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Zgłoś projekt do
budżetu bez
ruszania się z domu
Wystartowała tegoroczna edycja złotoryjskiego budżetu obywatelskiego. Projekty można zgłaszać od
poniedziałku 21 stycznia. Jak to zrobić? W sieci jest
już dostępna ściąga, czyli specjalna strona poświęcona budżetowi.
s. 3

Zalew
do remontu
s.3

Zapłacimy więcej Raport o
złotoryjskiej
za śmieci
bezdomności
Nie da się dłużej uniknąć podwyżki opłat za odpady – twierdzi Urząd Miejski w Złotoryi.
Winni są temu w dużej mierze mieszkańcy, którzy niechętnie segregują swoje śmieci. A
rezerwa jest spora, bo ogromna większość tego, co traﬁa do pojemników ze śmieciami
zmieszanymi, nadaje się do ponownego wykorzystania. Nieposegregowane szkło, plastik
czy papier podrażają koszty gospodarki odpadami.
s. 5

s. 6
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KRONIKA
POLICYJNA

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

Nie dojechał
na zachód

(Jadwisin, 12 stycznia) – Na 69. kilometrze autostrady A4 w barierki ochronne
uderzyło subaru forester prowadzone przez
obywatela Ukrainy. Kierowca nie odniósł
poważniejszych obrażeń, doszło natomiast
do wycieku z samochodu płynów eksploatacyjnych. Poobijane auto zablokowało
pas jezdni w kierunku Niemiec. Miejsce
kraksy zabezpieczyli strażacy ze Złotoryi
i Zagrodna.

KRONIKA
STRAŻACKA

Z bomby niewypał

Sarna w wodnym
potrzasku
Ukradł
paliwo przez dziurkę

(Pielgrzymka) – Jeden z mieszkańców
poinformował, że nieznana mu osoba dokonała przedziurawienia zbiornika paliwa w
samochodzie dostawczym, po czym ukradła
olej napędowy. Szacunkowa wartość strat
wynosi ponad 2 tys. zł.

Przyszli po zimówki?

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy weszli na
teren posesji przy ul. Grunwaldzkiej, skąd
ukradli komplet kół samochodowych oraz
2 felgi aluminiowe.

Na wiosnę
jak znalazł

(Uniejowice) – Nieznani sprawcy włamali
się do domu jednorodzinnego, z którego
ukradli sprzęt ogrodniczy i RTV o łącznej
wartości ok. 1,5 tys. złotych.

Siłacze w stodole

(Olszanica) – Wyrywając deski z drzwi
stodoły, nieznani sprawcy dostali się do
środka i ukradli elektronarzędzia o wartości
ponad 1 tys. zł.

Pechowa
Grunwaldzka

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali
się do mieszkania przy ul. Grunwaldzkiej i
ukradli elektronarzędzia oraz sprzęt RTV.

Wybudują sobie celę?

(Brennik) – Nieznani sprawcy włamali się
do garażu, skąd ukradli elektronarzędzia
oraz sprzęt budowlany o łącznej wartości
nie mniejszej niż kilka tys. zł.

Nie pogra
na konsoli

– Na terenie powiatu
złotoryjskiego odnotowano 3 oszustwa
internetowe. Zgłaszający poprzez portal
internetowy zakupili od różnych sprzedających ubrania sportowe, telefon komórkowy
oraz konsolę do gier. W każdym przypadku,
po wpłaceniu określonej kwoty na rachunek
bankowy, kontakt ze sprzedającym urwał
się.
Na podst. inf. st. sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

(Nowy Kościół, 13 stycznia) – Straż pożarna
otrzymała zgłoszenie o sarnie, która nie
mogła się samodzielnie wydostać z koryta
Kaczawy. Zwierzę było ranne. Strażacy
zabezpieczyli teren do czasu przyjazdu
członka koła łowieckiego, który zajął się
udzieleniem pomocy sarnie.

Próbowali,
ale nie uratowali

(Nowy Kościół, 16 stycznia) – Przed południem u starszej mieszkanki wsi doszło
do nagłego zatrzymania krążenia. Do
poszkodowanej nie mogły dotrzeć karetki
pogotowia ratunkowego, które były w innych częściach powiatu, więc z pierwszą
pomocą pospieszyli strażacy ze Złotoryi i
Świerzawy. Podjęli oni akcję resuscytacyjną. Wcześniej czynności życiowe próbował
przywrócić syn mieszkający z kobietą. Straż
prowadziła reanimację przez ok. 20 minut, a
następnie kontynuował ją zespół pogotowia
ratunkowego. Mimo trwających godzinę
wysiłków kobiety nie udało się uratować.

„Fajerwerki”
nad jezdnią

(Proboszczów, 13 stycznia) – W wyniku
silnych podmuchów wiatru przed godz. 22
doszło do przechylenia się topoli i zerwania linii energetycznej wysokiego napięcia
przebiegającej nad drogą do Pielgrzymki.
Kable wisiały nad jezdnią. Miejsce do czasu
przyjazdu pogotowia energetycznego i usunięcia awarii zabezpieczyła straż pożarna.

Wody już za dużo

(Sędzimirów, 14 stycznia) – W jednym z
budynków mieszkalnych woda spływająca
z pól zalała liczącą ok. 40 m kw. piwnicę.
Potrzebna była interwencja strażaków ze
Złotoryi i miejscowej jednostki OSP, którzy
przy pomocy szlamowej pompy elektrycznej opróżnili z wody zalane pomieszczenia.
Dzień wcześniej w Nowym Kościele woda z
roztopów zagrażała zalaniem kilku posesji.

szpitala. Wg relacji mężczyzny, auto prowadziła jego żona, która najprawdopodobniej
w szoku powypadkowym wsiadła do innego
pojazdu i oddaliła się z miejsca zdarzenia.
Jej mąż miał być wówczas nieprzytomny.
Policja skontaktowała się z nią telefonicznie
i ustaliła jej miejsce pobytu, w odległości
kilkudziesięciu kilometrów od Lubiatowa.

Strażacy ze Złotoryi i Świerzawy musieli
udrożnić zatkany przepust drogowy.

Zakrwawiona
Chrobrego

(Wojcieszów, 16 stycznia) – Dyżurny PSP
pół godziny przed południem otrzymał
zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ul.
Chrobrego. Poszkodowany miał niewielki
uraz głowy. Strażacy ze Złotoryi opatrzyli
mu ranę i okryli kocem termoizolacyjnym
do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala.

Pomoc przyszła za
późno

(Uniejowice, 17 stycznia) – Późnym wieczorem straż pożarna pomagała policji w
otwarciu drzwi do mieszkania. Wg relacji
sąsiadów, w środku prawdopodobnie
znajdował się starszy mężczyzna, który
mieszkał sam i z którym od kilku dni nie
było kontaktu. Światła w budynku były pogaszone. Strażacy weszli w asyście policji
do środka i znaleźli mężczyznę, u którego
nie stwierdzono żadnych oznak życia. Ze
względu na stężenie pośmiertne nie przeprowadzono akcji reanimacyjnej. Przybyły
na miejsce lekarz stwierdził zgon.

To dopiero szok…

(Lubiatów, 25 stycznia) – Na 79. kilometrze autostrady A4 dachowało wieczorem
renault scenic. Auto zablokowało jeden
pas jezdni w kierunku na Wrocław. Na
miejscu interweniowała straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. W rozbitym
samochodzie nie było kierowcy, natomiast
na miejscu pasażera siedział zakrwawiony
mężczyzna. Miał uraz głowy, ale był przytomny. Strażacy ewakuowali go na zewnątrz
i przekazali pogotowiu, które zabrało go do
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(Złotoryja, 28 stycznia) – Kilkanaście minut
po godz. 10 z budynku starego ratusza w
Rynku ewakuowano 41 osób. Działania
miały miejsce w związku z wiadomością emailową, jaką otrzymali pracownicy urzędu
skarbowego. W liście była informacja, że w
urzędzie dojdzie w poniedziałek do wybuchu bomby. Straż pożarna zabezpieczyła
teren, a policja przeszukała budynek. Alarm
bombowy się nie potwierdził i ok. godz.
12 pracownicy skarbówki oraz strażnicy
miejscy mogli powrócić do pracy.

W nocy nie gotujemy!

(Pow. złotoryjski, 11-28 stycznia) – Straż
pożarna odnotowała w ciągu kilkunastu dni
13 zdarzeń związanych z pożarami sadzy w
kominie, wystąpieniem tlenku węgla lub
zadymieniami w mieszkaniach. 19 stycznia
o godz. 2 w nocy mieszkańcy budynku wielorodzinnego na os. Nad Zalewem zgłosili o
intensywnym zapachu dymu rozchodzącym
się w bloku. Dyżurny PSP wysłał na miejsce
2 zastępy, które po rekonesansie znalazły
przyczynę alarmu – spowodował go lokator
z parteru, który przypalił potrawę w garnku
na kuchence gazowej. Strażacy zalali garnek wodą i przewietrzyli budynek. Z kolei
27 stycznia w budynku jednorodzinnym w
Twardocicach o 2 w nocy zapaliła się sadza
w kominie. Ogień był widoczny na zewnątrz
obiektu. Z pożarem walczyli miejscowi
ochotnicy oraz strażacy z Pielgrzymki i
Złotoryi. W trwającej 2 godziny akcji wykorzystano drabinę mechaniczną. Nikt nie
odniósł obrażeń.
Na podst. inf. bryg. Tomasza Herbuta oprac.
(as)

Krew u
strażaków
W środę 20 lutego złotoryjscy
strażacy organizują zbiórkę krwi
w ramach akcji „SpoKREWnieni
służbą”.

K

rew będzie można oddać między godziną 10 a 13 w Komendzie Powiatowej
PSP w Złotoryi przy ul. Legnickiej 49. Do
udziału w akcji krwiodawstwa strażacy
zaprosili przede wszystkim przedstawicieli
innych służb mundurowych z terenu Złotoryi, m.in. policjantów i leśników, a także
członków OSP, ale „darem życia” mogą się
tego dnia podzielić także inni mieszkańcy
naszego miasta i powiatu – o ile pozwalają
im na to względy zdrowotne.
Ci, którzy przyjdą oddać krew, będą
mogli przy okazji zwiedzić złotoryjską
strażnicę. Należy pamiętać, aby zabrać ze
sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.
W dniu oddawania krwi można zjeść tylko
niskotłuszczowy posiłek, wypić większą
ilość wody i należy powstrzymać się od
palenia papierosów.
(as)

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

Szkoła społeczna
poszła w najem
Dawna szkoła społeczna przy ul. Wojska Polskiego ma już
nowego najemcę. Zapłaci miastu za użytkowanie budynku
prawie 700 zł miesięcznie. Ma w nim uruchomić żłobek lub
przedszkole.

U

rząd Miejski w Złotoryi
ogłosił pod koniec listopada
przetarg na najem całej nieruchomości, czyli gruntu i stojącego
na nim budynku o pow. 457 m
kw. Postawił jednak warunek:
zobowiązał przyszłego najemcę
do prowadzenia w obiekcie placówki w formie przedszkola lub
żłobka.
Do ratusza wpłynęły dwie oferty
na wynajem. Na przetargu, który
odbył się 7 stycznia, pojawiła się
jednak tylko jedna zainteresowana
osoba – Ewelina Posadowska,
prowadząca Fabrykę Urodzin,
znaną w mieście firmę zajmującą
się animacjami dla dzieci. I to ona
wygrała. Zapłaci miastu co miesiąc 690,41 zł czynszu – to kwota
brutto, która nie uwzględnia opłat
za media. Najemczyni podpisała
umowę na 10 lat, do 7 stycznia
2029 r.
Burmistrz Robert Pawłowski
uważa, że cena za wynajem budynku przy ul. Wojska Polskiego
18 odpowiada potencjałowi, jakie
to miejsce obecnie prezentuje. –
Oczywiście, że chcielibyśmy, aby
kwota czynszu była jak najwyższa, ale taką cenę podyktował rynek, przetarg był otwarty. Trzeba
dodać, że to cena zbliżona do tej,
którą płaci przedszkole Michałek
za wynajem należącego do miasta

budynku przy ul. Staszica. Dobrze, że obydwa podmioty będą
miały szanse konkurować na tych
samych zasadach – podkreśla
burmistrz. – Miejsc w przedszkolach trzeba będzie w Złotoryi
coraz więcej, bo rośnie liczba
mieszkańców aktywnych na rynku pracy. Dlatego przekazujemy
placówkom niepublicznym naszą
bazę lokalową, bo dla miasta to
korzystniejsze rozwiązanie.
Ratuszowi zależało przede
wszystkim na tym, by zachęcić kogoś do rozpoczęcia działalności w
tym miejscu, dzięki czemu budynek by nie niszczał. – Uruchomienie tutaj przedszkola czy żłobka
wymaga nakładów finansowych
od najemcy, zwłaszcza jeśli chodzi o instalacje, gdyż wewnątrz od
wielu lat nie były prowadzone poważniejsze prace remontowe czy
renowacyjne. Nie podlegają one
odliczeniu od czynszu – tłumaczy
Jacek Janiak, naczelnik Wydziału
Architektury, Geodezji i Rozwoju
Miasta w UM.
Przypomnijmy, że w budynku
przez wiele lat funkcjonowała
szkoła społeczna, a w ostatnim
czasie – sala zabaw i restauracja.
W latach 70. i 80. ubiegłego wieku, aż do lat 90., działało tutaj
przedszkole.
(as)

Zgłoś projekt do budżetu
bez ruszania się z domu
Wystartowała tegoroczna edycja złotoryjskiego budżetu obywatelskiego. Projekty można
zgłaszać od poniedziałku 21 stycznia. Jak to zrobić? W sieci jest już dostępna ściąga, czyli
specjalna strona poświęcona budżetowi.

U

rząd Miejski w Złotoryi po raz
pierwszy uruchomił platformę internetową (na zdjęciu), która

zgłoszeniowe do pobrania.
Jednak platforma to nie tylko
swego rodzaju vademecum. Moż-

dzielił w budżecie miejskim kwotę
120 tys. zł. O jej przeznaczeniu
zdecydują wspólnie mieszkańcy,

krok po kroku opisuje procedurę
budżetu obywatelskiego. Znajdują
się na niej nie tylko wszystkie informacje potrzebne do zgłoszenia
projektu, ale również przykłady
działań realizowanych w ramach
budżetu partycypacyjnego oraz
harmonogram na rok 2019. Na
stronie są też odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
mieszkańców oraz formularze

na za jej pośrednictwem – bez
chodzenia do magistratu – zgłosić
pomysł do budżetu obywatelskiego, a w kwietniu umożliwi zagłosowanie na wybrany projekt w
sieci, bez ruszania się z domu.
Przypomnijmy, że to drugi
budżet obywatelski w historii
Złotoryi. W tym roku ratusz wy-

poprzez głosowanie na poszczególne projekty. To odbędzie się
od 9 do 22 kwietnia. Termin na
zgłaszanie pomysłów do budżetu
upływa 11 lutego.
Strona poświęcona ZBO funkcjonuje pod adresem zlotoryja.
budzet-obywatelski.org.

Więcej światła na „zebrach”
Dwa przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego zostaną do końca marca doświetlone.
Inwestycję, która ma zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, zrealizuje
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi. Sﬁnansowana będzie ze środków miejskich.

Z

łotoryjski ratusz zlecił doświetlenie przejść na skrzyżowaniach z ulicami Hożą (przy
pizzerii) i Sosabowskiego (przy
tzw. „telewizorku”). Na każdym z
nich zamontowane mają być dwie
lampy – po jednej po obu stronach
jezdni. Jasny snop światła będzie
skierowany wyłącznie na pasy, tak
by osoba wchodząca na przejście
lub już po nim idąca była widoczna dla kierowców z daleka.
Przykład doświetlenia drogi
rowerowej w jednym z polskich
miastDodatkowe oświetlenie
będzie kosztowało 26 500 zł. Zamontuje je RPK, które jako jedyne
zdecydowało się złożyć miastu
ofertę cenową na tę inwestycję.
Spółka komunalna chciała za wy-

konanie zadania 205 zł więcej, ale
po negocjacjach z Urzędem Miejskim w Złotoryi obniżyła cenę.
Oba przejścia są przygotowane
pod względem technicznym do
montażu lamp – wstępne prace
zostały wykonane podczas niedawnej modernizacji ul. Wojska Polskiego. Pod jezdnią przy
„zebrach” zamontowano wtedy
przepusty, którymi będzie można
poprowadzić kable zasilające
lampy. Prace powinny więc przebiegać szybko i sprawnie.
Przejście przy skrzyżowaniu z
Hożą, mimo wybudowania tu kilka lat temu azylu dla pieszych, jest
uznawane za jedno z najbardziej
niebezpiecznych w naszym mieście. Wielokrotnie dochodziło tu-
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taj do potrąceń, zwłaszcza w porze
jesienno-zimowej, gdy szybciej
zapada zmrok, a zmienne warunki
atmosferyczne często ograniczają
widoczność. Ciężko jest wtedy dostrzec pieszych, którzy najczęściej
mają na sobie garderobę ciemnych
odcieniach.
Kolejne niebezpieczne przejścia
w Złotoryi – przy „jamniku” na
ul. Wojska Polskiego, na którym
także dochodziło już wiele razy
do potrąceń pieszych, a także przy
hotelu oraz w górnej części ul.
Kościuszki – mają być przebudowane i doświetlone podczas zaplanowanej na ten rok modernizacji
skrzyżowania na pl. Reymonta i
budowy ronda.
(as)

(as)

Zalew do remontu
Zalew złotoryjski przejdzie przed sezonem kąpielowym
modernizację i stanie się przyjaźniejszy dla plażowiczów.
Prace inwestycyjne mają kosztować ponad 172 tys. złotych.

W

tym roku mija 9 lat od
wielkiej modernizacji kąpieliska na Kaczawie. Jej efektem
są m.in. charakterystyczne półkoliste pomosty z wieżą ratowników, które latem służą do rekreacji, a po sezonie pełnią funkcję
spacerowo-widokową. Od 2010
r. mocno nadgryzł je jednak ząb
czasu i stały się niebezpieczne
dla osób korzystających z zalewu, m.in. przez liczne drzazgi
wystające z konstrukcji. Dlatego
Hala Sportowa „Tęcza”, która
jest administratorem obiektu,
zdecydowała się z powodu złego
stanu technicznego pomostów na
ich remont.
Prace modernizacyjne będą polegały na demontażu podestów z
desek kompozytowych, uzupełnieniu powłok antykorozyjnych oraz
zamontowaniu nowych podestów
na pomostach na powierzchni 303

m kw., z użyciem desek drewnianych najwyższej klasy o grubości
5 cm, wykonanych z modrzewia
europejskiego lub dębu. Podesty
mają być zaimpregnowane preparatami zabezpieczającymi przed
grzybami, pleśniami, glonami, porostami i owadami, bezpiecznymi
dla ludzi i wody. Zadaniem wykonawcy będzie też uporządkowanie
terenu, czyli oczyszczenie dna i
plaży ze śrub, gwoździ, desek itp.,
a także wyrównanie dna w obrębie
pomostów.
Zadanie za 172 077 zł wykona
złotoryjskie przedsiębiorstwo
Karmak, które daje 36-miesięczną
gwarancję na swoje roboty. Była
to jedyna oferta w przetargu, który
zorganizowała hala. Remont zostanie opłacony ze środków miejskich. Prace mają się zakończyć
do 30 kwietnia tego roku.
(as)
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15 tysięcy i mniej
O 192 osoby zmalała w ciągu ostatniego roku liczba mieszkańców Złotoryi. Efekt? Nie
jesteśmy już miastem 15-tysięcznym. Statystki pokazują też, że mamy problemy z urodzeniami i starzeniem się.

R

angę miasta 16-tysięcznego
Złotoryja straciła w 2013 r.
Minęło 5 lat i pękła kolejna symboliczna granica demograficzna.
Wg danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w

najniższych wskaźników w tym
stuleciu. Wśród złotoryjskich noworodków dominowali chłopcy,
których było 66. Jednocześnie
zmarło 175 mieszkańców, przyrost naturalny był więc zdecydo-

100 złotoryjan przypadało więc
113 złotoryjanek. Ale jeśli wziąć
pod uwagę tylko mieszkańców w
wieku emerytalnym, dysproporcja
była już ogromna, gdyż na setkę
panów było aż 225 pań (odpo-

Małych dzieci jak
na lekarstwo

Antek i Maja to najpopularniejsze imiona wśród tych, które
w ubiegłym roku nadawali swoim dzieciom rodzice w Złotoryi. Przychodzili jednak do Urzędu Stanu Cywilnego dużo
rzadziej niż w poprzednich latach – urzędnicy wystawiali
przeciętnie zaledwie jeden akt urodzenia dziennie.

U

SC odnotował po raz kolejny
mniejszą liczbę nowo narodzonych dzieci w porównaniu z
rokiem wcześniejszym. W 2018
wystawił tylko 296 aktów urodzeń
dla maluchów, które przyszły na
świat w złotoryjskim szpitalu – o
49 mniej w stosunku do roku 2017.
Było wśród nich 157 chłopców
i 139 dziewczynek. Urząd przy
pl. Reymonta zarejestrował też
w księgach stanu cywilnego 71
dzieci złotoryjan, które narodziły
się poza granicami Polski, głównie
w Wielkiej Brytanii i Niemczech.
Chłopcom najczęściej nadawano
imię Antoni (13 razy), Aleksander
(12), Mikołaj i Szymon (po 7 raz)
oraz Michał (6). Dla dziewczynek
rodzice najchętniej wybierali: Maja
(9), Julia (7), Zofia (7), Oliwia (7)
i Milena (6).
ardziej optymistycznie wyglądają ubiegłoroczne statystki
pod względem liczby zawieranych
małżeństw, których w porównaniu z rokiem 2017 było wyraźnie
więcej. Na 168 ślubów odnotowanych w aktach stanu cywilnego
86 odbyło się tylko w świątyniach
przed duchownymi, pozostałych 80
to ceremonie poprowadzone przez
kierownika USC lub burmistrza
Złotoryi, który związał węzłem
małżeńskim 21 par. Śluby cywilne
dwukrotnie miały miejsce poza
urzędem – raz na zamku Grodziec,
a raz w hotelu Qubus. W związek
małżeński wstąpiło 128 kawalerów, 127 panien, 33 rozwodników,
30 rozwiedzionych kobiet, 6 wdów
i 2 wdowców.
Piętnastokrotnie złotoryjanie
zawierali małżeństwa poza granicami kraju. 7 złotoryjanek wyszło
za Niemców, w tym 6 na terenie

B
Złotoryi, w ciągu ostatniej dekady
liczba mieszkańców miasta spadła
o ponad 1,4 tys. osób. Na koniec
2008 r. złotoryjska populacja liczyła 16 380 osób, zaś w grudniu
2018 r. – już tylko 14 961.
Słabo sprawdza się w Złotoryi
program 500+, przynajmniej
jeśli chodzi o większą liczbę
urodzeń, co było jego głównym
założeniem. Wprawdzie w 2016
r., gdy rządowa inicjatywa weszła
w życie, nastąpił pewien skok i
dzieci na świat przyszło wyraźnie
więcej, ale miał on charakter jednorazowy. Rok później urodziło
się już 123 małych złotoryjan, a
w 2018 – tylko 107. To jeden z

wanie na minus.
Spadek liczby ludności to jednak
w głównej mierze wina ujemnego
salda migracyjnego. Co to oznacza? W ciągu ostatniego roku
więcej osób ze Złotoryi wyjechało
niż przyjechało. Nie jesteśmy
tutaj wyjątkiem, gdyż wg danych
GUS z 2017 r., w ciągu dekady
na 704 miasta liczące do 20 tys.
mieszkańców aż 539 miało ujemną migrację.
Jak w przypadku populacji
Złotoryi wygląda struktura płci?
Na koniec 2018 r. miasto zamieszkiwało o 925 kobiet więcej
niż mężczyzn. Tych pierwszych
było 7943, drugich – 7018. Na

wiednio 1118 i 2516 osób).
Na 31 grudnia zeszłego roku
na 100 mieszkańców Złotoryi w
wieku produkcyjnym przypadało
prawie 41 w przedziale poprodukcyjnym. Kilka lat wcześniej, w
2009 r., ta proporcja była zupełnie
inna i wynosiła 19 emerytów na
100 pracujących. Przez ten czas
liczba mieszkańców w przedziale
produkcyjnym zmalała o 2227
osób, zaś liczba seniorów wzrosła
o 1477. I w tym zakresie nie odbiegamy jednak od demograficznych
trendów – wg GUS-u, w 2016 r. na
100 Polaków w wieku produkcyjnym przypadało 39 seniorów.
(as)

Niemiec, a jedna w Holandii. Dwie
panie wzięły ślub z Włochami w
ojczyźnie południowców. Był też
w ubiegłym roku złotoryjanin,
który ożenił się na antypodach z
Australijką. USC w Złotoryi zarejestrował również 5 małżeństw,
które złotoryjanie zawierali z innymi obywatelami Polski, tyle że
za granicą: w Niemczech (3 razy),
Wielkiej Brytanii (1) i Grecji (1).
niej było aktów urodzeń,
przybyło za to aktów zgonów. W 2018 r. USC wystawiał je
319 razy. To osoby, które zmarły
na terenie naszego miasta, gminy wiejskiej Złotoryi oraz gmin
Pielgrzymka i Zagrodno. Do tego
trzeba doliczyć 13 złotoryjan, którzy umarli za granicą i dla których
złotoryjscy urzędnicy sporządzili
tzw. umiejscowione akty zgonu.
na koniec o jubileuszach małżeńskich, czyli złotych i diamentowych godach. Te w Złotoryi
i trzech okolicznych gminach
obchodziło w zeszłym roku 39 par.
W tym 60-lecie pożycia powinno
świętować 10 małżeństw, a 50lecie – 37.
odajmy jeszcze, że pracownicy złotoryjskiego USC
sukcesywnie przenoszą starsze
dokumenty stanu cywilnego do
elektronicznej bazy danych. W
2018 r. wprowadzili do centralnego systemu 4653 akty. Od marca
2015 r., gdy zmieniły się przepisy,
nadali postać elektroniczną już 17
665 dokumentom. Digitalizacja
umożliwia wybieranie odpisów
aktów urodzenia, zgonu czy małżeństwa w dowolnym urzędzie w
kraju, a nie tylko tam, gdzie mamy
meldunek.

M

I

D

(as)

Ratusz docenił złotoryjskich harcerzy za Orkiestrę
W czwartek odbyła się sesja Rady Miejskiej w Złotoryi, której tematem przewodnim była bezdomność w mieście i powiecie złotoryjskim.

Z

anim jednak radni przystąpili do części merytorycznej,
burmistrz Robert Pawłowski
oraz przewodniczący Waldemar Wilczyński podziękowali
złotoryjskim harcerzom za trud
włożony w organizację 27. finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Przypomnijmy, że
w tym roku złotoryjski sztab
WOŚP ustanowił kolejny rekord,

zbierając ponad 83 tys. zł.
Wcześniej radni minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłego niedawno prezydenta Gdańska Pawła
Adamowicza.
Styczniowa sesja była wyjątkowo krótka. Podjęto na niej pakiet
składający się z 7 uchwał, m.in.
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych na rok 2019
oraz zmiany planu
zagospodarowania
przestrzennego dla
trzech obszarów
miasta.
W sesji brało udział
14 radnych. Nieobecna była Ewa Miara.
(ms)
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Zapłacimy więcej za śmieci
Nie da się dłużej uniknąć podwyżki opłat za odpady – twierdzi Urząd Miejski w Złotoryi. Winni są temu w dużej mierze mieszkańcy, którzy niechętnie
segregują swoje śmieci. A rezerwa jest spora, bo ogromna większość tego, co traﬁa do pojemników ze śmieciami zmieszanymi, nadaje się do ponownego
wykorzystania. Nieposegregowane szkło, plastik czy papier podrażają koszty gospodarki odpadami.

M

iasto jest na minusie jeśli
chodzi o śmieci – wydatki
związane z gospodarowaniem
odpadami nie bilansują się z
opłatami od mieszkańców. W
zeszłym roku do budżetu miejskiego wpłynęło 2 789 877 zł. W
tym samym czasie koszty odbioru, przetwarzania i składowania
śmieci wyniosły 2 990 315 zł.
Brakowało więc ponad 200 tys.
zł, które trzeba było dołożyć z innych źródeł. Tymczasem główne
założenie utworzonego 5 lat temu
systemu odbierania i zagospodarowywania odpadów było takie,
że opłaty dla mieszkańców będą
tak skalkulowane, by pokrywały
wszystkie wydatki.
kąd ta dziura? Po pierwsze,
koszty gospodarki odpadami cały czas rosną, a opłata dla
mieszkańców nie zmieniła się od
2013 r. Po drugie – nie wszyscy
za śmieci płacą: albo w deklaracji
podają mniejszą liczbę osób niż
zamieszkuje w gospodarstwie,
albo wcale nie składają deklaracji. I po trzecie wreszcie – w
całej masie śmieci produkowanych przez Złotoryję jest coraz
mniej tych posegregowanych, jak
papier, plastik czy szkło, które
można sprzedać. Złotoryjanie
wrzucają do śmieci zmieszanych
surowce wtórne, na których miasto mogłoby zarobić – gdyby były
posegregowane. A tak płaci za
ich odbiór i traci. – Około 80-90
proc. odpadów, które w tej chwili
wrzucamy do pojemników na
odpady komunalne zmieszane, to
odpady surowcowe, podlegające
recyklingowi, nadające się do
segregacji – uważa burmistrz
Robert Pawłowski.

można sprzedać do powtórnego
wykorzystania. Czyli zarobić.
Te, których sprzedać się nie
da, idą na wysypisko, ale składowanie ich jest i tak prawie 4
razy tańsze niż odpadów komunalnych zmieszanych (nieposegregowanych). W przypadku
tych ostatnich trzeba płacić za
ich odbiór i przetwarzanie. I to
coraz więcej.

było o to łatwo, ale na przeprowadzce do Sanikomu Złotoryja
zaoszczędziła około pół miliona
złotych. Gdyby nie ta zmiana,
opłaty trzeba byłoby podnieść już
2 lata temu. Koszty gospodarki
odpadami w naszym mieście
udało się również zmniejszyć
dzięki ograniczeniu wwożenia
przez mieszkańców okolicznych
miejscowości gruzu na teren

gospodarstw wieloosobowych jest
ona niższa). Stąd wiele polskich
gmin zapowiedziało wysokie, bo
nawet 100-procentowe podwyżki
comiesięcznych opłat za usuwanie
śmieci.

– W tej chwili opłata za składowanie odpadów komunalnych
zmieszanych wynosi 324 zł za
tonę, ale jeszcze w tym roku
prawdopodobnie wzrośnie, bo
urząd marszałkowski podwyższa
dla przedsiębiorstw zajmujących
się odpadami opłatę za ich składowanie, ze 140 zł za tonę do 170.
Rosną też ceny energii elektrycznej i najniższe wynagrodzenie
pracownika. To wszystko musi
się odbić na cenie, jaką zapłacimy na wysypisku – zaznacza
Grzegorz Nowodyła, naczelnik
Wydziału Gospodarki Odpadami
w UM.
łotoryjski ratusz odsunął podwyżkę w czasie dzięki temu,
że w 2017 r. zmieniliśmy obszar
i miejsce składowania odpadów z
Legnicy na Lubawkę, gdzie jest
taniej o ok. 75 zł na tonie. Nie

PSZOK-a przy oczyszczalni ścieków, którego utylizacja obciążała
kasę miasta (spadek z 1,7 tys. ton
w 2015 do 416 t w 2018).
– Ceny jednak cały czas rosną,
wszystko wokół drożeje. Nie da
się dłużej unikać podniesienia
opłaty dla mieszkańców. To się
dzieje zresztą w większości polskich gmin – podkreśla burmistrz
Pawłowski.
ak czytamy w serwisie samorządowym PAP, przez lata
mieliśmy do czynienia z zaniżaniem opłat za śmieci. Tak
przynajmniej uważają eksperci
Forum Gospodarki Odpadami.
Ich zdaniem średnia cena w przeliczeniu na mieszkańca powinna
wynosić ok. 22 zł miesięcznie
(przypomnijmy, że w Złotoryi
określona jest ona na poziomie od
16 do 19,20 zł, ale w przypadku

mieszkańców Złotoryi. Chodzi
o tych, którzy faktycznie to
robią, a nie tylko złożyli deklarację o segregacji. Co roku
produkujemy w mieszkaniach i
firmach od 3 do 6 proc. więcej
odpadów nieposegregowanych.
W ubiegłym przekroczyliśmy 5
tys. ton. Jednocześnie od 2016 r.
RPK zbiera z miasta coraz mniej
odpadów posegregowanych. W
2018 r., w porównaniu do 2017,
w kolorowych pojemnikach
było o 5 proc. mniej papieru i
odpadów suchych (plastikowych
opakowań), posegregowaliśmy
też prawie o połowę mniej opakowań szklanych i tylko 1/3
butelek PET. Wzrosła tylko masa
odpadów wielkogabarytowych
(mebli, AGD – co specjaliści
uważają się za jedną z oznak
bogacenia się społeczeństwa).
W roku 2016 czy 2017 na jednego złotoryjanina przypadało
przeciętnie 30 kg odpadów segregowanych, a w zeszłym – już
tylko 20 kg.
Co ciekawe, liczba osób deklarujących segregację wzrosła z 7109
w 2014 r. (56 proc. mieszkańców)
do 7512 w 2018 (61,5 proc.). Nie
poszedł jednak za tym wzrost
masy posegregowanych odpadów. – Czarno na białym widać
więc, że część tych mieszkańców,
którzy piszą w deklaracjach, że
śmieci segregują, po prostu nie
robi tego – podkreśla Grzegorz
Nowodyła.
o o tyle ważne dane, że jako
miasto jesteśmy zobowią-

Piszą, że segregują, a nie
segregują

Z danych UM wynika wprost,
że odpady segreguje za mało

S

Co się odwlecze…

Zasada jest prosta: im więcej
odpadów nieposegregowanych,
tym większy koszt dla miasta.
Frakcje posegregowane, czyli
np. szkło, plastik czy papier,

Z

J

Wsiądź do autobusu miejskiego
i jedź popływać
Po świąteczno-noworocznej przerwie miejski autobus znowu wozi mieszkańców Złotoryi
na basen do Chojnowa.

A

utobus odjeżdża zawsze w
czwartek o godz. 17:30 spod
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji. Z powrotem jest na
miejscu ok. 19:30. Może zabrać
do 40 pasażerów. Za przejazd
płaci Urząd Miejski w Złotoryi.

Złotoryjanie, którzy skorzystają z
transportu, płacą tylko za wejście
na pływalnię.
Autobus kursuje na krytą pływalnię już od roku. Tylko w pierwszym
półroczu 2018 przewiózł 490 osób.
Ma już swoich stałych pasażerów.

– Pływać się uczymy, w jacuzzi
się pomasujemy. To świetna forma
aktywnego spędzania czasu, która
nas niewiele kosztuje – mówią złotoryjanie korzystający z miejskiego
transportu do Chojnowa.
(as)

T

zani do odzyskiwania co roku
coraz większej ilości surowców
wtórnych z odpadów produkowanych przez mieszkańców i
złotoryjskie przedsiębiorstwa. W
2014 r. procent odzysku wynosił
14, w 2018 – już 30. Do tej pory
Złotoryja uzyskiwała wymagany
pułap segregacji. W tym roku z
całej masy śmieci musimy już
odzyskać 40 proc. surowców
wtórnych, a w 2019 – aż 50. Przy
tym, na jakim poziomie segregujemy teraz (od 3 lat miasto odzyskuje ok. 30 proc. odpadów),
czekają nas poważne problemy
ze spełnieniem wskaźników.
A to oznacza kary finansowe
dla miasta, które odczujemy na
naszych portfelach. Kary odbiją
się bowiem z pewnością na wysokości opłat.
– Wydaje się, że brakuje edukacji społeczeństwa w kwestii
segregacji. Musimy wrócić do
tematu i zacząć intensywnie
edukować mieszkańców. Ale
żeby to się udało, powinniśmy
zaproponować ludziom jakiś
gotowy model, pokazać, jak
mają sobie zorganizować w
domu proces segregacji. Okazuje
się bowiem, że to jeden z elementarnych problemów. Takie
modułowe rozwiązania, z kilkoma niewielkimi kubełkami na
śmieci, z możliwością różnego
ułożenia pojemników w zależności od wielkości przestrzeni, są
już dostępne na rynku – dodaje
burmistrz.
ładze miasta przymierzają
się też do większego zróżnicowania opłat pomiędzy odpadami segregowanymi i niesegregowanymi oraz do zwiększenia
liczby gniazd z pojemnikami
do segregacji, by były one „bliżej” mieszkańców. Ma być jak
najwięcej żółtych pojemników
na odpady suche. Bo z punktu
widzenia segregacji lepiej, żeby
mieszkaniec wrzucił szkło czy
papier razem z plastikiem, niż
do odpadów komunalnych zmieszanych.
Ratusz planuje również wprowadzić kontrole, czy ci mieszkańcy, którzy złożyli deklarację
o segregowaniu, rzeczywiście to
robią. Są one stosunkowo proste
do przeprowadzenia w domkach
jednorodzinnych czy przedsiębiorstwach – wystarczy, że pracownicy UM czy RPK zajrzą do
pojemników na odpady. Trudniej
będzie w przypadku budynków
wielorodzinnych. Ale w tym
przypadku urzędnicy chcą wykorzystać straż miejską.

W

(as)
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Raport o złotoryjskiej bezdomności
Ilu mamy w tej chwili bezdomnych w Złotoryi? Wg wiedzy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jest ich 16. Mowa tylko o tych, którzy
w naszym mieście mieli ostatni stały meldunek zanim stracili dach nad głową. „Złotoryjscy” bezdomni to sami mężczyźni w wieku od 32 do 65 lat, przy
czym większość nie ma jeszcze skończonej „50”. Dwóch jest niepełnosprawnych, ale żaden w stopniu znacznym. Żaden też nie ma żony – 9 z nich to
kawalerowie, 7 kolejnych to rozwodnicy. Czterech z nich przebywa obecnie w zakładzie karnym.
Dlaczego stracili swoje
miejsce zamieszkania?

sowo ze świadczeń pomocy społecznej. Ośrodek przy ul. Chrobrego przyznaje im zasiłki pieniężne:
stały (maksymalna kwota to 645
zł miesięcznie), okresowy (do
350,50 zł), celowy (ok. 30-50 zł),
a także obejmuje dożywianiem w
klubie parafialnym Emaus (zupa z
wkładką to dla miasta koszt 5,25
zł). Z takiego wsparcia korzysta
obecnie 10 osób bezdomnych. Jeśli są podejrzenia, że marnotrawią
pieniądze, np. na zakup używek,
otrzymują bony.

Pod tym względem bezdomność ryjskich bezdomnych jest dwóch,
jest zjawiskiem, które nie przybiera którzy nie wyrażają zgody na
na sile – w 2017 placówka przy ul. pomoc ze strony służb socjalnych
Przyczyn jest wiele. Najczęściej
Chrobrego udzieliła wsparcia 17 w rozwiązywaniu swojej trudnej
chodzi o alkoholizm, konflikty
osobom bezdomnym, w tym jednej sytuacji życiowej.
rodzinne, rozpad rodziny, utratę
kobiecie (na 19, które wtedy były – Bezdomność nie przejawia się
Co ze schroniskiem?
pracy prowadzącą do ubóstwa,
Żaden z bezdomnych nie wyraża w mieście), a rok wcześniej z po- wyłącznie brakiem dachu nad
brak możliwości zamieszkania we
zgody na skierowanie do schroni- mocy służb socjalnych skorzystało głową, ale związana jest z występowcześniej zajmowanym lokalu po
ska czy noclegowni, mimo że są 15 bezdomnych mężczyzn (na 18 waniem specyficznego typu relacji
powrocie z zakładu karnego, przeone za darmo. A mają taką możli- pozostających wówczas bez dachu osoby bezdomnej ze społeczeńmoc w rodzinie, a także chorobę
stwem i wynika z braku umiejętnowość, bo Złotoryja zawarła umo- nad głową).
psychiczną.
Osoby bezdomne korzystają też ści społecznych, umożliwiających
wę ze Stowarzyszeniem „Bractwo
– Część osób bezdomnych to
Jana Pawła II” w Głogowie, które z żywności wydawanej w złotoryj- jej prawidłowe funkcjonowanie w
bezdomni z konieczności – doprowadzi schronisko dla bezdom- skich parafiach w ramach pomocy społeczeństwie. Osoby bezdomne
świadczają bezdomności w wynych mężczyzn w Żukowiach. To unijnej, a MOPS organizuje dla bardzo często nie przestrzegają
niku zdarzenia losowego albo nie
stosunkowo niewielki wydatek dla nich zbiórki odzieży, a także drob- prawa i norm społecznych, są
wynieśli z domu prawidłowych Gdzie nocują?
wzorców zachowań społecznych, Latem po prostu na dworze lub miasta, zaledwie 25 zł za jedną nego sprzętu AGD. Znaczna część zdemoralizowane, uzależnione od
często też są uwikłani w złożone w altankach ogrodowych. Zimą osobę dziennie (bez wyżywienia), osób bezdomnych jest zaniedbana różnych używek, dopuszczają się
higienicznie, bo nie mają się kradzieży i rozbojów, są agresywkonflikty rodzinne. Ale jest
gdzie wykąpać. Pomocy w ne i roszczeniowe. Są bezdomni,
też grupa bezdomnych z Zdarza się, że na terenie naszego miasta przebywają bezdomni z
tym zakresie udzielają fran- którzy swoim zachowaniem chcą
wyboru, którzy świadomie ościennych gmin lub osoby bezdomne, które po zakończonym leczeciszkanie, którzy powalają wymusić natychmiastowe udzieleodrzucają normy społeczne, niu, np. w szpitalu psychiatrycznym, nie wracają do miejsca swojego
bezdomnym skorzystać z ła- nie pomocy – podsumowuje Iwona
mają specyficzną osobo- zamieszkania. W 2018 r. pojawiali się także bezdomni z innych miejzienki – pod warunkiem, że Pawlus.
wość, przekonania, którzy scowości, którzy przywiezieni zostali przez policję na izbę zatrzymań
są trzeźwi. MOPS zapewnia
nie potrafią funkcjonować do złotoryjskiej komendy, ponieważ izba zatrzymań w Bolesławcu była
też specjalistyczne wsparcie Czy z bezdomności
w społeczności lokalnej i w remoncie. Po opuszczeniu tego przybytku bezdomni „zadomowili
w zakresie uzależnień, mo- można wyjść?
osiedlić się na stałe. Nie się” w Złotoryi i nie chcieli stąd wyjeżdżać. Takim osobom MOPS
tywując do podjęcia leczenia Okazuje się, że tak. W ubiegłym
chcą zmienić swojego stylu proponuje pomoc w formie zasiłków celowych na pokrycie kosztów
odwykowego i pomagając w roku sytuacja życiowa kilku bezżycia i odrzucają propono- podróży do miejsc ich zamieszkania. Zwraca się też o pomoc do policji
uzyskaniu skierowania. W domnych się poprawiła. Dwóch
waną im pomoc – mówi w przewiezieniu takich osób, a także nawiązuje kontakt z właściwym
2017 leczenie takie odbyło mężczyzn na przykład zamieszkało
Iwona Pawlus, dyrektorka ośrodkiem pomocy społecznej i uzgadnia plan pomocy oraz wysokość
10 bezdomnych, a w 2018 – u swoich partnerek, kolejny na
świadczenia podlegającego refundacji.
złotoryjskiego MOPS-u.
5 osób (w tym jedna osoba stałe zamieszkał u kolegi. Jeden
Większość z bezdomnych
w Złotoryi nie ma rodziny lub nie żaden nie śpi pod gołym niebem, dlatego pracownicy socjalni przy kilkakrotnie).
bezdomny wyjechał ze Złotoryi i
Pracą socjalną objętych jest założył rodzinę poza miastem. Inny
ma z jej strony wsparcia. A bez z obawy przed zamarznięciem. każdym kontakcie z bezdomnym
tego, jak podkreślają pracownicy Wtedy nocują po piwnicach, proponują udzielenie schronienia. w tej chwili 11 osób bezdom- z kolei otrzymał lokal socjalny i
nych. Ale są też i tacy, którzy ze względu na stan zdrowia został
MOPS-u, osoba dotknięta bez- strychach, klatkach schodowych. Bezskutecznie.
domnością ma niewielkie szanse Na 16 osób bezdomnych 2 nocują – Nie chcą stąd wyjeżdżać, wolą nie chcą nawiązać współpracy z objęty usługami opiekuńczymi.
na powrót do normalnego życia. obecnie (w okresie zimowym) pozostać na terenie miasta. W pracownikami MOPS-u i udzielić
(as)/Źródło: dane MOPS Złotoryja
Służby socjalne nawiązują kontakt na strychu w kamienicy przy rozmowach z pracownikami so- jakichkolwiek informacji o swojej
na dzień 15.01.2019 r.
z rodzinami bezdomnych i ich ul. Piłsudskiego, 1 osoba śpi w cjalnymi zapewniają, że „jakoś sytuacji. Aktualnie wśród złotoosobami bliskimi, które mogłyby piwnicy, 1 na klatce schodowej sobie poradzą”, że mają wsparcie
przyjąć na okres zimowy swoich przy ul. Słowackiego, 1 w szpitalu u znajomych, że ktoś przyjmie
krewnych czy znajomych. Ale to przy ul. Hożej, a 6 bezdomnym ich na zimę. Przekazują, żeby
schronienia udzielają znajomi i się o nich nie martwić, tłumaczą,
zwykle rozmowy bardzo trudne.
dalsza rodzina. 4osoby, jak już że to nie jest ich pierwsza zima
wspomnieliśmy, są w więzieniu. i że przecież „nikt u nas jeszcze
Za co żyją?
W ogromnej większości przypad- Jest też 1 mężczyzna, który dłu- nie zamarzł”. Te argumenty i
ków bezdomni dotknięci są ubó- gotrwale przebywa na leczeniu w nastawienie osób bezdomnych
nie zmieniają się od lat – dodaje
stwem i bezrobociem, a tym samym szpitalu psychiatrycznym.
stanowią stałą klientelę MOPS-u. – Stale monitorujemy miejsca dyrektor Pawlus.
Ukazał się pamiątkowy album z wizyty prezydenta AndrzeW 2018 r. żaden z bezdomnych
Choć nie każdy jest na garnuszku pobytu osób bez dachu nad głoja Dudy w naszym mieście. Publikacja składa się przede
pomocy społecznej. Jeden ze zło- wą, wiemy, gdzie przebywają. nie wyraził zgody na skierowanie
wszystkim z fotograﬁi obrazujących pobyt głowy państwa
toryjskich bezdomnych utrzymuje Współpracujemy w tym zakresie do schroniska. Rok wcześniej 1
w hali „Tęcza”. Wydawcą jest Urząd Miejski w Złotoryi.
się bowiem z emerytury wypłacanej ze strażą miejską i policją. Często osoba bezdomna z terenu naszego
albumie znalazło się blisko Roberta Pawłowskiego oraz podzięprzez ZUS. Stać go na wynajęcie zmieniają miejsca pobytu, ale to miasta przebywała w schronisku
sto zdjęć. Zostały wykona- kowania za wizytę przesłanego do
taniego mieszkania. Znaleźli mu je nie jest tak, że przychodzą i mówią około miesiąca i została wydalona
ne przede wszystkim przez foto- prezydenckiej kancelarii.
pracownicy socjalni. Odrzucił jed- nam o tym. Dlatego zimą pracow- z placówki za nieprzestrzeganie
grafów z Kancelarii Prezydenta – Staraliśmy się tak wybierać
nak propozycję. – Nie chce płacić nik socjalny ze strażnikiem robi regulaminu – nie zachowywała
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdjęcia, by było na nich jak najza wynajem – taki przyjął sposób codzienne obchód po miejscach, trzeźwości. Problemy z alkoholem
Urzędu Miejskiego w Złotoryi. W więcej uczestników spotkania. To
życia. Woli nocować pod chmurką gdzie mogą przebywać. Pilnuje- to główna przyczyna niechęci do
wydawnictwie znalazło się też jed- świetna pamiątka dla tych, którzy
my, żeby nie zamarzli, to dla nas pobytu w schronisku...
– tłumaczy Iwona Pawlus.
nak miejsce na zdjęcia nadesłane wzięli udział w tym historycznym
Wśród tych 16 bezdomnych priorytet – mówi pani dyrektor,
do ratusza przez złotoryjan, którzy dla naszego miasta wydarzeniu.
jeden mężczyzna utrzymuje się która zaznacza też, że mieszkańcy Na co mogą liczyć
mieli okazję sfotografować się z Album jest bezpłatny, można go
z prac dorywczych i korzysta miasta nie pozostają obojętni na w Złotoryi?
prezydentem w hali lub przed nią odebrać w Urzędzie Miejskim w
jedynie z pomocy w formie gorą- los bezdomnych. – Gdy robi się Przede wszystkim na szeroką
w dniu 23 listopada 2017 r.
pokojach nr 20 lub 22 – zachęca
cego posiłku. Kolejny otrzymuje zimno, otrzymujemy po kilka te- opiekę ze strony MOPS-u. W 2018
Część graficzną albumu poprzedza Anna Ardelii, naczelniczka Wypomoc w naturze od mieszkańców lefonów dziennie z informacjami ośrodek objął wsparciem i udzielił
tekst przemówienia, które Andrzej działu Spraw Społecznych UM,
o miejscach przebywania takich pomocy w formie świadczeń 15
Złotoryi.
Duda wygłosił w Złotoryi, a także która koordynowała prace nad
To jednak wyjątki, bo większość osób.
bezdomnym mężczyznom (to 3
treść zaproszenia wysłanego wcze- publikacją.
Dodajmy, że jeden z bezdom- proc. wszystkich osób i rodzin kobezdomnych nie posiada żadnego
(as)
śniej do prezydenta przez burmistrza
dochodu i korzysta stale lub okre- nych oczekuje na przyjęcie do rzystających z pomocy społecznej).
zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego w złotoryjskim szpitalu, a
5 osób czeka na przydział lokalu
socjalnego.

Prezydencki
album czeka

W

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

Najpierw Niemcy,
teraz Anglia
Wymarzony plac zabaw uczniów złotoryjskiej „trójki” gotowy. Na razie tylko w trójwymiarowej miniaturze, wydrukowanej w technologii 3D w angielskim Ashington, gdzie nasi piątoklasiści wzięli udział w kolejnym etapie projektu Europlay. Zmierza on powoli ku końcowi,
pozostał jeszcze wiosenny wyjazd do Włoch.

W

yjazd do Anglii był dla
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 jak dotychczas najważniejszym wydarzeniem w projekcie, który od ponad roku realizują
w ramach unijnego programu
Erasmus+. Pojechały na Wyspy
z narysowaną na kartce papieru
wizją placu zabaw, jaki chcieliby
widzieć na skwerze przy „trójce”.
Szkic to efekt przeprowadzonej
wcześniej wśród kolegów ankiety, wielu spotkań w ramach

N

a Wyspy poleciała szóstka
uczniów: Maja Masek, Paulina Wałek, Aleksandra Kocyła,
Hanna Mosoczy, Tomasz Słonina
i Sajmon Jackowski, pod opieką
Pauliny Chaim i wspomnianej
pani Marty. Na miejscu złotoryjanie zamieszkali w hotelu,
razem z rówieśnikami z Niemiec
i Włoch. W Ashington, niespełna
30-tysięcznym mieście na północnym wschodzie Anglii, nie
tylko doskonalili umiejętności

wych, ale używana jest ona do
praktycznych celów, uczniowie
nie korzystają ze smartfonów do
celów rozrywkowych – podkreśla
Marta Włodarczyk.
Podobnie jak w przypadku
innej szóstki uczniów SP nr 3,
która w kwietniu zeszłego roku
miała okazję odwiedzić Stuttgart,
zagraniczna szkoła zrobiła wielkie wrażenie na młodych złotoryjanach. Superstołówka jak na
filmach, doskonale wyposażone
sale lekcyjne, spokój na szkolnych korytarzach – to wszystko
uderzyło naszych piątoklasistów.
– Zaskoczyło nas to, że uczniowie w Anglii są bardzo życzliwi
wobec siebie, uprzejmi, że nie
mają dzwonków i wychodzą
co przerwę na podwórko. Nikt
tam nie krzyczał i nikt sobie nie
dokuczał – opowiadają Paulina i
Sajmon. – Angielscy uczniowie
nie noszą plecaków, za to do
szkoły ubierają się jednakowo,
w granatowe mundurki – dodaje
Tomek.
projekcie Europlay bierze
udział ok. 20 uczniów. Projektowany przez nich plac zabaw
ma nie tylko mieć charakter edukacyjny, ale także ekologiczny,
tzn. wykorzystujący elementy z
recyklingu, a także uwzględniający możliwości osób niepełnosprawnych.
Makieta wydrukowana w Anglii
trafi do Złotoryi najprawdopodobniej w lutym, po kolejnym,
przedostatnim już spotkaniu w
Stuttgarcie, w którym tym razem
wezmą udział sami koordynatorzy
projektu. A finał całego Europlaya
– w maju, we Włoszech, gdzie
także wyjedzie kilkoro uczniów
„trójki”. W najbliższych miesiącach cały zespól Erasmusa stanie
przed ostatnim zadaniem: spróbują zainteresować swoim projektem
złotoryjskich decydentów.
– Taki wymarzony plac zabaw
stworzyła grupa z każdego z
czterech krajów uczestniczących
w Europlayu. Już wiemy, że w
Niemczech czy Anglii nie będą
mieć problemu z realizacją projektu w terenie. Bo taki powinien
być finał tego przedsięwzięcia. Jak
będzie z tym u nas? Zobaczymy.
Na pewno spróbujemy zawalczyć
o budowę naszego placu zabaw na
skwerze przy ul. Tuwima – kończy
optymistycznie pani Marta.

W
Uczniowie SP 3 w Anglii

szkolnego koła Erasmusa oraz
wiosennej wizyty grupy ówczesnych czwartoklasistów w niemieckim Stuttgarcie, gdzie była
okazja zwiedzić przedsiębiorstwo
zajmujące się projektowaniem i
budowaniem kreatywnych placów zabaw w Europie.
– Szkoła w Ashington jest bardzo
rozwinięta w kierunku przedmiotów ścisłych: matematyki, informatyki, wprowadza też elementy
inżynierii. Dzięki temu uczniowie
z Włoch, Niemiec i ze Złotoryi
mieli szansę na przeniesienie
zaprojektowanych placów zabaw
w wymiar cyfrowy. W Anglii
posługiwali się programem TinterCAD, uproszczoną wersją oprogramowania dla profesjonalnych
architektów. Szybko załapali,
o co w nim chodzi. Pomierzyli
wszystkie elementy, wprowadzili do komputera, a następnie
wydrukowali na trójwymiarowej
drukarce plac zabaw w mniejszej
skali. Już wkrótce trafi on do Złotoryi – mówi Marta Włodarczyk,
anglistka z SP nr 3, jedna z koordynatorek projektu Europlay.

językowe i projektowali plac oraz
stronę internetową całego projektu, ale mieli też wiele ciekawych
zajęć integracyjnych i edukacyjnych. Brali na przykład udział
w warsztatach poświęconych
bezpieczeństwu w sieci, zorganizowanym przez NHS (tamtejszy
odpowiednik naszego NFZ). Z
młodymi Anglikami, Włochami
i Niemcami budowali też tamę
z piasku i kamieni na wietrznej
plaży hrabstwa Northumberland
oraz patroszyli rybę, którą następnie upiekli na ognisku i zjedli.
Zapytani o to, czego nauczyli się
podczas wymiany, odpowiadają
zgodnie: pracy zespołowej.
– W angielskiej szkole dużo
większy nacisk niż w Polsce
stawia się zajęcia praktyczne. Są
na przykład lekcje z technologii
żywienia, na których uczniowie
po prostu przygotowują posiłki
z wykorzystaniem kuchenek, z
kolei na muzyce nie ma żadnych
sprawdzianów z teorii, jest za
to studio nagrań. Szkoła jest o
wiele bardziej rozwinięta pod
względem technologii cyfro-

(as)
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Pieniędzy przybyło,
ale klubom
sportowym
nie starczy
Kluby złotoryjskie nie dostaną od miasta tyle środków
ﬁnansowych, o ile wnioskowały. Ich oferty prawie dwukrotnie przekraczają sumę przeznaczoną w budżecie miejskim
na zajęcia sportowe oraz rekreacyjne dla dzieci.

T

rwa konkurs ogłoszony w
grudniu przez burmistrza
Złotoryi na wsparcie w 2019
r. realizacji zadań publicznych
w zakresie sportu dzieci i młodzieży oraz zorganizowania dla
nich wypoczynku zimowego.
Przeznaczony jest dla organizacji
pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego. Zakończył
się już etap przyjmowania ofert.
Jest ich 16. Złożyło je 14 klubów
sportowych.
W tej chwili Urząd Miejski w
Złotoryi prowadzi weryfikację
propozycji pod względem merytorycznym i formalnym. Po jej
zakończeniu komisja konkursowa
przedstawi burmistrzowi listę z
proponowanymi kwotami dotacji dla poszczególnych klubów.
Wśród kryteriów ich przyznawania są m.in. wysokość udziału
środków własnych klubu, liczba
uczestników zajęć i ilość treningów, sukcesy we współzawodnictwie sportowym czy dotychczasowe doświadczenie we współpracy
z UM. Rozstrzygnięcie miejskiego
konkursu nastąpi najwcześniej
pod koniec lutego.
Złotoryjski ratusz przeznacza

z roku na rok więcej pieniędzy
na dofinansowanie organizacji
zajęć sportowych dla dzieci i
młodzieży. W tym jest to suma
260 tys. zł, czyli aż o 40 tys. zł
większa niż w 2018. Tymczasem
wszystkie oferty opiewają razem
na kwotę 463 tys. zł. Już teraz więc
kluby sportowe i stowarzyszenia
powinny pomyśleć o szukaniu
dodatkowych, pozamiejskich
źródeł finansowania swojej działalności. Gdzie? Na przykład w
Ministerstwie Sportu i Turystyki,
które uruchomiło kolejną edycję
programu „Klub”, przeznaczając
na niego 40 mln zł. Klub jednosekcyjny może otrzymać 10 tys.
zł dofinansowania, a wielosekcyjny – 15 tys. zł. Dotację może
pozyskać każde stowarzyszenie
działające przez co najmniej 3 lata
i prowadzące szkolenie sportowe,
które skierowane jest do dzieci
i młodzieży do 18. roku życia.
Wnioski należy składać do 15
marca 2019 r.
W 2018 r. MSiT wsparło dzięki
programowi 3616 klubów. Więcej informacji można znaleźć na
www.zlotoryjska.pl.
(as)

Który sportowiec
najlepszy?
Kto w tym roku będzie reprezentował Złotoryję na
Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego w Legnicy? O tym zdecydują internauci. Trwa głosowanie w
serwisie miejskim www.zlotoryja.pl.

O

miano mistrza sportu miasta
Złotoryi rywalizuje czwórka sportowców, w tym trójka
biegaczy (Agnieszka Kubów,
Anna Ficner i Michał Jokiel) oraz
taekwondzista Jakub Serok. To
spośród nich wybrany zostanie
reprezentant Złotoryi na legnicką
galę. Wyboru dokonają użytkow-

nicy portalu miejskiego www.
zlotoryja.pl.
Aby oddać głos na kandydata,
należy zarejestrować się w serwisie
zlotoryja.pl. Każdy zarejestrowany
użytkownik może oddać tylko jeden głos. Głosowanie potrwa do 5
lutego 2019 r. do godziny 12:00.
(as)
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Rota z jubileuszo
Grabowski odwiedził
„przelotem” nasze miasto koncertem kolęd
Urodził się 34 lata temu w Złotoryi. Ukończył Liceum Ogólnokształcące przy ul. Kolejowej i
zniknął z naszego miasta, jednak nadal możemy go oglądać… na dużym ekranie. Krzysztof
Grabowski zagrał w wielu produkcjach filmowych. Na pytanie „czy pochodzi z tych Grabowskich” może mieć dwie odpowiedzi, ale o tym później.

J

ego przygoda z aktorstwem rozpoczęła się dzięki nauczycielce
LO Jolancie Zarębskiej i (głównie)
dzięki zajęciom z Andrzejem
Szubskim w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. To Szubski
stał się wzorem do naśladowania
dla młodego artysty.
W roku 2003 złotoryjanin wyjechał na studia do Państwowej
Wyższej Szkoły Teatralnej we
Wrocławiu. Będąc studentem
grywał krótkie epizody w filmach
lub serialach. Był np. kurierem
dostarczającym długopisy czy
zwykłym przechodniem (tzw.
aktor posiłkowy).

Nie jest
z „tych Grabowskich”

Grabowski to nazwisko znane i
szanowane w świecie polskiego
filmu. Głównie za sprawą Andrzeja Grabowskiego, który zagrał w wielu filmach i serialach,
a najbardziej utożsamiany jest z

Ze Złotoryi do Hollywood

Złotoryjanin ma na swoim koncie
wiele ról teatralnych i filmowych.
Może się także pochwalić licznymi nagrodami. W 2016 roku
aktor zagrał w filmie młodego
reżysera Mikołaja Wróbla pt.
„Efekt domina”. Produkcja zy-

Pępowina przecięta

Wiele zmieniło się w jego życiu,
gdy trafił do teatru w Wałbrzychu.
Pierwszą rolę, jaką tam zagrał,
dzielił ze swoim mistrzem Andrzejem Szubskim. – I wtedy nastąpił
moment odcięcia pępowiny. Do
tej pory, przed zagraniem jakiejkolwiek roli, pytałem Andrzeja
Szubskiego o radę. Tutaj zacząłem
grać samodzielnie, a nawet sugerować różne zmiany – wspomina
Krzysztof Grabowski.

Rola dzięki hamburgerom

Złotoryjanin z uśmiechem wspomina, gdy pewnego razu spieszył
się na casting. Był trochę spóźniony i bardzo głodny. Kupił
więc sobie 3 hamburgery w
nadziei, że stojąc w castingowej
kolejce będzie miał czas aby
je spokojnie zjeść. Niestety, a
może „stety”, nie miał czasu i
został poproszony do pokoju. –
Wszedłem z tymi hamburgerami
i spytałem czy mogę je zjeść, bo
jestem bardzo godny. I to wystarczyło, abym otrzymał rolę,
gdyż reżyser wyobrażał sobie
bohatera, którego miałem zagrać,
jako osobę jedzącą bez przerwy
hamburgery – mówi aktor.

P

rzez godzinę mogliśmy wysłuchać 14 utworów. Były zarówno znane wszystkim kolędy, m.in.
„Przybieżeli do Betlejem”, jak i
mniej popularne, ale równie piękne, np. „Mario czy już wiesz” lub
„Uciekali, uciekali” (młoda kolęda,
która powstała w roku 1991).
Utwory przeplatane były poetyckimi wstawkami, które potrafiły
wywołać łzy na wielu policzkach.
– Fragment listu matki do zmarłego syna, przeczytany przez panią
z zespołu tak wzruszająco, spowodował, że się dosłownie popłakałam – powiedziała po koncercie
jedna ze słuchaczek.
Rota od jesieni 2018 r. świętuje
10-lecie istnienia. Powstała jako
zespół parafialny przy parafii
NNMP, z inicjatywy ówczesnego
wikariusza Przemysława Tura oraz
Urszuli Regulskiej, nauczycielki
historii. Ostateczny, żołnierski

charakter zespołu został uformowany w 2012 roku, w dniu zarejestrowania stowarzyszenia oraz
dzięki wsparciu komendanta JPR
Baryt Jana Kuska, który wyposażył członków Roty w mundury.
W ciągu 10 lat zespół wykonał
160 koncertów. – Występujemy
głównie w kościołach i domach

Dzieci zaśpiewa
dla babć i dziad

Typ spod ciemnej gwiazdy

Złotoryjanin zagrał w wielu
filmach i serialach, takich jak:
„Pierwsza miłość”, „Plebania”,
„Fala zbrodni”, „Niesamowite
historie”. Przeważnie wciela się
w czarne charaktery. Dlaczego? –
Pewnego dnia stylistka zrobiła mi
irokeza do jednej z ról. Udostępniłem swoje zdjęcie w sieci i bardzo
szybko zacząłem otrzymywać
wiele ofert, aby zagrać mordercę,
gwałciciela czy innego przestępcę
– wspomina Grabowski.

160. występ Zespołu Artystycznego Żołnierzy Rezerwy Rota zgr
ośrodka kultury rzeszę słuchaczy, którzy w zadumie wysłuchali

Na scenie ZOKiR-u zaprezentowała się spora grupa wykonawc
kolorów i radości Dniom Babci i Dziadka.

P
Krzysztof Grabowski (z lewej) z Marcinem Rogacewiczem w przerwie kręcenia
„Korony królów”

postacią Ferdynanda Kiepskiego.
Wiele osób pyta złotoryjanina, czy
pochodzi „z tych Grabowskich”. –
Rozmawiałem kiedyś z Andrzejem
Grabowskim i powiedział, że jeśli
ma mi to pomóc, to mogę mówić, że
jestem jego krewnym. Ostatecznie
zażartował, że bardziej może mi to
zaszkodzić – śmieje się Krzysztof.

Zawód aktora to nie bajka

Mimo że wielokrotnie użyczał
swojego głosu postaciom z bajek dla
dzieci, to jego praca nie do końca jest
bajką. Często zdarza się, że śpi zaledwie 2-3 godziny na dobę. – Bywa
nawet, że zasypiam podczas rozmowy. Budzę się po godzinie i mogę
rozmowę kontynuować – dodaje
aktor. Na szczęście takie skrajne
sytuacje nie są codziennością i po
czasie wzmożonej pracy, bywają
okresy, kiedy Krzysztof Grabowski
może kilkanaście dni spędzić ze
swoją rodziną.

skała wielkie uznanie i nagrodę
główną (w kategorii twórców w
wieku 16-21 lat) na British International Amateur Film Festival w
Wielkiej Brytanii. 2 lata później
spod „pióra” Wróbla wyszedł
kolejny film krótkometrażowy
„Credo”. Jego sukces był jeszcze
większy. Film został zauważony
na jednym z największych filmowych festiwali na świecie, 48
ISFF (Independent Short Film
Festival) organizowanym przez
amerykańskie stowarzyszenie
reżyserów. Spośród setek produkcji nadesłanych na festiwal ze
130 krajów, wybranych zostało
zaledwie 48. W tej niepełnej
„pięćdziesiątce” znalazło się
„Credo”, które jako jedyne będzie reprezentowało nasz kraj.
Życzymy twórcom i aktorom,
aby zdobyli na tym festiwalu jak
najwięcej nagród.
(ms)

odczas gdy w wielu miastach
na „deski” wychodzą same
dzieci, które pragną śpiewem,
tańcem i wierszykami pokazać
seniorom rodów, jak ich kochają,
w Złotoryi te zasady są łamane i
swoje umiejętności artystyczne
prezentują także babcie i dziadkowie.
W ośrodku kultury wystąpiły
m.in. złotoryjskie przedszkolaki
i uczniowie szkół podstawowych
oraz uczestnicy klubów seniora ze
Złotoryi i Legnicy.
Niezwykłymi umiejętnościami
popisywali się także tancerze ze
Szkoły Tańca Nowoczesnego
„WOW!”.
(ms)

NR 2 (1014)  STR. 9

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

owym
d

Ponad 30 kilogramów
jednogroszówek na leczenie dzieci

romadził w sali widowiskowej
i koncertu kolęd i pastorałek.
kultury na terenie Dolnego Śląska.
Zdarzają się jednak koncerty w
Łodzi czy okolicach Warszawy
– mówi prezes Stowarzyszenia
ZAŻR Rota Stanisław Kubicz.
Zespół liczy aktualnie 14 muzyków, którzy na próbach spotykają
się średnio raz w tygodniu.
(ms)

Dokładnie 83 368 złotych i 99 groszy zebrała Złotoryja na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy podczas 27.
finału tej najbardziej znanej w Polsce akcji charytatywnej. To historyczny wynik, bo ponownie jesteśmy lepsi o
20 tys. zł w porównaniu z poprzednim rokiem. Przeciętny mieszkaniec miasta przekazał na WOŚP prawie 6 zł!
Rekordy padły też w sztabach w Świerzawie i Wojcieszowie.

Z

łotoryja kolejny raz udowodniła, że potrafi pomagać jak
mało które miasto, a w zbieraniu
pieniędzy dla potrzebujących
osiąga prawdziwe mistrzostwo.
Przypomnijmy: w 2018 zbiórka
w naszym mieście przyniosła 63
767 zł i 28 gr, co – przeliczając
na jednego mieszkańca – było
wyjątkowo wysokim wynikiem
na tle innych miast regionu legnickiego. W tym roku tylko dzięki
pieniądzom z kwesty ulicznej
oraz licytacji przeprowadzonej
w ośrodku kultury uzbierała się
kwota ponad 63 tys. zł. Już zatem

ucher na makijaż (za 450 zł).
niedzielę 13 stycznia po
Złotoryi z puszkami chodziła ponad setka wolontariuszy.
Kwestująca młodzież co chwilę
musiała chować się przed deszczem i zimnym wiatrem. Warunki
atmosferyczne spowodowały także, że mieszkańcy niezbyt chętnie
wychodzili z domów. – Kiedyś to
przynajmniej sklepy były otwarte
i ludzie chodzili na zakupy. Wtedy
mieliśmy puszki bardzo szybko
pełne. A dzisiaj to nie wiem, czy
uzbieramy połowę – żaliła się
jedna z wolontariuszek. – Ja wy-

W

C

ały
dków

ców, pragnących nadać więcej

zgromadzić w puszkach ponad
52 tys. zł. Najlepszy z nich miał
ponad 2 tys. zł.
iekawostką jest, że w skarbonkach z datkami na Orkiestrę
było prawie 200 zł w jednogroszówkach (dokładnie 19 394
monet o najniższym nominale).
Harcerzom w rozdzielaniu nominałów i segregacji monet pomagali
złotoryjscy strażnicy miejscy, którzy w poniedziałek rano przewieźli
zalakowane koperty do Powiatowego Banku Spółdzielczego, a tam
pracownicy dokładnie przeliczyli
zebrane datki.
odajmy, że blisko 2,9 tys. zł
dołożyła od siebie społeczność Szkoły Podstawowej nr 3
w Złotoryi. W tygodniu poprzedzającym finał w „trójce” zorganizowano kiermasz ciast, loterię
fantową i koncert „Mam talent”.
Z kolei jeszcze w grudniu kwestę
przeprowadzono podczas koncertu

w niedzielę wieczorem, przed policzeniem datków ze wszystkich
atrakcji, Złotoryja dogoniła swój
ubiegłoroczny rekord, a następnie
mocno go przegoniła.
– Około 4,8 tys. złotych z niedzielnego utargu przyniósł nam właściciel kebabu w Rynku, kolejne 2
tys. zł przywiózł Mateusz Bembenik, który udostępnił chętnym tor
motokrosowy w Nowym Kościele,
a 2225 zł zebrał od swoich gości
Młyn Wielisławka z Sędziszowej.
Do tego trzeba doliczyć 2525 zł z
loterii fantowej w ośrodku kultury
i 3126 zł ze sprzedaży talonów do
złotoryjskich sklepów i zakładów
usługowych. Sporą kwotę uzyskaliśmy też ze sprzedaży ciast,
ok. 3 tys. zł – wylicza Ewa Miara,
szefowa złotoryjskiego sztabu
WOŚP.
yjątkowo udana była tegoroczna aukcja, której
przebieg zaskoczył pozytywnie
nawet samych organizatorów finału. Sprzedali wszystko, co było
do wylicytowania. Do skarbonki
WOŚP-u trafiło z licytacji aż 11
050 zł, dwukrotnie więcej niż rok
temu. – Nie pamiętam tak dobrego
wyniku – podkreśla Ewa Miara.
Najdrożej sprzedany został vo-

W

myśliłam taki patent, że wysyłam
SMS-y do znajomych i przychodzę
do ich domów z puszką – chwaliła
się druga. Zbiórka przeprowadzona przez wolontariuszy na ulicach
miasta okazał się jednak rekordowa. Mimo mało sprzyjającej
spacerom pogody udało im się

D

mikołajkowego w Zespole Szkół
Zawodowych w Złotoryi (zebrano
1445 zł) oraz na sesji rady miejskiej (350 zł). Te pieniądze również zasiliły konto Orkiestry.
ielka Orkiestra grała również
w Wojcieszowie i Świerzawie. W tym pierwszym mieście
mieszkańcy zebrali na WOŚP
kwotę 21 879,33 zł (nie licząc datków w walucie obcej). To prawie
6 tys. zł więcej w porównaniu z
poprzednim finałem. Minimalnie,
ale rekord z zeszłego roku udało
się również pobić w Świerzawie,
gdzie wolontariusze kwestowali
na terenie 11 miejscowości gminy.
Wliczając licytację, zebrali razem
13 069,79 zł (wynik z 2018 r. to
12 930,59 zł i 7 euro).
ieniądze z Wielkiej Orkiestry
zostaną przeznaczone na zakup
specjalistycznego sprzętu medycznego do szpitali dziecięcych.

W

P

(as)/(ms)

Świąteczne echo nie milknie
23 stycznia w mroźny wieczór Miejska Biblioteka Publiczna rozbrzmiewała kolędami, pastorałkami oraz innymi świątecznymi utworami.

T

radycją od wielu lat jest jedyny w swoim rodzaju wieczór,
podczas którego spotykają się
uczniowie Ogniska Muzycznego
w Złotoryi, ich rodzice i dziadkowie oraz sympatycy biblioteki
i melomani, by wspólnie kolędować i poczuć raz jeszcze ducha
świąt Bożego Narodzenia.
W programie znalazły się utwory na pianino, organy, gitarę i po
raz pierwszy zaprezentowali się
uczniowie z klasy śpiewu.
Młodzi artyści doskonale poradzili sobie z nutką tremy.
(red)
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BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 105/4 o powierzchni 0,3541 ha, położona w obrębie 1 miasta Złotoryi
przy ul. Grunwaldzkiej. Działka wchodzi w skład kompleksu kilku działek rolnych. Teren rolny
ograniczony jest od zachodu nasypem linii kolejowej i od południa linią kolejową, która przylega
na całej długości dz. 105/4. Od wschodu kompleks rolny sąsiaduje z ogrodzonym terenem
mieszkaniowo-produkcyjnym. Działka nr 105/4 odsunięta jest od drogi głównej o ok. 70 m.
Wjazd na teren rolny od ulicy Grunwaldzkiej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną nr 106.
Działka obecnie jest dzierżawiona. Obecny dzierżawca po ewentualnym nabyciu nieruchomości przez inną osobę będzie musiał zdemontować bramę na drodze 106.
Sieci uzbrojenia terenu przebiegają w ul. Grunwaldzkiej.
Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RI – grunty rolne (0,1173 ha), RII – grunty
orne (0,2368 ha).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi podjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z
31.12.2004 r., nr 263, poz. 4654), zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/56/2007 z dnia 14
czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2.08.2007 r., nr 185, poz. 2390): R – grunty rolne.
Działka nr 105/4 znajduje się na terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi
Q=1%.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Cena nieruchomości: 106 228,94 zł brutto (86 364,99 zł netto plus 19 863,95 zł – 23%
VAT).
Wadium: 10 700 zł do 18.02.2019 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 1070 zł.
Termin przetargu: 22.02.2019 r., godz. 10.30.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest obciążona prawami osób
trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie
nieruchomości przez osoby ﬁzyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami upłynął dnia 15.01.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).
Forma przetargu: przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst
jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1405), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy.
Uzasadnienie ograniczenia przetargu: w myśl art. 2a ust. 1 i 2, art. 3 ust. 7 oraz art. 6 ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
1405) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
Warunki udziału w przetargu:
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok. 9, I piętro), pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie do 18.02.2019 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie z
dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 105/4, obr. 1”;
- wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2019 r. przelewem na konto
Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 838658-0009-0000-3506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 18.02.2019 r. do godz.
1500.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące
dokumenty:
- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5
lat, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta – jako dowód potwierdzający
osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany
okres;
- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego;
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego;
- dokumenty potwierdzające kwaliﬁkacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz
art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1405).
Lista osób zakwaliﬁkowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w
Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, na tablicy ogłoszeń w terminie
do dnia 20.02. 2019 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód
wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne
pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika,
który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium
ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który
wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania
aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca
nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania
dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze
wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze
w godzinach 8.00-15.00.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona
geodezyjnie jako działka nr 105/2 o powierzchni 0,0769 ha, położona w obrębie 1 miasta
Złotoryi przy ul. Grunwaldzkiej. Działka wchodzi w skład kompleksu kilku działek rolnych.
Teren rolny ograniczony jest od zachodu nasypem linii kolejowej i od południa linią
kolejową, a od wschodu przylega do ogrodzonego terenu mieszkaniowo-produkcyjnego.
Działka nr 105/2 odsunięta jest od drogi głównej o ok. 45 m. Wjazd na teren rolny od
ul. Grunwaldzkiej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną nr 106. Działka obecnie jest
dzierżawiona. Obecny dzierżawca po ewentualnym nabyciu nieruchomości przez inną
osobę będzie musiał zdemontować bramę na drodze 106.
Sieci uzbrojenia terenu przebiegają w ul. Grunwaldzkiej.
Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RI – grunty rolne.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi
podjętym uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj.
Dolnośl. z 31.12.2004 r., nr 263, poz. 4654), zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/56/2007
z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 2.08.2007 r., nr 185, poz. 2390): R –
grunty rolne.
Działka nr 105/2 znajduje się na terenach narażonych na zalewanie wodami
powodziowymi Q=1%.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Cena nieruchomości: 23 069,77 zł brutto (18 755,91 zł netto plus 4 313,86 zł – 23% VAT).
Wadium: 2500 zł do 18.02.2019 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 250 zł.
Termin przetargu: 22.02.2019 r., godz. 10.00.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest obciążona prawami
osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o
nabycie nieruchomości przez osoby ﬁzyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 15.01.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt
Lwowskich 1 (sala nr 11 – I piętro).
Forma przetargu: przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1405), które spełniają warunki określone w art. 6
ww. ustawy.
Uzasadnienie ograniczenia przetargu: w myśl art. 2a ust. 1 i 2, art. 3 ust. 7 oraz art. 6
ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018
r., poz. 1405) nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
Warunki udziału w przetargu:
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami
należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok. 9, I piętro), pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie do 18.02.2019 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie
z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka nr 105/2, obr. 1”;
- wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku:
83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 18.02.2019 r. do godz.
1500.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące
dokumenty:
- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5
lat, poświadczone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta – jako dowód potwierdzający
osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany
okres;
- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego;
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie
gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w
skład gospodarstwa rolnego;
- dokumenty potwierdzające kwaliﬁkacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust.
3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz.
1405).
Lista osób zakwaliﬁkowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w
Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, na tablicy ogłoszeń w terminie
do dnia 20.02. 2019 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód
wpłaty wadium, a osoby reprezentujące osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne
pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika
przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania
aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej jako
nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty
przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem
wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi,
pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze
w godzinach 8.00-15.00.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
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Co na ferie?
Trwają ferie zimowe. Złotoryjskie instytucje miejskie przygotowały
szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dla dzieci.

W

yjazdy na basen, wycieczka do
teatru, seanse familijne, warsztaty
plastyczne i kulinarne – takie propozycje
ma Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.
Atrakcje zaplanowane są na okres dwóch
tygodni, od poniedziałku do piątku. Zajęcia
zazwyczaj rozpoczynają się o godz. 11. Są
bezpłatne i nie trzeba się na nie zapisywać,

poza wyjazdami na basen do Bolesławca,
teatru w Jeleniej Górze i Siedlęcina – w
tym przypadku obowiązują wcześniejsze
zapisy w sekretariacie złotoryjskiego
ośrodka kultury. – Przejazd jest darmowy,
uczestnicy wyjazdu płacą tylko za bilety
wstępu – zaznacza Zbigniew Gruszczyński,
dyrektor ZOKiR-u.
W poniedziałek 40 dzieci przybyło do sali
klubowej na zajęcia plastyczne. Uczestnicy

zajęć wykonywali szkolne przybory lub
maski karnawałowe. – Bardzo mi się tu
podoba. Wolę takie zajęcia od grania na
komputerze – mówiła jedna z dziewcząt.
A już dziś o godz. 10 w sali widowiskowej odbędzie się koncert edukacyjny
pt. „Gruszka w Jarzynowie”. Wstęp jest
bezpłatny.
Cykl zajęć dla dzieci w wieku
szkolnym zatytułowany „W
podwodnym świecie dziwy
znajdziecie” przygotowała
także Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, która na
czas ferii „zamieniła się” w
ocean. Podczas bezpłatnych
warsztatów edukacyjnych,
które są prowadzone codzienne od poniedziałku do
piątku w godz. 13-15, młodzi
złotoryjanie poznają tajniki
morskich głębin związane z
florą i fauną, a także pirackimi skarbami.
Dla tych, którzy wolą spędzać zimową
przerwę w nauce w ruchu, ofertę ma Hala
Sportowa „Tęcza”, która przygotowała dla
uczniów szkół podstawowych treningi w
koszykówkę, siatkówkę, piłkę nożną oraz
tenis stołowy. Zajęcia odbywają się codziennie w dni robocze od godz. 12 do 14
(poza najbliższym piątkiem).
(as)
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Z pedagogicznych zbiorów
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Szkolna 1, tel. 76 878 36 61,
e-mail: zlotoryja@dbp.wroc.pl, www.dbp.wroc.pl/zlotoryja.
Czynna – poniedzia³ek: 9-15, wtorek-pi¹tek: 12-17.
 Klimkiewicz D., Król A., Płaszewska B., Tajemnice kodowania: edukacja polonistyczna – Niniejsza książka to zestaw wielu różnorodnych ćwiczeń, które będą
przydatne w zdobywaniu podstawowych umiejętności przyszłych programistów.
Poprzez szereg zadań i logicznych zabaw dziecko
rozwija umiejętność układania logicznych sekwencji,
odczytywania i konstruowania instrukcji czy postępowania wg podanego algorytmu. Niewątpliwą atrakcją
książki jest kod QR – kwadratowy kod graficzny. Jego
zastosowanie podczas zajęć wymaga tak lubianego
przez dzieci sprzętu: tabletu lub telefonu z aplikacją
do skanowania kodów QR.
 Nowicka M., Dziekońska J. (red.), Cyfrowy tubylec
w szkole – a diagnozy i otwarcia: współczesny uczeń
a dydaktyka 2.0 – Niniejsza książka jest pierwszą z
przygotowanej serii Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. Autorzy zapraszają w niej do podjęcia rozważań nad szkołą w kontekście zmediowanej
kultury współczesnej. Kierunek namysłu wyznacza
zaczerpnięta z terminologii Marca Prenckyego kategoria
„cyfrowego tubylca”. Chcą zwrócić uwagę, że w sytuacji
technologicznego boomu dzieciństwo współczesnego
ucznia przebiega w zupełnie odmiennych warunkach
kulturowych niż dzieciństwo jego nauczyciela. Dlatego
też w szkole spotkanie ucznia (cyfrowego tubylca) i
nauczyciela (cyfrowego imigranta) to jak kontakt dwóch odmiennych cywilizacji. [...]
Obcowanie uczniów z nowymi technologiami przekłada się na ważne dla edukacji
zmiany. [...] Samo wzbogacanie techniczno-informatycznego oprzyrządowania szkoły
nie przyniesie pożądanych rezultatów. Warto zatem uruchomić namysł nad pytaniem,
na czym ma współcześnie polegać adekwatność kulturowa szkoły? Rozważania za
pomocą czego uczyć zawsze pozostają wtórne w stosunku do dociekań na temat jak i
czego uczyć ucznia nowej generacji – cyfrowego tubylca.

System sam wypełni nasz PIT.
Wystarczy tylko
kliknąć „zatwierdź”
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób ﬁzycznych wprowadziła nową usługę tzw. „Twój e-PIT”. Zgodnie z nią już za 2018 rok Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) sporządzi zeznania PIT-37 i PIT-38 dla
wszystkich podatników.

Z

eznania udostępnione w ww. usłudze
zostaną przygotowane automatycznie
w systemie teleinformatycznym na podstawie danych będących w posiadaniu szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, tj. m.in.
w oparciu o dane przekazane w informacjach sporządzanych przez płatników za
2018 rok (np. PIT-11, PIT11A, PIT40A,
PIT-8S, PIT-8C), danych uwzględnionych
przez podatnika w zeznaniu podatkowym
za 2017 rok, takich jak np. ulga na dzieci,
nr KRS organizacji pożytku publicznego,
której w 2017 roku podatnik przekazał 1%
podatku.
Zeznania zostaną udostępnione podatnikom
na Portalu Podatkowym, w serwisie podatki.
gov.pl (www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit)
od dnia 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r.
Sporządzone w wymienionej formie zeznanie PIT-37, PIT-38 podatnik będzie mógł:
 zweryfikować i zaakceptować bez
zmian,
 modyfikować, np. w zakresie sposobu
formy opodatkowania (wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca
dziecko), numeru KRS Organizacji Pożytku
Publicznego, na rzecz której chce przekazać
1% podatku, numeru osobistego rachunku
bankowego lub uzupełnić o dane, które organ podatkowy nie posiada np. darowizny
na cele kultu religijnego, darowizny na
cele krwiodawstwa, wydatki poniesione na
cele rehabilitacyjne, na użytkowanie siecie
Internet, wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego i po dokonanych
zmianach je zaakceptować,

 odrzucić i rozliczyć się samodzielnie,
 nic nie robić – wówczas z upływem termi-

nu do składania zeznań rocznych, tj. z dniem
30 kwietnia 2019 r., zeznanie przygotowane
przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie oznaczało złożenie
przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.
Podatnicy, którzy nie będą chcieli skorzystać z zaproponowanej, nowej formy
rozliczenia, będą mogli nadal rozliczyć się
z urzędem skarbowym, składając zeznanie
podatkowe w formie papierowej lub elektronicznej. Nie będzie jednak możliwości
złożenia zeznania w postaci PFR (wstępnie
wypełnione zeznanie podatkowe) lub sporządzenia zeznania na podstawie wniosku
PIT-WZ, jak odbywało się to dotychczas.
Ważne – wszystkie zeznania PIT-37 i
PIT-38 za 2018 rok (bez względu na formę
– tj. papierowo lub elektronicznie) składane
są urzędom skarbowym w terminie od 15
lutego do 30 kwietnia 2019 roku. Zeznania
złożone przed początkiem wymienionego
terminu uznaje się za złożone w dniu 15
lutego 2019 r.
Termin złożenia zeznania PIT-36, PIT-36L
za 2018 rok nie ulega zmianie. Zeznania te
należy składać w terminie od 1 stycznia do
30 kwietnia 2019 r.
Od 2019 r. w przypadku złożenia zeznania
podatkowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej organ podatkowy
dokonuje zwrotu nadpłaty wynikającej z
zeznania w terminie 45 dni od dnia złożenia
zeznania.
(skarb)

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

Ferie w MBP
poniedziałek-piątek 1300-1500
31.01 – GDZIE RAKI ZIMUJĄ, czyli mieszkańcy rzek i jezior
1.02 – CZY DELFIN TO RYBA? – konkursy, quizy, zagadki
II TYDZIEŃ
4.02 – OCEAN ZAKLĘTY W SZKLE, czyli mieszkańcy akwariów
5.02 – MORSKIE CMENTARZYSKA, czyli skarby ukryte na
dnie
6.02 – DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
7.02 – ZIELONO MI, czyli podwodne ogrody
8.02 – PEŁNE WYNURZENIE BO DZIŚ FERII ZAKOŃCZENIE
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REPERTUAR
MISZMASZ CZYLI KOGEL MOGEL 3

ZABAWA, ZABAWA

Filmowe wydarzenie nowego roku to ciąg dalszy przygód Kasi, ekscentrycznej rodziny Wolańskich
i pozostałych bohaterów kultowych komedii „�ogel-mogel”. Oprócz Ewy Kasprzyk na ekranie doborowa obsada: doskonale znani z poprzednich części Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn,
Katarzyna Łaniewska, Jerzy Rogala, Wiktor Zborowski, Paweł Nowisz oraz Aleksandra Hamkało,
Nikodem Rozbicki, Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Anna Mucha, Małgorzata Rożniatowska, Joanna Jarmołowicz, Wojciech Solarz, Mayu Gralińska-Sakai, Mikołaj Roznerski, Michalina
Sosna i Jakub Kucner.
W „Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” główna bohaterka Kasia (Grażyna Błęcka-Kolska) nadal
mieszka we wsi Brzózki i walczy z niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca
niespodziewanie jej syn Marcin (Nikodem Rozbicki) i od razu wpada w kłopoty. Chłopak ma pomysł
na niecodzienny biznes… W tym czasie w Warszawie w rodzinie Wolańskich wybucha kryzys.
Wolańska (Ewa Kasprzyk) – celebrytka i słynna sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną książkę. Jej
bliscy – mąż (Zdzisław Wardejn) i córka Agnieszka (Aleksandra Hamkało) – buntują się i uciekają
z domu. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia (Maciej Zakościelny), który dziś wiedzie wygodne życie u boku żony Marleny (Katarzyna Skrzynecka). Następnie ruszają w nieznane, a finał
tej wycieczki znów przejdzie do legendy!
Gatunek: komedia. Produkcja: Polska.
Premiera: 25 stycznia 2019. Czas trwania: 93 min. Reżyseria: Kordian Piwowarski.
Dni i godziny seansów:  31.01, godz. 16.10  1.02, godz. 16.00  2.02, godz. 16.00
 3.02, godz. 18.00  4.02, godz. 16.00  5.02, godz. 20.00

Najnowsze dzieło twórców hitu „Moje córki krowy” – obrazu, który połączył sukces komercyjny
z artystycznym, zdobywając najważniejsze nagrody Festiwalu Filmowego w Gdyni (Nagrodę Publiczności, Nagrodę Dziennikarzy i Nagrodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych) oraz przyciągając
do kin ponad 700 tys. widzów! Tym razem reżyserka – Kinga Dębska – postanowiła zmierzyć się
z problemem, który może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci, poglądów, statusu społecznego czy materialnego. W rolach głównych w filmie wystąpiły: Agata Kulesza, Dorota Kolak oraz
Maria Dębska. Na ekranie towarzyszą im m.in.: Marcin Dorociński, Barbara Kurzaj, Mirosław
Baka, Przemysław Bluszcz, Jowita Budnik, Marian Dziędziel oraz Tomasz Sapryk. Scenariusz filmu reżyserka napisała wspólnie z Miką Dunin, najsłynniejszą polską blogerką piszącą o kobiecym
piciu. Został on doskonale udokumentowany i uwiarygodniony rozmowami z wieloma kobietami,
zmagającymi się z nałogiem.
40-letnia prokurator Dorota (Agata Kulesza) pije, by – jak sama mówi – „nie zwariować”. Zasłaniając się immunitetem, ukrywa wszystkie wykroczenia popełnione „pod wpływem”. Skutecznie
pomaga jej w tym mąż, znany polityk (Marcin Dorociński). Studentka Magda (Maria Dębska) lubi
ostro imprezować, ale świetnie się uczy i ma super pracę, więc nikt nie robi jej z tego wyrzutów.
Dla szanowanej chirurg – Teresy (Dorota Kolak) każdy pretekst jest dobry, żeby się napić. Alkoholu
nie odmawia sobie nawet w pracy, w szpitalu dziecięcym, którego jest ordynatorem. Wkrótce, w
życiu każdej z kobiet nastąpią wydarzenia, po których ich problem przybierze na sile. Czy wspierane
przez rodziny i przyjaciół bohaterki zdążą go w porę pokonać?
Gatunek: komediodramat. Produkcja: Polska. Premiera: 4.01.2019.
Czas trwania: 98 min. Reżyseria: Kinga Dębska („Moje córki krowy”, „Hel”, „Plan B”).
Obsada: Agata Kulesza, Dorota Kolak, Maria Dębska, Marcin Dorociński, Barbara Kurzaj, Sławomir Zapała, Mirosław Baka, Jowita Budnik, Mateusz Janicki, Dorota Landowska, Przemysław
Bluszcz, Tomasz Sapryk, Justyna Wasilewska, Marian Dziędziel.
Dni i godziny seansów:  1.02, godz. 20.00  2.02, godz. 18.00  3.02, godz. 20.00
 4.02, godz. 18.00  5.02, godz. 18.00

ASTERIKS I OBELIKS.
TAJEMNICA MAGICZNEGO WYWARU
Nominowani do Oscarów twórcy hitów: „Odlot” i „Wall-e” przedstawią ekranizację kultowego
komiksu o Asteriksie i Obeliksie, w zupełnie nowej, animowanej odsłonie. Doskonały humor,
wspaniali bohaterowie, szczypta magii i rewelacyjna zabawa od pierwszej do ostatniej minuty. Oto
film, który zadowoli gusta widzów w każdym wieku. W polskiej obsadzie dubbingowej głosów
tytułowym bohaterom użyczyli Wojciech Mecwaldowski i Wiktor Zborowski. Naprzeciw nich – w
roli złego druida – stanie Kuba Wojewódzki. Autorem iskrzących dowcipem dialogów jest Jakub
Wescile, współautor sukcesu takich filmów, jak: „Kraina Lodu”, „Coco” i „Auta”.
Po pechowym upadku z drzewa, podczas zbiorów jemioły, druid Panoramiks postanawia przejść na emeryturę. Wcześniej jednak musi zadbać o bezpieczeństwo wioski i znaleźć dla siebie godnego następcę.
W towarzystwie Asteriksa i Obeliksa wyrusza więc w świat w poszukiwaniu młodego utalentowanego
druida, któremu mógłby powierzyć tajemnicę magicznego wywaru. Tymczasem o problemach Galów
dowiadują się ich najwięksi wrogowie. Dowodzeni przez Juliusza Cezara i złego druida Sulfuriksa,
Rzymianie wymyślają intrygę, która pozwoli im zdobyć przepis na eliksir siły. Tak rozpoczyna się
wielka, zaczarowana przygoda – prawdziwy kocioł śmiechu i zaskakujących zdarzeń!
Gatunek: animacja. Produkcja: Francja, 2018. Premiera: 18 stycznia 2019.
Czas trwania: 85 min. Reżyseria: Alexandre Astier, Louis Clichy.
Polska obsada dubbingu: Wojciech Mecwaldowski („Asteriks i Obeliks: Osiedle Bogów”, „Rechotek”, „Happy Feet: Tupot małych stóp 2”), Wiktor Zborowski („Zwierzogród”, „Asterix i Obelix:
W służbie Jej Królewskiej Mości”, „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”), Kuba Wojewódzki („7
krasnoludków – Historia prawdziwa”).
Dni i godziny seansów:  30.01, godz. 12.00 3D  31.01, godz. 12.00 2D
 2.01, godz. 14.00 3D  4.01, godz. 14.00 3D  5.01, godz. 14.00 2D

MIA I BIAŁY LEW
Dzieciństwo 10-letniej dziewczynki o imieniu Mia zmienia się w wielką przygodę, kiedy jej rodzice
postanawiają przenieść się z zatłoczonego Londynu do Afryki, aby w jej sercu prowadzić niezwykłą
farmę. Pewnego dnia na świat przychodzi na niej piękne i jedyne w swoim rodzaju białe lwiątko o
imieniu Charlie. Tak zaczyna się historia zdumiewającej przyjaźni między dziewczynką i wyjątkowym
zwierzęciem, którzy wspólnie wychowują się w najbardziej malowniczym zakątku Ziemi. Kiedy
Mia kończy 14 lat, a Charlie dorasta i staje się potężnym lwem, jej ojciec podejmuje dramatyczną
decyzję. Dziewczynka będzie musiała pożegnać się ze swoim dzikim przyjacielem raz na zawsze.
Mia za nic w świecie nie chce na to pozwolić. Próbując uratować Charliego, decyduje się na ucieczkę
w nieznane. Wspólnie z białym lwem opuszcza rodzinną farmę i wyrusza na poszukiwanie nowego
domu dla przyjaciela. Tak oto zaczyna się decydujący test ich przyjaźni i najbardziej niesamowita
przygoda w życiu Mii i potężnego króla zwierząt.
Gatunek: familijny. Produkcja: Francja 2018. Premiera: 1.02.2019.
Czas trwania: 98 min. Reżyseria: Gilles de Maistre.
Obsada: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent („Iluzja”, „Debiutanci”), Langley Kirkwood („Syn
Boży”, „Dredd 3D”), Ryan Mac Lennan.
Dni i godziny seansów:
 1.02, godz. 14.00  3.02, godz. 14.00  6.02, godz. 14.00  7.02, godz. 12.00
 8.02, godz. 18.00  9.02, godz. 14.00  10.02, godz. 18.00

POWRÓT BENA
„Powrót Bena” opowiada historię jednego dnia z życia rodziny Burnsów. Gdy Holly (Julia Roberts)
wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego
syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca
matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie
mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena
może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze
ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.
Reżyseria: Peter Hedges. Gatunek: dramat. Produkcja: USA.
Premiera: 11.01.2019. Czas trwania: 103 min.
Obsada: Lucas Hedges, Rachel Bay Jones, Kathryn Newton, Julia Roberts, Courtney B. Vance,
David Zaldivar.
Dni i godziny seansów:
 1.02, godz. 18.00  2.02, godz. 20.00  3.02, godz. 16.00
 4.02, godz. 20.00  5.02, godz. 16.00

RALPH DEMOLKA W INTERNECIE
Akcja filmu „Ralph Demolka w Internecie” przenosi się z salonu gier do nieznanego i stale rozwijającego się świata internetu. Przy czym nie ma ostatecznej pewności, czy internet przetrwa demolkę
Ralpha… Ralph, czarny charakter gry wideo, wraz z przyjaciółką Wandelopą von Cuks stawiają
wszystko na jedną kartę i wyruszają na tułaczkę po sieci w poszukiwaniu części zamiennej, która
uratuje grę Wandelopy. Zagubieni w nieznanym świecie bohaterowie zdają się w swojej wędrówce na internetową społeczność, w tym twórcę stron internetowych i biznesmena imieniem Yesss
będącego głównym algorytmem i duszą popularnej strony „BuzzzTube”.
Premiera: 11 stycznia 2019. Produkcja: USA. Gatunek: animacja.
Czas trwania: 120 min. Reżyser: Rich Moore, Phil Johnston.
Dni i godziny seansów:
 6.02, godz. 12.00  7.02, godz. 14.00  8.02, godz. 14.00
 9.02, godz. 16.00  10.02, godz. 14.00  11.02, godz. 16.00  12.02, godz. 16.00

DIABLO. WYŚCIG O WSZYSTKO
Pasją Kuby są szybkie samochody, zawrotna prędkość i ekstremalne wyścigi. Jego siostra Lena musi
przejść bardzo kosztowną operację za granicą. Chcąc zdobyć potrzebne środki, chłopak postanawia
brać udział w nielegalnych rajdach. Talent i brawurę młodego kierowcy zauważa wpływowy gangster – Max. Proponuje chłopakowi udział w okrytym złą sławą wyścigu, który niejeden kierowca
przypłacił kalectwem, a nawet życiem. Nagrodą dla zwycięzcy legendarnych zmagań jest tytuł
„Diablo” i kilkaset tysięcy euro. Kuba podejmuje ryzyko i wkracza do podejrzanego świata wielkich
pieniędzy, pięknych kobiet i szemranych interesów. To właśnie w nim poznaje Ewę – obdarzoną
wyjątkową urodą, nieugiętą zawodniczkę, która z zaciętej rywalki staje się jego wielką namiętnością.
Wkrótce na jaw wychodzi jednak prawdziwa tożsamość dziewczyny. Od tego momentu życie Kuby
znajdzie się w wielkim niebezpieczeństwie.
Gatunek: sensacyjny. Produkcja: Polska 2018. Premiera: 18 stycznia 2019.
Czas trwania: 106 min. Reżyseria: Michał Otłowski, Daniel Markowicz.
Obsada: Tomasz Włosok, Karolina Szymczak, Cezary Pazura, Mikołaj Roznerski, Rafał Mohr, Jacek
Beler, Katarzyna Figura, Cezary Łukaszewicz, Aleksy Komorowski, Janusz Chabior, Agnieszka
Włodarczyk, Joanna Opozda, Aleksandra Linda, Cezary Żak, Patricia Kazadi, Marcin „Różal”
Różalski, Wojciech Bocianowski, Karolina Pilarczyk.
Dni i godziny seansów:  6.02, godz. 16.00  7.02, godz. 16.00  8.02, godz. 20.00
 9.02, godz. 20.00  10.02, godz. 20.00  11.02, godz. 20.00  12.02, godz. 20.00

CHŁOPIEC Z BURZY
Pewnego dnia podczas zabawy na plaży Michael znajduje 3 osierocone maleńkie pelikany. Tak zaczyna się niezwykle wzruszająca, pełna humoru i przygód opowieść o przyjaźni i dorastaniu człowieka i
zwierzęcia. O tym jak wiele potrafią sobie nawzajem dać i jak wiele mogą siebie nauczyć. Mozolna
nauka latania, walka z kłusownikami polującymi na nadmorskie ptaki i niekończące się wspólne
wygłupy zacieśniają niezwykłą więź między Michaelem i jednym z pelikanów zwanym Panem Percivalem. W końcu jednak przychodzi moment, gdy pelikan dorasta, a chłopiec musi opuścić domek
na plaży. Czy ich przyjaźń jest w stanie przetrwać? Po wielu latach zamożny biznesmen Michael
Kingsley powraca w rodzinne strony, by opowiedzieć swojej ukochanej wnuczce o niezwykłym
przyjacielu z dzieciństwa. Stojąc u progu życiowych podsumowań rozumie, że nie rodzinna fortuna,
ale ta niezwykła opowieść jest najcenniejszym dziedzictwem, które może przekazać Madeline.
Gatunek: familijny. Produkcja: Australia 2018. Premiera: 18 stycznia 2019.
Czas trwania: 99 min. Reżyseria: Shawn Seet.
Obsada: Geoffrey Rush („Blask” – OSCAR, „Jak zostać królem”, „Zakochany Szekspir”, „Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara“, „Koneser”), Jai Courtney („Terminator: Genisys”, „Legion
samobójców”, „Niezgodna”, „Szklana pułapka 5”), David Gulpilil („Australia”, „Polowanie na
króliki”, „Krokodyl Dundee”).
Dni i godziny seansów:
 8.02, godz. 16.00  9.02, godz. 18.00  10.02, godz. 16.00
 11.02, godz. 18.00  12.02, godz. 18.00.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

Zimowy bieg przed Ekstremalnie
ciepłą Maltą
po Górach Stołowych
Niemal pół tysiąca zawodników wzięło udział w Zimowym
Górskim Półmaratonie Ślężańskim w Sobótce.

Złotoryjscy biegacze szlifują swoją formę przed rozpoczęciem nowego sezonu. Robią to w
niezwykle ciężkich warunkach.

N

Z

a imprezę wybrali się także
złotoryjanie. Dla Roberta
Kuriaty (ZLB Złotoryja) był to
ostatni sprawdzian przed GIG

Maraton Malta.
– Uwielbiam biegać w tych zawodach. Podczas tegorocznej edycji
było naprawdę zimowo. Na dole
megabłoto, a na górze wspaniałe
zimowe klimaty. Takiego biegania
i ścigania dawno już nie doświad-

czyłem – chwali Kuriata, który
w klasyfikacji generalnej zajął 6.
miejsce, a w kategorii wiekowej
był najszybszy (czas 1:55:23).

na Szczeliniec, gdzie znajdowała
się meta.
Wyniki złotoryjan: 69. Tomasz
Antosiak (czas 3:02:36), 94.
Tomasz Bosakiewicz (OLAWS
– 3:10:45), 409. Agnieszka Kubów (ZLB – 4:29:66), 413. Aneta
Jaworowska (ZLB – 4:31:43),
414. Andrzej Cukrowski (ZLB –
4:31:43).
fot. Andrzej „Knocik” Cukrowski

(reds)
fot. fanpage „o biegaczach, dla
biegaczy”

Liceum Ogólnokształcące pokonało na własnym parkiecie
koszykarską drużynę ZSZ w ramach Licealiady szczebla
powiatowego.
icealiści pokonali swoich
kolegów 33:26. Była to
pierwsza część dwumeczu. Jeśli
LO pokona ZSZ w spotkaniu
rewanżowym, to automatycznie
awansuje do rozgrywek pod-

nowego sezonu, wystartowali w
sobotę w bardzo wymagającym
i trudnym technicznie Zimowym
Półmaratonie Gór Stołowych.
Trasa biegła szlakami turystycznymi Gór Stołowych z dużą
ilością skał, zakrętów, przewyższeń oraz sporym zaśnieżeniem i
oblodzeniem.
Ostatni odcinek tradycyjnie
prowadził słynnymi schodami

W Sobótce pobiegł także Tomasz Antosiak (Tmteam), który z
czasem 2:16:05 uplasował się na
39. pozycji.

Licealiada
dla… liceum
L

ima to dla naszych zawodników intensywny czas treningowy przed nowym sezonem.
W początkowym okresie przygotowawczym szczególnie ważne
jest zbudowanie odpowiedniej
siły biegowej. Zawodnicy Złotoryjskiej Ligi Biegowej oraz
Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju Sportowego, którzy bardzo
intensywnie przygotowują się do

strefy legnickiej. Jeśli przegra,
to o awansie zadecydują punkty
zdobyte w obu meczach.
Termin drugiego spotkania nie
został jeszcze ustalony.
(ms)

Ruszyły zapisy do drugiej
edycji Złotej Dychy
Do maja jeszcze daleko, jednak organizatorzy biegu Złota Dycha już teraz zapraszają do
zapisów.

N

ie ma się co dziwić, gdyż
ubiegłoroczna edycja przyciągnęła na linię startu ponad 300
zawodników, a w tym roku spodziewamy się ich jeszcze więcej.
W tej chwili do udziału w imprezie
zapisało się już ok. 40 osób.
Bieg odbędzie się 25 maja. Start

i meta zostaną zorganizowane w
Rynku. „Dycha” zostanie przeprowadzona ulicami: Rynek, Mickiewicza, Pocztową, Klasztorną, Boh.
Getta Warszawskiego, Konopnickiej, św. Jadwigi, pl. Matejki, Górną, Solną, pl. Lotników Polskich,
al. Miłą, Chopina, Basztową, pl.

Reymonta i Żeromskiego.
Zawodnicy będą mieli do wyboru 2 lub 4 okrążenia, co daje
odpowiednio 5 i 10 km.
Szczegóły dostępne na stronie:
www.facebook.com/zlotoryjskazlotadycha.
(ms)

Pomimo zimy, biegali po błocie
Grupa złotoryjskich biegaczy wzięła udział w kolejnym biegu z cyklu Grand Prix Zagłębia
Miedziowego w biegach przełajowych.

P

iąty bieg odbył się w Chocianowie i ukończyło go 197 uczestników. Rewelacyjnie spisały się
zawodniczki OLAWS-a Złotoryja.
Anna Ficner zajęła pierwsze miejsce
wśród kobiet (23:50), a Ewa Łuka-

siewicz była 3. z czasem 27:39.
Ogólnie w biegu wystartowała
7-osobowa reprezentacja OLAWS
-a Złotoryja. Nasi zawodnicy zajęli następujące miejsca w kategorii
open: 12. Anna Ficner, 39. Daniel

Duda (26:57), 41. Tomasz Hołówka (27:00), 55. Ewa Łukasiewicz,
98. Bogdan Bernat (30:48), 126.
Paulina Dorsz (32:49), 157. Marcin Wilk (34:28).
(reds)
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OG£OSZENIA DROBNE
 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.
 Wynajmę mieszkanie w Złotoryi,
ul. Nad Zalewem. 3 pokoje, parter.
Tel. 781 007 890.
 Naprawiam każdy model: Apple, iPhone, iPad, MacBook. Naprawa płyt głównych, ekranów,
baterii. Tel. 578 895 105.
Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz.
2204, 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
położonej w Wilkowie-Osiedlu przeznaczonej do oddania w użyczenie w
drodze bezprzetargowej (zarządzenie
nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 9 stycznia 2019 r.).

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

PROTEZOWNIA

FOTOGRAFIA CYFROWA

technik dentystyczny
Wiesław Sobieszek

Z³otoryja, ul. J. S³owackiego 5
tel. 504 018 336
szpalaroman@gmail.com

 protezy  korony  mosty
 ekspresowa naprawa
protez zębowych
Tel. 76 878 35 91,
606 744 898.

Roman Szpala

 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.

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

PRZYJMUJE:

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy

specjalista neurolog

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o łącznej
powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń wynoszącej
167,60 m2, w tym: lokal mieszkalny 49,90 m2, pomieszczenia
przynależne 117,70 m2, położony w budynku mieszkalnym nr
114 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie wraz ze
sprzedażą udziału 3181/10000 części w elementach wspólnych
budynku i w prawie własności działki gruntu nr 420/343 obręb
2 o powierzchni 0,2643 ha. Dla lokalu prowadzona jest księga
wieczysta LE1Z/00034412/5. Nieruchomość wolna od praw i
roszczeń osób trzecich.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: mieszkalnictwo istniejące i planowane;
usługi publiczne i komercyjne – wbudowane oraz w samodzielnych obiektach kubaturowych.
Cena wywoławcza wynosi: 99 000,00 zł.
Wadium w wysokości 19 800,00 złotych winno wpłynąć na konto
Urzędu Miasta Wojcieszów PBS Złotoryja O/Świerzawa, nr 08
8658 1019 0000 1964 2000 0050 ze wskazanym adresem nieruchomości najpóźniej do dnia 4 marca 2019 r.
Przetarg odbędzie się dnia 7 marca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1 – sala
posiedzeń, I piętro, pokój nr 13.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie
internetowej gminawojcieszow.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów oraz rozplakatowana na
terenie miasta.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać
w siedzibie Urzędu Miasta, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr.
75 751 23 73.

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
NIEZABUDOWANEJ
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka
nr 105/6 o powierzchni 0,0974 ha, położona w obrębie 1 miasta Złotoryi przy ul. Grunwaldzkiej. Działka
wchodzi w skład kompleksu kilku działek rolnych. Teren rolny ograniczony jest od zachodu nasypem linii
kolejowej i od południa linią kolejową, która przylega na całej długości dz. 105/4, a od wschodu przylega do
ogrodzonego terenu mieszkaniowo-produkcyjnego. Działka nr 105/6 jest bezpośrednio przy ulicy. Wjazd na
teren rolny od ul. Grunwaldzkiej odbywa się poprzez drogę wewnętrzną nr 106, przy wschodniej granicy działki. Na środku działki nr 105/6 jest wydzielona inna działka nr 105/5, która jest zabudowana przepompownią
ścieków. Teren przepompowni jest ogrodzony. Na wycenianej działce 105/6 jest ustanowiona służebność
dojazdu. Działka obecnie jest dzierżawiona. Obecny dzierżawca po ewentualnym nabyciu nieruchomości
przez inną osobę będzie musiał zdemontować bramę na drodze 106.
Sieci uzbrojenia terenu przebiegają w ul. Grunwaldzkiej.
Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RI – grunty rolne.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi podjętym uchwałą
Rady Miejskiej nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 31.12.2004 r., nr 263, poz.
4654), zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl.
z 2.08.2007 r., nr 185, poz. 2390): R – grunty rolne.
Działka nr 105/6 znajduje się na terenach narażonych na zalewanie wodami powodziowymi Q=1%.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Cena nieruchomości: 29 219,71 zł brutto (23 755,86 zł netto plus 5 463,85 zł – 23% VAT).
Wadium: 3000 zł do 18.02.2019 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 300 zł.
Termin przetargu: 22.02.2019 r., godz. 11.00.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest
przedmiotem zobowiązań. Przez działkę nr 105/6 ustanowiona będzie nieodpłatna służebności przejazdu
i przechodu na działkę nr 105/5 w obrębie 1 miasta Złotoryi na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr
105/5 w obrębie 1 miasta Złotoryi.
Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby ﬁzyczne i
prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1
i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 15.01.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr
11 – I piętro).
Forma przetargu: przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych
zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
1405), które spełniają warunki określone w art. 6 ww. ustawy.
Uzasadnienie ograniczenia przetargu: w myśl art. 2a ust. 1 i 2, art. 3 ust. 7 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1405) nabywcą nieruchomości
rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
Warunki udziału w przetargu:
- pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok.9, I piętro), pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie
do 18.02.2019 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu
ograniczonym działka nr 105/6, obr. 1”;
- wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2019 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-35062000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 18.02.2019 r. do godz. 1500.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:
- oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa
rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
- oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego;
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze
której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
- dokumenty potwierdzające kwaliﬁkacje rolnicze zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust.
9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 1405).
Lista osób zakwaliﬁkowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, na tablicy ogłoszeń w terminie do dnia 20.02. 2019 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium,
a osoby reprezentujące osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu
notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg
wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na
rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi
koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe
związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich
1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
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. 2204, ze zm.) Burmistrz
Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców na czas od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykaz ten stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr 0050.14.2019
z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz
dotychczasowych dzierżawców na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.13.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

Burmistrz Miasta Wojcieszów
informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/
prawo_lokalne/zarządzenia został
podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiący
załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów nr
0050.28.2019.
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Rozkład
godzin
pracy
Rozkład
godzin
pracyaptek
aptekogólnodostępnych
ogólnodostępnych
prowadzonych
tereniepowiatu
powiatuzłotoryjskiego
złotoryjskiego
prowadzonych
nanaterenie
lutym 2019r.
wwlutym
2019r.
Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)
Dzień
miesiąca

Dzień
miesiąca
1

1

niedziele i święta oraz inne dni wolne
od godz. 8:00 do 21:00

niedziele i święta oraz inne dni wolne
od godz. 8:00 do 21:00

2
3

2

4

3

5

4

Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres,
nr telefonu)
w porze
nocnej, w danym miesiącu,

6

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

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

7

5

8

6

9

7

10

8

Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139

11
12

9

13

10

14

11

15

12

16
17

13

19

15

20

17

21
22
23

18

24

19

25

20
21
22
23

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

18

14

16

Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139

26
27
28

Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87

w następujących dniach

w porze od
nocnej,
danym
godz.w21:00
do miesiącu,
8:00
w następujących dniach
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
od godz.
21:00 do 8:00
59-500 Złotoryja,
76/878-15-49

Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska
2a,59-500
Złotoryja,
723 222
342
Apteka
„NOVA”,
ul. Wojska
Polskiego
4a
59-500 Złotoryja,
697 983
Apteka
„POD ARNIKĄ”
pl. 698
Jana Matejki 11

59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka
„NOVA
ZALEWEM”,
ul.J.Kaczawska
Apteka
„PODNAD
ZŁOTĄ
WAGĄ”, Ul.
Piłsudskiego 27,
2a,59-500
Złotoryja,76/878-31-04
723 222 342
59-500 Złotoryja
59-500
Złotoryja,
76/
878-31-04
59-500
Złotoryja,
697
698
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul.983
Kaczawska
7,
Apteka
„POD
ARNIKĄ”
pl.
Jana Matejki
11
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-500
Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
Apteka
„POD
ZŁOTĄ76/
WAGĄ”,
Ul. J. Piłsudskiego 27,
59-500
Złotoryja,
878-36-87
59-500
Złotoryja
76/878-31-04
Apteka
„WIESIOŁEK”,
Pl. Wolności 11,
59-540
Świerzawa,
75/713-46-96
59-500
Złotoryja,
76/
878-31-04
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-500
Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
Apteka
„CENTRUM”,
Ul. Rynek Ul.
7, Staromiejska 2
Apteka
„Centrum Zdrowia”,
59-500
Złotoryja,
76/750-01-52
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka
„ZDRÓJ”, ul.Pl.
Kaczawska
Apteka
„WIESIOŁEK”,
Wolności7,11,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-540
Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
Apteka
„ZDROWIE”,
ul. Bolesława
59-500
Złotoryja, 76/87835-15 Chrobrego 95,
59-550
Wojcieszów,
75/712-52-82
Apteka
„ZDRÓJ”, ul.
Kaczawska 7,
59-500
Złotoryja,
76/
878-40-25
Apteka „Centrum Zdrowia”,
Ul. Staromiejska 2
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08

Apteka
„ZDRÓJ”,
ul. Kaczawska
7, 46,
Apteka
„HERBOWA”,
pl. Wolności
59-540
Świerzawa,
600-043-139
59-500
Złotoryja,
76/ 878-40-25
Apteka
„NIEBO”,
Pl. Reymonta
8a
Apteka
„POD
ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki
11
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul.76/878-15-49
Kaczawska 7,
59-500
Złotoryja,
Apteka
„NOVA
NAD
ZALEWEM”, ul. Kaczawska
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
2a,59-500 Złotoryja, 723 222 342
Apteka
„DBAM O ZDROWIE”,
ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja,
697 Ul.
983Rynek
698 7,
Apteka
„CENTRUM”,
59-500
Złotoryja, 73/669-81-08
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka
„HERBOWA”,
pl.pl.
Wolności
46,46,
Apteka
„HERBOWA”,
Wolności
59-540
Świerzawa,
600-043-139
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka
„NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-500
Złotoryja, 76/854-92-56
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500
Złotoryja,
Apteka
„NOVA”,
ul. 76/878-51-50
Wojska Polskiego 4a
Apteka
„WIESIOŁEK”,
Pl. Wolności 11,
59-500
Złotoryja,
76/878-15-49
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
2a,59-500
Złotoryja, 723
222 342
59-550 Wojcieszów,
75/712-52-82
59-500
Złotoryja,
697
983
698 7, 7,
Apteka
„CENTRUM”,
Rynek
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul.Ul.
Kaczawska
59-500
Złotoryja,
878-40-25
59-500
Złotoryja,
76/76/
878-36-87
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
Apteka
„HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
59-540
Świerzawa, 600-043-139
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500
Złotoryja,
878-40-25
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul.76/
Kaczawska
7,
Apteka
„VITA”,
ul.
Rynek
6/1,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
59-500
Złotoryja,
76/878-51-50
59-500
Złotoryja,
73/669-81-08
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82

