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Tiry zmiażdżyły osobówkę – nie żyje kierowca
Tragedia na autostradzie A4 pod Złotoryją. W poniedziałek ok. godz. 10 zderzyło się tam kilka samochodów ciężarowych i auto osobowe. Osoba kierująca
osobówką poniosła śmierć na miejscu. Autostrada w kierunku Zgorzelca była przez wiele godzin zablokowana.

K

arambol miał miejsce kilka minut po
tym, jak na 69. kilometrze drogi krajowej A4 w pobliżu Wojciechowa, pomiędzy
węzłami Chojnów i Jadwisin, doszło do
wypadku dwóch innych pojazdów: dostawczego i ciężarowego. Poszkodowana
w nim została jedna osoba, kierowca dostawczaka, który był uwięziony w kabinie.
Do zdarzenia wyjechały zastępy straży
pożarnej ze Złotoryi. Gdy strażacy byli w
drodze, do dyżurnego PSP nadeszło kolejne
zgłoszenie.
– Tym razem dostaliśmy informację o
zderzeniu 6 pojazdów ciężarowych i jed-

KRONIKA
STRAŻACKA

nego osobowego w odległości około jednego kilometra od pierwszego zdarzenia.
Najprawdopodobniej samochody zaczęły
gwałtownie hamować przed tworzącym się
zatorem i wtedy doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia – mówi mł. kpt.
Marcin Grubczyński, zastępca komendanta
PSP w Złotoryi.
Na zdjęciach z miejsca wypadku widać, że kierowca tira próbował uniknąć
najechania na tył osobówki, uciekając
na lewy pas jezdni, ale ten manewr się
nie powiódł. Uderzenie w tył pojazdu
osobowego na wrocławskich numerach
był na tyle rozwinięty, że zanim na dobre
rozpoczęła się akcja gaśnicza, przepaliła się
drewniana konstrukcja dachu, który runął na
ziemię. Płomienie zagrażały sąsiednim budynkom z trzodą chlewną, dlatego działania
strażaków skupiły się przede wszystkim na
niedopuszczeniu do rozprzestrzenienia się
ognia. W trudnej akcji ratowniczej, która
trwała 9 godzin i wymagała użycia dużej
ilości sił i środków, wzięło udział 26 zastępów straży, w tym cysterny z sąsiednich
powiatów. Strażacy rozwinęli aż 10 linii
gaśniczych. Ratownikom udało się uchronić przed spaleniem stojące w sąsiedztwie
chlewnie.

Czarno na Zielonej
Akcja boxerska w toledo

(Złotoryja, 26 września) – Na ul. Kamiennej
doszło do kolizji seata toledo i peugeota
boxera. W zderzeniu poszkodowane zostały
2 osoby, które o własnych siłach opuściły
pojazdy. Zajęło się nimi pogotowie ratunkowe. Strażacy ze złotoryjskiej PSP odłączyli
akumulatory w rozbitych samochodach.
Straty oszacowano na 7 tys. zł.

Ogień
trawi chlewnię

(Proboszczów, 28 września) – Tuż po północy dyżurny PSP otrzymał zgłoszenie o
pożarze budynku chlewni. Gdy na miejsce
dotarły pierwsze zastępy strażackie, budynek inwentarski, w którym znajdowały
się świnie, stał już cały w ogniu. Pożar

(Świerzawa, 28 września) – W budynku
mieszkalnym przy ul. Zielonej zapaliła się
sadza w kominie. Zagrożenie zażegnali
strażacy z miejscowej OSP i złotoryjskiej
PSP, którzy wygasili w piecu, przytłumili
ogień proszkiem gaśniczym i zbili resztki
sadzy kulą kominiarską.

Pustostan pełen płomieni

(Wojcieszów, 30 września) – W nocy
zaczął się palić pustostan stojący przy ul.
Chrobrego. Zgłoszenie o pożarze nadeszło ok. godz. 2. W budynku nielegalnie
przebywała 1 osoba, która jeszcze przed
przyjazdem strażaków z jednostek OSP
Wojcieszów i Świerzawa oraz PSP Złotoryja ewakuowała się na zewnątrz. Ratownicy
weszli do środka w aparatach ochrony dróg
oddechowych, ugasili pożar, a następnie
przeszukali pustostan, sprawdzając, czy
nie ma w nim poszkodowanych osób.
Nie natrafili jednak na nikogo. Budynek
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fot. PSP Złotoryja

rejestracyjnych było tak silne, że auto
zostało wprasowane pod naczepę jadącej
przed nim ciężarówki. Osoba kierująca
został oddymiony. Straż przeprowadziła
też niezbędne prace rozbiórkowe stropu ze
względu na nadpalenie konstrukcji. Kamera
termowizyjna nie wykazała zagrożeń w
postaci ukrytych zarzewi ognia. Pustostan
został najprawdopodobniej podpalony przez
nieustaloną osobę.

Zalała zamiast ogrzewać

(Złotoryja, 1 października) – W budynku
wielorodzinnym na pl. Reymonta doszło po południu do poważnego zalania
mieszkania na I piętrze. Przyczyną była
najprawdopodobniej awaria instalacji centralnego ogrzewania w lokalu piętro wyżej.
Wypływ wody był tak duży, że kapała ona
z sufitu we wszystkich pomieszczeniach.
Gdy na miejsce przybyła PSP, lokatorzy
z zalanego mieszkania znajdowali się na
klatce schodowej. Nie odnieśli żadnych
obrażeń. Chwilę po przyjeździe straży pojawił się również użytkownik mieszkania
na II piętrze, który zakręcił zawór. Strażacy
odłączyli dopływ energii elektrycznej w
obydwu lokalach. Ten zalany nie nadawał
się do zamieszkania. Straty oszacowano
na 50 tys. zł.

osobówką nie miała żadnych szans na
przeżycie. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. Skala zniszczeń
była tak duża, że początkowo nie można
było rozpoznać nawet marki samochodu
osobowego.
Kierowcy tirów nie odnieśli poważniejszych obrażeń.
Na miejscu obydwu wypadków działało
13 zastępów straży pożarnej. Strażacy
musieli sprowadzić ciężki sprzęt z grupy
ratownictwa technicznego z Bolesławca,
by usunąć wraki z jezdni.
(as)

Samopoczucie dobre,
ale tylko do czasu

(Nowy Kościół, 4 października) – Na drodze
328 najechały na siebie 3 samochody: alfa
romeo, daewoo matiz i volkswagen touran.
Osoby podróżujące pojazdami opuściły je
o własnych siłach. W wyniki zderzenia
doszło do wycieku płynów eksploatacyjnych na jezdnię. Droga została częściowo
zablokowana. Strażacy ze złotoryjskiej
PSP i świerzawskiej OSP zabezpieczyli
miejsce kraksy, odłączając akumulatory w
rozbitych autach. Na miejsce wezwano też
pogotowie ratunkowe, gdyż w czasie usuwania skutków kolizji jedna z osób w niej
uczestniczących poczuła się słabo. Straty
oszacowano na 13 tys. zł.

Ewakuacja na stacji paliw

(Złotoryja, 5 października) – W wyniku
zwarcia instalacji elektrycznej doszło do
dużego zadymienia budynku stacji paliw
Orlen przy ul. Legnickiej. Pracownicy, którzy nie zdołali zlokalizować źródła dymu,
wezwali na pomoc straż pożarną. Na stację

Pies na linkach

(Stara Kraśnica, 1 października) – Do nieprawidłowo zabezpieczonej studni wpadł
pies. Zwierzę utknęło na głębokości ok. 5 m.
Było wyziębione, bo na dnie znajdowała się
woda. Psa przy użyciu technik wysokościowych ewakuowali na powierzchnię strażacy
z OSP Świerzawa i PSP Złotoryja. Został
on przekazany właścicielom.

Śmierdząca sprawa…

(Sędziszowa, 2 października) – Przed godz.
1 w nocy zaczęła się palić drewniana toaleta
stojąca na zewnątrz budynku mieszkalnego.
Została najprawdopodobniej celowo podpalona. Mieszkańcy sami zdołali ugasić obiekt.
Strażacy z PSP, którzy zostali wezwani na
miejsce, dogasili toaletę i sprawdzili, czy
nie ma innych zarzewi ognia. Dodatkowego
zagrożenia nie stwierdzono.

Za nisko się chyliło

(Nowy Kościół, 2 października) – W wyniku silnych podmuchów wiatru przed
południem złamało się drzewo stojące
przy drodze wojewódzkiej 328. Zagrożenie
przy pomocy pił usunęli ratownicy z OSP
Świerzawa.

przyjechało 6 zastępów ze złotoryjskiej PSP
i OSP w Prusicach. Strażacy ewakuowali
na zewnątrz 10 osób i odłączyli dopływ
energii elektrycznej do budynku, a następnie weszli do środka w aparatach ochrony
dróg oddechowych i przewietrzyli obiekt.
Źródło zadymienia – gniazdko elektryczne
w części sufitowej – udało się zlokalizować
przy pomocy kamery termowizyjnej. By
wyeliminować awarię, niezbędne okazały
się niewielkie prace rozbiórkowe. Dodatkowych zagrożeń strażacy nie stwierdzili.
Akcja trwała ok. 1 godziny.

Autobus „popuścił”

(Podgórki, 5 października) – Na drodze
wojewódzkiej pojawiła się plama z oleju
silnikowego. Źródłem wycieku był autobus,
który uległ awarii. Zabezpieczeniem jezdni
do czasu przybycia służb drogowych zajęła
się straż pożarna.
Na podst. inf. mł. kpt.
Marcina Grubczyńskiego oprac. (as)
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Henryk Brodaty pisze list do burmistrza
Złotoryi i radzi w sprawie basenu
Kolejna klasa przybyła Złotemu Dyktandu. W ostatnią sobotę do pisania usiadły 274 osoby, o 26 więcej niż rok temu, więc padł znowu rekord! Tegoroczne teksty do łatwych nie należały, ale ból łamania głowy nad piętrzącymi się pułapkami ortograﬁcznymi wynagradzał dyskretny dowcip w nich zawarty.
Nudno w każdym razie nie było.

O

to po osiemsetletnim śnie
wraca Henryk Brodaty i
widząc swój zamek w Rokitnicy
w ruinie, śle list do burmistrza
Złotoryi z prośbą o lokum, udzielając przy tym włodarzowi grodu
kilku niewymyślnych wskazówek
„z epoki” odnośnie tego, jak ma
sobie poradzić z konkurentami na
urząd i problemem basenu – to

tekst konkursowy, który przejdzie
z pewnością do annałów Złotego
Dyktanda. Zmierzyli się z nim
dorośli uczestnicy w kategorii

magisters. Pisali z uśmiechem
na twarzy, bo zderzenie księcia
Brodatego z realiami współczesności wyglądało zabawnie –
także z powodu „staropolskiego”
języka, jakiego używał w liście
do burmistrza. W dyktandzie
roiło się od słów dziś już niemal
nieużywanych, co potęgowało
trudności w zapisie. – Celowo

nie przeczytałam państwu całego tekstu na początku, bo wtedy
pewnie przerzedziłoby się na tej
sali zanim byśmy na dobre ruszyli

z pisaniem – żartowała Wioleta
Michalczyk, która dyktowała
tekst „magistrom”.
innych grupach wiekowych uczestnicy pisali równie wciągające teksty.
Starszym żakom podyktowano
mowę obronną bliżej niezidentyfikowanego złotoryjanina, który
śniąc o uwolnieniu księżniczki
burgundzkiej, ciężko uszkodził
budzikiem ciało Wacława N.
W tegorocznych dyktandach
pojawił się również problem
kozy przy klasztorze pofranciszkańskim, inkubatora z jajami dinozaurów, którego ktoś
dawno temu nie podłączył do
prądu, czy opowiastka o Bąblu
i Plombie, dwóch złotoryjskich
hultajach obżerających się różem
kosmetycznym. Każdy z tekstów
stanowił odrębną historyjkę, bez
jednego tematu przewodniego.
Wszystkie spajały jedynie pomysłowo i subtelnie wplecione
ortogramy złotoryjskie (czyli
wyrazy lub określenia z trudnością ortograficzną) i osoba autora
– Andrzeja Wojciechowskiego,
który napisał „kawał dobrej
roboty”.
– W tym roku liczyła się tylko jedna tematyka: miało być
śmiesznie. I cel chyba został osiągnięty, bo nawet panie lektorki,
które czytały teksty, nie kryły
rozbawienia – powiedział nam w
kuluarach konkursu autor „Opowieści złotoryjskiej”, zdradzając
jednocześnie, że nieprzypadkowo
stworzył dyktanda „odrobinę
trudne”. – Dyktando musi wyłonić mistrza, zatem powinno
być selektywne – zaznaczył z
uśmiechem.
Jak podkreślał Wojciechowski,
zadanie napisania sześciu tekstów
konkursowych wcale do łatwych
nie należało. – Pierwsze wyzwanie
to objętość. Teksty nie mogły być
za długie, a to zawsze uwiera autora. Drugi problem to złotoryjskie
ortogramy. Tak trzeba było krążyć
z nimi w treści dyktand, żeby w
końcu i tak trafić na mury obronne, Basztę Kowalską czy Muzeum
Złota, bo taki wymóg postawiły
organizatorki – dodał pisarz.
iczba uczestników, którzy w
tym roku chcieli spróbować
swoich sił w ortograficznej zabawie, zaskoczyła organizatorów.
Ale w tym przypadku akurat
od przybytku głowa nikogo nie
rozbolała. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie odbywał się
konkurs, stanęła na wysokości za-

W

L

dania i szybko znalazły się klucze
do dodatkowych pomieszczeń.
– Przygotowaliśmy dla uczestników więcej sal lekcyjnych niż
rok temu, ale i tak trzeba było
otworzyć kolejne. Uczniowie
piszą dyktando w 12 klasach. To
zdaje się nowy rekord. Bardzo
nas cieszy tak duże zainteresowanie naszym konkursem
– mówiły na gorąco, zaraz po
rozpoczęciu 8. Złotego Dyktanda, Iwona Pierzchała i Renata
Fuchs, polonistki ze Szkoły
Podstawowej nr 3 i organizatorki
imprezy.

C

zy ilość przełoży się na jakość? Czy w niekrótkiej już
historii dyktanda po raz trzeci
uda się komuś napisać je bezbłędnie? Przekonamy się o tym
podczas gali rozdania Złotych
Piór, która odbędzie się w sobotę
20 października. Organizatorzy
Złotego Dyktanda zaprosili na
nią Jerzego Kryszaka. To w jego
towarzystwie poznamy zwycięzców konkursu.
A na naszym portalu www.zlotoryjska.pl publikujemy 6 tekstów
konkursowych.
(as)
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Księgarnia, winnica i złotoryjskie chrupki
zdobywcami nagród gospodarczych
To było święto ludzi aktywnych, przedsiębiorczych, kreatywnych, innowacyjnych. Ci, którzy są „naj” na polu gospodarczym, otrzymali nagrody – Aureliusy. Kolejnych 5 statuetek znalazło w ubiegłą środę właścicieli.

W

śród ponad 20 firm nominowanych do tegorocznego
Aureliusa, czyli nagrody gospodarczej burmistrza miasta Złotoryi,
było kilka takich, które brały już
udział w premierowym konkursie
rok temu. Jednak większość nominatów do nagrody, którzy zostali
dziś zaprezentowani w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji,
to debiutanci. Debiutom sprzyjały
nowe kategorie konkursowe.
tak, na pierwszy ogień poszły
firmy, które w Złotoryi są niemal od zawsze, które powstały
jeszcze w czasie PRL-u lub na
przełomie lat 80. i 90. ubiegłego
wieku, z powodzeniem działając
do dnia dzisiejszego. W kategorii
Siła tradycji nominowani zostali:
Kwiaciarnia Wiesława Drozdowska, Butik Jerzy Benni, Zakład
Szklarski Zdzisław Malinowski,
Gabinet PSE Mirosława Szymonka oraz Księgarnia Aleksander
Wojteczek-Andrzej Kajor. Aureliusa otrzymała ta ostatnia firma
– najdłużej działająca i od wielu
lat jedyna księgarnia w Złotoryi,
która mimo zmieniających się
trendów i przeniesienia sprzedaży
książek do internetu czy księgarni
sieciowych, funkcjonuje w naszym mieście od ponad 30 lat.
iasto w tym roku zdecydowało się też wyróżnić naj-

lepsze firmy rodzinne – te, które
w co najmniej drugim pokoleniu
prowadzone są przez członków
tej samej rodziny. Aurelius powędrował do Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego Solo Barbara
Ćmikiewicz – producenta chrupek

schematom. Największe uznanie
kapituły konkursu w składzie:
Justyna Bielawska, Krzysztof
Bramorski i Andrzej Piekut zyskała dynamicznie się rozwijająca
Winnica Kindler Kamila Kindlera,
o której pisaliśmy kilka tygodni

I

M

to: Kluge Klaviaturen, Hansa
Flex, Grażyna Sadowska Atelier
i Nanaf Organic.
atomiast „lokomotywą gospodarczą” Złotoryi okrzyknięty został Mine Master, który ma
już jednego Aureliusa – rok temu
producent maszyn górniczych z
Wilkowa, kooperujący z kilkoma firmami na terenie Złotoryi,
wygrał nagrodę w kategorii Innowator. Tym razem w „najcięższej” kategorii, w której liczy się
zatrudnienie (duża liczba miejsc
pracy) lub skala działalności,
pokonał Siepera, Faist ChemTec
i Borgersa.
ominowani dostali dyplomy,
a laureaci – statuetki. Wręczali je burmistrz Robert Pawłowski i
Andrzej Piekut (nie wszystkim, bo
dwóch zwycięzców nie pojawiło
się na gali). – Miasto jest bogate
bogactwem swoich mieszkańców,
a to bogactwo jest tworzone przez
sprawnie działające przedsiębiorstwa, zarówno te duże, jak i te
małe. Jak w zegarku, wszystkie
tryby muszą ze sobą współpracować – powiedział burmistrz,
który podziękował obecnym na
sali przedsiębiorcom. – Niech to
skromne wyróżnienie stanie się

N

N
Burmistrz Pawłowski wręcza Aureliusa Kamilowi Kindlerowi

kukurydzianych o ugruntowanej
pozycji na niezwykle trudnym
rynku produktów spożywczych,
na którym działa od 1993 r. Obok
Solo nominowani byli: Studio
Dutka D5 oraz Ślusarstwo Waldemar Podsiadło.
iekawą rywalizację mieliśmy w kategorii Działalność
nieszablonowa. Okazało się, że
w dobie innowacji, automatyzacji i globalizacji są w Złotoryi i
okolicach niepowtarzalne biznesy, które uciekają zwykłym

C

Aurelius wędruje do Barbary Ćmikiewicz z firmy Solo

temu w naszej gazecie. Wśród
nominowanych do nagrody były
jeszcze 3 inne firmy: Pracownia
Rzemiosł Pięknych Aleksandra
Kiwka-Majewska, Fotografia
Iwona Rygielska oraz Kominki
Eugeniusz Major.
ozostałe dwa Aureliusy zostały rozdane w kategoriach
znanych już z ubiegłego roku: Ambasador i Lokomotywa. „Ambasadorem” Złotoryi mogła zostać taka
firma, która nie tylko produkuje
lub świadczy usługi, ale swoja
działalnością stanowi świetną i
niepowtarzalną wizytówkę miasta. Nagroda w tym przypadku
powędrowała do przedsiębiorstwa
Renbut, producenta obuwia dziecięcego i młodzieżowego, które od
wielu już lat kojarzone jest właśnie
ze Złotoryją, a 22 proc. obrotów
Renbutu generuje dziś eksport. Jak
zapewnia kierownictwo firmy, na
wszystkich opakowaniach i każdej
parze butów jest informacja o pochodzeniu produktu ze Złotoryi.
Inni nominowani w tej kategorii

P

Dwie ﬁrmy chcą wyremontować dach na zabytkowym budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi. Co ważniejsze – obydwie oferty opiewają na mniejszą kwotę niż zakładał złotoryjski ratusz. Wkrótce rozstrzygnie się, kto zwyciężył w przetargu.
iasto zamierza przeznaczyć
na remont dachu w SP nr 1
kwotę 341 807 zł. Oferty, które
wpłynęły w postępowaniu przetargowym, kształtują się poniżej
339 tys. zł i różnią się między
sobą zaledwie o 295 zł. Istotna
różnica dotyczy natomiast okresu
gwarancyjnego. Firma ze Złotoryi
daje tylko 36 miesięcy gwarancji
na swoje prace, a przedsiębiorstwo
z Prusic – 44.

D

ach w „jedynce” jest w
złym stanie technicznym.
Mówiąc w skrócie – sypie się,
co widać zwłaszcza po wichurach, gdy przy budynku leżą jego
fragmenty. Pękają gąsiory, a ze
szkolnego strychu przez dziury
między dachówkami widać nocą
gwiazdy. Słowem: potrzebuje
pilnej naprawy, na którą czeka od
lat. Umożliwi ją dofinansowanie,
które Urząd Miejski w Złotoryi

pozyskał w tym roku z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego.
emont będzie polegał na wymianie pokrycia dachowego
na pow. 452 m kw. na dachówkę
ceramiczną typu karpiówka żłobkowana oraz odnowieniu wszystkich
łat. Konstrukcja drewniana ma być
zaimpregnowana środkami grzybobójczymi. Po remoncie na „jedynce”
przybędzie kominów – wykonawca

R

G
O

G

(as)

Jerzy Nadolny, prezes Mine Master, odebrał już drugiego Aureliusa

Coraz bliżej remont dachu na „jedynce”
M

dla was impulsem do rozwoju, bez
którego nie ma przyszłości – dodał
Pawłowski.
ala Aureliusów i tym razem
miała swój ozdobnik muzyczny. Był nim recital gitarzysty
klasycznego Jerzego Chwastyka,
absolwenta berlińskiego Universität der Künste, występującego
z koncertami w Polsce, Czechach
czy Niemczech.
rganizator konkursu, którym
był Urząd Miejski w Złotoryi, przygotował też dla przedsiębiorców prawdziwy rarytas
– wykład dr. Aleksandra Binsztoka, wykładowcy Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu,
mediatora, trenera, mówcy. W
atrakcyjny i momentami zabawny
sposób opowiedział on o filarach
sukcesu w biznesie, wciągając
publiczność w dyskusję i krótkie
„eksperymenty” pokazujące, jak
komunikować się z klientem.
ala zakończyła się wręczeniem dyplomów mistrzowskich i dla świeżo upieczonych
czeladników szkolących się pod
opieką Cechu Rzemiosł Różnych,
który był w tym roku partnerem
Aurelisów.

będzie miał za zadanie wyprowadzić ponad dach dwa istniejące
przewody kominowe, które zostały
zakończone na poziomie strychu.
Te kominy, które już teraz widzimy
na szkole przy pl. Niepodległości,
czeka przebudowanie przy pomocy
cegły klinkierowej. Wymieniona
ponadto zostanie instalacja odgromowa i pasy rynnowe.
nwestycja na dachu „jedynki”
to część większego projektu

I

pod nazwą „Wyrównywanie szans
edukacyjnych w Złotoryi poprzez
kompleksową poprawę warunków
edukacyjnych”. Magistrat pozyskał na niego dotację z funduszy
europejskich w kwocie ponad 835
tys. zł. Cały projekt, w ramach
którego ma być również wyremontowana sala gimnastyczna w
Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi oraz powstać mają nowoczesne
pracownie komputerowe w obu
miejskich podstawówkach, kosztować będzie miasto 1 140 302 zł.
W najbliższych dniach ogłoszony
zostanie przetarg na wykonawcę
remontu sali w „trójce”.
(as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl. Zapraszamy.
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Lady Pank może zagrać podczas Dni Złotoryi.
Jan Borysewicz zachwycony naszym miastem
W sobotę w samo południe z wieży kościoła Mariackiego zabrzmiał hejnał Złotoryi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zagrał go wirtuoz
gitary Jan Borysewicz – lider zespołu Lady Pank. Jesteśmy jednym z pierwszych miast, które ma rockową wersję hejnału!
burmistrz, wręczając muzykowi
aniołka z gitarą.
– Bardzo mi miło, że mogłem
zaaranżować i częściowo skomponować od nowa wasz hejnał.
Jeżeli będziecie z tego wykonania
zadowoleni, to będzie mi jeszcze
bardziej miło. Złotoryja to wspaniałe miasto. Bardzo dobrze się
tutaj czuję. Od kiedy tu wczoraj
przyjechałem, spotykają mnie
same przyjemne rzeczy – mówił
Jan Borysewicz, który stojąc na
scenie nie wiedział jeszcze, co go
czeka podczas wejścia na wieżę.
– Gdybym wiedział, jaki to będzie

Z

anim artysta wszedł na szczyt
najwyższego obiektu w Złotoryi, spotkał się w Rynku ze swoimi
fanami i wpisał do księgi pamiątkowej naszego miasta. Najpierw
jednak przywitał go burmistrz
Robert Pawłowski. – Wielu z nas
wychowało się na muzyce zespo-

wysiłek, to bym się na to nie zgodził. Radzę spróbować, zwłaszcza
ludziom w moim wieku – żartował
artysta po zejściu na dół.
Na zakończenie Jan Borysewicz
przyjął zaproszenie burmistrza na
występ podczas dni miasta w przyszłym roku i wiele wskazuje na to,
że taki koncert się odbędzie.
Na razie hejnału można posłuchać

na naszym portalu www.zlotoryjska.pl i na oficjalnej stronie miasta
www.zlotoryja.pl. Trwają jednak
przygotowania techniczne do tego,
by utwór w wersji gitarowej był
odgrywany w południe z wieży
kościelnej. Firma, która instalowała kurant elektroniczny, otrzymała
już zlecenie z ratusza na wgranie do
systemu nowego hejnału.
(ms)

łu Lady Pank. Dlatego jesteśmy
wdzięczni Janowi Borysewiczowi
za podjęcie się trudnego zadania,
jakim było zaaranżowanie naszego
hejnału i zagranie go na gitarze.
Jest to sygnał, że nasze miasto
staje się coraz bardziej nowoczesne
i idzie z duchem czasu – mówił

Wrażenia z pierwszej jazdy rowerem miejskim
W Złotoryi można już wypożyczyć rower miejski. Jazda nim to prawdziwa przyjemność. Doskonale nadaje się do przejażdżki na drugi koniec miasta po zakupy.
mojego domu. Zapłaciłem za to 1,5
zł. Te rowery to świetna sprawa.
Dodatkowo aplikacja pokazuje, ile
spaliłem kalorii i ile szkodliwych

gazów wyemitowałbym do powietrza jadąc samochodem – chwali
jeden z mieszkańców.
1,5 zł kosztuje wynajęcie roweru

na pół godziny. Gdy zapłacimy za
3 godziny (9 zł), będziemy mogli
korzystać z pojazdu cały dzień.
(ms)

Kilka informacji o złotoryjskim rowerze miejskim

A

by stać się użytkownikiem
jednośladu, należy pobrać
aplikację GeoVelo i założyć na
niej konto. Bez tego nie wypożyczymy pojazdu. Potrzebny
jest więc smartfon oraz konto
na PayPal lub perforowana karta
debetowa, z której dokonamy
płatności. Uruchomienie aplikacji
i rejestracja konta powinny zająć
nie więcej niż 2 minuty. Później
można już skanować kod na rowerze i – po odczekaniu kilku sekund
na odblokowanie zamka – ruszać
na przejażdżkę.
Docelowo Urząd Miejski wyznaczy na terenie Złotoryi 10-12
miejsc, w których rowery będą
dostępne. Jeśli okaże się, że rowery
są potrzebne gdzie indziej, zostaną

tam również wyznaczone punkty
parkingowe – złotoryjski ratusz
oczekuje na sugestie mieszkańców.
W tej chwili takie miejsca znajdują
się m.in. przy straży miejskiej,
przystanku na ul. Hożej (na którym
jest jak dotąd największa rotacja
rowerów), obok boiska przy ul.
Lubelskiej. Wszystkie parkingi są
pokazane w aplikacji GeoVelo.
Można w niej także zobaczyć,
w którym miejscu stoją rowery i
ile ich jest. Może się to nam bardzo przydać podczas planowania
rodzinnej wycieczki rowerowej,
gdy szykujemy jazdę w kilka
osób. – Dzisiaj na próbę wypożyczyłem po pracy rower w pobliżu
Centrum Monitoringu i oddałem
go na ulicy Lubelskiej, niedaleko

 Rower jest zakontraktowany na 3 lata, dlatego szanujmy rowery, żeby służyły nam wszystkim.
 Rowerem poruszamy się po mieście – granice, w których można jeździć, są widoczne w aplikacji Geovelo.
 Rower jest 7-biegowy, aby podjazdy pokonać możliwie komfortowo.
 Aby korzystać z roweru, należy pobrać aplikację na telefon ze strony www.geovelo.pl i zasilić konto.
 Każdy rower jest wyposażony w GPS – rower geovelo jest wdrożony w kilku miastach Polski i w żadnym nie
było kradzieży – nie bądźmy pierwsi...
 Rower na tylnim kole ma zamek, który otwieramy smartfonem za pomocą kodu kreskowego – z użyciem
wcześniej pobranej aplikacji Geovelo.
 Rower jest miejski, czyli poruszamy się po drogach, chodnikach miejskich; na Wilczą Górę i staw
osadowy bierzemy rower górski – nie miejski. Miasto przygotowuje przetarg nr 2 na drogi rowerowe (nie
ścieżki rowerowe, które są dedykowane zupełnie innemu rodzajowi rowerów), drogowa pętla rowerowa
będzie oddawana odcinkami.
 Ustalone punkty parkowania rowerów oraz granice obszaru rowerowego zależą od nas, mieszkańców –
aplikacja pozwala przyglądnąć się Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi, gdzie rower sprawdza się najbardziej
i w ślad za tym punkty będą korygowane.
 Rower zostawiamy w punktach określonych w aplikacji – rowery mają nóżkę lub wstawiamy je w stojak
– systematycznie dostawiane są stojaki rowerowe.
 Sezon rowerowy będzie uzależniony od pogody i bezpieczeństwa użytkowników.
 Pętla rowerowa będzie wykorzystywać istniejące drogi – poprzez dedykowane oznakowanie poziome i
pionowe, przyznające pierwszeństwo rowerzystom, natomiast od podstaw powstaną odcinki KrzywoustegoLubelska oraz odcinek Stroma-Cmentarna, lifting przejdą chodniki ul. Wojska Polskiego i Hożej.
 Rower jest bezobsługowy – ma pełne koła, wszystkie rowery przeszły przegląd i są gotowe do eksploatacji, kontakt w przypadku zniszczeń czy usterek: fz@zlotoryja.pl.
 System roweru miejskiego jest systemem otwartym – firmy, instytucje mogą dołączyć własne rowery,
po uzgodnieniu z dostawcą systemu Geovelo.
 Złotoryjski rower miejski to nowy projekt wdrażany po raz pierwszy, więc jeśli przy jego wprowadzeniu
pojawiają się jakieś drobne problemy, UM skoryguje je na bieżąco, tak aby najlepiej służył mieszkańcom.
 Najważniejsze jest bezpieczeństwo – czyli kask na głowie mile widziany.

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Miasto nie ma noża na gardle z przychodnią
Czy Przychodnia Rejonowa w Złotoryi traﬁ pod skrzydła Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina? Niewykluczone. Miałoby to poprawić poziom podstawowej opieki zdrowotnej w naszym mieście i polepszyć dostęp złotoryjskich pacjentów do specjalistów. Zarząd MCZ jest ponoć „na tak”, a ratusz chce
kuć żelazo póki gorące. Gorąca jednak robi się też atmosfera w miejskiej przychodni, bo pracownicy są zadowoleni z obecnej sytuacji i pomysłowi się
sprzeciwiają.

O

d roku spotykam się w różnych sytuacjach z osobami
z zarządu MCZ. Z jednej strony
przedstawiają swoje możliwości
odnoście złotoryjskiej
przychodni, z drugiej
ja mam okazję obserwować, jaki MCZ ma
potencjał i standardy leczenia. Z punktu widzenia pacjenta, lubińska
placówka robi bardzo
dobre wrażenie – tłumaczy burmistrz Robert Pawłowski, który
podkreśla, że tematem
bliższej współpracy zainteresowane są dwie
strony. Może o tym
świadczyć niedawna
wypowiedź prezesa
MCZ cytowanego przez
jeden z regionalnych
portali internetowych. – Trwają
analizy zarówno ekonomiczne, jak
i prawne. Sprawa może być sfinalizowana nie tak szybko. Strategia
naszej firmy przewiduje przejmowanie obiektów podstawowej
opieki zdrowotnej. Tak zrobiliśmy
w Rudnej i nie ukrywam, że chętnie pojawilibyśmy się na rynku
złotoryjskim. Szczerze mówiąc,
pomysł taki pojawił się na jakimś
spotkaniu i nie chciałbym przesądzać i określać, czyja to jest
inicjatywa. Osobiście najchętniej

kupilibyśmy przychodnię jako
MCZ, dając swoją markę i znak
rozpoznawczy. Ale poczekamy
na kompleksowy raport – miał

świadomy, że nie jest to najlepszy
czas ze względu na nadchodzące
wybory samorządowe, ale przecież
miasto w tym okresie nie zamiera,

spółka medyczna, wynajmując
pomieszczenia choćby w szpitalu,
z którą przychodnia miejska w
obecnej formule może nie być w
stanie konkurować. Inaczej byłoby, gdyby zainwestował w nią
MCZ – twierdzi.
złotoryjskiej przychodni
trudno jednak znaleźć pracownika, który w tej chwili pałałby
entuzjazmem do „małżeństwa”
z MCZ. Załoga jest przeciwna
oddaniu przychodni pod zarząd
lubińskiej spółki oraz pełna obaw i
niepewności – nie tylko jeśli chodzi
o zatrudnienie, ale i o los pacjenta.
Tym bardziej, że szczegółów na
razie żadnych nie zna.
– Nie rozumiemy, po co to wszystko. Nawet jeśli przejmie nas MCZ,
to nie zmieni się przecież struktura
przychodni. Jesteśmy zakładem
podstawowej opieki zdrowotnej.
Co innego POZ, a co innego
specjalistyka. To jest odrębny
kontrakt. Jako POZ nigdy nie
dostaniemy kontraktu na opiekę
specjalistyczną. Nie jest też prawdą, że jak MCZ przejmie naszą
przychodnię, to złotoryjscy pacjenci będą mieli lepszy i szybszy
dostęp do specjalistów. Kolejki są
wszędzie, w całej Polsce się czeka
na wizytę u specjalisty, tak jest
niestety skonstruowany system –
mówi Jolanta Zawodniak, jedna
z lekarek zatrudnionych w Przy-

W

powiedzieć pod koniec września
Piotr Milczanowski.
la miasta możliwe są 3 warianty współpracy: utworzenie
spółki z MCZ, sprzedaż przychodni
lub jej dzierżawa. – Powinniśmy
każdy z nich dokładnie przeanalizować: jakie niesie za sobą korzyści,
a jakie zagrożenia dla pacjentów
złotoryjskiej przychodni. Decyzja
może być tylko jedna: wariant
najkorzystniejszy dla mieszkańców
miasta. Rozmowy z zarządem
MCZ cały czas się toczą. Jestem

D

cały czas funkcjonuje – zauważa
Robert Pawłowski.
Burmistrz mocno jednocześnie
zaznacza, że na chwilę obecną
nic nie jest jeszcze przesądzone.
– Miasto nie stoi przed koniecznością podejmowania szybkich
i nieprzemyślanych decyzji, nie
mamy noża na gardle, jak powiat
w przypadku szpitala. Z drugiej
strony musimy patrzeć w przyszłość i być krok do przodu. Nie
możemy wykluczyć, że na złotoryjski rynek wejdzie jakaś duża

chodni Rejonowej w Złotoryi.
– Mamy wątpliwości, czy pacjent
rzeczywiście zyska w taki sposób, jak jest to przedstawiane w
tym pomyśle. Teraz ma wybór,
do jakiego specjalisty pojedzie
ze skierowaniem wystawionym
przez naszych lekarzy. Lekarze
MCZ będą kierować pacjentów
raczej do swoich kolegów – uważa
Beata Manowiec, koordynatorka
personelu pielęgniarskiego w
złotoryjskiej przychodni.
urmistrz Pawłowski stara się
rozwiać obawy pracowników
złotoryjskiej lecznicy. Jego zdaniem, bliska współpraca z MCZ
byłaby korzystna nie tylko dla
pacjentów, ale i dla nich. – Spółki
należące do KGHM-u to marka,
która daje gwarancję zatrudnienia
i lepszego wynagrodzenia. Gdybyśmy się dziś zapytali w Złotoryi
pracowników zatrudnionych w
lokalnych firmach, czy chcieliby
pracować w spółkach KGHMowskich, zdecydowana większość
odpowiedziałaby zapewne, że tak.
W tej chwili na terenie naszego
miasta nie funkcjonuje żadna
taka spółka. Część mieszkańców,
zwłaszcza tych starszych, w różnych rozmowach wyraża jednak
nadzieję, że KGHM wróci kiedyś
do starego zagłębia miedziowego.
MCZ byłby poniekąd odpowiedzią
na te oczekiwania – podkreśla.
Jednak personel lecznicy argument
o stabilności kontruje. – Mamy
stabilność wynagrodzenia i zatrudnienia w tej chwili. Przychodnia jest
w dobrej sytuacji finansowej. Teraz
stanowimy łakomy kąsek dla innych
podmiotów leczniczych. Gdy przechodziliśmy restrukturyzację, to nie
było chętnych, żeby nam pomóc. A
teraz ktoś chce zarządzać pieniędzmi, które my przez tyle lat ciężką
pracą wypracowaliśmy – irytują się
pracownicy.
– Nic ze szkodą dla pracowników
się nie stanie – zapewnia burmistrz. – A jeśli ktoś już teraz, na
obecnym etapie rozmów, krytykuje
możliwość współpracy naszej
przychodni z MCZ – nie znając
szczegółów, bo takich jeszcze
nie ma – to ja się pytam: czyich
interesów broni? Bo na pewno nie
mieszkańców – dodaje.
Diabeł tkwi więc jak zwykle
w szczegółach i bez nich trudno
będzie o jakikolwiek dialog. Pracownicy kategorycznego „nie”
MCZ-owi nie mówią. – Nie zamykamy się na współpracę. Możemy
na przykład lubińskiej spółce
dzierżawić pomieszczenia na gabinety – usłyszeliśmy w placówce
przy ul. Kwiskiej.

B

(as)

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

NR 17 (1007)  STR. 7

Miejski autobus wraca
na złotoryjskie ulice. Na dłużej
Od 15 października rusza bezpłatna komunikacja miejska. Po Złotoryi będą kursowały dwa autobusy: większy na strefę przemysłową pod Wilczą Górą
oraz mniejszy, który obsłuży linię śródmiejską. Mają ułatwić komunikację z centrum miasta, zwłaszcza osobom starszym. Za darmo będzie można nimi
dojechać także do szpitala czy przychodni.

K

omunikacja miejska będzie
funkcjonowała w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Pierwszy autobus linii strefowej
ruszy na trasę już w najbliższy
poniedziałek o godz. 5:15 z przystanku na Kopaczu. O godz. 5:32
odjedzie spod ZOKiR-u w kierunku zakładów na strefie. Z kolei
pierwszy kurs linii śródmiejskiej
zacznie się o godz. 6:30. Autobus
wyjedzie spod ośrodka kultury
na ul. Zagrodzieńską, a następnie
wróci przez Kolejową, Górniczą,
Wojska Polskiego i Hożą na pl.
Reymonta. O godz. 6:57 odjedzie
w kierunku Kopacza, a do centrum
wróci przez Chojnowską i Grunwaldzką. Ta druga pętla zajmie mu
nieco ponad pół godziny. Pojazdy
zostaną specjalnie oznakowane,
by pasażerowie nie pomylili ich z
innymi autobusami.
bsługą dwóch złotoryjskich
linii zajmie się PKS Lubin.
Miasto zdecydowało się na tego
przewoźnika po dialogu technicznym prowadzonym z firmami
transportowymi latem tego roku.
Lubińskie przedsiębiorstwo przedstawiło najtańszą ofertę, zapewniając jednocześnie stosunkowo
wygodne i przyjazne dla pasażerów
autobusy. Nie będą to typowo miejskie pojazdy niskopodłogowe, ale
będą wyposażone w kilka wejść
umieszczonych nisko nad ziemią
i z automatycznie rozsuwanymi

O

dofinansowaniu z kasy miejskiej
ok. 100 mieszkańców wymieniło
w ciągu ostatniego roku piece na
mniej dymiące i bardziej przyjazne
środowisku, a kilka dni temu został
uruchomiony rower miejski, który
ma za zadanie ograniczenie ruchu
samochodowego – przypomina
Pawłowski.
ubińskie autobusy będą jeździły po złotoryjskich ulicach
przynajmniej do końca roku. Na
taki czas miasto podpisało wstępną
umowę. Jej realizacja ma kosztować ok. 50 tys. zł. – To poszerzona
wersja testowa komunikacji miejskiej. Jeśli rozkład jazdy, który
opracowaliśmy, zda egzamin i zostanie przyjęty przez mieszkańców,
w grudniu ogłosimy przetarg na
wyłonienie operatora obsługującego komunikację miejską w Złotoryi
przynajmniej przez rok – mówi
Paweł Kochanowski, naczelnik
Wydziału Obsługi Urzędu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. – Do
tego czasu będziemy obserwować,
czy czegoś nie trzeba skorygować,
liczymy też na opinie i konstruktywne uwagi mieszkańców.
Z rozkładem jazdy można się
zapoznać na naszym portalu www.
zlotoryjska.pl.

L
drzwiami. Autobusy są przestronne
i dysponują miejscem na wózek.
– Wybierając operatora dla komunikacji miejskiej, musieliśmy pogodzić kilka czynników. Po pierwsze, szukaliśmy dużego autobusu
na linię obsługującą strefę, który w
newralgicznych godzinach byłby
w stanie przewieźć większą liczbę
pracowników. Po drugie, autobus
musi mieć takie gabaryty, by
sprawnie się poruszał po naszym
mieście, które w wielu miejscach
jest po prostu ciasne. Po trzecie,
autobus musi być nieczuły na
progi zwalniające, bo i po takich
ulicach będzie jeździł – tłumaczy
Robert Pawłowski.
urmistrz jest orędownikiem
uruchomienia w Złotoryi
transportu publicznego od początku swojej kadencji. Miasto
przymierzało się nawet do zakupu
kilku autobusów i uruchomienia
komunikacji w strukturach Rejo-

B

nowego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W kwietniu tego roku
złotoryjski ratusz testował niewielki autobus niskopodłogowy
tureckiej produkcji. Obsługiwał
on 2 linie, więc częstotliwość kursów nie była zbyt duża. Chodziło
jednak o to, by sprawdzić, jakie
problemy techniczne i logistyczne może napotkać w Złotoryi
komunikacja miejska i czy całym
przedsięwzięciem będą zainteresowani mieszkańcy. Ostatecznie
jednak, po doświadczeniach z
testu i kilkumiesięcznych analizach finansowych, miasto zrezygnowało z zakupu własnych
autobusów. Zdecydowało się na
inne rozwiązanie – zakup usługi
w firmie transportowej.
– Szukaliśmy rozwiązania, na
które nas stać. Wstępne kalkulacje pokazywały, że uruchomienie
własnej komunikacji miejskiej to
wydatek rzędu 1 mln zł rocznie.
Jednak w takim wariancie, przy
ograniczonej liczbie autobusów,
w razie ewentualnej awarii sprzętu
moglibyśmy mieć problem z obsługą pasażerów. A uruchomienie
transportu zbiorowego to zobowiązanie wobec mieszkańców.
Doszliśmy do wniosku, że własna
baza transportowa jest zbyt kosztowna dla Złotoryi, ze względu
na małą skalę przedsięwzięcia.
Tym bardziej, że nie możemy
zainwestować w niewielkie autobusy. Potrzebujemy też dużego
pojazdu, bo strefa przemysłowa
dynamicznie nam się rozwija i
w kilku kluczowych momentach
dnia autobus musi przewieźć do
pracy na strefie lub ze strefy do
domu dużą liczbę osób – tłumaczy
burmistrz Pawłowski.
łotoryjskiemu magistratowi
zależało na uruchomieniu komunikacji w wersji bezpłatnej dla
mieszkańców. Ma ona kosztować
niewiele drożej niż przejazdy biletowane, a może przynieść miastu
większe korzyści. – Po pierwsze,
wprowadzenie biletów wiąże się z

Z

dodatkowymi kosztami systemu:
ktoś będzie musiał je sprzedawać,
ktoś inny sprawdzać. To wszystko mogłoby sprawić, że autobus
jechałby dłużej. A komunikacja
miejska ma być sprawna i szybka.
Po drugie zaś, bezpłatną komunikacją mieszkańcy zainteresują się
szybciej. A nam chodzi o to, żeby
zachęcić ludzi do pozostawienia
samochodów w domu. Chcemy, by
jak najwięcej złotoryjan przesiadło
się na autobus i podróżowało nim
po mieście, co odblokuje parkingi
w centrum, których już zaczyna
brakować, i zmniejszy emisję
spalin. To zresztą nie jest nasza
pierwsza inicjatywa zmierzająca do
oczyszczenia powietrza nad Złotoryją. Dzięki 50-procentowemu

(as)
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Złoty Samorodek spełnił czyjś
biało-niebieski sen

Wiemy już

Złotoryja pięknieje? Skoro tak, t
najlepszy wygląd balkonów w m
dzinnych. W czwartek w ośrodk

N

Zakończyła się 3. edycja Festiwalu Filmów Dolnośląskich „Złoty Samorodek”. Nagrody zostały rozdane.

J

urorzy (Małgorzata Dancewicz,
Marcin Baczyński, Włodzimierz Bajoński i Dawid Rycąbel)
obejrzeli 15 filmów, które zakwalifikowały się do konkursu.
W kategorii filmów fabularnych
zwyciężył „Syzyf” Jana Gruszki.
Najlepszym filmem dokumentalnym jury okrzyknęło „Biało
niebieski sen” Izabeli Szypulskiej.
Wyróżnienie burmistrza Złotoryi
otrzymał „Macedończyk” Petro
Aleksowskiego, a wyróżnienie
jury – „Wiosna w MZT” Danuty
Wróblewskiej, Ewy Werfel i Moniki Orłowskiej.
– Będziemy robili tak, aby ten festiwal rozwijał się zarówno pod kątem
technicznym, jak i organizacyjnym,
aby było o nas coraz więcej słychać
– zapewniał Zbigniew Gruszczyński, dyrektor ZOKiR-u.

– To, aby filmy takiego typu,
jakie pokazujemy na festiwalu,
zdobyły wierną publiczność wymaga trochę czasu i my nad tym
sukcesywnie pracujemy. Uważam,
że nasz festiwal z roku na rok robi
się coraz bardziej ambitny – mówił
burmistrz Robert Pawłowski.
Podczas wręczania nagród nie
zabrakło łez wzruszenia i radości.
– Jestem zaskoczona, zachwycona
i wzruszona nagrodą – mówiła po
dekoracji Grażyna Kulesza-Szypulska, odtwórczyni głównej roli i
matka autorki „Biało niebieskiego
snu”.
A jak jurorzy spoza Złotoryi
oceniają nasz festiwal? – Wybór
był trudny. Uważam, że mamy
na Dolnym Śląsku wyjątkowych
twórców i wyjątkową historię –
mówiła Małgorzata Dancewicz. –
Dzięki temu festiwalowi poznałem
wspaniałe miejsce w Polsce. Bardzo mi się w Złotoryi podoba i na
pewno tu jeszcze wrócę – chwalił
Marcin Baczyński.
Po uroczystym zakończeniu
festiwalu odbyła się premierowa
projekcja polskiego filmu „Kamerdyner”.
Organizatorów (ZOKiR i Urząd

Miejski w Złotoryi) przy realizacji festiwalu wsparli: Fundacja
KGHM Polska Miedź, Hotel Qubus Złotoryja, przedsiębiorstwo
Vitbis Złotoryja, Anna KosowskaCzubaj (impresariat, management
artystyczny) oraz producentka
Monika Galliot-Salińska.
ednym z ważnych punktów festiwalu było spotkanie autorskie
z Marcinem Mastalerzem, autorem
powieści „Miasto 44”, „Zewu oceanu” i „Ja, Fronczewski”.
– Jeszcze nie miałem okazji zwiedzić Złotoryi, zrobię to po południu, ale już widzę, że to bardzo
malownicze miasto i już mam w
planie przyjechanie tutaj z rodziną
– mówił pisarz przed spotkaniem
autorskim.
Podczas rozmowy, którą poprowadził Zbigniew Gruszczyń-

J

ski, dyrektor ZOKiR-u, Marcin
Mastalerz pokazał, że jest bardzo
sympatycznym i dowcipnym
człowiekiem. Opowiadając o latach swojej młodości wspomniał
m.in. o próbie namówienia go
przez pewnego wojskowego do

wstąpienia w szeregi armii – Odpowiedziałem mu, że interesują
mnie wyłącznie 3 formacje: lotniskowce, partyzantka i kawaleria
– wspominał pisarz, co wywołało
salwę śmiechu w sali klubowej
ośrodka kultury.
Okazało się także, że pierwszy
kontakt naszego gościa z piórem
nie miał miejsca w momencie rozpoczęcia pracy jako dziennikarz,
ale o wiele wcześniej. – Miałem 9
lat, gdy zacząłem pisać powieść,
która miała szansę zostać best-

sellerem. Jej najważniejsze słowa
brzmiały „John padł martwy”.
Jednak nie zdołałem jej skończyć –
opowiadał autor wielu książek.
(ms)

agrody w konkursie, który
jest specyfiką Złotoryi, rozdane zostały po raz 25. W gronie
nagrodzonych znalazło się wiele
takich osób, które były już wyróżniane wcześniej, gdyż nad swoimi
ogródkami czy balkonami pracują
od co najmniej kilkunastu lat. Są
wśród nich Bronisława i Zbigniew
Wiszniewscy, pielęgnujący niewielki kawałek terenu za kamienicą przy ul. Basztowej. – To od
nas się zaczęła moda na ogródki
przydomowe w tym miejscu –
podkreślał podczas uroczystości
pan Zbigniew. Po nich za sadzenie kwiatów pod swoimi oknami
zabrali się też sąsiedzi i dziś jest
to jeden z bardziej ukwieconych
fragmentów miasta.
– I proszę mi wierzyć: to nie umyka uwadze ludzi spoza Złotoryi.
Kilka dni temu rozmawiałem z
filmowcem, który przyjechał na
nasz festiwal z Żywca. Spacerował
m.in. po podwórku za ul. Basztową
i ośrodkiem kultury. Zachwycał

się, że to nasze miasto jest takie
piękne, że tak pięknie mamy
zrobione ogródki i balkony… I
tak sobie wtedy pomyślałem, że
chodząc tędy codziennie nie zwracamy już na to uwagi. A przecież
nasi mieszkańcy wkładają w to
tyle serca – podkreślał na rozdaniu
nagród burmistrz Robert Pawłowski. – Patrzę na efekt waszej pracy
z pewną zazdrością, bo ja nie mam
do tego dobrej ręki i nie mam tak
pięknego ogrodu. Ale to już pewnie wszyscy wiecie, bo mój ogród
jest przecież najbardziej znanym
ogrodem w mieście – zażartował.

Ogr

NR 17 (1007)  STR. 9

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

ż, czyj ogródek i balkon w tym roku najładniejszy

to również dzięki nim – złotoryjanom, którzy własnymi siłami i za własne pieniądze dbają o jak
mieszkaniach, ogródków przydomowych pod oknami kamienic czy też tych na posesjach jednoroku kultury odebrali nagrody w tradycyjnym konkursie organizowanym przez złotoryjski ratusz.
Mimo że susza tego lata bardzo
utrudniała pracę „kwiatolubom”,
komisja konkursowa miała co oceniać.
Do rywalizacji
zgłoszonych
zostało 13
balkonów i
ogródków.
Nagrodzono 9
z nich. Ich właściciele otrzymali od Urzędu
Miejskiego w
Złotoryi nagrody finansowe
(od 250 zł za
trzecie do 350
zł za pierwsze
miejsce), dyplomy, ramki ze zdjęciem swojego
obiektu, świeczniki oraz rośliny
ozdobne.
kategorii ogródków przy
posesjach wielorodzinnych zwyciężyli wspomniani
już państwo
Wiszniewscy.
Drugie miejsce przypadło
w udziale ich
sąsiadce, Teresie Hadyk z
ul. Basztowej,
a trzecie Barbarze Dziadek
z ul. Cmentarnej. Były też 2
wyróżnienia:
dla Krystyny
Kowalskiej z ul. Nad Zalewem i
Stanisławay Buszkowskiej z ul.
Hożej.
Na tytuł najładniejszego ogródka
na posesji jednorodzinnej zapracowała w tym roku Barbara Windysz
z ul. Szczęśliwej. Na podium
znalazły się również Krystyna
Sajewicz z ul. Staszica i Teresa
Węglińska z ul. Wiśniowej. Wyróżnienie dla Violetty Piszczałki
z ul. Mieszka I.
I na koniec balkony. W tym
przypadku ze zwycięstwa cieszyć
się może Teresa Baumgertner z ul.
Górniczej. Drugą nagrodę komisja

przyznała Zofii Piędel z ul. Mieszka
I, a trzecią Krystynie Małek z ul.

Górniczej. Wyróżniony został balkon Józefy Wisińskiej z ul. Hożej.

konkursie plastycznym zorganizowanym przy okazji sprzątania świata. W tym roku
odbył się on pod
nazwą „Akcjasegregacja – 2
razy częściej, 2
razy czyściej”.
Wśród przedszkolaków najładniejsze prace
przygotowali:
Miłosz Gajewski (Przedszkole
Miejskie nr 2 w
Złotoryi) oraz
Amelia Karlak,
Marcelina Olejniczak i Franciszek Wozowczyk (wszyscy
z Przedszkola Misia Uszatka). To
czwórka zwycięzców, bo przy-

Balkon Krystyny Małek

Balkon Zofii Piędel
Balkon Teresy Baumgertner

W

ród Barbary Windysz

Do rywalizacji w przyszłym
roku już zaprosiła Urszula Tomalak, jedna z członkiń komisji
konkursowej. – Zachęcajcie swoich sąsiadów, by zadbali o swoje
ogródki czy balkonu i startowali.
Podpytywałam, sprawdzałam, i
okazuje się, że w sąsiednich miastach nie ma takiego konkursu. To
tylko u nas w Złotoryi mamy tak
piękne balkony i ogródki, za które
można jeszcze dostać nagrodę –
podkreślała z uśmiechem.
radycyjnie przy okazji rozstrzygnięć w konkursie ogródkowym rozdano także nagrody w

znano 2 trzecie miejsca. Były też
wyróżnienia dla: Hanny Baranowskiej, Hanny Włodarczyk, Mai

Tur, Hanny Łagosz (Miś Uszatek)
oraz Aleksandry Zielińskiej (PM
2). W szkołach podstawowych w
grupie uczniów z klas 0-3 na podium znaleźli się: Filip Zieliński,
Blanka Gełesz i Hanna Pupko, a
wyróżnienia trafiły do Jakuba Pytlaka i Hanny Ciechackiej (wszyscy

z SP nr 1 w Złotoryi). Z kolei w
klasach 4-8 jury nagrodziło Natalię
Maćków i Maję Siwik (obydwie z
SP nr 1). Nagrodami dla uczniów i
przedszkolaków były książki, gry
edukacyjne, kolorowanki, puzzle i
łamigłówki.
(as)

T

Ogród Teresy Węglińskiej

Ogród Krystyny Sajewicz

Ogródek Teresy Hadyk

Ogródek Barbary Dziadek

Ogródek Bronisławy i Zbigniewa Wiszniewskich
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OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYI z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) podaję informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi w wyborach do Rady Miejskiej w Złotoryi,
zarządzonych na 21 października 2018 r.
Nr
Liczba wybieranych
Granica okręgu wyborczego
okręgu
radnych
Akacjowa, Bohaterów Monte Cassino, Czesława Miłosza, Bolesława Wysokiego, Broniewskiego, Brzozowa, Granitowa, Gwarków, Jaśminowa,
1
1
Kasztanowa, Kopaczy, Legnicka, Lipowa, Magnoliowa, Malinowa, Miarki, Miodowa, Parkowa, Plac Sprzymierzeńców, Polna, Wiejska
2
3 Maja, Chojnowska, Dworcowa, Grunwaldzka, Kamienna, Łąkowa, Nowowiejska, Piastowa, Rzeczna, Stawowa, Zagrodzieńska
1
Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Garbarska, Generała Sikorskiego, Górna, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Krótka, Ogrodowa, Plac Lotników
3
1
Polskich, Plac Matejki, Pocztowa, Rzemieślnicza, Sportowa, Stroma, Zielona
4
Cicha, Franciszkańska, Krasickiego, Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza, Przelot, Sienkiewicza, Staszica, Świętej Jadwigi
1
5
Bohaterów Getta Warszawskiego, Klasztorna, Konopnickiej, Plac Reymonta, Plac Uciecha, Staromiejska, Żeromskiego
1
6
Basztowa, Joannitów, Plac 800 Lecia, Plac Niepodległości, Rynek
1
Aleja Miła, Asnyka, Chopina, Kościuszki, Maluchów, Miedziana, Nasypowa, Na Skarpie, Pagórkowa, Plac Orląt Lwowskich, Pochyła, Podmiejska,
7
1
Solna, Spacerowa, Stanisława Moniuszki, Szklarska, Szkolna, Szpitalna, Zaułek
8
Bobrzańska, Górnicza, Kaczawska, Złota
1
9
Bystrzycka, Kwiska, Nad Zalewem, Odrzańska
1
10
11 Listopada, Generała Sosabowskiego, Jerzmanicka, Kwiatowa, Plac Zacisze, Różana, Wojska Polskiego
1
11
Boczna, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Mieszka I, Słoneczna, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuwima, Wilcza, Wiśniowa
1
Hoża, Krakowska, Kujawska, Lubelska, Lubuska, Łęczycka, Małopolska, Mazowiecka, Pomorska, Sandomierska, Sieradzka, Śląska, Świętokrzyska,
12
1
Warmińska, Wielkopolska
Bolesława Krzywoustego, Bukowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Generała Martiala Vachota, Jaworowa, Jesionowa, Kazimierza Wielkiego, Leszczyń13
1
ska, Modrzewiowa, Orzechowa, Platanowa, Podwale, Przemysłowa, Sosnowa, Strefowa, Świerkowa, Widok
14
Słowackiego, Wiosenna
1
15
Jesienna, Letnia, Zimowa
1
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotoryi mieści się: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, sala nr 10.
Burmistrz Miasta Robert Pawłowski
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYI z dnia 14 września 2018 roku
Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Złotoryi podaje do wiadomości wyborców
informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez
pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października
2018 roku:
Nr
obwodu

Granice obwodu

1

Akacjowa, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Wysokiego, Broniewskiego, Brzozowa, Czesława Miłosza, Granitowa, Gwarków,
Jaśminowa, Kasztanowa, Kopaczy, Legnicka, Lipowa, Magnoliowa, Malinowa, Miarki, Miodowa, Parkowa, Plac Sprzymierzeńców,
Polna, Wiejska

2

Bohaterów Ge�a Warszawskiego, Bolesława Krzywoustego, Bukowa, Cedrowa, Dębowa, Dolna, Generała Mar�ala Vachota,
Jaworowa, Jesionowa, Kazimierza Wielkiego, Klasztorna, Konopnickiej, Leszczyńska, Modrzewiowa, Orzechowa, Plac Reymonta,
Plac Uciecha, Platanowa, Podwale, Przemysłowa, Sosnowa, Staromiejska, Strefowa, Świerkowa, Widok, Żeromskiego

3

3 Maja, Bolesława Chrobrego, Chojnowska, Cmentarna, Dworcowa, Garbarska, Generała Sikorskiego, Górna, Grunwaldzka, Kamienna, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Krótka, Łąkowa, Nowowiejska, Ogrodowa, Piastowa, Plac Lotników Polskich, Plac
Matejki, Pocztowa, Rzeczna, Rzemieślnicza, Sportowa, Stawowa, Stroma, Zagrodzieńska, Zielona

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi,
ul. Kolejowa 4, 59-500 Złotoryja

4

Boczna, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Hoża, Krakowska, Kujawska, Lubelska, Lubuska, Łęczycka, Małopolska,
Mazowiecka, Mieszka I, Pomorska, Sandomierska, Sieradzka, Słoneczna, Szczęśliwa, Śląska, Świętokrzyska, Tęczowa, Tuwima,
Warmińska, Wielkopolska, Wilcza, Wiśniowa

Hala Sportowa „Tęcza” przy Szkole Podstawowej nr 3
w Złotoryi, ul. Wilcza 43, 59-500 Złotoryja
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

5

Basztowa, Cicha, Franciszkańska, Joannitów, Krasickiego, Marszałka Piłsudskiego, Mickiewicza, Plac 800 Lecia, Plac Niepodległości,
Przelot, Rynek, Sienkiewicza, Staszica, Świętej Jadwigi

Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotoryi,
pl. Niepodległości 7, 59-500 Złotoryja

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Vitbis”,
ul. Legnicka 31, 59-500 Złotoryja
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi,
pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi,
ul. Wojska Polskiego 50, 59-500 Złotoryja
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi,
ul. Górnicza 21/23, 59-500 Złotoryja
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi, al. Miła 18,
59-500 Złotoryja
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych

6

11 Listopada, Generała Sosabowskiego, Jerzmanicka, Kwiatowa, Plac Zacisze, Różana, Wojska Polskiego

7

Bobrzańska, Bystrzycka, Górnicza, Kaczawska, Kwiska, Nad Zalewem, Odrzańska, Złota

8

Aleja Miła, Asnyka, Chopina, Kościuszki, Maluchów, Miedziana, Nasypowa, Na Skarpie, Pagórkowa, Plac Orląt Lwowskich, Pochyła,
Podmiejska, Solna, Spacerowa, Stanisława Moniuszki, Szklarska, Szkolna, Szpitalna, Zaułek

9

Jesienna, Letnia, Słowackiego, Wiosenna, Zimowa

10

Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi

Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o.
w Złotoryi, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja

11

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi,
ul. Szpitalna 9, 59-500 Złotoryja

Żłobek Miejski w Złotoryi, ul. Letnia 7,
59-500 Złotoryja

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, 2) całkowitej niezdolności do pracy, 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 5) o zaliczeniu do II grupy
inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 2) całkowitej niezdolności do pracy, 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 4) o zaliczeniu do
I grupy inwalidów, 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Złotoryi najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

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

Radni szykują się do pojedynków
z kandydatami na burmistrza
Mamy w Złotoryi 77 kandydatów na radnych i 4 na burmistrza. Jednych i drugich jest mniej niż 4 lata temu. Dużo mniej
jest też osób startujących do rady powiatu. Zweryﬁkujemy wszystkich w niedzielę 21 października.
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wyborach samorządowych
w roku 2014 złotoryjanie
wymienili ponad połowę rady
miejskiej liczącej 15 osób. Jak
będzie tym razem? Z całą pewnością już teraz można powiedzieć,
że zmieni się w niej przynajmniej
20 proc. składu. Ta zapowiedź nie
wynika z żadnego szacunku, a po
prostu z faktu, że trzech obecnych
radnych miejskich nie zamierza się
ponownie ubiegać o mandat w ratuszu. To Władysław Grocki, Łukasz
Łuniewski i Bogdan Łoś. Dwaj
pierwsi nie żegnają się jednak z
samorządem, lecz chcą powalczyć
o mandat w radzie powiatu. Trzeci
wycofuje się z życia samorządowego. Ale nazwisko Łoś nie zniknie
wyborcom z okręgu nr 2 z pola
widzenia. Radnym miejskim chce
tam zostać Grzegorz Łoś – syn
dotychczasowego radnego.
andydatów na rajców jest
co prawda o 6 mniej niż w
roku 2014, ale szykuje się nam
kilka arcyciekawych pojedynków
w wyborach do rady miejskiej,
przez co niektórym z obecnych
radnych może być bardzo trudno o
reelekcję. A to dlatego, że zmienił
się Kodeks wyborczy, który teraz
daje „koło ratunkowe” kandydatom na burmistrza i umożliwia im
ubieganie się również o mandat w
radzie w tej samej gminie. Choć
oczywiście z zastrzeżeniem, że po
wyborach nie można pełnić tych
dwóch funkcji i z mandatu rajcy
miejskiego trzeba zrezygnować.
Przypomnijmy, że w poprzednich
elekcjach kandydat na burmistrza
czy wójta mógł startować na radnego, ale tylko w powiecie lub
sejmiku. Historia pokazuje, że taki
kandydat zazwyczaj uzyskiwał
także mandat w radzie.
I tak, używając terminologii
piłkarskiej, mamy prawdziwą
„grupę śmierci” w okręgu nr 3,
obejmującym okolice pl. Matejki,
ul. Kolejowej i Cmentarnej. O
mandat radnego walczy tu zaledwie (jak na warunki złotoryjskie)
4 kandydatów, ale za to każdy z
nich ma w życiorysie krótszą lub
dłuższą przygodę z samorządem.
Waldemar Wilczyński, aktualny
radny w tym okręgu, w radzie
miejskiej zasiada – wg danych dostępnych na stronie złotoryjskiego
ratusza – przynajmniej od 16 lat.
Z kolei Janusz Markiewicz był
radnym przez jedną kadencję, w
latach 2010-2014. Cztery lata temu
wygrał z Wilczyńskim, ale różnicą
tylko jednego głosu, a że z urny
wyborczej komisja wyciągnęła o 2
karty więcej niż ich wydała, to był
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protest wyborczy. Sąd go uznał i
wybory w okręgu nr 3 trzeba było
powtórzyć. A w powtórce więcej
głosów zebrał już Wilczyński.
Teraz obaj panowie znowu walczą w tym samym rejonie miasta.
Pogodzić ich może… były burmistrz Ireneusz Żurawski, który co
prawda chce powrócić po 4-letniej
przerwie na fotel burmistrza, ale też
asekuruje się mandatem radnego.
Do rady miejskiej startują również dwie kandydatki na burmistrza
Złotoryi: Barbara ZwierzyńskaDoskocz, prezes Stowarzyszenia

Nasze Rio, i Agnieszka Markiewicz z PiS-u, nauczycielka z
Zespołu Szkół Zawodowych w
Złotoryi. Pierwsza z pań ubiega
się o mandat w okręgu nr 10 (ul.
Wojska Polskiego i przyległe) i o
mandat radnego powalczy m.in. z
Franciszkiem Słabym, który w tym
rejonie miasta wygrywał wybory
już dwukrotnie, w latach 2010 i
2014. Z kolei Agnieszkę Markiewicz PiS wystawił w okręgu nr 14
(Słowackiego i Wiosenna), gdzie
mandat sprawuje obecnie Andrzej
Kocyła, walczący o reelekcję. W

Lista kandydatów do rady powiatu w okręgu nr 1, czyli Złotoryi
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. WOŹNIAK Wiesław Antoni, l. 70, zam. Złotoryja
2. ABRAMEK Sylwester Adam, l. 48, zam. Czaple
3. NIKLEWICZ Paweł, l. 38, zam. Pielgrzymka
4. WNĘK Krystyna, l. 52, zam. Jerzmanice-Zdrój
5. ŚWIERCZEWSKA Lidia, l. 61, zam. Złotoryja
6. FARYNIARZ Zofia, l. 56, zam. Złotoryja
7. CYBULSKA Zuzanna Maria, l. 29, zam. Lubiechowa
8. PAWLUKIEWICZ Lucjan Daniel, l. 41, zam. Złotoryja
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA
1. ŚWIERCZYŃSKI Wiesław Wiktor, l. 61, zam. Leszczyna
2. BLACHURA Elżbieta, l. 46, zam. Złotoryja
3. KRUPA Anna Izabela, l. 44, zam. Złotoryja
4. MIARA-STĘPIEŃ Małgorzata, l. 45, zam. Złotoryja
5. RUSIN Ewa, l. 60, zam. Złotoryja
6. KARPIK Adam Jan, l. 65, zam. Złotoryja
7. PRUS Barbara Maria, l. 68, zam. Złotoryja
8. CWYNAR Michał Andrzej, l. 58, zam. Złotoryja
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM
1. MIARA Rafał, l. 40, zam. Złotoryja
2. PERLAK Krystyna, l. 63, zam. Złotoryja
3. KRUPIŃSKI Kamil Krzysztof, l. 43, zam. Złotoryja
4. RYSTWEJ-SKIBIŃSKA Mirosława Irena, l. 46, zam. Złotoryja
5. BEHNKE Michał Edmund, l. 43, zam. Sępów
6. ŁABĘDZKI Wojciech, l. 39, zam. Złotoryja
7. RYCHTA Dominika Barbara, l. 24, zam. Złotoryja
8. TRYTEK Eugeniusz, l. 64, zam. Złotoryja
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MELSKA Anna Agnieszka, l. 47, zam. Złotoryja
2. GROCKI Władysław Ryszard, l. 64, zam. Złotoryja
3. MARKIEWICZ Jan Józef, l. 51, zam. Złotoryja
4. KOLANO Sława, l. 59, zam. Złotoryja
5. SZYMAŃSKI Jacek, l. 51, zam. Złotoryja
6. WOJTKO Dorota Bronisława, l. 33, zam. Złotoryja
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA
1. RASZKIEWICZ Ryszard Wincenty, l. 64, zam. Złotoryja
2. MULARCZYK Edyta Danuta, l. 50, zam. Złotoryja
3. TOKARSKI Jan, l. 76, zam. Złotoryja
4. LEŚNY Bogusława, l. 49, zam. Wojcieszyn
5. CHMIELOWSKA Małgorzata, l. 42, zam. Złotoryja
6. KWAPIŃSKA Monika Anna, l. 40, zam. Złotoryja
7. MRÓZ Andrzej Stanisław, l. 56, zam. Kopacz
8. ŁUNIEWSKI Łukasz Sebastian, l. 34, zam. Złotoryja
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE
KACZAWSKIE
1. MACUGA Paweł Piotr, l. 45, zam. Złotoryja
2. CZECH Mariusz Piotr, l. 42, zam. Złotoryja
3. JAREMKO Lidia, l. 60, zam. Złotoryja
4. ZAPART-CZASŁAWSKA Ewa, l. 38, zam. Złotoryja
5. JAŃTA Beata Ewa, l. 51, zam. Złotoryja
6. KOWALCZYK Janusz Maciej, l. 46, zam. Złotoryja
7. DECHNIK Stanisław, l. 49, zam. Złotoryja
8. DAWIDZIUK Maciej Damian, l. 39,zam. Złotoryja

tej samej części miasta na fotel
radnego chce po latach wrócić
Eugeniusz Pożar, niegdysiejszy
przewodniczący rady miejskiej.
czterech kandydatów w tegorocznych wyborach na burmistrza tylko Robert Pawłowski nie
zdecydował się na jednoczesną
walkę o mandat radnego miejskiego i najważniejszy urząd w
mieście. Dlaczego? – Wierzę, że
zostanę burmistrzem, nie zamierzam więc wprowadzać mieszkańców w błąd i rozdrabniać ich
głosów, to nieuczciwe wobec wyborców. Moi konkurenci powinni
się zdecydować, czy chcą być
radnym czy burmistrzem – odpowiada obecny burmistrz Złotoryi,
który 4 lata temu gładko pokonał
Żurawskiego w drugiej rundzie,
zdobywając od niego ponad 2 razy
więcej głosów (4038 do 1886).
la przypomnienia: w wyborach do rady miejskiej
wybieramy radnych w okręgach
jednomandatowych, co oznacza,
że znak x stawiamy przy nazwisku
tylko jednego kandydata.
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Krótsza lista do rady powiatu
W wyborach do 17-osobowej rady
powiatu złotoryjskiego wybierzemy w Złotoryi 6 radnych. Wybór
powinien być łatwiejszy niż 4 lata
temu, bo zamiast gąszczu nazwisk
i 93 kandydatów mamy ich „tylko”
46. Mniej jest też komitetów wyborczych – 6. Swoje listy wystawiły PiS, PSL, Platforma Obywatelska z Nowoczesną, SLD oraz dwa
komitety niepartyjne: Wspólnota
Samorządowa starosty Ryszarda
Raszkiewicza oraz Porozumienie
Kaczawskie, skupiające sympatyków Roberta Pawłowskiego.
Wiadomo już, że w okręgu nr
1 obejmującym Złotoryję zmieni
się przynajmniej połowa radnych
powiatowych. Ze startu do rady
powiatu zrezygnowali bowiem
wspomniany Ireneusz Żurawski,
Barbara Charytoniuk oraz Paweł
Okręglicki, który po dwóch kadencjach w starostwie wybrał walkę o
mandat rajcy miejskiego. Tak jak
4 lata temu, do powiatu startują
natomiast: Anna Melska, Paweł
Macuga i Ryszard Raszkiewicz.
Dla przypomnienia: mimo że
Złotoryja ma 6 miejsc w radzie
powiatu, podczas wyborów 21 października stawiamy znak x tylko
przy jednym nazwisku.
Kto na wójta?
Wydarzeniem wyborów samorządowych Anno Domini 2018
w pozostałych gminach powiatu

NR 17 (1007)  STR. 11
złotoryjskiego jest rezygnacja wójt
Złotoryi Marii Leśnej z ubiegania
się o reelekcję. To jeden z najdłużej
urzędujących samorządowców w
Polsce. W tym roku powiedziała
jednak „dość”. O schedę po pani
wójt walczy aż 5 kandydatów, najwięcej ze wszystkich miast i gmin
powiatu. Kilku z nich już wcześniej
rywalizowało o urząd wójta Złotoryi, ale z Leśną nie mieli większych
szans. Teraz trudno wskazać wyraźnego faworyta. A kandydują:
Gabriel Błaszczyk z Kozowa,
Paweł Choczaj z Wilkowa, Leszek
Kardasz i Jarosław Szapował (obaj
z Gierałtowca) oraz Jan Tymczyszyn z Lubiatowa.
Jeśli chodzi o wybory do rady
gminy wiejskiej Złotoryi, to na
jedno miejsce w radzie średnio
przypada prawie 4 kandydatów. O
15 mandatów walczy 58 osób.
Zagrodnie gminą chcą
kierować 3 osoby. Wśród
nich jest obecnie urzędujący wójt
Tadeusz Szklarz, który ubiega
się o reelekcję. Plany chce mu
pokrzyżować dwójka innych kandydatów: Karolina Bardowska i
Marcin Karasiński. Zapowiada się
pojedynek międzypokoleniowy,
bo rywale 63-letniego Szklarza
liczą mniej niż 40 lat.
O mandaty w zagrodzieńskiej
radzie gminy walczą 43 osoby. W
żadnym z 15 jednomandatowych
okręgów nie ma więcej niż 3 kandydatów.
Pielgrzymce mieszkańców
czeka klasyk wyborczy:
urzędujący wójt Tomasz Sybis
kontra Bogdan Jamróz. Ci dwaj
panowie w wyborach mierzą się
już nie po raz pierwszy. Dotychczas ze wszystkich pojedynków
zwycięsko wychodził Sybis.
Tylko dwóch chętnych na wójta
i niewiele większe zainteresowanie mandatami radnych – w
Pielgrzymce zgłosiło się tylko 31
kandydatów do rady, najmniej
ze wszystkich gmin powiatu. Są
nawet 2 takie okręgi, gdzie startuje
tylko jedna osoba. Niemal pewni
mandatu są już Grzegorz Gądziński w Twardocicach i Zbigniew
Kopacz (Nowe Łąki i część wsi
Pielgrzymki). Kandydata w każdym okręgu (15) zgłosił jedynie
komitet wójta Sybisa, szesnastu
pozostałych to osoby wystawione
przez PiS i PSL.
Świerzawie od 16 lat burmistrzem jest Józef Kołcz.
I zamierza być nim dalej, bo startuje po raz piąty w wyborach. Ale
gminą chcą też rządzić Bogumiła
Górzańska i Paweł Kisowski. Komitet tego ostatniego jako jedyny
zgłosił kandydatów na radnych
we wszystkich 15 okręgach. O
mandaty w radzie miejskiej w
Świerzawie walczą 44 osoby.
wreszcie najmniejszy Wojcieszów. Tutaj o czwartą kadencję
stara się burmistrz Sławomir Maciejczyk. Jego konkurentem jest
Bogusław Łabędzki. Na radnych
startują 42 osoby.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

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.

Konkurs „Droga do niepodległości”

Zestaw II
1. Które polskie miasto jako pierwsze odzyskało niepodległość?
2. Z jakiej miejscowości przyjechał J. Piłsudski do Warszawy po uwolnieniu z niemieckiej niewoli?
3. Podaj datę zaprzysiężenia rządu polskiego po odzyskaniu niepodległości.
4. W początkach listopada 1918 r. w Warszawie formalna władza spoczywała w rękach
Rady Regencyjnej, powołanej reskryptem dwóch cesarzy w 1917 r. Proszę podać, kto
wchodził jej skład.
Zestaw III
1. Na jakich terenach spornych między Polską a Niemcami przeprowadzono plebiscyty
mające zadecydować o przynależności tych terenów?
2. Który amerykański prezydent w orędziu skierowanym do Kongresu Stanów Zjednoczonych postulował utworzenie niezależnego państwa polskiego z dostępem do
morza?
3. Podaj nazwę i datę głównego układu pokojowego kończącego I wojnę światową i
przywracającego Polsce niepodległość.
Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w konkursie zawiera regulamin konkursu dostępny na blogu i facebookowym koncie Biblioteki Pedagogicznej
w Złotoryi.

Z bibliotecznej pó³ki
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Z£OTORYI, ul. S. ¯eromskiego 2, 59-500 Z³otoryja,
tel. 76 878 33 28
e-mail: biblioteka@mbp.zlotoryja.pl, adres internetowy: mbp.zlotoryja.pl

Nowości w MBP – Oddział dla Dzieci poleca:

Aktywni ostro wzięli
się do roboty
Miejski program Aktywni 50+ ma się świetnie – we wrześniu na zajęcia
„wychowania ﬁzycznego” dla dorosłych przyszło prawie dwa razy więcej
osób niż rok temu o tej samej porze! Złotoryjanie coraz chętniej korzystają
z zorganizowanych form rekreacji.

W

rzesień to miesiąc oznaczający koniec wakacji, a dla najmłodszych
– początek roku szkolnego. W Złotoryi od
pięciu lat jest to również początek kolejnego
sezonu programu Aktywni 50+.
– O tym, jak bardzo mocno aktywni tęsknili przez wakacje za programem, może
świadczyć frekwencja na wrześniowych
zajęciach. Ponad 20 osób na każdym z
32 treningów, co dało łączną liczbę 687
obecności na zajęciach. Dla porównania: w
ubiegłym roku liczba uczestników we wrześniu wyniosła 407 – mówi Maciej Sroka,
instruktor z Hali Sportowej „Tęcza”, która
jest administratorem programu.
Zajęcia w ramach programu odbywają się
od poniedziałku do piątku dwa razy dziennie. Uczestnicy mogą skorzystać z marszów
nordic walking, pograć w tenisa stołowego,
poćwiczyć na siłowni czy wziąć udział w

zajęciach fitness. Organizowane są również
wyjazdy na basen do Chojnowa.
– W porównaniu do ubiegłego sezonu w
grafiku pojawiła się większa liczba godzin zajęć na siłowni. Utrzymane zostały
również cotygodniowe wyjazdy na krytą
pływalnię – dodaje instruktor.
ezon 2017/2018 obfitował również w
różne wydarzenia pozasportowe. Aktywni
obchodzili m.in. coroczne urodziny programu
w formie zabawy karnawałowej, świętowali
Dni Złotoryi w formie Złotego Tygodnia,
rywalizowali w Lidze Tenisa Stołowego, a
także brali udział w wycieczce do Pragi.
– Niespodzianki dla uczestników są również szykowane i w tym roku. Zapraszamy
wszystkich „pełnoletnich” złotoryjan do
uczestnictwa w zajęciach – zachęca Maciej
Sroka.

S

(as)

 Kristina Ohlsson – Szklane dzieci
Nastoletnia Billie nie wierzy w duchy. Ale z jej domem naprawdę jest coś nie
tak! Czasem słychać dziwne odgłosy, stukanie w okno, a lampa w salonie
buja się tam i z powrotem bez żadnego powodu... Billie, szukając wraz z
przyjaciółmi poprzednich lokatorów domu, wpada na trop niewiarygodnych
wydarzeń sprzed lat. „Szklane dzieci” to pierwszy tom serii o tajemniczych i
niesamowitych przygodach trójki nastolatków ze szwedzkiego miasteczka.
 Karolina i Hans Lijklema – Co się stało? Małe wypadki
Dzieci biegają, skaczą, wspinają się, odkrywają, sprawdzają, próbują, uczą się.
Czasami zdarzają się im małe wypadki, ale nigdy się nie poddają! Książka z
humorem traktuje o dziecięcych pomysłach i ich niefortunnych skutkach. Niejeden siniak, plama, czy połamane krzesło są przecież wynikiem odkrywczego
pomysłu. Sprawdźcie sami! Może przypomnicie sobie własne przygody?
 Katarzyna Ryrych – Koniec świata nr 13
Dwunastoletnia Sabina żałuje, że nie mieszka w bloku jak wszyscy, a jej tata
nie jest elektrykiem. Jednak kamienica na Końcu świata numer 13 to jej
dom. Jak się okazuje – absolutnie wyjątkowy! To pachnąca sztuką i cyganerią
przyjazna przystań dla znajomych artystów, to dźwięki tanga, to kolorowe
ptaki cudaki. Sabina powoli zaczyna dostrzegać, że artystyczna rodzina to
najpiękniejsze, co mogło się jej przytrafić w życiu. Podobnie jak pierwsza
wakacyjna praca i nowy przyjaciel na dobre i na złe. Dziewczyna czuje w
kościach, że idzie nowe. Niektórzy nazywają to „dorastaniem”.
 Liliana Fabisińska – Klinika pod Boliłapką. Toffi ma katar
Marzenie Mateusza nieoczekiwanie spełnia się – w domu pojawia się papużka
Toffi. Mały pasjonat ptaków chce ją jak najszybciej oswoić, wypuszczając
z klatki, co, niestety, kończy się wizytą u weterynarza. Czy lekarzom z Kliniki pod Boliłapką uda się pomóc skrzydlatemu pupilowi? I czy to zdarzenie
zmieni postawę taty chłopca, który do tej pory traktował oschle nowego
domownika?
Klinika pod Boliłapką to maleńki szpital dla chorych zwierzaków. Pracują w nim
sympatyczna doktor Magda i wesoły doktor Paweł. Codziennie ratują zdrowie
swoich podopiecznych. Pomagają im dzieci doktor Magdy: Dominika i Kajtek.
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 0050.199.2018 z dnia 2 października 2018 r.

Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

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 0050.200.2018 z dnia 3 października 2018 r.

Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
INFORMACJA

Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi
(parter, przy pok. nr 7), na tablicy ogłoszeń Zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Złotoryi, tj. w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. (budynek
przy ul. Kolejowej 1) oraz na stronie internetowej http://www.zlotoryja.bip.info.pl/index.
php?idmp=5&r=r umieszczona została oferta lokalu do remontu we własnym zakresie i
na koszt przyszłego najemcy.

Zainteresowane osoby, umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokali do
remontu, mogą złożyć ofertę remont lokalu. Ostateczny termin składania ofert upływa
dnia 20.10.2018 r.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie
Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1.
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 0050.201.2018 z dnia 3 października 2018 r.

Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

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

REPERTUAR
ZEGAR CZARNOKSIĘŻNIKA
Jack Black oraz dwukrotna laureatka Oscara Cate Blanchett w przygodowej opowieści fantasy o tym, że z czarami nie ma żartów. Fantastyczna mikstura magii, przygody i tajemnicy na miarę Harry’ego
Pottera ze studia, które stworzyło takie hity jak „E.T”, „Gremliny” i
„Goonies”! Czas się zmierzyć z wiecznością! Nastoletni Lewis Barnavelt po śmierci rodziców trafia do położnej na odludziu posiadłości
ekscentrycznego wuja Jonathana. Wkrótce po przybyciu chłopak odkrywa, że wuj praktykuje różne formy magii i eksploruje niebezpieczne
obszary światów równoległych. Wszystko po to, by rozwikłać zagadkę zaginionego mistrza
czarnej magii Isaaca Izarda, który skonstruował zegar odmierzający czas do nadchodzącej
apokalipsy. Zegar ukryty jest w murach ogromnej posiadłości, a jego odnalezienie jest
jedynym sposobem, by powstrzymać nadchodzącą zagładę.
Reżyseria: Eli Roth. Produkcja: USA 2018. Gatunek: przygodowy.
Czas trwania: 104 min. Premiera: 21 września 2018. Obsada: Cate Blanchett, Jack Black
Renee, Elise Goldsberry, Kyle Maclachlan, Owen Vaccaro. Polski dubbing: Katarzyna
Herman (Cate Blanchett) i Bartłomiej Kasprzykowski (Jack Black).
Dni i godziny seansów:  12.10, godz. 16.00  13.10, godz. 14.00
 14.10, godz. 14.00  16.10, godz. 16.00

SERCE NIE SŁUGA
„Serce nie sługa” to film o poszukiwaniu miłości. To zabawne i
przejmujące spojrzenie na współczesne związki. Związki ludzi, którzy przestali wierzyć w miłość, choć w głębi duszy właśnie na taką
prawdziwą miłość czekają. Nie jest jednak łatwo odnaleźć swoją drugą
połówkę. Daria i Filip – główni bohaterowie filmu – znają się od lat i
są najlepszymi przyjaciółmi. Filip to klasyczny „Piotruś Pan” i łamacz
damskich serc. Po kolejnej upojnej nocy, gdy obudzi się obok nowo
poznanej dziewczyny, poczuje, że chce zmienić swoje życie i nadać mu sens. Przypomni
przyjaciółce propozycję, którą złożył jej kilka lat wcześniej, że jeśli do trzydziestki nie
będą w poważnych związkach, to pobiorą się i razem wychowają dziecko. Czy miłość
może zacząć się od przyjaźni? Czy faktycznie jest w stanie przetrwać wszystko? A przede
wszystkim – czy może trwa wiecznie?
Reżyseria: Filip Zybler. Gatunek: komedia romantyczna. Produkcja: Polska
Premiera: 5 październik 2018. Czas trwania: 89 min.
Obsada: Roma Gąsiorowska, Paweł Domagała, Magdalena Różczka, Mateusz Damięcki,
Zuzanna Grabowska, Borys Szyc, Piotr Głowacki, Tomasz Sapryk, Ewa Kasprzyk, Ewa
Chodakowska, Krzysztof Stelmaszyk oraz Krzysztof Globisz. Gościnnie wystąpił również
polski wokalista Mesajah.
Dni i godziny seansów:  12.10, godz. 18.00  13.10, godz. 16.00 i 18.00
 14.10, godz. 16.00 i 18.00  16.10, godz. 18.00

KLER
Wojtek Smarzowski, twórca wielokrotnie nagradzanych dzieł „Wołyń”,
„Pod Mocnym Aniołem”, „Drogówka”, „Róża”, „Dom zły” i „Wesele”,
wraca z nowym filmem. „Kler” to obraz Kościoła katolickiego jako
instytucji oglądanej „od strony zakrystii”, rzucający światło na tematy
niewygodne, trudne, często przemilczane, ale też poruszające. Wszystko
to ukazane zostało przez pryzmat losów trójki duchownych, których
wzloty i upadki udowadniają, że księżom, podobnie jak społeczności
wiernych, nic co ludzkie nie jest specjalnie obce. W rolach głównych
popis wielkiego aktorstwa dają Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz, Jacek Braciak oraz
– po raz pierwszy u Smarzowskiego – Janusz Gajos. Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia
połączyły losy trzech księży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem
uszli z życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. Na co dzień układa
im się bardzo różnie. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i
robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych
wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce... Drugi z księży – Trybus (Robert
Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę
w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie
się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który – pomimo swojej żarliwej wiary – właściwie z dnia
na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się po raz kolejny,
a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.
Gatunek: obyczajowy. Produkcja: Polska 2018. Premiera: 28 wrzesień 2018.
Czas trwania: 135 min. Reżyseria: Wojtek Smarzowski. Scenariusz: Wojtek Smarzowski, Wojciech Rzehak. Obsada: Janusz Gajos, Arkadiusz Jakubik, Robert Więckiewicz
,Jacek Braciak, Joanna Kulig, Katarzyna Herman, Mateusz Więcławek, Iwona Bielska,
Mirosław Haniszewski, Bartosz Bielenia, Michał Gadomski.
Dni i godziny seansów:  12.10, godz. 20.00  13.10, godz. 20.00  14.10, godz. 20.00
 15.10, godz. 20.00  16.10, godz. 20.00  17.10, godz. 18.00 i 20.30

Œwi¹teczne dy¿ury
 14 października czynna apteka „Wiesiołek” – Świerzawa, pl. Wolności 11,
tel. 75 713 46 93.
 21 października czynna apteka „Zdrowie” – Wojcieszów,
ul. Bolesława Chrobrego 95, tel. 75 712 52 82.
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MAŁA STOPA
Przygodowa animacja „Mała Stopa” przedstawia legendę o Wielkiej Stopie z
zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody yeti znajduje coś, co według
niego nie istnieje – człowieka. Wieści o tej „małej stopie” przynoszą mu
sławę i wywołują poruszenie w społeczności prostych yeti, rodząc pytania o
to, co jeszcze można znaleźć w wielkim świecie otaczającym ich zaśnieżoną
wioskę. To szalona opowieść o przyjaźni, odwadze i radości odkrywania.
Reżyseria: Karey Kirkpatrick. Gatunek: animacja. Czas trwania: 96
Premiera: 28 września 2018. Produkcja: Francja/Luksemburg/USA.
Dni i godziny seansów:  19.10, godz. 18.00  20.10, godz. 14.30
 22.10, godz. 14.30  23.10, godz. 14.30

min.

MAM PRZYJACIÓŁ W NIEBIE
Komedia, „feel good movie”, po którym widz wychodzi w dobrym nastroju. Ma walory edukacyjne, ale nienachalne, wręcz przeciwnie – dostajemy
historię, która trudne sprawy oswaja z humorem i dużą lekkością. Na
pierwszym planie jest historia zagubionego człowieka, którego zmienia
zderzenie z zupełnie odmienną rzeczywistością. Ważny jest wątek miłosny,
czyli wszystko co dojrzały widz, 35+ (oczywiście kobieta) lubi najbardziej!
Felice Castriota (Fabrizio Ferracane, „Malena”), lubiący luksusowe życie
księgowy, popada w poważne kłopoty. Chęć szybkiego wzbogacenia się i lekkomyślność
skłoniły go do współpracy z mafiosem U’Pacciu (Christian Iansante). Felice, pomagając prać
brudne pieniądze, zostaje złapany na gorącym uczynku. Władze dają mu wybór: więzienie
lub zeznawanie jako świadek koronny przeciwko gangsterowi. Castriota przyjmuje propozycję sądu i trafia do „bezpiecznej kryjówki” – kościelnego szpitala dla osób upośledzonych
umysłowo i fizycznie. Felice, przyzwyczajony do luksusu i wygody, zderza się z zupełnie
inną rzeczywistością. „Mam przyjaciół w niebie” to więcej niż komedia. To opowieść o
przemianie człowieka, która możliwa jest dzięki przyjaźni, współczuciu, miłości, ale także
stracie. Bohaterami filmu, obok profesjonalnych aktorów, są osoby niepełnosprawne, pensjonariusze z Ośrodka Don Guanella w Rzymie. Reżyser Fabrizio Maria Cortese w oryginalny
sposób łączy kino z realnym światem niepełnosprawności. Jedno jest pewne: w tym świecie
rządzi prawo serca.
Gatunek: komedia. Reżyseria: Fabrizio Maria Cortese. Produkcja: Włochy.
Premiera: 28 września 2018. Czas trwania: 95 min.
Dni i godziny seansów:  20.10, godz. 16.10  22.10, godz. 16.10  23.10, godz. 18.30

7 UCZUĆ
„7 uczuć” to najnowszy film Marka Koterskiego oparty na tak zaskakującym i brawurowym pomyśle, że nie chcemy go zdradzać, aby nie
popsuć widzom przeżywania siedmiu uczuć. Natomiast śmiało można
powiedzieć, że czegoś takiego w światowej kinematografii jeszcze nie
było! Ta absolutnie wyjątkowa, ważna, mądra, wzruszająca, ale i pełna
charakterystycznego dla Marka Koterskiego humoru produkcja pochwalić się może iście gwiazdorską obsadą. W postać Adasia Miauczyńskiego
po raz pierwszy wcielił się Michał Koterski, spełniając tym samym swoje wielkie aktorskie
marzenie. Jego rodziców brawurowo zagrali Maja Ostaszewska i Adam Woronowicz. Adaś
Miauczyński powraca do czasów swojego dzieciństwa, kiedy – jak większość z nas – miał
spory problem z nazywaniem towarzyszących mu wtedy emocji. Aby poprawić jakość
swego dorosłego już życia, postanawia powrócić do tamtego nie do końca – jak się okazuje – beztroskiego okresu, by nauczyć się przeżywania siedmiu podstawowych uczuć. Ta
ekstremalnie nieprzewidywalna podróż do przeszłości obfituje w szereg przezabawnych,
wręcz komicznych sytuacji, ale niesie za sobą również moc wzruszeń i refleksji.
Reżyseria: Marek Koterski. Gatunek: komedia/dramat.
Produkcja: Polska, 2018. Premiera: 12 października 2018. Czas trwania: 117 min.
Obsada: Michał Koterski, Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Katarzyna Figura, Małgorzata Bogdańska, Gabriela Muskała, Robert Więckiewicz, Adam Woronowicz, Andrzej
Chyra, Cezary Pazura, Tomasz Karolak, Magdalena Cielecka, Sonia Bohosiewicz, Joanna
Kulig, Łukasz Simlat, Magda Berus, Ilona Ostrowska, Edyta Herbuś, Piotr Gąsowski,
Andrzej Mastalerz, Tomasz Sapryk, Marcin Kwaśny, Maria Ciunelis, Mateusz Banasiuk,
Dorota Chotecka, Viola Arlak, Hanna Śleszyńska, Krystyna Czubówna.
Dni i godziny seansów:  19.10, godz. 20.00
 20.10, godz. 18.00  22.10, godz. 18.00  23.10, godz. 16.10
 27.10, godz. 18.00  28.10, godz. 18.00

ZWYCZAJNA PRZYSŁUGA
Komedia kryminalna o perfekcyjnej pani domu z sielskiego przedmieścia, która próbuje rozwikłać zagadkę zaginięcia swej najlepszej
przyjaciółki. Najnowszy film twórcy takich przebojów jak „Agentka”,
„Druhny”, „Odnaleźć przeznaczenie”, „Gorący towar”. Stephanie jest
uroczą, ale dość naiwną i niewinną młodą mamą, dla której szczytem
występku i ryzykanctwa jest przejście przez ulicę na czerwonym świetle.
Emily zaś to piękna, wyzwolona kobieta sukcesu, która trzyma życie za
rogi. Panie poznają się w szkole swoich synów i natychmiast się zaprzyjaźniają. Przyjaciółki muszą się wspierać, więc Stephanie zgadza się pewnego dnia odebrać
ze szkoły synka Emily. Byłaby to jedynie zwyczajna przysługa, gdyby nie fakt, że Emily
nie pojawia się, by odebrać dziecko. I to przez kilka kolejnych dni. Dobroduszna Stephanie
postanawia pomóc przystojnemu mężowi Emily w poszukiwaniach żony. Wkrótce okaże
się, jak mało wiedziała o swojej najlepszej przyjaciółce…
Reżyseria: Paul Feig. Produkcja: USA. Gatunek: komedia kryminalna.
Czas trwania: 117 min. Premiera: 19 października 2018. Obsada: Blake Lively, Anna
Kendrick, Ruper Friend, Henry Golding, Linda Cardellini, Eric Johnson.
Dni i godziny seansów:  20.10, godz. 20.10  22.10, godz. 20.10
 23.10, godz. 20.10  26.10, godz. 18.00
 27.10, godz. 20.00  28.10, godz. 20.00
 29.10, godz. 18.00  30.10, godz. 18.00.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

Rabenda na podium Wicemistrz świata witany przy
w duathlonie
dźwiękach orkiestry górniczej
W Gniewnie (woj. pomorskie) odbyły się mistrzostwa Polski
w duathlonie na dystansie standard. Rewelacyjnie zaprezentował się na nich zawodnik OLAWS-a Złotoryja.

Z

awodnicy mieli do przebiegnięcia 10 km, następnie 40
km jazdy rowerem i 5 km kolejnego biegu. Na starcie stanęło 115
uczestników.
Zawody odbyły się na świetnie
przygotowanych i malowniczych
trasach. Ogromny sukces odniósł
Marcin Rabenda, który zdobył
brązowy medal w kategorii M

40-44. Złotoryjanin uzyskał czas
2:02:58 (bieg na 10 km – 36:01,
rower 40 km – 1:06:43, bieg 5
km – 19:05). W klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski zajął
13. miejsce.
Warto zaznaczyć, że nasz zawodnik po raz pierwszy startował
w tej konkurencji.
(reds)

W sobotę 6 października strzelnica przy ul. Legnickiej w Złotoryi gościła wicemistrza świata w strzelectwie sportowym.

D

aniel Romańczyk, zawodnik
Agatu Złotoryja, wywalczył
srebrny medal podczas mistrzostw
świata w koreańskim mieście
Changwon. W sobotę nadszedł
czas, aby podziękować zarówno
wicemistrzowi, jak i jego rodzicom.
Cieszymy się wszyscy z tego
sukcesu i mam nadzieję, że
ten srebrny medal to zachęta
do sięgnięcia po najwyższe trofeum, czego Danielowi szczerze
życzymy. Przy okazji gratuluję
rodzicom tak wspaniałego syna

–

– mówił burmistrz Robert Pawłowski.
– Nie jestem dobrym mówcą i z
mikrofonem nie czuję się zbyt
pewnie, ale lubię wyzwania,
dlatego spróbuję coś powiedzieć
– zaznaczył na początku Daniel
Romańczyk, po czym zaprzeczył swoim słowom, pokazując,
że jednak mówcą nie jest wcale
takim złym. – Sam udział w mistrzostwach był dla mnie wielkim
sukcesem. A jeśli chodzi o medal,
to dopisało mi szczęście. Jest to
sukces nie tylko mój, ale wielu

Strażacy mistrzami
Gorąco na kortach,
kraju w tenisie
pomimo chłodu
W Warszawie odbyły się po raz pierwszy mistrzostwa
Polski służb mundurowych w tenisie ziemnym. Organizatorem imprezy byli komendant główny policji oraz stołeczna
grupa wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia
Policji IPA.

N

a kortach Warszawianki o
tytuł mistrza polski walczyło
30 zawodników reprezentujących
policję, straż pożarną oraz straż
graniczną.
Na mistrzostwach bardzo dobrze
spisali się przedstawiciele KP PSP
w Złotoryi. W grze pojedynczej
wicemistrzostwo zdobył ogn.
Robert Goda, a trzecie miejsce mł.
kpt. Marcin Kościuk.
Strażacy ze Złotoryi okazali się
niepokonani w grze deblowej, w
której wywalczyli mistrzostwo
Polski. W finale Kościuk i Goda

W

Od lewej: Marcin Kościuk i Robert
Goda.

pokonali 6/2, 6/3 strażaków z
Warszawy.
(reds)

Kolejne złoto
z mistrzostw Polski
Zawodnicy Złotoryjskiego Towarzystwa Akrobatycznego
Aurum wywalczyli złoto podczas mistrzostw kraju.

M

istrzostwa Polski juniorów
w akrobatyce sportowej
odbyły się w Zielonej Górze w
dniach 21-23 września. Wzięła
w nich udział 8-osobowa reprezentacja ZTA Aurum, pod opieką
trenera Leszka Antonowicza.
Czwórka chłopców (Maciej
Durkalec, Kacper Sprawka, Michał Ziemak, Melchior Czarnik),
podobnie jak w roku ubiegłym,
zdobyła złoty medal. – Jest to
duże osiągnięcie, gdyż kwartet ten
borykał się w tym roku z różnymi
kontuzjami i chorobami, co mocno

Na kortach Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego odbyło
się oﬁcjalne zakończenie sezonu letniego.

utrudniało przygotowania – ocenia
trener Antonowicz.
Przyjemną niespodziankę sprawiła dwójka dziewcząt (Laura
Stefanowska i Emilia Dziurbiel),
zajmując czwarte miejsce i przegrywając minimalnie rywalizację
o brązowy medal.
Kolejny złotoryjski duet, Zuzanna Pietruszkiewicz i Natalia
Płonka, zajął 7. miejsce.
Za spory sukces można uznać 4.
miejsce ZTA Aurum w klasyfikacji drużynowej.
(reds)

chłodny, ale jednocześnie
słoneczny dzień, przybyła
rekordowa liczba sympatyków
rodzimego tenisa ziemnego. W
turnieju dla dzieci wystartowało
25 podopiecznych trenerów ZTT
w 5 kategoriach, turniej deblowy
rozegrało 12 seniorów i oldbojów,
a największym zainteresowaniem
cieszył się turniej rodzinny, pod
patronatem Polskiego Związku
Tenisowego. W programie „Family tennis challenge” w parach
zagrali rodzice ze swoimi dziećmi. Tutaj bawiło się 26 osób.
Atmosfera sportowej rywalizacji
przeplatała się z klimatem towarzyskiego pikniku.
W turnieju dzieci grupę najmłodszą wygrał Paweł Olejniczak. Kolejne
miejsca zajęli:
Pola Warzecha,
Weronika Ćwiżyk.
W kategorii
dziewczyn kolejne miejsca
zajęły: Daria

Łukasiewicz, Maria Czernatowicz, Gabriela Borysiewicz, Michalina Wojtylak.
Wśród chłopców: Oskar Siemieniec, Miłosz Borucki, Krystian Konwa, Adrian Sowa, Piotr
Łoziński, Nikodem Borucki i
Stanisław Warzecha.
Grupa młodzieżowa dziewcząt:
Aleksandra Wróblewska, Julia Didenkow, Julia Kowalczyk, Blanka
Urbańska.
Grupa młodzieżowa chłopców:
Wiktor Zieliński, Hubert Jażdżyk,
Michał Olejniczak, Igor Kot, Filip
Banaszek.
Turniej deblowy panów zakończył się zwycięstwem Marcina
Szemiota i Waldemara Wortolca.
Kolejne miejsca zajęli: Mariusz

osób, którym pragnę podziękować – mówił wicemistrz świata.
(ms)

Czernatowicz i Krzysztof Bryś,
Andrzej Maszczak i Maksymilian
Ćwiżyk, Jacek Kuczyński i Leszek Marmuszewski, Marcin Gagatek i Piotr Kowalczyk, Janusz
Mileszko i Michał Behnke.
W turnieju par rodzinnych kolejne miejsca zajęli: Natalia i Sylwia Gagatkowie, Daria i Łukasz
Łukasiewiczowie, Julia Didenkow i Aleksandra Wróblewska,
Julia i Piotr Kowalczykowie,
Michał i Beata Olejniczakowie,
Oskar i Agnieszka Siemieńcowie,
Nikodem i Roman Boruccy, Karolina i Katarzyna Czernatowicz,
Piotr i Tomasz Łozińscy, Filip
i Dorota Banaszkowie, Miłosz
i Agnieszka Boruccy, Adrian i
Agnieszka Sowowie, Mateusz i
Marcin Gagatkowie.
Wszystkie dzieci, biorące
udział w turnieju, otrzymały
poczęstunek i dyplomy. Prezes
ZTT Marcin Gagatek oraz trenerzy Mariusz Czernatowicz i
Jacek Kuczyński wysoko ocenili
poziom oraz zaangażowanie
uczestników i obiecali cykliczność tego przedsięwzięcia.
(reds)

Pierwsza przegrana Górnika
Piłkarze Górnika Złotoryja po raz pierwszy w obecnym sezonie przegrali mez. Podopieczni
Eugeniusza Oleśkiewicza ulegli na wyjeździe Orli Wąsosz 0:3.

D

o tej pory nasi piłkarze wygrali 6 spotkań i jedno zremisowali. Dzięki temu zajmują

trzecie miejsce w tabeli IV ligi
dolnośląskiej (grupa zachodnia).
W najbliższą sobotę, o godz. 15,

Górnik podejmie Apis Jędrzychowice.
(reds)
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
 Kupię garaż w Złotoryi przy ul.
W. Polskiego 30 lub ul. Wiosennej.
Zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej
„Agat”. Kontakt tel. 602 502 555.

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

 Sprzedam mieszkanie w Wilkowie-Osiedlu, I piętro. Do zamieszkania od zaraz. Pow. 77 m
kw. Z garażem i ogródkiem. Tel.
784 146 912.
 Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe,
64 m kw., przy ul. Słonecznej w
Złotoryi, tel. 883 747 494.
USŁUGI
 Cyklinowanie, solidnie + schody. Tel. 697 143 799.
AUTO-MOTO
 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.

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
 asystent rodziny  brukarz  brygadzista  cieśla  cieśla-zbrojarz
 doradca klienta  elektryk  fryzjer  główny księgowy
 higienistka i asystentka stomatologiczna
 inspektor weterynaryjny do spraw higieny i ochrony zwierząt
 kasjer walutowy  kasjer-sprzedawca  kasjer-sprzedawca
 kelner  kelner-barman  kierowca samochodu ciężarowego
 kierowca-mechanik  kucharz  listonosz  malarz- lakiernik
konstrukcji i wyrobów metalowych  mechanik  mechanik pojazdów
samochodowych  monter rur osłonowych  monter sieci sanitarnych
z umiejętnością obsługi niwelatora  monter sieci wodnych
i kanalizacyjnych  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 nauczyciel języka polskiego  nauczyciel psycholog
 nauczyciel techniki w szkole podstawowej klas IV-VI
 nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej klasa VIII
 nauczyciel wspomagający  nauczyciel wychowania przedszkolnego
 operator maszyn  operator wózka widłowego  opiekun
 opiekun medyczny  palacz centralnego ogrzewania  peronowy
 pomoc kuchenna  pomocnik drogowy-brukarz  pracownik działu
logistyki  pracownik magazynowy  pracownik socjalny
 pracownik utrzymania ruchu  referent biurowy ds. gastronomii
 referent ds. egzekucji z nieruchomościami  robotnik budowlany
 robotnik gospodarczy-obsługa monitoringu miejskiego
 robotnik placowy  spawacz  specjalista do spraw sprzedaży
 specjalista ds. sprzedaży i transportu  sprzątaczka  sprzedawca
 sprzedawca-doradca klienta  stażysta  szlifierz-ostrzarz  ślusarz
 śniadaniowa pomoc kuchenna  tokarz-frezer  tokarz-spawacz
 wartownik  wulkanizator  wychowawca
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 asystent ds. księgowości  asystent notariusza  bufetowa
 konserwator  krawiec  magazynier  mechanik samochodowy
 opiekun medyczny  opiekunka dziecięca  pomoc administracyjna
 pomoc kuchenna  referent administracyjno-biurowy
 referent ds. księgowości
 referent ds. obsługi aplikacji komputerowych  robotnik gospodarczy
 salowa  specjalista ds. rachunkowości  sprzedawca
 sprzedawca-doradca klienta  stolarz meblowy  ślusarz
 wulkanizator
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
 kelner  kierowca samochodu ciężarowego  księgowa  logopeda
 magazynier-robotnik placowy  mechanik  mechanik utrzymania
ruchu  narzędziowiec  operator ładowarki  operator obrabiarek
sterowanych numerycznie  pomoc mechanika  pracownik fizyczny
 referent ds. jakościowo-biurowych
 serwisant mobilny maszyn CNC
 specjalista ds. handlowych
 specjalista ds. personalnych
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.

ZARZĄDZENIE
Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku po Józeﬁe Łużnym urodzonym dnia 10 października
1945 r. w miejscowości Dębowica, zmarłym dnia 4 czerwca 2013
r. w Legnicy, synu Jana i Antoniny, ostatnio stale zamieszkałego
w Wilkowie-Osiedlu. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby
w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia
stawili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku, w
przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu
o stwierdzenie nabycia spadku.

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
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GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

F.H.U. LUPUS

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

MOBILNY SALON
ZDROWIA I URODY

specjalista neurolog

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

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.

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 Pyskowicach przeznaczonych do
dzierżawy w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.43.2018
Wójta Gminy Złotoryja z dnia 1
października 2018 r.).

To miejsce czeka
na Twoj¹ reklamê

Pozbądź się niedoskonałości i cofnij proces starzenia
skóry nawet do 10 lat.
Dzięki w 100% organicznemu Kolagenowi z Natury
oraz profesjonalnym nieinwazyjnym urządzeniom
medycznym i kosmetologicznym.
 Zabiegi pielęgnacyjne dla kobiet w ciąży
 Zabiegi oczyszczające i rewitalizujące
 Zabiegi regenerujące (lifting bez skalpela)

PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU!
DO +25km DOJAZD GRATIS, tel. 883 951 878
lupusm3214@gmail.com
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami
Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego w Złotoryi
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.) i
na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi nr 0007.
XXIX.241.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
pomiędzy ulicami Wojska Polskiego, Lubelską i Bolesława Krzywoustego
w Złotoryi zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu miejscowego obejmującego obszar określony na załączniku graﬁcznym
do ww. uchwały wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach
od 22.10.2018 r. do 16.11.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złotoryi,
plac Orląt Lwowskich 1, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 3.
Przedmiotowy projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny jest również na stronie: www.zlotoryja.
pl w zakładce Urząd Miejski/Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego/Projekty. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie ww. planu odbędzie się w dniu 16.11.2018 r. w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Złotoryi, plac Orląt Lwowskich 1, o godz. 11 w sali nr 11.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego lub w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryi
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.12.2018 r.
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
0050.198.2018 z dnia 2 października 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

PODZIĘKOWANIE
Pacjentki i personel Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala
Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi składa podziękowanie:
- Pani doktor Jadwidze Szeląg,
- Panu Januszowi Prusowi – Prezesowi PPH VITBIS sp. z o. o. w Złotoryi,
- Panu Mirosławowi Gawrzydek – Prezesowi Ren But sp. z o.o. w Złotoryi,
- Panu Prezesowi Przedsiębiorstwa Transportowo-Budowlanego
sp. z o.o. oddział w Złotoryi
za sfinansowanie remontu i zakupu nowego wyposażenia gabinetu
zabiegowego oddziału.
Udzielona pomoc znacząco poprawiła jakość świadczonych usług
zdrowotnych i standard przebywania pacjentek, co ma szczególne
znaczenie dla ich lepszego samopoczucia w związku ze stresem
jakim jest czas spędzony w szpitalu.
DZIĘKUJEMY

