gresowe. Kolej-

nym elementem poprawiającym
bezpieczeństwo mieszkańców
była wymiana uszkodzonych
stopni i drewnianych podstopnic.
Oprócz tego wykonano także
m.in.: renowację drzwi wejściowych, naprawę i renowację poręczy, zbicie uszkodzonych tynków
i położenie nowych, wymianę
przewodów instalacji oświetleniowej oraz łączników.
Bardzo ważnym działaniem była
wymiana centralnego ogrzewania
w mieszkaniach na gazowe.
Całe przedsięwzięcie kosztowało
84 tys. zł brutto.
(ms)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl. Zapraszamy.
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Złotoryją mocno interesuje się
dwóch kolejnych inwestorów.
Mamy tytuł Miasta Przyjaznego Firmom
„Gepardy” i „brylanty” biznesowe, czyli bardzo dynamicznie rozwijające się w naszym mieście przedsiębiorstwa, dały Złotoryi jeszcze jeden prestiżowy
tytuł – tym razem Miasta Przyjaznego Firmom. Wyróżnienie za sukcesy w gospodarce przyznały nam magazyn „Europejska Firma” i Instytut Europejskiego Biznesu. W ratuszu wisi już też świeżo przyznany certyﬁkat Gmina na 5! Stajemy się na tyle atrakcyjni gospodarczo, że zainwestowanie w Złotoryi 100
mln zł poważnie biorą pod uwagę dwie kolejne zagraniczne ﬁrmy. Negocjacje trwają.

S

ukces Złotoryi przyniosła 11.
edycja konkursu Samorząd
Przyjazny Firmom 2017. Instytut
Europejskiego Biznesu nagradza
w nim miasta i miejscowości, w
których siedziby ma dużo dynamicznych i cennych firm. – Ten
tytuł pomaga wyróżnić się wśród
innych miast, zwiększyć swoją
wiarygodność, wzbudza zaufanie – podkreśla Jerzy Krajewski,
redaktor naczelny Magazynu
Przedsiębiorców „Europejska
Firma” i dyrektor IEB.
Prawo do tytułu mają miasta, w
których siedzibę ma minimum 10
firm wyróżnionych mianem Geparda Biznesu 2017 i co najmniej
3 przedsiębiorstwa z tytułem
Brylant Polskiej Gospodarki 2017.
Gepardy to te najdynamiczniej
rozwijające się firmy w regionie,
których wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc. w ciągu
roku. Mamy ich w mieście 15.
Brylantów, czyli przedsiębiorstw,
których wartość rynkowa w marcu
2016 r. wyniosła więcej niż 40
mln zł, jest u nas 5 (ich listę publikujemy pod artykułem). Dało
to Złotoryi 250. miejsce na liście
miast przyjaznych biznesowi.
W konkursie oceniano 70 tys.
polskich przedsiębiorstw. IEB
zbadał ich wyniki finansowe w
kwietniu tego roku. Tytuł Samorząd Przyjazny Firmom 2017 uzyskało 321 miast i miejscowości.
Złotoryja zyskała prawo do bezterminowego i bezpłatnego używania
tytułu, a także logo promocyjnego
Miasto Przyjazne Firmom 2017 na
wszystkich nośnikach.

Złotoryja w jednym szeregu
z aglomeracjami

P

rzypomnijmy, że w kwietniu
Złotoryja zapracowała na tytuł
Gmina na 5! To efekt wysokiego
miejsca w rankingu, który przygotowała Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie. Oceniał on potencjał samorządów w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów.
Pod lupą znalazło się 685 gmin
w całej Polsce, wyróżniono 51,
wśród nich Złotoryję (po raz drugi
w historii). Na Dolnym Śląsku
tytuł ten otrzymało jeszcze tylko
5 innych samorządów.
– Wyróżnione zostały gminy aglomeracyjne, takie jak Toruń, Gdynia, Poznań, a my wśród z nich.

podobne, że wkrótce pod Wilczą
Górą może brakować wolnych
gruntów. To oznacza setki nowych miejsc pracy.
ymczasem jeden z lokalnych portali internetowych
zarzucił ostatnio burmistrzowi
Pawłowskiemu i ratuszowi, że
pozyskiwanie zewnętrznych
inwestorów odbywa się wbrew
interesowi lokalnych przedsiębiorców i ich kosztem. Autor
tekstu nie chciał zauważyć, że
inwestycje gospodarcze na strefie
oznaczają większą liczbę zatrudnionych złotoryjan. Zatrudnionych na umowę o pracę. To z
kolei przekłada się na wysokość
podatku dochodowego.
– Im więcej osób pracuje legalnie, tym więcej płaci PIT. To z
kolei oznacza wyższe wpływy z
podatku do budżetu miejskiego,
z których utrzymywane są szkoły
czy budowane drogi. Z każdej
złotówki zapłaconej fiskusowi
przez pracującego mieszkańca
Złotoryi ok. 35 groszy trafia z
powrotem do miasta. To są te najważniejsze korzyści z inwestycji
dla zwykłego złotoryjanina – zaznacza Katarzyna Iwińska.
Do tegorocznego budżetu Złotoryi ma wpłynąć 14,5 mln zł
podatku dochodowego od osób
fizycznych – o ponad 1,5 mln zł
więcej niż w 2017 r. i o 2,5 mln
więcej niż w 2016.

T

Konkurowanie z aglomeracjami
to dla Złotoryi trochę jak wyścig
mrówki i słonia – zupełnie inne
potencjały, znaczenie inwestora
dla gospodarki lokalnej, wsparcie
ze strony władz centralnych czy
nawet regionalnych. Tym bardziej
to spory sukces dla nas, zwłaszcza
że konkurs organizowany przez
SGH jest niekomercyjny, bazuje
na sprawdzonej od lat metodologii
oceny działalności gmin w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów. SGH jest najlepszą polską
uczelnią ekonomiczną, która od lat
jest i kuźnią kadr ekonomicznych,
ale śledzi też trendy w gospodarce.
W naszym przypadku spodobała
jej się mapa inwestycji funkcjonująca na stronie miejskiej Złotoryi,
która uznana została za przykład
dobrej praktyki samorządowej
– podkreśla Katarzyna Iwińska,
naczelnik Wydziału Funduszy
Zewnętrznych i Obsługi Inwestora
w złotoryjskim ratuszu, która pod
koniec maja razem z burmistrzem
Robertem Pawłowskim odebrała
podczas specjalnej konferencji w
stolicy dyplom Gmina na 5!
odajmy, że w ciągu trzech
ostatnich lat Złotoryja
otrzymała także inne certyfikaty:
„Gmina przyjazna inwestorowi”,
„Gmina Przyjazna MŚP” oraz
„Wzorowa gmina”, znalazła się
także w prestiżowym rankingu
miast atrakcyjnych dla biznesu
przygotowanym przez miesięcznik „Forbes”.

D

Napływ inwestorów to
więcej pieniędzy w budżecie
miejskim

T

e wszystkie wyróżnienia przyciągają inwestorów. Urząd
Miejski w Złotoryi uczestniczy
obecnie w negocjacjach dwóch
projektów, które są warte ponad
100 mln zł. – Miasto jest na tzw.
short liście potencjalnych lokalizacji dla inwestorów, co oznacza,
że Złotoryja znalazła się wśród 2-3
miejsc do ostatecznego wyboru.
Co istotne, obydwie inwestycje
będą w dużej mierze polegać na
transferze zaawansowanej technologii, w mniejszym stopniu ba-

zować na pracy ludzkiej. Obydwaj
inwestorzy zgłosili zapotrzebowanie na szeroko rozumiane kadry
inżynierskie – dodaje Katarzyna
Iwińska.
Fabryki – jeśli inwestorzy z
Finlandii i Niemiec zdecydują
się na Złotoryję – staną w złotoryjskiej podstrefie ekonomicznej.
Na jej terenie jest jeszcze ponad
11 ha gruntów do zagospodarowania pod inwestycje. Każda z
działek znalazła się już w polu
zainteresowania któregoś z inwestorów szukających miejsca
w Legnickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej. Bardzo prawdo-

(as)

Wakacyjna przerwa
dla basenowego autobusu
Na czas wakacji Urząd Miejski w Złotoryi zawiesza kursowanie autobusu dowożącego
złotoryjan na basen w Chojnowie. Z bezpłatnego transportu będzie można skorzystać
ponownie we wrześniu.

O

statni wyjazd organizowany
jest w czwartek 28 czerwca.
Przez kolejne 2 miesiące, w lipcu
i sierpniu, autobus nie będzie
jeździł. Wróci do „rozkładu jazdy” od września.
Przypomnijmy, że cotygo-

dniowe przejazdy (mieszkańcy,
którzy z nich skorzystają, płacą
tylko za wejście na pływalnię)
zostały uruchomione w styczniu
tego roku. Autobus odjeżdża zawsze w czwartki o godz. 17:30
spod ośrodka kultury. Za prze-

jazd płaci złotoryjski ratusz.
Od 4 stycznia do 7 czerwca autobus kursował 19 razy. Łącznie
na basen w Chojnowie przewiózł
427 osób.
(as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Mocny projekt, ale dotacji nie przyniósł
– ratusz bez usług internetowych
E-usługi na razie nie dla Złotoryi – przynajmniej nie w pełnej wersji, o którą wnioskowało miasto. Urząd marszałkowski nie przyznał nam z funduszy europejskich ponad 3,5-milionowego doﬁnansowania do projektu, który miał unowocześnić bazę informatyczną w złotoryjskim ratuszu oraz ułatwić mieszkańcom płacenie podatków i śledzenie prac rady miejskiej. Autorzy wniosku są zaskoczeni, że dotacja do Złotoryi jednak nie traﬁ.

N

a rozstrzygnięcie Złotoryja
czekała aż 13 miesięcy. Projekt trafił do oceny jeszcze w maju
zeszłego roku. W złotoryjskim
ratuszu panowało przekonanie,
że uzyska on dofinansowanie,
choćby dlatego, że był przygotowany w partnerstwie z dwiema
innymi gminami: Złotoryją i
Krotoszycami, więc obejmował
swoim zasięgiem ok. 30 tys. osób.
Nasze miasto było w tym wspólnym przedsięwzięciu liderem. To
miało mu dać dodatkowe punkty
przy ocenie. By zwiększyć swoje
szanse na dotację, do jego opracowania magistrat zatrudnił firmę
zewnętrzną, Dolnośląską Agencję
Rozwoju Gospodarczego z Legnicy, która miała już sukcesy na tym
polu – rok wcześniej opracowała
podobny projekt dla gminy Pielgrzymki i uzyskał on dofinansowanie, zajmując bardzo wysokie
miejsce na liście rankingowej.
o, co udało się w przypadku
Pielgrzymki, nie powiodło
się w Złotoryi. Nasz projekt przeszedł co prawda z powodzeniem
wszystkie etapy oceny, ale na
końcowej liście, obejmującej 42

T

wnioski, znalazł się dopiero na
29. miejscu z 48,5 pkt. Do miejsca
gwarantującego dotację zabrakło
nam 11,5 pkt. Dofinansowanie
zostało przyznane 17 pierwszym
na liście projektom, zwycięski
uzyskał 72,5 pkt.
atarzyna Iwińska, naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Obsługi Inwestora w
UM, nie kryje, że spodziewała się
zupełnie innego rozstrzygnięcia. –
To był dobry projekt, który łączył 3
systemy w trzech gminach. Czekamy z niecierpliwością na przesłanie
nam merytorycznej karty oceny.
Gdy ją przeanalizujemy, będziemy
mogli powiedzieć coś więcej. Jeśli
będziemy mieli wątpliwości, napiszemy odwołanie – zaznacza.
Projektu przygotowanego dla
Złotoryi broni również Jarosław
Rabczenko, szef agencji, która go
opracowała. – Wykorzystaliśmy
w nim najlepsze elementy, które
zastosowaliśmy w przypadku
opracowania na e-usługi dla Pielgrzymki. Do tego liczyliśmy na
premię punktową za to, że przygotowujemy go w partnerstwie
z innymi samorządami. Dlatego

K

upieram się, że był to mocny projekt. Na razie nie dysponuję kartą
merytoryczną projektu, więc nie
mogę się odnieść do tego, dlaczego akurat te a nie inne wnioski zarząd województwa dolnośląskiego
rekomendował do dofinansowania
– mówi Rabczenko.
ramach projektu miasto
miało zamiar wymienić
na nowocześniejsze komputery
w całym ratuszu oraz zakupić
serwery z licencjami potrzebne do uruchomienia usług dla
mieszkańców za pośrednictwem
internetu. W grę wchodziło przede
wszystkim utworzenie platformy
umożliwiającej obsługę płatności
podatkowych przez sieć (tzw.
e-podatki) oraz wprowadzenie
kompleksowej relacji internetowej z sesji, co wiązało się m.in.
z zakupem tabletów dla rajców,
systemu do konferencji oraz specjalnej kamery przełączającej się
na poszczególnych radnych (tzw.
e-sesja). To rozwiązanie pozwoliłoby na bieżąco śledzić, kto jak
głosował.
Całkowita wartość projektu
wynosiła blisko 4 mln 42 tys. zł.

W

Dotarli do mety
Wczoraj na boisku przy Lubelskiej Urząd Miejski w Złotoryi podsumował rywalizację sportową złotoryjskich podstawówek. Ponownie wygrała ją Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Brodatego.

B

yła to już 9. edycja współzawodnictwa sportowego szkół
miejskich. Liczyły się punkty,
które placówki zdobywały w rozgrywkach ujętych w kalendarzu
Szkolnego Związku Sportowego
na rok 2017/2018. „Trójka” zdobyła ich 2625, o prawie tysiąc
więcej od Szkoły Podstawowej

nr 1 im. Marii Konopnickiej.
Ostateczny wynik „jedynki” to
1705 pkt.
Dyplomy dyrektorom szkół,
Danucie Boroch i Bożenie Krasce,
wręczył sekretarz miasta Włodzimierz Bajoński. Podstawówki
otrzymały też w nagrodę sprzęt
sportowy ufundowany przez mia-

sto – „trójka” o wartości 1 tys. zł,
a „jedynka” za 500 zł.
Podsumowaniem całorocznej rywalizacji były ostatnie przed wakacjami, już kurtuazyjne zawody
sportowe. Tym razem uczniowie
zagrali „szkoła na szkołę” w piłkę
nożną, koszykówkę i siatkówkę.
(as)

Główne koszty generował zakup
sprzętu: serwerów, komputerów i
stosownych licencji. Na Złotoryję
przypadało ok. 1,8 mln zł. Trzy
gminy starały się z Regionalnego
Programu Operacyjnego o dofinansowanie rzędu 3 mln 435,5 tys.
zł. Reszta była wkładem własnym
samorządów.
łotoryjski ratusz nie zamierza jednak rezygnować z
wprowadzenia e-usług, przynajmniej niektórych. – Wykorzystując środki zabezpieczone
w budżecie na wkład własny
w projekcie, jesteśmy w stanie
kupić serwery z pełnym i pro-

Z

fesjonalnym zabezpieczeniem
danych i uruchomić na ich bazie
usługi e-podatkowe – twierdzi
Piotr Rewig, główny specjalista
ds. informatyki w UM. – Część
rozwiązań, które miały być
uruchomione w ramach e-sesji,
funkcjonują już teraz w urzędzie,
przypomnę tylko, że własnymi
siłami i niewielkim kosztem od
ponad roku prowadzimy na żywo
w internecie transmisje z sesji i
komisji. Takich udogodnień nie
mają mieszkańcy niektórych
gmin, które już wprowadziły
e-usługi u siebie.
(as)

Nowy system
segregowania odpadów
na terenie Złotoryi
W

związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że od
dnia 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie nowy system segregowania
odpadów komunalnych na terenie miasta.
Zmianie ulegnie głównie sposób segregowania odpadów gromadzonych w sposób selektywny. W dalszym ciągu mieszkańcy Złotoryi
mogą segregować odpady w tzw. gniazdach do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Jednakże obecny system miasto jest zobowiązane rozszerzyć o odbiór odpadów segregowanych u „źródła”, czyli
bezpośrednio z miejsca zamieszkania. Będą to odpady takie jak: szkło,
papier, tworzywa sztuczne „PET”, metale i tworzywa sztuczne.
Mieszkańcy każdego domu jednorodzinnego, który segreguje odpady,
otrzymają od firmy obierającej odpady komunalne worki w różnych
kolorach przeznaczone do segregacji poszczególnych frakcji odpadów oraz harmonogram odbioru tych odpadów. Wypełnione worki
przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać w
miejscu ustawienia pojemników (lub innym miejscu uzgodnionym z
odbiorcą opadów) wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie
odbioru danego rodzaju odpadu.
Powyższa zmiana sytemu segregowania odpadów nie dotyczy gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej i mieszanej.
Urząd Miejski w Złotoryi informuje także, że mieszkańcy w każdej
chwili mogą zmienić deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi i przystąpić do segregacji odpadów.

Jak segregować odpady od 1 lipca 2018 r.?
 Worek w kolorze ZIELONYM – szkło
 Worek w kolorze NIEBIESKIM – papier
 Worek w kolorze ŻÓŁTYM z napisem „Tworzywa sztuczne
PET” – tworzywa sztuczne PET
 Worek w kolorze ŻÓŁTYM z napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” – metal i tworzywa sztuczne
 Pojemnik w kolorze BRĄZOWYM – odpady biodegradowalne
 Pojemnik w kolorze CZARNYM – odpady zmieszane

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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O czyste miasto i wodę dbają już ćwierć wieku
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne świętuje 25-lecie. Urodzinowy tort pracownicy miejskiej spółki zjedli w piątek w restauracji Złoty Las. Z tej okazji
nagrody traﬁły do tych, którzy w przedsiębiorstwie są zatrudnieni od samego początku.

R

azem z zarządem i pracownikami RPK jubileusz świętowało kierownictwo złotoryjskiego
ratusza oraz wójtowie gmin Złotoryja i Krotoszyce, z którymi spółka
na co dzień współpracuje: Maria
Leśna i Beata Castaneda-Trujillo.
Zaproszeni zostali również wszyscy byli prezesi przedsiębiorstwa,
a kilku z nich pojawiło się na
uroczystości. Byli też członkowie
rady nadzorczej.
– Te 25 lat to 300 miesięcy, to
9131 dni. Przez ten czas wasza
firma pracowała non stop, bez
świąt, bo przecież gdy się coś
dzieje w wodociągach czy kanalizacji, to trzeba reagować.
To, jak komfortowo żyjemy
w mieście, to wasza zasługa.
Mieszkańcy mogą być dumni,
że mają takie przedsiębiorstwo.
Czasem ktoś utyskuje, ale to
jak w rodzinie, gdy mąż trochę pogada na żonę, a żona na
męża. Ważne, żeby wspólny cel
osiągać razem, a nie rozchodzić
się na boki. Bez względu na
to, jaki będzie burmistrz czy
rada miejska, przedsiębiorstwo
komunalne zawsze będzie potrzebne – powiedział podczas
uroczystości Robert Pawłowski,

który podziękował jednocześnie
byłym i obecnym prezesom za
to, w jakiej kondycji jest obecnie

W

przyjęciu urodzinowym,
połączonym z Dniem Pracownika Gospodarki Komunalnej,

i rzetelną prace oraz nagrody.
A wyróżnieni to: Ewa Łukasiewicz, Zbigniew Bochnia, Adam
Garlewicz, Tadeusz Giurk, Jacek
Kaliciak, Waldemar Klatt, Edward
Kwiatkowski, Robert Michalski,
Stanisław Paufe, Henryk Podolak,
Jan Romaniec, Andrzej Thiel,
Piotr Trytek i Wojciech Jacek.
PK od początku swego istnienia dbało o czystość w Złotoryi
oraz dostawę wody odpowiedniej
jakości. Jak zauważył na piątkowej
uroczystości Edward Poznar, przewodniczący rady nadzorczej, tak
jest do dziś. – Złotoryja to miasto
czyste, dzięki wam. Zawsze to
podkreślam, gdy tutaj przyjeżdżam
– gratulował Poznar pracownikom
komunalnej spółki.
rezes Wiesław Świerczyński
(na zdjęciu na pierwszym
planie) otrzymał od gości w prezencie m.in. 2 anioły, które mają
strzec miejskie przedsiębiorstwo.
Dla uczestników przyjęcia przygotowano nie tylko 4-piętrowy
tort z logo RPK, ale także występy
złotoryjskich tancerzy ze Street
Dance Academy, którzy uatrakcyjnili uroczystość.
PK powstało we wrześniu
1993 r. jako spółka miejska

R

P
spółka. – To dla niej dobry okres.
RPK się rozwija, modernizuje,
kupuje nowy sprzęt: kosiarki, samochody specjalistyczne, dzięki
którym ciężka praca zatrudnionych w przedsiębiorstwie ludzi
może być trochę lżejsza – dodał
burmistrz.

wzięła udział ponad setka osób zatrudnionych w RPK. Kilkanaście z
nich świętowało podwójnie – nie
tylko ćwierćwiecze firmy, ale i
jubileusz 25-lecia swojej pracy
dla spółki komunalnej. Zarząd
przygotował dla nich dyplomy
z podziękowaniem za sumienną

R

zajmująca się eksploatacją modernizowanej wtedy po raz pierwszy
oczyszczalni ścieków. Początkowo przedsiębiorstwo nazywało się
Oczyszczalnią Miejską. Jej prezesem został Waldemar Sapalski.
Zmiana nazwy na funkcjonującą
do dziś nastąpiła w 1996 r. 3 lata
później RPK zostało połączone z
inną spółka miejską, Mieszkaniami Komunalnymi. Dzięki połączeniu i efektowi synergii zwiększony
został majątek przedsiębiorstwa,
zmodernizowany sprzęt i zakupiono nowoczesne na ówczesne
czasy pojazdy specjalistyczne.
Dzisiaj spółka zatrudnia prawie
120 osób i posiada około tysiąca
środków trwałych. Obsługuje
nie tylko miasto i gminę wiejską
Złotoryję, ale także Krotoszyce i
Mściwojów. W ostatnich 2 latach
zainwestowała w nowoczesny
i wydajny sprzęt ok. 2 mln zł, z
czego ponad połowa to dotacja z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2016 r. RPK prowadzi
ogromną inwestycję polegającą
na modernizacji eksploatowanej
od ponad 20 lat oczyszczalni
ścieków. Przedsięwzięcie ma
kosztować ponad 43 mln zł. (as)

Piwko nad zalewem? Latem będzie już legalne
Nad zalewem i przy kopalni złota będzie można spożywać alkohol bez narażania się na mandat karny – tak zdecydowali radni miejscy na
ostatniej sesji. Obniżyli też liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Złotoryi. Rada nie wprowadziła natomiast zakazu handlu
trunkami wyskokowymi w nocy.

U

chwała złotoryjskich rajców
to konsekwencja ostatnich
zmian w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wprowadza
ona generalnie zakaz spożywania
napojów alkoholowych w miejscu
publicznym, a nie – jak to było
dotychczas – jedynie „na ulicach,
placach i w parkach” oraz wszystkich miejscach wskazanych przez
władze samorządowe.
Rady gmin mogą jednak wskazać te miejsca publiczne, gdzie
spożywanie alkoholu będzie
dozwolone – jeśli uznają, że nie
będzie to miało negatywnego
wpływu na politykę przeciwdziałania alkoholizmowi i nie zakłóci
bezpieczeństwa czy porządku
publicznego. Złotoryjscy radni
skorzystali z tej możliwości i
zdecydowali, że odstępstwa od
zakazu obejmą teren ogrodzony
przy kopalni Aurelia, zalew
złotoryjski oraz Rynek podczas
imprez plenerowych organizowanych przez Urząd Miejski w
Złotoryi lub jednostki podległe.
Te miejsca zaproponowali urzędnicy ratusza.

– Są to tereny monitorowane,
łatwe do przypilnowania. Przy
Aurelii i zalewie mamy obiekty
umożliwiające urządzanie grilla.
Różne grupy mieszkańców czy
stowarzyszenia organizują tam
sobie spotkania, przynoszą ze
sobą piwo i grillują w kulturalnej
atmosferze. Chodzi o to, żeby
nie było w takich sytuacjach
pretekstu, aby tych ludzi ścigać
mandatami. Chyba że dochodzi
do ekscesów, niszczenia mienia
czy zaśmiecania – tłumaczył
radnym podczas komisji spraw
społecznych sekretarz miasta
Włodzimierz Bajoński. – Stoimy
w urzędzie na stanowisku, że
alkohol jest dla ludzi, ale trzeba
uczyć kultury jego spożywania
– dodał.
pierwotnej wersji uchwały
było też czwarte miejsce –
altana grillowa, która w lipcu ma
stanąć przy stawie na „Zielonym
Oczku”. To projekt realizowany
w ramach budżetu obywatelskiego. Jego pomysłodawca, Marcin
Gagatek, wnioskował jednak na
komisji, żeby altanę wykreślić

W

z katalogu miejsc nieobjętych
zakazem spożywania alkoholu.
– Nie o to w tym pomyśle chodziło. To będzie nieduży obiekt,
przeznaczony do rodzinnego
grillowania. Nie wyobrażam sobie, żeby zajmowali go okoliczni
amatorzy trunków i pili w środku
– tłumaczył. I radnych przekonał.
Mają wrócić do tematu, gdy altana zacznie funkcjonować. – Zobaczymy, jak ludzie będą z niej
korzystać – taka była konstatacja
podczas komisji.
godnie z nowymi przepisami ustawy, rada miejska
określiła również maksymalną
liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
miasta – odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu.
Przede wszystkim radni wprowadzili limit sklepów, w których
sprzedaje się napoje do 4,5 proc.
zawartości alkoholu oraz piwo
– może być ich w Złotoryi nie
więcej niż 50 (dotąd żadnych
ograniczeń nie było). Bez zmian
pozostała liczba punktów, w
których na wynos sprzedaje się

Z

napoje powyżej 4,5 proc. do 18
proc. zawartości alkoholu (z
wyjątkiem piwa) – wynosi 50.
Z kolei w przypadku trunków
zawierających powyżej 18 proc.
alkoholu radni zmniejszyli liczbę
zezwoleń z 50 do 45.
Jeśli chodzi o restauracje i bary
(punkty sprzedające alkohol przeznaczony do spożycia w miejscu
sprzedaży), liczba zezwoleń wynosi odpowiednio 25 (piwo), 25
(4,5-18 proc.) i 20 (powyżej 18
proc. – tutaj maksymalna liczba
zezwoleń została zmniejszona
o 5).
adni określili też minimalną
odległość punktów sprzedaży alkoholu od przedszkoli,
szkół, placówek oświatowowychowawczych i opiekuńczych
oraz ogrodzonych placów zabaw.
Nie mogą być one usytuowane
od obiektów chronionych bliżej
niż 30 m, przy czym odległość
mierzy się ciągiem komunikacyjnym od drzwi wejściowych
sklepu czy restauracji do ogólnodostępnego wejścia do szkoły
czy przedszkola.

R

D

odajmy, że nowe zapisy
ustawy dają możliwość władzom miasta nałożenia zakazu
sprzedaży między godz. 22 i 6
rano. Złotoryjski ratusz na razie
nie zdecydował się na takie zaostrzenie przepisów.
owe zasady uchwalone przez
radnych wejdą w życie życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia uchwały w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
a dzień 19 kwietnia tego roku
na terenie Złotoryi funkcjonowały 52 placówki, w których
był sprzedawany lub podawany
alkohol, w tym 37 placówek detalicznych (sklepów) i 15 lokali
gastronomicznych. W obrocie gospodarczym w sprzedaży detalicznej (sklepy) było 106 zezwoleń (do
4,5 proc. zawartości alkoholu oraz
na piwo – 37; powyżej 4,5 proc.
do 18 proc. zawartości alkoholu
– 35; powyżej 18 proc. zawartości
alkoholu – 34), a w gastronomii
było 30 zezwoleń (odpowiednio
15, 8 i 7).

N
N

(as)
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Młodzi złotoryjanie projektowali Laureaci ponown
plac zabaw w Stuttgarcie

W sali widowiskowej ośrodka kultury w Złotoryi odbyła s
Przedmiotowych.

Stuttgart – miasto Mercedesa i wyśmienitych precli – to pierwszy punkt na mapie Europy, który uczniowie złotoryjskiej „trójki” odwiedzili w ramach projektu
„Europlay”. Pracowali tam z młodymi Brytyjczykami, Włochami i Niemcami nad
makietą placu zabaw, ale dzięki temu, że gościli w szkole międzynarodowej, mieli
też okazję poznać rówieśników z wielu innych krajów świata. Wyjazd sfinansował
program Erasmus+.

W

listopadzie zeszłego roku
Szkoła Podstawowa nr 3 w
Złotoryi gościła przez tydzień 21
osób z Niemiec, Włoch i Wielkiej
Brytanii. To właśnie wtedy tak
na dobre wystartował „Europlay”
– międzynarodowy projekt, w
ramach którego dzieci mają zaprojektować plac zabaw służący
nie tylko zabawie, ale pełniący
także funkcje edukacyjne. Finałem
przedsięwzięcia będzie przygotowanie przez uczniów makiety

takiego właśnie placu.
Po pół roku szóstka czwartoklasistów z SP nr 3: Karolina Czernatowicz, Franciszek Doskocz, Natalia
Gagatek, Kinga Kuba, Maria Maas
oraz Zofia Tłuczek pojechała z
„Europlay” na wymianę uczniowską do Stuttgartu w Niemczech.
Reprezentowali tam Złotoryję.
Opiekowały się nimi dwie nauczycielki: Agata Sporek oraz Urszula
Markowska. Złotoryjanie gościli w
International School of Stuttgart.
Placówka zrobiła na nich spore
wrażenie.
– To wprawdzie szkoła niemiecka, ale uczęszczają do niej dzieci
z przeróżnych zakątków świata
i wszyscy, zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele, rozmawiają w
języku angielskim – podkreśla
Agata Sporek. Z kolei złotoryjskim czwartoklasistom zapadnie
w pamięci mniejszy hałas i dużo
większy spokój na korytarzach
w czasie przerw niż w polskiej
szkole oraz… stołówka z bardzo
zróżnicowanym jadłospisem, na
której nikt nie narzekał na brak
apetytu.
rzez 5 dni nasi uczniowie brali
udział w licznych zajęciach

P

razem z kolegami z Niemiec,
Anglii i Włoch, które miały zintegrować młodych Europejczyków
z różnych krańców kontynentu
– poprzez zabawę i sport. Ich
głównym zadaniem w trakcie
pobytu w Stuttgarcie było jednak
projektowanie w międzynarodowych grupach wymarzonego placu
zabaw. Pomóc im w tym miała
wizyta w siedzibie firmy Kukuk,
która zajmuje się projektowaniem
i budowaniem kreatywnych pla-

ców zabaw w Europie. Uczniowie
mieli okazję sprawdzić się w roli
projektantów i zbudować własne
modele takich miejsc do rozrywki
i nauki. – Pomysłów mieliśmy
bardzo dużo, było tylko trochę
problemów z przeniesieniem ich
wszystkich na makietę – wspominają nasi czwartoklasiści.
Podczas wymiany polscy uczniowie zamieszkali w nowoczesnym

hotelu położonym na zboczu doliny, do którego wchodziło się… na
poziomie najwyższej kondygnacji,
a potem schodziło do pokojów w
dół budynku. Mieli oczywiście
okazję zwiedzić Stuttgart, który
jest kolebką motoryzacji. Stąd
obowiązkowa wizyta w muzeum
Mercedesa, gdzie dzieci mogły
prześledzić całą historię samochodu i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na tle najbardziej
charakterystycznych pojazdów
skonstruowanych na przestrzeni
ponad 100 lat.
Ciekawym doświadczeniem była
wizyta w niemieckiej piekarni,
gdzie uczniowie mogli samodzielnie wykonać precle, które są
uznawane za prawdziwy przysmak
i symbol Stuttgartu. – Mieliśmy
przy ich lepieniu mnóstwo zabawy. To był taki popis naszych
umiejętności kulinarnych. A najfajniejsze było to, że potem je
dostaliśmy z powrotem, w torbach,
już upieczone – cieszą się złotoryjscy czwartoklasiści.
– Najważniejsze, że wizyta w
Stuttgarcie dała naszym uczniom
okazję, by rozwinąć swoje kompetencje językowe oraz zacieśnić
więzi z rówieśnikami z innych krajów – podkreśla Agata Sporek.
astępne spotkania robocze,
w Wielkiej Brytanii i Włoszech, będą miały miejsce już w
przyszłym roku szkolnym. Wezmą
w nich dzisiejsi czwartoklasiści
– za każdym razem kolejnych 6
uczniów z dwójką nauczycieli –
którzy przez cały czas pracują w
szkolnym kole Erasmusa.

N

(as)

I

mprezę zorganizował Powiatowy
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego. Na gali laureaci
wszelkich ubiegłorocznych konkursów powiatowych zostali ponownie
wyróżnieni i nagrodzeni.
– Gratuluję wszystkim, a przede
wszystkim rodzicom, za to że włożyli sporo wysiłku w wychowanie
dzieci i teraz zbierają owoce –
mówił podczas rozpoczęcia Kazimierz Karst, dyrektor PODNiPPP
w Złotoryi.
Listę laureatów konkursów powiatowych (w kolejności od 1. do 3.
miejsca) przedstawiamy poniżej.
Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Moja ulubiona książka”
Kategoria wiekowa 5 lat: Miłosz

no-Przedszkolny w Świerzawie, Oddział Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Nowym
Kościele, Oddział Przedszkolny
w Dobkowie.
Kategoria 5-6 lat: Gminne Przedszkole w Twardocicach, Miejskie
Przedszkole nr 2 w Złotoryi i
Szkoła Podstawowa w WilkowieOsiedlu, Oddział Przedszkolny w
Dobkowie.
Powiatowa Olimpiada Sportowa klas III
Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi, Szkoła Podstawowa w
Świerzawie, Szkoła Podstawowa
w Nowym Kościele.
Powiatowy Festiwal Piosenki
Obcojęzycznej
Kategoria soliści klas 1-3 szkół

Gajewski (Przedszkole Miejskie nr
2 Złotoryja), Roch Zjawin (SP nr 3
Złotoryja), Natasza Nocuń (SP nr
3 Złotoryja), Aleksandra Włodarczyk (Przedszkole Miejskie nr 2
Złotoryja), Emilia Kebłesz (Przedszkole Miejskie nr 2 Złotoryja).
Kategoria wiekowa 6 lat: Inka Wiśniewska (Przedszkole Miejskie nr
2 Złotoryja), Agata Brzóska (SP
Wilków), Natalia Jackowska (SP
Rokitnica).
Wyróżnienie: Jakub Grzybczyk
(ZSP Świerzawa), Barbara Laszkiewicz (ZSP Zagrodno, Filia Brochocin), Filip Zboromirski (ZSP
Zagrodno Filia Brochocin).
Powiatowy Konkurs Kolęd i
Pastorałek
Kategoria 3-4 lata: grupa „Biedronki” (Przedszkole Świerzawa),
grupa „3-4-latki” (Przedszkole nr
2 Złotoryja ), grupa „Pszczółki”
(Przedszkole Świerzawa).
Kategoria 5-6 lat: gr. „0” (Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Świerzawie), „Przedszkolaki z naszej
paki” (Przedszkole Wojcieszów),
oddział „0” (Szkoła Podstawowa
Nowy Kościół).
Powiatowy Konkurs Tańca o
Puchar Burmistrza Miasta i
Gminy Świerzawa „Roztańczone
przedszkolaki”
Kategoria 3-4 lata: Zespół Szkol-

podstawowych: Hanna Dudka (SP
nr 3 Złotoryja), Natalia Maćków
(SP nr 1 Złotoryja), duet: Maria
Kandora, Agata Piędel (SP nr 1
Złotoryja).
Kategoria soliści klas 4-6 szkół
podstawowych: Gabriela Browolejt (SP Rokitnica), Kalina
Błaszczyk (SP Rokitnica), Aleksandra Wróblewska (SP nr 3
Złotoryja), Maja Hałas (SP nr 1
Złotoryja), Łukasz Dębicki (SP
Sokołowiec).
Kategoria soliści klas VII i gimnazjum: Julia Tchorowska (ZSO
Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne), Marta Kalityńska
(Gimnazjum Rokitnica), Agata
Stryczek (ZSO Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne), Karolina
Mąkowska (Gimnazjum Rokitnica), Nikola Mosio (SP Gierałtowiec), zespół: Martyna Wojciechowska, Angelika Dymańska,
Jagoda Ozga (ZSP Świerzawa).
Powiatowy Konkurs Piosenek
Bożonarodzeniowych i Kolęd
w Języku Obcym „Anielskie
Nutki”
Kategoria klas I-III: Natalia Maćków (SP nr 1 Złotoryja), Weronika Szewczyk i Olga Łesiuk (ZSP
Zagrodno, filia Radziechów),
Maria Kandora i Agata Piędel (SP
nr 1 Złotoryja).

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

nie nagrodzeni

się 3. edycja Powiatowej Gali Laureatów Konkursów
Kategoria klas IV-V: Gabriela
Browolejt (SP Rokitnica), Kalina
Błaszczyk (SP Rokitnica), Aleksandra Oziębłowska, Aleksandra
Maciejska, Julia Przepióra, Julia
Grubba, Maja Kulesza, Wiktoria
Szablewska, Kornelia Zięba (SP
Nowy Kościół).
Kategoria klas VI-VII: Mateusz
Błaszczyk (SP Rokitnica), Maja
Hałas (SP nr 1 Złotoryja), Alicja
Kwiecińska i Zuzanna Froń (ZSP
Świerzawa).
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Spotkanie z poezją Marii
Konopnickiej”
Kategoria klas I-II: Bartłomiej
Korzystko (SP nr 3 Złotoryja),
Emilia Czesmak (SP nr 1 Złotoryja), Weronika Paluch (SP Pielgrzymka, filia Twardocice).
Kategoria klas III-IV: Antoni
Cichoń (SP Nowy Kościół), Igor
Chlebosz (ZSP Świerzawa), Julia
Fajkisz (SP nr 3 Złotoryja).
Kategoria klas V-VI: Kalina Błaszczyk (SP Rokitnica), Maja Siwik
(SP nr 1 Złotoryja), Aleksandra
Wróblewska (SP nr 3 Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Językowy
„Jak Cię słyszą, tak Cię piszą”
Natalia Bigo, Turczyn Maja,
Pakuła Patrycja (SP nr 1 Złotoryja), Oliwia Malińska, Piotr
Witkowski, Roch Durachta (SP
Rokitnica), Kamila Gajewska,
Małgorzata Sałamaj, Konrad Gągorowski (SP nr 3 Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Krasomówczy „Zostań przyjacielem
książki”
Miłosz Szarata (SP nr 1 Złotory-

ja), Maja Gac (SP nr 1 Złotoryja), Hanna Markiewicz (SP nr 3
Chojnów).
Powiatowy Konkurs Pięknego
Czytania
Kategoria klas 1: Jagoda Gajzler
(SP nr 3 Złotoryja), Ilona Pietrucha (ZSP Świerzawa), Hanna Wabiszczewicz (SP nr 1 Złotoryja).
Kategoria klas 2: Laura Maftyjewicz (SP Wojcieszów), Emilia
Czesmak (SP nr 1 Złotoryja), Małgorzata Rak (SP nr 3 Złotoryja).

Kategoria klas 3: Emilia Pacewicz (ZSP Świerzawa), Olivier
Jasionowicz (SP nr 3 Złotoryja),
Gabriela Charęza (SP Nowa Wieś
Grodziska).
Powiatowy Konkurs na Prezentację Książki
Kategoria klas IV: Amelia Łucka
(SP Gierałtowiec), Daria Przeszlakiewicz (SP Rokitnica), Karolina
Włodarczyk (SP Gierałtowiec).
Kategoria klas V-VI: Kornelia
Sroka (SP Rokitnica), Maja Siwik
(SP nr 1 Złotoryja), Magdalena
Nowicka (ZSP Świerzawa).
Kategoria klas VII: Igor Widomski (SP nr 3 Złotoryja), Milena
Zakaszewska (SP Pielgrzymka),
Daria Sojka (SP nr 1 Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Wiedzy
„Omnibus ”
Kategoria Omnibus klas IV: Zofia
Tłuczek (SP nr 3 Złotoryja), Aleksandra Oziębłowska (SP Nowy
Kościół), Mateusz Wasilewski
(SP Pielgrzymka).
Kategoria Omnibus klas V: Ada
Zjawin (SP nr 3 Złotoryja), Julia
Biernacik (SP nr 1 Złotoryja),
Piotr Nogaj (SP Sędzimirów).
Kategoria Omnibus klas VI: Mateusz Grzywa (SP nr 3 Złotoryja),
Emilia Szwaja (ZS Wojcieszów),
Aleksandra Sajewicz (SP nr 1
Złotoryja).
Kategoria Omnibus klas VII:
Konrad Ostapiuk (SP Wilków),
Nicola Magierowska (SP Wojcieszów), Małgorzata Sałamaj (SP nr
3 Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas III

Aleksander Szpanarski (SP Pielgrzymka), Filip Kruszakin (SP nr
3 Złotoryja), Agata Piędel (SP nr
1 Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół podstawowych
kl. IV-V
Maja Siwik (SP nr 1 Złotoryja),
Zofia Tłuczek (SP nr 3 Złotoryja),
Konstancja Kupiec (SP nr 3), Julia
Hołówka (SP nr 1 Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół podstawowych

kl. VI-VII
Konrad Ostapiuk (SP Wilków),
Małgorzata Sałamaj (SP nr 3
Złotoryja), Karol Majdak (ZSP
Świerzawa).
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół gimnazjalnych
Błażej Szczygielski (ZSP Zagrodno – oddział Gimnazjum), Julia
Żądło (ZSP Świerzawa – oddział
Gimnazjum), Kornelia Zdziechowicz (ZSP Świerzawa – oddział
Gimnazjum).
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych
Dawid Brudniewicz (ZSO Złotoryja), Dominik Żukowski (ZSO
Złotoryja), Martyna Kityk (ZSO
Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego „I love English”
dla szkół podstawowych
Aleksander Bazylak (SP nr 3
Złotoryja), Hanna Tłuczek (SP nr
3 Złotoryja), Roch Durachta (SP
Rokitnica).
Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego dla szkół gimnazjalnych
Mateusz Potęcki (ZSO Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne),
Aleksandra Tusińska (ZSO Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne),
Agata Stryczek (ZSO Złotoryja
– Gimnazjum Dwujęzyczne), Natalia Czapińska (SP nr 3 Złotoryja
– oddział Gimnazjum).
Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych
Agnieszka Bartkowska (ZSO
Złotoryja), Konrad Radecki (ZSZ
Złotoryja), Jakub Smoleń (ZSO
Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Języka
Niemieckiego dla klas V-VII
szkół podstawowych
Kamila Stęplowska (ZSP Zagrodno), Aleksandra Borawska (SP
nr 3 Złotoryja), Nikola Milińska
(ZSP Zagrodno).
Powiatowy Konkurs Języka
Niemieckiego dla szkół gimnazjalnych
Elena Majcher (SP nr 3 Złotoryja
– oddział Gimnazjum), Mateusz
Potęcki (ZSO Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne), Melissa
Fortwengel (SP nr 3 Złotoryja –
oddział Gimnazjum).
Powiatowy Konkurs Języka
Niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych
Dawid Szkolnik (ZSO Złotoryja),
Sara Fedorowicz (ZSO Złotoryja), Brajan Jędrasiak (ZSO
Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Humanistyczny „Erudyta”
Julia Żądło (ZSP Świerzawa – oddział Gimnazjum), Błażej Szczygielski (ZSP Zagrodno – oddział
Gimnazjum), Hanna Nahajewska
(ZSP Zagrodno – oddział Gimnazjum), Amanda Bandyk (SP Pielgrzymka – oddział Gimnazjum).
Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół
podstawowych
Miłosz Łukjańczuk (SP nr 3 Zło-

toryja), Antoni Rusewicz (SP
Wilków), Oliwier Marciniak (SP
nr 1 Złotoryja).
Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mistrz tabliczki
mnożenia”
Kategoria klas IV: Igor Chlebosz
(ZSP Świerzawa), Jakub Serwatka
(ZS Wojcieszów), Zofia Tłuczek
(SP nr 3 Złotoryja).
Kategoria klas V: Nikola Wolak
(SP Rokitnica), Karolina Gacoń
(SP Gierałtowiec), Oliwia Leśniak (SP Nowy Kościół).
Kategoria klas VI: Bigo Natalia
(SP nr 1 Złotoryja), Karwan Paweł (SP Gierałtowiec), Kramek
Szymon (SP nr 3 Złotoryja).
Kategoria klas VII: Kacper Nowak
(SP nr 1 Złotoryja), Nicola Magierowska (SP Wojcieszów), Gabriela
Gnatek (ZSP Świerzawa).
Powiatowy Konkurs Matematyczny dla szkół gimnazjalnych
klasy II-III
Kategoria klas 2: Michał Wiśniewski (SP Pielgrzymka – oddział Gimnazjum), Michał Słowik
(ZSO Złotoryja – Gimnazjum
Dwujęzyczne), Kornelia Zdziechowicz (ZSP Świerzawa – oddział Gimnazjum), Maksymilian
Masek (ZSO Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne).
Kategoria klas 3: Miłosz Chojecki (SP Pielgrzymka – oddział
Gimnazjum), Agata Jamróz (SP
Pielgrzymka – oddział Gimnazjum), Jakub Chomiczewski
(ZSO Złotoryja – Gimnazjum
Dwujęzyczne).
Powiatowe Podchody Matematyczno-Przyrodnicze
Sałamaj Małgorzata, Kramek Szymon, Zjawin Ada (SP nr 3 Złotoryja), Pawłowski Cyprian, Sajewicz
Aleksandra, Spychała Bartosz (SP
nr 1 Złotoryja), Maczuga Jakub,
Stokłosa Anna, Malińska Ksenia
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(SP Wilków).
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Chcę wiedzieć wszystko, co
w trawie piszczy”
Kategoria klas IV: Igor Chlebosz
(ZSP Świerzawa), Hubert Biernacki (SP Gierałtowiec), Weronika Bielak (ZSP Zagrodno).
Kategoria klas V: Michał Kurowski (ZSP Świerzawa), Roksana
Przygodzka (SP Gierałtowiec),
Aniela Blat (ZSP Zagrodno).
Kategoria klas VI: Natalia Tomczyk (ZSP Świerzawa), Paweł
Karwan (SP Gierałtowiec), Julia
Kowalska (ZSP Zagrodno).
Kategoria klas VII: Gabriela
Gnatek (ZSP Świerzawa), Patryk
Ptasznik (SP Gierałtowiec), Bartosz Bielak (ZSP Zagrodno).
Powiatowy Konkurs Przyrodniczy dla gimnazjum
Mateusz Potęcki (ZSO Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne),
Gabriela Sajewicz (ZSO Złotoryja – Gimnazjum Dwujęzyczne),
Kajetan Tkaczyk (ZSO Złotoryja
– Gimnazjum Dwujęzyczne),
Amanda Bandyk (SP Pielgrzymka
– oddział Gimnazjum).
Drużynowy konkurs plastyczny
Gimnazjum w Pielgrzymce
Powiatowy Konkurs Mitologiczny dla szkół gimnazjalnych
Monika Rudnik (SP Pielgrzymka
– oddział Gimnazjum), Julia Żądło
(ZSP Świerzawa – oddział Gimnazjum), Aleksandra Mróz (SP Gierałtowiec – oddział Gimnazjum).
Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjum
„Tadeusz Kościuszko – bohater
dwóch kontynentów”
Ilona Terembuła (SP nr 3 Złotoryja
– oddział Gimnazjum), Krystyna
Wynar (SP nr 3 Złotoryja – oddział
Gimnazjum), Paulina Wolak (SP
Wilków – oddział Gimnazjum).
(ms)
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Mieszkańcy Wilkowa pójdą
do kościoła chodnikiem
Droga w dolnej części Wilkowa doczeka się nowego asfaltu i kanalizacji deszczowej. Oraz
– co najważniejsze dla mieszkańców wsi – chodnika. Ale nie cała – przez ganek w jednym z
budynków wchodzący niemal na jezdnię przebudowa zostanie wykonana z… przerwą.

W

e wtorek 12 czerwca wojewoda dolnośląski Paweł
Hreniak przedstawił na konferencji prasowej we Wrocławiu
wyniki naboru do „Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. Na Dolnym
Śląsku, w gminach i powiatach,
zrealizowanych zostanie 12 zadań
inwestycyjnych na kwotę blisko
30 mln zł. Wśród nich – właśnie
droga w Wilkowie.
– Drogowy krwiobieg Dolnego
Śląska zostaje ponownie wzmocniony i oddala się wizja zastoju,
zwłaszcza jeśli chodzi o drogi
gminne i powiatowe – taką wyszukaną metaforą posłużył się
wojewoda Hreniak, podsumowując rozdanie środków w ramach
programu. – Jestem zadowolony,
tym bardziej że rząd mocno anga-

żuje się w sprawy samorządów i
pieniądze na drogi lokalne jeszcze
w tym roku mają szansę się pojawić. Apel do samorządowców
jest taki: planujcie, projektujcie,
bądźcie w gotowości. O kolejnych programach i dodatkowych
środkach będziemy informować
na bieżąco.
dcinek drogi powiatowej w
Wilkowie, który jest przewidziany do przebudowy, liczy ok. 1
km (od parkingu poniżej kościoła
do rozjazdu dróg na Sępów i Leszczynę). Wraz z budową chodnika
– na który miejscowi czekają już
od wielu lat – i kanalizacji ma
ona kosztować 1 mln 663 tys. zł.
Z rządowego programu inwestycja uzyskała dofinansowanie w
kwocie 1 331 058 zł. Wniosek
o dotację złożył powiat złotoryjski, który jest zarządcą drogi,
ale 20 proc. udziału własnego w

więc inwestycję na dwie części.
Wybudujemy chodnik po jednej
i po drogiej stronie ganku – tłumaczy starosta Ryszard Raszkiewicz.
eralny ganek znak każdy, kto
choć raz przejechał wzdłuż
Wilkowa. Znajduje się w pobliżu zjazdu do byłego PGR-u. To
jedno z najniebezpieczniejszych
miejsc na tej drodze – nie dość,
że wąsko tu, to jeszcze wystająca

F

O

przedsięwzięciu wyłożyła gmina
wiejska Złotoryja.
– Staraliśmy się już wcześniej o
dofinansowanie tej inwestycji ze
środków zewnętrznych, ale przez
ganek na poboczu droga nie trzymała parametrów i nasz wniosek
został odrzucony. Podzieliliśmy

część budynku bardzo ogranicza
widoczność. Budowa chodnika
obchodzącego ganek jeszcze bardziej zwęziłaby przejazd.
Władze powiatu zapewniają,
że poradzą sobie z załataniem
kilkudziesięciometrowej „wyrwy”
na modernizowanym odcinku w

W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyło się uroczyste podsumowanie akcji recyklingu aluminiowych puszek w
mijającym roku szkolnym.
ochani dziękuję wszystkim
za udział w akcji. Dziękuję
dzieciom i koordynatorom – mówiła podczas otwarcia wicestarosta Wanda Grabos. – To dzieło,
w którym uczestniczymy, czyli
recykling, ma bardzo wielki sens
i dziękuję wam za to, co robicie –
dodał prezes fundacji Recal Jacek
Wodzisławski.
Podczas tegorocznej edycji
liderzy zebrali ponad 3,6 tony
aluminiowych puszek. Łącznie,
w trakcie 19 takich przedsięwzięć,
puszek zebrano ponad 128 ton.
W tym roku w kategorii placówek do 100 uczestników prym
wiódł Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wojcieszo-

wie, którego uczniowie zebrali
1733 kg puszek. Najlepszymi
rezultatami mogą się pochwalić:
Paweł Skrzypiec (784 kg), Dominik Wiśniewski (578 kg) i Adrian
Piątek (371 kg). Koordynatorem
był Marek Bratek.
W tej samej kategorii kolejne
miejsca zajęły: Szkoła Podstawowa w Świerzawie (liderzy recyklingu: Igor Chlebosz, Krzysztof
Domański, Vivien Maślanka,
koordynator – Anna Chlebosz),
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Grodziskiej (Marek Ćwikowski,
koordynator – Irena Pęcherska),
Szkoła Podstawowa w Sędzimirowie (Lena Kubik, koordynator
– Małgorzata Nowicka).

Medale naszych studentów
Podczas Akademickich Mistrzostw Polski studentów, które
zostały przeprowadzone na obiektach LKS Zarabie Myślenice dwoje zawodników „Agatu” Złotoryja: Sandra Musielak i
Szymon Słowik wywalczyło medale.

S

andra broniła honoru Wyższej
Szkoły Zawodowej w Legnicy, a
Szymon Politechniki Wrocławskiej.
Szymon zdobył srebrny medal w
konkurencji olimpijskiej karabin
3x40 strzałów na 50 m, a w konkurencji karabin dowolny 60 strzałów

był 6. Natomiast Sandra w konkurencji pistolet sportowy 30+30 zdobyła
brązowy medal. W konkurencji ppn
60 z trzecim wynikiem weszła do
finału, niestety konkurentki przesunęły ją na ósme miejsce.
(ms)

W

C

Zebrali ponad 3,5 tony puszek
K

inny sposób. Jaki? Tego na razie
nie zdradzają.
ostatnich latach powiat wykonał kilka modernizacji
dróg powiatowych we współpracy
z samorządami gminnymi, m.in.
w Sędzimirowie, na odcinkach
Kozów-Wysocko czy Świerzawa-Rzeszówek. Stan dróg zarządzanych przez starostwo w wielu
miejscach powiatu – mimo że od
jego utworzenia mija 20 lat – wciąż
jednak jest fatalny, jak choćby w
Jadwisinie, Twardocicach, Podgórkach czy Lubiechowej. – Gdy
w wyniku reformy samorządowej
powstawały powiaty, dostały nam
się te najgorsze drogi – tłumaczy
się starosta.
hluby złotoryjskiemu starostwu nie przynoszą też drogi
powiatowe o nawierzchni szutrowej. Bo i takie się jeszcze zdarzają.
Jedna z nich, z Nowego Kościoła
do Sokołowca, została już wprawdzie wyasfaltowana, ale są jeszcze
inne: z Biegoszowa do Kondratowa czy z Radziechowa do kolonii
Garnczary w Olszanicy. Ta ostatnia
ma być zrobiona w tym roku, we
współpracy z gminą Zagrodno,
która pokryje za powiat 178 tys. zł
wkładu własnego. Cała inwestycja
o długości 1870 m będzie sfinansowana w większości z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

W kategorii placówek powyżej 100 uczestników zwyciężył
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-

chowawczy w Złotoryi, którego
uczniowie zebrali 946 kg puszek.
Liderami byli tutaj: Małgorzata

(as)

Ludwicka (60 kg), Mateusz Ludynia (35 kg), Jakub Mróz (18
kg). Koordynatorem był Piotr
Birowski.
Kolejne lokaty zajęły: Szkoła
Podstawowa w Sokołowcu (Oskar
Dudek, Lena Daszkiewicz, Dawid
Hutek, koordynator – Ewa Dudek), Przedszkole Miejskie nr 2
w Złotoryi (Aleksandra Zielińska,
Aleksandra Włodarczyk, Karolina Tyszkiewicz, koordynator
– Monika Gorgolewska), Szkoła
Podstawowa nr 3 w Złotoryi (Alan
Paszkiewicz, Jakub Tusiński, Adrianna Łukasiewicz, koordynator
– Dorota Jarczak).
Najlepsi uczniowie otrzymali
nagrody od Starostwa Powiatowego w Złotoryi oraz Fundacji
„Recal”.
Wśród nagród dla placówek
znalazły się 2 projektory multimedialne i 2 wyjazdy na zieloną
szkołę.
(ms)

Tańczyli i chodzili ze „Śląskiem”
Byli kiedyś artyści „Śląska” na warsztatach artystycznych w złotoryjskiej „jedynce”, a
teraz uczniowie szkoły pojechali na zajęcia do Koszęcina koło Częstochowy, gdzie mieści
się siedziba tego znanego zespołu folklorystycznego.

2

5 uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 w Złotoryi wzięło udział
w profesjonalnych 2-dniowych
warsztatach artystycznych, prowadzonych przez członków Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Dodatkowo dzieci

wzięły udział w warsztatach marszu
nordyckiego prowadzonych przez
trenera z Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, dzięki czemu
poznały walory krajobrazowe nowego dla nich terenu – pięknego
zabytkowego parku przy pałacu z

pomnikami przyrody i fontanną.
Atrakcją kończącą warsztaty był
uroczysty koncert zespołu „Śląsk”.
Projekt, przygotowany przez
Paulinę Rutę, był współfinansowany przez miasto Złotoryję.
(as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Chłopiec to czy
dziewczynka ten piesek?
Prawie pół tysiąca dzieci skorzystało z zaproszenia policjantów i przyszło
w piątek 8 czerwca na festyn, który mundurowi zorganizowali specjalnie
dla nich z okazji czerwcowego święta maluchów. Atrakcji nie brakowało.

F

estyn tym razem odbył się nie na terenie miasteczka rowerowego, lecz na
orliku przy ul. Wiosennej. – Tu będzie nam
wszystkim bezpieczniej – zapewniała sierż.
Dominika Kwakszys z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, zapraszając dzieci na
przedstawienie zatytułowane „Mundialowo
w Owocowie”. Półgodzinny spektakl, który miał nieco rozruszać dzieciaki, a także
przypomnieć im kilka zasad bezpiecznego
zachowania, został przygotowany przez
Centrum Uśmiechu.
Sporą atrakcją dla małych uczestników festynu, którzy przyszli ze złotoryjskich szkół
podstawowych i sąsiadującego z boiskiem
przedszkola, był pokaz umiejętności psa
policyjnego. Dzieciom najbardziej podobała się „karuzela” – tak nazwały jedną z
ewolucji, którą wykonał opiekun psa razem
ze swoim pupilem. Domagały się nawet
bisów. Cieszyły się, że po pokazie mogły
pogłaskać owczarka belgijskiego i były
bardzo ciekawskie: „Ile ma lat?”, „Jaka to
rasa?”, „Czy to dziewczynka czy chłopiec?”
– pytały. Okazało się, że pies jest starszy od
niektórych maluchów...

Policję w organizacji festynu wsparli
strażacy, którzy rozstawili dla dzieci tor
przeszkód używany podczas zawodów
pożarniczych, a także Złotoryjski Ośrodek
Kultury i Rekreacji. Pracownicy sanepidu
przynieśli ze sobą specjalne alkogogle,
dzięki którym można było się przekonać, co
widzi zza kierownicy kierowca po spożyciu
alkoholu. Była też Fundacja Animus, która
rozdawała dzieciom słodycze zebrane podczas niedawnej akcji w marketach.
(as)
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Z pedagogicznych zbiorów
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Szkolna 1, tel. 76 878 36 61,
e-mail: zlotoryja@dbp.wroc.pl, www.dbp.wroc.pl/zlotoryja.
Czynna – poniedzia³ek: 9-15, wtorek-pi¹tek: 12-17.
 Ambroziak K., Kołakowski A., Siwek K., Depresja
nastolatków: jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać – Autorzy, wybitni specjaliści pracujący na co dzień z dotkniętymi depresją nastolatkami i ich rodzinami, przygotowali
tę książkę, aby pomóc zrozumieć i zaakceptować depresję
młodych ludzi oraz właściwie na nią zareagować. Odwołując się do badań i teorii naukowych, wyjaśniają nie tylko, na
czym polega ta choroba, ale również jak ją rozpoznać, jakie
pociąga za sobą skutki oraz kiedy i gdzie szukać pomocy.
W zrozumiały sposób, z empatią i bazując na rzetelnej wiedzy, tłumaczą, że pokonanie depresji i powrót do zdrowia
są możliwe, ale wymagają dużego zaangażowania rodziny
osoby chorej. Zawarte w książce materiały dla nastolatka i dla rodziców, komiksy, ćwiczenia oraz liczne opisy
przypadków ułatwiają zrozumienie omawianych treści i
stanowią ciekawą inspirację do codziennej pracy.

Górnik czekał
tydzień, ale pogra
dalej w IV lidze!
Po myśli złotoryjskich piłkarzy ułożyła się końcówka sezonu piłkarskiego w polskich ligach. Dzięki korzystnym rozstrzygnięciom w
ostatniej kolejce na III-ligowych boiskach Górnik w kolejnym sezonie wystąpi ponownie w IV lidze. W klubie świętują.

 Bilbao A., Mózg dziecka: przewodnik dla rodziców –
Zdaniem Marii Montessorii, najważniejszym okresem w
życiu nie są studia uniwersyteckie, lecz wiek najwcześniejszy od narodzin do szóstego roku życia. W trakcie pierwszych sześciu lat życia mózg dziecka dysponuje
możliwościami, których nie będzie mieć już nigdy potem. Alvaro Bilbao, doktor
psychologii, neuropsycholog i ojciec trójki dzieci dowodzi, jak wiedza na temat
dziecięcego mózgu może znacząco pomóc w budowaniu głębokich i satysfakcjonujących relacji między rodzicami i dziećmi. Ten praktyczny przewodnik dla rodziców
i wychowawców, napisany żywym i przystępnym językiem, podsumowuje współczesną wiedzę psychologiczną, która pomaga wspierać dzieci w ich intelektualnym
i emocjonalnym rozwoju.
 Glej S., Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym
i młodszym szkolnym – Poradnik został napisany z myślą o początkujących logopedach, którzy prosto po studiach trafili do zacisznego gabinetu logopedycznego i
rozpoczynają pracę pełni wiedzy oraz nadziei. Autorka uważa, że pomocny może
być także dla logopedów praktyków, nauczycieli i rodziców. Celem autorki było
usystematyzowanie i podanie najważniejszych praktycznych informacji oraz wskazówek potrzebnych w codziennej praktyce i terapii. Wszystko zostało napisane w jak
najbardziej przejrzystej formie, aby ułatwiać korzystanie z poradnika i żeby służył
on w razie trudności na każdym kroku. Wiele czasu i uwagi autorki skupiło się na
wyborze materiału wyrazowego, który został dobrany bardzo dokładnie. Został on
w większości przypadków uporządkowany według powtarzającego się schematu:
głoska, sylaby, wyrazy z uwzględnieniem podziału na fazy artykulacyjne, występowanie głoski w nagłosie, śródgłosie, wygłosie. Następnie miejscami występują
wyrazy, w których dana głoska pojawia się kilkakrotnie, dalej można natrafić na
wyrażenia dwuwyrazowe, a na końcu podane zostały krótsze i dłuższe zdania do
ćwiczeń utrwalających. Najbardziej zależało autorce na tym, aby w wyrazach znajdowała się ćwiczona głoska w otoczeniu tylko samogłosek albo spółgłosek łatwych
do wymówienia dla dziecka.

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

Uwaga Czytelnicy!
W okresie wakacyjnym,
tj. od 30 czerwca do 1 września
MBP czynna:
poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek: 9.00-16.00
środa: praca wewnętrzna
czwartek: 9.00-17.00
piątek: 9.00-16.00
sobota: nieczynne

W

sobotę 9 czerwca, w ostatniej kolejce IV ligi, nasi piłkarze urządzili
sobie ostre strzelanie. Wygrali z Nysą
Zgorzelec 11:0. Jednak mimo tego miażdżącego zwycięstwa Górnik pozostał na
13. miejscu w tabeli i nie był pewien utrzymania. Po ostatnim sobotnim gwizdku los
ZKS-u mieli w swoich nogach już tylko
piłkarze z III ligi, którym pozostała do
rozegrania jeszcze jedna kolejka. Spadek
któregokolwiek trzecioligowca z dawnego
legnickiego oznaczał dla Górnika degradację do okręgówki. Dwie z drużyn naszego
regionu, Zagłębie II Lubin i KS Polkowice,
miały już zapewnione utrzymanie, trzecia
– Miedź II Legnica – wciąż walczyła o
III-ligowy byt.
minioną sobotę oczy złotoryjskich
kibiców skierowane były więc na
Gorzów Wielkopolski, gdzie rezerwy
Miedzi Legnica rozgrywały z miejscowym
Stilonem swój ostatni mecz w sezonie. To
od tego spotkania w głównej mierze zależało, czy Górnik zostanie w dotychczasowej
klasie rozgrywkowej. Miedź musiała przynajmniej zremisować. Gdyby przegrała,
mogła spaść do IV ligi i wypchnąć z niej
złotoryjskiego Górnika.
Legniczanie co prawda w Gorzowie
ponieśli porażkę 1:3, ale w III lidze jednak
się utrzymali, bo w Tarnowskich Górach
przegrały z kolei rezerwy Górnika Zabrze.
I tak oto los uśmiechnął się do ZKS-u.
łotoryjscy piłkarze mieli bardzo dobrą
drugą część sezonu. Rundę wiosenną
rozgrywali głównie u siebie, na nowym
stadionie zmodernizowanym przez miasto,
i wygrali na nim większość spotkań. W
klubie zaczęła panować coraz lepsza atmosfera i nikt nie chciał powrotu do klasy
okręgowej, o czym przed tygodniem mówił
dla naszego portalu prezes Górnika.
– Od kiedy zatrudniliśmy przed rundą wiosenną nowego trenera Eugeniusza Oleśkiewicza, podniósł się poziom gry naszych
piłkarzy. Gdybyśmy tak grali przez cały

W

Z

sezon jak wiosną, mielibyśmy 4-5. miejsce
w tabeli na koniec rozgrywek. Do tego
trzeba dodać nowy stadion miejski, jeden
z ładniejszych w IV lidze. W efekcie piłką
nożną zaczęło się interesować w Złotoryi
więcej osób niż dotychczas. Na mecze
przychodzi teraz po 400 kibiców. Tego
nie było wcześniej. Jest fajna atmosfera
na meczach, co zauważają działacze spoza
Złotoryi. To byłaby wielka szkoda dla piłki
nożnej w naszym mieście i dla IV ligi,
gdybyśmy musieli wracać do okręgówki
– podkreślał Rafał Franczak.
rzypomnijmy, że niedawno awans do
A-klasy wywalczyły rezerwy Górnika. – Mamy dobrych zawodników, w
klubie trenuje obecnie ok. 200 piłkarzy w
różnych kategoriach wiekowych. Ma kto
grać. Pracujemy nad nowymi sponsorami
– zapowiadał przed tygodniem prezes. To
już pewne, że te wszystkie atuty klub będzie
mógł wykorzystać jesienią w IV lidze.
aszym piłkarzom zabrakło niewiele,
żeby nie musieli się oglądać na te
wszystkie regulaminowe niuanse dotyczące
III ligi. Trzy punkty więcej i mieliby pewne
miejsce w IV lidze. Bolą straty punktowe
po minimalnie przegranych u siebie (0:1)
meczach z liderem i wiceliderem. Najbardziej jednak szkoda spotkania z Sudetami
Giebułtów pod koniec kwietnia, które były
jak najbardziej w zasięgu górników, zwłaszcza przy atucie własnego boiska. – Tamten
mecz powinniśmy wygrać 6:2, a przegraliśmy 1:2. Wtedy jak na dłoni było widać, że
brakuje nam takiego supersnajpera, który
z chłodną głową potrafiłby wykorzystać
okazje bramkowe. A mieliśmy ich naprawdę
bardzo dużo – wspomina Rafał Franczak.
odajmy, że pierwszy sezon w IV lidze
liczącej 16 zespołów Górnik zakończył
na 13. miejscu w tabeli z 33 pkt. na koncie.
Nasi piłkarze wygrali 9 spotkań, 6 zremisowali, a 15 przegrali. Strzelili 51 bramek,
stracili 56.
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REPERTUAR
ZIMNA WOJNA
„Zimna wojna” to nowe dzieło Pawła Pawlikowskiego – laureata
Oscara za film „Ida”. Światowa premiera obrazu odbyła się w trakcie
71. Festiwalu Filmowego w Cannes. Już pierwszy pokaz wzbudził
euforię publiczności, przynosząc łzy wzruszenia Julianne Moore,
gratulacje od Benicio del Toro i dwudziestominutową owację na
stojąco. Zaowocował też wysypem bardzo pozytywnych recenzji,
porównujących polską produkcję do „La La Land”, „Casablanki” i
hitów Martina Scorsese. Ukoronowaniem sukcesów filmu na najważniejszej imprezie filmowej świata stała się natomiast nagroda
za najlepszą reżyserię dla Pawła Pawlikowskiego. „Zimna wojna”
opowiada historię trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie umieją żyć
bez siebie, ale równocześnie nie potrafią być razem. W ich role wcielają się Tomasz Kot i Joanna Kulig, którym na ekranie partnerują Agata Kulesza i Borys Szyc. Wydarzenia pokazane
w „Zimnej wojnie” rozgrywają się w latach 50. i 60. XX wieku, w Polsce i budzącej się do
życia Europie, a w ich tle wybrzmiewa wyjątkowa ścieżka dźwiękowa, będąca połączeniem
polskiej muzyki ludowej z jazzem i piosenkami paryskich barów minionego wieku.
Gatunek: dramat. Produkcja: Polska. Reżyseria: Paweł Pawlikowski („Ida”, „Kobieta z
piątej dzielnicy”, „Lato miłości”). Scenariusz: Paweł Pawlikowski, Janusz Głowacki.
Premiera: 8 maja 2018. Czas trwania: 98 min. Obsada: Joanna Kulig („Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, „Niewinne”, „Ida”, „Sponsoring”), Tomasz Kot („Bogowie”, „Żyć
nie umierać”, „Skazany na bluesa”), Borys Szyc („Kantor”, „Pokot”, „Kret”, „Symetria”), Agata Kulesza („Pewnego razu w listopadzie…”, „Ida”, „Moje córki krowy”, „Jestem
mordercą”, „Róża”), Adam Woronowicz („Czerwony pająk”, „Demon”, „Body/ciało”,
„Pani z przedszkola”), Adam Ferency („Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy”, „80
milionów”, „Jasminum”), Adam Szyszkowski („Ostatnia Rodzina”, „Zgoda”, „Ida”).
Dni i godziny seansów:  22.06, godz. 20.10  23.06, godz. 20.20
 24.06, godz. 20.20

WYSZCZEKANI
Max, nieco burkliwy rottweiler pracujący w oddziale K9
NYPD (specjalne oddziały policyjne w USA, składające się
z przewodników i ich psów), nieświadomie wplątuje agenta
federalnego Franka Mosley’a w operację złapania na gorącym
uczynku przemytników małej pandy o imieniu Ling-Li.
Przejęcie pandy ma mieć miejsce podczas słynnej imprezy
w Las Vegas, gdzie odbywa się coroczna wystawa psów.
Prestiżowy konkurs gromadzi bogaczy, a psi finalista wart jest
miliony dolarów. Frank, by wziąć udział w imprezie, a więc
uzyskać możliwość przeniknięcia do środowiska, musi stanąć
do konkursu. Naturalnie z psem. Dla Maxa, psa policyjnego, to
nie lada wyzwanie. Nie pomaga fakt, że Max uważa Franka za nieudacznika. Wie, że obaj
nie pasują do pełnego przepychu świata glamour.
Gatunek: komedia. Produkcja: USA. Czas trwania: 92 min.
Premiera: 1 czerwca 2018. Reżyseria: Raja Gosnell.
Obsada: Will Arnett, Natasha Lyonne, Jordin Sparks.
Dni i godziny seansów:  22.06, godz. 15.50  23.06, godz. 14.00
 24.06, godz. 14.00  25.06, godz. 15.50  26.06, godz. 15.50.

JURRASIC WORLD. UPADŁE KRÓLESTWO
Minęły trzy lata, od kiedy luksusowy park rozrywki Jurassic
World został zdewastowany przez dinozaury i zamknięty. Isla
Nublar jest dziś opuszczona przez ludzi, a dinozaury, które
przetrwały, próbują poradzić sobie w dżungli same. Kiedy
uśpiony dotąd wulkan budzi się do życia, Owen (Chris Pratt) i
Claire (Bryce Dallas Howard) za wszelką cenę chcą uratować
pozostałe przy życiu stwory. Owen próbuje odnaleźć Blue,
zaginionego raptora, którego wychował, dla Claire ocalenie
dinozaurów staje się najważniejszą misją. Kiedy przybywają
na wyspę, wulkan zaczyna już wyrzucać z siebie deszcz lawy;
Claire i Owen odkrywają spisek mający przywrócić Ziemię
do stanu, którego nie widzieliśmy od czasów prehistorycznych.
W filmie nie zabraknie niczego, za co pokochała go światowa publiczność (jedna z
najpopularniejszych i najbardziej kasowych serii w historii kina). Będzie spektakularny,
pełen zwrotów akcji i – jak zapowiadają twórcy – jeszcze bardziej przerażający.
Gatunek: przygodowy. Produkcja: USA. Premiera: 8 czerwca 2018.
Czas trwania: 128 min. Reżyseria: J.A. Bayona.
Dni i godziny seansów:  22.06, godz. 18.00 3D dubbing
 23.06, godz. 16.00 2D dubbing i 18.10 3D napisy
 24.06, godz. 16.00 3D dubbing i 18.10 2D napisy
 25.06, godz. 18.00 2D dubbing i 20.10 3D napisy
 26.06, godz. 18.00 3D dubbing i 20.10 2D napisy
 29.06, godz. 20.00 2D napisy
 30.06, godz. 18.00 2D dubbing
 1.07, godz. 20.00 3D napisy
 2.07, godz. 18.00 3D dubbing
 3.07, godz. 20.00 3D napisy
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UPROWADZONA KSIĘŻNICZKA
Porywająca komedia przygodowa rozgrywająca się w niezwykłych czasach dzielnych rycerzy, pięknych księżniczek
i podstępnych czarowników. Zrealizowana z wielkim
rozmachem animowana opowieść w duchu „Zaplątanych”
i „Meridy walecznej”. Remik i Miłka są dla siebie
stworzeni. Od pierwszej chwili wiedzą, że nic nie może
ich rozdzielić, nawet fakt, że ona jest księżniczką, a on
skromnym wędrowcem. Ich szczęście szybko jednak zmąci
podstępny plan złego czarownika, który pragnąc zdobyć
nieśmiertelność porywa Miłkę. Wierzy, że pomoże mu ona
w pewnym czarnoksięskim magicznym rytuale. Remik wraz
z kompanią zwariowanych zwierzaków, rusza ukochanej
z odsieczą. Czeka go długa droga pełna niebezpieczeństw, naszpikowana czarami,
pułapkami i setką kłopotów.
Reżyseria: Oleg Malamuzh. Gatunek: animowana komedia przygodowa.
Czas trwania: 91 min. Premiera: 22 czerwca 2018.
Dni i godziny seansów:  29.06, godz. 14.00  30.06, godz. 14.00
 1.07, godz. 14.00  2.07, godz. 14.00
 3.07, godz. 14.00  6.07, godz. 15.00
 7.07, godz. 15.00  8.07, godz. 15.00
 9.07, godz. 15.00  10.07, godz. 15.00.

CZUWAJ
Robert Gliński, dwukrotny laureat Złotych Lwów Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zaprasza widzów
na wyprawę do jądra współczesnej młodzieżowej ciemności
– „Czuwaj”. Thriller rozgrywający się w świecie nastolatków
ery internetu i mediów społecznościowych. Dwie grupy
młodzieży z odmiennych światów, reprezentujące dwa różne
systemy wartości, zostają postawione naprzeciw siebie na
skutek ryzykownej decyzji dorosłych. To, co miało być lekcją
odpowiedzialności i tolerancji, przeradza się w twardą walkę
o przywództwo. Z jednej strony wiara w szlachetne ideały, a z
drugiej brutalne prawo silniejszego. Relacje między młodymi
ludźmi stają się napięte; odizolowani od zewnętrznego świata,
ujawniają swoje prawdziwe, szokujące oblicza. W rolach głównych zobaczymy młode
pokolenie aktorów – Mateusza Więcławka, Macieja Musiałowskiego, Jakuba Zająca,
Michała Włodarczyka oraz Magdalenę Wieczorek, a także dobrze znanych Leszka Lichotę,
Zbigniewa Zamachowskiego i Artura Barcisia. To kolejny krok po „Sali samobójców” na
drodze w poszukiwaniu prawdy o tym, co dziś kieruje wyborami młodych. Współczesna
próba postawienia dramatycznych pytań w duchu słynnego „Władcy much”, którego
bohaterowie stoją już u progu dorosłości.
Reżyseria: Robert Gliński. Gatunek: thriller.
Czas trwania: 90 min. Produkcja: Polska.
Premiera: 8 czerwca 2018.
Dni i godziny seansów:  29.06, godz. 18.00  30.06, godz. 20.10
 1.07, godz. 18.00  2.07, godz. 20.10
 3.07, godz. 18.00

TWÓJ SIMON
Każdy
zasługuje
na
wielką
miłość.
Historia
siedemnastoletniego Simona Spiera jest jednak nieco bardziej
skomplikowana. Simon jest gejem, ale nie powiedział o tym
jeszcze nikomu ze swojego otoczenia, ani rodzicom, ani
przyjaciołom. Nie wie także, kim jest anonimowy kolega
z klasy, w którym zakochał się, poznając go w internecie.
Rozwiązanie tej niezwykłej sytuacji obfitować będzie w
wydarzenia zarówno komiczne, jak i przerażające, które na
zawsze zmienią życie tytułowego bohatera.
Reżyseria: Greg Berlanti.
Gatunek: dramat.
Czas trwania: 110 min.
Produkcja: USA.
Premiera: 15 czerwca 2018.
Obsada: Nick Robinson, Katherine Langford, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg, Miles
Heizer, Keiynan Lonsdale, Logan Miller, Jennifer Garner, Josh Duhamel i Tony Hale.
Dni i godziny seansów:  29.06, godz. 16.00  30.06, godz. 16.00  1.07, godz. 16.00
 2.07, godz. 16.00  3.07, godz. 16.00

Œwi¹teczne dy¿ury
 24 czerwca czynna apteka „Wiesiołek” – Świerzawa, pl. Wolności 11,
tel. 75 713 46 93.
 1 lipca czynna apteka „Niebo” – Złotoryja, pl. Reymonta 8a, tel. 76 854 92 56.
 8 lipca czynna apteka „Zdrowie” – Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 95,
tel. 75 712 52 82.
 15 lipca czynna apteka „Pod z³ot¹ wag¹” – Złotoryja, ul. Pi³sudskiego 27,
tel. 76 878 31 04.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

Złota wstęga oplotła miasto Upał naszym maratończykom niestraszny
Około trzech kwadransów potrzebowali na dotarcie do
mety najmłodsi i najstarsi uczestnicy 29. edycji Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „O Złotą Wstęgę Kaczawy”.

T

e dwie grupy wiekowe dojechały do mety najszybciej,
gdyż miały do pokonania jedną pętlę o długości 27 km. Najwytrwalsi
mieli dystans 3 razy dłuższy.
Kolarze wystartowali z ul. 3
Maja. Ruszyli w kierunku Jerzmanic-Zdroju, a następnie do Pielgrzymki, Wojcieszyna, Uniejowic,
Zagrodna i wrócili przez Nową
Wieś Złotoryjską do miasta.
Łącznie w wyścigu wystartowało
92 kolarzy. Niemal wszyscy, mimo
niesprzyjającej pogody, dotarli do
mety.
– Przez deszcz warunki na trasie
mieliśmy w tym roku trudniejsze
niż zazwyczaj. Zawodów nie udałoby się przeprowadzić w miarę
bezpiecznie, gdyby nie pomoc złotoryjskiej policji i straży miejskiej
oraz zaangażowanie jednostek OSP
z Zagrodna i Pielgrzymki. Nad
bezpieczeństwem zawodników
czuwało też pogotowie ratunkowe
i pracownicy firmy ochroniarskiej.
Wszystkim dziękujemy – podsumowuje 29. edycję Złotej Wstęgi
Kaczawy Zbigniew Gruszczyński,
dyrektor Złotoryjskiego Ośrodka
Kultury i Rekreacji, który był organizatorem wyścigu.
W trakcie wyścigu zaczął padać
deszcz, co z pewnością zmniejszyło nieco liczbę kibiców, jednak na
zawodnikach nie zrobiło najmniejszego wrażenia. – Deszcz nam nie
przeszkadzał w ogóle. Trasa była

szybka. Jestem zadowolony ze
zdobytego miejsca, gdyż w tym
roku nie trenowałem – powiedział
chwilę po przejechaniu linii mety
złotoryjanin Dariusz Spychała,
który w kategorii niezrzeszonych
zajął 3. miejsce.
Uroczysta dekoracja, ze względu na pogodę, odbyła się w holu
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i
Rekreacji. Wstęgi i dyplomy wręczali burmistrz Robert Pawłowski i
dyrektor Zbigniew Gruszczyński.
W poszczególnych kategoriach
zwyciężyli: młodziczki – Angelika Janiszek, młodzicy – Adrian
Gorwa, M30 – Damian Kozik,
M50 – Bogdan Kurkiewicz, CM20
– Dawid Zieliński, M40 – Grzegorz
Bednarczyk, niezrzeszeni – Damian
Fornalski, CK20 – Mariola Posmyk,
M60 – Romuald Szaj, M70 – Grzegorz Fajkowski, M80 – Alfred
Sondel. Nagrodę specjalną otrzymał
człowiek-legenda lokalnego kolarstwa – Marian Mróz z Moto-Mróz
Rzymówka.
(ms)

Mimo upałów złotoryjscy biegacze bardzo dobrze poradzili sobie podczas trzech największych półmaratonów odbywających się w sobotę 9 czerwca na terenie Polski.

W

Wizz Air Half Maraton Katowice pobiegło ok. 1,8 tys.
osób. Najszybciej z 21-kilometrową
trasą w sercu Górnego Śląska
i tropikalnym upałem poradził
sobie Kenijczyk Abel Kibet Rop,
który przekroczył metę z czasem
1:11:05. 28. miejsce zajął Robert
Kuriata – czas 1:25:30 pozwolił
mu też zająć wysoką 2. lokatę w
kategorii wiekowej M50.
Grodzisku Wielkopolskim
odbył się z kolei XII Hunters
Grodziski Półmaraton Słowaka.
W zawodach wzięło udział prawie
3 tys. osób. Pierwszy linię mety

W

przekroczył niedawny zwycięzca
Złotej Dychy, czyli Kamil Makoś z
Bolesławca (czas 1:12:29). Znakomicie spisał się Michał Jokiel, który
z czasem 1:20:08 zajął 18. miejsce
i 3. w swojej kategorii wiekowej
(M30). Wyniki pozostałych złotoryjan startujących w Grodzisku:
113. miejsce Szymon Kuca (czas
1:29:13, M30 – 19.), 851. miejsce
Jarosław Łuniewski (czas 1:49:13,
M35 – 195.), 2280. miejsce Magdalena Pleskacewicz (czas 2:17:29,
K30 – 93.), 2455. miejsce Paulina
Dorsz (czas 2:23:02, K25 – 58.),
2691. miejsce Marcin Wilk (czas

G

rupę czerwoną wygrał Mateusz
Gagatek, kolejne miejsca zajęli: Paweł Olejniczak, Antoni Rębisz,
Wojciech Kozajda, Lena Służałek,
Emilia Kotala i Oliwia Skupień.
W grupie pomarańczowej na
podium stanęli kolejno: Miłosz
Borucki, Krystian Konwa, Piotr
Łoziński, Nikodem Borucki, Adrian Sowa, Maria Czernatowicz.
Kat. zielona: Michał Olejniczak,
Daria Łukasiewicz, Julia Fajkisz,
Oskar Siemieniec, Maja Kurasz,
Daria Hanusiewicz.
W najliczniejszej kategorii open
zwyciężyła Hanna Maciejak.
Kolejne miejsca zajęli: Nata-

lia Gagatek, Igor Kot, Karolina
Czernatowicz, Hubert Jażdżyk,
Blanka Urbańska, Anna Roś, Eryk
Rygielski, Weronika Matuszczyk,
Julia Kowalczyk, Małgorzata Skoczypiec i Natalia Jażdżyk.
Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymali dyplomy, napoje, słodycze i ciepły posiłek. Najlepsi
w każdej kategorii otrzymali
podczas uroczystego zakończenia
turnieju puchary z rąk prezesa
ZTT Marcina Gagatka.
Turniej przygotowali i zorganizowali trenerzy ZTT Mariusz
Czernatowicz i Jacek Kuczyński.
(ms)

(as)

Mijający sezon w wykonaniu podopiecznych Fundacji Rozwoju Człowieka TROOD bez wątpienia można zaliczyć do niezwykle udanych. Można nawet powiedzieć, że rekordowych.

C

iężko pracujący młodzi tancerze regularnie meldowali się
na czołowych miejscach różnorodnych zawodów i przeglądów.
A tych w mijającym sezonie było
bez liku, zarówno regionalnych
jak i bardziej prestiżowych.
Pierwszy weekend czerwca był
dla naszych tancerzy niezwykle
intensywny. Wzięli oni udział w
dwóch zawodach. W sobotę zaprezentowali się w Brzegu Dolnym
podczas Summer Dance Festival,
a w niedzielę w Marcinkowicach
zmierzyli się z konkurentami podczas ATM Marcinkowice Dance
Festival. Złotoryjska młodzież
zdominowała większość kategorii
w których wzięła udział.
Złotoryjscy tancerze podczas
Summer Dance Festival w Brzegu

Dolnym wywalczyli następujące
medale:
 złoto – formacje hip hop do 11
lat – „Mini-paka”, miniformacje
hip hop do 11 lat – „Mini-paka”,
miniformacje hip hop 12-15 lat
– „Beat busters”, solo do 11 lat
jazz – Gabriela Charęza;  srebro
– formacje hip hop do 11 lat –
„Dropsiki”, formacje show dance
do 11 lat – „Mini-paka”, solo do
11 lat jazz – Lena Kaszubowska,
solo do 11 lat hip hop – Emilia
Zatwardnicka;  brąz – formacje hip hop 12-15 lat – „Beat
Busters”. Brązowe wyróżnienie
solo 12-15 lat hip hop otrzymała
Oliwia Malińska.
Podczas ATM Marcinkowice
Dance Festival medali równie
sporo. W kategorii taniec współ-

W tegorocznej (trzeciej) edycji Gminnego Charytatywnego
Biegu Między Wiatrakami wystartowało 32 dorosłych i 34
dzieci.

Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe uczciło Dzień Dziecka
turniejem o puchar prezesa ZTT. Ponad 30 podopiecznych
klubu rywalizowało w 4 kategoriach wiekowych.

W

Nieźle się natroodzili. Było warto

Pomknęli wśród wiatraków
Dzieci na kortach świętowały

2:40:09, M30 – 297.).
XXIV Półmaratonie Jaworskim o Puchar Burmistrza
najszybszy z czasem 1:14:38 był
Bartłomiej Przedwojewski. Bardzo
dobrze spisał się złotoryjski team.
Maciej Dawidziuk zajął 3. miejsce
w klasyfikacji generalnej (czas
1:18:00), a Anna Ficner wygrała
w klasyfikacji kobiet czas 1:31:47.
Pozostali złotoryjanie: 110. miejsce
Tomasz Łoziński (czas 2:03:40, M40
– 25 m.), 111. miejsce Szymon Olejniczak (czas 2:03:41, M35 – 25 m.).
Zawody ukończyły 153 osoby.

B

ieg miał na celu m.in. pozyskanie środków na pomoc
dla dzieci ze Stowarzyszenia
Jeżyk, które było organizatorem
imprezy.
W Zagrodnie na poszczególnych
dystansach tryumfowali kolejno:
 bieg na 10 km kobiet: Katarzyna Bzdyk (47:22.1), Sara An-

czyk (52:38.1), Ewa Łukasiewicz
(55:05.0);
 10 km mężczyzn: Adam Skórka (40:36.2), Kuba Obolewicz
(45:06.5), Jakub Rystau (47:
14.6);
 nordic walking 10 km kobiet:
Katarzyna Skrycka (1:18:16),
Magdalena Chadała (1:34:13.6),

czesny, jazz srebro zdobyli: solo
jazz do lat 8 – Lena Kaszubowska, solo jazz do lat 11 – Gabriela
Charęza, solo jazz pow. 15 lat
– Marcel Hryniuk. Brąz wytańczył duet (jazz powyżej 15 lat) w
składzie: Marcel Hryniuk i Anna
Żelaśkiewicz.
W show dance złoto zdobyła
formacja Mini-paka.
W street dance złoty medal w
kategorii solo 12-15 lat zdobyła
Kamila Łozowska; srebro – formacje street dance – „Mini-paka”,
solo do lat 11 – Emilia Zatwardnicka, duety do 11 lat – Gabriela
Charęza i Natasza Kapral; brąz –
duety do lat 8 – Gabriela Dźwirek
i Magdalena Nowodyła.
(ms)

Małgorzata Chadała (1:34:14.4);
 nordic walking 10 km mężczyzn: Stanisław Bik (1:13:03.5),
Jan Mikołajczak (1:15:10.4);
 dziewczyny do III klasy SP:
Julia Frydryk, Amelia Szwejser,
Zuzanna Kityk;
 chłopcy do III klasy SP: Jakub
Szwejser, Marcin Szczepankowski, Marcin Kaczyński;
 dziewczyny od IV klasy SP:
Kornelia Frydryk, Paulina Moraczewska, Małgorzata Mączka;
 chłopcy od IV klasy SP: Dominik Gajzler, Łukasz Korniak,
Maciej Rudziak.
(ask)

Górskie bieganie dało w kość
W Gryfowie Śląskim odbył się 9. Bieg Gryﬁtów, który rozpoczął XVIII Kwisonalia.

W

zawodach wzięło udział
niemal 200 biegaczy, którzy zmagali się na dwóch dystansach (10 i 21 km). Barw Złotoryi
bronił Robert Kuriata (ZLB Złotoryja), który z czasem 1:30:26
zajął 10. miejsce w klasyfikacji
generalnej i 1. miejsce w kategorii
wiekowej.
Również w tym samym dniu,

w ramach Festiwalu Biegowego Chojnik Maraton, odbył się
„Półmaraton z Górką”, czyli bieg
górski na dystansie 28 km. Impreza została zorganizowana w
Karkonoskim Parku Narodowym.
Start i meta zlokalizowane były w
okolicy Zamku Chojnik w Sobieszowie. Suma przewyższeń wynosiła 1291 m. Kamieniste zbiegi

i ciężkie podejścia mocno dały w
kość wszystkim zawodnikom. W
tych trudnych warunkach bardzo
dobrze spisał się zawodnik ZLB
Złotoryja Andrzej Cukrowski,
który z czasem 4:05:54 zakończył
zawody na 105. miejscu w klasyfikacji generalnej i 22. miejscu w
kategorii wiekowej.
(ask)
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OG£OSZENIA
DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Kupię mieszkanie w Złotoryi. 2
pokoje, kuchnia, łazienka, parter lub I piętro, pow. ok. 36-42 m
kw. Kontakt: 506 244 007.
RÓŻNE
 Cyklinowanie, solidnie + schody. Tel. 697 143 799.

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
 brygadzista  bufetowy  doradca klienta  elektromechanik
 fryzjer  instruktor terapii zajęciowej  kasjer sprzedawca  kierowca
ciągnika rolniczego  kierowca operator wózków jezdniowych
(widłowych)  kierowca wózka widłowego  kierowca-zaopatrzeniowiec
 kontroler jakości  księgowy  listonosz  logistyk  malarz
konstrukcji stalowych  mechanik samochodowy  monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych  murarz-tynkarz  nauczyciel
wychowania przedszkolnego  obsługa śniadań  operator
koparko-ładowarki  operator produkcji  opiekun medyczny  piekarz
 pomoc administracyjna  pomoc kuchenna  pomocniczy robotnik
budowlany  pomocnik cieśli  pomocnik robotnika budowlanego
 pozostali pracownicy obsługi biurowej  pracownik biurowy
 pracownik działu logistyki  pracownik produkcji  pracownik
utrzymania czystości  robotnik gospodarczy  robotnik leśny  salowa
 spawacz  spawacz – praca pod ziemią  specjalista do spraw
płace-kadry  specjalista ds. technicznych  sprzątaczka  sprzedawca
 ślusarz  ślusarz-spawacz
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 asystent bankowy  brukarz  fryzjer  fryzjer damsko-męski
 konserwator  księgowy  operator plantacji krzewów wieloletnich
 opiekun  opiekun dziecięcy  pomoc kuchenna  pomoc kuchenna
 pracownik gospodarczy  referent biurowy  referent ds.
administracyjno-biurowych  referent ds. księgowości  referent ds.
wprowadzania danych do systemu EGOPOLTAX  robotnik budowlany
 specjalista ds. sprzedaży  sprzedawca  technik handlowiec
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
 betoniarz-zbrojarz  egzaminator  elektromechanik  elektryk
 elektryk  inspektor nadzoru inwestorskiego ds. robót sanitarnych
 inżynier budownictwa  kasjer-sprzedawca  kelner  kierowca
 kierowca ciągnika rolniczego  kierowca kat. C+E w transporcie
międzynarodowym  kierowca samochodu ciężarowego  kierowca
samochodu do 3,5 ton  kucharz  lakiernik  lektor języka
angielskiego  magazynier  mechanik  mechanik silników
spalinowych  młodszy inżynier elektronik  monter instalacji
wentylacji i klimatyzacji  murarz  nauczyciel języka polskiego
 nauczyciel wspomagający  operator węzła betoniarskiego
 pomoc kuchenna  pracownik fizyczny  pracownik kuchni
 pracownik obsługi klienta  przedstawiciel handlowy  robotnik
budowlany  rzemieślnik teatralny-montażysta  serwisant  specjalista
ds. kadr  specjalista ds. zamówień publicznych  specjalista ochrony
środowiska  sprzedawca-kasjer  ślusarz-spawacz  tynkarz
 układacz wykładzin obiektowych (PCV)
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.

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy
GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

specjalista neurolog

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

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 0050.116.2018 z dnia 15
czerwca 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

Gabinet
Stomatologiczny

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

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

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

Tel. 76 878 14 74

Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi postępowanie z wniosku o
stwierdzenie nabycia spadku po Helenie Kozyra. Sąd wzywa
spadkobierców: Heleny Kozyra, zmarłej dnia 15 czerwca 2015 r.
w Złotoryi, ostatnio zamieszkałej w Złotoryi i tam mającej miejsce
zwykłego pobytu, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku,
gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku wchodzi nieruchomość lokalowa, położonej w Złotoryi, przy ul. Hożej 1/5,
dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi księgę wieczystą
LE1Z/00042269/6.

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.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Złotoryi informuje,
że od 1.07.2018 r. zmianie ulegają godziny pracy
kasy w Przedsiębiorstwie.
KASA będzie czynna w następujących godzinach:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Wtorek: 8:00-11:00 i 14:00-16:00
Środa: 8:00-12:00
Czwartek: 8:00-12:00 Piątek: 8:00-12:00
ZAPRASZAMY!

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.)
Wójt Gminy Złotoryja informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Złotoryja, al. Miła 4 został
wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni:
- wykaz nieruchomości położonych w Wilkowie-Osiedlu i Brenniku przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
(zarządzenie nr 0050.25.2018
Wójta Gminy Złotoryja z dnia 30
maja 2018 r.),
- wykaz nieruchomości położonych w Wilkowie-Osiedlu przeznaczonych do dzierżawy w
drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.24.2018 Wójta
Gminy Złotoryja z dnia 30 maja
2018 r.).
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń wynoszącej 167,60 m2, w tym: lokal mieszkalny
49,90 m2, pomieszczenia przynależne 117,70 m2, położony w budynku mieszkalnym nr 114 przy ul. Bolesława
Chrobrego w Wojcieszowie wraz ze sprzedażą udziału 3181/10000 części w elementach wspólnych budynku
i w prawie własności działki gruntu nr 420/343 obręb 2 o powierzchni 0,2643 ha. Dla lokalu prowadzona jest
księga wieczysta LE1Z/00034412/5 i w dziale IV tej księgi wpisana jest hipoteka umowna na rzecz IDEA BANK
SA, natomiast nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą LE1Z/00034410/1 – wolna od wpisów.
Nabywca nie ponosi odpowiedzialności za długi obciążające nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny i nabywa
ją bez obciążeń. Wykreślenie hipoteki nastąpi wraz z wpisem w księdze wieczystej nabywcy jako właściciela.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: mieszkalnictwo
istniejące i planowane; usługi publiczne i komercyjne – wbudowane oraz w samodzielnych obiektach kubaturowych.
Cena wywoławcza wynosi: 99 000,00 złotych.
Wadium w wysokości 19,800,00 złotych winno wpłynąć na konto Urzędu Miasta Wojcieszów PBS Złotoryja
O/Świerzawa nr 08 8658 1019 0000 1964 2000 0050 ze wskazanym adresem nieruchomości najpóźniej do
dnia 27 lipca 2018 r.
Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2018 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1 – sala posiedzeń, I piętro, pokój nr 13.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl,
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów oraz rozplakatowana na terenie miasta.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta, pok. nr 3 lub
telefonicznie pod nr. 75 751 23 73.

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

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

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

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
Rozkład godzin
aptek
ogólnodostępnych
prowadzonych
napracy
terenie
powiatu
złotoryjskiego
prowadzonych na terenie powiatu złotoryjskiego
w lipcu
lipcu 2018r.
2018r.
w
Dzień
Dzień
miesiąca

miesiąca
1
2
1

Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)
Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)
w porze nocnej, w danym miesiącu,
niedziele i święta oraz inne dni wolne
w porze
nocnej, w danym
miesiącu,
w następujących
dniach
odi godz.
21:00
niedziele
święta8:00
orazdoinne
dni wolne
godz. 21:00 do
8:00
wodnastępujących
dniach

od godz. 8:00 do 21:00

Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56

Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
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Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
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7
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Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
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10
15
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16

Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego
27, 59-500 Złotoryja 76/878-31-04
59-500 Złotoryja, 76/ 878-31-04
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20

15
21
22
16

Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego
27, 59-500 Złotoryja 76/878-31-04
59-500 Złotoryja,
76/ul.878-31-04
Apteka
„ZDRÓJ”,
Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25

17

24

18

26
19
27

20

28

30
22
31

23
24

Apteka „DBAM
„WIESIOŁEK”,
Pl. Wolności
11, 11,
Apteka
O ZDROWIE”,
ul. Hoża
59-500
Złotoryja,
73/669-81-08
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
AptekaZłotoryja,
„DBAM 76/
O ZDROWIE”,
ul. Hoża 11,
59-500
878-36-87
59-500 Złotoryja,
73/669-81-08
Apteka
„HERBOWA”,
pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja,
Złotoryja, 76/854-92-56
76/ 878-36-87
59-500
Apteka
ul. Wojska
Polskiego
Apteka „NOVA”,
„HERBOWA”,
pl. Wolności
46,4a
59-500
76/878-15-49
59-540 Złotoryja,
Świerzawa,
600-043-139
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul.
Apteka „NIEBO”,
Pl.Złotoryja,
Reymonta723
8a 222 342
Kaczawska
2a,59-500
59-500
Złotoryja,
697
983
698
59-500 Złotoryja,
76/854-92-56
Apteka
„POD ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki 11

59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J.
59-500 Złotoryja,
76/878-15-49
Piłsudskiego
27, 59-500
Złotoryja 76/878-31-04
59-500
Złotoryja,
76/
878-31-04
Apteka „ZDRÓJ”,
„NOVA NAD
Apteka
ul. ZALEWEM”,
Kaczawska 7, ul.

59-500
Złotoryja,
76/ 878-40-25
Kaczawska
2a,59-500
Złotoryja, 723 222 342
Apteka
„VITA”,
ul.
Rynek
6/1,
59-500
Złotoryja,
697 983 698
AptekaZłotoryja,
„POD ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki 11
59-500
76/878-51-50
59-500 Złotoryja,
76/878- 35-15
Apteka
„WIESIOŁEK”,
Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J.
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
Piłsudskiego 27, 59-500 Złotoryja 76/878-31-04
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82

59-500
76/ul.
Apteka
„ZDRÓJ”,
Kaczawska
AptekaZłotoryja,
„ZDRÓJ”,
ul.878-31-04
Kaczawska 7,
7,
59-500
Złotoryja,
76/
878-40-25
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
AptekaZłotoryja,
„VITA”,76/750-01-52
ul. Rynek 6/1,
59-500

59-500 Złotoryja,
76/878-51-50
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-540 Wojcieszów,
Świerzawa, 75/713-46-96
59-550
75/712-52-82

Apteka „DBAM
„ZDROWIE”,
ul. Bolesława
Chrobrego
Apteka
O ZDROWIE”,
ul. Hoża
11, 95,
59-500
Złotoryja,
73/669-81-08
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
AptekaŚwierzawa,
„ZDRÓJ”,600-043-139
ul. Kaczawska 7,
59-540
59-500 Złotoryja,
76/
Apteka
„NIEBO”,
Pl.878-40-25
Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka
NAD
Apteka „NOVA
„ZDRÓJ”,
ul. ZALEWEM”,
Kaczawska 7, ul.
Kaczawska 2a,59-500 Złotoryja, 723 222 342
59-500 Złotoryja, 697
76/ 878-40-25
59-500
983 698
AptekaZłotoryja,
„POD ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki 11

59-500 Złotoryja,
Złotoryja, 76/
73/669-81-08
59-500
878-40-25
Apteka
ul. Rynek
Apteka „VITA”,
„HERBOWA”,
pl. 6/1,
Wolności 46,
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
AptekaŚwierzawa,
„NIEBO”,75/713-46-96
Pl. Reymonta 8a
59-540

25

21

od godz. 21:00 do 8:00

AptekaZłotoryja,
„ZDROWIE”,
ul.35-15
Bolesława Chrobrego
59-500
76/87859-550 Wojcieszów,
75/712-52-82
Apteka
„POD ZŁOTĄ
WAGĄ”, Ul. J.
Piłsudskiego 27, 59-500 Złotoryja 76/878-31-04
Apteka „DBAM 76/
O ZDROWIE”,
ul. Hoża 11,
59-500
878-31-04
AptekaZłotoryja,
„ZDRÓJ”, ul.
Kaczawska 7,

23

29

Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96

Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49

Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25

95,

59-500 Złotoryja,
76/854-92-56
Apteka
„CENTRUM”,
Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja,
Złotoryja, 76/
76/878-15-49
59-500
878-40-25
Apteka
Zdrowia”,
Ul. Staromiejska
2
Apteka „Centrum
„NOVA NAD
ZALEWEM”,
ul.
59-500
Złotoryja,
76/750-01-52
Kaczawska 2a,59-500 Złotoryja, 723 222 342
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul.983
Kaczawska
7,
59-500
Złotoryja,
697
698
AptekaZłotoryja,
„POD ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki
59-500
76/ 878-40-25

11

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

