Uwaga Czytelnicy! Następny numer „Gazety Złotoryjskiej” ukaże się w sprzedaży 18 kwietnia 2019 r.

GAZETA
ZŁOTORYJSKA
PIELGRZYMKA  ŒWIERZAWA  WOJCIESZÓW  ZAGRODNO  ZŁOTORYJA

Pierwszy sołtys JerzmanicZdroju skończył 100 lat

TYGODNIK  21 marca 2019 r.  ROK XXX  NR 4 (1016)
CENA 2,10 z³ (8% VAT)  ISSN 1232–25–98  Indeks 332720

www.zlotoryjska.pl

fot. OSP Prusice
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Po pożarze w Borgersie

W zakładzie nie wierzą,
że wybuch
to skutek
zaniedbania

s. 4

Dni „Grzybka” policzone?
W ciągu roku w Rynku powstanie nowa restauracja. Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął
przetarg na dzierżawę pomieszczeń w starym ratuszu. Wygrał go złotoryjski restaurator.
s. 3

Ceny śmieci do poprawki
Podwyżka opłat za odpady komunalne nie wejdzie w życie
od kwietnia. Wczoraj Regionalna Izba Obrachunkowa
uchyliła uchwałę przegłosowaną przez Radę Miejską w
Złotoryi na lutowej sesji. Powodem było nieprawidłowe
zróżnicowanie wysokości nowych stawek. Ratusz pracuje
już nad poprawkami.
s. 7
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KRONIKA
POLICYJNA

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

Dachowali – policja bada dlaczego
Trzy młode osoby zostały ranne w wypadku samochodowym, do którego doszło w niedzielę 10 marca zaraz za
Złotoryją w kierunku Chojnowa. Opel vectra, którym podróżowali, wypadł z drogi i wylądował na dachu. Trasa podczas akcji ratowniczej była zablokowana.

D

Nie wolno pozostawiać
(Lubiatów) – Nieznani sprawcy ukradli
rower górski pozostawiony przy bloku
mieszkalnym.

Samo nie odjechało
(Sędzimirów) – Nieznani sprawcy ukradli
z terenu nieogrodzonej posesji samochód
osobowy marki BMW o wartości ok. 8
tys. zł.

Silnik
na złom?
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy ukradli z terenu posesji przy ul. Polnej niesprawne silniki elektryczne, przewód elektryczny oraz
kilkadziesiąt litrów oleju napędowego.

No to po treningu
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy ukradli z
szatni hali sportowej przy ul. Wilczej markowe buty sportowe.

Seria
kradzieży
(Nowy Kościół) – Nieznani sprawcy włamali się do pomieszczenia gospodarczego,
z którego ukradli spawarkę oraz narzędzia
spalinowe o łącznej wartości ponad 8 tys.
zł. W tym samym okresie w sąsiednim
pomieszczeniu gospodarczym doszło do
kradzieży traktorka do koszenia trawy,
którego wartość szacuje się na kwotę blisko
10 tys. zł.

Weszli przez dach
(Wojcieszów) – Nieznani sprawcy włamali
się poprzez dach do garażu przy ul. Silesia,
skąd ukradli narzędzia spalinowe o wartości
niemal 2 tys. zł.

Ktoś nie chciał sprzedać?
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy wybili
szybę w drzwiach samochodu osobowego
zaparkowanego przy ul. Grunwaldzkiej, z
którego ukradli radioodtwarzacz oraz umowę kupna-sprzedaży pojazdu.

Wywieźli części
na taczce
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali się
do garażu przy ul. Polnej, z którego ukradli
m.in. prostownik, taczkę budowlaną, przewody elektryczne, radioodtwarzacze oraz
części zamienne do pojazdów.
Na podst. inf. st. sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

o wypadku doszło ok. godz. 15:45 na
odcinku drogi wojewódzkiej nr 328
pomiędzy Złotoryją i Nową Wsią Złotoryjską. Oplem podróżowały 3 osoby, które
nie mogły wydostać się samodzielnie z
rozbitego pojazdu. Poszkodowanych uwolnili strażacy ze Złotoryi, Prusic, Zagrodna
i Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej
„Baryt”, którzy następnie udzielili rannym
pierwszej pomocy do czasu przybycia karetek pogotowia ratunkowego. Straż zabezpieczyła też pojazd, odłączając akumulator,
oraz zneutralizowała płyny eksploatacyjne,
które wyciekły w wyniku kraksy.
– Policjanci prowadzący czynności na
miejscu wstępnie ustalili, że 21-letnia
kobieta kierująca samochodem osobowym
marki Opel z nieznanych przyczyn zjechała do przydrożnego rowu, w wyniku
czego samochód, którym podróżowała z
dwójką pasażerów, dachował. Kierująca
oraz pasażerowie w wieku 20 lat z różnymi obrażeniami, ale niezagrażającymi ich
życiu, zostali przewiezieni do szpitali w
Złotoryi i Wrocławiu. Obecnie policjanci

zajmują się szczegółowym wyjaśnieniem
okoliczności zdarzenia oraz ustaleniem, co
było jego przyczyną – relacjonuje st. sierż.
Dominika Kwakszys, oficer prasowy KPP
w Złotoryi.
W związku z wypadkiem policja wystosowała apel do mieszkańców powiatu
złotoryjskiego o rozwagę na drodze i jazdę
zgodną z przepisami. „Bądźmy odpowiedzialni i nie ryzykujmy swoim życiem
oraz innych. Nasze błędy i zaniechania

mogą niestety mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Starajmy się unikać
agresywnych zachowań na drodze, a jeśli
takie się pojawiają, to informujmy o tym
funkcjonariuszy. Dostosujmy prędkość
do warunków na drodze, stosujmy zasadę
ograniczonego zachowania do innych
użytkowników ruchu, bądźmy trzeźwi, wypoczęci i skoncentrowani na prowadzeniu
pojazdu” – czytamy.
(as)/ fot. Złotoryja 112

Przyszedł z niczym, wyszedł z telefonem
Wpadł w gości do znajomej i… skubnął jej telefon, który szybko sprzedał koledze. To nie pierwszy taki wybryk 25letniego złotoryjanina, dlatego w sądzie może się spodziewać dużo bardziej surowego wyroku niż wcześniej.

D

o Komendy Powiatowej Policji w
Złotoryi zgłosiła się kobieta. Poinformowała, że znajomy przywłaszczył sobie jej
telefon komórkowy. Do zdarzenia doszło w
jednym z mieszkań na terenie Złotoryi.
– Według ustaleń policjantów, 25-letni
złotoryjanin przyszedł w odwiedziny do
znajomej. Kiedy kobieta na chwilę dała
mężczyźnie telefon, ten – wykorzystując

zamieszanie oraz jej nieuwagę – opuścił
mieszkanie, zabierając ze sobą telefon komórkowy, którego nie miał zamiaru oddać.
Zaraz po tym udał się do kolegi, któremu
sprzedał nowy nabytek. Wartość utraconego
mienia pokrzywdzona wyceniła na kwotę
800 złotych – mówi st. sierż. Dominika
Kwakszys, oficer prasowy KPP Złotoryja.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i dopro-

wadzeni do złotoryjskiej komendy policji. –
Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił
na przedstawienie 39-letniemu kupującemu
zarzutu paserstwa, a 25-latkowi zarzutu
przywłaszczenia mienia w warunkach tzw.
recydywy, bowiem był już karany za podobne
przestępstwa. O dalszym losie mężczyzn będzie decydował sąd – dodaje pani rzecznik.
(as)

Zatankował ponad setkę i odjechał
Policjanci ze Złotoryi ustalili, a następnie zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież ponad 100 litrów oleju
napędowego, do której doszło na jednej ze stacji paliw w Złotoryi.

O

ficer dyżurny otrzymał zgłoszenie od
pracownika jednej ze stacji paliw w
Złotoryi, z którego wynikało, że mężczyzna
poruszający się samochodem osobowym
zatankował ponad 100 litrów oleju napędowego, po czym odjechał bez płacenia.
W toku prowadzonych czynności ustalono, że młody mężczyzna przyjechał na
stację paliw, po czym poprosił obsługę o nalanie oleju napędowego do baku samochodu
oraz częściowo do kilku plastikowych baniek. Następnie wspólnie z pracownikiem
udał się do kasy, gdzie pod pretekstem
przyniesienia danych do faktury, wrócił do
samochodu i nie uiszczając opłaty, uciekł
ze stacji paliw.
– Analiza zgromadzonego materiału dowodowego oraz wiele czynności operacyjnych
wykonanych przez funkcjonariuszy pionu
prewencji i kryminalnego pozwoliła na
ustalenie sprawcy kradzieży oraz jego zatrzymanie. Podejrzanym okazał się 21-letni

mieszkaniec powiatu lwóweckiego, który
przyznał, że paliwo ukradł celem jego sprzedaży. Usłyszał zarzut kradzieży mienia, za
który zgodnie z obowiązującymi przepisami

grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie będzie decydował
sąd – mówi st. sierż. Dominika Kwakszys,
oficer prasowy KPP w Złotoryi.
(as)
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Lady Pank
wraca
do Złotoryi!

NR 4 (1016)  STR. 3

Dni „Grzybka” policzone?
W ciągu roku w Rynku powstanie nowa restauracja. Urząd Miejski w Złotoryi rozstrzygnął przetarg na
dzierżawę pomieszczeń w starym ratuszu. Wygrał go złotoryjski restaurator.

M

To już pewne – po 18 latach zespół Lady Pank
ponownie zagra koncert podczas święta miasta.
W złotoryjskim ratuszu trwają prace nad programem majowego weekendu.

W

ystęp gigantów polskiego rocka zaplanowany jest
na sobotę 25 maja na godz. 21:30. Lady Pank ma
zagrać koncert przygotowany na 35-lecie swojego istnienia
i będzie bez wątpienia główną gwiazdą tegorocznych Dni
Złotoryi.
Pozostała część programu święta miasta, które odbędzie
się w dniach 24-26 maja, na razie owiana jest tajemnicą. W
Urzędzie Miejskim w Złotoryi udało nam się jednak dowiedzieć, że w piątek, po korowodzie, scenę zarezerwowano
dla zespołów hip-hopowych.
Przypomnijmy, że Lady Pank występował już w Złotoryi w sierpniu 2001 r. Koncert miał miejsce w Rynku
i przyciągnął co najmniej kilkanaście tysięcy widzów. Z
kolei w ubiegłym roku nasze miasto odwiedził lider Lady
Pank Jan Borysewicz, który nagrał hejnał Złotoryi w nowej
aranżacji na gitarę elektryczną. Utwór od kilku miesięcy
jest odtwarzany codziennie w południe z wieży kościoła
Mariackiego, a Złotoryja jest prawdopodobnie jedynym
miastem w Polsce z hejnałem w takiej wersji.
(as)

iasto zdecydowało się wydzierżawić duży lokal użytkowy mieszczący się w budynku Rynek 42. Chodzi
o pomieszczenia po prawej stronie od wejścia do urzędu
skarbowego, które dotąd zajmował związek emerytów, a
częściowo były wykorzystywane jako magazyn. Przetarg
dotyczył prawie 149 m kw. na parterze i niemal takiej samej
powierzchni w piwnicy (143,76 m kw.). Cena wywoławcza była niewysoka, bo niespełna 293 zł miesięcznie (plus
podatek VAT). Ratusz postawił jednak jeden warunek:
najemca musi w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy
uruchomić działalność gastronomiczną.
Przetarg nieograniczony na najem odbył się w czwartek
7 marca. Wpłynęły 3 wadia, ale ostatecznie na licytacji w
złotoryjskim magistracie pojawiły się dwie zainteresowane
osoby. Najwyższą stawkę czynszu dał Tomasz Hamara,
złotoryjski przedsiębiorca, właściciel restauracji „Pod Zielonym Grzybkiem” – zapłaci 360 zł miesięcznie (netto).
– Taka cena będzie obowiązywała przez 3 najbliższe lata.
Lokal jest w złym stanie technicznym, wymaga kapitalnego
remontu, który leży po stronie najemcy, dlatego ustaliliśmy
stosunkowo niską cenę wywoławczą. Po trzech latach
jednak wysokość czynszu dla najemcy zostanie wyliczona zgodnie z powszechnie
obowiązującymi w mieście
stawkami, czyli 18 zł za 1 m
kw. miesięcznie – tłumaczy
Andrzej Ostrowski, zastępca burmistrza Złotoryi.
omasz Hamara nie zdradza na razie, jaki profil

będzie miała nowa restauracja i jak zamierza zaadaptować
wnętrza. – Chcę, żeby to było miejsce, w którym każdy
będzie się czuł dobrze, z jedzeniem w przystępnej cenie.
Będzie na pewno pizza, ale nie pozostaniemy przy samych
daniach typu fast food. Myślę o wprowadzeniu do menu
zdrowej żywności, np. baru sałatkowego z prawdziwego
zdarzenia. Może uda się też uruchomić własny minibrowar.
W ofercie nie będzie jednak mocnych alkoholi, nie ma też
mowy o urządzeniu dyskoteki – zapowiada.
Na razie przedsiębiorca szacuje koszty remontu i adaptacji
pomieszczeń. – To sporej wielkości lokal, więc jest gdzie się
rozwijać, ale potrzeba też w niego włożyć duże pieniądze,
żeby uruchomić restaurację. Jednym z większych wyzwań
będzie zapewnienie sprawnej wentylacji, by goście mogli
posiedzieć w komfortowych warunkach – tłumaczy.
Restaurator nie ukrywa, że w okresie wiosenno-letnim
będzie chciał zwiększyć powierzchnię restauracji, uruchamiając w górnej części Rynku ogródek gastronomiczny.
To oznaczałoby kolizję z „Grzybkiem”. – Pierwszy dzień
otwarcia nowej restauracji będzie ostatnim dniem funkcjonowania „Grzybka” – zapowiada Tomasz Hamara.
(as)

T

Płatności obszarowe w roku 2019

Już od początku lutego ARiMR rozpoczęła wysyłanie
wniosków spersonalizowanych wraz z załącznikami
do beneﬁcjentów płatności bezpośrednich, jednak
złożenie wersji papierowej wniosku możliwe jest
wyłącznie w wyjątkowej sytuacji. Wnioskodawcy zobowiązani są złożyć deklarację za pomocą aplikacji
eWniosekPlus, która została udostępniona od 15 marca br. na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl.
Najistotniejsza zmiana w stosunku do poprzedniego roku dotyczy płatności ONW i
zmiany obszarów ONW. W powiecie złotoryjskim następujące obręby ewidencyjne
zostały zakwaliﬁkowane do płatności ONW:
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Drugą istotną zmianą jest usunięcie z deklaracji elementu proekologicznego EFA13
(obszary zalesione w ramach PROW) oraz dodanie jako nowy element proekologiczny
EFA 1a gruntu ugorowanego z roślinami miododajnymi.
Okres na złożenie oświadczeń o braku zmian w stosunku do roku 2018 upłynął 14
marca, jednak w przypadku gdy producent nie zdążył złożyć oświadczenia do 14
marca, będzie mógł standardowo zawnioskować za pomocą aplikacji eWnioskuPlus
od 15 marca do 15 maja.
W Biurze Powiatowym ARiMR w Złotoryi z/s w Pielgrzymce dla naszych beneﬁcjentów zostaną uruchomione dwie stacje komputerowe do wypełniania wniosków.
Zapewniamy również pomoc przy obsłudze technicznej.
Biuro Powiatowe ARiMR w Złotoryi z/s w Pielgrzymce

Uwaga na rachunki
za wodę
Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi nadaje swoim klientom
indywidualne numery kont bankowych. Chodzi o rachunki za wodę i ścieki.
Zmiany wchodzą już od marca.

N

a fakturach wystawionych w tym miesiącu pojawi się informacja, że zmianie
ulega numer rachunku do wpłat za dostarczaną wodę i odbierane ścieki. To uwaga
szczególnie istotna dla, którzy korzystają
z polecenia zapłaty lub bankowości elektronicznej i płatności internetowych – będą
musieli na nowo zdefiniować numer rachunku
w swoim banku.
Zdaniem Pawła Macugi, prezesa RPK,
konta indywidualne bardzo usprawnią pracę
miejskiego przedsiębiorstwa. – Wpłaty będą
automatycznie przypisane do poszczegól-

nych klientów, bez konieczności ich ręcznego księgowania przez pracowników spółki.
W przyszłości prawdopodobnie wpłynie
to na obniżenie opłaty abonamentowej –
zapowiada.
Przypomnienie o nowym numerze konta
znajdzie się na kolejnych dwóch fakturach
wystawionych przez RPK. Dla tych, którzy
przeoczą zmianę, w okresie przejściowym
czynny będzie dotychczasowy numer
rachunku w Powiatowym Banku Spółdzielczym.
(as)
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W Borgersie nie wierzą, że wybuch
to skutek zaniedbania
Aż 60 strażaków z 23 zastępów gasiło pożar w złotoryjskim Borgersie. Kierownictwo zakładu zapewnia, że zniszczenia mają ograniczony zasięg. Hala
produkcyjna jest już częściowo dopuszczona do użytkowania.

D

o zdarzenia doszło we wtorek
5 marca. Ok. godz. 9 w hali
produkcyjnej Borgersa mocno
huknęło. Na udostępnionych w
internecie nagraniach z kamer
przemysłowych w sąsiednich zakładach widoczny był słup ognia
strzelający w niebo. O tym, że
miał miejsce wybuch, świadczą
widoczne z daleka uszkodzenia
– część dachu wygląda po prostu
jak rozerwana. Potwierdził
to także kierowca samochodu ciężarowego, który
stał akurat na parkingu pod
zakładem. – Było widać
ogień, a potem dużo dymu
– powiedział nam.
Wybuch najprawdopodobniej uszkodził instalację
tryskaczową, bo gdy byliśmy pod zakładem po godz.
9, woda strzelała mocnymi strugami ponad dach.
Strażacy, wykorzystując
drabiny mechaniczne, skierowali na halę kilka strumieni wody. W działaniach
uczestniczyły jednostki
straży pożarnej z terenu powiatu złotoryjskiego, ale także z
Legnicy, Bolesławca, Lwówka
Śląskiego i Jawora. Strażacy gasili
pożar zarówno z góry, od strony
dachu, jak i od środka, gdzie ze
względu na duże zadymienie musieli korzystać z aparatów ochrony
układu oddechowego.
– Wszystko wskazuje na to, że
doszło do wybuchu w instalacji
gazowej na dachu hali produkcyjnej. Część dachu jest mocno
uszkodzona, usuwamy w tej chwili blaszane fragmenty poszycia, by
nie zerwał ich silnie wiejący wiatr
i nie zrobiły komuś krzywdy. Straty są ogromne, powstały głównie
w wyniku działania wody lejącej
się z uszkodzonej zakładowej instalacji przeciwpożarowej, która
pozalewała maszyny. Produkcja
została wstrzymana – relacjonował na gorąco, gdy jeszcze trwały
działania gaśnicze, bryg. Tomasz
Herbut, komendant powiatowy
PSP w Złotoryi.
Na szczęście w pożarze nikt
nie odniósł poważniejszych obrażeń. – W chwili wybuchu na hali
produkcyjnej obecnych było 20
pracowników. Wszyscy zostali
natychmiast ewakuowani na zewnątrz, podobnie jak cały personel
przedsiębiorstwa – łącznie 74 osoby. W wyniku eksplozji w sąsiednim zakładzie stłukła się szyba,
wskutek czego ucierpiała 50-letnia
kobieta. Ranną z ogólnymi obra-

żeniami ciała przetransportowano
do szpitala w celu dokładnej diagnostyki, ale jej życiu nie zagraża
niebezpieczeństwo – tłumaczyła
w dniu zdarzenia st. sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w
Złotoryi. Uraz oka miał także
mężczyzna, pracownik zakładu,
w którym doszło do pożaru. Jak
dowiedzieliśmy się od strażaków,

certyfikaty i atesty oraz przeszedł
wszystkie niezbędne kontrole. Od
lat kierujemy się starannością i
dokładnością. W tej chwili jednak
nic nie wskazuje, żeby do awarii
przyczyniło się jakieś zaniedbanie
– dodał.
Hala produkcyjna niemieckiej
firmy przez pierwsze dni po pożarze była unieruchomiona, bez
dopływu energii elektrycznej, ale

Bramorski, prokurent spółki.
rzez kilka dni trwało suszenie
nagrzewnicami posadzki zakładu, bo której spływała woda z
tryskaczy. Dach został zabezpieczony przed przeciekaniem. Na
miejscu pracowali biegli, którzy
ustalali przyczyny awarii. Już
następnego dnia wszystko wskazywało jednak na to, że nie doszło
do wybuchu gazu ziemnego, jak
początkowo przypuszczano. – Biegły z zakresu pożarnictwa wykluczył zwarcie czy też uszkodzenie
lub przerwanie instalacji
gazowej. Prawdopodobnie
był to zapłon pyłów w przewodach wentylacyjnych,
ale na ostateczną wersję
musimy jeszcze poczekać
– powiedziała w środę 6
marca st. sierż. Dominika
Kwakszys, cytowana przez
portal regionfan.pl.
a razie jeszcze nie
oszacowano strat po
wtorkowej awarii. – Oceniamy w tej chwili stan
budynku i maszyn. Uzyskaliśmy już zgodę powiatowego
inspektora nadzoru budowlanego,
jak najszybciej rozpoczniemy prace zabezpieczające i naprawcze na
dachu i instalacji wentylacyjnej,
bo tam są największe szkody
– zapowiadał w piątek 8 marca
Krzysztof Bramorski.
Przedwczoraj otrzymaliśmy informację, że budynek biurowo-socjalny oraz hala produkcyjna poza
strefą pożaru są już dopuszczone
do użytkowania. To oznacza
zielone światło dla wznowienia
produkcji.
o z pracownikami, którzy od
feralnego wtorku nie mogli
przystąpić do wykonywania swo-
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prawdopodobnie zaprószył oko jakimś rodzajem żywicy, ale wystarczyło je przepłukać na miejscu, nie
chciał jechać do szpitala.
rzedstawiciele kierownictwa
zakładu, z którymi rozmawialiśmy 3 dni po zdarzeniu,
zapewniali, że zniszczenia nie są
tak duże, jak mogłyby sugerować
rozmiary akcji gaśniczej, a żaden
z pracowników firmy nie został
ranny. Liczyli też na to, że w
ciągu kilku dni uda się wznowić
produkcję. I uspokajali, że załoga
na przestoju nie ucierpi.
– Dla nas najważniejsze jest to, że
wszystkie zabezpieczenia zadziałały tak, jak mają działać w sytuacjach awaryjnych – podkreślał
Marko Krnjajić, general menager
i członek zarządu Borgers Polska.
– Sprawdziła się instalacja tryskaczowa, w szybkim tempie przebiegła ewakuacja pracowników,
którzy znaleźli się w bezpiecznym
miejscu poniżej zakładanego
w schematach ewakuacyjnych
czasu. Bardzo przydały się ćwiczenia strażackie, które mieliśmy
w naszym zakładzie w zeszłym
roku. Strażacy podkreślali po
wtorkowej akcji, że bardzo im pomogły, bo wiedzieli, jak poruszać
się po hali w warunkach dużego
zadymienia. Jednym słowem:
procedury bezpieczeństwa w zakładzie funkcjonują znakomicie.
Zakład ma wszelkie możliwe

P

Borgers chciał jak najszybciej
wznowić produkcję, bo na części
ze złotoryjskiej fabryki czekają
montownie ciężarówek w Europie. Jak najszybciej nie oznacza
jednak, że za cenę bezpieczeństwa. – Przez strefę, w której miało
miejsce zdarzenie, przebiegają
instalacje. Musimy sprawdzić,
czy poprawnie działają, zanim
uruchomimy produkcję. Zajmie to
kilka dni. Jeśli będą sprawne, trzy
czwarte hali może natychmiast
wrócić do pracy. Bezpośrednio w
strefie pożaru znalazło się zaledwie kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej
– podkreślał mecenas Krzysztof

C

ich obowiązków? Kierownictwo
zakładu zapewniało nas, że nie
ucierpią. – Otrzymają normalnie
wynagrodzenie, nikt nie zostanie
zwolniony przez awarię i wybuch
– mówił Marko Krnjajic.
Przypomnijmy, że dla ewakuowanych pracowników Urząd
Miejski w Złotoryi podstawił
autobusy komunikacji miejskiej,
by nie marzli pod halą i mogli
przeczekać akcję gaśniczą w
miejscu chronionym od wiatru.
Wielu z nich opuściło zakład
bez okryć wierzchnich. – Jesteśmy wdzięczni burmistrzowi za
szybką reakcję. Cieszymy się, że
współpraca po awarii z władzami
miejskimi i powiatowymi przebiega bardzo sprawnie, dzięki temu
mamy nadzieję, że uda się szybko
doprowadzić zakład do porządku
– podkreślał Krnjajic.
Robert Pawłowski zaznacza,
że Borgers – jak każda firma w
Złotoryi znajdująca się w sytuacji kryzysowej – może liczyć
na wsparcie ratusza. – Jesteśmy
jedną społecznością i wspólnie
pracujemy na rozwój naszego
miasta – mówi burmistrz.
ak zapewnia kierownictwo
Borgers Polska, wtorkowe
wydarzenia nie wpłyną na rozwój
firmy w Złotoryi. Zakład, który
produkuje elementy wygłuszeniowe do kabin samochodów
ciężarowych takich koncernów
jak Scania czy Daimler, jest
największym przedsiębiorstwem
w złotoryjskiej podstrefie LSSE.
Zatrudnia obecnie ponad 200
osób. W planach na najbliższe
lata jest budowa drugiej hali
produkcyjnej obok tej już stojącej, teren jest przygotowany pod
inwestycję.

J

(as)

Niewybuch znaleziony przy
ul. Szkolnej
7 marca po południu dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi został poinformowany o odnalezieniu niewybuchu na terenie jednej z działek przy ul. Szkolnej w Wilkowie.

P

olicjanci, którzy przybyli na
miejsce, podjęli decyzję o ewakuacji 14 mieszkańców domów
jednorodzinnych sąsiadujących z
terenem, na którym znaleziono niebezpieczną wojenną „pamiątkę”.

– Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego z Bolesławca zamknięto
ruch pieszy i pojazdów oraz we
współpracy ze strażakami wyznaczono objazdy. Akcja zakończyła
się podjęciem i wywiezieniem

niewybuchu przez patrol saperski – mówi st. sierż. Dominika
Kwakszys, oficer prasowy KPP
w Złotoryi.
Działania trwały ok. 2 godz.
(ask

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Celnicy konfiskują, ale „jednoręcy bandyci”
wracają jak bumerang
Celnicy i policjanci w ciągu zaledwie tygodnia zabezpieczyli 10 nielegalnych automatów do gier hazardowych na terenie powiatu złotoryjskiego. Większość w Złotoryi, w lokalach na ulicach Mickiewicza i Słowackiego. Zostały usunięte i wywiezione do magazynu, jednak do jednego z kasyn najprawdopodobniej jeszcze tego samego dnia przywieziono kolejne maszyny. Zapytaliśmy Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu, na ile skuteczne są akcje
służb celnych i co z karami dla organizatorów hazardowego procederu.

W

ostatnich kilku dniach „kryminalni” ze złotoryjskiej
komendy policji wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego
Urzędu Celno-Skarbowego ze
Zgorzelca weszli do 3 lokali na
terenie powiatu złotoryjskiego.
Podejrzewali, że są w nich urządzane zakazane przez prawo gry
hazardowe. I rzeczywiście były – w
lokalach zabezpieczono razem 10
nielegalnych automatów o wartości
nie mniejszej niż 120 tys. zł oraz
gotówkę w kwocie ponad 7 tys.
zł. – W każdym z przypadków na
zabezpieczonych maszynach były
zainstalowane gry o charakterze
losowym, prowadzone w celach
komercyjnych, na organizowanie
których wymagana jest koncesja
niezbędna do prowadzenia kasyna.
Automaty oraz pieniądze zostały
przekazane celnikom, którzy będą
prowadzić dalsze postępowanie
w tej sprawie – zaznacza st. sierż.
Dominika Kwakszys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji
w Złotoryi.
We wtorek 12 marca policjanci
i celnicy weszli do lokalu przy
ul. Słowackiego. W środku funkcjonariusze znaleźli nie tylko
nielegalne automaty do gier, ale
także... mężczyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi
wydanymi przez Sąd Rejonowy
w Złotoryi. – 30-letni złotoryjanin
uchylał się od odbycia kary od ponad 3 miesięcy. Był poszukiwany
m.in. za przestępstwa narkotykowe oraz przestępstwa przeciwko
mieniu. Został zatrzymany i trafił
do zakładu karnego, gdzie spędzi
najbliższych 6 lat – dodaje st.
sierż. Kwakszys.
Dzień wcześniej, w poniedziałek,
służby weszły do jednego z podejrzanych lokali na ul. Mickiewicza.
Akcja zakończyła się zabezpieczeniem 3 „jednorękich bandytów”.
Podobny finał miały działania
podjęte przez celników kilka dni
wcześniej, w środę 6 marca, które
zostały przeprowadzone również
na ul. Mickiewicza, tyle że w
sąsiednim lokalu. I tutaj funkcjonariusze trafili na nielegalny hazard,
zatrzymując automaty do gier.
Krajowa Administracja Skarbowa podsumowuje, że dzięki
prowadzonym przez jej funkcjonariuszy działaniom na terenie
województwa dolnośląskiego
odnotowuje się spadek liczby
punktów, w których urządzane są
nielegalne gry hazardowe. KAS
szacuje, że zmniejszyła się ona o

ok. 64 proc. w stosunku do stanu
na dzień 1 lipca 2015 r.
Również i w Złotoryi w ostatnich latach, po zaostrzeniu kar
w ustawie o grach hazardowych,
wyraźnie ubyło nielegalnych kasyn. Problem jednak w tym, że
te, które zostały, mimo działań
celników i policji wciąż mają się
dobrze, a osoby, które organizują
w nich hazardowy proceder, bawią
się ze służbami w kotka i myszkę.
Dowód? Lokal na ul. Mickiewicza,
z którego w miniony poniedziałek
usunięto 3 automaty, to ten sam,
gdzie niespełna miesiąc wcześniej
doszło do zatrzymania mężczyzny
odpowiedzialnego za dwa rozboje
w sklepach w centrum miasta.
Podczas tamtej akcji „przy okazji”
zabezpieczono i wywieziono do
magazynu 4 nielegalne urządzenia.
O tym, że automaty szybko
wracają do „trafionych” kasyn,
świadczy to, co się wydarzyło w
środę 6 marca po wspomnianych
wyżej działaniach służb na ul.
Mickiewicza. Wg naszych informacji, celnicy zabrali nielegalne
maszyny ok. godz. 16, a już kilka
godzin później, po 23, pod lokal
podjechał duży biały bus na kieleckich rejestracjach, z którego
trójka mężczyzn w kapturach na
głowach wypakowała i 3 nowe
automaty i wniosła je do lokalu.
Zrobili to bardzo sprawnie, cała
akcja zajęła im nie więcej niż
półtorej minuty. Można więc
przypuszczać, że kasyno działa
tam nadal, a wymuszona najściem
stróżów prawa przerwa trwała
ledwie kilka godzin.

Automaty jak wiatraki

Izba Administracji Skarbowej we
Wrocławiu, której podporządkowany jest Dolnośląski Urząd
Celno-Skarbowy, przyznaje, że
walka z nielegalnymi grami na
automatach nie jest łatwa. Ich
organizatorzy podejmują duże
ryzyko, gdyż proceder ten jest
niezwykle dochodowy. – Największym problemem napotykanym przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej pozostaje
kwestia wejścia do punktów, w
którym urządzane są nielegalne
gry na automatach. Właściciele
punktów stosują różnego rodzaju
zabezpieczenia techniczne oraz
elektroniczne mające na celu
uniemożliwienie lub przynajmniej
utrudnienie przeprowadzenia kontroli. W wielu punktach wprowa-

Akcja usuwania nielegalnych automatów z lokalu w Złotoryi w lutym 2019 r.

dzono system „polecenia” przez
innego grającego. Działania te
spowodowały, że obecnie dostęp do wielu miejsc oferujących
nielegalne gry na automatach
jest ograniczony. Zdarza się, że
funkcjonariusze w celu przeprowadzenia kontroli korzystają z
tzw. siłowego wejścia do lokalu.
Działają wówczas na podstawie
stosownego postanowienia prokuratura. Często w trakcie samej
kontroli obsługa lokalu podejmuje
czynności mające uniemożliwić
funkcjonariuszom przeprowadzenie eksperymentu na automatach,
który ma charakter rozgrywanych
gier, np. poprzez wyłączenie
automatów, wyłączenie zasilania
czy zablokowanie akceptorów
banknotów w automatach. Ponadto podejmują oni inne działania
mające na celu przynajmniej
utrudnienie prowadzonych spraw,
np. w postępowaniach administracyjnych czynnikiem szczególnie
utrudniającym jest kwestia reprezentacji podmiotów – spółek
urządzających i prowadzących
nielegalne gry na automatach, a
właściwie brak tej reprezentacji
w Krajowym Rejestrze Sądowym
oraz brak danych adresowych.
Prowadzi to do konieczności
ustanawiania reprezentacji tych
podmiotów, co generuje określone
koszty oraz wydłuża znacznie czas
trwania samego postępowania.
Inne przykłady utrudnień to pełnienie funkcji prezesów spółek
przez obcokrajowców lub osoby,
których danych adresowych nie
można ustalić – wylicza Marta
Tarnowska, rzeczniczka prasowa
IAS we Wrocławiu.
Co się zatem dzieje, gdy funkcjonariusze do kasyna już wejdą i automaty zatrzymają? Jak tłumaczy
nam pani rzecznik, wszczynane są
wtedy 2 postępowania: administracyjne (art. 89 ustawy o grach hazardowych) oraz z kodeksu karnoskarbowego (art. 107). Czas trwania postępowań uzależniony jest od
wielu czynników, w tym również
zachowania sprawcy czy też osoby

odpowiedzialnej, i wynosi od kilku
miesięcy do nawet kilku lat. To
pierwsze kończy się wydaniem
przez naczelnika wrocławskiego
DUCS decyzji nakładającej karę
pieniężną w kwocie 100 tys. zł od
jednego nielegalnego urządzenia.
Podlega jej nie tylko urządzający
gry na automatach, lecz także
właściciel lokalu, podmiot posiadający tytuł prawny do lokalu lub
faktycznie nim władający. Z kolei
postępowanie karne skarbowe z reguły kończy się wniesieniem aktu
oskarżenia do sądu powszechnego,
a następnie toczy się przed sądem.
Zwykle prawomocne rozstrzygnięcie zapada nie od razu, lecz dopiero
przed sądem II instancji.

Właściciele lokali czekają
na zarzuty

W samym tylko 2018 r. na terenie
Złotoryi służby celne zatrzymały
ok. 30 nielegalnych automatów.
Wg danych wrocławskiej IAS,
jak dotąd za urządzanie zakazanych prawem gier hazardowych
skazano w naszym mieście 6
osób, którym wymierzono kary
grzywny w wysokości od 3600
do 10 000 zł. W jednej sprawie
skazany został właściciel lokalu,
któremu wymierzono karę grzywny w wysokości 800 zł. „W lutym
2019 r. zapadł wyrok w sprawie
połączonej, m.in. z ujawnienia na
terenie powiatu złotoryjskiego, w
którym Sąd Rejonowy w Legnicy
uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z
art. 107 § 1 kks i wymierzył mu
karę 1 roku pozbawienia wolności
w zawieszeniu na 2 lata, grzywnę
w wysokości 300 stawek po 100 zł
każda, tj. 30 000 zł, oraz zastosował środek karny w postaci zakazu
prowadzenia działalności gospodarczej związanej z urządzaniem

i prowadzeniem gier hazardowych na okres 5 lat, orzekł także
przepadek automatów. Wyrok
jest nieprawomocny” – czytamy
w piśmie przesłanym nam przez
Martę Tarnowską.
Wobec właścicieli pomieszczeń, w których funkcjonują
nielegalne złotoryjskie kasyna, w
2017 r. wszczęto 4 sprawy (licząc
tylko od kwietnia), zaś w 2018 – 5
spraw. W jednej z nich administracja skarbowa skierowała do
sądu akt oskarżenia, natomiast
pozostałe znajdują się na etapie
postępowania przygotowawczego
i właścicielom lokali w Złotoryi,
w których ujawniono nielegalne
automaty do gier, nie zostały
jeszcze przedstawione zarzuty.
Dotychczas też nie wszczęto wobec nich postępowań administracyjnych dotyczących nałożenia
kary pieniężnej z art. 89 ustawy
o grach hazardowych, czyli 100
tys. zł. Jak podkreśla jednak
Marta Tarnowska, po zaostrzeniu
przepisów w 2017 r. wydanych
zostało 59 decyzji nakładających
ww. wysoką karę w stosunku
do podmiotów organizujących
nielegalne gry, które posiadają
siedziby na terenie województwa
dolnośląskiego.
Przypomnijmy, że Urząd Miejski w Złotoryi wykazuje się dużą
aktywnością dotyczącą monitorowania punktów z nielegalnymi
automatami i informowania o tym
procederze odpowiednich instytucji, w tym również wrocławskiego
urzędu celno-skarbowego. – To
informacje pomocne w zwalczaniu nielegalnych gier hazardowych, podobnie jak te pochodzące
od mieszkańców Złotoryi. Są to
bowiem zawiadomienia zawierające dane dotyczące aktualnej
sytuacji na „rynku” gier na automatach. Wszelkie informacje,
którym nadawany jest priorytet, są
analizowane, a następnie przekazywane do realizacji właściwym
komórkom organizacyjnym urzędu celno-skarbowego. Należy też
podkreślić bardzo dobrą współpracę z funkcjonariuszami Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi
– dodaje Marta Tarnowska.
(as)

Wszelkie informacje dotyczące naruszeń przepisów prawa
podatkowego, przepisów prawa celnego, jak również opinie na
temat funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, mogą
być przekazywane za pośrednictwem całodobowego telefonu
interwencyjnego: 800 060 000 lub na adres e-mail: powiadomKASﬁimf.goy.pl
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Przestępczość w odwrocie
Policja ograniczyła liczbę przestępstw w Złotoryi i powiecie – tak wynika z podsumowań za zeszły rok, które udostępniła
złotoryjska komenda. Do rzadkości należą kradzieże aut czy poważne akty wandalizmu, a jeśli już ktoś kogoś napadnie
czy wda się w bójkę, szybko jest namierzany przez funkcjonariuszy. Nie bez znaczenia jest w tym wszystkim monitoring
miejski.

R

ozboje, bójki i pobicia,
uszkodzenia ciała, zniszczenia mienia, kradzieże pojazdów,
kradzieże mienia i kradzieże
z włamaniem – to 7 kategorii
przestępstw, którymi policja najczęściej posługuje się do opisania
skali przestępczości. Uznawane
są za najbardziej uciążliwe społecznie. W ciągu 12 miesięcy
2018 r. ich liczba w całym powiecie złotoryjskim spadła o 71, do
346. To najlepszy wynik od 2014
r., udało się go osiągnąć mimo
zwolnień lekarskich, na które
masowo chodzili policjanci w
ramach protestu, oraz okrojonego
składu osobowego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi (z 12
wakatów na początku roku udało
się uzupełnić tylko 4).
Spadła liczba kradzieży i włamań
oraz kradzieży samochodów (z 28
na 12), a także uszkodzeń mienia,
których liczba zmniejszyła się
dwukrotnie w ciągu ostatnich
2 lat. Więcej było natomiast
przestępstw rozbójniczych oraz
bójek i pobić, przy czym w tym

przypadku wszystkich sprawców
udało się namierzyć.
W zeszłym roku policja odnotowała 1 zabójstwo i aż dwukrotny
wzrost liczby (do 90) postępowań w zakresie przestępczości
narkotykowej. Od 2015 r. rośnie
w Złotoryi i powiecie ilość osób
zatrzymanych w związku z narkotykami. 3 lata temu było ich 26, w
2017 już 46, w tym 6 nieletnich,
a w ubiegłym roku podejrzanych
było aż 85. Policjanci zlikwidowali 4 nielegalne uprawy konopi
indyjskich.
Spadek w przestępstwach,
wzrosła niestety liczba wykroczeń. Policja ujawniła ich 13
545. W przypadku 6385 osób
zastosowała postępowanie mandatowe, a wobec 992 sprawców
sporządziła wnioski do sądu o
ukaranie. Policjanci z prewencji
przeprowadzili w całym 2018
r. 5837 interwencji, w tym 762
interwencji domowych, o 52
więcej w porównaniu do 2017
r. Odnotowali 115 przypadków
przemocy domowej, w związku

czym wdrożono procedurę Niebieskiej Karty.

Z monitoringiem
skuteczniej

Złotoryjska policja wykryła
sprawców 77,5 proc. przestępstw.
Wykrywalność była co prawda
niższa o ponad 3 proc. w stosunku do roku 2017, ale pozostaje
wyższa od średniej wojewódzkiej,
i z takiego wyniku insp. Jacek
Bandyk, komendant powiatowy,
jest zadowolony. Nie ukrywa,
że w wyjaśnieniu wielu spraw
policjantom pomógł monitoring
miejski. Jako przykład podaje rozboje z lutego tego roku, w dwóch
sklepach w centrum Złotoryi. W
kilka godzin udało się wyjaśnić
sprawę, a sprawca został zatrzymany i osadzony w areszcie. Był
zamaskowany, ale miał charakterystyczne cechy odzieży, które
zarejestrowały kamery.
– Monitoring jest bezwzględnie
potrzebny, nie tylko dlatego, że
poprawia skuteczność działania
służb, ale także zapobiega wielu
przestępstwom i wykroczeniom,

Nowa metoda oszustwa
dotarła do Złotoryi
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi prowadzą
czynności w sprawie oszustwa internetowego, do którego doszło w lutym br.

D

o komendy zgłosiła się 45letnia złotoryjanka, która
poinformowała, że otrzymała
SMS-a z nieznanego numeru z
informacją o konieczności uregulowania niedopłaty wraz z odnośnikiem do strony internetowej.
Po kliknięciu w otrzymany link
została przekierowana na stronę
bankowości elektronicznej, za
pośrednictwem której wykonała
przelew na kwotę kilku złotych.
Jak się później okazało, z konta
pokrzywdzonej została pobrana
zdecydowanie wyższa kwota (2,5
tys. zł). Policjanci szczegółowo
wyjaśniają okoliczności opisanego przestępstwa, które mają na
celu ustalenie i zatrzymanie sprawy oraz odzyskanie utraconych
pieniędzy.
Policja ostrzega przed nową
metodą oszustwa. – Apelujemy
do mieszkańców o zachowanie
wszelkiej ostrożności. Prosimy
nie otwierać dołączonych do
wiadomości załączników niewiadomego pochodzenia, które mogą

zawierać wirusy lub inne złośliwe
oprogramowanie – ostrzega st.
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
by nie narażać się na zbędne
ryzyko, pamiętajmy o kilku
zasadach:
1. Nie wchodzić na stronę internetową banku za pośrednictwem linków znajdujących się
w przychodzących SMS-ach lub
mailach. Używajmy do tego celu
adresu podanego przez bank, z
którym podpisaliśmy umowę o
otwarcie i prowadzenia rachunku bankowego. Nie jest również
wskazane wykorzystywanie mechanizmu tzw. „zakładek” lub
„adresów ulubionych”, gdyż
istnieją szkodliwe obiekty, które
potrafią modyfikować zachowane
tam adresy.
2. Nigdy nie używać wyszukiwarek internetowych do znalezienia
strony logowania banku. Wyszukane w nich linki mogą prowadzić
do fałszywych stron lub stron
zawierających wirusy.

A

3. Przed zalogowaniem sprawdzić, czy połączenie z bankiem
jest bezpieczne. Adres witryny
internetowej banku powinien rozpoczynać się od skrótu: „https://”,
a nie „http://”. Brak litery „s” w
skrócie oznacza w tym przypadku
brak szyfrowania, czyli dane są
transmitowane tekstem jawnym,
co naraża cię na niebezpieczeństwo.
4. Sprawdzać prawidłowość
certyfikatu. Zanim wpiszemy
identyfikator bądź login i hasło
sprawdźmy, czy połączenie z
bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania. Jeżeli znajdziemy symbol kłódki,
kliknijmy na niego dwa razy,
aby sprawdzić, czy wyświetlony
certyfikat jest ważny i czy został wydany dla twojego banku.
Jeśli certyfikat utracił ważność
lub nie został wystawiony dla
Twojego banku, albo nie można
go zweryfikować, zrezygnuj z
połączenia.
(ask)

zwłaszcza przeciwko mieniu.
Pomaga również przy wykroczeniach drogowych, bo operator
monitoringu może przez głośnik
wezwać np. do przeparkowania
pojazdu w dozwolone miejsce.
Rozbudowa systemu jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa
mieszkańców. Życzylibyśmy
sobie jak najwięcej kamer na
terenie miasta. Dzięki temu, że
w centrum jest monitoring, możemy skierować więcej patroli
na obrzeża Złotoryi – podkreśla
komendant.

Drogi w powiecie
bezpieczne

W roku 2018 na drogach w
Złotoryi i okolicy doszło do 13
wypadków, w których śmierć
poniosła 1 osoba (na autostradzie A4), a 13 odniosło poważne obrażenia ciała. W trzech
uczestniczyli piesi. Dane te są
zdecydowanie lepsze niż w 2017,
kiedy w 4 wypadkach więcej
ucierpiało 19 osób i 5 zginęło.

Mniej też było w 2018 r. kolizji
drogowych.
– Jesteśmy jednym z tych powiatów na Dolnym Śląsku, w których
jest najwyższy poziom bezpieczeństwa drogowego – twierdzi
komendant Bandyk.
Policjanci przeprowadzili 11 605
badań na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu i 11 353
kontroli drogowych. Zatrzymali
113 uprawnień do kierowania
pojazdami, z czego 24 osoby
straciły dokumenty za prędkość
w obszarze zabudowanym przekraczającą dopuszczalną o więcej
niż 50 km/h.

Nieletni uciekają

Złotoryjska policja w 2018 r.
sporządziła 46 wniosków do sądu
rodzinnego w sprawie nieletnich
zagrożonych demoralizacją oraz
popełniających czyny karalne.
Podobnie jak w latach ubiegłych,
KPP nie zanotowała działalności
sekt, ruchów religijnych lub grup
psychomanipulacyjnych, nie odnotowała też na terenie powiatu
złotoryjskiego przypadków prostytucji i hazardu wśród nieletnich. Funkcjonariusze ujawnili
za to dwóch nieletnich będących
pod wpływem alkoholu. Było też
9 ucieczek z domów rodzinnych
oraz 27 ucieczek z placówek
opiekuńczo-wychowawczych.
(as)

Dzielnicowy
zapobiegł
samobójstwu
7 marca, kilka minut przed godz. 19, złotoryjska policja
otrzymała informację z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o mężczyźnie, który groził popełnieniem samobójstwa.

P

olicjanci natychmiast podjęli szereg czynności, które
mogłyby pozwolić na ustalenie
danych desperata i miejsca jego
przebywania. – Poszukiwania we
wszelkich możliwych miejscach,
w tym w miejscu logowania telefonu, okazały się nieskuteczne.
Dodatkowym utrudnieniem był
fakt, że mężczyzna wyłączył
telefon, z którego wcześniej dzwonił. Liczyła się każda minuta.
Wszelkie uzyskane informacje
w tej sprawie były przekazywane dyżurnemu ze złotoryjskiej
jednostki, który koordynował
działaniami – informuje st. sierż.
Dominika Kwakszys, rzecznik
prasowy złotoryjskiej policji.
Na szczęście z pomocą przyszedł
dzielnicowy ze Świerzawy, który

po odsłuchaniu rozmowy operatora z mężczyzną, rozpoznał go
po głosie.
Wiedza dzielnicowego pozwoliła na ustalenie danych desperata
i wskazanie potencjalnych miejsc,
w których może przebywać. Przeszukanie wskazanych adresów pozwoliło na dotarcie do 44-letniego
mężczyzny. Okazało się, że był
nietrzeźwy. Badanie alkomatem
wykazało ponad 1 promil alkoholu
w jego organizmie. Swoją sytuację
tłumaczył problemami osobistymi.
Mężczyzna został umieszczony w
policyjnym areszcie do czasu
wytrzeźwienia. Po wytrzeźwieniu został objęty specjalistyczną
opieką medyczną. Jego życiu nie
zagraża niebezpieczeństwo.
(ask)

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

Ceny śmieci do poprawki

Ziemi Złotoryjskiej

Podwyżka opłat za odpady komunalne nie wejdzie w życie od kwietnia. Wczoraj Regionalna Izba Obrachunkowa uchyliła uchwałę przegłosowaną przez Radę Miejską w Złotoryi na
lutowej sesji. Powodem było nieprawidłowe zróżnicowanie wysokości nowych stawek.
Ratusz pracuje już nad poprawkami.

Znamy już 5 osób, które dotarły do ﬁnału wyborów Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2018.

W

W

tym roku do tego zaszczytnego tytułu zgłoszonych zostało 37 kandydatur.
Z tej pokaźnej liczby kapituła
konkursowa wybrała „wielką
piątkę”, z której zostanie wyłoniony zwycięzca. Kto nim
zostanie? O tym dowiemy się
11 kwietnia podczas uroczystej
gali w Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji (początek o
godz. 17).
Do „piątki” zakwalifikowali
się: Monika Kaczmarek, Jacek

Kramarz, Aleksandra Roś, Paulina
Ruta, Józef Zatwardnicki.
Głównym organizatorami konkursu, który zostanie zorganizowany po raz siódmy, są Towarzystwo
Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i
redakcja „Echa Złotoryi”.
Celem wyborów jest uhonorowanie osoby, której praca społeczna bądź zawodowa na rzecz
ziemi złotoryjskiej w danym roku
została uznana za najbardziej
wartościową.
(ask)

Złotoryi wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami zależy w tej chwili od liczby
osób w gospodarstwie domowym.
Im więcej mieszkańców jest pod
danym adresem, tym mniej – w
przeliczeniu na jedną osobę – płacą za śmieci. Przykładowo: samotnie mieszkającego i segregującego
złotoryjanina zagospodarowanie
odpadów kosztuje obecnie 16 zł
miesięcznie; w tym samym czasie
rodzina 4-osobowa płaci rachunek
w wysokości 54,40 zł, czyli 13,60
zł za osobę.
Mimo że w lutym tego roku rada
miejska wprowadziła podwyżki za
odpady komunalne, system różnicowania opłat pozostał ten sam.
Tymczasem RIO, badając ostatnią
uchwałę złotoryjskich radnych,
wskazała na zmiany prawa, jakie miały miejsce w 2015 r. Nie
pozwalają one na wprowadzanie
różnych stawek w zależności od

liczby mieszkańców. RIO zanegowała w całości złotoryjską
uchwałę.
Jak podkreśla Robert Pawłowski,
w podobnej sytuacji co Złotoryja
jest wiele gmin na Dolnym Śląsku, m.in. sąsiednia Pielgrzymka.
– Oznacza to, że podwyżki za
odpady w Złotoryi nie wejdą w
życie od kwietnia tego roku, lecz
najwcześniej od maja. W kwietniu
mieszkańcy uregulują opłaty wg
stawek, które obowiązywały przez
ostatnich 5 lat – mówi burmistrz.
Na najbliższej sesji radni najprawdopodobniej zajmą się nową
wersją uchwały, która wprowadzi
jedną wysokość stawki za odpady
niezależnie od liczby mieszkańców w lokalu. W gospodarstwach
domowych wieloosobowych będzie ona po prostu mnożona przez
liczbę osób. Wysokość stawki ma
być ustalona na takim poziomie,
by pozwalała na zbilansowanie

systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi, ma ona wynosić 18,80 zł
miesięcznie (dla mieszkańców segregujących śmieci). To oznaczałoby, że rodzina 2-osobowa zapłaci 37,60 zł, 3-osobowa – 56,40 zł,
a 4-osobowa 75,20 zł. Ratusz chce
także zapisać w nowej uchwale, że
jeżeli w lokalu zamieszkuje 5 lub
więcej osób, stawka za gospodarowanie odpadami będzie wynosić
88 zł miesięcznie.
Co z osobami, które zbierają
odpady w sposób nieselektywny?
UM chce pozostać przy zasadzie,
że zapłacą o 50 proc. więcej w
stosunku do tych, który segregują,
czyli 28,2 zł miesięcznie (przy
większej liczbie mieszkańców –
wielokrotność tej stawki) lub 132
zł miesięcznie, jeśli rodzina składa
się z co najmniej 5 osób.
(as)

Chcesz wymienić
tanio piec?
Ruszył nabór wniosków
Burmistrz Złotoryi ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków
własnych gminy miejskiej Złotoryi na doﬁnansowanie likwidacji pieców na paliwo stałe
– węglowych i zamianę ich na piece ekologiczne: gazowe, V kat. węglowe, olejowe, na
biomasę, prąd.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Złotoryi informuje, że w związku z

nadaniem kont indywidualnych
od marca 2019 roku zmianie
ulegnie numer rachunku bankowego dotyczący
wpłat za wodę i ścieki.

Informacja o zmianie konta pojawi się także na wystawionych
w najbliższym okresie fakturach.
W okresie przejściowym nadal czynny będzie dotychczasowy
numer rachunku w PBS.
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) Burmistrz
Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób spełniających warunki do nabycia gruntu rolnego określone
w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.54.2019 z dnia 15 marca 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

1. Podstawę, tryb oraz zasady
udzielenia dotacji określa Regulamin przyznawania dotacji
na likwidację pieca na paliwo
stale i zamianę na kocioł ekologiczny ze środków własnych
gminy miejskiej Złotoryi, stanowiący załącznik do uchwały
nr 0007.V.33.2019 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 21 lutego
2019 r.
2. Dofinansowanie przeznaczone
jest dla osób fizycznych na przedsięwzięcie zrealizowane w lokalu
mieszkalnym na terenie miasta
Złotoryi.
3. Przewiduje się refundację kosztów poniesionych po 1 stycznia
2018 r., nie więcej niż:
 2000,00 zł w przypadku przedsięwzięcia zrealizowanego po
1.01.2018 r. i zakończonego przed
dniem złożenia wniosku,
 3500,00 zł w przypadku wnioskodawcy, który w momencie
składania wniosku nie wyko-

nał przedsięwzięcia pod warunkiem jego rozliczenia do dnia
10.11.2019 r.
4. Złożenie wniosku nie jest
równoznaczne z przyznaniem
dotacji.
5. O przyznaniu dotacji będzie decydowała lista rankingowa ułożona w oparciu o przyznane punkty
zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie i do wyczerpania
kwoty określonej w Regulaminie
(ust. 1).
6. W przypadku stwierdzenia
braków formalnych we wniosku
lub załącznikach, wnioskodawca
zostanie zawiadomiony telefonicznie, mailem lub listownie o
konieczności ich uzupełnienia.
7. Po pozytywnej weryfikacji
wniosku sporządzana jest umowa o udzielenie dotacji. Wnioskodawca zostanie poinformowany listownie, telefonicznie i/
lub mailowo o miejscu i terminie
podpisania umowy.

8. Przekazanie dotacji nastąpi po
zakończeniu zadania (refundacja
poniesionych wydatków) i przyjęciu prawidłowego rozliczenia
zgodnie z zawartą umową o
udzielenie dotacji oraz odebraniu
zadania przez członków zespołu
ds. niskiej emisji powołanego
zarządzeniem nr 0050.22.2019
Burmistrza Miasta Złotoryi z dnia
29.01.2019 r.
9. Wnioski o udzielenie dotacji
celowej wraz z załącznikami wg
wzoru ustalonego w ww. uchwale
Rady Miejskiej w Złotoryi należy składać w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Złotoryi przy pl.
Orląt Lwowskich 1, pokój nr 1
(parter), lub w sekretariacie (pok.
nr 9, I piętro) w terminie od dnia
13 marca 2019 r. do 10 kwietnia
2019 r.
Wnioski dostępne na stronie
UM oraz na naszym portalu www.
zlotoryjska.pl.
(ask)
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Na białą godzinę Zaśpiewały na remis
W ośrodku kultury odbyło się spotkanie z Jolantą Zarębską,
złotoryjską nauczycielką i autorką wielu wierszy.

S

potkanie dotyczyło promocji
książki (tomu poezji) pt. „Na
białą godzinę”.
Widzowie, oprócz poprowadzonej przez Zbigniewa Gruszczyńskiego rozmowy z autorką, mogli
posłuchać wybranych wierszy
recytowanych przez złotoryjską
młodzież.

Warto było przyjść i chociażby
na godzinę, białą godzinę, zapaść
w niezwykły nastrój.
Zarówno przed, jak i po
spotkaniu, można było kupić
książkę z dedykacją i autografem autorki.
(ms)

W Złotoryi panie
świętowały... przed
świętem
hotelu bawiło się ok. 80
pań. Imprezę oficjalnie
rozpoczęła przewodnicząca złotoryjskiego zarządu Eugenia
Dawydzik-Resner. Następnie panie powitał burmistrz Złotoryi. –
Szanowne, kochane panie. Czym
byłby dla mężczyzn dzień, gdyby
nie wasz promienny uśmiech.
Życzę wam, abyście miały w
życiu jak najwięcej powodów do

M

łodych wykonawców oceniało jury w składzie: Jolanta Zarębska (polonistka i poetka prowadząca Teatr Trzech
Pokoleń), Dorota Stawińska (nauczycielka muzyki w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Złotoryi) oraz Joanna
Płocha (absolwentka Zespołu
Szkół Muzycznych w Legnicy).

Jurorzy przyznawali nagrody w
trzech kategoriach wiekowych.
W najmłodszej (klasy I-III szkół
podstawowych) zwyciężczynią
okrzyknęli Hannę Dutkę, która
zaśpiewała piosenkę pt. „Pawie
piórko”. Drugie i trzecie miejsce w
tej grupie zajęli Hubert Węgierek
(„Żyj do przodu”) oraz Bartłomiej
Warzocha („Słoneczna wyci-

nanka”). W klasach IV-VI jury
przyznało aż 2 pierwsze nagrody:
Julii Fajkisz, za utwór „Piosenka
o muzyce”, i Agacie Pawlus, która
wykonała „Drzwi do kariery”.
Podium uzupełnili: Dominika
Ostręga i Lena Nocuń (obydwie
zaśpiewały „Różową piosenkę”,
choć w innych aranżacjach). W
trzeciej kategorii wiekowej (kl.

Pierwszy sołtys JerzmanicZdroju skończył 100 lat

W złotoryjskim hotelu Gold odbyły się obchody Dnia Kobiet.
7 marca świętowały członkinie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Złotoryi.

W

Dwudziestu sześciu solistów zaśpiewało w sobotę na deskach złotoryjskiego ośrodka kultury w ramach 25. edycji Festiwalu Piosenki Dziecięcej.

tego uśmiechu i abyście czasami
z przymrużeniem oka patrzyły na
to, co my, mężczyźni, na co dzień
wyprawiamy – mówił Robert
Pawłowski.
Życzenia paniom złożył także
starosta Wiesław Świerczyński.
Następnie wszyscy odśpiewali
„100 lat” i rozpoczęła się zabawa.

Przeżył zesłanie do przymusowych prac w Niemczech, przeżył II wojnę światową, przeżył…
100 lat.

J

ózef Zieliński z JerzmanicZdroju 14 marca świętował
swoje niezwykłe urodziny. Kilka
dni później (19 marca – w dniu
imienin) życzenia złożyli mu wójt
Jan Tymczyszyn, przewodniczący
rady gminy Jacek Parański oraz
sołtys Jerzmanic-Zdroju Edward
Janiec. Wszyscy zaśpiewali jubilatowi oczywiście „200 lat”.
Pan Józef przyjechał do nas w
roku 1945. Był pierwszym sołty-

sem Jerzmanic-Zdroju i pomagał
w osiedlaniu się ludzi.
Wartą podziwu jest jego doskonała pamięć. Pamięta numery
telefonów swoich córek i wiele
wydarzeń, o których chętnie opowiadał podczas wizyty. Zaskakujące jest także to, że nie używa
okularów.
Współczesne pokolenie raczej
może pomarzyć o dożyciu takiego
wieku i o takiej formie podczas sta-

(ms)

Józef Zieliński z rodziną i gośćmi urodzinowymi

rości. Siedząc przed komputerami
i smartfonami niszczymy swoje
oczy, a jedząc to, co kupimy w
hipermarketach, niszczymy inne
narządy.
Jaka jest recepta pana Józefa
na długowieczność? – Przede
wszystkim zdrowe odżywianie i
aktywność fizyczna – mówi jubilat, który 63 lata przepracował
aktywnie na roli.
(ms)
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Agata Pawlus

Hanna Dutka

(as)

Olimpia Tarnowska

ka, Anna Chrabąszcz, Aleksandra Oziębłowska,
Nikola Gajewska, Paulina
Wałek, Marika
Świtalska, Amelia Łucka, Oliwia
Maciejewska i
Julia Szklarz.

Julia Fajkisz

VII-VIII i gimnazjalne) wystąpiła
jedynie trójka dziewcząt i jurorzy
wybrali tylko zwyciężczynię –
została nią Olimpia Tarnowska z
utworem „Byle jak”.
W imprezie wzięli też udział:
Filip Hryńko, Amelia Łamińska,
Bartosz Kochański, Hanna Radkiewicz, Hanna Matuszkiewicz,
Natalia Barczyńska, Anna Kruszewska, Hanna Zabiegło, Łukasz
Dębicki, Roksana Przygodz-
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Czołg ze Ścinawy Zdechł czekając na pomoc
przechodzi lifting
K
w Złotoryi

W poniedziałek 11 marca mieszkanka Świerzawy znalazła pod drzwiami klatki schodowej
bezpańskiego kota. Próbowała mu pomóc, wykonując telefony do odpowiednich instytucji
i karmiąc go. Niestety, zwierzę na drugi dzień zdechło. Czy zabiła je biurokracja?

Do naszego miasta przyjechał radziecki T-34, który przechodzi porządną modernizację w jednej ze złotoryjskich ﬁrm.

W

ażący ok. 30 ton pojazd będzie odnowiony za pomocą
piaskowania i pokrycia farbą. Odtworzone zostaną także elementy,
które przez wiele lat stania na rynku w Ścinawie uległy zniszczeniu.
Są to głównie błotniki.
Jak dowiedzieliśmy się w
ścinawskim ratuszu, w początko-

wych planach było także obrócenie wieżyczki, jednak okazało się
to mało możliwe.
Prace renowacyjne wykonuje
firma PTB, która buduje w Ścinawie ogromny parking w kształcie
statku. To na jego dziobie stanie
T-34.
(ms)

ot miał zaniedbaną sierść,
był wychudzony, nie reagował na nic i miał skuloną głowę.
W związku z tym zadzwoniłam
do schroniska w Jeleniej Górze,
którego wolontariusz oświadczył,
że musi być przyjęte zlecenie
przez urząd gminy, aby zwierzę
mogło zostać zabrane do schroniska – opowiada mieszkanka
Świerzawy.
Kotu zostało podane pożywienie i woda. Dodatkowo został
umieszczony w kartonie, przykryty kocem i przeniesiony do
pomieszczenia gospodarczego,
gdzie było o wiele cieplej niż pod
drzwiami.
Urząd Miasta w Świerzawie już
nie pracował, dlatego świerzawianka zadzwoniła na prywatny
telefon jednego z pracowników.
– Rozmowa telefoniczna zakończyła się na tym, że trzeba czekać
do jutra, do czasu otwarcia urzędu – wspomina kobieta. Niestety
kot otwarcia magistratu już nie

doczekał.
– Na stronie urzędu powinna
być informacja do wiadomości
publicznej i kontakt do osoby,
która zajmuje się sprawą zwierząt
domowych w godzinach pracy
urzędu, a także do osoby dyżurującej poza godzinami pracy.
Ewentualnie kontakt do firmy, z
którą urząd ma podpisaną umowę,
która zajmuje się zabezpieczeniem
takich zwierząt. Jeśli zwierzę żyje,
to w interesie pracownika urzędu
powinno być, aby potwierdzić ten
fakt i poinformować schronisko –
dodaje mieszkanka Świerzawy.
A co na to Urząd Miasta w Świerzawie? Jak się dowiedzieliśmy,
ratusz posiada podpisaną umowę
z weterynarzem oraz ze schroniskiem. Wszelkie podobne sytuacje
należy zgłaszać urzędnikom w
godzinach pracy, a po zamknięciu
urzędu można zadzwonić do dzielnicowego (tel. służbowy: 76 819
23 10, 797 306 379), który z kolei
poinformuje odpowiednie osoby.

To jednak nie wszystko. – Gmina Świerzawa podjęła kroki z
zamiarem uruchomienia numeru
alarmowego. Będzie można pod
nim zgłaszać zdarzenia drogowe,
w których ofiarami są bezdomne
zwierzęta. Numer zostanie w
najbliższym czasie podany do wiadomości mieszkańców na stronie
internetowej gminy – mówi Izabela Majdak, zastępca kierownika
Referatu Inwestycji i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miejskiego
w Świerzawie.
(ms)

Esperanto w Złotoryi

„zakwitnie” w maju
Już niedługo złotoryjanie będą mieli możliwość posłuchania rozmów i piosenek w niezwykłym języku.

C

zy wiesz, czym jest esperanto?
Na tak sformułowane pytanie
większość z nas odpowie twierdząco. Podobnie jak na pytanie,
czy znamy inne języki. Niestety
mało kto potrafi w tym języku
rozmawiać. Złotoryjanom już w
maju będzie dane zetknąć się z
esperanto oraz spotkać grupę osób
mówiących oraz śpiewających w
tym języku. W dniach 27-30 maja
do Złotoryi zawitają uczestnicy IV

Międzykulturowej Majówki.
Do tego czasu będziemy zamieszczać na naszym portalu
krótkie teksty pokazujące, że
esperanto to łatwy język.
Zainteresowanych odsyłamy
też do kontaktu z organizatorem
złotoryjskiej części Międzykulturowej Majówki: Aleksander
Pecyna (tel. 502 601 686).
(ask)

Sąd Rejonowy w Złotoryi prowadzi postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Dominiku Depta urodzonym dnia 6 lipca 1971 roku w Złotoryi, zmarłym dnia 15
maja 2015 roku w Złotoryi, synu Marka i Elżbiety z domu
Surowieckiej, ostatnio stale zamieszkałego w Złotoryi. Sad
wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy
od daty publikacji ogłoszenia stawili się w tutejszym Sądzie
i udowodnili swoje prawa do spadku, w przeciwnym bowiem
razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.

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 przeznaczonych do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr
0050.20.2019 Wójta Gminy Złotoryja z dnia 1
marca 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 zostało wywieszone
do publicznej wiadomości na okres 21 dni zarządzenia Wójta Gminy Złotoryja w sprawie zmiany
zarządzenia o ogłoszeniu wykazu nieruchomości
położonych w Wilkowie-Osiedlu przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (zarządzenie nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Złotoryja z
dnia 25 lutego 2019 r.).
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Targi Pracy
Wojtek trochę już pływa
ponownie w Złotoryi

Kilkadziesiąt kilometrów przepłynęli łącznie złotoryjanie, którzy w weekend wzięli udział
w Otyliadzie. Swój rekord życiowy ponownie wyśrubowała Oliwia Krajewska, osiągając na
basenie w Chojnowie jeden z najlepszych wyników. Najmłodszym uczestnikiem nocnych
zawodów był z kolei Wojciech Siwik, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi.

W Złotoryi po raz czwarty odbędą się Targi Pracy.

W

związku z tym Powiatowy
Urząd Pracy w Złotoryi zaprasza wszystkich pracodawców i
instytucje, które chcą przedstawić
swoją ofertę rekrutacyjną, szkoleniową, doradczą itp.
Uczestnictwo w złotoryjskich
targach daje: możliwość skutecznego pozyskania pracowników,
promocji firmy/instytucji oraz
przedstawienia oferty, kreowanie
pozytywnego wizerunku na rynku
pracy, okazję do nawiązania biznesowych kontaktów.
Podczas Targów Pracy wyświetlane będą na ekranie multimedialnym prezentacje przygotowane

przez wystawców.
Organizatorzy zapraszają
wszystkie osoby zainteresowane
podjęciem lub zmianą pracy, podnoszeniem kwalifikacji, poradami
ekspertów (m.in. prawo pracy,
ubezpieczenia społeczne, przedsiębiorczość, dotacje unijne),
wolontariatem, pracą za granicą,
wsparciem rekrutacji czy poradami z zakresu planowania kariery.
Targi są również kierowane do
młodzieży wybierającej przyszłą
szkołę (ponadpodstawową, policealną) lub zawód.
Udział w targach jest bezpłatny.
(ms)

O

tyliada to 12-godzinny maraton pływacki.
Tegoroczna edycja została rozegrana w
nocy z 16 na 17 marca na 47 pływalniach w
Polsce, w tym również w Chojnowie, gdzie
wśród 43 pływaków nie zabrakło złotoryjan. Był
wśród nich m.in. 8-letni Wojciech Siwik, który
przepłynął 550 metrów, otrzymując dyplom
„wyjątkowego uczestnika” oraz foczkę Otylkę.
– Jakiś czas temu postanowiłem, że nauczę
się pływać. Sam do końca w to nie wierzyłem,
bo zawsze bałem się wody. Ale postanowiłem
spróbować i zapisałem się na lekcje pływania.
Teraz mogę powiedzieć, że trochę już pływam
– śmieje się Wojtek.
Chłopiec startował z siostrą Mają i tatą Konradem oraz wujkiem i kuzynem, Wojciechem i
Milanem Łozińskimi. Razem stanowili najliczniejszą rodzinę chojnowskiej Otyliady, która w
nocy z soboty na niedzielę pokonała w basenie
14,3 km.
Najlepszy wynik wśród złotoryjskich pływaków osiągnęła na basenie w Chojnowie 16-letnia
Oliwia Krajewska

Oliwia Krajewska (o jej wyczynach pisaliśmy
obszernie w 2018 r.). Wystartowała w nocnym
maratonie już po raz czwarty i kolejny raz pobiła
swój rekord życiowy. Tym razem przepłynęła
aż 21 km, co było 7. wynikiem chojnowskich
zawodów.
– Córka była bardzo szczęśliwa po zakończeniu
imprezy, bo to wspaniały wynik, zwłaszcza że
startowała po chorobie. Odradzaliśmy jej taki
wysiłek, ale uparła się. I pokazała, że dla niej
niemożliwe nie istnieje – mówi Anna Krajewska,
mama Oliwii.
Otyliada to największa masowa impreza pływacka w Polsce. W tym roku wzięło w niej udział
2624 uczestników, z których 2188 rywalizowało
o jak najlepszy wynik. Przepłynęli łącznie 19 132
km i 491 metrów, czyli blisko połowę obwodu
Ziemi. Dodajmy, że w Chojnowie wygrał Krzysztof Gajewski, który przepłynął 40 km i 100 m,
natomiast łączny wynik wszystkich uczestników
chojnowskiego maratonu to 490 km.
(as)

Wojciech Siwik

Górnika Złotoryja
rewelacyjnie rozpoczął
rundę wiosenną
3 bramki i 3 punkty – w taki sposób piłkarze Górnika Złotoryja rozpoczęli rundę rewanżową w ramach IV ligi (grupa
dolnośląska, zachód).

W

sobotę na własnym boisku
złotoryjanie pokonali Bobrzan z Bolesławca. Runda rozpoczęła się tydzień wcześniej, jednak
dla Górnika był to czas pauzy.
Bramki dla gospodarzy zdobyli:
Adrian Marchewka, Mateusz Poparda i Adrian Krzeszowiec.

Po rozegraniu 15 spotkań Górnik
z dorobkiem 26 pkt. znajduje się
na 7. miejscu w tabeli. Mamy tyle
samo punktów co Stal Chocianów
i Karkonosze Jelenia Góra, jednak
te zespoły rozegrały po 1 meczu
więcej.
(ms)
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Z pedagogicznych zbiorów
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Szkolna 1, tel. 76 878 36 61,
e-mail: zlotoryja@dbp.wroc.pl, www.dbp.wroc.pl/zlotoryja.
Czynna – poniedzia³ek: 9-15, wtorek-pi¹tek: 12-17.
 Corneloup A., 100 pomysłów jak dobrze zarządzać klasą – Poradnik jest skierowany do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, którzy napotykają problemy
w zarządzaniu klasą – zarówno do dydaktyków początkujących, realizujących swoje pierwsze lekcje,
jak i bardziej doświadczonych, zmagających się z
określonymi trudnościami w pracy. Publikacja ta
zainteresuje również rodziców i wszystkich tych,
którzy chcą lepiej zrozumieć, czego szkoła od
nich oczekuje i co może im dać. Każdy z przedstawionych tu pomysłów stanowi rezultat wielu lat
pracy w nauczaniu, każdy z nich został poddany
obserwacji i weryfikacji przez autora bądź też przez
nauczycieli kształconych pod jego kierunkiem. Jak
zarządzać klasą? Jak dostosować się do szkolnego
środowiska? Czy wszystkie czynniki mające wpływ
na funkcjonowanie klasy są równie ważne? Na te
pytania i wiele innych, niniejsza książka wskazuje
odpowiedzi w formie rzeczowych, funkcjonalnych
pomysłów, które skłaniają czytelnika do refleksji
nad jego własną praktyką.
 12 Ważnych opowieści: polscy autorzy o wartościach – Ważne słowa: miłość, odpowiedzialność,
uczciwość, szczęście, samodyscyplina, piękno,
sprawiedliwość, przyjaźń, odwaga, dobroć, szacunek, mądrość. Znakomici autorzy (…) napisali niebanalną, bez nadęcia i patosu,
niezwykle ciepłą książkę dla dzieci o ważnych sprawach. To doskonała pomoc dla
rodziców, nauczycieli, którzy na co dzień spotykają się z mnóstwem pytań swoich
podopiecznych. Czasami dzięki zabawnej opowieści trudne sprawy stają się proste
i zrozumiałe.

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

Nowości w MBP – Wypożyczalnia dla Dorosłych poleca:
Kuba Wojewódzki – Nieautoryzowana autobiografia
Kim jest Kuba Wojewódzki? Człowiek-kameleon, właściciel ego widocznego z kosmosu, genialny publicysta, człowiek instytucja, ojciec chrzestny i grabarz wielu karier.
Pogromca osobowości płaskich i bez charakteru. Wyznawca zasady, że przeginanie
pały to takie samo prawo obywatelskie jak udział w wyborach. Od dziecka lubił szokować, a rzeczywistość dawała mu do zabawy niezbędne gadżety i okoliczności. Chciał
zostać aktorem, ale znawcy sceny prognozowali mu rolę halabardnika albo aktora
grającego kroki za sceną. Został więc królem błaznów. Jego autobiografia to skarbnica
błyskotliwych bon motów, genialnych ripost, ciętych komentarzy. Kronika medialnego
żywota, którego intensywnością można spokojnie obdzielić kilku celebrytów, a gażą za
odcinek talk show wykarmić powiat. To też opowieść człowieka zasmuconego kondycją
myślenia społeczeństwa, które głowy używa głównie do potakiwania.
John Bateson – Sprawa dla koronera
Słyszymy o nim w każdym serialu kryminalnym. Jego praca jest najważniejsza na miejscu zbrodni. Każdego dnia staje oko w oko ze śmiercią, żeby znaleźć odpowiedzi dla
żywych. Co było przyczyną zgonu? Jak do niego doszło? Kto jest winny? W tej książce
znajdziecie najciekawsze przypadki w karierze Kena Holmesa – koronera z Kalifornii.
Razem z nim przyjrzymy się morderstwu, w które zamieszany był Tupac Shakur, zajrzymy do celi śmierci w więzieniu San Quentin i spróbujemy dowiedzieć się, kto był
właścicielem stopy w bucie wyrzuconej przez morze na plażę.
T. M. Logan – 29 sekund
Sarah ratuje młodą dziewczynę, która znalazła się w kłopotach, nie oczekując niczego w
zamian. Ale ten akt odwagi czyni jej dłużnikiem pewnego potężnego i niebezpiecznego
człowieka, według którego każdy dług musi zostać spłacony. I to w jedyny znany mu
sposób. Mężczyzna oferuje Sarah sposób na wyjście z kłopotliwej sytuacji z szefem.
Jeśli Sara wykorzysta tę jedyną w życiu szansę, wszystkie jej problemy znikną. Bez konsekwencji. Bez śladu. Bezpowrotnie. Wystarczy 29 sekund rozmowy telefonicznej.
Mia Sheridan – Bez tajemnic
Evie i Leo poznali się jako dzieci, w rodzinie zastępczej. Z czasem ich przyjaźń zmieniła się w miłość. Byli przekonani, że zawsze będą razem, jednak los miał wobec
nich inne plany. Gdy Leo otrzymał szansę na lepsze życie, przyrzekł, że nie zapomni o
Evie, że wróci po nią. I zniknął, pozostawiając po sobie trwały ślad w jej sercu. Osiem
lat później w życiu Evie pojawił się Jake, przyjaciel Leo. Przyniósł wiadomość, która
wywróciła jej świat do góry nogami. Połączeni przez Leo Evie i Jake zaczęli zbliżać
się do siebie, jednak dziewczyna nie mogła oprzeć się wrażeniu, że Jake nie mówi jej
wszystkiego...

REPERTUAR
JAK WYTRESOWAĆ SMOKA 3
Ostatni rozdział historii, która oszołomiła widzów na całym świecie, z głównych bohaterów
– Czkawki i smoka Szczerbatka – czyniąc obiekt
międzynarodowego uwielbienia. Mało która seria
animowana wzbudza takie emocje zarówno wśród
dzieci, jak i dorosłych. Przed Czkawką i Szczerbatkiem zupełnie nowe przygody – mnóstwo
niebezpieczeństw, wielkie wyzwania, niezwykła
wyprawa w nieznane oraz… miłość. Kiedy nad
Berk nadciąga zagrożenie, jakiego nigdy wcześniej jego mieszkańcy nie doświadczyli, Czkawka
wie, że musi zrobić wszystko, by uratować smoki.
Przyjdzie mu – wraz z przyjaciółmi – udać się w
ekscytującą podróż do mitycznej krainy, w której
smoki czują się bezpieczne. Zaskakująca opowieść o dorastaniu oraz odnajdywaniu odwagi, by
stawić czoła nieznanemu, a także o tym, jak nigdy
się nie poddać. Coś, co zaczęło się jako niezwykła
przyjaźń między nastoletnim Wikingiem (Czkawka) a smokiem z gatunku Nocna Furia
(Szczerbatek), urosło do wielkich rozmiarów i stało się jedną z najpopularniejszych serii
animowanych ostatnich lat.
Gatunek: komedia animowana.
Produkcja: USA.
Premiera: 15.02.2019.
Czas trwania: 100 min.
Reżyseria: Dean DeBlois.
Dni seansów: 22.03.2019-26.03.2019.

KAPITAN MARVEL
Akcja Kapitan Marvel rozgrywa się w latach
90-tych XX w., 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.
Produkcja: USA.
Premiera: 8 marca 2019.
Czas trwania: 124 min.
Reżyseria: Anna Boden/Ryan Fleck.
Obsada: Brie Larson, Samule L. Jackson, Ben
Mendelshon, Jude Law, Annette Bennign.
Dni seansów: 22.03.2019-26.03.2019.

KURIER
Nowy film Władysława Pasikowskiego, reżysera
hitów „Jack Strong” i „Pitbull. Ostatni pies”, to
sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana
sekretną misją słynnego „Kuriera z Warszawy”.
Niezwykłe zdarzenia z życia Jana Nowaka-Jeziorańskiego to doskonały materiał na scenariusz, co
podkreśla sam Pasikowski. Producentami wysokobudżetowej produkcji są: Muzeum Powstania
Warszawskiego – inicjator przedsięwzięcia
oraz Scorpio Studio – współtwórca sukcesu świetnie przyjętego przez widzów i krytyków „Jacka
Stronga”, którego na dużym ekranie obejrzało
blisko 1,2 miliona widzów. Pośród międzynarodowej obsady filmu zobaczymy wschodzące nazwiska nowego pokolenia: Philippe’a Tłokińskiego („Belfer” w reżyserii Łukasza Palkowskiego)
i Patrycję Volny („1983” – pierwszy polski serial
Netflixa) oraz plejadę polskich gwiazd: Tomasza
Schuchardta, Adama Woronowicza, Zbigniewa Zamachowskiego, Mirosława Bakę, Rafała Królikowskiego, Grzegorza Małeckiego i Jana Frycza.
Gatunek: sensacyjny.
Produkcja: Polska 2019.
Premiera: 15 marca 2019.
Czas trwania: 110 min.
Reżyseria: Władysław Pasikowski.
Dni seansów: 22.03.2019-26.02.2019 i 29.03.2019-2.04.2019.

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
ROBACZKI Z ZAGINIONEJ DŻUNGLI
Kiedy mała biedronka zostaje uwięziona w tekturowym
pudle i wysłana 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. „Robaczki
z Zaginionej Dżungli” to najnowsza kinowa ekranizacja
serialu, który odniósł ogromny sukces na całym świecie.
W samej tylko Francji pierwszy sezon serii rozszedł się w
nakładzie blisko pół miliona płyt DVD, a łączna ilość odsłon
pojedynczych epizodów w serwisie Youtube przekroczyła
już 0,25 miliarda! „Robaczki z Zaginionej Dżungli” to zapierające dech w piersiach połączenie realistycznych ujęć przyrody z generowaną komputerowo animacją. Efekt pracy
międzynarodowego zespołu grafików, kierowanych przez pomysłodawców serii – Thomasa
Szabo i Hélène Giraud, urzeka pięknem, zaskakuje akcją oraz ogromną dawką humoru, które
sprawiają, że przygody robaczków kochają widzowie w dosłownie każdym wieku.
Gatunek: animacja. Produkcja: Francja. Premiera: 8.03.2019.
Czas trwania: 87 min. Reżyseria: Thomas Szabo.
Dni seansów: 29.03.2019-2.04.2019.

ŚMIERĆ NADEJDZIE DZIŚ
Akcja rozpocznie się dwa 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. Produkcja: USA.
Premiera: 1.03.2019. Czas trwania: 100 min.
Reżyseria: Christopher Landon.
Dni seansów: 29.03.2019-2.04.2019.

DUMBO
Dumbo w reżyserii Tima Burtona to aktorska adaptacja ukochanej przez widzów animacji Disneya. Jest to poruszająca
opowieść o sile rodziny i marzeń oraz o tym, jak cenną wartością może być odmienność. Właściciel podupadającego cyrku
(Danny DeVito) zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera (Colin
Farrell) do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. Kiedy jednak okazuje
się, że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe
sukcesy. Bohaterowie na swojej drodze spotykają rzutkiego
przedsiębiorcę V.A. Vandevere’a (Michael Keaton), który
chce uczynić słonia główną atrakcją niesamowitego parku rozrywki o nazwie Dreamland. Dumbo odnosi tam spektakularne
sukcesy, występując u boku zjawiskowej mistrzyni akrobacji,
Colette Marchant (Eva Green). Sielanka trwa to do czasu, kiedy
Holt odkrywa, że pod magiczną powłoką Dreamlandu kryją się mroczne sekrety.
Gatunek: komedia romantyczna. Produkcja: USA. Premiera: 29.03.2019.
Czas trwania 112 min. Reżyseria: Tim Burton.
Dni i godziny seansów: 5.04.2019-9.04.2019 i 12.04.2019-16.04.2019.

PRZEMYTNIK
Clint Eastwood wciela się w rolę Earla Stone’a. To ponad
80-letni mężczyzna, który nie ma grosza przy duszy, jest sam
jak palec i grozi mu zajęcie przez bank zadłużonego biznesu.
Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od
niego jedynie jazdy samochodem. W ten prosty sposób Earl
staje się kurierem narkotykowym na usługach meksykańskiego kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Dobrze
sobie radzi. W zasadzie tak dobrze, że wielkość przewożonych przez niego ładunków rośnie w tempie wykładniczym,
a sam Earl dostaje pomocnika. Jednak nie tylko on śledzi
poczynania Earla. Nowy tajemniczy przemytnik znalazł się
także na celowniku znanego ze swej determinacji agenta DEA
Colina Batesa (Cooper). Mimo że problemy finansowe Earla
odchodzą w niepamięć, błędy popełnione przez niego w przeszłości zaczynają mu coraz
bardziej doskwierać. Nie wiadomo jednak, czy zdąży je naprawić, zanim dobiorą się do
niego organy ochrony porządku publicznego lub egzekutorzy kartelu.
Premiera: 15 marca 2019. Produkcja: USA. Gatunek: dramat kryminalny.
Czas trwania: 116 min.
Reżyser: Clin Estwood.
Dni seansów: 5.04.2019-9.04.2019.
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REPERTUAR
FAWORYTA
Najnowszy film Yorgosa Lanthimosa („Lobster”, „Zabicie
świętego jelenia”), wyróżniony 10 nominacjami do Oscara, 5
nominacjami do Złotych Globów, Nagrodą Publiczności na
festiwalu Camerimage oraz dwiema nagrodami na festiwalu
w Wenecji. Początek XVIII w. Anglia jest w stanie wojny z
Francuzami, ale uwagę dworu pochłaniają wyścigi kaczek i
pojawienie się na rynku ananasów. Na tronie zasiada schorowana królowa Anna (Olivia Colman – Oscar 2019, najlepsza
aktorka pierwszoplanowa), a krajem zamiast niej rządzi jej bliska
przyjaciółka, lady Sarah (Rachel Weisz). Z podziwu godnym
oddaniem dogląda ona przy tym rozkapryszonej i porywczej
królowej. Na dwór przybywa nowa służąca Abigail (Emma
Stone), która swym urokiem oczarowuje Sarah. Sarah bierze Abigail pod swoje skrzydła, a
Abigail dostrzega w tym szansę na powrót do swych arystokratycznych korzeni. Ponieważ
sprawy polityczne i prowadzenie wojny coraz bardziej pochłaniają Sarah, Abigail stopniowo zajmuje jej miejsce u boku królowej Anny. Rozkwitająca przyjaźń z królową daje
Abigail szansę na spełnienie swoich ambicji. Dziewczyna dochodzi więc do wniosku, że
nie pozwoli, aby ktokolwiek lub cokolwiek – czy byłaby to kobieta, mężczyzna, polityka
czy królik – stanęło jej na drodze.
Gatunek: historyczny. Produkcja: Irlandia/USA/Wlk. Brytania.
Premiera: 8 lutego 2019. Czas trwania: 119 min.
Reżyseria: Yorgos Lanthimos.
Dni seansów: 6-7.04.2019.

WSZYSCY WIEDZĄ
„Wszyscy wiedzą” to trzymający w napięciu, zaskakujący i do
samego końca mylący tropy nowy film Asghara Farhadiego. Za
sprawą tego mistrzowsko poprowadzonego dramatu obyczajowego z elementami kryminału i love story, po raz kolejny na ekranie
spotkał się gwiazdorski duet (a prywatnie para) – Penélope Cruz
i Javier Bardem. Cruz wciela się w rolę Laury, kobiety, która
przed laty wyjechała do Argentyny, a dziś powraca do rodzinnego
hiszpańskiego miasteczka na ślub siostry. Bardem gra Paco, jej
dawnego kochanka, teraz cenionego winiarza. We „Wszyscy
wiedzą” parę, którą kiedyś łączyło uczucie, tym razem połączy
tragedia: podczas burzowej weselnej nocy znika bowiem nastoletnia córka Laury, Irene. Od tego momentu osadzony w urokliwym, okolonym winnicami
miasteczku film zdobywcy dwóch Oscarów (za „Rozstanie” i „Klienta”) całkowicie zmienia
nastrój. Fasada sielanki gwałtownie pęka, a zza niej wychodzą rodzinne sekrety, zawiści,
namiętności i skrzętnie ukrywane konflikty. Przeszłość nawiedza misternie tkaną opowieść
niczym zły duch; burząc przy tym spokój całego miasteczka. Na jaw wychodzą kolejne
tajemnice, o których „wszyscy wiedzą”, ale nikt nie chce przerwać zmowy milczenia.
Gatunek: dramat. Produkcja: Hiszpania/Francja/Włochy.
Premiera: 15.03.2019. Czas trwania: 132 min. Reżyseria: Asghar Farhadi.
Dni seansów: 12.04.2019-16.04.2019.

CIEMNO PRAWIE NOC
Wykreowany przez Joannę Bator niepowtarzalny klimat
książki „Ciemno, prawie noc” został przeniesiony na duży
ekran i wyreżyserowany przez Borysa Lankosza. Twórca
„Rewersu”, „Ziarna prawdy” oraz serialu TVN „Pod powierzchnią” tym razem zaprasza widza do pełnego zagadek,
baśniowego świata, w którym nic nie jest tym, czym się
wydaje. W trzymającym w napięciu thrillerze główne role
zagrali Magdalena Cielecka i Marcin Dorociński. Oprócz
tego na ekranie zobaczymy plejadę polskich aktorów, takich jak: Dawid Ogrodnik, Aleksandra Konieczna, Eliza
Rycembel, Jerzy Trela, Dorota Kolak, Agata Buzek, Piotr
Fronczewski i Roma Gąsiorowska. Kiedy Wałbrzychem
wstrząsa seria tajemniczych zaginięć dzieci, do miasta przybywa dziennikarka Alicja Tabor (Magdalena Cielecka). Powracająca po latach w rodzinne
strony, nieustępliwa reporterka chce poznać rodziny zaginionych i rozwikłać zagadkę,
wobec której nawet policja okazuje się bezsilna. W trakcie prywatnego śledztwa Alicja
– dość nieoczekiwanie – wpada na trop dramatycznych wydarzeń, które swój początek
miały dekady temu. Dążąc do odkrycia prawdy, dziennikarka będzie musiała stawić czoła
nowemu zagrożeniu oraz temu, przed czym uciekała przez całe dorosłe życie – tajemnicy
swojego dzieciństwa i szokującym sekretom własnej rodziny. Z czasem ponura intryga
kryminalna połączy w jedno zaginięcia dzieci, wojenną przeszłość, legendę zaginionego
skarbu oraz losy samej Alicji, która na swojej drodze zmierzy się z czystym wcieleniem
zła, jak i zyska sojuszników, stojących po stronie dobra. Mroczna i piękna sceneria miasta
oraz okolic zamku Książ dopełniają świat barwnych i niebezpiecznych postaci, w którym
nasza bohaterka przestaje oceniać rzeczywistość tak jak dotychczas…
Gatunek: thriller. Produkcja: Polska 2019. Premiera: 22.03.2019.
Czas trwania 110 min. Reżyseria: Borys Lankosz.
Dni seansów: 12.04.2019-16.04.2019.
Szczegółowe dni i godziny seansów na stronie: www.kinoaurum.pl i www.zokir.pl
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Kadrze narodowej
podobało się u nas

Dobre wyniki naszych strzelców.
Bliźniaczki szły „oko w oko“

Na tygodniowe zgrupowanie do naszego miasta przyjechała kadra narodowa juniorek w strzelectwie sportowym.

Złotoryjscy strzelcy zaprezentowali się bardzo dobrze podczas mistrzostw Dolnego Śląska
w strzelectwie sportowym. Zawodnicy Agatu zdobyli 5 medali, w tym 2 złote i 2 srebrne.

R

M

eprezentacja w składzie:
Weronika Bykowska, Julia
Grzybowska, Aleksandra Szutko
oraz trener Grzegorz Pietrzyk,
przyjechała do nas 7 marca na 6
dni. Zawodniczki trenowały przed
mistrzostwami Europy, które odbywają się w chorwackim mieście
Osijek w dniach 16-25 marca.

– Wybraliśmy Złotoryję, gdyż
zależało nam na małej i spokojnej miejscowości, gdzie będziemy mogli się odpowiednio
skoncentrować – mówi trener
kadry. – To ładne miasto. Podoba mi się tutaj – dodaje jedna z
zawodniczek.
(reds)

iejsca złotoryjskich strzelców w ppn 60 strz. open:
1. Martyn Piersiak-Kozioł (569
pkt.), 6. Piotr Jóźwiak (545 pkt.),
7. Sandra Musielak (543 pkt.),
9. Jacek Stępniewski (538 pkt.),
11. Ewa Zapart-Czasławska (534
pkt.), 12. Anna Zapart-Dechnik
(534 pkt.).

 W ppn 40 młodziczek zwyciężyła Julia Podsiadło (340 pkt.).
 W ppn 50 junior młodszy Szymon Śmiałkowski uplasował się
tuż za podium (419 pkt.).
 Taką samą lokatę zajął Mateusz
Jurczyk (301 pkt.) w konkurencji
ppn 40 młodzików.
 W kpn 60 open srebro wywal-

czył Szymon Matuszewski (613,7
pkt.).
 Kpn 40 młodziczek: 2. Klara
Stokłosa (382,2 pkt.), 13. Cyprian
Leśniak (314,5 pkt.).
 Juniorka młodsza Nikola Manowiec (491,3 pkt.) wystrzelała brąz
w konkurencji kpn 60.
(reds)

Szkoła z Gierałtowca Takiemu
z kompletem awansów nikt nie
ucieknie
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu
odbył się półﬁnał wojewódzki w rozgrywkach drużynowych
tenisa stołowego w ramach Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży
Szkolnej organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

W

Rozgrzewka przed
mistrzostwami kraju
Zawodnicy Sportowej Akademii Taekwon-do wystartowali w
pucharze Polski seniorów i juniorów, gdzie zdobyli 5 medali.

N

owa Ruda gościła 282 zawodników z 39 klubów.
Puchar Polski był pierwszym
startem złotoryjan w tym sezonie.
Srebrny medal wywalczyła
Nikola Łękawa w walkach +65
kg juniorek.
Brązowe krążki do Złotoryi
przywieźli: Nikodem Gadziński
(–68 kg juniorów), Amelia Wzorek (–65 kg juniorek), Mateusz
Dębski (+ 75 kg juniorów), Kasper
Słociak (–68 kg juniorów), Nikola
Łękawa (+65 kg juniorek).
Start w pucharze Polski stanowi

jedną z dwóch kwalifikacji do
mistrzostw Polski seniorów, a dla
juniorów jest doskonałą okazją,
aby potwierdzić swoje aspiracje w
walce o miejsce w ścisłej kadrze
Polski na kwietniowe mistrzostwa
świata w Niemczech.
Warto dodać, że połowa zawodników SAT startująca w pucharze
kraju należy jeszcze do kategorii
juniorów młodszych.
– Nasze starty możliwe są dzięki
wsparciu finansowemu gminy
miejskiej Złotoryi. dziękujemy –
mówi trener Karol Forgiel.
(reds)

14. miejsce w 13. biegu
W czeskich Upicach odbyła się 13. edycja biegu na dystansie 10 km. Pobiegł w nim złotoryjanin.

B

ieg wygrał 35-letni Jan Prohazka, który do mety dobiegł
po 32 minutach i 50 sekundach.
Na starcie pojawiło się kilku
naszych rodaków, w tym zawodnik OLAWS-a Złotoryja Maciej
Cieciuch.

Olawsowiczowi dobiegnięcie
do mety zajęło 37 min. i 27 sek.,
dzięki czemu zajął 14. miejsce
w klasyfikacji generalnej i 6. w
wiekowej.
(reds)

pierwszym dniu rywalizowały zespoły w młodszej
kategorii wiekowej (rocznik 2006
i młodsi). W kategorii dziewcząt
wygrał zespół gospodarzy w
składzie: Aleksandra Breś, Daria
Sudomirska, Oliwia Korszun. Na
drugim miejscu uplasowały się
dziewczęta z SP nr 1 w Polkowicach.
Wśród chłopców najlepsza
okazała się SP nr 14 w Lubinie.
Na drugim miejscu uplasował się
team z Gierałtowca (Karol Winiarski, Jakub Podskarbi, Hubert
Biernacki).
W drugim dniu turnieju rywalizowała młodzież (rocznik +2006).

W tej kategorii wiekowej, bez
straty punktu, zarówno wśród
dziewcząt jak i chłopców tryumfowały zespoły SP w Gierałtowcu w
składzie: Aleksandra Mróz i Wiktoria Rajczakowska oraz Szymon
Sej i Marek Machacz.
Na drugim miejscu w kategorii
dziewcząt uplasował zespół SP w
Irządzach, a wśród chłopców SP
nr 1 w Polkowicach.
Łącznie w zmaganiach wystartowały 44 drużyny. Teamy, które
zajęły pierwsze i drugie miejsce w
swojej kategorii, uzyskały awans
do finału wojewódzkiego, który
jak co roku odbędzie się w Brzegu
Dolnym.

Złotoryjski policjant okazał
się najszybszym zawodnikiem XX Policyjnego Biegu
Piastów na Polanie Jakuszyckiej.

(reds

Finał wojewódzki
igrzysk dla Żaka

S

Z trzema medalami ﬁnału wojewódzkiego Turnieju Tenisa
Stołowego Igrzysk LZS wrócili tenisiści stołowi UKS-u Żak
Gierałtowiec.

P

o finale strefowym awans do
finału wojewódzkiego wywalczyło 9 zawodników z Gierałtowca, którzy 10 marca walczyli
w Sulikowie o medale i awans do
finału krajowego.
W kategorii młodziczek srebrny
medal zdobyła Aleksandra Breś,
na czwartym miejscu turniej zakończyła Daria Sudomirska, a na
miejscu 7. Oliwia Korszun.
W kategorii młodzików 4.
miejsce zajął Karol Winiarski, a
7. Jakub Podskarbi.
Wśród juniorek złoty medal wywalczyła Aleksandra Mróz. Na 7.

miejscu uplasowała się Wiktoria
Rajczakowska.
Junior Szymon Sej zdobył
srebrny krążek, a senior Marcin
Świrski był 7.
W klasyfikacji gmin, na 29
startujących zwyciężyła Złotoryja,
którą w większości reprezentowali
zawodnicy Żaka.
Pingpongiści, którzy wywalczyli miejsca w pierwszej trójce,
uzyskali automatycznie awans
do mistrzostw Polski LZS, które
odbędą się w czerwcu w Brzegu
Dolnym.
(reds)

ierż. szt. Krzysztof Korpecki
wystartował najpierw w biegu na dystansie 6 km. Wzięło w
nim udział około 600 uczestników (policjanci z całego świata,
zrzeszeni w Międzynarodowym
Stowarzyszeniu Policji). Na tym
dystansie złotoryjanin zwyciężył
w kategorii policjantów, a w klasyfikacji generalnej zajął wysokie
15. miejsce.
Krzysztof Korpecki nie miał zbyt
wiele czasu na regenerację sił,
gdyż następnego dnia, wspólnie z
1600 zawodnikami wystartował
na dystansie 50 km. Tutaj także
zatryumfował jako policjant, a w
klasyfikacji generalnej uplasował
się na 61. miejscu. – Serdecznie
gratulujemy naszemu koledze i
życzymy dalszych sukcesów –
mówi st. sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy złotoryjskiej
policji.
(reds)/fot. policja Złotoryja
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Gabinet
Stomatologiczny

OG£OSZENIA
DROBNE
 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.
 Do sprzedaży dom poniemiecki, 100 m kw., 5 pokoi i łazienka.
Dwukondygnacyjny. Lubiechowa,
ul. Kościelna. Cena 90 tys. zł. Tel.
518594848.

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

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

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

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

PRZYJMUJE:

specjalista neurolog

FOTOGRAFIA CYFROWA

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

USG serca, brzucha, tarczycy

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 znajdujący się w Złotoryi
przy:
ul. Szkolnej 8A/1, obręb 3, nr działki 1045; pow. użytkowa 49,14 m2,
cena wywoławcza – 49,14 zł/m-c (tj. 1,00 zł/m2); wadium – 9,80 zł.
Wylicytowana kwota stanowi czynsz miesięczny netto. Do wylicytowanej kwoty doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg
odbędzie się dnia 17 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 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 12 kwietnia 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 tj. „lokal użytkowy
– ul. Szkolna 8a/1”.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć
w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok. 8) lub pod nr.
telefonu 76 877 91 36.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

Burmistrz Miasta Wojcieszów
informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/
prawo_lokalne/zarządzenia został
podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Wojcieszów nr 0050.51.2019.
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 0050.44.2019 z dnia 11
marca 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 przeznaczonych
do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.
Wykaz ten stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.43.2019 z dnia 11
marca 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr
1, stanowiącego odrębną nieruchomość, o łącznej powierzchni użytkowej
wszystkich pomieszczeń wynoszącej 167,60 m2, w tym: lokal mieszkalny
49,90 m2, pomieszczenia przynależne 117,70 m2, położony w budynku
mieszkalnym nr 114 przy ul. Bolesława Chrobrego w Wojcieszowie wraz ze
sprzedażą udziału 3181/10000 części w elementach wspólnych budynku i
w prawie własności działki gruntu nr 420/343 obręb 2 o powierzchni 0,2643
ha. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta LE1Z/00034412/5. Nieruchomość wolna od praw i roszczeń osób trzecich.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego: mieszkalnictwo istniejące i planowane; usługi publiczne i komercyjne – wbudowane oraz w samodzielnych obiektach kubaturowych.
Cena wywoławcza wynosi: 99 000,00 zł.
Wadium w wysokości 19 800,00 zł winno wpłynąć na konto Urzędu Miasta
Wojcieszów PBS Złotoryja O/Świerzawa nr 08 8658 1019 0000 1964 2000
0050 ze wskazanym adresem nieruchomości najpóźniej do dnia 19 kwietnia
2019 r.
Przetarg odbędzie się dnia 26 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie
Urzędu Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej 1 – sala posiedzeń, I piętro,
pokój nr 13.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest zamieszczona na stronie internetowej
gminawojcieszow.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta
Wojcieszów oraz rozplakatowana na terenie miasta.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie
Urzędu Miasta, pok. nr 3 lub telefonicznie pod nr 75 751 23 73.
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
 brygadzista  dekorator i projektant wnętrz  elektryk
 kelner  kierowca autobusu  kierowca samochodu ciężarowego
 kierowca-pracownik budowlany  konserwator maszyn i urządzeń
gastronomicznych  krajacz szkła  lektor języka angielskiego
 lektor języka niemieckiego  magazynier-narzędziowiec
 malarz konstrukcji stalowych  mechanik pojazdów samochodowych+
 monter schodów drewnianych  murarz  nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej  operator koparki  operator ładowarki
 operator maszyn  pielęgniarka  pracownik budowlany
 pracownik działu zapewnienia jakości  pracownik porządkowy
 pracownik produkcji  przedstawiciel handlowy  robotnik
gospodarczy  rzeźnik-wędliniarz  salowa  spawacz  spawacz
konstrukcji stalowych  specjalista ds. sprzedaży  spedytor
 sprzątaczka  sprzedawca  sprzedawca-doradca klienta
 ślusarz  ślusarz-mechanik  ślusarz-spawacz
 terapeuta zajęciowy  trener komputerowy
OFERT STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 asystent nauczyciela przedszkola  bufetowa  fryzjer
 kosztorysant budowlany  magazynier
 mechanik pojazdów samochodowych
 operator maszyn rozlewniczych  pomoc cukiernika
 pomoc kuchenna  pracownik administracyjno-biurowy
 pracownik biurowy  pracownik budowlany  robotnik gospodarczy
 sprzedawca  ślusarz  wulkanizator
OFERTY PRACY PRZEKAZYWANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY
DO UPOWSZECHNIENIA NA TERENIE POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
 asystent kierownika projektu  dekarz  kelner  kierowca
samochodu ciężarowego  magazynier  mechanik  mechanik serwisu
 pomocnik-konserwator i monter urządzeń dźwigowych  referent
działu serwisu  sprzątaczka  sprzedawca-magazynier  telefoniczny
doradca ds. klienta biznesowego  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.

Adres lokalu
użytkowego

ul. Szkolna
8A/1

Pow.
lokalu
użytk.

Opis

49,14
m2

Lokal użytkowy
(składający się
z: sali sprzedaży,
przedsionka WC
oraz WC)
wyposażony
w instalacje:
1. elektryczną
2. wodnokanalizacyjną
3. ogrzewanie
(c.o.)

Przeznaczenie
lokalu

Działalność
gospodarcza

Forma
dysponowania

Zasady
aktualizacji
opłat czynszu

Wysokość opłat z tytułu
najmu – miesięcznie

Obręb,
nr działki,
KW

Termin
rozpoczęcia
działalności

Najem na czas
nieokreślony. Stawka
czynszu wylicytowana
w przetargu obowiązywać
będzie przez okres 1
roku, po tym czasie
wysokość czynszu
zostanie wyliczona
zgodnie powszechnie
obowiązującymi
stawkami (zgodnymi z
zarządzeniem Burmistrza
Miasta Złotoryi).

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

49,14 zł/m-c czynsz
(cena wywoławcza) płatne
do 15. dnia każdego miesiąca
oraz:
- podatek od towarów i usług
VAT (23%),
- podatek od nieruchomości
(23,47 zł/m2/rok),
- centralne ogrzewanie
(aktualnie 3,10 zł + 23%/
m2/m-c) z kotłowni lokalnej
w budynku,
- media według odrębnych
umów z dostawcami.

Obręb 3,
nr działki 1045,
KW LW1Z/00013469/6

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.51.2019 Burmistrza Miasta Złotoryi z 13 marca 2019 r.
OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Złotoryi podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych
do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Do 6
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
godzin pracy
pracy aptek
Rozkład
aptek ogólnodostępnych
ogólnodostępnych
prowadzonych na
na terenie
terenie powiatu
prowadzonych
powiatu złotoryjskiego
złotoryjskiego
w
2019 r.
r.
w kwietniu
kwietniu 2019
Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)
Dzień
miesiąca

Dzień
miesiąca
1
2
3

Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)

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

1

42
53
6

4

7
8

5

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

96
10

7

11

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

8

12

Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49

15

11

16

12

17

1813
1914
20

15

21

16

22

2317

Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska 2a,59500 Złotoryja, 723 222 342
59-500
983 698 7,
Apteka Złotoryja,
„ZDRÓJ”, 697
ul. Kaczawska
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25

24

18

25

19

26

2720
2821
29

22

30

23

w następujących dniach

Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
od godz.
21:00 do 8:00
59-500 Złotoryja,
76/854-92-56
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 „NIEBO”,
Złotoryja,Pl.
76/878-15-49
Apteka
Reymonta 8a
Apteka
„NOVA
NAD
ZALEWEM”, ul. Kaczawska
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
2a,59-500 Złotoryja, 723 222 342
Apteka
ul.
Wojska
Polskiego
4a 11
59-500
Złotoryja,
697
983
Apteka „NOVA”,
„POD ARNIKĄ”
pl. 698
Jana
Matejki

59-500
59-500 Złotoryja,
Złotoryja,76/878-15-49
76/878- 35-15
Apteka „NOVA
„POD ZŁOTĄ
WAGĄ”, Ul.ul.
J. Kaczawska
Piłsudskiego 27,
Apteka
NAD ZALEWEM”,
59-500 Złotoryja 76/878-31-04
2a,59-500 Złotoryja, 723 222 342
59-500 Złotoryja,
878-31-04 7,
Apteka
„ZDRÓJ”, 76/
ul. Kaczawska
59-500
Złotoryja,
697
983
Apteka
ARNIKĄ”
pl. 698
Jana Matejki 11
59-500 „POD
Złotoryja,
76/ 878-40-25
59-500
76/878AptekaZłotoryja,
„VITA”, ul.
Rynek 35-15
6/1,
59-500
Złotoryja,
76/878-51-50
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-500
Złotoryja 76/878-31-04
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
59-500
Złotoryja,
76/
878-31-04
Apteka
Apteka „ZDRÓJ”,
„ZDRÓJ”,ul.
ul.Kaczawska
Kaczawska7,7,
59-500 Złotoryja,
Złotoryja,76/
76/878-40-25
878-40-25
59-500
Apteka
„CENTRUM”,
Ul. 6/1,
Rynek 7,
Apteka „VITA”, ul. Rynek
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka
Bolesława Chrobrego 95,
59-500 „ZDROWIE”,
Złotoryja, 76/ul.
878-40-25
AptekaWojcieszów,
„DBAM O ZDROWIE”,
ul. Hoża 11,
59-550
75/712-52-82
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08

9
13
1410

w porze nocnej, w danym miesiącu,
w następujących dniach
w porzeodnocnej,
w danym
miesiącu,
godz. 21:00
do 8:00

Apteka
Pl. Reymonta
8a ul. Kaczawska 2a,59Apteka„NIEBO”,
„NOVA NAD
ZALEWEM”,
59-500
Złotoryja,
76/854-92-56
500 Złotoryja, 723 222 342

59-500
983 698 7,
Apteka Złotoryja,
„ZDRÓJ”, 697
ul. Kaczawska
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25

Apteka
„ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500
59-500 Złotoryja,
Złotoryja,76/
76/878-40-25
878-40-25
Apteka „CENTRUM”,
„WIESIOŁEK”,
Wolności
Apteka
Ul.Pl.Rynek
7, 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
Apteka
ul.600-043-139
Kaczawska 7,
59-540 „ZDRÓJ”,
Świerzawa,
59-500
Złotoryja,
76/
878-40-25 8a
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta
59-500 „DBAM
Złotoryja,
76/854-92-56
Apteka
O ZDROWIE”,
ul. Hoża 11,
Apteka
„NOVA”,
ul.
Wojska
Polskiego
4a
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka
ul. Kaczawska
7, ul. Kaczawska
Apteka „ZDRÓJ”,
„NOVA NAD
ZALEWEM”,
2a,59-500
Złotoryja,
222 342
59-500
Złotoryja,
76/ 723
878-40-25
59-500 Złotoryja,
697 Ul.
983Rynek
698 7,
Apteka
„CENTRUM”,
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności
11,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96

Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,

Apteka
pl. Wolności 46,
59-500 „HERBOWA”,
Złotoryja 76/878-31-04
59-500 Świerzawa,
Złotoryja,
878-31-04
Apteka
„Centrum76/
Zdrowia”,
Ul. Staromiejska 2
59-540
600-043-139
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
59-500
59-500 Złotoryja,
Złotoryja,76/854-92-56
76/878- 35-15
Apteka
ul. Wojska
Polskiego
4a
Apteka „NOVA”,
„WIESIOŁEK”,
Pl. Wolności
11,
59-540
Świerzawa,
75/713-46-96
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
Apteka
„NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
2a,59-500
Złotoryja,
723 222
342
Apteka „VITA”,
ul. Rynek
6/1,
59-500
983Rynek
698 7,
59-500 Złotoryja,
Złotoryja,697
76/878-51-50
Apteka
„CENTRUM”,
Ul.
AptekaZłotoryja,
„ZDRÓJ”,76/
ul. Kaczawska
59-500
878-36-87 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka
„POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
59-500
Złotoryja
59-500 Złotoryja,76/878-31-04
76/750-01-52
59-500
Złotoryja,
76/
878-31-04
Apteka „Centrum
„HERBOWA”,
pl. Wolności
46,
Apteka
Zdrowia”,
Ul. Staromiejska
2
59-540
Świerzawa,
600-043-139
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,

Apteka
ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki 11
59-500 „POD
Złotoryja,
76/ 878-40-25
59-500
35-15ul. Hoża 11,
AptekaZłotoryja,
„DBAM O76/878ZDROWIE”,
59-500
Złotoryja,
73/669-81-08
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,

