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Sąd unieważnił
złotoryjskie wybory!
Wybory do Rady Miejskiej w Złotoryi w okręgu nr 5 będą powtórzone – tak zadecydował we wtorek 12 lutego Sąd Okręgowy w Legnicy. To efekt protestu wyborczego, który zaraz po
październikowym głosowaniu złożył Dariusz Widomski, jeden
z kandydatów na radnego w tej części miasta. Udowodnił,
że nieprawidłowo wydane karty z innego okręgu mogły mieć
wpływ na wynik wyborów, które wtedy przegrał. Najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca poznamy termin
powtórnego głosowania.
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W Złotoryi stanęła lodówka społeczna
– na jedzenie dla najuboższych
Zgłaszają się
pierwsi lokatorzy
czynszówki
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KRONIKA
POLICYJNA

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

Wykręcił samobója za 70 tysięcy
Policja schwytała kierowcę, który rozorał kołami samochodu murawę boiska piłkarskiego w Zagrodnie. Został zatrzymany chwilę
po swoim chuligańskim wybryku, gdy mył samochód w Skorze.

B

Blachy wyparowały

(Pow. złotoryjski) – Mieszkaniec WilkowaOsiedle poinformował, że nieznana osoba
ukradła mu tablice rejestracyjne pojazdu.
Do podobnych sytuacji doszło w Sokołowcu oraz w Złotoryi przy ul. Nad Zalewem. Warto wiedzieć, że kradzież tablic
rejestracyjnych powinna być niezwłocznie
zgłoszona na policję. Poinformowanie o
kradzieży tablic jest podstawą do ochrony
przed problemami prawnymi w sytuacji,
kiedy zostaną one użyte do popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia.

Okradli sklep od tyłu

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy weszli na
zaplecze sklepu przy ul. Basztowej, gdzie
z otwartego pomieszczenia socjalnego ukradli portfel z dokumentami i pieniędzmi.

Będą się dogrzewać

(Złotoryja) – Wykorzystując brak należytego zabezpieczenia pomieszczenia gospodarczego przy ul. Polnej, nieznani sprawcy
dostali się do środka i ukradli elektronarzędzia oraz butlę gazową z palnikiem.

Ukradli… gołębie

(Olszanica) – Nieznani sprawcy włamali
się do gołębnika, z którego ukradli gołębie
różnych ras o łącznej wartości ponad 1
tys. zł.

Stare telefony
w cenie

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali się
do piwnicy budynku przy ul. Hożej i ukradli
elektronarzędzia, latarkę oraz stacjonarny
aparat telefoniczny.

Napad na szkołę

(Brochocin) – Nieznani sprawcy, poprzez
podważenie okna, dostali się do szkoły
podstawowej, skąd ukradli sprzęt elektroniczny i komputerowy o łącznej wartości
ok. 1 tys. zł.

Altanki na celowniku

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali się
do dwóch sąsiadujących ze sobą altanek
ogrodowych przy ul. Legnickiej i ukradli z
nich przedłużacze, przewody elektryczne
oraz drobne narzędzia ogrodnicze i ślusarskie.
Na podst. inf. st. sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

ezmyślność ludzka nie zna granic.
W niedzielne przedpołudnie 24-letni
mężczyzna wjechał samochodem na boisko Orła Zagrodno i zaczął po nim kręcić
kółeczka. Wiele kółeczek. Okazały się
katastrofalne dla rozmokłej w wyniku roztopów murawy – powstały w niej wyrwy
i koleiny. Działacze miejscowego klubu
piłkarskiego wycenili wstępnie, że koszty
przywrócenia trawiastej nawierzchni do
poprzedniego stanu mogą wynieść nawet
70 tys. zł.
Komenda Powiatowa Policji w Złotoryi
zgłoszenie o zniszczeniu boiska przez męż-

czyznę siedzącego za kierownicą
samochodu osobowego otrzymała
w niedzielę w południe.
– Podejrzany o ten czyn mężczyzna został zatrzymany chwilę po
tym, jak odjechał z terenu boiska
sportowego. W sąsiedniej miejscowości w brodzie rzeki kończył
właśnie opłukiwać samochód
z naniesionego błota i trawy.
Usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa
zniszczenia mienia, do którego się przyznał.
Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet
do 5 lat. Musi się on liczyć także z pokryciem

kosztów naprawy boiska – zapowiada st.
sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy
KPP Złotoryja.
(as)/fot. Dawid Graczyk

Przestępca na traktorze
Zanim zatrzymała go policja, złamał wszystkie najważniejsze przepisy dotyczące poruszania się pojazdami po
drogach publicznych. No może prawie wszystkie, bo traktorzysta z okolic Zagrodna był trzeźwy, co – biorąc pod
uwagę stan ciągnika rolniczego – nie było wcale takie oczywiste.

P

olicjanci złotoryjskiej drogówki w jednej z miejscowości na terenie gminy
Zagrodno zatrzymali do kontroli ciągnik
rolniczy z przyczepą, kierowany przez 30letniego mężczyznę.
– Powodem zatrzymania był brak tablic
rejestracyjnych. W trakcie kontroli okazało
się, że traktor nie posiada ważnych badań
technicznych i nie ma opłaconej polisy
obowiązkowego ubezpieczenia OC. Z kolei
przyczepa w ogóle nie była dopuszczona do

ruchu. Dodatkowo sprawdzenie w policyjnych systemach informatycznych wykazało,
że mężczyzna posiada aktualny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
wydany na okres 3 lat – wylicza st. sierż.
Dominika Kwakszys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
Traktorzysta w czasie jednej przejażdżki
swoim ciągnikiem popełnił kilka wykroczeń
i jedno przestępstwo polegające na niezastosowaniu się do orzeczenia sądu o zakazie

kierowania pojazdami mechanicznymi.
Odpowie za nie przed sądem. 30-latkowi
grozi kara pozbawienia wolności nawet do
5 lat oraz wysoka grzywna. Konsekwencji
finansowych swojego czynu z pewnością
nie uniknie, bo funkcjonariusze skierowali
pismo do Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego informujące o niezawartej
polisie OC, za co grozi grzywna w wysokości ponad 6 tys. zł.
(as)

Samochód uderzył w pieszego
Do groźnego w skutkach potrącenia pieszego na oznakowanym przejściu doszło na ul. Legnickiej w Złotoryi.
Ciężko ranny mężczyzna traﬁł do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja, która apeluje jednocześnie do
kierowców o ostrożność.

D

o zdarzenia doszło w środę 13 lutego
ok. godz. 17:55 na drodze wylotowej
w kierunku Legnicy, na przejściu przy basenie. – Policjanci wykonujący czynności
na miejscu zdarzenia ustalili, że kierujący
samochodem osobowym marki Skoda
potrącił przechodzącego przez jezdnię na
oznakowanym przejściu dla pieszych mężczyznę. 36-latek z ciężkimi obrażeniami,
ale nie zagrażającymi jego życiu i zdrowiu,
został przewieziony przez zespół pogotowia
ratunkowego do szpitala. 57-letni kierujący
został przebadany na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.
Wszystkie okoliczności tego zdarzenia
będą wyjaśniane przez policjantów w prowadzonym postępowaniu – tłumaczy st.
sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
Pora roku i obecna aura sprawiają, że warunki na drogach są bardzo zmienne, zdradliwe i niebezpieczne. Dlatego policjanci ruchu
drogowego apelują do wszystkich – zarówno
do kierowców, jak i pieszych – o zachowanie
szczególnej ostrożności i rozwagi.
– Jezdnie w niektórych miejscach mogą
być już przymrożone, a w związku z tym
śliskie, a w takich sytuacjach koła łatwo
tracą przyczepność. Pamiętajmy, że opady

atmosferyczne wydłużają drogę hamowania
pojazdu, w skrajnych wypadkach kierujący
może wpaść w poślizg i nie zapanować nad
samochodem. Wyprzedzanie, wymijanie,
wchodzenie w zakręt w takich warunkach
może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy
powinni pamiętać o tym, aby poruszać się
po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze lub gdy zapada
zmrok, należy zwolnić w myśl zasady, że

wolniej znaczy bezpieczniej. Apelujemy o
to by nie szarżować, myśleć i przewidywać
zagrożenia – dodaje pani rzecznik.
O rozsądku powinni też pamiętać piesi.
Policja apeluje do nich, by nie wchodzili
bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd.
Nawet na przejściu dla pieszych należy się
upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować.
Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na
przejściu, ale zasada ograniczonego zaufania
ma tutaj jak najbardziej zastosowanie. (as)
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Sąd unieważnił złotoryjskie wybory!
Wybory do Rady Miejskiej w Złotoryi w okręgu nr 5 będą powtórzone – tak zadecydował we wtorek 12 lutego Sąd Okręgowy w
Legnicy. To efekt protestu wyborczego, który zaraz po październikowym głosowaniu złożył Dariusz Widomski, jeden z kandydatów na radnego w tej części miasta. Udowodnił, że nieprawidłowo wydane karty z innego okręgu mogły mieć wpływ na wynik
wyborów, które wtedy przegrał. Najprawdopodobniej na przełomie lutego i marca poznamy termin powtórnego głosowania.

C

hodzi o głosowanie przeprowadzone w Obwodowej Komisji
Wyborczej nr 2, znajdującej się w
Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji. W niedzielę 21 października
głosowali tam wyborcy z dwóch
okręgów: nr 5 i nr 13. W każdym z
nich była inna lista kandydatów na
radnych. W wyniku błędu członków komisji przez kilka godzin po
otwarciu lokalu wyborcom z okręgu
nr 5 wydawano karty do głosowania
z nazwiskami kandydatów z okręgu
nr 13.
Błąd wyszedł na jaw jeszcze w
trakcie głosowania, ale komisja
zdążyła wydać do tego czasu 34
nieprawidłowe karty – tak wykazało postępowanie przed sądem.
Kart z nazwiskami kandydatów na
radnych w okręgu nr 5 wydanych
zostało 380, a na listach widniało
414 podpisów wyborców, którzy
tego dnia przyszli zagłosować do
ośrodka kultury. Zdaniem sędziego,
te nieprawidłowości mogły zaważyć

na ostatecznym wyniku wyborów,
gdyż poszczególnych kandydatów
dzieliły niewielkie różnice w głosach: Ewa Miara, która głosowanie
wygrała, miała 87 głosów, Dariusz
Widomski – 76, Sylwia Jasionowicz
65, a Ewa Pawłowska 64.
– W wyniku tej pomyłki mogło się
tak zdarzyć, że wyborcy, którzy
przychodzili oddać na mnie głos,
nie mieli możliwości tego zrobić, bo
nie widzieli na karcie do głosowania
mojego nazwiska. W tej sytuacji
pozostawało im zakreślenie innego
kandydata lub wrzucenie czystej
karty, kilka takich zostało zresztą
wyciągniętych z urny. Dlatego
zdecydowałem się na złożenie protestu – tłumaczy Dariusz Widomski,
który startował z listy KWW SLD
Lewica Razem.
Sąd Okręgowy wygasił też mandat
Ewy Miary. To oznacza, że w najbliższych miesiącach rada miejska
będzie pracowała w okrojonym,
14-osobowym składzie.

Wyrok nie jest prawomocny.
Komisarz wyboczy ma 7 dni na
złożenie odwołania. Jeśli tego nie
zrobi, wyrok się uprawomocni i w
ciągu kolejnych 7 dni wojewoda
dolnośląski wyda postanowienie,
w którym poda termin powtórnych
wyborów w okręgu nr 5. Samo
głosowanie powinno się odbyć na
przestrzeni kolejnych 90 dni.
Okręg nr 5 to ulice: Bohaterów
Getta Warszawskiego, Klasztorna,
Konopnickiej, Staromiejska, Żeromskiego oraz place Reymonta i
Uciecha.
rzypomnijmy, że do legnickiego sądu wpłynęły łącznie aż
3 protesty wyborcze ze Złotoryi.
Ich autorzy żądali unieważnienia
wyborów do rady miejskiej ze
względu na nieprawidłowości przy
wydawaniu kart do głosowania.
Wniosek jednego z nich, Artura
Kuby, został oddalony jeszcze na
początku grudnia ubiegłego roku.
Kuba startował podczas paździer-

P

Bez mostu na drodze do Świerzawy
– objazd przez Jawor
Będą spore problemy z dojazdem drogą wojewódzką ze Złotoryi do Świerzawy. Na początku marca rusza przebudowa zabytkowego mostu nad Kaczawą w Sędziszowej. Przeprawa
zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Objazd wytyczono przez… Jawor.

Z

arządca drogi wojewódzkiej 328, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
poinformowała na swojej stronie
internetowej, że od poniedziałku
4 marca, w związku
z przebudową mostu
w Sędziszowej, będzie wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu na trasie
Złotoryja-Świerzawa. Wykonawca nie
przewiduje ustawienia przeprawy tymczasowej, więc oficjalny objazd został
poprowadzony drogami wojewódzkimi
i krajowymi przez Jawor, Bolków i
Kaczorów, co wydłuża przejazd ze
Złotoryi do Świerzawy z 17 do 69
km. Można się więc spodziewać, że
z tej opcji raczej nie będą korzystać
miejscowi kierowcy, którzy pojadą
bocznymi drogami powiatowymi i
gminnymi. Ze stolicy poświstu złotoryjskiego do Świerzawy będzie
się można dostać przez Sępów i
Gozdno lub przez Sędziszową i
Lubiechową.
Wykonawcą robót budowlanych
jest Zakład Inżynierii LądowoWodnej JAZ z Kunic. Inwestycja
będzie kosztować prawie 2 mln

zł. Prace mają się zakończyć w
połowie grudnia tego roku.
ost w Sędziszowej to obiekt
jednoprzęsłowy o konstrukcji łukowej, ze sklepieniem wyko-

M

biegnącej wzdłuż Kaczawy drodze wojewódzkiej 328. DSDiK,
chcąc przedłużyć eksploatację
wysłużonej przeprawy, kilka lat
temu wprowadziła na niej zwężenie obustronne,
które uniemożliwia
mijanie się dwóch
ciężarówek. Ruch na
moście odbywa się w
tej chwili wahadłowo – środkiem, co
pozwala na przejazd
pojazdów o większym tonażu.
rzypomnijmy, że
w ubiegłym roku
DSDiK wyremontowała zabytkową
przeprawę pomiędzy Starą Kraśnicą
i Wojcieszowem, a kilka lat wcześniej most w tej pierwszej miejscowości. Ku końcowi zmierzają prace
budowlane na stawianym od nowa
obiekcie mostowym w Nowym
Kościele, najdłuższym na trasie
328. Na przebudowę czekają jednak
jeszcze dwa walące się mosty w
Starej Kraśnicy oraz przeprawy w
Krzeniowie (na potoku Wilcza) i
Świerzawie (na potoku Kamiennik),
gdzie również ze względów bezpieczeństwa zarządca wprowadził
obustronne zwężenia.

P

nanym z ciosów kamiennych. To
zabytek techniczny, znajdujący
się pod ochroną konserwatora.
Przebudowa ma być tak wykonana, by zachował się historyczny charakter przeprawy przez
Kaczawę. Jednocześnie zakres
zaplanowanych robót budowlanych umożliwi zwiększenie jego
nośności oraz dostosuje obiektu
do obowiązujących standardów
dróg wojewódzkich.
Most jest obecnie w bardzo
złym stanie technicznym, podobnie zresztą jak większość tego
typu obiektów inżynieryjnych na

(as)

nikowych wyborów z listy KWW
Barbary Zwierzyńskiej Działajmy
Razem. Miał 211 głosów – o 14
mniej niż Stanisław Pazera z KWW
Łączy Nas Złotoryja, który ostatecznie zdobył mandat radnego.
Jak pisze portal 24legnica.pl, podstawą do zakwestionowania tego
wyniku były nieprawidłowości, do
których doszło 21 października w
Obwodowej Komisji Wyborczej
nr 7, pracującej w lokalu przy ul.
Górniczej (Przedszkolu Miejskim
w Złotoryi). Rozprawa wykazała,
że jej członkowie zostali niedostatecznie przeszkoleni przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego
w Jeleniej Górze. W efekcie tego
zaniedbania nie wiedzieli, że obsługują 2 jednomandatowe okręgi
wyborcze: okręg nr 8 i okręg nr 9.
Od godz. 7 do godz. 8.30 wszystkim zgłaszającym się do lokalu
wyborcom wydawali wyłącznie
karty z nazwiskami kandydatów
z okręgu nr 8. Około godz. 8.30 w
lokalu pojawił się wyborca, który
chciał zagłosować na Artura Kubę
i nie znalazłszy jego nazwiska na
liście kandydatów, zgłosił przewodniczącej komisji, że wydano
mu niewłaściwą kartę. Postępowanie przed sądem potwierdziło, że
błąd komisji był bezsprzeczny. To
nie wystarczyło jednak, by orzec o
nieważności wyborów, gdyż to na
Arturze Kubie jako wnioskodawcy
ciążył obowiązek udowodnienia,

NR 3 (1015)  STR. 3
że gdyby głosowanie przeprowadzono prawidłowo, to on a nie
Stanisław Pazera zostałby radnym.
Tego nie udało mu się przed sądem
jednoznacznie wykazać. Przewodnicząca komisji twierdziła,
że nieprawidłowe karty wydano
tylko 5 wyborcom z okręgu Kuby,
a wnioskodawca przegrał większą różnicą głosów. Dlatego sąd
oddalił wniosek o unieważnienie
wyborów.
Na sądowe rozstrzygnięcie swojego protestu wyborczego czeka
też Rafał Zaczkowski, który w
październikowych wyborach również startował z KWW Działajmy
Razem. W okręgu nr 6 zdobył 104
głosy, tyle samo co Józef Banaszek
z KWW Ireneusz Żurawski, więc
Miejska Komisja Wyborcza w
Złotoryi musiała zrobić losowanie.
To wygrał Banaszek. Zaczkowski podważa jednak sam sposób
przeprowadzenia losowania, jak i
przebieg głosowania. Twierdzi, że
wygrał jednym głosem, a w urnie
wyborczej po kilku godzinach od
zakończenia głosowania znalazła
się dodatkowa karta z głosem na
jego rywala, której wcześniej nie
było.
– Liczba kart wydanych nie zgadzała się z liczbą kart wyciągniętych z
urny. Ponadto pełnomocnik naszego
komitetu nie został poinformowany
o terminie losowania. Dlatego złożyłem protest z żądaniem unieważnienia wyborów – tłumaczy były
kandydat na radnego w kręgu nr 6
(ul. Basztowa, Joannitów, Rynek,
pl. Niepodległości i pl.800-lecia).
Pierwsze posiedzenie sądu w tej
sprawie odbyło się w grudniu 2018
r., termin kolejnej rozprawy nie
został jeszcze ustalony.
(as)

Reklamacja za
wodę skuteczna
Nie będzie rekordowo drogiego sezonu kąpielowego w
historii Złotoryi – Wody Polskie wycofały się z naliczania
naszemu miastu blisko 85 tys. zł opłaty za wpuszczenie
wody do zalewu.

P

rzypomnijmy: na początku
grudnia zeszłego roku Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie ustaliło dla Hali
Sportowej „Tęcza” (która jest
administratorem zbiornika) opłatę
zmienną za pobór wód powierzchniowych w okresie od kwietnia
do września 2018 r. Opiewała
ona na kwotę 84 357 zł. Ta informacja mocno zbulwersowała
władze miejskie, które uznały ją za
„kuriozalną”. Miasto wprawdzie
zapłaciło opłatę, ale burmistrz
Robert Pawłowski zapowiedział
odwołanie od krzywdzącej decyzji.
Tak też się stało. W przeddzień
świąt Bożego Narodzenia kierownictwo „Tęczy” złożyło reklamację w Wodach Polskich. Skuteczną

– administracja rządowa wycofała
się z naliczania opłaty. „PGW
Wody Polskie Zarząd Zlewni
w Legnicy informuje, że uznaje
wniesioną reklamację. W związku
z tym informacja ustalająca wysokość opłaty zmiennej za II i III
kwartał mnie powoduje żadnych
skutków prawnych” – czytamy
w piśmie przesłanym zarządcy
zalewu w połowie stycznia.
– Czekamy teraz na zwrot pieniędzy i na konkretną decyzję Wód
Polskich dotyczącą zalewu, która
zamknie całą procedurę związaną
z błędnym naliczeniem opłaty pod
względem formalnym. Nie chcemy,
żeby podobna sytuacja powtórzyła
się w przyszłym roku – zaznacza
Jacek Zańko, kierownik hali.
(as)
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Żółte autobusy zostają w Złotoryi do 2021 roku
PKS Lubin będzie przez najbliższe 3 lata obsługiwać komunikację miejską w Złotoryi. Firma ze stolicy Zagłębia Miedziowego wygrała przetarg ogłoszony
przez złotoryjski ratusz. W poniedziałek 11 lutego zaczęła wprowadzać w życie nowy rozkład jazdy, dzięki któremu łatwiej jest dojechać do szkół czy do
pracy na streﬁe. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że podróżowanie po mieście pozostaje dla pasażerów bezpłatne.

L

ubiński PKS woził złotoryjan
od połowy października ubiegłego roku. Charakterystyczne
żółte autobusy obsługiwały w
ramach testu 2 linie: śródmiejską
i strefową. Było to tymczasowe
rozwiązanie, wprowadzone do
czasu ogłoszenia przez Urząd
Miejski w Złotoryi przetargu na
regularny transport zbiorowy na
terenie miasta. Przetarg ruszył w
styczniu.
– Przygotowaliśmy go w oparciu
o doświadczenia, które zebraliśmy
w ciągu ostatnich miesięcy. Nowy
rozkład jazdy został opracowany
na podstawie uwag mieszkańców, pasażerów i kierowców
autobusów lubińskiego PKS-u.
Wszystkich sugestii nie mogliśmy
uwzględnić, gdyż niektóre wzajemnie się wykluczały, ale staraliśmy się, aby rozkład jady był jak
najbardziej optymalny i wygodny
dla złotoryjan – mówi Paweł Kochanowski, naczelnik Wydziału
Obsługi Urzędu w UM.

PKS Lubin jako jedyny stanął
do przetargu. Miasto podpisało
z przedsiębiorstwem umowę na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
do końca 2021 r. Szacunkowa
wartość kontraktu to 750 tys. zł.
Na razie po Złotoryi kursują autobusy, które znamy z ostatnich
miesięcy. Nie są to typowo miejskie pojazdy niskopodłogowe, ale
dysponują miejscem na wózek,
mają też kilka wejść umieszczonych nisko nad ziemią i automatycznie rozsuwane drzwi. – Wykonawca usługi zapowiedział, że
będzie starał się unowocześniać
tabor obsługujący złotoryjskie
linie – dodaje Kochanowski.
o zmieniło się w nowym rozkładzie jazdy? Przede wszystkim liczba linii autobusowych,
których mamy już w mieście nie
dwie, lecz trzy. Poza trasami śródmiejską i strefową wprowadzono
trzeci autobus, jeżdżący bezpośrednio z Kopacza pod szpital (1

C

kurs rano) i z powrotem (2 kursy
wczesnym popołudniem). Zastąpił
on wycofany przed feriami autobus linii A (przejazdy biletowane
obsługiwane przez PKS TransPol), z którego dzieci z rejonu ul.
Legnickiej korzystały w drodze do
i ze szkoły.
Po drugie, zwiększono do 22
w ciągu dnia liczbę kursów linii
śródmiejskiej (linia nr 2), która
przejęła pasażerów autobusu
„szkolnego” B, również zlikwidowanego w ostatnich dniach.
Godziny odjazdów zostały tak
opracowane, by z bezpłatnej komunikacji miejskiej mogli także
korzystać – bez obaw, że spóźnią
się na lekcje – uczniowie złotoryjskich szkół. Ponadto na trasie
śródmiejskiej więcej jest kursów
bezpośrednio z Kopacza do centrum, co również jest odpowiedzią
ratusza na zgłoszenia mieszkańców tamtego rejonu miasta.
Po trzecie wreszcie – więcej o
2 kursy jest na linii obsługującej

złotoryjską podstrefę przemysłową (linia nr 1). To z kolei odpowiedź na apel, który podpisało
kilkudziesięciu pracowników zakładów strefowych pracujących
nie w systemie 3-zmianowym,
lecz 12-godzinnym (m.in. strażnicy czy pracownicy obsługi
hal). – Przy poprzednim rozkładzie jazdy nie mieli jak dojechać
na godz. 7 do pracy czy wrócić
po godz. 19 do miasta. Są to w
wielu przypadkach osoby starsze, z problemami w poruszaniu
się, które najczęściej nie mają
własnego środka transportu i
zmuszone były chodzić na piechotę – tłumaczy Paweł Kochanowski. – Dzięki dodatkowym
kursom zapewniliśmy od 11 lutego pełną obsługę komunikacyjną
naszej podstrefy ekonomicznej.
Chętnych do przejazdu nie brakuje, coraz częściej zdarza się,

że autobus jest pełen pracowników.
mowa z lubińskim PKS-em
przewiduje, że w razie awarii
przewoźnik w ciągu 30 minut zabierze pasażerów z trasy pojazdem
zastępczym. Autobusy dziennie
pokonują po złotoryjskich ulicach
ok. 190 km. Zatrzymują się na
blisko 30 przystankach rozlokowanych w całym mieście w taki
sposób, by dotarcie do nich z jakiekolwiek zamieszkanego punktu
Złotoryi zajmowało nie więcej niż
10 minut.
rzypomnijmy, że autobusy
złotoryjskiej komunikacji
miejskiej kursują w dni robocze.
Pełen rozkład jazdy wszystkich
trzech linii znajduje się na każdym
przystanku. Dostępny jest również
u kierowców. Znaleźć go można
poza tym na naszym portalu.
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(as)

Rachunek za
Napadł na sklepy i wpadł wodę mailem
w nielegalnym kasynie
Aż 15 lat pozbawienia wolności grozi 41-letniemu złotoryjaninowi podejrzanemu o dwa
rozboje z użyciem broni pneumatycznej i kradzież rozbójniczą z użyciem noża. Mężczyzna
został zatrzymany w lokalu przy ul. Mickiewicza, w którym funkcjonował nielegalny salon
gier hazardowych i w którym policjanci we współpracy z celnikami zabezpieczyli cztery
nielegalne automaty. Podejrzany spędzi najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Trzy drzewa trzeba ściąć i przerobić na papier, by Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi mogło
wystawiać przez cały rok faktury za wodę i ścieki. Dlatego miejska spółka zachęca swoich klientów, by odbierali
rozliczenia drogą elektroniczną, czyli przez maila. Nowe
rozwiązanie lansuje jako eko. Dla tych, którzy się na nie
zdecydują, rozważa obniżenie w niedalekiej przyszłości
opłaty abonamentowej widniejącej na rachunku.

D
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o rozbojów doszło w nocy
13 i 14 lutego w centrum
Złotoryi. Do dwóch sklepów
ogólnospożywczych (Żabka i As)
wszedł zamaskowany mężczyzna
z przedmiotem przypominającym
broń i zażądał od obsługi wydania
pieniędzy oraz telefonów komórkowych. Gdy je otrzymał, oddalił
się. W obydwu przypadkach pojawiał się wieczorem, tuż przed
zamknięciem lokali. Łączna wartość skradzionej gotówki i mienia
wyniosła ponad 12 tys. złotych.
– Na zmianie była tego wieczoru
koleżanka. Opowiadała, że złodziej był w kominiarce, widać
było tylko jego oczy. Ale wyglądał
na młodego chłopaka. W ręku
miał pistolet, który przyłożył do
przegrody z pleksy i wycelował
w jej kierunku. Kazał zapakować
pieniądze z kasy do żółtej torby,
potem się oddalił – opowiada
ekspedientka w jednym z okradzionych sklepów.
– Policjanci po otrzymaniu informacji o tych przestępstwach

natychmiast podjęli wzmożone
działania mające na celu ustalenie
i zatrzymanie sprawcy. Podejrzany o ten czyn 41-letni złotoryjanin
został zatrzymany kilka godzin
po zgłoszeniu w jednym z lokali
na terenie miasta, gdzie – jak się
okazało – funkcjonował nielegalny salon gier hazardowych.
W wyniku podjętych czynności,
funkcjonariusze odzyskali część
skradzionej gotówki i telefony
komórkowe. Zabezpieczono także przedmiot, którym posługiwał
się mężczyzna w trakcie rozbojów. Była to broń pneumatyczna
typu wiatrówka – relacjonuje st.
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Złotoryi.
Zatrzymany był także poszukiwany w związku z kradzieżą
rozbójniczą, która miała miejsce
w styczniu tego roku. – Wtedy
podejrzany dokonał kradzieży
telefonów komórkowych, elektronarzędzi i zegarków, a następnie
– w celu utrzymania się w posia-

daniu zabranych rzeczy – groził
pokrzywdzonemu użyciem noża
– dodaje pani rzecznik.
Wobec 41-latka, na wniosek policji i prokuratury, Sąd Rejonowy
w Złotoryi zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.
Za popełnione przestępstwa w
warunkach recydywy grozi mu
kara pozbawienia wolności w
wymiarze do 15 lat.
Podczas ujęcia recydywisty
policjanci upiekli dwie pieczenie
przy jednym ogniu, bowiem w
lokalu, w którym doszło do zatrzymania mężczyzny, ujawnili 4
włączone nielegalne automaty do
gier hazardowych. – Urządzenia
o łącznej wartości blisko 50 tys.
złotych zostały zabezpieczone
przez funkcjonariuszy Urzędu
Celno-Skarbowego, którzy będą
prowadzili postępowanie karnoskarbowe w stosunku do urządzającego nielegalne gry oraz właściciela lokalu – podsumowuje
Dominika Kwakszys.
(as)

PK wprowadziło kilka miesięcy temu możliwość otrzymywania faktur za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków drogą
elektroniczną. E-faktura wysyłana
będzie na adres mailowy odbiorcy,
który należy podać w „Oświadczeniu o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną”.
– Faktura elektroniczna ta nowoczesna i ekologiczna forma rozliczenia,
zgodna z misją naszego przedsiębiorstwa, którą jest dbałość o środowisko naturalne. Spodziewamy się,
że zmniejszy koszty z tytułu rozliczeń za wodę i ścieki. W związku
z tym rozważamy także możliwość
obniżenia w przyszłości opłaty
abonamentowej dla mieszkańców,
którzy skorzystają z tego sposobu
otrzymywania faktur – zapowiada
Paweł Macuga, prezes RPK.
Dodatkową korzyścią rezygnacji
z papierowej formy rozliczenia
na rzecz elektronicznej jest dużo
krótszy czas, w którym informacja
o wysokości rachunku dotrze do
odbiorcy.

Wzór oświadczenia niezbędnego
do akceptacji faktur wystawianych
drogą elektroniczną znajduje się
na stronie internetowej www.rpk.
pl, jest też dostępny jest w biurowcu RPK przy al. Miłej 2 w Złotoryi. Wypełnioną deklarację trzeba
dostarczyć do spółki komunalnej,
wysyłając je drogą mailową na
adres rpk@rpk.pl lub zostawiając
w siedzibie firmy (w pokoju nr 1
albo w sekretariacie).
W 2018 r. RPK wystawiło 31 150
faktur dla ok. 5 tys. odbiorców.
Jeśli przyjąć, że do sporządzenia
każdej z nich zużyto przynajmniej
jedną kartkę A4, spółka potrzebowała do rozliczenia dostaw wody
i odprowadzania ścieków blisko
157,5 kg papieru (czyli 63 ryzy).
A na wyprodukowanie takiej ilości kartek trzeba ściąć 3 średniej
wielkości drzewa.
Do 15 lutego w RPK złożone
zostały jedynie 252 oświadczenia
o przejściu z papierowej faktury
na elektroniczną.
(as)

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

W Złotoryi stanęła lodówka społeczna
– na jedzenie dla najuboższych
Masz w lodówce czy szafce kuchennej za dużo jedzenia? Za chwilę upłynie termin jego przydatności do spożycia i nie
zdążysz go zjeść? Nie wyrzucaj do śmietnika, nie wylewaj do kanalizacji – na złotoryjskim targowisku czeka społeczna
lodówka, w której możesz zostawić zbędną żywność dla ludzi w gorszej sytuacji materialnej niż ty.

W

e Wrocławiu takich lodówek jest już 17, i cały
czas przybywają nowe. Świetnie
się sprawdzają, nigdy nie jest w
nich pusto. To właśnie w stolicy
Dolnego Śląska narodził się pomysł, by w miejscach publicznych
stanęły ogólnodostępne witryny
chłodnicze. Zaczęła je ustawiać
fundacja weźpomóż.pl, której jednym z założycieli jest Jan Piontek,
wrocławski motorniczy, człowiek,
który nie mógł się pogodzić z
faktem, że tyle jedzenia wyrzuca
się do śmietników. Dziś lodówkę,
nazywaną „społeczną”, przywiózł
także do Złotoryi. Dostarczył ją
oczywiście bezpłatnie, wraz z
„pakietem startowym”, czyli suchym prowiantem w postaci m.in.
serów, mleka, słoików z warzywami czy ciastek, które zostawił na
dobry początek w chłodni.
– Po śmietnikach widać, że ludzie
nie szanują żywności. Zawsze podaję jako przykład zwykłą bułkę.
Kiedyś ze starej bułki gospodynie
robiły bułkę tartą lub maczało
się ją w mleku i jadło z cukrem.
A teraz często się ją wyrzuca do
odpadków, bo kosztuje tylko 50
groszy. I tak jest też z innym je-

dzeniem. A przecież ktoś mógłby
je jeszcze zjeść. Tylko po co ten
ktoś w potrzebie ma grzebać w
śmietniku? Tu chodzi o to, żeby
mu pozwolić zachować godność.
Stąd pomysł na lodówki – tłumaczy Jan Piontek, który widzi
w swojej inicjatywie duży walor
edukacyjny. – We Wrocławiu
jedzenie przynoszą do lodówek
rodzice z dziećmi. Uczą je w ten
sposób szanowania żywności,
bo nie ma edukacji w szkołach
na temat marnowania jedzenia –
dodaje.
rzeszklona lodówka trafiła do
naszego miasta z inicjatywy
pochodzącej z Prusic Nikoliny
Hupental, która jeszcze do niedawna studiowała we Wrocławiu.
To tam podpatrzyła tę godną
pochwały inicjatywę. I bardzo
się do niej zapaliła. Została wolontariuszką fundacji weżpomóż.
pl. – Widziałam we Wrocławiu,
jak ludzie z zagranicy zamawiali
jedzenie w restauracjach i zlecali
jego dostarczanie do lodówek, bo
tak im się spodobał ten pomysł.
Fundacja potrzebuje osób, które
się podejmą opieki nad lodówką,
więc się zadeklarowałam – tłu-

P

maczy.
Wolontariuszka zaraziła pomysłem Iwonę Pawlus, dyrektorkę
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Złotoryi, a ta przedstawiła go burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu. Miasto dało
zielone światło i zdecydowano, że
urządzenie stanie na targowisku
miejskim przy ul. Staromiejskiej,
gdzie będzie możliwość podłączenia go do prądu i znajdzie się
w zasięgu kamery monitoringu
miejskiego.
– To inicjatywa zrealizowana z
potrzeby serca, aby wspomóc
najbardziej potrzebujących mieszkańców Złotoryi, tych, którzy
nie są w stanie samodzielnie
kupić sobie jedzenia. Takimi są
na przykład osoby starsze, które
nierzadko muszą wybierać, czy
wydać pieniądze na leki czy może
na żywność – dodaje Nikolina
Hupental.
e społecznej lodówki może
korzystać każdy, kto tego
potrzebuje. Zamysł całego przedsięwzięcia jest bardzo prosty: jeśli
posiadasz za dużo jedzenia, włóż
je do lodówki stojącej na targowisku; a jeśli jedzenia potrzebujesz,

Z

wyciągnij je stamtąd. Dzięki takiemu działaniu, zamiast wyrzucać
nadmiar żywności, obdarowujesz
innych, którzy naprawdę jej potrzebują. Przy czym nie chodzi
tylko o jedzenie paczkowane, ze
sklepu, ale również to ugotowane
samodzielnie.
– Zdarza się, że nagotujemy za
dużo zupy w domu. Jeśli nam
jej zbywa, wystarczy przelać ją
do słoika i zostawić w lodówce
na targowisku. Ktoś na pewno ją
chętnie zje. Dobrze jest w takim
przypadku nakleić kartkę z datą,
kiedy została ugotowana. Chodzi
o to, żeby była jeszcze przydatna
do spożycia, żeby nikt się nie
zatruł. Liczymy w tym względzie
na rozsądek i odpowiedzialność
naszych mieszkańców – podkreśla
Iwona Pawlus.
zacuje się, że w Polsce marnuje się aż 9 mln ton jedzenia
rocznie! Skala zjawiska jest
ogromna, o czym przekonuje Jan
Piontek, który pozyskuje również
produkty pokarmowe z marketów
z kończącym się terminem przydatności do spożycia. – W ciągu
miesiąca tylko z trzech sklepów
Biedronka dostałem 8,5 t jedze-
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nia, które trafiłoby na śmietnik, a
dzięki naszej akcji najedli się nim
głodni ludzie – podkreśla pomysłodawca społecznej lodówki.
Inicjatywa Piontka, człowieka
z niesamowitym entuzjazmem,
energią i charyzmą, przybiera
coraz większe rozmiary. Społeczne lodówki to obecnie nie tylko
Wrocław, ale także dolnośląskie
miasteczka, jak Strzegom czy
Sobótka, a nawet Wielkopolska
czy Pomorze, bo można je już
spotkać w Wałczu czy Lęborku. –
To działa, ale musi się znaleźć do
tego choć jeden taki zwariowany
człowiek jak ja – uśmiecha się
wrocławski społecznik. – Ktoś,
kto nie będzie widział tylko samych przeszkód, nie będzie się
skupiał na tym, że lodówka zostanie zniszczona czy ukradziona,
ale zaufa ludziom, uwierzy w
dobroć, która w nich drzemie.
Dodajmy, że złotoryjska lodówka jest ustawiona w tej części
targowiska miejskiego, które
przeznaczone jest do sprzedaży
płodów rolnych (bliżej ul. Konopnickiej). O porządek w chłodni i czystość zadba inicjatorka
jej sprowadzenia, która przeszła
sanepidowskie szkolenie. – Będę
zaglądała codziennie o godz.
15, w Godzinę Miłosierdzia, bo
w tym, że ta inicjatywa znalazła miejsce w Złotoryi, musi
być palec boży – uśmiecha się
tajemniczo Nikolina Hupental,
zachęcając tych, których stać, do
uzupełniania lodówki. – Warto
w ten sposób pomagać, bo żadne pieniądze nie cieszą tak, jak
uśmiech i wdzięczność drugiego
człowieka.
(as)

Zgłaszają się pierwsi lokatorzy czynszówki
„Plomba” na ulicy Klasztornej zaczyna powoli wystawać z ziemi. W ciągu półtora roku w nowej kamienicy ma powstać 27 mieszkań na wynajem. Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Kamiennej Góry, które stawia czynszówkę we współpracy z naszym miastem, rozpoczęło już nabór lokatorów.
Ponoć są pierwsi chętni, choć budowlańcy kończą dopiero fundamenty.

T

ak ma wyglądać uzupełnienie
luki w zabudowie przy Klasztornej w wydaniu TBS– To jedna
z najbardziej skomplikowanych
wśród naszych dotychczasowych
realizacji. Zabudowa luki pomiędzy kamienicami, w zabytkowej
przestrzeni, to zawsze jest spore
wyzwanie, a na niestabilnym
złotoryjskim gruncie buduje się
szczególnie trudno. Problemy
techniczne spowodowały, że
mamy kilkumiesięczny poślizg.
Ale zapewniam, że budynek
stanie i będzie piękny – podkreśla z uśmiechem Władysław
Niemas, prezes TBS-u. Spółka
z Kamiennej Góry, w której
udziały ma nasze miasto i która
kilkanaście lat temu zrealizowała
już w Złotoryi solidną inwestycję
mieszkaniową w starej kamienicy
na pl. Lotników Polskich, wzięła
się tym razem za zagospodarowanie placu przy ul. Klasztornej,
pomiędzy budynkami nr 12 i 8.

Buduje tutaj 4-kondygnacyjny
obiekt mieszkalny z podziemnym parkingiem. I to właśnie ta
część inwestycji stanowi jedno z
poważniejszych wyzwań na budowie, gdyż wymagała wykopania
ponad 3-metrowego dołu – w taki
sposób, by nie zawaliły się ściany
sąsiednich kamienic.
– Dwie trzecie fundamentów jest
gotowych, widać już elementy
ścian, a nad poziom gruntu wystają części zbrojenia garażowego. Muszą być dość mocne ze
względu na luźny grunt na tym
terenie. Stąd stopniowa realizacja
fundamentów, żeby budowa przebiegała maksymalnie bezpiecznie.
To, co widać w tej chwili w ziemi,
to posadzka garażu i komórek gospodarczych – tłumaczy Andrzej
Ostrowski, zastępca burmistrza
Złotoryi, który jest w stałym
kontakcie z kierownikiem budowy.Zarys studni odkopanej przy
Klasztornej

Inwestycja nie miała jednak
łatwego startu. Najpierw budowlańcy dokopali się na głębokości
ok. 2 m do pozostałości prawdopodobnie średniowiecznej studni
(na zdjęciu obok). Wtedy do
pracy ruszył zatrudniony przez
wykonawcę archeolog. Znalezisko
trzeba było zinwentaryzować i
opisać. To spowodowało przerwę
w robotach budowlanych. W
ziemi pod przyszłą „dziesiątką”
znaleziono też kilka innych artefaktów historycznych, m.in.
stary klucz. Wszystkie trafiły do
konserwatora zabytków.
Gdy już budowlańcy uporali się
ze studnią, dokopali się do kolejnego problemu. Okazało się, że
w stojących obok budynkach nie
ma fundamentów. To znowu spowolniło tempo prac, bo pojawiła
się konieczność zabezpieczenia
ścian przyporami. – Przy jednym
z sąsiednich budynków wylano
specjalną betonową ławę, do

której kotwami przymocowano
drewniane belki. Betonowe zabezpieczenia w postaci ław i słupów zostały też wykonane przy
ścianach bezpośrednio sąsiadujących z nowo budowaną kamienicą – tłumaczy wiceburmistrz
Ostrowski, który zauważa, że
czynszówka powinna ustabilizować całą pierzeję. – Budynek nr
12 był już w przeszłości spinany
klamrami, bo jego ściany zaczęły
się rozchodzić. Nowa kamienica
z pewnością go wzmocni. Mamy
też sygnały od mieszkańców, że
po kilku miesiącach od wykopania dołu pod fundamenty w ich
mieszkaniach zniknęła wilgoć
– dodaje.
ieszkaniami w nowym budynku będzie zarządzał
TBS. Czynsz nie będzie najniższy, bo trzeba będzie zapłacić
prawdopodobnie ok. 10,50 zł za
1 m kw. Mimo to, jak usłyszeliśmy od prezesa Niemasa, jest

M

już kilku pierwszych chętnych do
zamieszkania w nowym budynku
przy Klasztornej 10, który ma być
gotowy latem 2020 r. Przyszłych
lokatorów z pewnością może przyciągać wyższy niż w mieszkaniach
komunalnych standard. W kamienicy zastosowane będą nowoczesne technologie: pompa ciepła typu
powietrze zainstalowana na dachu
budynku, innowacyjna metoda
ogrzewania sufitowego, wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepła
(tzw. rekuperacja) oraz dachowe
panele fotowoltaiczne.
Wnioski o mieszkanie można
znaleźć na stronie internetowej
TBS Kamienna Góra, tam też
znajduje się wykaz lokali wraz z
metrażem, które powstaną przy
Klasztornej. Więcej informacji
o naborze lokatorów i zasadach
najmu zainteresowani czynszówką uzyskają pod numerem tel. 75
744 26 14.
(as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Taką chemię to ja lubię!
Pracowni chemiczno-ﬁzycznej z prawdziwego zdarzenia doczekała się Szkoła Podstawowa
nr 3 w Złotoryi. Umożliwia ona uczniom starszych klas zgłębianie tajników ﬁzyki czy chemii poprzez cały szereg doświadczeń. Nowoczesnej klasy nie byłoby, gdyby nie darowizna od Fundacji KGHM Polska Miedź, którą placówka z ul. Wilczej zdobyła dzięki świetnie
przygotowanemu projektowi.

Z

ajęcia doświadczalne w nowej
pracowni prowadzone są od
tygodnia. W piątek 15 lutego Dorota
Jarczak, nauczycielka chemii w SP
3, zorganizowała lekcję pokazową,
na którą zaprosiła dyrekcję szkoły
oraz przedstawicieli złotoryjskiego ratusza. Uczniowie klasy VIII utrwalali na
niej zagadnienia związane
z otrzymywaniem soli w
reakcjach chemicznych,
które wcześniej poznali na
zajęciach teoretycznych.
– Mamy nowe możliwości dydaktyczne, dzięki
którym uczniowie sami
doświadczają, co to znaczy prowadzić reakcję chemiczną. Zawsze powtarzam im, że zakładając fartuch
laboratoryjny, stają się badaczami.
Mam nadzieję, że dzięki temu będą
bardziej zainteresowani pozyskiwaniem wiedzy – tłumaczy Dorota
Jarczak.
Lekcja przebiegała modelowo, a

na twarzach uczniów nie było widać
nudy, choć to przecież zajęcia z…
raczej mało popularnej wśród braci
szkolnej chemii. W pierwszej reakcji, czyli łączeniu kwasu z metalem,
wydzielił się wodór, dzięki czemu

ósmoklasiści mogli zaobserwować
miniwybuch (po zastosowaniu
zapłonu). W kolejnej zobojętniali,
czyli do zasady dolewali kwasu.
Najciekawsza była trzecia reakcja – strąceniowa, polegająca na
mieszaniu dwóch roztworów soli,
w której jednym z rezultatów było
wytrącenie się osadu soli trudno

rozpuszczalnej. W zależności od
użytych odczynników, miał on
białą, różową lub niebieską barwę.
Te wszystkie doświadczenia młodzi
chemicy musieli później zapisać na
karcie pracy.
– To są zupełnie inne lekcje
niż nasi uczniowie mieli do tej
pory. Często teraz słyszę, że
taka chemia to im się podoba.
Wchodzą do klasy i od razu
się pytają, co dziś za doświadczenia będą robić – podkreśla
z uśmiechem nauczycielka
chemii.
tworzenie pracowni dofinansowała Fundacja
KGHM Polska Miedź. Przypomnijmy, że SP nr 3 przygotowała jeden
z najlepszych projektów i wygrała
zorganizowany przez lubińską
fundację konkurs „Laboratoria XXI
wieku”, za co otrzymała 84 789,47
zł darowizny. Konkurs był on przeznaczony dla szkół podstawowych
z siedmiu powiatów Zagłębia Mie-
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Darmowe kody do e-booków
Czytelnicy złotoryjskiej biblioteki miejskiej zyskali bezpłatny dostęp do 20 tys. tytułów najpopularniejszych polskich i zagranicznych pisarzy w formacie elektronicznym. Z e-booków
– do czytania i słuchania na smartfonach, tabletach czy przenośnych komputerach – można korzystać dzięki kodom udostępnianym w książnicy przy ul. Żeromskiego. Warunek jest
jeden – ważna karta biblioteczna.

U

sługa wypożyczania książek elektronicznych przez
internet udostępniona została dzięki
współpracy dolnośląskich bibliotek
publicznych z firmą Legimi, która –
jak czytamy na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi – jako
jedyna oferuje dostęp do e-booków
na zasadzie abonamentu. – Czytanie
mobilne stało się stałym elementem naszego krajobrazu, idealnie
odpowiadając na zmieniające się
potrzeby czytelników, którzy dostęp
do ulubionej literatury pragną mieć
w każdym miejscu i w każdej chwili
– podkreśla Mikołaj Małaczyński,
współtwórca Legimi.
Korzystanie z usługi jest bardzo
proste. – Wystarczy wejść na platformę poprzez link, który znajduje się
na naszej stronie internetowej, zarejestrować bezpłatnie konto i pobrać
aplikację na urządzenie z systemem
iOS, Android lub Windows w wersji
co najmniej 8. Następnie wpisujemy
kod, który można otrzymać w czytelni na I piętrze naszej biblioteki, i
pobieramy wybrany tytuł, od razu
w dwóch wersjach: do odsłuchu i
czytania. Czytelnik może wypożyczyć dowolną liczbę książek. Strony
ściągają się błyskawicznie. Można
je później czytać, będąc offline, tyle
że raz na 7 dni trzeba się zalogować,
żeby odświeżyć swoją „półkę” z

książkami – tłumaczy Joanna Dawid,
bibliotekarka z MBP.
zytelnicy miejskiej książnicy
mogli już w nieodległej przeszłości korzystać z wersji cyfrowej
książek dzięki internetowej bibliotece ibuk.pl. Były to głównie tytuły
popularnonaukowe. Dostęp do
platformy Legimi poszerza ofertę
złotoryjskiej MBP jeśli chodzi o
beletrystykę czy literaturę faktu.
– Mamy na półkach ponad 67 tys.
książek. Z bestsellerami jesteśmy
na bieżąco, ale osoby, którzy poszukują mniej popularnych lub nieco
starszych tytułów, mogą próbować
je znaleźć właśnie na platformie
cyfrowej i korzystać z e-booków czy
audiobooków – tłumaczy Aneta Wasilewska, dyrektorka MBP. – Życzyłabym sobie, aby czytelnicy sięgali
jak najczęściej po nasze tradycyjne
zbiory. Ale cóż, trzeba iść z duchem
czasu – dodaje z uśmiechem.
rzez pierwszy tydzień z nowej
usługi w MBP skorzystało niewiele osób. Czytelnicy ściągnęli z
Legimi 107 stron (21 470 słów).
To wprawdzie dopiero początek,
trzeba jednak pamiętać, że mimo
cyfrowego postępu nadal wielu
czytelników ma spory dystans
do tego rodzaju „czytelnictwa”.
– Czytanie książki papierowej
pobudza wyobraźnię. Mój syn od-
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słuchał niedawno większość „W
pustyni i w puszczy” z audiobooka, ale końcówkę lektury musiał
doczytać już w tradycyjnej formie.
Przyznał się później, że gdy tylko
słuchał, nie skupiał się do końca
na treści, a jego myśli rozpraszało
to, na co patrzył wokół oczami,
które nie były zajęte czytaniem.
Wyobraźnia zaczęła pracować
dopiero wtedy, gdy musiał siąść
do czytania – mówi pani Ewa,
mama 13-letniego Kuby.
MBP wykupiła dostęp do platformy na rok, razem z 38 innymi
bibliotekami z Dolnego Śląska.
Limit roczny dla naszej książnicy,
który określony jest w umowie z
Dolnośląską Biblioteką Publiczną
koordynującą projekt, to 227 273
strony.
rzypomnijmy, że miejska
biblioteka od kilku lat prowadzi „punkt książki mówionej” dla
osób niedowidzących i niewidomych. Zbiór liczy kilkaset tytułów
do odsłuchu nagranych na płytach
CD (411 sztuk), ale także na kasetach magnetofonowych (3473),
które mimo ery cyfrowej cieszą się
jeszcze sporym zainteresowaniem.
W ubiegłym roku czytelnicy z
problemami z widzeniem wypożyczyli je 263 razy.

P

(as)

dziowego. Zadaniem placówek było
opracowanie projektu polegającego
na stworzeniu w szkole nowoczesnego laboratorium, które w znaczny
sposób wpłynie na polepszenie
warunków nauczania. Liczyła się
kreatywność i pomysłowość w sposobie zmodernizowania pracowni
już istniejącej lub stworzenie jej od
podstaw.
Dzięki darowiźnie „trójka” zakupiła całe zestawy chemiczne (odczynniki, naczynia) do prowadzenia
reakcji na lekcjach oraz szafy do
ich przechowywania. Są też dwie
mobilne szafy laboratoryjne do
przeprowadzania pokazów. Jednak
najciekawszy element nowej klasy to dygestorium, rzadko raczej
spotykane w szkołach podstawowych. To specjalna, przeszklona
komora przypominająca szafę, w
której przeprowadzane są reakcje
spalania substancji z wydzieleniem
gazów trujących i niebezpiecznych
dla zdrowia. Pracownię uzupełnia
5 laptopów, które również będą
wykorzystywane na lekcjach. Dla

pełnego bezpieczeństwa uczniów
w sali jest też czujnik gazu, wyciąg
powietrza oraz monitoring.
– To prawdopodobnie najnowocześniejsza pracownia chemicznofizyczna w Złotoryi. Nasze dzieci
mogą nareszcie poznawać chemię
czy fizykę od strony praktycznej,
a to przecież duże ciekawsze niż
nauka teorii. Wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, nauczyciel
mógł zaprezentować wybrane
doświadczenia tylko na multimediach – cieszy się Danuta Boroch,
dyrektorka SP nr 3. – Zgodnie z
umową z fundacją, naszym zadaniem jest wykorzystanie pracowni
w taki sposób, by nasi uczniowie
odnosili sukcesy w konkursach i
rozwijali zainteresowania po lekcjach – dodaje.
Remont pomieszczenia klasowego na nową pracownię został
przeprowadzony dzięki 12 tys. zł
przekazanym przez Urząd Miejski
w Złotoryi, który jest organem prowadzącym szkołę.
(as)

Lekcje z tabletami
Aż 1,6 mln złotych z funduszy unijnych traﬁ do podstawówek w Złotoryi na prowadzenie dodatkowych zajęć i zakup
sprzętu dydaktycznego. W obu placówkach za kilka dni
ruszy projekt pn. „Poznaj – Zrozum – Zapamiętaj. Programy
rozwojowe dla szkół złotoryjskich”. Takiego zastrzyku ﬁnansowego dla oświaty w naszym mieście jeszcze nie było.

S

zkoła Podstawowa nr 3 ma dużo
szczęścia, pieniądze płyną do nas
strumieniami – cieszy się Danuta
Boroch, dyrektorka SP nr 3. – Dotąd
zrealizowaliśmy kilka projektów,
które pozwoliły na doposażenie
szkoły, np. Aktywną Tablicę, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, „Niepodległą”, dzięki któremu
podjęte zostały liczne działania
związane z obchodami 100-lecia
niepodległości Polski, zmodernizowaliśmy też gabinet pielęgniarki
szkolnej. Projekt „Poznaj – Zrozum
– Zapamiętaj”, który rozpoczniemy
od 1 marca, będzie jednak największym z dotychczasowych.
W ciągu półtora roku „trójka” planuje zrealizować setki godzin zajęć
rozwijających i wyrównawczych z
wielu przedmiotów dydaktycznych
(m.in. język polski, matematyka,
chemia, fizyka, biologia, geografia),
a także pomóc uczniom w rozwijaniu zainteresowań artystycznych
i teatralnych. Młodsze dzieci będą
mogły się pobawić w małych inżynierów i wziąć udział w lekcjach
robotyki, które umożliwi zakup 10
zestawów do konstrukcji robotów.
Starsi uczniowie mają poszerzać
horyzonty dzięki stałej współpracy
szkoły z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską
w ramach Akademii Młodych
Odkrywców, czyli cyklu zajęć rozwijających zainteresowania przedmiotami ścisłych. W planie jest też
szereg wycieczek edukacyjnych po
Dolnym Śląsku i nie tylko (m.in.
do wrocławskiego Hydropolis)

zachęcających do odkrywania
tajemnic naszego regionu. Do tego
trzeba dodać doposażenie „trójki” w
innowacyjne pomoce dydaktyczne
do nauczania, m.in. zestaw tabletów
dla uczniów, dzięki którym dla całej
klasy nauczyciel będzie mógł przeprowadzić lekcję multimedialną z
różnych przedmiotów.
rojekt „Poznaj – Zrozum – Zapamiętaj” został przygotowany
przez Urząd Miejski w Złotoryi i
Fundację Rozwoju Obywatelskiego
z Wrocławia, która jest liderem całego przedsięwzięcia. Jego wartość
to aż 1 764 708 zł. Dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 1 615 908 zł.
Pozostałą część pokryje miasto jako
wkład rzeczowy (udostępni sale na
zajęcia).
Projekt ma trwać do 30 czerwca
2020 r. i będzie realizowany w
obydwu złotoryjskich szkołach
podstawowych: nr 1 i nr 3. Obejmie
uczniów wszystkich klas, od I do
VIII, a w „trójce” do wakacji także
ostatnią klasę gimnazjalną. Zajęcia
poprowadzą nauczyciele miejskich
szkół, dla których także zorganizowane zostaną szkolenia i warsztaty
podnoszące kwalifikacje.
Przypomnijmy, że projekt o
podobnym charakterze i również
z dofinansowaniem z RPO, pn.
„Dobry start – poprawa kompetencji kluczowych w Szkole
Podstawowej nr 1”, jest już realizowany w podstawówce przy pl.
Niepodległości.
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(as)

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

Internet rozwinął
u nich pasje
W Urzędzie Miejskim w Złotoryi odbyło się wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego.

Z

łotoryjski ratusz zorganizował
miejski konkurs ph. „Internet rozwija pasje, lecz zamyka
odwagę – ochrona danych osobowych we współczesnym świecie”
adresowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych
oraz uczniów i wychowanków
specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych, świetlic terapeutycznych i warsztatów terapii
zajęciowej.
Głównym celem konkursu było
kształtowanie wśród uczniów
postaw warunkujących odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych z ochroną
danych osobowych i prawem do
prywatności.
– Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej
nauki. To przesłanie niósł ze sobą
konkurs plastyczny. Chcieliśmy
zachęcić dzieci oraz młodzież,
poprzez zabawę artystyczną, do
refleksji nad obowiązującymi
zasadami bezpieczeństwa ochrony
danych osobowych w codziennym
życiu – mówi Ewa Siwik, inspektor ochrony danych osobowych w
złotoryjskim ratuszu.
Prace uczniów, których wpłynęło

ponad 100, były bardzo starannie
wykonane, bogate kolorystycznie
i ciekawie skomponowane, co
świadczy o doskonałym warsztacie artystycznym zarówno w
kwestii doboru środków wyrazu,
jak i techniki.
Wystawa prac oraz uroczyste
rozdanie nagród odbyło się w
siedzibie Urzędu Miejskiego w
Złotoryi.
– Wszelkie działania podnoszące
świadomość dzieci dotyczącą
ochrony danych osobowych i
podejmowanie licznych inicjatyw
w tym celu wyczulają potrzebę
zachowywania stałej ostrożności
w udostępnianiu innym naszych
danych osobowych – podkreśla
Ewa Siwik.
Nagrody otrzymali: Paulina
Gawron i Michał Hetmańczyk
(Środowiskowy Dom Samopomocy w Złotoryi), Sebastian
Czerwiński i Kamil Waseńczuk
(Zespół Szkół Zawodowych),
Julia Michalak, Aleksandra Wróblewska, Aleksandra Kalisz, Hanna Rębisz, Kamila Kwiatkowska, Hanna Radkiewicz (Szkoła
Podstawowa nr 3), Jakub Pytlak,
Natalia Maćków (Szkoła Podstawowa nr 1).
(ms)
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Boisko na parking, plac zabaw do
ogrodzenia, a stadion nagłośnić
Osiemnaście zadań zgłosili mieszkańcy Złotoryi do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. W porównaniu do roku ubiegłego, gdy mieliśmy w naszym mieście inaugurację tej
formy partycypacji społecznej, projektów jest o 7 więcej. Spośród wszystkich złotoryjanie
wybiorą te najlepsze.
– Zadania, które zaproponowali
mieszkańcy, są bardzo różnorodne. Większa część z nich ma
charakter inwestycyjny, związana
jest z remontami czy modernizacjami. Są też jednak wnioski
na organizację imprez,
np. spotkania z Ewą
Chodakowską czy
wycieczki emerytów
– mówi Anna Ardelli,
naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych w
Urzędzie Miejskim w
Złotoryi.
Co złotoryjanie
zgłosili do budżetu
obywatelskiego? Przykładowo: ogrodzenie
placu zabaw przy ul.
Tuwima czy boksów śmietnikowych,
oświetlenie ul. Wiosennej, budowę siłowni zewnętrznej czy zakup
nagłośnienia na stadion Górnika.
Część mieszkańców chciałaby też
likwidacji boiska przy ul. Zaułek
oraz stworzenia w tym miejscu
parkingu. Jest też jedno zadanie,
które przegrało głosowanie w
ubiegłym roku i teraz powraca
– chodzi o doposażenie w instrumenty orkiestry dętej.

Nie wiemy na razie, jaka jest
łączna wartość wszystkich zadań.
Zakładając jednak, na podstawie
ubiegłorocznych doświadczeń, że
większość z nich oscyluje wokół
maksymalnej kwoty, czyli 20

tys. zł, można ją szacować nawet
na ok. 300 tys. zł. Konkurencja
będzie więc spora, bo – przypomnijmy – do rozdysponowania w
ramach budżetu obywatelskiego
jest suma 120 tys. zł.
Już teraz można powiedzieć, że
sprawdziła się platforma internetowa poświęcona złotoryjskiemu
budżetowi obywatelskiemu, którą
UM uruchomił po raz pierwszy

kilka tygodni temu. Połowa projektów została zgłoszona właśnie
za jej pośrednictwem, i to ostatniego dnia, czyli w poniedziałek 11
lutego. Platforma, która zawiera
najważniejsze informacje o budżecie, umożliwi też wkrótce zagłosowanie w
sieci, bez chodzenia
do lokalu wyborczego
w magistracie.
Pełna lista projektów poddanych pod
głosowanie zostanie
opublikowana przez
ratusz najwcześniej
26 marca. Przez najbliższych kilka tygodni będą weryfikowane pod względem
formalnoprawnym.
Urzędnicy sprawdzą
przede wszystkim, czy kalkulacja
przedstawiona przez wnioskodawców jest prawidłowa. Później
będzie kilka dni na składanie
ewentualnych odwołań. We wtorek 9 kwietnia rozpocznie się
głosowanie, które potrwa 2 tygodnie. Lista zwycięskich projektów
(zakwalifikowanych do realizacji)
pojawi się 27 kwietnia.
(as)

Miasto rozdzieliło Rusza rekrutacja do miejskich
dotacje dla klubów przedszkoli i szkół
Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął konkurs na wsparcie w
2019 roku realizacji zadań publicznych w zakresie sportu
dzieci i młodzieży.

K

omisja konkursowa w
składzie: Włodzimierz
Bajoński (przewodniczący),
Anna Ardelli, Wioleta Łaskawiec-Wilk, Paweł Kulig i
Artur Kuba przyznała dofinansowanie dla 14 ofert złożonych
przez 13 klubów i stowarzyszeń sportowych. Dwie oferty,
Klubu Żeglarskiego „Reda”
i UKS „Kosynier”, zostały
odrzucone. Pełen wykaz kwot
dotacji publikujemy obok.
Przypomnijmy, że suma
ofert (463 tys. zł) prawie dwukrotnie przekraczała kwotę
przeznaczoną w budżecie
miejskim na zajęcia sportowe
oraz rekreacyjne dla dzieci, i
to mimo tego, że ratusz przeznaczył w tym roku na dotacje
260 tys. zł, o 40 tys. zł więcej
niż w 2018.

Sportowa Akademia Taekwon-do –
18 000 zł
Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking
– 6 050 zł oraz 5 550 zł
Złotoryjski Klub Sportowy GÓRNIK
Złotoryja – 70 000 zł
Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne
AURUM – 46 000 zł
Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe –
16 700 zł
Fundacja Rozwoju Człowieka TROOD
– 11 200 zł
Uczniowski Klub Sportowy AUREUS
– 7000 zł
Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania
Sztangi Leżąc WILKOŁAK – 7000 zł
Klub Żeglarski REDA – 12 000 zł
Kaczawski Klub Siatkarski REN BUT
– 28 500 zł
Klub Strzelecki AGAT – 12 000 zł
Uczniowski Klub Sportowy RIO TEAM
–12 000 zł
Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne
ASKLEPIOS – 8000 zł
(as)

Rozpoczyna się rekrutacja uczniów do złotoryjskich szkół podstawowych i miejskich przedszkoli na przyszły rok szkolny. Wnioski składać można od czwartku 28
lutego. Lista przyjętych dzieci ma być znana pod koniec kwietnia.

D

o Przedszkola Miejskiego
nr 1 i nr 2 przyjmowane
są dzieci w wieku od 3 do 6 lat
(roczniki 2013-2016). Wyjątek
stanowią grupy przedszkolne PM
nr 2 funkcjonujące w obiekcie
żłobka przy ul. Letniej – tutaj rodzice mogą zapisywać tylko dzieci
3- i 4-letnie (urodzone w 2015 lub
2016 r.). Z kolei do oddziałów
przedszkolnych w złotoryjskich
podstawówkach przyjmowane
będą 6-latki (rocznik 2013), a w
Szkole Podstawowej nr 3 – również 5-latki (2014).
Pierwszeństwo w przyjęciu do
placówek przedszkolnych mają
dzieci zamieszkałe na terenie
Złotoryi. Te spoza miasta mogą
liczyć na miejsce w publicznych
przedszkolach czy oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych tylko wówczas, jeżeli

po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego placówki te będą dysponowały
nadal wolnymi miejscami.
nioski o przyjęcie dzieci
do szkoły będzie natomiast
można składać od piątku 1 marca. Obowiązek szkolny dotyczy
7-latków – od września tego roku
naukę w klasach pierwszych
rozpoczną te dzieci, które w 2019
kończą 7 lat (urodzone w 2012).
Jednak na wniosek rodziców
naukę w szkole podstawowej
może także rozpocząć dziecko,
które w tym roku kończy 6 lat
(rocznik 2013), o ile korzysta z
wychowania przedszkolnego w
bieżącym roku szkolnym albo
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w podstawówce
wydaną przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.

W

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020
zostanie podana do publicznej
wiadomości 25 kwietnia. Dla
uspokojenia procesu rekrutacji
dodajmy, że komisja rekrutacyjna
przy sporządzaniu listy nie będzie
brała pod uwagę kolejności, w
jakiej rodzice składali wnioski.
ięcej informacji o rekrutacji
oraz sposobach i terminach
zapisów, a także formularze wniosków, można znaleźć na stronach
internetowych szkół i przedszkoli
oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych, a także
na portalu miejskim w zakładce
„rekrutacja”. Harmonogram naboru publikujemy także na naszym
portalu www.zlotoryjska.pl.

W

(as)
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Złotoryjan zaboli niechęć do segregacji
za wyższymi opłatami za śmieci

Radni miejscy przegłosowali nowe stawki opłat za odpady komunalne. Złotoryjanie zaczną je płacić od kwietnia tego roku. W zamian mają otr
Podwyżki uderzą po kieszeni przede wszystkim tych, którzy mają na bakier z ochroną środowiska i do selektywnej zbiórki się nie garną.

2

5-procentowa podwyżka dla
tych, którzy zbierają odpady
selektywnie, dwa razy większa
dla mieszkańców niesegregujących śmieci – tak w wielkim
skrócie wygląda nowy system
stawek. Zdaniem burmistrza,
takie posunięcie było niezbędne,
by utrzymać w ryzach finanse
miasta związane z gospodarką
odpadami. – Nie musimy podnosić cen, ale wtedy będziemy się
musieli zmierzyć z rosnącą luką
finansową. Jeśli stawki pozostaną
na dotychczasowym poziomie, do
końca roku zabraknie nam 450
tys. zł, a jeśli nie zrezygnujemy
z potrzebnych inwestycji, deficyt
będzie jeszcze większy, bo wyniesie 720 tys. – przekonywał Robert
Pawłowski podczas czwartkowej
sesji Rady Miejskiej w Złotoryi.
– Wszystko wokół drożeje, nie
inaczej jest z zagospodarowaniem odpadów. Od 2013 r., gdy
uchwalone zostały obecne stawki,
o przeszło 40 proc. wzrosła płaca
minimalna, o 25 proc. więcej
kosztuje nas wysypisko, jednocześnie zmalała o ponad 3 proc.
liczba mieszkańców wnoszących
opłatę – tłumaczył.
Nie wszyscy radni podzielali
tę argumentację. Projekt podwyżek poparło w głosowaniu 5, 3

było przeciw, a pozostałych 5 wstrzymało
się od głosu. Względna większość głosów
wystarczyła jednak,
by uchwała z nowymi
stawkami przeszła. W
sesji nie uczestniczyły
Barbara ZwierzyńskaDoskocz oraz Ewa Miara (której mandat został
wygaszony wyrokiem
sądu unieważniającym
wybory samorządowe
w jednym z okręgów
wyborczych).
Po podwyżce różnica
pomiędzy opłatą za odpady segregowane i nieposegregowane będzie
wynosić już nie 3 zł,
lecz 10. W złotoryjskim
ratuszu zakładają więc,
że spowoduje to tzw. migrację
deklaracji – mieszkańcy zaczną
deklarować, że segregują śmieci,
co wcale nie musi oznaczać, że
rzeczywiście będą to robić. – To
zagrożenie dla systemu. W budynkach jednorodzinnych jesteśmy w
stanie zweryfikować deklarację,
w zabudowie wielorodzinnej nie
jest to już takie proste. Ale będziemy wyrywkowo sprawdzali,
czy mieszkańcy rzeczywiście

segregują, tak jak zadeklarowali.
Jeśli nie będą tego robić, urząd
drogą administracyjną zmieni im
deklarację na odpady niesegregowane – dodaje burmistrz.

Co się odwlecze…

Gospodarka odpadami w ubiegłym roku kosztowała Złotoryję
bez mała 3 mln zł. W tym miasto
będzie potrzebowało na cały system już ok. 3,7 mln zł. Te wydatki
pokrywane są w większości z opłat

od mieszkańców, w niewielkiej
części – z przychodów ze sprzedaży wyselekcjonowanych frakcji
(szkła, plastiku, papieru). Wpływy
z tych źródeł za ubiegły rok to
ok. 2,8 mln zł. Miasto było więc
na minusie jeśli chodzi o śmieci.
Urząd Miejski w Złotoryi musiał
pokryć stratę z innych źródeł
budżetowych. Niestety, wpływy
od 4 lat systematycznie maleją,
m.in. ze względu na zmniejszającą
się liczbę mieszkańców i zmianę

Połowa złotoryjan deklaruje, że segreguje odpady. Segregujący stanowią większość wśród tych mieszkańców, którzy złożyli deklarację
na odbiór śmieci. Teoretycznie więc nie powinno być w Złotoryi większych problemów z recyklingiem. W praktyce segregacja niestety
mocno kuleje i ci, którzy robią to solidnie, stanowią niestety mniejszość. Niewiedza? Lenistwo? A może chęć uniknięcia wyższych opłat?
Powody są zapewne różne. Nie jest tajemnicą, że część osób składa deklarację o segregacji – choć wcale nie zamierza jej prowadzić
– z powodów ekonomicznych, ze względu na niższą opłatę. Stąd niechęć niektórych gmin do zbyt dużego różnicowania opłat pomiędzy
odpadami segregowanymi i niesegregowanymi.
Kilka tygodni temu burmistrz Robert Pawłowski razem z Grzegorzem Nowodyłą, naczelnikiem Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie
Miejskim w Złotoryi, sprawdzili zawartość kilkudziesięciu pojemników na odpady stojących przy domkach jednorodzinnych i firmach (także
szkołach i instytucjach miejskich), które deklarują selektywną zbiórkę. W żadnym nie znaleźli prawidłowo posegregowanych śmieci.
– Nie wypadło to najlepiej. Do pojemników na odpady zmieszane były wrzucone odpady nadające się do recyklingu. W kontenerach
przeznaczonych na papier czy opakowania suche znalazły się frakcje, które nie powinny do nich trafić. Firmy, które deklarują, że segregują, nie robią tego lub segregują bardzo niedokładnie. Do właścicieli nieruchomości, które zostały skontrolowane, zamierzamy wysłać
pismo z prośbą o zachowanie większej dbałości przy segregacji odpadów – zapowiada burmistrz.
Mała liczba mieszkańców faktycznie segregujących odpady to jedna z największych bolączek złotoryjskiego systemu gospodarki odpadami. Stosunkowo wielu złotoryjan, mimo złożonej deklaracji na „tak”, nie segreguje wcale lub segreguje nieprawidłowo. Selektywną
zbiórkę deklaruje 7,5 tys. osób. To 61,5 proc. wszystkich, którzy złożyli deklaracje. Jednak wg szacunków UM, faktycznie w sposób
selektywny zbieranych jest 25 proc. odpadów. W 2018 r. przeciętny mieszkaniec Złotoryi wyprodukował 500 kg odpadów, w tym tylko
30 kg posegregowanych.
– Wciąż za dużo śmieci trafia do pojemników czarnych, z odpadami zmieszanymi. 90 proc. tego, co produkujemy i tam wrzucamy, nadaje się do recyklingu, bo to odpady surowcowe – twierdzi burmistrz. – Musimy zwiększyć stopień segregacji, bo różnica między ceną
odpadów zmieszanych i segregowanych to w tej chwili 232 zł na jednej tonie. Chodzi o to, żeby jak największa ilość naszych odpadów
trafiała do ponownego przerobu.
Złotoryjski ratusz przyznaje, że warunki segregacji w naszym mieście mogą być nieco uciążliwe dla mieszkańców i że nadal jest zbyt
mała liczba gniazd (lub są one za bardzo oddalone od nieruchomości). Jest jednak pomysł, jak to poprawić. Magistrat planuje zakupić
kilkaset żółtych pojemników na odpady plastikowe i metale (suche opakowania wielomateriałowe) i ustawić je przy domkach i wspólnotach – wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe. To ma być „pojemnik pierwszego wyboru”. Bo lepiej już wrzucić plastik, szkło czy papier do
jednego pojemnika z odpadami suchymi niż do odpadów zmieszanych. Na wysypisku bowiem tona śmieci z żółtego pojemnika kosztuje
tylko 91,80 zł, wobec 324 za tonę odpadów zmieszanych! – To jest podstawa segregacji. Nie ma nieszczęścia, gdy do żółtego kontenera
na opakowania trafi papier czy PET. Dlatego zamierzamy je sukcesywnie dokupywać, by ułatwić mieszkańcom segregację – zapowiada
burmistrz.
Miasto chce też zintensyfikować ekologiczną edukację złotoryjan. Ma powstać więcej ulotek prezentujących, jak prawidłowo segregować
śmieci, z katalogiem najczęściej popełnianych błędów, a także „słowniczek segregacji”, w którym znajdzie się około pół tysiąca haseł,
czyli najczęściej produkowanych w naszych domach odpadów ze wskazaniem, do którego pojemnika każdy z nich powinien trafiać. –
Chcemy podać ludziom modelowy przykład, jak segregować odpady w kuchni – dodaje burmistrz.

deklaracji z niesegregowanych na
segregowane, więc w tym roku
„dziura” zapowiada się jeszcze
większa. Podwyżka opłat wydawała się zatem nieunikniona,
jeśli miasto nie chce dokładać do
systemu gospodarki odpadami i
rezygnować z niezbędnych inwestycji. Zwłaszcza że mieszkańcy
– mimo że od wprowadzenia
systemu recyklingowego minęło
już ponad 5 lat – w większości nie
chcą segregować swoich śmieci i
wszystkie frakcje wrzucają do jednego dużego pojemnika na odpady
zmieszane, za które na wysypisku
miasto płaci najdrożej (w tej chwili
aż 324 zł za tonę).
Przypomnijmy, że opłaty dla
mieszkańców nie były podwyższane od 2013 r. W tym czasie rosły
koszty ich odbierania i przetwarzania, m.in. ze względu na wzrost
płac czy opłat za składowanie. Na
dodatek nie wszyscy mieszkańcy
za śmieci płacą, podając w deklaracji mniejszą liczbę osób niż
zamieszkuje w gospodarstwie albo
wcale nie składając deklaracji.
Co gorsze, miasto coraz mniej na
wyselekcjonowanych odpadach
zarabia, bo w całej masie śmieci
produkowanych przez Złotoryję
jest coraz mniej tych posegregowanych, jak papier, plastik czy
szkło, które można sprzedać.
– W latach 2015-2016 nie było wyraźnej potrzeby podnoszenia opłat
za śmieci. W 2017 r. przeszliśmy
do innego rejonu przekazywania
odpadów komunalnych i zmieniliśmy Legnicę na Lubawkę, dzięki
czemu na jakiś czas udało nam się
sporo zaoszczędzić, zbilansować
system i odsunąć podwyżkę w
czasie. To nie było łatwe, ale się
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– rada miasta O dwóch takich, co wynieśli
kobietę z płonącego domu

rzymać rozwiązania, które ułatwią im segregację śmieci.
udało. Jednak poważny deficyt
za zeszły rok pokazał nam, że
wzrostu opłat nie da się już dłużej
odwlekać, jeśli system gospodarki
odpadami ma się bilansować i
rozwijać – podkreśla burmistrz
Pawłowski.

Co złotoryjanie otrzymają za
większe pieniądze?

Ratusz zapowiada przede wszystkim inwestycje w nieefektywny
system gospodarki odpadami
komunalnymi. W nieruchomościach jednorodzinnych mają
stanąć żółte kontenery na odpady
suche wielomateriałowe (tzw.
pojemniki pierwszego wyboru),
które ułatwią ich mieszkańcom
prowadzenie segregacji i zachęcić
do wrzucania mniejszej ilości surowców wtórnych do śmieci zmieszanych. Po drugie – sukcesywnie
mają być likwidowane stare boksy
śmietnikowe, a w ich miejsce stawiane nowe, z dostępem tylko z
zewnątrz. Po trzecie, pojawią się
automaty na puszki czy butelki,
które będą promowały nagrodami
segregację. Więcej ma być też
materiałów graficznych uczących
selektywnej zbiórki.
Zmiana stawek opłat za odpady nie rodzi obowiązku korekty
deklaracji. – Każdy mieszkaniec
zabudowy jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej, który nie należy
do wspólnoty mieszkaniowej,
otrzyma zawiadomienie o zmianie
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takie
samo zawiadomienie otrzymają
właściciele nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady – wyjaśnia
Grzegorz Nowodyła, naczelnik
Wydziału Gospodarki Odpadami
w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.
Deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w sytuacji,
gdy zmieni się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość
lub sposób zbierania odpadów (z
niesegregowanego na segregację
albo odwrotnie). Jest na to 14 dni
od daty zaistnienia zmiany.
Dodajmy, że do 31 marca obowiązują dotychczasowe stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy
uiszczać na indywidualny numer
rachunku bankowego.

Podwyżek prawdopodobnie nie koniec

Wiele wskazuje jednak na to, że
bardziej radykalny wzrost opłat

za odpady niesegregowane czeka
mieszkańców prawdopodobnie
w przyszłym roku. Tym razem
będą one wynikały z polityki
rządu. Trwają bowiem prace nad
nowelizacją ustawy o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach
(tzw. ustawa śmieciowa). Projekt
ministerstwa środowiska zakłada
dużo większe zróżnicowanie
opłat za odpady segregowane i
niesegregowane niż w przypadku
ostatniej podwyżki. Mówi się,
że osoby, które nie stosują selektywnej zbiórki, będą musiały
zapłacić za odbiór śmieci nawet
4 razy więcej niż w przypadku
segregowania odpadów, choć
bardziej prawdopodobna wydaje
się wersja, że różnica wyniesie
„tylko” 100 proc. Ustawa ma się
znaleźć w sejmie w czerwcu tego
roku. – Jeśli wejdzie w życie, będziemy mieli rok na dostosowanie
naszych stawek do nowych zapisów, więc w połowie przyszłego
roku będziemy musieli jeszcze
bardziej zróżnicować opłaty za
odpady i mieszkańcy, którzy nie
chcą segregować, będą płacić
przynajmniej 2 razy więcej od
tych, którzy segregują – zapowiada Robert Pawłowski.
Wg symulacji UM, dla złotoryjan
niesegregujących opłata od 2021 r.
wynosiłaby od 42 zł w przypadku
gospodarstw 1-osobowych do 176
zł dla rodzin liczących 6 osób i
więcej. To ustawowe podniesienie
opłaty śmieciowej ma stanowić
zachętę finansową do segregowania dla tych mieszkańców, którzy
wrzucają wszystkie odpady do
jednego pojemnika.
Wg burmistrza Pawłowskiego,
w środowisku samorządowym
są też informacje o projekcie
poselskim ustawy śmieciowej.
Zakłada on wprowadzenie minimalnej stawki za gospodarkę
odpadami komunalnymi dla
osób segregujących na poziomie 21 zł. – Wysokość opłat
jest niedoszacowana. Niemal
wszystkie miasta w naszym
regionie dopłacają do systemu
gospodarowania odpadami. W
większości polskich gmin trwają
prace nad podwyżkami opłat. W
niektórych sięgną już teraz 100
proc. – dodaje Pawłowski.
Przypomnijmy, że do końca
2020 r. poziom recyklingu w
każdej gminie polskiej musi sięgnąć 50 proc. W Złotoryi w 2018
r. ledwie przekroczyliśmy pułap
30 proc.
(as)

Gdyby nie ich błyskawiczna reakcja, niepełnosprawna kobieta jeżdżąca na wózku mogłaby
stracić życie. Paweł Strzemiński i Zbigniew Grzyb, dwaj hydraulicy ze złotoryjskiego pogotowia wodociągowego, pokazali kilka dni temu, że jak trzeba, potrafią okiełznać nie tylko
pękniętą rurę, ale także wynieść człowieka z płonącego mieszkania. – Żadne bohaterstwo,
zwykły ludzki odruch – mówią skromnie, mimo że mocno zaryzykowali własnym życiem.

N

a co dzień pracują w Rejo- pan Paweł, gdy rozmawiamy z
nowym Przedsiębiorstwie nim kilka dni po całej akcji. I już
Komunalnym w Złotoryi i zjawiają poważniej dodaje: – Udało nam
się wszędzie tam, gdzie w niekon- się nie spanikować. To chyba taki
trolowany sposób wycieka woda. nawyk, bo jak wpadamy na awarię,
W poniedziałek 18 lutego przed do pękniętej rury, to jest podobna
południem z konieczności zamie- trochę sytuacja: woda się leje, lunili się na chwilę w ratowników. dzie przerażeni, a my zaczynamy
Wyborowych, bo ich
ryzykowna akcja zakończyła się pełnym
sukcesem.
le po kolei.
Było ok. godz.
10, gdy pan Zbyszek odebrał dziwny
telefon od kolegi z
pracy, mieszkającego w kamienicy przy
ul. Mickiewicza. –
Zadzwonił i powiedział, że jego żona
stoi pod drzwiami
mieszkania i boi się
wejść, bo dymi się ze
środka. Kolega był
akurat gdzieś poza
Złotoryją, a wiedział, Paweł Strzemiński i Zbigniew Grzyb
że my jeździmy po
mieście. Poprosił, żebyśmy jak działać. Stanowimy zgrany zespół
najszybciej sprawdzili, co się dzie- i teraz też nawet nie zastanawialije u niego w domu. Na początku śmy się ze Zbyszkiem, co robić,
myśleliśmy, że żartuje sobie, że po prostu bez słów weszliśmy do
nas wkręca. Ale podjechaliśmy na środka.
ożar w kamienicy przy Mickiewszelki wypadek na Mickiewicza,
wicza wybuchł, gdy gospodyni
mieliśmy zresztą niedaleko, bo jakieś 2 minuty drogi ze Sportowej. wyszła na chwilę na zakupy. ZaNo i już podjeżdżając pod budynek paliły się śmieci w śmietniku w
zobaczyliśmy, że to jednak nie kuchni, znajdującej się zaraz za
żarty i że naprawdę się pali, bo wejściem do mieszkania. Ogień
dym wylatywał już przez okno na zaczął topić biegnącą obok plaparterze. Żona kolegi stała przed stikową rurę wodociągową, więc
drzwiami i krzyczała, że w środku wyciekająca woda ograniczyła
jest jej niepełnosprawna matka, rozprzestrzenianie się płomieni.
która leży przykuta do łóżka i nie Dopiero gdy pan Paweł i pan
może samodzielnie wyjść – opo- Zbyszek byli w środku, ktoś zaalarmował straż pożarną. Gdy 3-4
wiada Zbigniew Grzyb.
Panowie z pogotowia wodo- minuty po zgłoszeniu alarmowym
ciągowego nie zastanawiali się pierwsze samochody ratownicze
długo, tylko poszli jak w dym. wjeżdżały na Mickiewicza, nieDosłownie, bo w mieszkaniu pełnosprawna kobieta była już wybyła już w tym czasie widocz- noszona z mieszkania. Cała trójka
ność niemal zerowa. Szukali po była ostro podtruta dymem i wyomacku starszej pani. Wiedzieli magała natychmiastowego podatylko, że znajduje się w pokoju, nia tlenu. Obaj ratownicy amatorzy
do którego musieli dotrzeć przez przebywali w środku przez jakieś
kuchnię – jak się później okazało, 7-10 minut, więc także zdążyli
najbardziej zadymione pomiesz- się nawdychać dymu. – Strażacy
czenie, bo tutaj właśnie wybuchł potem mówili, że ta pani, którą
pożar. Po kilku minutach znaleźli wynieśliśmy, była bliska śmierci,
kobietę i wynieśli ją z mieszkania gdyby pomoc przyszła kilka minut
na zewnątrz. Na rękach, bo wózek później, mogła tego nie przeżyć –
nie chciał przejechać przez zbyt mówi Paweł Strzemiński.
arcin Grubczyński, zastępca
wąskie drzwi.
komendanta powiatowego
– Potraktowaliśmy całą sytuację
jak wymianę wodomierza – żartuje PSP w Złotoryi, jest pod wra-

żeniem wyczynu hydraulików
z RPK. – Tylko pogratulować
takiego odważnego odruchu. Ci
panowie narażali własne życie,
bo w tym mieszkaniu było bardzo
niebezpiecznie. Podjęli naprawdę
ogromne ryzyko, ponieważ w
środku mógł być trujący dym, w

A

P

M

takich sytuacjach nie wiadomo,
co się dokładnie pali. Dobrze by
było, żeby wszyscy tak potrafili
zareagować – zaznacza młodszy
kapitan złotoryjskiej straży.
Paweł Strzemiński i Zbigniew
Grzyb nie czują się jednak żadnymi
bohaterami i zapewniają, że drugi
raz w podobnej sytuacji postąpiliby
tak samo (choć jednak gdy po całej
akcji okazało się, że płomienie
przetapiały już wąż od kuchenki
gazowej, zrobiło im się na chwilę
gorąco). Jak podkreślają, dla nich
był to zwykły ludzki odruch. Z drugiej strony jeszcze na miejscu mogli
się przekonać, że wcale taki zwykły
nie był. – Zanim przyjechaliśmy,
żona kolegi wołała po pomoc, bo
kilka metrów od budynku, przy
lombardzie, stała grupka pięciu
mężczyzn, ale żaden się nie ruszył,
żaden nie zareagował. Taka znieczulica niestety – dodają.
zyn dzielnych hydraulików
został już doceniony przez
kierownictwo RPK, które przyznało swoim pracownikom nagrodę
finansową. Trzy dni po akcji
zostali też zaproszeni na sesję
rady miejskiej, gdzie otrzymali
listy gratulacyjne od burmistrza
Roberta Pawłowskiego i radnych.
Uhonorować zamierza ich również
straż pożarna, w maju, podczas
strażackiego święta.

C

(as)
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Wyróżnieni za niesamowitą aktywność sportową
W sali widowiskowej ośrodka kultury burmistrz Robert Pawłowski nagrodził złotoryjskich sportowców, którzy swoimi wynikami w roku 2018 promowali
nasze miasto na arenie ogólnopolskiej i światowej.

W

Złotoryi działa ponad 20
klubów sportowych, które
prowadzą zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych w wielu
dyscyplinach sportowych (m.in.
akrobatyka sportowa, strzelectwo,
wyciskanie sztangi leżąc, sztuki
walki, tenis ziemny i stołowy).
Ogromny sukces w roku ubiegłym wywalczył Klub Strzelecki
„Agat”, który w klasyfikacji
Dolnośląskiej Federacji Sportu
uzyskał 47 pkt., co dało mu 21.
miejsce w Polsce w strzelectwie
sportowym. W tej samej klasyfikacji znalazły się również
Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum” (22 pkt. – 24.
miejsce w akrobatyce sportowej),
Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe (7,5 pkt. – 51. miejsce
w tenisie ziemnym), Sportowa
Akademia Taekwon-do Jawor,
trenująca złotoryjską młodzież (67
pkt. – 17. miejsce).
W ubiegłym roku w naszym
mieście odbyło się wiele imprez
sportowych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i
lokalnym, których organizację
wspierała gmina miejska.

Były to m.in.: międzynarodowe
zawody strzeleckie, turniej tenisa
stołowego o puchar burmistrza
Złotoryi, Ogólnopolski Wyścig
Kolarski o Złotą Wstęgę Kaczawy, Bieg Szlakiem Wygasłych
Wulkanów, Bieg Uliczny o Memoriał Tadeusza Pietroszka, Puchar Świata WRPE w Wyciskaniu
Sztangi Leżąc, gala kickboxingu,
międzynarodowy mecz piłki nożnej halowej.
– Ogromnie się cieszę, kiedy widzę tylu młodych ludzi, którzy na
co dzień pasjonują się sportem i
czynnie go uprawiają. Cieszę się
także, że nasze miasto wyróżnia
się na mapie nie tylko Dolnego
Śląska, ale i całej Polski, bo ta
aktywność sportowa naszych
mieszkańców jest niesamowita –
mówił przed wręczeniem nagród
burmistrz Robert Pawłowski.
Nagrody otrzymali:
 Klub Żeglarski „Reda”: Patryk
Sawczyk, Piotr Kłeczek, Kuba
Borsukiewicz, Michał Klag, Mateusz Dyjas; trener – Grzegorz
Dyjas.
 Kaczawski Klub Siatkarski
„Ren-But”: Małgorzata Sałamaj,

Wiktoria Polańska, Monika Mikołajczyk, Dorota Chmielowska,
Weronika Jakimowicz; trener –
Janusz Bober.
 Fundacja Rozwoju Człowieka
„Trood”: Marcel Hryniuk, Gabriela Charęza, Natasza Kapral, Emilia
Zatwardnicka, Kamila Łozowska;
trenerzy: Michał Czyżewski i Piotr
Czyżewski.
 Złotoryjskie Towarzystwo
Tenisowe: Bartłomiej Roś, Ewa
Czapulak, Hanna Maciejak, Natalia Gagatek; trenerzy: Jacek Kuczyński i Mariusz Czernatowicz.
 GLKS Unia Pielgrzymka (łucznictwo): Małgorzata Kedzierska;
trener – Henryk Jurzak.
 Polskie Stowarzyszenie Nordic
Walking: Małgorzata Dąbrowska,
Bartłomiej Dąbrowski, Marcel Sabura; trenerka – Paulina Ruta.
 Złotoryjskie Towarzystwo
Akrobatyczne „Aurum”: Melchior
Czarnik, Maciej Durkalec, Michał
Ziemak, Kacper Sprawka, Laura
Stefanowska, Emilia Dziurbiel;
trener – Leszek Antonowicz.
 Sportowa Akademia Taekwondo: Jakub Serok, Marek Zdancewicz, Szymon Malec, Maja
Górska, Maciej Gorzkowski;
trenerzy: Gabriela i Karol Forgielowie.
 Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne „Asklepios” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”
w Złotoryi: Kajetan Tkaczyk,
Julia Tańska, Konrad Tkaczyk,
Julia Florczak, Dawid Śnieszko;
trenerzy: Józef Leśnicki i Paweł
Przysiężnik.
 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej
„Oldboys Górnik Złotoryja”:
Aleksander Wojteczek, Władysław Piłat, Wiesław Jasic, Artur

Kuba, Marek Tatarowicz; trener
– Jacek Gmerek.
 Klub Strzelecki „Agat”: Szymon Słowik, Sandra Musielak,
Szymon Matuszewski, Radosław
Mróz, Gabriela Kołodziejska;
trener – Józef Zatwardnicki.
 Szkoła Tańca Nowoczesnego
„Wow!”: Róża Kłak, Żaklina

Szarata, Jagoda Kłak, Jagoda
Gratkowska, Weronika Bielak;
trenerka – Estera Kiraga.
Nagrodzonych byłoby więcej,
niestety nie wszystkie kluby
skorzystały z zaproszenia burmistrza i nie przybyły na odebranie
wyróżnień.
(ms)

Kto Człowiekiem
Ziemi Złotoryjskiej?
Wiele zależy od nas
Kapituła wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej podjęła
decyzję o wznowieniu plebiscytu po rocznej przerwie.

D

o 11 marca każdy może
zgłosić swojego kandydata
– osobę, która jego zdaniem w
roku 2018 zrobiła najwięcej dla
naszego regionu.
Zgłoszenia można nadsyłać dro-

gą elektroniczną (czz@tmzz.pl)
lub pocztą tradycyjną (TMZZ, ul.
Szkolna 1, 59-500 Złotoryja). Formularz można pobrać na naszym
portalu www.zlotoryjska.pl.
(red)

Podziękowania dla całego zespołu
Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego
Szpitala Powiatowego w Złotoryi
a troskliwą i profesjonalną opiekę nad

śp. Stefanem Kajorem

oraz życzliwość i ciepłe słowa.
Rodzina

Serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy uczestniczyli w Ostatniej Drodze

ś.p.
Mariana Grządziela,

w tym przedstawicielom
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi
oraz hodowcom gołębi pocztowych sekcji:
Złotoryja, Chojnów, Jawor, Świerzawa, Lubin
oraz Legnica
składa pogrążona w smutku Rodzina
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Złotoryjski trener doceniony

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.
Skura M., Lisicki M., Gen liczby: jak dzieci uczą się matematyki? – Matematyka jak
mało która nauka uczy przede wszystkim myśleć, dlatego tak ważne jest, żeby dziecko
z radością wkraczało w świat pojęć matematycznych. „Gen liczby” prezentuje pomysł
na edukację matematyczną małego dziecka. Autorzy pomagają dorosłym zrozumieć,
jak rozwija się myślenie matematyczne, podpowiadają, na co warto zwrócić uwagę, aby
dzieciństwo dobrze zaowocowało wtedy, kiedy przyjdzie czas na regularną edukację
matematyczną. Książka tłumaczy, jak codzienne aktywności przyczyniają się do rozwoju
umysłowego, jak pokierować uwagą dziecka tak, by zauważyło to, co ważne z matematycznego punktu widzenia. Napisany przez ekspertów od edukacji matematycznej i
oparty na najnowszych badaniach naukowych, „Gen liczby” może być również znakomitą
pozycją dla zaangażowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Kranc M., Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – W obecnej rzeczywistości dostrzega się wzrost zachowań dewiacyjnych wśród
różnych grup wiekowych, co sprawia, że nie maleje zainteresowanie poszukiwaniem
skutecznych sposobów ich eliminowania i zapobiegania. W kręgu powyższych, społecznie i pedagogicznie ważnych oraz aktualnych kwestii pozostają zagadnienia resocjalizacji
instytucjonalnej młodzieży niedostosowanej społecznie, które są podejmowane przez
dra Michała Kranca w niniejszej publikacji. Autor analizuje je pod kątem metodycznym
dotyczącym formalno-prawnej organizacji, założeń teoretycznych odnoszących się do
poszczególnych obszarów zadaniowych oraz sposobów ich osiągania. Na podstawie
dokonanych analiz formułuje także postulat o potrzebie modernizowania i reformowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wskazania do proponowanych zmian
organizacyjno-metodycznych przedstawia w autorskim opracowaniu, tj. „Ramowym
rozkładzie dnia pracy resocjalizacyjnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym”
oraz „Podstawie programowej wychowania resocjalizacyjnego dla młodzieżowych
ośrodków wychowawczych”.

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

UWAGA KONKURS!!!
Miejska Biblioteka Publiczna Złotoryi zaprasza uczniów klas V-VIII szkół
podstawowych powiatu złotoryjskiego do udziału w konkursie literackim

„WIOSENNE RYMY”.
Termin składania prac – 23 marca 2019 r.
Szczegóły konkursu na stronie internetowej MBP
oraz w Oddziale dla Dzieci.
Uczniów klas pierwszych złotoryjskich szkół podstawowych zachęcamy do
udziału w konkursie plastycznym

„BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO, ZRÓB ZAKŁADKĘ WSPANIAŁĄ”.
Termin składania prac – 23 marca 2019 r.
Szczegóły konkursu na stronie internetowej MBP
oraz w Oddziale dla Dzieci.

Złotoryjanin reprezentantem
Polski w taekwon-do
Decyzją zarządu Polskiego Związku Taekwon-do ITF zatwierdzona została
lista zawodników powołanych do reprezentacji Polski na rok 2019. Znalazł
się na niej złotoryjanin Jakub Serok.

J

akub trenuje w Sportowej Akademii
Taekwon-do pod okiem Gabrieli i Karola
Forgielów.
Głównymi imprezami w tym roku (na których Serok będzie reprezentował nasz kraj
i miasto) będą kwietniowe 21. mistrzostwa
świata w Inzell (Niemcy) oraz październikowe 34. mistrzostwa Europy w Sarajewie
(Bośnia i Hercegowina).
Pierwszym etapem przygotowań do sezonu było zorganizowane na początku lutego

zgrupowanie reprezentacji mężczyzn w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem.
– Kuba trenuje taekwon-do od 6 lat. Był
jednym z kilku pierwszych osób, które rozpoczęły treningi w naszej akademii. W zeszłym
roku, razem z klubowym kolegą Szymonem
Malcem, uzyskał stopnień mistrzowski I dan
na centralnym egzaminie we Wrocławiu, co
było jednym z wymogów starania się o miejsce w kadrze Polski – mówią Forgielowie.
(reds)

Trener Klubu Strzeleckiego Agat Złotoryja otrzymał dyplom od Ministra
Sportu i Turystyki za sukcesy naszych zawodników na arenie międzynarodowej.

J

ózef Zatwardnicki trenuje strzelców od niemal
pół wieku (46 lat). Spod jego ręki wyszło wielu
zwycięzców i finalistów mistrzostw świata, Europy
i Polski.
Dyplom od ministra Witolda Bańki dotyczył jednak
roku 2018. Tutaj niewątpliwie najbardziej zauważalny
był sukces Daniela Romańczyka na mistrzostwach
świata w koreańskim mieście Changwon. Zawodnik
Agatu wywalczył tam srebrny medal. – To dla mnie
wielkie wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy –
mówi Józef Zatwardnicki.
Gratulujemy trenerowi takich wychowanków i
życzymy kolejnych.
(reds)

Strzelali o puchar i sztabki złota
17 lutego zakończyły się trwające 3 dni Międzynarodowe Zawody Klasyﬁkacyjne PZSS w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej.

W

ielki Puchar Kaczawy
zakończył się superfinałem, którego zwycięzcy zabrali
do domów sztabki szczerego
złota.
Do sali sportowej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
przyjechali strzelcy z całej
Polski oraz goście z Czech i
Niemiec. Tym razem było ich
165, czyli aż o 22 więcej niż
w roku ubiegłym, co świadczy
o wzroście zainteresowania,
jakim cieszy się złotoryjska impreza. Ponad
10 proc. zawodników stanowili strzelcy
złotoryjskiego „Agatu”, których było 17.
Najbardziej emocjonujące były niedzielne
superfinały.
W superfinale strzelania z karabinu pneumatycznego kolejność na podium wyglądała

następująco: Tomasz Bartnik (Legia Warszawa), Weronika Rosłon (Dragon Siedlce),
Aleksander Suszczyński (Śląsk Wrocław).
Superfinał strzelania z pistoletu pneumatycznego: Sławomira Szpek (Flota Gdynia),
Jerzy Pietrzak (Wawel Kraków), Rafał
Blasczok (Wawel Kraków).
Imprezę zorganizował Klub Strzelecki
Agat Złotoryja, we współpracy z Dolnośląskim Związkiem Strzelectwa Sportowego.
Komplet wyników dostępny na naszym
portalu www.zlotoryjska.pl.

Puchar
burmistrza
nie dla Złotoryi Sportowcy
Piłkarze Pogoni Świerzawa wywalczyli puchar burmistrza Złotoryi w
halowej piłce nożnej.

T

urniej piłki nożnej halowej „Tęcza Cup”
rozpoczął się w sobotę 2 lutego o godz.
10. Wystartowały w nim drużyny z terenu
naszego powiatu.
Po 5 godzinach zmagań odbył się mecz
o 5. miejsce, w którym Orzeł Zagrodno
rozgromił Wilkowiankę Wilków 7:1.
Bardzo wyrównane było spotkanie o 3. lokatę. W regulaminowym czasie LZS Nowy
Kościół zremisował z Orłem Wojcieszyn
4:4, a ostatecznie zwyciężył 8:7.
W meczu finałowym Pogoń Świerzawa
zmierzyła się z Górnikiem Złotoryja.
Przez większość spotkania na tablicy
widniał wynik 0:0. Ostatecznie przyjezdni
wygrali 1:0.
(ms)

(ms)

w nowych
„szatach”
Zawodnicy OLAWS-a Złotoryja
otrzymali nowe koszulki klubowe.

D

zięki Urzędowi Miejskiemu w Złotoryi sportowcy będą jeszcze bardziej
rozpoznawalni podczas udziału w imprezach sportowych na arenie krajowej i
międzynarodowej, co znacznie wpłynie
na promocję naszego miasta.
Kolorystyka i szata graficzna koszulek
nawiązuje do barw klubowych OLAWS-a
oraz Złotoryi.
(reds)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
UŁASKAWIENIE
W swoim nowym filmie Jan Jakub Kolski sięga po wątki autobiograficzne, by na motywach historii własnego
dziadka ukazać stratę niemożliwą do zaakceptowania. To
kameralna i refleksyjna, ale zarazem wstrząsająca opowieść
poruszająca uniwersalne tematy. Para głównych bohaterów
(granych przez Jana Jankowskiego i Grażynę Błęcką-Kolską) odnajduje w sobie determinację, by razem ze zwłokami
swojego syna przemierzyć pół kraju i zapewnić zmarłemu
godny pochówek. Wędrówka bohaterów przez rozdartą
wewnętrznie Polskę 1946 roku pozwala im zobaczyć na
własne oczy rzeczywistość zrujnowanego wojną kraju.
To świat, w którym bliscy zwracają się przeciwko sobie, a
pomoc może przyjść z niespodziewanej strony. „Ułaskawienie” spotkało się z dużym uznaniem ze strony krytyków
filmowych i zdobyło trzy nagrody na Festiwalu Filmowym
w Gdyni (w tym za scenariusz dla Jana Jakuba Kolskiego
oraz za główną rolę kobiecą Grażyny Błęckiej-Kolskiej).
Gatunek: dramat. Produkcja: Polska.
Premiera: 22.02.2019. Czas trwania: 100 min.
Dni seansów:  1.02-3.02
GREEN BOOK
Mahershala Ali jako genialny jazzman i Viggo Mortensen
w roli jego włosko-amerykańskiego szofera! Cudowna,
pełna humoru, prawdziwa historia niewiarygodnej przyjaźni i od zwycięstwa w Toronto – największy faworyt
oscarowego wyścigu. Wybitny muzyk jazzowy zatrudnia
jako swojego szofera byłego bramkarza z nowojorskiego
klubu nocnego i wspólnie wyruszają w trasę koncertową.
Wyprawa na głębokie południe USA da początek niewiarygodnej przyjaźni.
Gatunek: komedia. Produkcja: USA.
Premiera: 8.02.2019. Czas trwania: 130 min.
Reżyseria: Peter Farelly.
Dni seansów:  1.03-5.03
MARIA, KRÓLOWA SZKOTÓW
Film, którego akcja osadzona jest w XVI w., jest barwną
opowieścią o burzliwym życiu charyzmatycznej Marii Stuart.
W wieku 16 lat została królową Francji, dwa lata później
owdowiała. Sprzeciwiając się tradycji, odmówiła ponownego
zamążpójścia. Wróciła do Szkocji, gdzie odzyskała należny
jej tron. Ale Szkocja i Anglia były wówczas pod władaniem
królowej Elżbiety I. Obie królowe obserwowały swe poczynania z lękiem i fascynacją. I właśnie na tym osadza się
główna fabuła filmu. „Maria, Królowa Szkotów” nie jest
wyłącznie relacją wydarzeń znanych nam z historii. Skupia
się mianowicie na dwóch bohaterkach, które są rywalkami
w miłości i władzy, silnymi kobietami w męskim świecie
toczącymi podstępną grę o władzę i niezależność. Żadna z
nich bowiem nie godziła się na rolę marionetki.
Gatunek: dramat historyczny.
Produkcja: Wlk. Brytania. Premiera: 25.01.2019.
Czas trwania: 125 min. Reżyseria: Josie Rourke.
Obsada: Saoirse Ronan, Margot Robbie, David Tennant,
Gemma Chan, Guy Pearce, Jack Lowden, Joe Alwyn.
Dni seansów:  2.03-5.03
CORGI, PSIAK KRÓLOWEJ
Szalone przygody, nie tylko angielski humor i bohaterowie,
których nie sposób nie pokochać! Rex to nieziemsko rozpuszczony śliczny mały corgi, ulubiony piesek brytyjskiej
królowej. Mieszka w Pałacu Buckingham, pławiąc się w
iście królewskich luksusach i powszechnym uwielbieniu.
Jego wypielęgnowana łapa nie postała nigdy w zwykłym
parku, a ulicznego mieszańca nie chciałby obwąchać
nawet przez ogrodzenie. Jednak pewnego dnia na skutek
szalonego zbiegu okoliczności Rex traci swoją pozycję
w pałacu i trafia do londyńskiego schroniska. Otoczony
przez gromadę twardych czworonogów, które z niejednego
śmietnika kości żarły, musi nauczyć się, co to znaczy być
zwyczajnym psem: na kogo warczeć, a komu pomerdać i
jak pogonić kota kotu. Próbując odnaleźć drogę do domu,
Rex odkryje, że prawdziwych przyjaciół nie poznaje się
po pięknie wyczesanej sierści, ale po tym, że w potrzebie
potrafią wyciągnąć do ciebie pomocną łapę.
Gatunek: komedia familijna. Produkcja: Belgia.
Premiera: 1.03.2019. Czas trwania: 88 min.
Dni seansów:  2.03-5.03  9.03-12.03

REPERTUAR
CAŁE SZCZĘŚCIE
„Całe szczęście” to pełna uroku i wakacyjnej energii historia
o miłości, która rodzi się w nieprzewidzianych okolicznościach. W spokojne i uporządkowane życie Roberta,
muzyka z orkiestry symfonicznej (Piotr Adamczyk), który
samotnie wychowuje dziesięcioletniego synka Filipa (Maks
Balcerowski), niespodziewanie wbiega pełna energii i uroku
popularna gwiazda fitness Marta (Roma Gąsiorowska). Dwa
różne charaktery, spojrzenia na miłość i życie. Jej świat
to wielkie miasto, egzotyczne podróże i sport. Marta ma
swoje programy telewizyjne, wydaje książki kulinarne, a jej
twarz gości na okładkach najpopularniejszych magazynów.
Robert to chodzące zaprzeczenie „sportowego trybu życia”.
Jego świat to spokojna przystań, rodzicielskie wyzwania,
kosz pełen prania, klasówki z matematyki syna – wszystko
to działa, dopóki w jego życiu nie pojawia się Marta…
Przebojowa gwiazda i onieśmielony jej urokiem mężczyzna. Dlaczego los ich połączył? Czy uda im się wspólnie
odnaleźć „Całe szczęście”?
Gatunek: komedia romantyczna.
Produkcja: Polska.
Premiera: 8.03.2019.
Czas trwania 105 min.
Reżyseria: Tomasz Konecki.
Obsada: Roma Gąsiorowska, Piotr Adamczyk, Joanna
Liszowska, Marieta Żukowska, Tomasz Sapryk, Joachim
Lamża, Jacek Borusiński, Maksymilian Balcerow.
Dni seansów:  8.03-12.03  15.03-19.03
KOBIETY MAFII 2
Po przejęciu władzy nad stolicą, gang Niani (Agnieszka
Dygant) przygotowuje się do największej akcji przemytniczej w dziejach kraju. Będąca postrachem Warszawy
grupa sprowadza do kraju tonę kolumbijskiej kokainy.
Kiedy towar znika w podejrzanych okolicznościach, a
kartel żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie niebezpieczna
Aida (Angie Cepeda). Kolumbijka znajduje sojusznika w
osobie trójmiejskiego przemytnika – Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso od dawna pragnie umocnić swoją pozycję
w półświatku, ale jego plany komplikują napięte relacje
ze zbuntowaną córką – Stellą (Aleksandra Grabowska).
W tym samym czasie na wolność wychodzi Spuchnięta
Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca luksusy maniakalna zakupoholiczka cudem przeżyła więzienne piekło, po
którym z trudem odnajduje się w nowej rzeczywistości.
Wystarczy jednak nieoczekiwane zdarzenie, by znalazła
się na celowniku ogólnopolskich mediów i z dnia na dzień
stała się „mafijną celebrytką”. W tym samym czasie poza
granicami, w Maroko, Siekiera (Aleksandra Popławska)
przeżywa burzliwy romans z Amirem (Otar Saralidze) –
bojownikiem państwa islamskiego. Kiedy mężczyzna ginie
w brawurowej akcji z udziałem komandosów GROM-u,
pałająca zemstą zabójczyni powraca do Polski. Ma do
wypełnienia śmiercionośny plan.
Premiera: 22.02.2019.
Produkcja: Polska.
Gatunek: sensacyjny.
Czas trwania: 138 min.
Reżyser: Patryk Vega.
Dni seansów:  8.03-12.03
KIEDY SIĘ POJAWIŁAŚ
Calvin (Asa Butterfield) zmaga się ze skłonnością do
hipochondrii. Będzie jednak musiał przezwyciężyć swoje
lęki, gdy spotka nieuleczalnie chorą Skye (Maisie Williams
– Arya Stark z „Gry o Tron”). Dziewczyna ma plany, które
chce zrealizować przed śmiercią i przekonuje Calvina, by jej
w tym pomógł. Przyjaźń z ekscentryczną nastolatką zmieni
chłopaka już na zawsze.
Gatunek: dramat.
Produkcja: USA.
Premiera: 1.03.2019.
Czas trwania: 97 min.
Reżyseria: Peter Hutchings.
Dni seansów:  15.03-19.03
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JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3
W trzeciej części dorosły już Czkawka z powodzeniem przewodzi swoim ludziom i smokom, którym stworzył wspólny
dom. Szczerbatek natomiast spotyka Białą Furię, smoczycę
swojego gatunku, z którą zaczyna go łączyć niezwykła więź.
Jej pojawienie się sprowadza jednak niebezpieczeństwo
zagrażające całej osadzie. Czkawka i Szczerbatek muszą
udać się w nieznane, by odnaleźć ukryty świat istniejący
tylko w legendach i stworzyć nowe miejsce do życia.
Gatunek: animacja. Produkcja: USA.
Premiera: 15.02.2019. Czas trwania: 105 min.
Reżyseria: Dean DeBlois.
Dni seansów:  23.03-26.03
KURIER
Film sensacyjno-szpiegowski, inspirowany misją Jana Nowaka-Jeziorańskiego, w reżyserii Władysława Pasikowskiego. Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady legendarny
Jan Nowak-Jeziorański to postać, której życie stało się inspiracją dla filmu sensacyjno-szpiegowskiego. W tej roli charyzmatyczny Philippe Tłokiński, znany chociażby z „Belfra”
w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Wśród międzynarodowej obsady filmu (m.in. Julie Engelbrecht) zobaczymy także
znane nazwiska polskiej kinematografii, takie jak: Tomasz
Schuchardt, Adam Woronowicz, Zbigniew Zamachowski,
Mirosław Baka, Rafał Królikowski, Wojciech Zieliński,
Grzegorz Małecki, Jan Frycz czy Agnieszka Suchora. Nie
zabraknie też wschodzących gwiazd nowego pokolenia.
Oprócz odtwórcy głównej roli na ekranie zobaczymy również Patrycję Volny, która wystąpiła w pierwszym polskim
serialu Netflixa „1983” czy najnowszym filmie Agnieszki
Holland pt. „Obywatel Jones”.
Gatunek: sensacyjny. Produkcja: Polska 2019.
Premiera: 15.03.2019. Czas trwania 110 min.
Dni seansów:  22.03-26.03  29.03-2.04
KAPITAN MARVEL
Akcja filmu rozgrywa się w latach 90. XX wieku, wcześniej
niepokazywanych w filmowym uniwersum Marvela. Ziemia
dostaje się w sam środek galaktycznej wojny. Gdy tytułowa
bohaterka, Carol Danvers, będzie musiała się zmierzyć z
własnym przeznaczeniem, odkryje prawdę o sobie i zostanie jedną z najpotężniejszych postaci wszechświata.
Gatunek: sci-fi. Premiera: 8.03.2019.
Produkcja: USA. Czas trwania: 132 min.
Reżyseria: Anna Boden. Obsada: Brie Larson, Samuel L.
Jackson, Ben Mendelshon, Clark Gregg.
Dni seansów:  23.03-26.03
ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DŻUNGLI
Kiedy mała biedronka zostaje uwięziona w tekturowym
pudle i wysyłana na Karaiby, jej tata wyrusza do Gwadelupy, aby ją uratować. Gdy po wielu trudach przybywa na
miejsce, z zaskoczeniem odkrywa, że dzielny maluch znalazł sobie nowy dom i znajomych. Niestety wszystkim im
zagraża firma budowlana, planująca wycinkę dżungli. Ale
od czego są przyjaciele? Z pomocą starych kumpli, którzy
przybywają z odsieczą, kolorowa załoga robaczków opracowuje niezwykły plan uratowania lasów deszczowych.
Gatunek: animacja. Produkcja: Francja 2019.
Premiera: 8.03.2019. Czas trwania: 92 min.
Dni seansów:  29.03-2.04
ŚMIERĆ NADEJDZIE DZIŚ 2
Akcja rozpocznie się 2 lata po wydarzeniach z pierwszej
części. Tree Gelbman (Jessica Rothe) w przezabawny
sposób odkryje, że ponownie wpadła w pętlę czasową i
znów musi odkryć tożsamość nowego zabójcy. Tym razem
nie będzie sama – w takiej samej sytuacji znajdzie się jej
przyjaciel, dla którego Tree jest ekspertką w umieraniu,
ale co ważniejsze będzie musiała rozwikłać zagadkę pętli
czasowej, żeby uratować również jego życie.
Gatunek: horror. Premiera: 1.03.2019.
Produkcja: USA. Czas trwania: 100 min.
Reżyseria: Christopher Landon.
Obsada: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine,
Phi Vu, Rachel Matthews.
Dni seansów:  29.03-2.04.
Szczegółowe dni i godziny seansów na stronach:
www.kinoaurum.pl i www.zokir.pl.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.

OLAWS wystartował
po długiej przerwie
Po ponad 5-letniej przerwie 11. edycja Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju Sportowego stała się faktem dokonanym.

P

od koniec stycznia organizatorzy Ligi Piotr Kocyła i
Marcin Wilk dokonali oficjalnego
otwarcia sezonu 2019. Po części
oficjalnej zawodnicy przystąpili
do rozgrzewki przed pierwszą konkurencją, którą było narciarstwo
biegowe na Polanie Jakuszyckiej,
gdzie corocznie odbywa się Bieg
Piastów.
Do rywalizacji przystąpiło 22
mocno zmotywowanych i dobrze
przygotowanych zawodników.
Mężczyźni mieli do pokonania
4-kilometrową trasę, a kobiety o
połowę krótszą.
Wśród pań kolejne miejsca zajęły:
Ewa Łukasiewicz (czas 12:20:48),
Kinga Zagdańska (12:28:80),
Anna Hajdun (14:01:81), Paulina
Dorsz (14:39:10), Anna MichalakBernat (14:52:72), Teresa Kocyła
(14:54:23), Iga Landsberg-Korzystko (14:55:75).
Wśród mężczyzn: Tomasz Szpiter (15:58:29), Marcin Pawłowski
(16:00:03), Mirosław Kopiński
(17:56:77), Michał Jokiel (20:44:81),
Adam Kołodziej (21:42:20), Bogdan Bernat (21:45:47), Tomasz
Bosakiewicz (22:03:71), Marcin Wilk (22:11:49), Mirosław
Wdziewicz (22:22:58), Damian
Kroczak (26:00:63), Piotr Korzystko (27:28:80), Rafał Seberger
(28:12:06), Piotr Kocyła (29:05:80),

Piotr Jóźwiak (30:15:50), Robert
Ostręga (31:18:14).
Kolei w Lubinie odbyła się
druga konkurencja Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju
Sportowego. Tym razem było to
łyżwiarstwo.
W zmaganiach wystartowało
15 zawodników. – Z uwagi na
trudność tej dyscypliny, na udział
w niej zdecydowała się zaledwie
połowa ligowych zawodników.
Na szczęście z roku na rok poziom
naszych umiejętności wzrasta,
czego efektem jest poprawianie
rekordów życiowych – mówi założyciel OLAWS-a Piotr Kocyła.
Zawodnicy mieli do pokonania 2
okrążenia na torze, czyli łącznie
600 metrów.
W kategorii mężczyzn kolejne
miejsca zajęli: Mirosław Kopiński
(czas 1:18:04), Tomasz Szpiter
(1:19:09), Marcin Wilk (1:29:16),
Mirosław Wdziewicz (1:34:17),
Mateusz Kozak (1:45:95), Marcin
Pawłowski (1:49:37), Damian
Kroczak (1:57:90), Piotr Jóźwiak
(1:59:67), Piotr Kocyła (2:15:46),
Adam Kołodziej (2:16:35).
Kobiety: Anna Hajdun (1:29:85),
Ewa Łukasiewicz (1:32:48), Kinga Zagdańska (1:58:27), Paulina
Dorsz (2:12:21), Teresa Kocyła
(2:43:33).
(reds)

Ponad 100 uczestników olimpiad specjalnych z województwa dolnośląskiego wzięło udział w zawodach narciarstwa
biegowego oraz biegach na rakietach śnieżnych.

M

W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji rozegrany został Zimowy Turniej Tenisa Stołowego na Zakończenie Ferii.

Z

awody otworzył dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński,
który na zakończenie wręczył

Z

Każdy dał „maxa”
ityng zorganizowany na
Polanie Jakuszyckiej przez
klub Promyk działający przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym w Wojcieszowie
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród miłośników białego
szaleństwa. – Ciągły wzrost liczby
startujących na kolejnych mistrzostwach może jedynie cieszyć i
dawać satysfakcję z organizacji
takiej imprezy – cieszą się organizatorzy.
Na polanie w tym roku zjawiły
się kluby: „Anna” Legnickie Pole,
„Jeżyk” Lwówek Śląski, „Jeżyki”
Wałbrzych, „Liczyrzepa” Miłków,
„Meta” Wrocław, „Olimpijczyk”
Bolesławiec, „Podaj rękę” Kamienna Góra, „Radośni” Dobroszyce,
„Razem” Lubań, „Sportowiec”
Ostrowina, „Śnieżynki” Szklarska
Poręba, „Niezłomni” Wrocław
oraz „Promyk” Wojcieszów.
Imprezę oficjalnie rozpoczęła
dyrektor SOSW Wojcieszów
Iwona Jancik. Po części oficjalnej zawodnicy przystąpili do

Turniej przy stole

zmagań na trasach narciarskich.
Rywalizowano na dystansach 50,
100, 500, 1000 i 3000 metrów w
narciarstwie biegowym oraz 25 i
100 metrów w biegach na rakietach śnieżnych.
– Wyniki uzyskane przez zawodników były różne, ale pewne jest, że
każdy z nich starał się wypaść jak
najlepiej i dał z siebie tzw. „maksa"
– oceniają organizatorzy.
Po części sportowej przyszła
chwila na dekorację. „Promyk”
Wojcieszów zaprezentował się
bardzo dobrze, zdobywając 8 złotych, 16 srebrnych i 9 brązowych
medali.
– Dziękujemy trenerom poszczególnych ekip za przygotowanie
swoich zawodników oraz niezastąpionym wolontariuszom ze
Szkoły Podstawowej w Wojcieszowie, którzy są z nami od wielu
lat przy organizacji zawodów. Do
zobaczenia na X Dolnośląskim
Mityngu w Narciarstwie Biegowym – zapraszają organizatorzy.
(reds)

dyplomy i nagrody.
Turniej został przeprowadzony
w trzech kategoriach wiekowych z
podziałem na
chłopców i
dziewczyny.
Płeć piękną
reprezentowała jedynie
Maja Szczogiel, która

Ferie z rakietami

Skrzaty (do 12 lat) z całej Polski przyjechały do złotoryjskiej
„Tęczy” na Ogólnopolski Turniej Klasyﬁkacyjny o Puchar
Burmistrza Złotoryi.

W

turnieju tenisowym walczyło 34 zawodników z
czołówki listy rankingowej PZT,
którzy reprezentowali 9 klubów
dolnośląskich oraz teamy z Krakowa, Warszawy, Białegostoku,
Gdańska, Poznania i Szczecina.
Wśród dziewcząt kolejne miejsca zajęły: Marta Wojtaszczyk
(ATAK Łódź – 3. PZT), Maja
Nieradzik (Mostostal Zabrze – 6.
PZT), Martyna Śrutwa (Top Tenis
Lubin – 10. PZT), Zofia Biełus
(SAT Szczecin).
Złotoryjanki Natalia Gagatek i

Karolina Czernatowicz zajęły odpowiednio 9. i 10. miejsce.
Chłopcy: Jan Wygona (Grzegórzecki Kraków – 6. PZT), Maciej
Słowik (SAT Szczecin – 12. PZT),
Juliusz Stańczyk (NST Łódź – 18.
PZT), Hubert Plenkiewicz (AG
Tenis Radom – 19. PZT).
Turniej par deblowych wygrali
Kamil Kęsy (Olimpia Poznań) i
Hubert Plenkiewicz (Radom).
U skrzatek zwyciężyła para Śrutwa i Wojtaszczyk. Złotoryjanki
Gagatek i Czernatowicz uplasowały się na 5. miejscu.

Bez koszulek po śniegu
W Przesiece odbyła się 7. edycja Biegu Icemana.

W

tym roku na starcie stanęło
niemal 300 zawodników.
Najszybciej 10-kilometrową trudną górską trasę pokonał Michał
Kur z Jeleniej Góry. Dobiegnięcie
do mety zajęło mu 43 minuty i
44 sekund. W klasyfikacji kobiet

najszybsza była Diana Potęga z
Przesieki (53:36).
W zawodach nie mogło zabraknąć reprezentantów naszego
miasta. Wśród złotoryjan kolejne miejsca zajęli: 9. Szymon
Kuca (OLAWS – 47:49), 32.

automatycznie wygrała swoją
kategorię i otrzymała okazję grania z żakami. W kategorii żaków
najlepsi byli kolejno: Miłosz
Borucki, Dariusz Borodacz i Nikodem Borucki.
Kategorię młodzików wygrał
Adam Więdłocha przed Mateuszem Michałkowem i Oliwierem
Zapłatą.
Wśród kadetów zwyciężył młodzik Adam Więdłocha, pokonując
Eryka Woźniaka i Konrada Gągorowskiego.
Zawody sędziował Mirosław
Rojek.
(reds)

Oprócz pucharów najlepsi uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez sponsorów.
Organizacja turnieju zrobiła
na wielu zawodnikach spore
wrażenie. – W Złotoryi jestem po
raz pierwszy i bardzo podoba mi
się miła atmosfera, profesjonalna
organizacja zawodów, opieka
medyczna i pyszne dania w kawiarence – chwali jedna z młodych
zawodniczek.
Na turnieju obecni byli m.in.:
burmistrz Robert Pawłowski oraz
przedstawiciele zarządu Złotoryjskiego Towarzystwa Tenisowego
z prezesem Marcinem Gagatkiem.
Sędzią naczelnym turnieju była
Katarzyna Gergont, a dyrektorem
Jacek Kuczyński.
(reds)

Krzysztof Piotrowski (Legnickie
Morsy – 53:58), 49. Adam Kołodziej (OLAWS – 57:22), 85.
miejsce Agnieszka Kubów (ZLB
– 1:01:14), 101. Paulina Dorsz
(OLAWS – 1:02:43), 156. Marcin
Wilk (OLAWS – 1:09:22), 185.
Ewa Kurek (ZLB – 1:14:20), 186.
Katarzyna Łukasiewicz (OLAWS
– 1:14:19), 209. Iwona Nowak
(ZLB – 1:20:19).
(reds)

Kolarskie mistrzostwa w... pokoju

Dwóch złotoryjan wystartowało w Interaktywnych Mistrzostwach Polski ZWIFT w Kolarstwie.

Z

awodnicy z całej Polski na
swoich trenażerach skonfigurowanych poprzez odpowiednie aplikacje w komputerach i
smartfonach wystartowali na
60-kilometrowej, pagórkowatej

trasie o przewyższeniu blisko 500
metrów.
Do rywalizacji przystąpiło ok.
400 zawodników, a do mety dojechało 329. W mistrzostwach Polski
wystartowało dwóch zawodników

ze Złotoryi. Tomasz Harkawy z
czasem 1:18:02 zajął wysokie 16.
miejsce. Debiutant Piotr Kocyła
(OLAWS) uplasował się na 300.
miejscu (czas 2:14:04).
(reds)

Serok najlepszy w Złotoryi
Zakończyło się głosowanie na najlepszego sportowca naszego miasta w 2018 roku.

N

a portalu www.zlotoryja.pl
internauci oddawali swoje
głosy (łącznie było ich 199) na 4
sportowców.
Z dorobkiem 51,8 proc. głosów
zwyciężył taekwondzista Jakub
Serok (na zdjęciu), który będzie
reprezentował Złotoryję podczas
Gali Mistrzów Sportu Zagłębia

Miedziowego w Legnicy.
Niemal po piętach biegł mu
Michał Jokiel (43,7 proc.). Pozostałe miejsca zajęli Anna Ficner
(2,5 proc) i Agnieszka Kubów (2
proc.). Wszyscy, za wyjątkiem
taekwondzisty, są biegaczami. –
Byłem bardzo zaskoczony widząc,
że wygrałem. Dzień wcześniej

wieczorem przegrywałem z panem
Jokielem ośmioma procentami, a
tu taka niespodzianka – cieszy się
Jakub Serok.
(ms)
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OG£OSZENIA DROBNE
 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.
 Sprzedam ziemię 47 a w Jastrzębniku. Tel. 501 727 247.
 Sprzedam nieruchomości do
rozbudowy przemysłowej (pow.
0,2202 ha) w Wilkowie (po dawnych zakładach Lena). Tel. 691 864
943, 0044 751 164 30 79.

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

Gabinet
Stomatologiczny

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

Z³otoryja, ul. J. S³owackiego 5
tel. 504 018 336
szpalaroman@gmail.com
 Zdjęcia do dokumentów (kolorowe

i czarno-białe)

Anna Sobieszek

 Odbitki z wszelkich nośników

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

 Zdjęcia z ﬁlmów amatorskich
 Retusz i reprodukcja starych fotograﬁi
 Filmy, ramki, albumy, baterie.

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

Tel. 76 878 14 74

POWIATOWY
URZĄD PRACYZawodowej
W ZŁOTORYI w Złotoryi
Centrum
Aktywizacji
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
59-500 Złotoryja,
Al. Miła
18
poszukuje
dla
swoich
klientów
tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202
e-mail: wrzl@praca.gov.pl,
www.pup.zlotoryja.pl
kandydatów
na następujące
stanowiska pracy:

OFERTY PRACY ZAREJESTROWANE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ZŁOTORYI
 betoniarz  brygadzista  cieśla szalunkowy
 dekorator i projektant wnętrz  fryzjer
 kasjer-sprzedawca  kierowca autobusu
 kierowca samochodu ciężarowego
 kierowca-pracownik budowlany  kucharz  magazynier
 mechanik  mechanik pojazdów samochodowych
 monter schodów drewnianych
 monter sieci , instalacji i urządzeń sanitarnych
 murarz  operator koparki  operator wózka widłowego
 opiekun medyczny
 palacz CO-pracownik gospodarczy  piekarz  pielęgniarka
 pracownik budowlany  pracownik obsługi klienta
 pracownik ochrony  pracownik porządkowy
 pracownik produkcji  pracownik utrzymania czystości
 przedstawiciel handlowy  rzeźnik-wędliniarz
 spawacz  specjalista ds. sprzedaży  spedytor
 sprzedawca  sprzedawca-doradca klienta  suwnicowy
 ślusarz  ślusarz-mechanik  ślusarz-spawacz  zbrojarz
OFERT STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 asystent nauczyciela przedszkola  bufetowa
 kosztorysant budowlany  operator maszyn rozlewniczych
 pomoc administracyjna  pomoc kuchenna  pomoc laboratoryjna
 pracownik biurowy  pracownik budowlany  robotnik gospodarczy
 sprzedawca  ślusarz  wulkanizator
OFERTY PRACY PRZEKAZYWANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY
DO UPOWSZECHNIENIA NA TERENIE POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
 kelner  kierowca samochodu ciężarowego  magazynier
 mechanik  mechanik serwisu
 pracownik fizyczny
 przedstawiciel handlowy  sprzątaczka
 ślusarz  tokarz/frezer
Oferty pracy realizowane są na bieżąco, w związku z tym umieszczone powyżej oferty w dniu wydania gazety
mogą ulec dezaktualizacji. Informacje na temat ofert można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 76 877
92 00 lub osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotoryi, al. Miła 18, pok. 21. Wszelkie pytania dotyczące ofert
można kierować także na adres e-mail: wrzl@praca.gov.pl. Tel.: sekretariat 76 877 92 01, fax 76 877 92 02.

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

specjalista neurolog

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

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 zostały
wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy:
- nieruchomości położonej w Kozowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargowej (zarządzenie nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Złotoryja z dnia 1
lutego 2019 r.),
- nieruchomości położonej w Leszczynie przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargowej (zarządzenie nr 0050.11.2019 Wójta Gminy Złotoryja z dnia 4
lutego 2019 r.),
- nieruchomości położonej w Jerzmanicach-Zdroju przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.12.2019 Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 4 lutego 2019 r.).
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 położonych w Wilkowie-Osiedlu i Jerzmanicach-Zdroju,
Podolanach, Łaźnikach przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
(zarządzenie nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Złotoryja z dnia 30.01.2019 r.),
- wykaz nieruchomości położonych w Wilkowie Osiedlu, Jerzmanicach-Zdroju
i Leszczynie przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Złotoryja z dnia 30.01.2019 r.).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Złotoryi zaprasza wszystkich zainteresowanych do
wzięcia udziału w nieograniczonym przetargu ustnym dotyczącym
najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujące się w Złotoryi
przy: ul. Rynek 42, obręb 3, nr działki 113/11, pow. użytkowa 148,87
m2 (parter) + 143,76 m2 (piwnice), cena wywoławcza – 292,63 zł/m-c
netto (tj. 1,00 zł/m 2); wadium – 55,00 zł.
Lokal wyłącznie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności
gastronomicznej (restauracji).
Wylicytowana kwota stanowi czynsz miesięczny netto. Do wylicytowanej
kwoty doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie
się dnia 7 marca 2019 r. o godz. 10 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl.
Orląt Lwowskich 1 w sali nr 11.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego na nr konta 83
8658 0009 0000 3506 2000 0050 do dnia 1 marca 2019 r. (decydująca
jest data zaksięgowania wpłaty na koncie, aby możliwe było stwierdzenie przez komisję przetargową najpóźniej 3 dni przed przetargiem,
że dokonano wpłaty). W tytule przelewu należy wpisać adres lokalu
użytkowego, którego wadium dotyczy.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w
Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok.8) lub pod nr. tel.
76 877 91 36.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy
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 niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
nieograniczonych przetargów ustnych. Wykaz ten stanowi załącznik nr
1 do zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.32.2019 z dnia 19
lutego 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.)
Burmistrz Miasta Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr 0050.31.2019
z dnia 19 lutego 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, ze zm.)
Burmistrz Miasta Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz
nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr 0050.34.2019
z dnia 20 lutego 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

Adres
lokalu
użytkowego

ul.
Rynek 42

Pow. lokalu
użytkowego

Opis

148,87 m2
(parter) +
143,76 m2
(piwnice)

Lokal użytkowy
składający się z pomieszczeń na
parterze (po prawej stronie od
głównego wejścia do budynku)
oraz pomieszczeń piwnicznych;
wyposażony w instalacje:
- elektryczną
- wodno-kanalizacyjną
- w pomieszczeniach na parterze
centralne ogrzewanie ze
wspólnej kotłowni gazowej,
Stan lokalu – do kapitalnego
remontu, w tym instalacje.
Remont i adaptacja lokalu po
stronie najemcy.

Przeznaczenie
lokalu

Forma
dysponowania

Lokal z
przeznaczeniem
na działalność
gastronomiczną
(restauracja)

Najem na czas
nieokreślony. Stawka
czynszu wylicytowana w
przetargu obowiązywać
będzie przez okres
3 lat, po tym czasie
wysokość czynszu
zostanie wyliczona
zgodnie powszechnie
obowiązującymi
stawkami (zgodnymi
z zarządzeniem
Burmistrza Miasta
Złotoryi).

Zasady
aktualizacji opłat
czynszu

Wysokość opłat
z tytułu najmu
miesięcznie

Obręb,
nr działki,
KW

Termin
rozpoczęcia
działalności

Wysokość czynszu
ulega podwyższeniu
każdorazowo od 1
stycznia następnego
roku o wskaźnik
inﬂacji za rok
poprzedni ogłoszony
przez GUS.

292,63 zł/m-c netto
czynsz
(cena wywoławcza),
płatne do 15. dnia
każdego miesiąca,
oraz:
- podatek od towarów i
usług VAT (23%)
- podatek od
nieruchomości (23,47zł/
m2/rok)
- c.o.(parter) 3,61 zł/m2
brutto
- pozostałe media
według odrębnych umów
z dostawcami

Obręb 3,
nr działki 113/11,
KW LW1Z/00020144/4

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.25.2019 Burmistrza Miasta Złotoryi z 4 lutego 2019 r.
OGŁOSZENIE – Burmistrz Miasta Złotoryi podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych
do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Do 12 miesięcy
od dnia
podpisania
umowy

Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Rozkład
godzin
Rozkład
godzinpracy
pracyaptek
aptekogólnodostępnych
ogólnodostępnychprowadzonych
prowadzonychna
na
tereniepowiatu
powiatuzłotoryjskiego
złotoryjskiego
terenie
marcu 2019 r.
wwmarcu
2019 r.
Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)
Dzień
miesiąca

Dzień
miesiąca
1
2

1

3

2

4
5

3
4
5

6

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

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
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08

7
8
9

6
7
8

10

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

11
12
13

9

14

10 15
11

16
17

12 18

Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27, 59500 Złotoryja 76/878-31-04
59-500 Złotoryja, 76/ 878-31-04

13 19
14

20
21

15 22
16 23
17

24
25

18 26

Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,

59-540
Świerzawa,
75/713-46-96
Apteka
„POD
ZŁOTĄ WAGĄ”,
Ul. J. Piłsudskiego 27, 59500 Złotoryja 76/878-31-04
59-500 Złotoryja, 76/ 878-31-04

19 27
20

28
29

21 30
22
23

31

w

w następujących dniach
godz.w21:00
do miesiącu,
8:00
porze od
nocnej,
danym

w następujących dniach
od godz. 21:00 do 8:00

Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka
„HERBOWA”,
Wolności8a
46,
Apteka
„NIEBO”, Pl.pl.
Reymonta
59-500
Złotoryja,
76/854-92-56
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska 2a,
Apteka
„NOVA”,
ul.723
Wojska
4a
59-500
Złotoryja,
222 Polskiego
342
59-500
Złotoryja,
697 983
59-500
Złotoryja,
76/878-15-49
Apteka
„POD ARNIKĄ”
pl. 698
Jana Matejki 11

59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka
„NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,
59-500
Złotoryja,
76/854-92-56
59-500
Złotoryja
76/878-31-04
59-500
Złotoryja,
878-31-04ul.
Apteka
„NOVA
NAD76/
ZALEWEM”,
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul.
Kaczawska
7, Kaczawska 2a,
59-500
Złotoryja,
76/
878-40-25
59-500 Złotoryja, 723 222 342
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500
Złotoryja,
697
983
Apteka
„POD
ARNIKĄ”
pl. 698
Jana Matejki 11
59-500
Złotoryja,
76/878-51-50

59-500
Złotoryja,
76/878-Pl.35-15
Apteka
„WIESIOŁEK”,
Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500
Złotoryja
76/878-31-04
59-500
Złotoryja,
76/878-15-49
59-500
Złotoryja,
76/
878-31-04
Apteka
„ZDROWIE”,
ul. Bolesława
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska
7, Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka
„VITA”,
ul. Rynek
6/1,
59-500
Złotoryja,
76/ 878-40-25
59-500
Złotoryja,
76/878-51-50
Apteka
„CENTRUM”,
Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-540
Świerzawa,
59-500
Złotoryja,75/713-46-96
76/ 878-40-25
Apteka
„Centrum
Zdrowia”,
Ul. Staromiejska
2
Apteka
„NOVA”,
ul. Wojska
Polskiego
4a
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
Apteka
„ZDROWIE”,
ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-500
Złotoryja, 73/669-81-08
Apteka
„CENTRUM”,
Ul. Rynek 7,
59-550
Wojcieszów,
75/712-52-82
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87

Apteka
„ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500
Złotoryja,
76/76/854-92-56
878-40-25
59-500
Złotoryja,
Apteka
„POD ARNIKĄ”
pl. Jana
Apteka
„CENTRUM”,
Ul. Rynek
7, Matejki 11
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
59-500
Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,
59-500
Złotoryja
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul.76/878-31-04
Kaczawska 7,
59-500
Złotoryja,
76/
878-31-04 7,
Apteka
„ZDRÓJ”,
Kaczawska
59-500
Złotoryja,
76/ul.878-40-25
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka
„Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500
Złotoryja,
76/750-01-52
59-500
Złotoryja,
76/878-51-50
Apteka
„NOVA
ZALEWEM”,
ul. Kaczawska
2a,
Apteka
„DBAM
O NAD
ZDROWIE”,
ul. Hoża
11,
59-500 Złotoryja, 723 222 342
59-500
Złotoryja,
73/669-81-08
59-500
983 698 7,
Apteka Złotoryja,
„ZDRÓJ”, 697
ul. Kaczawska
59-500
Złotoryja, 76/
Apteka
„CENTRUM”,
Ul.878-40-25
Rynek 7,
Apteka
„ZDROWIE”,
ul.
Bolesława Chrobrego 95,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
Apteka
„NIEBO”,
Pl. Zdrowia”,
Reymonta Ul.
8a Staromiejska 2
Apteka
„Centrum
59-500
Złotoryja,
76/750-01-52
59-500
Złotoryja,
76/854-92-56
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul. Kaczawska
7,
Apteka
„POD
ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki
11
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-500
Złotoryja,
76/878-Pl.35-15
Apteka
„WIESIOŁEK”,
Wolności 11,
59-540
Świerzawa,
75/713-46-96
Apteka
„POD
ZŁOTĄ WAGĄ”,
Ul. J. Piłsudskiego 27,
Apteka
„DBAM
O
ZDROWIE”,
59-500 Złotoryja 76/878-31-04 ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08
59-500
878-31-04 7,
Apteka Złotoryja,
„ZDRÓJ”, 76/
ul. Kaczawska
Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,

Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82

59-540
Świerzawa,
600-043-139
59-500
Złotoryja,
76/ 878-40-25
Apteka
„ZDRÓJ”,
ul. Kaczawska
7,
Apteka
„VITA”,
ul. Rynek
6/1,
59-500
Złotoryja,
76/
878-40-25
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska 2a,
59-500 Złotoryja, 723 222 342

