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Dekada pod siatką
W sobotę w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyła się dwugodzinna gala z okazji 10-lecia klubu KKS Ren But.

G

alę uświetniły występy artystów m.in.
ze Złotoryi i Poznania oraz władze
samorządowe: starosta Ryszard Raszkiewicz, burmistrz Robert Pawłowski, wiceprezes PZPS Mirosław Wachowiak. Jak
to przy jubileuszach bywa, zwłaszcza tych

Wystawę fotograficzną nt. 10-lecia Ren Butu
„Tęcza”/fot. J. Zańko

okrągłych, nie obyło się bez podziękowań
dla pionierów siatkówki na terenie ziemi
złotoryjskiej (m.in. Alfred Michler), sponsorów, działaczy, wolontariuszy, trenerów
i najważniejszych w klubie – zawodników.
Przybyli mogli przypomnieć sobie historię
klubu dzięki wystawie
fotograficznej oraz porozmawiać z pozostałymi sympatykami złotoryjskiej siatkówki przy
lampce jubileuszowego szampana. Jednym
z punktów spotkania
było także odznaczenie
srebrnymi odznakami
PZPS. Otrzymali je:
Jolanta Choczaj, Paweł Choczaj, Mirosław
Gawrzydek, Zbigniew
Mularczyk i Sebastian
można oglądać w hali
Grzyb.
(ms)

Zarząd Powiatu Złotoryjskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 został wywieszony do publicznej
wiadomości na okres 21 dni, w okresie od dnia 8 grudnia 2016 r. do dnia 28 grudnia
2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Złotoryjskiego znajdujących się w obrębie nr 3, miasta Złotoryja przeznaczonych do wynajęcia w drodze
bezprzetargowej.

Gmina chce taniego i
ekologicznego grzania
Do dzisiaj miał trwać nabór zgłoszeń od mieszkańców gminy wiejskiej
Złotoryi, którzy chcą otrzymać doﬁnansowanie na instalację w budynkach
jednorodzinnych paneli fotowoltaicznych i powietrznej pompy ciepła. Pracownicy gminnego urzędu zapewniają jednak, że termin zostanie przedłużony przynajmniej do końca tego roku.

P

rojekt przewiduje refundację
kosztów montażu instalacji na
poziomie 85%. Jest więc o co się
starać, gdyż inwestycja kosztuje
ok. 55 tys. zł, a dzięki refundacji
mieszkańcy zapłacą jedynie ok. 8500
zł. Jak zaznaczają jednak urzędnicy,
właściciel budynku, który zdecyduje
się na montaż mikroinstalacji, będzie
zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów, a następnie gmina
zrefunduje 85 proc. wydatków po- Panele słoneczne/fot. PROMAG INTERNATIONAL Sp. z o. o
niesionych przez niego, zgodnie z
zawartą umową.
Po co komu taka instalacji? Otóż oprócz sek o dofinansowanie, ale należy pamiętać,
czysto ekologicznych aspektów, istnieje że rywalizujemy z innymi gminami z terenu
jeszcze aspekt finansowy. Właściciele pa- województwa dolnośląskiego – mówi Żaneta
neli słonecznych oraz pompy ciepła będą Klonowska, pracownik UG. Jeśli odpowiedź
płacili rocznie ok. 1500 zł za ogrzanie od marszałka województwa będzie pozytywswojego domu oraz wody użytkowej.
na, to osoby chętne będą musiały ponownie
Na razie chęć udziału w projekcie zgłosiło złożyć odpowiedni wniosek, na ogłoszony
15 mieszkańców gminy. Pozostało jeszcze przez gminę konkurs.
35 wolnych miejsc. Oczywiście wypełnienie
Realizacja projektu ma na celu zmniejszei dostarczenie do urzędu gminy odpowied- nie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału
niego wniosku (dostępnego na stronie www. odnawialnych źródeł energii na obszarze
zlotoryja.com.pl) nie oznacza zakwalifiko- gminy Złotoryi.
(ms)
wania się do projektu. – W połowie grudnia
wyślemy do urzędu marszałkowskiego wnio-

Rekordowa zbiórka
Borgers jest rodzinnym przedsiębiorstwem, zarządzanym od pięciu pokoleń przez rodzinę Borgers. Grupa działania na międzynarodowych rynkach i
stale rozwija się, aktualnie zatrudnia ponad 7000 pracowników. Naszym najważniejszym obszarem jest przemysł motoryzacyjny, dla którego od 150
lat rozwijamy oraz produkujemy komponenty wygłuszające wyprodukowane z tekstyliów. Nasze produkty cechuje lekka waga oraz niezwykła
funkcjonalność. Wygłuszenia oraz elementy bagażnika są stosowane zarówno we wnętrzach samochodów osobowych oraz ciężarowych.
Współpracujemy z wieloma producentami marek, znanych na całym świecie.

Aktualnie, w związku z utworzeniem nowego zakładu, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. administracji
Miejsce: Złotoryja

Opis zadań:










Organizowanie sprawnej pracy biura (obsługa centrali telefonicznej, zamawianie artykułów biurowych itp.);
Organizowanie wizyt gości, spotkań, wyjazdów służbowych;
Prowadzenie kalendarza spotkań;
Wsparcie w bieżącej pracy Zarządu;
Koordynacja przepływu korespondencji oraz nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów;
Nadzór nad flotą samochodową (ubezpieczenia, serwis, karty paliwowe ect);
Współpraca z firmami zewnętrznymi w wyznaczonym zakresie;
Wsparcie dla pozostałych działów w firmie w zakresie swojej odpowiedzialności;
Przygotowywanie prezentacji na potrzeby Zarządu, przygotowywanie tłumaczeń.

Wymagania:








Wykształcenie wyższe, mile widziane prawo lub administracja;
2-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
Bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego (min. poziom B2);
Bardzo dobra znajomość MS Office;
Umiejętność pracy pod presją czasu, efektywnego zarządzania czasem;
Samodzielność, inicjatywa w działaniu;
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:





Możliwość rozwoju osobistego poprzez kursy, szkolenia;
Możliwość wdrażania własnych pomysłów w oparciu o politykę firmy;
Pracę w międzynarodowej rodzinnej firmie, gdzie pracownicy są najcenniejszym kapitałem;
Benefity (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe ect.)

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o przesyłam cv na adres: personel@borgers-group.com

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. 2014 r., nr 1182, z późn. zm.).”

To była niezwykle owocna zbiórka żywności przeprowadzona przez Fundację Animus. Przez 3 dni wolontariuszom udało się zebrać 1389,77 kg
produktów. Obdarowane paczkami zostały 64 rodziny.

O

d piątku do niedzieli w supermarketach
Lidl, Stokrotka, Netto oraz Biedronka
69 wolontariuszy z Zespołu Szkół Miejskich
w Złotoryi, Zespołu Szkół Zawodowych w
Złotoryi oraz harcerze z ZHP w Złotoryi
zachęcało do wrzucania produktów spożywczych do specjalnie oznakowanych koszy. –

Większość osób chętnie uczestniczy w akcji.
Najwięcej wrzucają makaronów oraz ryżu
– mówiły w sobotę wolontariuszki Paulina
Kamińska i Ewa Pawlaczek. Aby podziękować za ofiarność, złotoryjscy harcerze
stojący w Lidlu obdarowywali wrzucających
produkty własnoręcznie robionymi aniołkami. – Zrobiliśmy
ich mnóstwo i
wszystkie rozdaliśmy. Świadczy
to o dużym zaangażowaniu ludzi
w akcję – mówi
Ewa Miara z hufca ZHP. Dzięki
zbiórce udało
się obdarować
ponad 260 osób,
w tym ponad 150
dzieci.
(imp)

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc:
wójt gminy Złotoryja Marii Leśnej,
dyrektorowi ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu Dawidowi Licnerskiemu,
panu Sebastianowi oraz wszystkim paniom z GOPS Złotoryja.
Bronisława Kubanik z rodziną – pogorzelcy z Nowej Ziemi

