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Bajecznie
Złotoryjski Vitbis to firma gdzie powstają przepiękne bombki – głównie
(choc nie tylko) na bożonarodzeniowe choinki.

Ciepłych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku 2018
Czytelnikom Gazety Piastowskiej
życzy Redakcja

W Vitbisie pracują głównie mieszkańcy
Złotoryi i powiatu. Ozdoby trafiają już od
lat na cały świat. I to nie tylko na tradycyjne
rynki, ale także do Tajlandii i Japonii. Coraz
odważniej Vitbis radzi sobie na rynku amerykańskim.
Złotoryjskie ozdoby wiszą na drzewkach
na Wyspach Owczych, na Islandii (popularne tam są szczególnie te przeźroczyste).
Oczywiście jak co roku kupują cudeńka z
„Vitbisu” regionalne instytucje, politycy,
samorządowcy, szkoły, kluby sportowe. Na
bombkach swoje autografy dają gwiazdy
muzyki i sportu. Potem taki rarytas wzbogaca różne charytatywne akcje. Nie ma takiego wzoru, który nie został umieszczony na
bombkach. Zawsze klienci są pozytywnie
zaskakiwani. Już dawno „Vitbis” nie produkuje wyłącznie bożonarodzeniowe ozdoby.
Oczywiście złotoryjskie ozdoby można kupić we wszystkich galeriach handlowych
regionu ( w Legnicy w Galerii Piastów i Auchan), ale polecamy zakupy w sklepie firmowym w samej Złotoryi, przy Vitbisie. Tu
zawsze możmy liczyć na atrakcyjne promocje. Bo o tym, że wszystkie ozdoby mają
atrakcyjne wzory, nie musimy chyba przypominać. Można kupić bombki z serii prezydenckiej (na zdjęciu prezydencka choin-

Szachowali

ka), popularne kolekcje figurek, z pięknymi
pejzażami, bajkowe bomki disneyowskie
ale także takie, które ucieszą szczególnie
kibiców piłki nożnej. Vitbis jak zwykle prezentuje wzory nawiązujące do aktualnych
wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Prowadzona jest również sprzedaż internetowa:
www.vitbis.com
(tr)
Fot. Marek Szpyra

Kibice z Mikołajem!

Bardzo ciekawą i mocną obsadę miał XXXIII Międzynarodowy Turniej Szachowy
o Puchar Wojewody Dolnośląskiego który odbył się w
Legnicy w gmachu Letia Business Center. W zawodach
wystartowali zawodnicy z
Ukrainy, Czech i Polski w
tym 4 arcymistrzów.
Wygrał Paweł Czarnota (Akademia
Szachowa Gliwice) - 6,5 pkt. Punkt za
nim byli ukraiński arcymistrz Michaił Simencew i Pavel Simacek (Miedź
Legnica)
Poza podium znaleźli się Łukasz
Cyborowski (5 pkt.), Marcin Sieciechowicz (5 pkt.), Tadeas Kriebel (4,5
pkt.), Paweł Teclaf (4 pkt.), Mikołaj
Tomczak (3,5 pkt.), Aleksiej Kislinski
(3 pkt.) i Kacper Grela (2,5 pkt.).
Organizatorem turnieju był KSz
Miedż Legnica..
(sz)

UWAGA!!!
FUTBOLCENTRUM.PL
OTWARCIE W ROKU 2018 !

Wzorem lat poprzednich legnicki Ośrodek Kibice Razem wystartował z akcją
,,Zielono-niebiesko-czerwony Mikołaj”!
(więcej na str 2.)

Radosnych, rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego
Roku mieszkańcom Legnicy życzy
Paweł Frost

gazetapiastowska.pl

2/AKTUALNOŚCI

GAZETA PIASTOWSKA

BOLESŁAWIEC - JAWOR - LEGNICA - ŚRODA ŚLĄSKA - LUBIN - ZŁOTORYJA - PRZEMKÓW - POLKOWICE - WOŁÓW - BRZEG DOLNY - WIŃSKO - WROCŁAW

Gazeta bezpłatna dla Ciebie

Projekt „ZaRadni seniorzy...
...wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów” zbliża
się do końca.
Projekt skierowany do legnickich
członków rad senioralnych oraz aktywnych społecznie seniorów 60+, realizowany przez Fundację Futurama,
rozpoczął się w marcu i zakończy się
w grudniu br.
Główne założenia projektu to wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich rad seniorów, podniesienie
aktywności obywatelskiej seniorów

oraz ich partycypacja w życiu publicznym. Aby osiągnąć te cele w ramach
projektu zrealizowano szereg działań,
m.in.:
Cykl szkoleniowy poświęcony poszerzaniu kompetencji społecznych
legnickich seniorów, który przygotował osoby biorące udział w szkoleniu do skutecznego reprezentowania
interesów osób starszych w radach
seniorów. Uczestnicy w trakcie szkoleń diagnozowali swoje potrzeby jako
członków rad, planowali strategiczne
działania, poznawali aspekty prawne
funkcjonowania rad oraz dobre praktyki działalności innych rad seniorów,
praktykowali prowadzenie debat pu-

blicznych, ćwiczyli umiejętności moderatorskie i komunikacyjne, poznali
zasady radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych, trenowali wystąpienia
publiczne.
Dwie debaty publiczne przygotowane przez seniorów dla seniorów. W
każdej z debat wzięło udział ponad 50
seniorów i zaproszonych gości, w tym
przedstawicieli Urzędu Miasta oraz
radnych. Spotkania zorganizowali i
poprowadzili przeszkoleni w ramach
projektu seniorzy. Wśród najważniejszych wniosków i propozycji wypracowanych w trakcie dyskusji były te
dotyczące podjęcia aktywnego dialogu obywatelskiego z samorządem i
współpracy z organizacjami pozarządowym dotyczącego miedzy innymi
stworzenia systemu wsparcia nad osobami starszymi będącymi w trudnej
sytuacji życiowej, pozyskiwania dotacji lokalnych (np. Legnicki Budżet
Obywatelski) krajowych i unijnych
na działania istotne dla seniorów,
promocji wydarzeń kierowanych do
seniorów, a także bardziej liczne i aktywne uczestnictwo w wydarzeniach
kulturalnych kierowanych do seniora
(osiedlowe domy kultury, teatr, kino,
galerie sztuki, biblioteki, odczyty, sesje naukowe, portale internetowe, kanały radiowe i telewizyjne).
Ostatnim elementem projektu jest
przygotowanie raportu na temat

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż następujących nieruchomości:
1.Działka oznaczona numerem geodezyjnym 41/4 o powierzchni 0,09 ha, obręb Podolany stanowi własność Gminy Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1Z/00013481/6.

ciek wodny.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania – brak planu*.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja działka położona jest w jednostkach
planistycznych o przeznaczeniu: w niewielkiej części - drogi
powiatowe KDZ - istniejące i w zdecydowanej części – teren
zainwestowania wiejskiego, w tym zabudowa zagrodowa i gospodarstw agroturystycznych MR.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako pastwisko trwałe (Ps IV) o pow. 0,08 ha i grunty
orne (RIII b) o pow. 0,01 ha”.

3. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 60/6 o powierzchni 0,2526 ha, obręb Wyskok stanowi własność Gminy Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1Z/00013486/1.

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, płaska.
Uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę i kanalizację. Przy
granicy działki przebiega utwardzona droga dojazdowa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 42.500,00 zł (brutto).
Wadium: 4.300,00 zł.
2. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 128/1 o powierzchni 0,31 ha, obręb Kozów stanowi własność Gminy
Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1Z/00041039/8.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania – brak planu*.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja działka położona jest w jednostce
planistycznej o przeznaczeniu: w niewielkiej części - drogi
powiatowe KDZ – istniejące, w zdecydowanej części – teren
zainwestowania wiejskiego, w tym zabudowa zagrodowa i gospodarstw agroturystycznych MR i w niewielkiej części – cele
rolne i częściowo projektowany suchy zbiornik Rzymówka.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako łąki trwałe (Ł II).
Opis nieruchomości: Działka niezabudowana, płaska, lekko
pochylona w kierunku południowym. Uzbrojona jest w energię
elektryczną, wodę i kanalizację. Przy granicy działki przebiega
utwardzona droga dojazdowa. Na działce posadowione są studzienki kanalizacyjne, napowietrzna linia niskiego napięcia oraz

Cena wywoławcza nieruchomości: 129.000,00 zł (brutto).
Wadium: 12.900,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania – brak planu*.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotoryja działka położona jest w jednostce
planistycznej o przeznaczeniu – obszary przeznaczone do zainwestowania pod funkcję mieszkaniową z usługami.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe „Bz”.
Opis nieruchomości: Działka położona na obrzeżu wsi Wyskok. Nieruchomość niezabudowana, płaska, o regularnym
kształcie. Działka z możliwością uzbrojenia w: energie elektryczną, wodę
i kanalizację. Przy granicy działki
przebiega gruntowa droga dojazdowa.
Cena wywoławcza nieruchomości: 83.000,00 zł (brutto).
Wadium: 8.300,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 1400 w
sali nr 14 Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, w miejscowościach:
Kozów, Podolany i Wyskoku oraz opublikowane na stronie
internetowej Urzędu Gminy Złotoryja www.zlotoryja.com.pl i
w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/.
Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pok. Nr 11, II
piętro, tel. (076) 8788719, od poniedziałku do piątku w godz. od
730-1530, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.
* obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego gm.
Złotoryja utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

działalności rad seniora, zakresu ich
kompetencji i planów działalności na
przyszłość, zasad współpracy z samorządem i organizacjami pozarządowymi, a także sposobów partycypacji
obywatelskiej seniorów w życiu publicznym.
Fundacja Futurama dziękuje wszystkim seniorom i uczestnikom zaangażowanym w projekt, licząc na to, iż
zdobyta wiedza dotycząca możliwości wpływania na kształt różnorodnych dokumentów strategicznych na
poziomie lokalnym i innowacyjnego

podejścia do poszukiwania rozwiązań
dla środowisk osób starszych pozwolą
zastosowanie narzędzi partycypacji w
praktyce oraz podniesienie aktywności obywatelskiej seniorów w Legnicy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do odwiedzania strony
internetowej:
www.futurama.org.pl oraz profilu
FB www.facebook.com/fundacjafuturama

Projekt „ZaRadni seniorzy - wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów” finansowany
ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Kibice
z Mikołajem!
Akcja zbiórki prezentów dla najmłodszych
została zorganizowana przez legnickich kibiców nie po raz pierwszy. Fani futbolu pokazują, że potrafią nie tylko wspomagać na
trybunach naszych pierwszoligowych piłkarzy, ale przede wszystkim są tam gdzie trzeba
pomóc słabszym.
Kibice i partnerzy akcji zbierali zabawki oraz
słodycze dla podopiecznych ośrodka Kibice Razem Miedź Legnica, które podczas uroczystej
kolacji wigilijnej zostały przekazane najmłodszym, którzy na co dzień uczestniczą w życiu
ośrodka.
- Zakończyliśmy tegoroczną akcję ,,Zielono-niebiesko-czerwony mikołaj” - mówi Bartłomiej Żygadło z Kibice Razem Miedź Legnica
- Podsumowując. Ilość zabawek, książek, gier,
ubrań dla dzieciaków, słodyczy jaka w dniu dzisiejszym przyjechała do naszego ośrodka Kibice
Razem Miedź Legnica z dwóch miejsc siłowni
Fitness Piekary oraz Sky Fitness 24 zaskoczyła
wszystkich! Dosłownie wszystkich. Nas koordynatorów, młodych kibiców Miedzi, podopiecznych naszego ośrodka, a nawet sąsiadów z góry
:) Dziękujemy Wszystkim tym, co dołączyli do
tej akcji. Jesteście wielcy! Przed nami kilka dni
segregacji tych prezentów. Część z nich trafi do
świątecznych paczek naszych podopiecznych,
część wyląduje na dziecięcych oddziałach legnickiego szpitala kolejne za pewno pojadą

gdzieś jeszcze np. do domu samotnej matki z
ul. Przemysłowej. Może macie jakieś pomysły,
gdzie moglibyśmy przekazać część z tych zabawek Jeżeli tak piszcie śmiało (kontakt na fb)
rozważymy każdą z propozycji ;) Nie możemy
tutaj zapomnieć o legnickim przedszkolu Kredka, które również przyłączyło się do naszej akcji.
Dziekujemy Wam wszystkim serdecznie i mamy
nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie :)
HEJ MIEDŹ!
(sz)
Fot. (okrml)

Burmistrz Przemkowa informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Przemkowie przy ul. Plac Wolności
25 wywieszono wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w drodze
bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele
rolne - część działki nr 354, o powierzchni
0,9 ha, położona w obrębie Krępa, gmina
Przemków, zgodnie z Zarządzeniem Nr
195/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 30
listopada 2017 r.

www.gazetapiastowska.pl
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ABSURDY PRL-U

Lata 70-te. Pożyczki
z banków zachodnich
płyną szerokim strumieniem do Polski. Niewiele dba się o to, by
kwoty te należycie wykorzystać. Dochodzi do
nonsensów gospodarczych, które na próżno można by szukać w
środkach przekazu.

Wszystko jest pod kontrolą.
Ale koniec dekady, to widoczne oznaki niewydolności
systemu. Na tyle widoczne,
że I Sekretarz PZPR Edward
Gierek, postanawia sprawdzić pogłoski, dobiegające
coraz częściej do niego.
Idiotyzmy
Oto co na ten temat pisał we
wspomnieniach jeden z jego
zaufanych współpracowników, szef Radiokomitetu –
Maciej Szczepański:
„ To był początek 1980 roku.
Przed VIII Zjazdem Partii
Gierek poprosił mnie do siebie.
- Przekaż swoim chłopakom
– powiedział – żeby pojeździli po Polsce i zrobili jakieś
materiały świadczące o różnych idiotyzmach, które się
dzieją w gospodarce.
Przekazałem to Stasiowi
Cześninowi. Stasio uruchomił ekipę (…)
Młot
Oglądałem z nim te materiały w swoim gabinecie.
Ursynów w budowie, wysokościowiec mieszkalny w
stanie surowym, otoczony
płotem, kamera zagląda za
płot. A za płotem robotnik
odwija z kartonów wielkie
szyby i tłucze je ogromnym
młotem.
-Towarzyszu prezesie – pyta
mnie Cześnin – jak się wam
wydaje, co on robi?
- Jak to co, rozbija! Więc
albo pijany, albo… - Byłem
tak oburzony, że nie mogłem
www.gazetapiastowska.pl

znaleźć odpowiedniego słowa (…)
- Ten robotnik – wyjaśnił
mi Cześnin – troszczy się o
wzrost wydajności pracy w
budownictwie.
- Jak to?!
- To proste – wytłumaczył
- Wzrost wydajności jest liczony stosunkiem liczby zatrudnionych osób do wartości domu, który się buduje.
Im wyższy wiec kosztorys,
tym większa wartość tego
budynku. Oraz wyższy fundusz płac, bo liczyło się go
po 20% od wartości gotowego produktu. Oddać tych
szyb do magazynu nie mogli,
bo wartość budynku by spadła, co oznaczałoby pomniejszenie ich zarobków, to co
mieli zrobić? Tłukli. (…)
Gierek obejrzał...
... i powiedział:
- Słuchajcie chłopcy, nie
puszczajcie tego, nie można
tego puścić, bo gdybyśmy ludziom pokazali te idiotyzmy,
to ja musiałbym natychmiast
odwołać Jaroszewicza.”
Jaroszewicza, swoja drogą,
ostatecznie odwołano z funkcji premiera w 1980 roku.
Pozostały natomiast jego”
genialne manewry gospodarcze” – podwyżki cen żywności i wprowadzenie kartek na
cukier w 1976 roku. Pozycja Jaroszewicza w aparacie
władzy była olbrzymia, ale
to zasługa jego związków z
KGB i aparatu politycznego
w LWP. W 1992 roku został zamordowany w Aninie.
Wówczas zginęła też jego
zona. Śledztwo prowadzone
bardzo nieudolnie, nie wykryło sprawców.
Asfalt
W 1980 roku do Milicza miał zawitać I Sekretarz, Edward Gierek. Wizyta była przygotowywana
przez miejscowych notabli
bardzo starannie. Na trasie
przejazdu odmalowano ściany budynków. Nawet tych,

które nazajutrz, po wizycie,
miano gruntownie remontować, bo groziły zawaleniem. Tow. Gierek miał wizytować stawy rybne we wsi
Niezgoda (gmina Żmigród,
powiat Trzebnica). Na te
okoliczność położono nową
nawierzchnię asfaltową na
drogę przejazdu I Sekretarza. Przy okazji wylano masę
bitumiczną
bezpośrednio
na ziemię, na polną drogę
biegnącą wzdłuż stawu, po
których wozi się traktorami
paszę dla ryb – Gierek chciał
koniecznie zobaczyć „wzorcową hodowlę ryb”. Nie wypadało, by „Pierwszy” jechał
traktorem, a samochód osobowy raczej nie miał szansy
przejazdu. Masę wylano na
dwa dni przed przyjazdem
gościa. I wtedy… stało się!
Zaczęły się strajki na Wybrzeżu, „Pierwszy” położył
się do szpitala, nową drogą
nie pojechała żadna limuzyna. Przy okazji wytruto w
stawie trochę ryb, bo robotnicy zamiast wywieźć beczki z
resztkami masy, utopili je w
wodzie. Dzisiaj po tej drodze
nie ma śladu – wykruszyła
się już po miesiącu, zarosła
trawą, zimy i deszcze dokonały reszty.
Mania kupowania
W czasach Gierka była mania kupowania licencji na
Zachodzie – miał to być
sposób na dogonienie światowej czołówki i znalezienie
się w „dziesiątce najbardziej
uprzemysłowionych krajów
świata”, jak głosiła propaganda. Przy okazji dokonywano zakupów, delikatnie
mówiąc, mało trafionych. W
1978 roku zakupiono w USA
licencję na budowę traktorów
firmy” Massey-Fergusson”.
Dopiero podczas produkcji
zorientowano się, że śruby,
gwinty itd. mają oznaczenia
calowe i różnią się od tych
stosowanych w Polsce. Należało wówczas dokonać zakupu linii technologicznej na

Przy okazji polecamy książkę Józefa Białka
„Czas spekulantów” w którym o klimatach
z PRL możemy poczytać m.in. we wspomnieniach drobnych międzynarodowych
szmuglerów i cwaniaków.

ich produkcję, albo zmienić
zamówienie na system dziesiętny, używany w Polsce.
Koszty zakupu licencji rosły.
W 1975 roku firma bardzo
znana - Moda Polska, dokonała zakupu maszyn do
szycia we Włoszech. Nie
zwrócono tylko uwagi, że
maszyny służyły do szycia
ubrań z materiałów sztucznych i nie nadawały się
do naturalnych, z których
„Moda Polska” słynęła. Aby
zostały wykorzystane, trzeba było kupować syntetyki
z NRD. Dopiero po podpisaniu umowy okazało się,
że maszyny kosztują trochę
drożej niż planowano, gdyż
„specjaliści od zakupów” …
pomylili się o jedno zero.

sama zaś firma przeżywała
kryzys. Zakup licencji przez
władze PRL niewiele zmienił, firma wkrótce upadła. A
same autobusy, nie mające
przystosowania do warunków klimatycznych i większych obciążeń eksploatacyjnych niż we Francji, więcej
stały w warsztatach, niż były
w ruchu.
I coś z bankowości. W systemie socjalistycznym bank
centralny pełnił funkcję emitenta pieniężnego w ilości
nakazanej przez władze. To
powodowało ciągłą inflację.
Nigdy jednak nie podawano oficjalnie wzrostu emisji
rocznych, które wyglądały
następująco:

Z zakupem...
... licencji na autobusy ” Berlieta” z Francji tez była ciekawa sprawa. Zdecydowano
się na tę firmę, gdyż w niej
silną pozycję miała francuska partia komunistyczna,
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Absolwenci szkół Powiatu
Bolesławieckiego mierzą wysoko
Edukacja na najwyższym poziomie - to nie puste reklamowe
hasło. Przeciwnie, Powiat Bolesławiecki od lat inwestuje w ludzi, szczególnie tych młodych,
którym najtrudniej wystartować
w dorosłe życie przy coraz większych wymaganiach rynku pracy.

Należy do wyróżnionych „Srebrną
Tarczą” w Ogólnopolskim Rankingu Liceów.
Misją szkoły jest przygotowanie
licealistów do edukacji na wymarzonym kierunku studiów.
www.lo.boleslawiec.pl

II Liceum Ogólnokształcące
im. J. Korczaka
Wyróżniamy się profesjonalną i
dostosowaną do Twoich potrzeb
organizacją zajęć. Masz okazję
uczyć się w nowoczesnej szkole
na miarę XXI wieku.
www.2lo.boleslawiec.pl

Mimo tego, absolwenci powiatowych szkół
nie mają kompleksów, ambitnie sięgając po
zawodowe, czy naukowe cele w akademickiej edukacji. Szkoły powiatowe mają dobrą markę i niezmiennie trzymają poziom.
Nie oddają dobrych miejsc w dolnośląskich
rankingach jakości, co potwierdziły wyniki
tegorocznych matur, dzięki którym zajęły
dobrą szóstą pozycję na Dolnym Śląsku.
Pomoc w drodze do sukcesu
Uczniowie – oprócz solidnej, jakościowej
podstawy – otrzymują też wsparcie dzięki
pieniądzom pozyskanym z funduszy na ponadstandardowe działania w ramach takich
projektów jak „Nauka szansą na sukces”,
„Zawodowy Dolny Śląsk”, „Nowa perspektywa – Lepszy Start”, „Edukacja kluczem
do sukcesu”, czy „Perspektywy w regionie
polsko – saksońskim”. Warto tu szerzej
wspomnieć choć o kilku. Projekt „Edukacja
kluczem do kariery – kompleksowy program
rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z
powiatu bolesławieckiego” realizowany jest
od stycznia bieżącego roku przez Powiat
Bolesławiecki. Korzystają z niego takie bolesławieckie szkoły jak: Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Elektronicznych,
Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół
Handlowych i Usługowych oraz Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w partnerstwie z Syntea S.A. W ramach
projektu są prowadzone specjalistyczne
kursy pozwalające na nabycie praktycznych
kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
staże zawodowe u pracodawców zgodne z
kierunkiem kształcenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie pracowni
dydaktycznych. Natomiast „Nauka szansą
na sukces – poprawa warunków nauczania
w szkołach ogólnokształcących powiatów
lwóweckiego i bolesławieckiego” to projekt
służący przede wszystkim specjalistycznej
edukacji. Pomoże na lepszy start w sferze
zawodowej. W ostatnich latach większość
projektów wspomagała szkolnictwo zawodowe, tym razem tytułową szansę - otrzymały „ogólniaki”. Celem projektu jest podniesienie efektywności nauczania przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych. Natomiast w projekcie „Zawodowy
Dolny Śląsk” uczniowie z Elektronika, Handlówki oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mogą skorzystać z
wielu praktycznych form wsparcia. A są to:

I Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego

Zespół Szkół Budowlanych
Proponujemy Wam ekscytującą
przygodę edukacyjną, umożliwiającą sprawne funkcjonowanie w nowej rzeczywistości.
www.zsb.boleslawiec.pl

zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej, współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych
Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki oraz praktyczne formy kształcenia
poprzez dedykowane staże uczniowskie w
przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
Blisko do Europy
„Kompetencje i perspektywy zawodowe w
polsko-saksońskim regionie przygranicznym” - to kolejne wparcie projektowe dla
młodych ludzi, którzy chcą spróbować swoich sił na międzynarodowym rynku pracy.
Dzięki wielu formom nauki oraz integracji
Uczniowskie Agencje Turystyczne uczą
się wspólnej pracy na wielu interaktywnych
warsztatach. Projekt również daje możliwość rozwoju polsko-saksońskim nauczycielom - opiekunom UAT np. w ramach
warsztatów dla nauczycieli poświęconych
odmiennym systemom edukacji w Polsce i
Saksonii.
Lepszy start w dorosłość
Inny ważny projekt pomaga łatwiej wejść
w dorosłe życie. W Zespole Resocjalizacyjnym w Iwinach trwa projekt „Nowa
perspektywa – Lepszy Start”. Młodzież
już w pełni korzysta z jego dobrodziejstw.
- Głównym celem projektu jest zdobywanie przez wychowanków nowej wiedzy i co
ważniejsze kształtowanie umiejętności poprzez działanie. W realizację projektu zaangażowana została cała społeczność ośrodka.
Młodzież uczy się współpracy, samodzielności, przedsiębiorczości i kreatywności.
Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy
ułatwi wychowankom prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie – podkreślają
koordynatorzy.
Szansa na zmianę
Edukacja powiatowa daje również szansę

dorosłym. W Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu odbywają się bezpłatne kursy kwalifikacyjne,
dzięki którym można zdobyć nowy zawód.
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego
przeznaczoną dla osób dorosłych, umożliwiającą w krótkim czasie zdobycie nowego
zawodu, a tym samym zwiększenie swoich
szans na rynku pracy. Każdy kurs kończy
się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w danym zawodzie. Zajęcia na kursach
odbywają się w systemie zaocznym, co dwa
tygodnie. Nauka na kursach jest bezpłatna!
Wsparcie dobrymi decyzjami
Racjonalne zarządzanie samorządowców
powiatowych doprowadziło do ważnych
decyzji w sferze edukacyjnej i społecznej.
W roku 2018 zostanie otwarta nowa szkoła specjalna w budynku przekazanym przez
miasto, ale jednocześnie przyjazne mieszkania na - darowanym przez powiat - terenie
przy ul. Zwycięstwa. Nowy Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu będzie w pełni przystosowany do
ponadstandardowych wymagań wychowanków. Przyjazna lokalizacja, przestronne sale
lekcyjne i rehabilitacyjne oraz użyteczna
winda to tylko część atutów nowej szkoły.
Natomiast w innym miejskim budynku przy
ul. 1000-lecia Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie - starając się o zewnętrze finansowanie - z powodzeniem utworzyło oczekiwane przez lata - Centrum Wsparcia Rodziny. Stworzono tu realne warunki dla rodzin
w potrzebie oraz młodzieży opuszczającej
dom dziecka i dopiero szukają swojej drogi
w dorosłym życiu.
Powiat Bolesławiecki – to może być twój
adres

Zespół Szkół Elektronicznych
im. Ignacego Domeyki
Szkoła z tradycjami, o których nie zapominamy i które
kultywujemy. Jednak naszym priorytetem jest przyszłość uczniów, którą razem
z nimi starannie planujemy, kształcąc ich talenty i umiejętności.
zse.boleslawiec.pl

Zespół Szkół Handlowych i Usługowych
im. Jana Kochanowskiego
Szkoła na miarę XXI wieku,
która stawia przed młodymi
ludźmi wielkie wyzwania, daje
szanse na rozwój i otwiera
drzwi na nowe doświadczenia
i przeżycia.
www.zshiu.boleslawiec.pl

Zespół Szkół Mechanicznych
im. Ludwika Waryńskiego
Kształci na potrzeby lokalnego
rynku
pracy
techników mechaników,
techników górnictwa podziemnego, techników pojazdów samochodowych, techników mechatroników.
www.zsmbc.eu.org

Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego
Atutem jest: nowoczesna
baza techno – dydaktyczna; organizacja procesu
nauczania w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych i komputerowych oraz firmach
symulacyjnych.
www.sucharski.edu.pl
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