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Koniec z przyjęciami na oddziały pediatryczny, neonatologiczny i położniczy w szpitalu powiatowym w
Złotoryi. Dyrekcja lecznicy postanowiła zawiesić ich
funkcjonowanie przynajmniej na pół roku z powodu
braków kadrowych. Narodowy Fundusz Zdrowia nie
wyraził na to zgody. Starosta rozmawia z dzierżawcą
o przekazaniu szpitala z powrotem powiatowi.
s. 7

„Wakacje” na
wiosnę, czyli
strajk nauczycieli

Trwa bezterminowy strajk nauczycieli. W Złotoryi
przystąpiły do niego wszystkie szkoły i ogromna
większość ich pracowników. Rodzice przygotowali
się na protest i zapewnili swoim pociechom opiekę –
w pierwszy dzień strajku na zajęcia do złotoryjskich
przedszkoli publicznych i podstawówek przyszło
niewiele ponad 20 dzieci. Egzaminy zewnętrzne dla
gimnazjalistów i ósmoklasistów odbyły się zgodnie z
planem.

s. 4
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KRONIKA
POLICYJNA

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

Pędził przez wieś, a za nim kamera
108 kilometrów na godzinę jechał przez Jerzmanice-Zdrój kierowca prowadzący bmw. To ponad dwa razy szybciej
niż pozwalają przepisy. Wykroczenie zarejestrowali funkcjonariusze złotoryjskiej drogówki. Nagranie zostało udostępnione w internecie.

P

odczas kontroli na drodze wojewódzkiej
364 policjanci zwrócili uwagę na jadący
z dużą prędkością samochód osobowy marki
BMW. Pomiar wideorejestratorem wykazał,
że kierowca poza obszarem zabudowanym,
na trasie z Pielgrzymki do Jerzmanic-Zdroju,
pędził z prędkością 169 km/h! Następnie
wjechał do miejscowości i nieznacznie zwol-

Wiosna
oficjalnie rozpoczęta
(Złotoryja) – Jeden z mieszkańców poinformował, że nieznana osoba ukradła mu
traktorek ogrodowy oraz alternator ciągnika
rolniczego, powodując straty w wysokości
blisko 6 tys. zł.

Dostali dobrą okazję
(Sokołowiec) – Nieznani sprawcy ukradli
z niezabezpieczonych pomieszczeń gospodarczych elektronarzędzia o łącznej
wartości ponad 4 tys. zł.

Chcieli uzdrowić kierowcę
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali się
do zamkniętego samochodu zaparkowanego
przy ul. Hożej i ukradli kartę osoby niepełnosprawnej.

Boi się szczurów i kocha psy
(Łukaszów) – Nieznani sprawcy włamali się
do pomieszczenia gospodarczego, z którego
ukradli piłę spalinową, elektronarzędzia,
urządzenie do odstraszania gryzoni, karmę
dla psów oraz kilka litrów benzyny.

Świetlica bez RTV?
(Pyskowice) – Nieznani sprawcy włamali
się do świetlicy wiejskiej, skąd ukradli
sprzęt RTV o łącznej wartości blisko 4
tysięcy złotych.

Remont się opóźni
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali się
do budynku w remoncie, z którego ukradli
instalację elektryczną oraz grzewczą, powodując starty w wysokości kilku tys. zł.

Jest trop. Lubią słodką kawę
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali
się do altany ogrodowej, z której ukradli
elektryczną płytę indukcyjną, 10 kg cukru,
kawę oraz drobne narzędzia.

Sprzęt nie dojechał
(Pow. złotoryjski) – Jeden z mieszkańców
naszego powiatu poinformował policję, że
za pośrednictwem internetowego portalu
ogłoszeniowego nawiązał kontakt z osobą
oferującą sprzedaż sprzętu budowlanego o
wartości blisko 70 tys. zł. Pokrzywdzony
wpłacił zaliczkę w wysokości kilkunastu
tys. zł, jednak sprzedający nie wywiązał
się z umowy, nie dostarczając zakupionego sprzętu ani nie zwracając wpłaconej
zaliczki.
Na podst. inf.
st. sierż. Dominiki Kwakszys oprac. (ask)

nił, jednak wciąż jechał zbyt szybko. Pomiar
wideo w obszarze zabudowanym wskazał
ponaddwukrotne przekroczenie dozwolonej
prędkości. Kierowca pędził 108 km/h przy
ograniczeniu do 50.
– Policjanci przerwali tę niebezpieczną jazdę i zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą siedział 50-letni mieszkaniec powiatu

złotoryjskiego. Za popełnione wykroczenie
mężczyznę czeka teraz 3-miesięczna przerwa w kierowaniu pojazdami. Ponadto zostało wdrożone postępowanie mandatowe, a
na jego konto wpłynęło 10 punktów karnych
– tłumaczy st. sierż. Dominika Kwakszys,
oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi.
(as)

Nowy sposób na wyłudzenie pieniędzy
Policja ostrzega przed oszustami, którzy wymyślili nową metodę na wyłudzenie pieniędzy przez internet. Proszą
o szybką pożyczkę i wysłanie kodu BLIK, dzięki któremu z bankomatu mogą pobrać gotówkę. Oszukali już w ten
sposób mieszkańców Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego.

P

rzestępcy najczęściej włamują się na
konto danej osoby na portalu społecznościowym, wysyłają do jej znajomego
informację z prośbą o pożyczenie pieniędzy,
tłumacząc się przy tym nagłą potrzebą, po
czym proszą go o podanie kodu BLIK, dzięki
któremu wypłacają pieniądze z bankomatów.
Niczego nieświadoma ofiara jest przekonana,
że pożyczyła pieniądze znajomemu.
Ofiarą tego oszustwa można także paść
podczas zakupów na różnego rodzaju aukcjach internetowych. Oszuści, wystawiając
rzekome produkty w swoich ogłoszeniach,
nie podają numeru konta, tylko proszą o
kod BLIK, dzięki któremu niezwłocznie

wypłacą pieniądze, obiecując przy tym
natychmiastową wysyłkę zakupionego
towaru. Kupujący myśli, że po dokonaniu
w ten sposób płatności zamawiany towar
zostanie do niego szybciej wysłany.
a terenie naszego powiatu doszło
do oszustwa nową metodą. Dwóch
pokrzywdzonych, za pośrednictwem
komunikatora internetowego, otrzymało
wiadomość od znajomych, w treści których
zostali poproszeni o pożyczenie pieniędzy.
Pokrzywdzeni wygenerowali kod BLIK,
który następnie udostępnili znajomym.
Jak się później okazało, zostali oszukani.
Oszuści, podszywając się pod znajomych,

N

wyłudzili w obu przypadkach łączną kwotę
1500 zł.
– Pamiętajmy, że osoba, która otrzyma
ten kod, jest całkowicie anonimowa. Pod
żadnym pozorem nie należy wysyłać kodu
BLIK, tylko poprosić o numer konta, dane
do przelewu lub wysyłkę za pobraniem i w
obecności kuriera sprawdzić paczkę. Zanim przekażemy komukolwiek kod BLIK,
upewnijmy się, że za prośbą o pomoc finansową nie kryje się próba oszustwa! Z kolei
podczas zakupów internetowych kierujmy
się zasadą ograniczonego zaufania – czytamy na stronie KPP.
(as)

Został zatrzymany w drodze na
komendę. Był lekko „wcięty”
W Złotoryi policjanci zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którego kierowca przekroczył dozwoloną
prędkość. To jednak dopiero początek ciekawej historii.

P

odczas czynności funkcjonariusze ustalili, że samochód był kontrolowany
także dzień wcześniej i wtedy w systemie
CEPiK został odnotowany fakt „wirtualnego
zatrzymania dowodu rejestracyjnego”, którego powodem był brak aktualnych badań

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.

technicznych pojazdu. – W rozmowie z
22-latkiem policjanci ustalili, że mężczyzna
wykonał przegląd techniczny pojazdu i jest
w drodze do najbliższej jednostki policji, aby
ten fakt zgłosić – informuje st. sierż. Dominika
Kwakszys, oficer prasowy KPP w Złotoryi.
Niestety 22-latek na komendę nie dojechał, gdyż podczas rozmowy z nim policjanci nabrali podejrzeń, że może być pod
wpływem alkoholu. Badanie alkomatem
wskazało ponad 0,8 promila alkoholu w

jego organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i uniemożliwili mu dalsze kierowanie samochodem.
Za przekroczenie dozwolonej prędkości
22-latek otrzymał mandat, a za przestępstwo
kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości stracił prawo jazdy i będzie odpowiadał
przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia
wolności do 2 lat i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
(ask)
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Zabawy na
TBS czeka na najemców
alejkach prowadzą
W
w głosowaniu
J

Mieszkań w nowoczesnej kamienicy przy ul. Klasztornej jeszcze ﬁzycznie nie ma, ale już
ich ubywa – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze, które stawia budynek, właśnie podpisuje pierwsze umowy z przyszłymi najemcami. Choć pierwsi lokatorzy zamieszkają w czynszówce dopiero na jesieni przyszłego roku, to ci, którzy chcą mieć
możliwość swobodnego wyboru piętra czy metrażu, rezerwują lokale już teraz.

Jeszcze przez kilka dni można głosować na jeden z 15 projektów zgłoszonych do złotoryjskiego budżetu obywatelskiego. Aby oddać głos, nie trzeba wychodzić z domu – wystarczy numer PESEL i komputer podłączony do internetu.

W

wyborach mogą brać udział
nie tylko dorośli złotoryjanie, ale również dzieci, gdyż
prawo do głosowania przysługuje
każdemu mieszkańcowi miasta,
niezależnie od wieku.
Jak głosujemy? W tradycyjny
sposób, czyli na karcie do głosowania, lub przez internet. W
tym pierwszym przypadku trzeba
przyjść do lokalu wyborczego
znajdującego się na parterze Urzędu Miejskiego w Złotoryi, w pok.
nr 1. Czeka tam na mieszkańców
przeźroczysta urna, do której
można wrzucać wypełnione karty.
Dostępne są one w tym samym
pomieszczeniu. Na karcie należy
wpisać swoje imię i nazwisko,
adres zamieszkania oraz numer
wybranego projektu.
Drugi sposób głosowania, wprowadzony dopiero od tego roku,
opiera się na specjalnej platformie
internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu Złotoryi
(zlotoryja.budzet-obywatelski.
org). W tym przypadku najpierw
wybieramy konkretny projekt, na
który chcemy oddać głos, a następnie wpisujemy w odpowiednie
okienka swoje imię, nazwisko i
PESEL.
Zagłosować można tylko raz:
albo w ratuszu, albo przez internet.
Podwójne głosowanie uniemożliwi nr PESEL, który należy podać
zarówno przy korzystaniu ze
strony internetowej, jak i w lokalu
wyborczym.
Dodajmy dla przypomnienia, że
na karcie do głosowania oraz w
internecie wskazać można tylko
jeden projekt. W razie wpisania na
karcie większej liczby zadań, głos
będzie nieważny. W głosowaniu
internetowym zaznaczenie więcej
niż jednego projektu uniemożliwia
system.
egoroczne głosowanie w
ramach budżetu obywatelskiego cieszy się dużo większym
zainteresowaniem niż to w 2018 r.
Przez pierwszy tydzień wzięło w
nim udział 581 osób (z czego 63

T

proc. to kobiety). To o ponad sto
więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami. A na oddanie głosu
zostało jeszcze kilka dni.
Strzałem w dziesiątkę okazało się
uruchomienie głosowania przez internet. Ogromna większość złotoryjan, bo aż 540 osób, skorzystało
właśnie z tej formy, przy czym 70
proc. oddało swój głos za pomocą
urządzenia mobilnego.
Który z projektów cieszy się na
półmetku największą popularnością? Zdecydowanie reaktywacja
alejek. Kolejne pod względem
liczby oddanych głosów są: boisko
na Zagrodzieńskiej, defibrylator,
siłownia na Złotej, koło gospodyń
miejskich oraz letni taras animacji
i gimnastyka korekcyjna.
łosowanie potrwa do poniedziałku 22 kwietnia do godz.
24. Pięć dni później dowiemy się,
które projekty otrzymały najwięcej głosów i trafią do realizacji.
Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z
poszczególnymi propozycjami
do budżetu obywatelskiego, które
opisujemy szczegółowo na stronach 8-9 oraz na naszym portalu
www.zlotoryjska.pl.
(as)

G

3-piętrowej kamienicy, która
uzupełni lukę w zabudowie
ul. Klasztornej (pomiędzy budynkami nr 8 i 12), znajdzie się miejsce
na 27 jedno- i dwupokojowych
mieszkań liczących od 32,5 do 49 m
kw. (rzuty największego i najmniejszego lokalu zamieszczamy obok).
Ten, kto chce wynająć jedno z nich,
powinien spełnić dwa warunki.
– Po pierwsze, nie może mieć tytułu prawnego do innego lokalu na
terenie Złotoryi. Chodzi zarówno o
własność, jak i umowę najmu. Po drugie,
musi wnieść do TBS
-u dwie opłaty: partycypacyjną oraz kaucję
– tłumaczy Marzena
Pierzchała z TBS Kamienna Góra.
Na stronie internetowej kamiennogórskiej
spółki znajduje się
wniosek o mieszkanie
wraz z deklaracją o
dochodach. Należy
je wypełnić i przesłać lub dostarczyć
do siedziby spółki w Kamiennej
Górze.
ak wygląda dalsza procedura?
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przydziale lokalu
mieszkalnego trzeba wnieść partycypację w wysokości 20 proc.
wartości wskazanego w podaniu
lokalu. Uprawnia ona do tego, by
w przyszłości stać się najemcą.
Druga opłata, czyli kaucja w
wymiarze 12 czynszów miesięcznych, obowiązuje wraz z podpisaniem umowy najmu. Stanowi
ona zabezpieczenie ewentualnych
należności najemcy wobec TBS-u,
związanych np. z zadłużeniem
czynszowym. Obydwie opłaty
podlegają rozliczeniu w chwili,

J

gdy lokator rezygnuje z dalszego
mieszkania w TBS-ie.
ak podkreśla Marzena Pierzchała,
zainteresowanie mieszkaniami
przy ul. Klasztornej wyraźnie się
zwiększyło, gdy budowa wyrosła
ponad poziom gruntu. – Jesteśmy
na etapie podpisywania pierwszych umów o partycypacji, część
mieszkań jest już zajęta – zaznacza
przedstawicielka TBS-u. Chętnych
nie odstrasza wcale nie tak mały
jak na warunki złotoryjskie czynsz,

wynoszący 10,50 zł za 1 m kw. (bez
mediów) oraz opłata partycypacyjna,
która w przypadku kamienicy na ul.
Klasztornej wynosi 758,80 zł od 1
metra kw. Taka stawka oznacza, że
jeśli zdecydujemy się na wynajęcie
najmniejszego pod względem metrażu mieszkania, musimy wpłacić
ponad 24 tys. zł partycypacji.
rzypomnijmy, że w budownictwie społecznym mieszkań
nie można wykupić na własność.
Plusem takiego rozwiązania jest
natomiast umowa najmu zawierana na czas nieokreślony, więc
w praktyce lokator może mieszkać
tak długo, jak chce. TBS ma prawo wypowiedzieć umowę tylko
wtedy, gdy najemca nie płaci

P

regularnie czynszu i doprowadza
do zadłużenia lokalu lub gdy go
dewastuje bądź użytkuje niezgodnie z przeznaczeniem.
owy budynek TBS-u przy
Klasztornej jest budowany
przy udziale finansowym miasta
Złotoryi. Będzie się składał z
dwóch segmentów: jednego od
strony ulicy, drugiego na zapleczu, od podwórza (wizualizacja
na zdjęciu). Każdy z nich otrzyma
własną klatkę schodową, a połączone zostaną częścią
podziemną mieszczącą
m.in. parking na samochody lokatorów. W
budynku będą zastosowane nowoczesne
technologie: pompa
ciepła typu powietrze
woda, która będzie zainstalowana na dachu
budynku, innowacyjna
metoda ogrzewania
sufitowego, wentylacja mechaniczna z
odzyskiem ciepła (tzw.
rekuperacja) oraz dachowe panele fotowoltaiczne.
odajmy, że najprawdopodobniej nie jest to ostatnia
inwestycja TBS Kamienna Góra
w Złotoryi. Miasto, które jest
udziałowcem w spółce, bierze pod
uwagę przeznaczenie pod budownictwo społeczne także działki
przy ul. Basztowej 4. Mogłaby tu
powstać „plomba” podobna do tej
na Klasztornej. Prezes Władysław
Niemas podkreśla, że bardzo dobra
współpraca z Urzędem Miejskim
pozwala mu optymistycznie spojrzeć na kolejne wspólne przedsięwzięcia. – Będziemy budować
mieszkania na każdym terenie,
który miasto zdecyduje się wnieść
do spółki – zaznacza.
(as)
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Ile zapłacimy za odpady?
18 złotych i 80 groszy od osoby zapłacą od 1 maja ci złotoryjanie, którzy zbierają odpady w sposób selektywny. Mieszkańcy niegarnący się do segregacji muszą się liczyć z opłatą o prawie 10 zł wyższą. Nowe stawki na marcowej sesji przyjęła
Rada Miejska w Złotoryi.

R

adni byli zmuszeni jeszcze raz
pochylić się nad podwyżkami
za śmieci, bo poprzednią uchwałę
w tej sprawie, z lutego, unieważniła Regionalna Izba Obrachunkowa, która zakwestionowała
metodę ustalania opłat. W nowej
uchwale jest zapisane, że stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana
za każda osobę zamieszkującą
nieruchomość i wynosi 18,80 zł w
przypadku segregacji śmieci oraz

28,20 zł, gdy nie są one zbierane
selektywnie. Dopuszcza się też
drugi sposób ustalenia opłaty – dla
całego gospodarstwa domowego.
W tym wypadku wynosi ona 88 zł
dla mieszkańców segregujących
oraz 132 zł dla pozostałych. Ta
metoda jest bardziej korzystna
dla gospodarstw, w których zamieszkuje co najmniej 5 osób.
Sposób, w jaki ma być ustalana
opłata, wskażą w deklaracjach
sami mieszkańcy, podając m.in.

liczbę osób zamieszkujących daną
nieruchomość.
W przypadku nieruchomości
niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne,
miesięczna stawka opłaty to: 26
zł – za pojemnik 120 litrów, 49
zł – 240 l, 199 zł – 1100 l. To
cena za śmieci posegregowane.
Jeśli chodzi o te niesegregowane,
opłata wyniesie odpowiednio 39
zł, 73,50 zł i 298,50 zł za poszczególne pojemniki.

N

a marcowej sesji rada miejska
udzieliła także dotacji z budżetu Złotoryi na prace renowacyjno-konserwatorskie przy elewacji
zachodniej i południowej kościoła
p.w. Narodzenia Najświętszej
Marii Panny, który jest obiektem
wpisanym do rejestru zabytków.
W tym roku parafia zamierza
oczyścić, odsolić i zaimpregnować
kamienne detale architektoniczne.
Dofinansowanie z miasta wyniesie
(as)
100 tys. zł.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Nadleśniczy Człowiekiem
Ziemi Złotoryjskiej
W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyły się wybory Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2018 oraz uroczyste obchody 10-lecia Złotoryjskiego Klubu Fotograﬁcznego.

W

tym roku (po rocznej przerwie) do tytułu Człowieka
Ziemi Złotoryjskiej zgłoszonych
zostało 37 kandydatur. Kapituła,
której przewodniczącą była Iwona
Pawłowska, musiała się nieźle nagimnastykować, aby z tej licznej
grupy wybrać „wielką piątkę”,
z której w czwartek 11 kwietnia
został wyłoniony zwycięzca.
Do „piątki” zakwalifikowali
się: Monika Kaczmarek, Jacek
Kramarz, Aleksandra Roś, Paulina
Ruta i Józef Zatwardnicki.
Czwartkowa impreza została
podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła 10-lecia istnienia
ZKF, czyli grupy pasjonatów
fotografowania. Grupy upartych
ludzi, którzy bez względu na

Znamy już program imprez na długi weekend majowy. W
ciągu pięciu dni będzie można m.in. pojeździć na rowerze,
polepić garnki oraz obejrzeć kilka ciekawych występów na
scenie złotoryjskiego ośrodka kultury.

P

się nam fotografować, ale zawsze
czujemy potrzebę spotkania się i
porozmawiania o wszystkim lub
o niczym – mówił prezes ZKF

Dodatkowo każdy mógł oddać po
2 głosy na te, które mu się najbardziej podobały. Autorem zdjęcia z
największą liczbą głosów okazał
się Robert Pawłowski.
o przerwie odbyło się ogłoszenie wyników plebiscytu na
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej,
którym został Jacek Kramarz, nadleśniczy Nadleśnictwa Złotoryja,
bez którego zaangażowania nie
powstałaby 50-kilometrowa trasa
rowerowa (single track) na Pogórzu
Kaczawskim. – To nie jest tylko
moja zasługa. Dziękuję samorządowcom tego regionu oraz moim
współpracownikom. Po części tytuł
Człowieka Ziemi Złotoryjskiej należy się im – mówił laureat podczas
oficjalnego przemówienia. – Nie
spodziewałem się otrzymania tak
zaszczytnego tytułu. Dla mnie
sama nominacja była sporym wyróżnieniem i myślałem, że to już
wszystko – dodał podczas rozmowy, a zapytany czy zmobilizuje go
to do dalszej pracy, odpowiedział z
tajemniczym uśmiechem: – Mam
jeszcze kilka pomysłów.
Głównymi organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Miłośników Ziemi Złotoryjskiej i redakcja
„Echa Złotoryi”.
(ms)

P

pogodę potrafią wstać o 4 rano
(lub wcześniej), aby wybrać się
na wspólny plener fotograficzny.
– Założycielami klubu byli Robert
Pawłowski i Ryszard Masłowski.
Jednak bardzo szybko dołączyli
do nich następni. Teraz tworzymy
niesamowitą grupę. Są wśród nas
ludzie w różnym wieku i pracujący w różnych zawodach. Łączy
nas jedno: pasja do fotografowania. Bywa tak, że nie zawsze chce

Leszek Leśniak.
Urozmaiceniem imprezy były
wyświetlane na dużym ekranie
filmy dotyczące ZKF oraz występy dzieci i młodzieży ze Street
Dance Academy Złotoryja oraz
pokaz młodego iluzjonisty Marcela Joźwiaka.
W przerwie zorganizowanej po
pierwszej części w holu ZOKiR-u
można było podziwiać wybrane
zdjęcia wykonane w ciągu 10 lat.

Tysiące ofert pracy
W ciągu zaledwie 3 godzin złotoryjskie targi pracy odwiedziło 650 osób, które mogły
zapoznać się z ofertą 60 wystawców.

T

argi rozpoczęły się w piątek
o godz. 10 w Domu Spotkań
i Integracji Społecznej Złotoryi i
Pulsnitz. Do dyspozycji odwiedzających było w sumie kilka
tysięcy ofert pracy (zatrudnienia
w Polsce i za granicą, edukacyjnoszkoleniowych, dla osób niepełnosprawnych, wolontariatu, pracy w
służbach mundurowych itp.).

Zbliża się
majówka.
Co w programie?

Nowością na targach była „strefa
dla rodziców”, która cieszyła się
dużym zainteresowaniem.
– Otrzymaliśmy nieocenione
wsparcie przy organizacji tego
przedsięwzięcia od Urzędu Miejskiego w Złotoryi, Szkoły Podstawowej nr 1, Hali Sportowej Tęcza,
Zakładu Remontowo-Budowlanego Krzysztofa Drzewieckie-

go, Stowarzyszenia Nasze
Rio, Pracowni
Orange w Złotoryi. Bardzo
im za to dziękujemy – mówią
przedstawiciele organizatora
imprezy, czyli

o pierwsze – 1 maja. To dzień
z dużą porcją rekreacji pod
hasłem „15 lat Polski w Unii
Europejskiej”. O godz. 10 po raz
kolejny wystartuje rodzinny rajd
rowerowy, którego celem w tym
roku będzie zamek Grodziec. Organizator – Złotoryjski Ośrodek
Kultury i Rekreacji – zamierza
nagrodzić tych uczestników, którzy przebiorą się w barwy krajów
tworzących Unię Europejską lub
przyozdobią swoje rowery flagami
bądź symbolami unijnymi. Zapisy
już trwają.
To w południe i wczesnym
popołudniem. Natomiast późne
1-majowe popołudnie to czas na
kulturę. O godz. 17 na scenie
ZOKiR-u będzie można obejrzeć
teatralną komedię małżeńską pt.
„Separacja” w reżyserii Przemysława Śliwy. Bilety w cenie 15
zł do kupienia w sekretariacie
ośrodka kultury lub w kasie kina
Aurum (od 25 kwietnia).
A wieczorem? Wieczorem, o
godz. 20, koncert zespołu Paraluzja
– Metafizycznego Duetu Muzycznego, który promuje swoją najnowszą płytę zatytułowaną „Portrety i
pejzaże”. Wstęp jest bezpłatny.
o drugie – 2 maja. Na czwartek
ZOKiR zaplanował dzień ze
współczesnymi grami planszowymi
uczącymi logicznego myślenia i
działającymi na wyobraźnię. Eurogry, czyli sześciogodzinny blok zajęć prowadzonych przez instruktora
dla dzieci, młodzieży, rodziców i
dziadków, rozpocznie się w południe na tarasie przy ośrodku kultury,
od strony baszty Kowalskiej.

P

Powiatowego Urzędu Pracy w
Złotoryi.
Targi odbyły się pod honorowym patronatem starosty złotoryjskiego.
(ms)

W czwartkowe popołudnie miłośników filmu i teatru zaprasza
kino Aurum. Najpierw o godz.
14 i 16 odbędą się projekcje w
ramach kina familijnego, a o godz.
18 retransmisja „Antoniusza i Kleopatry” z londyńskiego National
Theatre. Wstęp: 30 zł i 25 zł.
o trzecie – 3 maja. Czyli święto
narodowe. O godz. 12 spotkanie okolicznościowe przy pomniku
Niepodległości, a pół godziny później msza św. w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
W narodowych klimatach upłynie także piątkowe popołudnie.
O godz. 16 w sali widowiskowej
ZOKiR-u odbędzie się operetkowy koncert niepodległościowy pt.
„Polonez 3 Maja” w wykonaniu
zespołu wokalno-instrumentalnego Artes Ensemble. To artyści
znani już w Złotoryi z jednego z
koncertów sylwestrowych.
Święto 3-majowe zakończy się
jednak na nutę rockową. Na godz.
20 zaplanowano nad zalewem
młodzieżowy koncert. Kto zagra?
Tego na razie nie wiadomo, bo
ZOKiR prowadzi jeszcze rozmowy z zespołami.
o czwarte – 4 maja. Zapowiada
się ciekawie dla pasjonatów
ceramiki, gdyż od godz. 10 do
16 na tarasie przy ośrodku kultury będą prowadzone warsztaty
ceramiczne w zakresie techniki
obróbki gliny, samodzielnego
wykonywania glinianych naczyń
oraz pracy przy kole garncarskim.
To zajęcia bezpłatne i dla uczestników w każdym wieku.
W sobotę do programu majówki
wraca też kino familijne (godz. 14
i 16), będzie też Klub Filmowy z
dwiema projekcjami najnowszych
filmów.
po piąte – 5 maja. W niedzielę,
na zakończenie majówki, koncert zagrają filharmonicy, czyli
znana już w naszym mieście grupa
Klassik Modern (koncertowali w
Złotoryi w roku 2016 z programem
muzyki filmowej podczas finału II
Festiwalu Filmów Dolnośląskich
Złoty Samorodek). Tym razem filharmonicy wykonają wyjątkowe
aranżacje przebojów zespołu The
Beatles. Występ zaplanowany jest
na godz. o 16. Wstęp na koncert
jest bezpłatny.

P

P

I

(as)

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

„Wakacje” na wiosnę, czyli
nauczyciele strajkują
Trwa bezterminowy strajk nauczycieli. W Złotoryi przystąpiły do niego wszystkie szkoły i ogromna większość
ich pracowników. Rodzice przygotowali się na protest i zapewnili swoim pociechom opiekę – w pierwszy
dzień strajku na zajęcia do złotoryjskich przedszkoli publicznych i podstawówek przyszło niewiele ponad 20
dzieci. Egzaminy zewnętrzne dla gimnazjalistów i ósmoklasistów odbyły się zgodnie z planem.

W

e wszystkich czterech miejskich placówkach oświatowych od poniedziałku 8 kwietnia obowiązuje reżim strajkowy
– nauczyciele są w szkołach i
przedszkolach, ale lekcji nie prowadzą. W pierwszy dzień strajku
byli zdeterminowani protestować
do skutku, czyli do uznania żądań
płacowych. – Boimy się tylko
jednego: że rząd nas przetrzyma w
czasie, jak kiedyś niepełnosprawnych w sejmie. Po to, żeby utrudnić życie rodzicom i zniechęcić do
nas społeczeństwo. A my chcemy
pracować, uczyć dzieci, ale za
godną płacę – mówili strajkujący
nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi.
W „jedynce” na 50 głosujących
w referendum osób za akcją strajkową opowiedziało się 47. – Do
strajku przystąpiło 24 nauczycieli
naszej szkoły, a więc większość.
Ale są też osoby, które nie chcą
strajkować – powiedziała nam w
poniedziałek rano Bożena Kraska,
dyrektorka SP nr 1. Na lekcje
przyszło tylko 4 dzieci. Trójka
mimo strajku została, czwarte
rodzice zabrali z powrotem do
domu.
Babcie na pomoc
W Szkole Podstawowej nr 3
nauczyciele wypowiadają się w
podobnym tonie. – Strajkujemy,
ponieważ zostaliśmy do tego
zmuszeni. Naszą misją jest praca
dla dzieci i dla dzieci jest nasza
szkoła. Naprawdę nikt z nas nie
chciał strajkować. Nie wiemy,
do kiedy strajk będzie trwał, ale
liczymy na mądrość rządzących
i na to, że zależy im na oświacie.
Bardzo chcielibyśmy, aby rodzice
nas wspierali i rozumieli w tej
nietypowej i trudnej dla nauczycieli sytuacji – powiedział nam
jeden ze strajkujących w „trójce”
pedagogów.
Rodzice w dużej większości są
wyrozumiali dla protestujących.
– Specjalnie poprosiłam mamę,
aby przyjechała ponad 200 km
i zaopiekowała się moim dzieckiem na czas strajku. Rozumiem
nauczycieli, popieram to, co robią
i trzymam za nich kciuki – mówiła jedna z matek. – Nie jest to
dla mnie łatwe, ale całkowicie
popieram strajk nauczycieli. Oby
wywalczyli swoje – dodawała następna. Ale nie wszyscy podchodzą w ten sposób do sprawy. – Jak
oni mogą robić z dzieci i rodziców

materiał przetargowy… Na rolników blokujących drogi zapewne
pluli, a teraz nie są lepsi – żaliła
się kolejna z matek.
Nie wszyscy nauczyciele w
SP nr 3 strajkują. – Wykonuję
swoją pracę, to, do czego się
zobowiązałem. W dużej mierze
solidaryzuję się z postulatami kolegów i koleżanek, natomiast nie
uważam za stosowne zaczynanie
strajków w okresie egzaminów
gimnazjalnych. Uważam, że można się spierać i dyskutować, ale nie
kosztem dzieci – usłyszeliśmy od
jednego z nich. Niestrajkujących
w „trójce” można jednak policzyć
na palcach jednej ręki. To m.in.
katecheci. – Nie prowadzą lekcji,
ale w ramach swoich godzin prowadzą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, które przyszły
dziś do szkoły. A mamy takich
uczniów 11 – tłumaczyła nam w
poniedziałek 8 kwietnia Danuta
Boroch, dyrektorka SP nr 3.
W przedszkolach pusto
Rodzice wzięli sobie do serca
apele dyrektorów o zapewnienie
opieki nad dziećmi we własnym
zakresie i w ogromnej większości
przypadków nie przyprowadzili
ich do przedszkoli. W miejskiej
placówce przy ul. Staszica na 75
dzieci przyszło jedynie sześcioro
5- i 6-latków. Od rana opiekowała się nimi dyrektorka Iwona
Wodniak. Pozostała piątka nauczycieli przystąpiła do strajku.
W Przedszkolu Miejskim nr 2
przy ul. Górniczej dyrektor Jolanta
Smolińska miała pod opieką 1
dziecko. W jej placówce, do której
na co dzień uczęszcza ponad 170
przedszkolaków, strajkują także
wszyscy nauczyciele.
W pierwszych dniach strajku
zajęcia tematyczne dla dzieci,
którym rodzice nie mogli we własnym zakresie zapewnić opieki,
organizowały miejskie instytucje:
hala „Tęcza”, biblioteka publiczna
i złotoryjski ośrodek kultury. Zainteresowanie nimi było jednak
niewielkie.
Burmistrz Złotoryi zapowiedział,
że w związku ze strajkiem pracownicy ratusza mogą przyjść do
pracy z dziećmi. – Chcemy pomóc
rodzicom przetrwać czas strajku.
Mam nadzieję, że w podobny
sposób do problemu podejdą pozostali złotoryjscy pracodawcy i
że będą wyrozumiali dla rodziców
– podkreślał Robert Pawłowski.

Wg informacji Urzędu Miejskiego w Złotoryi, w drugim tygodniu
strajku do szkół i przedszkoli
miejskich przychodzi na zajęcia
nie więcej niż 10 dzieci dziennie.
Na wsiach też nie uczą
W Złotoryi, poza miejskimi placówkami oświatowymi, do strajku
przyłączyły się również wszystkie
szkoły podległe starostwu powiatowemu. W liceum ogólnokształcącym przy ul. Kolejowej
do pracy nie przystąpiło 21 z 23
z zatrudnionych tam nauczycieli.
Co ciekawe, żaden licealista czy
gimnazjalista nie przyszedł w poniedziałek do szkoły. W ZSZ pojawiło się 9 uczniów, dla których
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzili dwaj niestrajkujący
nauczyciele. Strajkuje również
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Złotoryi. Protest prowadzi 100
proc. pracowników administracji
i obsługi oraz 94 proc. nauczycieli. – Żaden z naszych uczniów
nie przyszedł dziś do szkoły. Jest
duże zrozumienie dla naszej akcji
ze strony rodziców – podkreślał
dyrektor Paweł Gorczyca.
W strajku nauczycielskim biorą
udział wszystkie placówki oświatowe na terenie gminy Zagrodno,
gminy wiejskiej Złotoryi i Wojcieszowa. W wojcieszowskim
zespole szkół na lekcje przyszło w
poniedziałek tylko jedno dziecko,
podobna sytuacja miała miejsce
w podstawówce w Wilkowie.
Protestuje także większość szkół
w gminie Pielgrzymka. Ale nie
wszystkie – lekcje wg planu odbywały się w Szkole Podstawowej w
Proboszczowie. – W referendum,
które zostało przeprowadzone
w naszej placówce, większość
nauczycieli wypowiedziała się
przeciwko strajkowi – tłumaczyła Urszula Panek, dyrektorka
szkoły.
Z kolei na terenie gminy Świerzawa 8 kwietnia lekcji nie było
tylko w świerzawskim zespole
szkolno-przedszkolnym. Dwie
pozostałe placówki, czyli szkoły
podstawowe w Nowym Kościele
i Sokołowcu, do strajku nie przystąpiły – w obu brakuje organizacji związkowych i nie zostało
przeprowadzone referendum w
sprawie akcji strajkowej.
Egzaminy zgodnie z planem
Strajk zbiegł się z terminami
egzaminów zewnętrznych: gim-

nazjalnego i ósmoklasisty. Oba
w złotoryjskich szkołach zostały
przeprowadzone zgodnie z planem. Ten pierwszy odbył się
w dniach 10-12 kwietnia. Od
poniedziałku do wczoraj trwał
sprawdzian ósmoklasisty.
W „trójce” do egzaminu przystąpiło 54 gimnazjalistów. Pisali w
czterech salach lekcyjnych, więc
dyrekcja szkoły musiała utworzyć
4 komisje. Zasiedli w nich m.in.
nauczyciele, którzy nie strajkują.
Takich w SP nr 3 było czterech. –
Przepisy dopuszczają tworzenie
dwuosobowych zespołów nadzorujących egzamin, przy czym
jeden z członków takiego zespołu
musi być pedagogiem spoza
szkoły. Wesprze nas m.in. kilku
nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1, którzy nie przystąpili do
strajku – tłumaczyła w ubiegłym
tygodniu Danuta Boroch. – Była
gotowość ze strony strajkujących
nauczycieli, by zawiesić strajk na
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czas egzaminu, uważają bowiem,
że protest nie może się odbywać
kosztem dzieci. Nie było jednak
takiej potrzeby.
Zgodnie z planem trzydniowy
sprawdzian gimnazjalny napisali
też trzecioklasiści z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Złotoryi,
podległego starostwu powiatowemu. – Do egzaminu podejdzie u
nas 55 uczniów. Będziemy mieli 2
komisje egzaminacyjne, w których
poza mną zasiądzie też pani wicedyrektor, katecheta i jedna osoba z
zewnątrz z przygotowaniem pedagogicznym – zapowiadała Barbara
Mendocha, dyrektorka ZSO.
O co walczą?
Przypomnijmy: nauczyciele w
całej Polsce walczą o lepsze płac.
Domagają się 30-procentowej podwyżki wynagrodzeń. W przypadku
nauczyciela stażysty oznacza to
wzrost pensji o ok. 720-730 zł
miesięcznie, natomiast dla nauczyciela dyplomowanego to kwota
ok. 990 zł. Rząd zaproponował im
jednak inne rozwiązanie: stopniowy wzrost wynagrodzeń do 2023
przeciętnie o ok. 500 zł rocznie
(brutto), ale w zamian za zgodę na
zwiększenie pensum nauczycieli
(obowiązkowej liczby lekcji, którą
musi przeprowadzić w ciągu tygodnia) – z 18 do 22 lub 24 godzin.
Nauczyciele się jednak na to nie
zgodzili. Negocjacje pomiędzy
nauczycielskimi związkami zawodowymi i stroną rządową utknęły
w martwym punkcie.
(as)

Nowa latarnia długo
nie poświeciła
Jedna z czterech nowych lamp, które od końca marca doświetlają dwa przejścia dla pieszych na ul. Wojska Polskiego, została zniszczona podczas kolizji drogowej. Świeciła
zaledwie kilka dni.

C

hodzi o punkt świetlny stojący
przy przejściu na skrzyżowaniu z ul. Sosabowskiego. W
pierwszy weekend kwietnia doszło
tu do kolizji dwóch samochodów.
Kierowca citroena, w wyniku kontaktu z drugim pojazdem, stracił
panowanie nad kierownicą i wjechał w latarnię, łamiąc ją.
Urząd Miejski w Złotoryi wymienił już fundament oraz słup, na
którym zamontowana jest lampa.

Koszt naprawy z robocizną wyniósł ok. 2 tys. zł.
Zainstalowanie czterech lamp
doświetlających przejścia kosztowało kasę miejską ponad 26 tys.
zł. Mają one w znaczący sposób
poprawić bezpieczeństwo pieszych przechodzących po zmroku
przez najbardziej ruchliwą ulicę w
mieście. Prace montażowe wykonało RPK.
(as)/fot. Złotoryja 112
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Burmistrz po emisji „Uwagi”: Mieszkańcy
Łąkowej zostali cynicznie wykorzystani
Prowokacja. Manipulacja. Cyrk. Skandal. Żenada… To określenia, które posypały się wczoraj w ratuszu pod adresem programu telewizyjnego „Uwaga”, w którym przedstawiony został budynek socjalny na ul. Łąkowej w Złotoryi i jego lokatorzy.

P

odczas marcowej sesji burmistrz
Robert Pawłowski odniósł się
do programu, który został zrealizowany na Łąkowej w poniedziałek
25 marca – zrealizowany, zdaniem
wielu, w sposób bardzo tendencyjny
i bez chęci zgłębienia tematu.
– Jestem zażenowany tym, co ekipa
TVN tam urządziła. Powinni się
zdecydować: albo robią reportaż,
albo teatr. Bo to wszystko, co
widzieliśmy, było zaaranżowane.
Telewizja poszła w tym za daleko.
Był taki moment, że naprawdę
bardzo niewiele brakowało, aby
emocje wymknęły się spod kontroli,
a prowadzący dolewał jeszcze oliwy
do ognia – podkreślał burmistrz. –
Uderzył mnie cynizm ludzi, którzy
przygotowali ten program. Zrobili
go z góry założoną tezą. To godne
potępienia, bo zrobili to ludzie
wykształceni, którzy mówią, że są
dziennikarzami, którzy są przecież
obyci w świecie. Przyjechali z Warszawy, zakładając, że mogą zrobić
u nas, co chcą. I zrobili niestety co
chcieli – dodał.
Pawłowski zauważył, że w
programie TVN-u pokazane zostały tylko i wyłącznie negatywne elementy. – Wyciągnęliśmy
przecież z budynku socjalnego
do mieszkania komunalnego
rodzinę wielodzietną, to nasz
ogromny sukces. Chociaż redaktor doskonale o tym wiedział, w
żaden sposób nie pozwolił nam
jednak powiedzieć, co udało się
nam zrobić pozytywnego, bo to
zburzyłoby narrację programu –
irytował się burmistrz.
Robert Pawłowski mocno
podkreślił też na sesji, że ludzie
mieszkający w budynku socjalnym zostali w cyniczny sposób
wykorzystani, żeby podnieść oglądalność stacji telewizyjnej i żeby
ta mogła zarobić na reklamach.
– Nieszczęście ludzkie fajnie się
przecież sprzedaje. Co przyniósł
program ludziom z Łąkowej?
Same straty. Pogłębił się przede
wszystkim stygmat ul. Łąkowej,
redaktor z uporem mówił o mieszkańcach budynku socjalnego „patologia”. Natomiast społeczności
złotoryjskiej program uświadomił,
że mamy do czynienia z ludźmi
roszczeniowymi, którzy nie pracują uczciwie, którzy nic nie wnieśli
do społeczeństwa, a uważają, że
wszystko im się należy. Przekaz,
który poszedł w trakcie tego programu, jest fatalny: nie pomagać,
zostawić ich samych sobie, a
najlepiej to zaorać albo ogrodzić
– skwitował burmistrz.
– Na nas jako ludziach, którzy
decydują o losie tego miasta, ciąży

też odpowiedzialność za jednostki
słabe – przypomniał Pawłowski,
zwracając się do radnych. – Nie
możemy ich zostawić samych
sobie, i nie zostawiamy. Będziemy
próbowali ich stamtąd wyciągnąć.
Ale też nie możemy się zgodzić na
to, żeby nami manipulowali, żeby
wywierali na reszcie społeczeństwa presję, że im się coś należy,
i to w sposób bezgraniczny.
Ze słowami burmistrza zgodził się na sesji m.in. Waldemar
Wilczyński. Przewodniczący
rady miejskiej miał okazję wypowiedzieć się w „Uwadze”. W
programie na żywo wspomniał o
70 pustostanach, które rzekomo
posiada miasto i które mogłoby
przeznaczyć dla rodzin z dziećmi
z budynku socjalnego. Przez część
widzów ta wypowiedź została
uznana za bezpardonowy atak na
burmistrza i Urząd Miejski. Pawłowski nie krył zresztą wczoraj
żalu o to, bo – jak tłumaczył –
członkowie władz miasta powinni
ze sobą rozmawiać w ratuszu, a
nie przed kamerami telewizji.
– Też uważam, że była to jedna
wielka manipulacja. Zorientowałem
się w tym w trakcie programu, po
urwaniu mojej wypowiedzi. Nie
znałem zamiarów dziennikarza,
że w taki sposób to poprowadzi,
że tak to zaaranżuje. Wyrwanie z
kontekstu części mojej wypowiedzi,
która była może jedną piątą tego, co
chciałem powiedzieć, skończyło się
niefortunnie – stwierdził podczas
sesji przewodniczący Wilczyński.
Bus z wersalką podstawiony
przez telewizję?
Zażenowania po programie
„Uwaga” nie kryje też Barbara
Zwierzyńska, radna miejska, a
jednocześnie liderka społeczna
i organizatorka szeregu debat
i konsultacji w Złotoryi, która
była w poniedziałek na Łąkowej.
Zauważa, że już chociażby sama
organizacja przestrzeni w trakcie
programu, który – tak przynajmniej zapowiadali jego autorzy
– miał pomóc ludziom z budynku
socjalnego, absolutnie nie służyła
dialogowi.
– Widziałam, jak mieszkańców
celowo ustawiano naprzeciwko
burmistrza, by dwie strony jeszcze
bardziej zantagonizować. „Zły burmistrz” został zestawiony z „biednymi dziećmi”. Od agresji aż kipiało, nawet poza kamerami ludzie
się przekrzykiwali, a to wszystko
było podsycane przez prowadzącego program, który nie słuchał
wypowiedzi, zabierał mikrofon
i – co mnie bardzo zdziwiło – nie

włączył do dyskusji przedstawicieli
MOPS-u, którzy byli na miejscu.
Nie miało to nic wspólnego z
mediacją, bo nie było zachowanej
równowagi. Przykro to mówić, ale
cały program wyglądał jak klasyczna „ustawka” – podkreśla Barbara
Zwierzyńska. – TVN zarejestrował kamerą skrajne zachowania
przejawiane przez część mieszkańców Łąkowej, które zostały
przypisane wszystkim osobom tam
żyjącym. To wywołuje ostracyzm
społeczny wobec tego miejsca,
stygmatyzuje tych ludzi. Odbiór
społeczny, chociażby w mediach
społecznościowych, jest dla nich
fatalny. Zgadzam się tym razem z
burmistrzem, że program, zamiast
pomóc tym ludziom, jeszcze bardziej im zaszkodził. Przegraliśmy
zresztą wszyscy, bo jako miasto
straciliśmy bardzo pod względem
wizerunkowym – dodaje.
Radna zdradza też bulwersujące
kulisy programu TVN-u, które
miała okazję zaobserwować na
miejscu. – Bus, którym przywieziono słynną już wersalkę, wcale
nie należał do firmy zajmującej się
przeprowadzkami. Był na obcych
rejestracjach. Gdy tylko zgasły
kamery, zaczęto z niego zdzierać
naklejki i było widać, że należy
do jakiejś agencji, najprawdopodobniej wynajętej przez TVN do
pomocy przy programie. Po jego
zakończeniu ekipa telewizyjna
zaczęła pakować do tego samego
busa swój sprzęt. Przyznam, że
był to dla mnie szok. Podobnie
jak zachowanie redaktora prowadzącego, który zaraz po programie, już bez mikrofonu, zaczął
normalnie rozmawiać z ludźmi,
którym chwilę wcześniej nie dał
się wypowiedzieć przed kamerą.
To pokazuje, jak żenująca była
skala tego całego przedstawienia.
Rozumiem, że telewizji zależy
na oglądalności, ale jeśli TVN
Uwaga ma ambicję być programem angażującym się w ważne
społecznie sprawy, to nie może
działać w ten sposób, że przyjeżdża na kilka godzin, robi błoto
i odjeżdża, zostawiając ludzi z
jeszcze większymi problemami –
zaznacza Zwierzyńska.
Magistrat: Przyjrzymy się
baczniej
Dzień po sesji ratusz zapowiedział
zaostrzenie kursu wobec lokatorów
Łąkowej 19. „Urząd Miejski w
Złotoryi i podległe mu instytucje
skłaniają się obecnie do zaostrzenia polityki wobec tych mieszkańców miasta, którzy w sposób
rażący naruszają zasady współżycia

społecznego i którzy nie potrafią
uszanować innych mieszkańców.
W ostateczności brane jest pod
uwagę również ich konsekwentne
usuwanie z lokali socjalnych i komunalnych, nawet jeśli skutkiem
tego będzie bezdomność. MOPS
na podstawie nakręconego przez
Państwa materiału przyjrzy się
baczniej, czy rodzice posiadający
dzieci zapewniają im prawidłowe
warunki do życia i rozwoju, tzn.
czy nie nadużywają alkoholu, sprawują nad nimi prawidłowy nadzór
wychowawczy oraz nie przejawiają
wobec nich zachowań rodzących
konsekwencje prawne na gruncie

kodeksu karnego. Wszelkie nieprawidłowości będą niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich instytucji”
– czytamy na stronie miejskiej.
I dalej: „W Złotoryi nadal nie
ma zgody społecznej na to, żeby
ludzie, którzy nie pracują zarobkowo, dla których jedynym źródłem
utrzymania są świadczenia pomocy społecznej, zasiłki rodzinne i
wychowawcze, którzy korzystają
z dożywiania finansowanego ze
środków publicznych, którzy w
zdecydowanej większości notorycznie nie płacą czynszu za lokale, w
których mieszkają, byli traktowani
w sposób uprzywilejowany i na
szczególnych zasadach. Rodzina z
kilkorgiem dzieci, która uzyskuje
wparcie finansowe ze strony gminy
miejskiej i z programów rządowych
w wysokości kilku tysięcy złotych,
ma możliwości zamieszkania w
innej części miasta, w lepszych
warunkach lokalowych i wygodniejszej lokalizacji. Jeśli pozostaje
w budynku socjalnym, jest to jej
wybór”.
(as)

Kamery pomogły

w ustaleniu sprawców
Po naszych publikacjach internetowych straż miejska
wyjaśniła sprawę zniszczenia ławy piknikowej w altanie na
„Zielonym Oczku”. Po raz kolejny bardzo pomogły kamery
złotoryjskiego monitoringu.

D

o zniszczenia doszło w piątek
5 kwietnia ok. godz. 20:50.
Na nagraniach z monitoringu
widać, że o godz. 20:48 ława
jeszcze stoi. Na kolejnym ujęciu,
zarejestrowanym minutę później,
jest już powalona na ziemię, z wyłamanymi nogami. Urząd Miejski
w Złotoryi oszacował straty na
prawie 600 zł.
W tym czasie pod wiatą przebywała grupa młodych ludzi, licząca
ok. 10 osób, którzy oddalili się
od altany, gdy ława leżała już na
ziemi. Byli to prawdopodobnie
nastolatkowie, część jeszcze w
wieku szkolnym. Na zapisach z
monitoringu widać też, że w czasie,
gdy doszło do zniszczenia stołu, w
okolicy stawu i wiaty przebywały
również inne osoby, które mogły
być świadkami zdarzenia. Dlatego
straż miejska zwróciła się za naszym pośrednictwem o wszelkie
informacje, które mogłyby pomóc
w ustaleniu sprawców. Opublikowaliśmy również na portalu Gazety
Złotoryjskiej zdjęcie z monitoringu
miejskiego przedstawiające grupę
młodzieży.
– Następnego dnia zgłosiły się do
nas dziewczęta, które były w tej
grupie. Wyjaśniły, że do zniszczenia ławy doszło przypadkowo,
gdy usiadły na niej 3 osoby. Ustąpiła pod ich ciężarem i złożyła
się – tłumaczy Jan Pomykała,
komendant złotoryjskiej straży
miejskiej.
Strażnicy tym razem nie zdecy-

dowali się na wypisanie mandatu –
uznali, że sprawcy zniszczenia nie
działali umyślnie, a całe zdarzenie
z drewnianą ławą nie jest klasycznym aktem wandalizmu. Młodzież
została jedynie pouczona.
Stół jest już zreperowany – naprawił go Urząd Miejski w Złotoryi.
o drugi przypadek w ostatnich
tygodniach, kiedy dzięki kamerom monitoringu i publikacjom
prasowym udało się wyjaśnić okoliczności wykroczenia. Poprzednim
razem w ten sposób ustalona została
tożsamość kierowcy quada, który
szarżował po terenie zalewu na
Kaczawie. Quadowiec urządził
sobie ostrą jazdę po terenie spacerowym przy zalewie oraz po drodze,
na której obowiązuje zakaz ruchu.
Wjechał też do rzeki oraz do suchego zbiornika, zostawiając głębokie
ślady kół na dnie. Dopuścił się kilku
wykroczeń. Sprawcą okazał się
mieszkaniec Pielgrzymki, a strażników miejskich doprowadziły do
niego informacje od czytelników,
które pojawiły się po udostępnieniu
w internecie zapisów monitoringu.
Mężczyzna został ukarany kilkusetzłotowym mandatem.
To pokazuje, że rozbudowa
systemu kamer miejskich poszła
w dobrym kierunku i przy odpowiednim wykorzystaniu zarejestrowanego przez nie obrazu ten,
kto popełnił jakieś przestępstwo
czy wykroczenie, nie może czuć
się bezkarny.

T

(as)
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Złotoryjski szpital bez pediatrii i laryngologii!
Koniec z przyjęciami na oddziały pediatryczny, neonatologiczny i położniczy w szpitalu powiatowym w Złotoryi. Dyrekcja lecznicy postanowiła zawiesić ich funkcjonowanie przynajmniej na pół roku z powodu braków kadrowych. Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyraził na to
zgody. Starosta rozmawia z dzierżawcą o przekazaniu lecznicy z powrotem powiatowi.

W

szpitalu brakuje już nie
tylko pielęgniarek, co wykazała ubiegłoroczna kontrola
NFZ. Nie ma też kto leczyć – w
tym tygodniu z pracy odchodzą
dwie lekarki specjalistki, dzięki
którym funkcjonowały neonatologia i pediatria. A bez neonatologa
nie może istnieć również oddział
położniczy.
W piątek 12 kwietnia na drzwiach
izby przyjęć zawisła podpisana
przez dyrektorkę Monikę Rudnicką kartka, że „z dniem 12 kwietnia
2019 r. do odwołania wstrzymuje
się przyjmowanie pacjentów do
oddziałów pediatrycznego, neonatologicznego i położniczego”.
Jest też informacja, aby pacjenci
kierowali się do innych placówek.
W tym czasie na trzech wymienionych oddziałach leżało łącznie
5 osób.
– Zatrudnimy lekarzy. Pilnie –
usłyszeliśmy od dyrektor Rudnickiej, która chce spróbować
pozyskać przede wszystkim neonatologa. Przy braku na rynku
lekarzy specjalistów może to być
jednak spory problem.
Spółka Szpital Powiatowy
im. A. Wolańczyka, która dzierżawi szpital od złotoryjskiego
starostwa, złożyła do wojewody
dolnośląskiego wniosek o częściowe zaprzestanie działalności
leczniczej w okresie od 12 kwietnia do 11 października 2019 r.
Zawiadomienie w tej sprawie
wpłynęło również do Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ we Wrocławiu.
– Dziś o godz. 8.30 Szpital Powiatowy w Złotoryi wystąpił do
dyrektora oddziału o zgodę na
czasowe zaprzestanie działalności
leczniczej na oddziale neonatologicznym, pediatrycznym oraz
położniczo-ginekologicznym w
zakresie porodów. W piśmie powołano się na nieprzewidziane,
niezależne od szpitala przeszkody
w funkcjonowaniu oddziałów,
zagrażające zdrowiu pacjentów
– informowała w piątek Joanna
Mierzwińska, rzeczniczka prasowa dolnośląskiego oddziału NFZ.
Dyrektor NFZ wniosek szpitala
rozpatrzył negatywnie. – Z uwagi
na to, że rozwiązanie umowy o
pracę z lekarzami nie nastąpiło
nagle – dodaje Mierzwińska.
Wg komunikatu NFZ-u, szpital
w Złotoryi o zaistniałej sytuacji
poinformował pobliskie szpitale
oraz wojewodę dolnośląskiego,
wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w urzędzie
wojewódzkim, pogotowie ratunkowe w Legnicy i lekarzy POZ z
powiatu złotoryjskiego.
Przypomnijmy, że kilkanaście
dni temu, 1 kwietnia, zamknięty

został oddział otolaryngologiczny, któremu NFZ nie przedłużył
umowy. Szpital złożył wprawdzie
ofertę w konkursie na otolaryngologię dziecięcą, ale została ona
odrzucona jako niespełniająca
wymagań. Normalnie – na razie
– pracują: chirurgia, ginekologia,
neurologia, rehabilitacja,
oddział wewnętrzny i
opiekuńczo-leczniczy,
choć także one borykają
się z brakami kadrowymi.
Prokurator w szpitalu
O brakach kadrowych w
złotoryjskim szpitalu słychać co najmniej od roku.
O tym, że na oddziale
wewnętrznym pacjentami opiekuje się jedna pielęgniarka, w marcu 2018
r. alarmowała w mediach
Sława Kolano, jedna z
pielęgniarek zatrudnionych w lecznicy. Została
za to zwolniona z pracy
(z powodu „ciężkiego
naruszenia obowiązków
pracowniczych” i dyskredytowanie pracodawcy w
oczach pacjentów).
Jej słowa potwierdziła jednak kontrola
NFZ przeprowadzona
w szpitalu kilka miesięcy później, jesienią
2018 r. Ustalenia kontrolerów
były przerażające. Na czterech
oddziałach: pediatrycznym, neonatologicznym, neurologicznym i
otolaryngologicznym bywała jednoosobowa obsada pielęgniarska,
a w przypadku pediatrii zdarzały
się nawet zmiany, gdy nie było w
ogóle pielęgniarki! Do tego brak
wymaganego kontraktem sprzętu,
a u lekarzy pediatrów pełniących
dyżury brak potwierdzenia odbytego szkolenia w zakresie resuscytacji noworodka.
Kto opiekował się pacjentami
na oddziałach w czasie, gdy nie
było na nich obsady pielęgniarskiej? – Szpital złożył zastrzeżenia
do protokołu kontroli, w których
wyjaśniał, że w przypadku braku pielęgniarki na oddziale, np.
pediatrycznym, do pracy zostaje
przesunięta pielęgniarka anestezjologiczna z bloku operacyjnego
– mówi Joanna Mierzwińska.
Pod koniec stycznia tego roku, kilka tygodni po zakończeniu kontroli,
NFZ złożył w Prokuraturze Rejonowej w Złotoryi zawiadomienie
w sprawie narażenia pacjentów z
czterech oddziałów szpitala powiatowego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
Prokurator wszczął postępowanie
pod koniec lutego.

– To postępowanie przygotowawcze z art. 160 kodeksu karnego.
Prowadzi je pod nadzorem prokuratury Komenda Powiatowa
Policji w Złotoryi. Zabezpieczona
została dokumentacja w tej sprawie, przesłuchiwane są pielęgniarki i osoby z kierownictwa szpitala,

które decydowały o podziale
obowiązków. Do 27 kwietnia policja ma czas, by zgromadzić akta
w tej sprawie. Wtedy będziemy
decydować, czy jest potrzeba
uzupełnienia materiału dowodowego – mówi prokurator rejonowa
Danuta Górecka, która zaznacza,
że na razie postępowanie jest na
wstępnym etapie i nie potrafi powiedzieć, jak długo potrwa.
NFZ po zakończeniu kontroli nałożył na szpital karę finansową w
wysokości 150,5 tys. zł, która nie
została jeszcze zapłacona (stan na
wtorek 9 kwietnia). Obecnie dolnośląski oddział NFZ ponownie
kontroluje złotoryjską lecznicę,
sprawdzając realizację zaleceń
pokontrolnych. Wyniki mają być
znane po świętach.
Starosta chce nowej spółki
– Zgodnie z zapisami umowy
dzierżawy, wszelkie zmiany w
zakresie świadczenia usług medycznych przez spółkę zarządzającą szpitalem muszą się odbywać
za zgodą starostwa – podkreśla
starosta Wiesław Świerczyński.
Tymczasem dyrekcja lecznicy na
zgodę urzędników powiatowych
nie tylko nie czekała, ale nawet
nie poinformowała starostwa o
zawieszeniu przyjęć na 3 oddziały.

Starosta dowiedział się o tym z…
pisma NFZ. Zdaniem Świerczyńskiego, to samowolka. – To są
niestety podstawy do rozwiązania
przez fundusz kontraktu i zamknięcia szpitala – podkreśla.
A to scenariusz, którego w
starostwie obawiają się najbardziej. Dlatego powiat
chce przejąć szpital od
dzierżawcy. W starostwie rozpoczęły się
rozmowy dotyczące
zmiany w umowie
dzierżawy, zmierzające faktycznie do jej
rozwiązania. – Mamy
sygnały od przedstawicieli spółki, że
rozpatrują taką możliwość wobec problemów, które się ostatnio pojawiły – dodaje
starosta Świerczyński.
W poniedziałek odbyło się 2-godzinne spotkanie w starostwie z
pełnomocnikiem zarządu spółki na temat
ewentualnego przejęcia szpitala przez
powiat i warunków,
na jakich mogłoby to
nastąpić, ale nie przyniosło konkretnego
rezultatu. Kolejne ma
się odbyć 23 kwietnia.
Starostwo prowadzi też rozmowy z NFZ na temat cesji kontraktu zawartego przez obecnego
dzierżawcę i jego przejęcia przez
nową spółkę. – Omawiamy z
NFZ nową wizję funkcjonowania
szpitala. Nie mogę jeszcze za
dużo w tej chwili powiedzieć, ale
chodzi m.in. o powołanie nowej
spółki medycznej zarządzającej
szpitalem, najlepiej razem z samorządami gminnymi powiatu
złotoryjskiego. Chcielibyśmy
skomercjalizować pewne usługi,
np. laryngologiczne, żeby laryngologia nie stała niewykorzystana,
a także rozbudować na dwóch
piętrach oddziały o charakterze
opiekuńczo-leczniczym i zostawić
w strukturze tylko najważniejsze
oddziały, takie jak wewnętrzny
oraz chirurgia czy ginekologia
„jednego dnia” – zdradza starosta.
Po niespodziewanym zawieszeniu przyjęć na 3 oddziały
Wiesław Świerczyński spotkał
się w poniedziałek w pozostałymi
lekarzami szpitala. – Zaapelowałem do nich, żeby w okresie,
którym prowadzimy rozmowy z
zarządem spółki, nie podejmowali decyzji o rezygnacji z pracy, bo
to nie pomoże, tylko utrudni nam

działanie, może nawet doprowadzić do zamknięcia szpitala.
Chcemy utrzymać szpital i kontrakt – deklaruje starosta.
Tragedia po kontroli sanepidu
Jeśli rzeczywiście dojdzie do
rozwiązania umowy z obecnym
dzierżawcą, nikt w starostwie nie
będzie za nim tęsknił, bo współpraca nie układała się najlepiej.
Wręcz szła w ostatnim czasie jak
po grudzie. Jak twierdzi Świerczyński, spółka nie udostępniła
starostwu protokołów z kontroli
NFZ, mimo nacisków i kolejnych
pism. Starosta nie mógł się też
doprosić harmonogramu prac
naprawczych i remontowych po
kontrolach sanepidu. A idzie o
ponad 7 mln zł – na tyle spółka
zarządzająca szpitalem wyceniła koszt prac remontowych po
zaleceniach sanepidu, który w
2018 r. przeprowadził 3 kontrole, obejmujące całą placówkę.
Wykazały one skandaliczny stan
techniczno-sanitarny szpitala.
Kontrolerzy wskazali prawie pół setki różnego rodzaju
nieprawidłowości – poczynając od tych najdrobniejszych,
czyli zakurzonych ścian, ubytków powłoki malarskiej i tynku,
zniszczonej wykładziny, poprzez
niesprawne umywalki, skorodowane szafki przy łóżkach, wilgoć
i czarne wykwity na ścianach
w łazienkach, brak wentylacji,
brak myjni-dezynfektorów, a na
problemach bloku operacyjnego
kończąc (m.in. brak rozdzielenia
personelu, pacjentów i materiału
czystego od brudnego, brudnej
bielizny i narzędzi, co wymaga
wielomilionowych nakładów na
przebudowę).
Na wykonanie najpoważniejszych zaleceń szpital ma czas do
2022 r. Starosta zwrócił się do
dzierżawcy o rozpiskę, kiedy i co
konkretnie spółka będzie robiła,
ale jej nie otrzymał. Dyrektor
Rudnicka przesłała tylko zapewnienie, że „zalecenia sanepidu
są realizowane na bieżąco”. Do
stycznia tego roku szpital wykonał
jednak prace tylko za… 3,5 tys. zł,
choć część zaleceń miał wykonać
jeszcze w 2018 r., a niektóre do
czerwca tego roku.
Jeśli chodzi o inwestycje w szpitalu, od rozpoczęcia dzierżawy w
2016 r. spółka zakupiła tylko tomograf komputerowy za 300 tys. zł i
nowy serwer za 37 tys. zł. – Spółka
zarabia na szpitalu, ale prawie w
niego nie inwestuje. Wszyscy w
starostwie myśleli, że z dzierżawcą
będzie lepiej, a tymczasem kolejne
kontrole pokazują, że szpital popada w dalszą ruinę – podsumowuje
starosta.
(as)
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1. Uratuj życie! Zakup i instalacja defibrylatora zewnętrznego AED oraz cykl szkoleń
dla mieszkańców Złotoryi z zakresu resuscytacji krążeniowo–oddechowej
z wykorzystaniem AED
elem projektu jest zapewnienie publicznego dostępu do defibrylacji oraz zwiększenie
bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Złotoryi, turystów i przyjezdnych. Powszechna dostępność defibrylatorów zwiększa o kilkadziesiąt procent szanse na przeżycie
w nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK). – NZK może spotkać każdego, w dowolnym czasie
i miejscu, bez względu na wiek i stan zdrowia. W Polsce nagła śmierć sercowa dotyka około 40 tys. osób rocznie. W grupie zwiększonego ryzyka są osoby powyżej 50. roku życia,
choć NZK może wystąpić nawet u zdrowych dzieci i nastolatków. Projekt obejmuje zakup
defibrylatora AED oraz jego instalację w miejscu publicznym w zewnętrznej kapsule z
alarmem i ogrzewaniem (dostęp 24/7/365). Przewidziane jest także szkolenie z resuscytacji
krążeniowo-oddechowej i obsługi defibrylatora dla około 200 mieszkańców Złotoryi – mówi
Grzegorz Łoś, pomysłodawca projektu. Wartość projektu to 20 tys. zł.
fot. Pixabay

C

2. Poprawa bezpieczeństwa indywidualnego strażaków ratowników w trakcie
akcji ratowniczych na terenie miasta Złotoryja

Z

adanie ma polegać na zakupie sprzętu ochrony indywidualnej dla ratowników biorących udział w akcjach ratujących życie i mienie mieszkańców naszego miasta.
Koszt zadania wynosi 20 tys. zł. Najdroższy będzie zakup dwóch kompletów aparatów
powietrznych ochrony dróg oddechowych (maska, butla na powietrze, noszak wraz z
oporządzeniem) w cenie niemal 9 tys. zł.
Dalsze zakupy mają dotyczyć 4 czujników bezruchu, które służą do alarmowania innych
ratowników, że strażak znajdujący się wewnątrz strefy niebezpiecznej potrzebuje pomocy,
3 kompletów ubrań ochronnych trudno zapalnych oraz 3 hełmów strażackich.
Sprzęt będzie bezpośrednio wykorzystywany przez złotoryjskich ochotników, pełniących służbę w Jednostce Poszukiwawczo-Ratowniczej „Baryt”.
– Taki sprzęt bardzo nam się przyda i usprawni niesienie pomocy przez naszych ratowników – mówi pomysłodawca projektu Andrzej Majewski, ratownik z JPR.

3. #naSportowo! Budowa wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego
przy ul. Zagrodzieńskiej

W

yceniony na 20 tys. zł pomysł zakłada wybudowanie pola do gry o
wymiarach 8x16 m wypełnionego piaskiem.
Całkowity wymiar boiska, wraz z wolnymi strefami wybiegu, wynosiłby
20x12 m. Zadanie obejmuje także wyposażenie boiska w akcesoria sportowe
typu: taśmy oznaczające linię boiska, słupki do siatkówki z mocowaniami
oraz siatkę.
– Chcemy stworzyć miejsce do aktywnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Projekt dedykowany jest dla wszystkich złotoryjan, a głównymi
użytkownikami będą mieszkańcy ul. Zagrodzieńskiej i Piastowej – mówi
pomysłodawca Grzegorz Łoś.
4. Koło gospodyń miejskich

D

ziałania polegałyby m.in. na: organizacji cotygodniowych spotkań w siedzibie
Klubu Seniora, podczas których odbywałoby się wspólne gotowanie, szycie,
majsterkowanie, szydełkowanie, wymiana pokoleń (uczenie młodych przez seniorów), konkursy, degustacje, współpraca z kołami lokalnymi i regionalnymi związkami, udział w imprezach miejskich i powiatowych, edukacja na temat żywienia,
dietetyki, ekologii.
– Nic tak nie integruje jak wspólne przygotowywanie i degustowanie tego, co się
samemu przygotowało – uważa pomysłodawczyni Beata Majewska.
Wartość projektu została wyceniona na kwotę 20 tys. zł. Większość środków
zostałaby przeznaczona na zakup odpowiedniego sprzętu.

5. Alejki reaktywacja
omysłodawcy planują stworzenie przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców
do spędzania czasu na alejkach poprzez: wymalowanie na asfalcie gier
asfaltowych (np. klasy, kapsle), udostępnienie mieszkańcom do wypożyczania
w Muzeum Złota gier i rekwizytów takich jak badminton, szachy, warcaby,
bulle, gigagry terenowe, wygodne leżaki, organizację wydarzeń animacyjnych w okresie letnim (zabawy, minikoncerty, animacje dla wszystkich grup
wiekowych).
– Mieszkańcy często skarżą się na brak atrakcyjnej przestrzeni do spędzania
wolnego czasu. Chcemy odpowiedzieć na tę potrzebę, ożywić alejki, przywrócić
je jako miejsce aktywnego spędzania czasu, uatrakcyjnić ofertę miasta, zwłaszcza w okresie wakacji, kiedy rodziny z dziećmi szukają pomysłów na spędzenie
wolnego czasu. Chcemy przyciągnąć mieszkańców do alejek, przyzwyczaić
ich do korzystania z tego miejsca w sposób kreatywny i ciekawy – mówi pomysłodawca Olga Tylutki.
Wartość projektu została wyceniona na kwotę 20 tys. zł.

P

6. Twój zdrowy maluch – program przeciwd
ciała u dzieci w wieku przedszkolnym
dzisiejszych czasach stosunkowo dużo
nym ma stwierdzone wady postawy ci
kręgosłupa, kończyn dolnych (płaskostopie), a
z gimnastyki korekcyjnej będą uczęszczały dz
stawią skierowanie od lekarza ortopedy o ko
Celem realizacji projektu byłaby profilaktyka
i dbanie o harmonijny rozwój ruchowy dzie
dobrane ćwiczenia korekcyjne, utrwalające n
ciała. Dzieci będą miały możliwość udziału w s
które poprawią ich stan zdrowia, a rodziców
do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem w domu –
Odbiorcami wycenionego na 16 tys. zł proj
do złotoryjskich przedszkoli miejskich.

W

7. Modernizacja, poprawa bezpieczeństwa
zabaw przy ul. Tuwima
rojekt (o wartości 20 tys. zł) przewiduje w
ogrodzenia wokół placu zabaw przy ul. T
Odbiorcami tej inwestycji byłyby dzieci w w
szkolnym (przedszkole „Pozytywka”, „Misia
SP nr 3, mieszkańcy miasta.
– Wspólnie z mieszkańcami stwierdziliśmy
przyda się dla poprawy bezpieczeństwa bawią
mówi pomysłodawca projektu Paweł Macieje

P

8. Plenerowa siłownia ul. Złota/Górnicza
adanie o wartości 20 tys. zł ma polegać
ćwiczeń fitness, które byłyby zamonto
skrzyżowaniu ulic Złotej z Górniczą.
Celem zadnia jest zachęcenie mieszkańców
wolnego czasu oraz poprawy zdrowia i formy
Zadanie skierowane jest do całej społecznoś
wiek, a w szczególności do osób zamieszkały
– Mieszkańcy Złotoryi pytali mnie wielokrotn
nia siłowni w tym rejonie. Uważam, że podob
być w naszym mieście jak najwięcej – mówi
Pazera.

Z

9. Promowanie miasta przez czynny udział o
w imprezach i obchodach w kraju i za gran

Z

łotoryjska orkiestra dęta górnicza obchodz
nienia. Jej muzyków można spotkać na wi
Niestety wiekowy sprzęt zaczyna odmawiać p
wymienić na nowszy.
Projekt o wartości 20 tys. zł przewiduje za
m.in.: tuby, klarnetu i saksofonów. – Nasz s
zakup nowszego pozwoli zespołowi utrzymać
poziomie osobowym, a może i zwiększyć skła
projektu Czesław Kuźniar.

10. Seniorzy poznają historię i uroki ziemi

P

rojekt został wyceniony na zaledwie 6 ty
starsi złotoryjanie będą mogli wyrwać si
Projekt przewiduje m.in. zorganizowanie wy
nikiem do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w
– Większość emerytów nie posiada własnego
Mają poważne problemy zdrowotne, trudnoś
przemieszczaniu się, gdyż posiadają różne gr
ności. Jest to wycieczka dla 50-osobowej g
seniorów, emerytów, rencistów i inwalidó
najliczniejszej grupie najstarszych mieszkańc
– mówi pomysłodawczyni Stanisława Chaim
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11. Zainstalowanie pojemników na piasek w rejonie terenu
rekreacyjnego tzw. „Zielonego oczka” w Złotoryi
yceniony na 1600 zł projekt przewiduje zainstalowanie 3
pojemników na piasek w celu poprawy bezpieczeństwa
złotoryjan przemieszczających się w tym rejonie w okresie
jesienno-zimowym po bardzo śliskich i oblodzonych chodnikach, schodkach i łączniku ul. Lubuskiej z chodnikiem wzdłuż
stawu. W pojemnikach będzie się znajdował piasek bez soli (ze
względu na ekologię).
– Jest to teren bardzo często odwiedzany przez złotoryjan, którzy nawet zimą chodzą tamtędy na spacery czy nawet na plac
ćwiczeń. Niestety, pomimo odśnieżania często bywa tam zbyt
ślisko – mówi pomysłodawca Jan Markiewicz, który proponuje, aby pojemniki stały przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z
chodnikiem do ul. Lubuskiej, przy ul. Lubuskiej oraz przy schodkach z
ulicy Wiosennej na teren stawu.

W

działania wadom postawy

dzieci w wieku przedszkoliała. Najczęściej są to wady
a także otyłość. – Na zajęcia
zieci, których rodzice przedonieczności udziału w nich.
a wad postawy ciała u dzieci
ecka poprzez odpowiednio
nawyk prawidłowej postawy
specjalistycznych zajęciach,
zmotywują i zdyscyplinują
– mówi pomysłodawca projektu Teresa Kocyła.
jektu byłyby dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat uczęszczające

i ogrodzenie placu

wykonanie 154 metrów
Tuwima.
wieku przedszkolnym i
Uszatka”), uczniowie

y, że taka inwestycja
ących się tam dzieci –
ewski.

ć na zakupie urządzeń do
owane na trawniku przy

w do aktywnego spędzenia
y fizycznej.
ści miasta bez względu na
ych na os. Nad Zalewem.
nie o możliwość postawiebnych obiektów powinno
pomysłodawca Stanisław

orkiestry dętej górniczej
nicą

zi w tym roku 70-lecie istielu imprezach w mieście.
posłuszeństwa i trzeba go
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12. Rozbudowa oświetlenia drogowego ul. Wiosennej
w Złotoryi
– Najważniejszym celem i korzyścią będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Złotoryi, a w szczególności mieszkańców rejonu
ulic Śląskiej i Wiosennej. Jeżeli będzie taka możliwość, to chcielibyśmy zamontować oświetlenie wspomagane lub zasilane solarnie,
dzięki czemu osiągniemy dodatkowo efekt edukacji proekologicznej
– mówi pomysłodawca projektu Paweł Okręglicki.
Inwestycja została wyceniona na 20 tys. zł.
13. Ogrodzenie śmietnika przy ul. Jesiennej

O

grodzenie składałoby się z paneli siatki metalowej
(podobnie jak ogrodzenie śmietnika przy ul. Szkolnej). Poprawi to ogólną estetykę otoczenia, a śmieci nie
będą rozrzucane przez wiatr.
Odbiorcami projektu mają być mieszkańcy ulic Zimowej
i Jesiennej, mieszkańcy Złotoryi udający się w kierunku
„Zielonego oczka” oraz rodzice prowadzący swoje pociechy do pobliskiego przedszkola.
– To jest bardzo zauważalny problem, zarówno estetyczny, jak i higieniczny. Zauważalny nie tylko przez
mieszkańców ulicy Jesiennej czy Zimowej – twierdzi
pomysłodawca budowy ogrodzenia Jacek Kozakiewicz.
Projekt został wyceniony na 15 tys. zł.
14. Letni taras animacji i rekreacji
ruchomienie wartego 20 tys. zł projektu wiąże się
głównie z wyposażeniem miejsca w niezbędny sprzęt
pozwalający na prowadzenie odpowiednich zajęć.
Projekt planowany jest do realizacji w okresie letnim,
szczególnie podczas wakacyjnych weekendów. Działania
miałyby pozwolić na zagospodarowanie czasu wolnego
dzieci, młodzieży i dorosłych w piątki, soboty i niedziele,
w godzinach 11-21.
– Zajęcia animacyjne i rekreacyjne umożliwią integrację
złotoryjan, dając im możliwość spotkań i bezpośrednich
kontaktów. Celem projektu jest prowadzenie różnych form
animacji i rekreacji, prezentacji, zabawy. Zajęcia zróżnicowane byłyby tematycznie, np. spotkania autorskie, poradnictwo,
zajęcia manualne, pogadanki, rozgrywki w gry planszowe,
spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, wystawy kolekcjonerskie, prezentacje własnych osiągnięć, sukcesów, wymiana towarów
kolekcjonerskich – mówi pomysłodawczyni Magdalena Hrycaj.

U

15. Budowa chodnika przy „Zielonym oczku”,
pierwszy etap
elem zadania o wartości 20 tys. zł jest wykonanie
chodnika na długości 60 m o szerokości 1,5 m.
– Ścieżka, która tam biegnie, jest często uczęszczana
przez mieszkańców oraz spacerowiczów i jest łącznikiem pomiędzy placem zabaw i siłownią zewnętrzną.
Problemem jest często zły stan ścieżki spowodowany
warunkami pogodowymi i często występujące błoto.
Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i poprawę komunikacji pieszej – mówi
pomysłodawca projektu Marcin Gagatek.

C
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Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
prowadzonych na terenie powiatu złotoryjskiego
w maju 2019 r.
Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)

Dzień
miesiąca

1

niedziele i święta oraz inne dni wolne
od godz. 8:00 do 21:00
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52

2
3

Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50

4
5

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

6
7
8

10
11
Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15

13
14
15
16
17
18
19

Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska 2a,
59-500 Złotoryja, 723 222 342
59-500
983 698 ul. Hoża 11,
Apteka Złotoryja,
„DBAM O697
ZDROWIE”,

59-500 Złotoryja, 73/669-81-08
Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,
59-500 Złotoryja 76/878-31-04
59-500 Złotoryja,
878-31-04 7,
Apteka
„ZDRÓJ”, 76/
ul. Kaczawska
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82

9
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w porze nocnej, w danym miesiącu,
w następujących dniach
od godz. 21:00 do 8:00

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

Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
Apteka „Centrum Zdrowia”, Ul. Staromiejska 2
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska 2a,
59-500 Złotoryja, 723 222 342
59-500
697 983
Apteka Złotoryja,
„POD ARNIKĄ”
pl. 698
Jana Matejki 11

59-500 Złotoryja, 76/878- 35-15
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-550 Wojcieszów, 75/712-52-82
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J. Piłsudskiego 27,
59-500 Złotoryja 76/878-31-04
59-500 Złotoryja,
878-31-04
Apteka
„Centrum76/
Zdrowia”,
Ul. Staromiejska 2
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08
Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,
59-540 Świerzawa, 600-043-139

INFORMACJA
Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu (parter, przy pok. nr 7 ), Zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Złotoryja, tj. w Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej https://zlotoryja.bip.info.pl/
index.php?idmp=67&r=r zostały umieszczone listy osób oczekujących na przydział lokali mieszkalnych, socjalnych oraz do remontu we
własnym zakresie, spełniających wymogi określone w uchwale nr 0007.XVII.133.2016 Rady Miejskiej Złotoryja z dnia 28 kwietnia 2016
r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowani lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryja.
Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszonych list wyjaśniane są w Urzędzie Miejskim w Złotoryi w pok. nr 7 (parter) lub pod nr.
tel. 76 877 91 33 od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do 15:00 oraz w piątek od godz. 7:30 do 14:30. Ewentualne zastrzeżenia
do listy można zgłaszać do dnia 26.04.2019 r.

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204
ze zm.) Wójt Gminy Złotoryja informuje,
że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Złotoryja, al. Miła 4 został wywieszony do
publicznej wiadomości na okres 21 dni:
- wykaz nieruchomości położonych w Wilkowie-Osiedlu przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej (zarządzenie
nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Złotoryja z
dnia 5 kwietnia 2019 r.).
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r.,
poz. 2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
nieograniczonych przetargów ustnych.
Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr
0050.69.2019 z dnia 2 kwietnia 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 niezabudowanych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
nieograniczonego przetargu ustnego.
Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr
0050.70.2019 z dnia 2 kwietnia 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) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
został wywieszony wykaz nieruchomości
gruntowej zabudowanej, przeznaczonej do
wniesienia jako wkład niepieniężny (aport)
do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. w Kamiennej
Górze. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do
zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr
0050.72.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz.
2204, ze zm.) Burmistrz Miasta Złotoryi
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych
garażami przeznaczonych do sprzedaży w
drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz ten stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza
Miasta Złotoryi nr 0050.67.2019 z dnia 29
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 lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr
0050.71.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Pociąg pasażerski do Złotoryi coraz bliżej
Jest bardzo duża szansa, że w ciągu najbliższych 4 lat pociągi pasażerskie znowu pojadą przez nasze miasto. Przywrócenie połączenia kolejowego z
Legnicy do Jeleniej Góry przez Złotoryję znalazło się wśród priorytetów samorządu województwa dolnośląskiego. Pieniądze na rewitalizację linii mają
pochodzić w głównej mierze z rządowego programu Kolej Plus.

W

czwartek 28 marca sejmik dolnośląski podjął bardzo ważną uchwałę, w
której deklaruje chęć udziału w rządowym
programie Kolej Plus i realizacji przedstawionych w nim inwestycji kolejowych
znajdujących się na terenie naszego województwa. Co więcej, sejmik chce, żeby
rząd potraktował Dolny Śląsk jako poligon
doświadczalny dla rewitalizacji regionalnej
i lokalnej infrastruktury kolejowej. Samorządowcy z Wrocławia proponują, by na
pierwszych liniach przejmowanych przez
samorząd województwa został przeprowadzony pilotaż tego programu – tak, by prace
mogły się rozpocząć jeszcze w tym roku.
Wśród 20 przedsięwzięć, które zamierza
wesprzeć rząd, jest m.in. rewitalizacja linii
Legnica-Złotoryja-Jelenia Góra. Przypomnijmy, że Złotoryja to obecnie jedno z
trzech miast powiatowych na Dolnym Śląsku, które nie mają połączeń kolejowych.
Stanowimy jeden z najbardziej izolowanych
komunikacyjnie obszarów województwa.
Udział samorządu Dolnego Śląska w programie Kolej Plus ma to zmienić i do Złotoryi
mają zacząć kursować szynobusy Kolei
Dolnośląskich.
– Dolny Śląsk ma szanse uzyskać co najmniej
370 mln zł na kolej i poddać rewitalizacji w
ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej ok.
275 km linii – pisze Piotr Karwan, radny
sejmiku, na Facebooku.
Pociągi mają też wrócić m.in. do Karpa-

cza, Świeradowa Zdroju, Radkowa (Góry
Stołowe), Bielawy i Pieszyc (Góry Sowie),
Niemczy, Nowej Rudy, Chocianowa czy
Przemkowa. Sejmik chce bowiem zapewnić
bezpośrednie połączenia Wrocławia lub byłych ośrodków wojewódzkich z tymi miastami oraz ważnymi obszarami turystycznymi,
przyrodniczymi czy zabytkowymi o znaczeniu ponadregionalnym, które są obecnie
pozbawione transportu kolejowego.
obert Pawłowski uważa, że zrobiony
został milowy krok, aby do Złotoryi
wróciły pociągi pasażerskie. – Inwestycja
zyska dofinansowanie rządowe w wysokości 85 proc. Część linii kolejowych
przejmie samorząd, ważniejsze jednak, że
te odcinki, które pozostaną przy PKP, czyli
np. Złotoryja-Legnica, również uzyskają
finansowanie – twierdzi burmistrz.
Przypomnijmy: Urząd Miejski w Złotoryi od
kilku lat angażuje się w reanimację liczącego
82 km połączenia kolejowego Legnica-Jelenia
Góra, lobbując wśród polityków i urzędników.
Prawie 2 lata temu w złotoryjskim ratuszu
odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli samorządu, Kolei Dolnośląskich, spółek
kolejowych oraz naukowców, która była poświęcona reaktywacji pociągów pasażerskich
w rejonie Złotoryi i Lwówka Śl. – Możemy
mówić o wykluczeniu komunikacyjnym tego
regionu naszego województwa – wprost wtedy powiedział Piotr Rachwalski, ówczesny
prezes spółki Koleje Dolnośląskie. – Chodzi
nam o zwiększenie mobilności mieszkań-

R

ców, o przywrócenia połączeń pasażerskich,
dzięki którym mogliby dojeżdżać pociągiem
do pracy i szkoły. To mit, że każdy dziś ma
samochód. Reaktywacja linii zapewniłaby też
szybkie połączenie kolejowe z Wrocławiem.
Dobrze byłoby ją uruchomić zanim ruszy modernizacji autostrady A4 Wrocław-Legnica.
Ta inwestycja grozi paraliżem transportowym
Dolnego Śląska, zwłaszcza po otwarciu dróg
ekspresowych S3 i S5 – podkreślał podczas
tamtego spotkania Robert Pawłowski.
amorząd województwa dolnośląskiego
jest krajowym liderem jeśli chodzi o
wzrost liczby podróżnych w regionalnym
transporcie zbiorowym. Jako pierwszy w
Polsce utworzył własnego regionalnego
przewoźnika kolejowego (spółka Koleje
Dolnośląskie), przejął też od PKP część
niszczejącej i nieużywanej infrastruktury
kolejowej i przywrócił na niej połączenia. Od
2018 r. zarząd województwa prowadzi procedury przejęcia kolejnych 22 nieczynnych lub
zlikwidowanych linii kolejowych od PKP SA
i PKP PLK o łącznej długości 300 km. Wśród
nich znajdują się zdegradowane odcinki ze

S

Złotoryi do Lwówka Śl. oraz z Lwówka do
Jeleniej Góry, po którym pociąg ostatni pasażerski przejechał w grudniu 2016 r. Z kolei
na odcinku z Legnicy do Lwówka Śląskiego
(LK 284) aktualnie odbywa się jedynie ruch
towarowy do Jerzmanic Zdroju i Krzeniowa.
Problemy zaczynają się za Jerzmanicami,
skąd do Lwówka Śl. linia jest nieprzejezdna,
tory w niektórych miejscach są podmyte
lub szyn po prostu brakuje, torowisko jest
zarośnięte, a w Pielgrzymce został zdemontowany znad drogi powiatowej wiadukt
(skala degradacji widoczna jest na zdjęciach
poniżej). Przed dwoma laty koszt jej remontu
szacowano na ok. 140-200 mln zł.
aki pisze portal www.rynek-kolejowy.
pl, na Program Uzupełniania Lokalnej i
Regionalnej Infrastruktury Kolejowej (Kolej Plus) rząd zamierza przeznaczyć 6-7 mld
zł. Ma on doprowadzić do odbudowy linii
kolejowych do mniejszych miejscowości
lub budowy całkiem nowych szlaków (razem 20 odcinków). Realizacja programu
zaplanowana jest na lata 2019-2023.

J

(as)

Zastrzyk finansowy
dla zabytków
Dwa zabytkowe kościoły w Złotoryi otrzymają doﬁnansowanie do remontów i prac konserwatorskich z budżetu województwa dolnośląskiego.
Urząd marszałkowski przekaże złotoryjskim paraﬁom 160 tys. zł.

P

arafia Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny uzyskała dotacje na 3 zadania:
kontynuację prac konserwatorskich przy
portalu wejścia głównego do kościoła Mariackiego (30 tys. zł), renowację kamiennej
elewacji wraz z maswerkami na ścianie
południowej świątyni, od strony starostwa
(35 tys. zł) oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji ściany zachodniej
(frontowej, przy krzyżu misyjnym – 55 tys.
zł). Dzięki tym środkom parafia jeszcze w

tym roku zamierza odnowić m.in. schody w
wejściu głównym.
Dofinansowanie trafi też do klasztoru
Zakonu Braci Mniejszych w Złotoryi.
Franciszkanie starali się o wsparcie prac
odwodnieniu i odprowadzeniu wód opadowych z kościoła św. Jadwigi. Otrzymali z
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego we Wrocławiu kwotę 40
tys. zł.
(as)
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Spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkiej Nocy,

Przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
wiosennego optymizmu oraz jak najwięcej
radosnych przeżyć
w gronie najbliższych,
wszystkim mieszkańcom Gminy Złotoryja
życzą
Przewodniczący Rady Gminy Jacek Parański
Wójt Gminy Złotoryja Jan Tymczyszyn
oraz pracownicy urzędu.

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.
 Kosztołowicz P., Kosztołowicz D. (oprac.), Chemia: zbiór zadań
maturalnych lata 2010-2018 poziom rozszerzony – Zbiór zawiera
wszystkie zadania z arkuszy maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z lat 2010-2018 (poziom rozszerzony). Zadania są podzielone i uporządkowane tematycznie według rozdziałów występujących
w typowym programie nauczania chemii w szkole. Do wszystkich
zadań podano szkice rozwiązań i odpowiedzi. Przedstawiony zbiór
pozwala zorientować się, jakiego typu zadań i o jakiej skali trudności
może spodziewać się na egzaminie przyszły maturzysta. Zbiór może
być świetnym materiałem do samodzielnego przygotowania się do
egzaminu. Może również być pomocny nauczycielowi w zaplanowaniu cyklu powtórzeń przygotowujących do matury.
 Błaszczykiewicz W., Jerun O., Wawrzkowicz A., Teraz matura:
geografia. Vademecum, wyd. 5 – Publikacja „Teraz matura. Vademecum” umożliwia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie się do matury z geografii. Pomaga usystematyzować wiedzę
dzięki uporządkowanej i czytelnej formie. Dostarcza wskazówek i
przykładów pokazujących, jak wykorzystywać nabytą wiedzę do
rozwiązywania różnych typów zadań maturalnych dzięki przykładom
rozwiązanym krok po kroku. Umożliwia powtórzenie wymaganych na
maturze treści z gimnazjum dzięki rozdziałowi „Geografia regionalna
świata – powtórka po gimnazjum”. Książka zapewnia za pomocą kodu
dostęp do różnorodnych materiałów przygotowujących do matury z
geografii, umieszczonych na portalu www.terazmatura.pl

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

Na zbliżające się Święta Wielkanocne
moc serdecznych, pachnących wiosną
życzeń.
zdrowia, radości oraz pomyślności.
Niech te święta będą pełne nadziei i wiary,
radosnych spotkań przy wielkanocnym
stole
oraz smacznego święconego
jajka
życzą Dyrektor oraz
Pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Złotoryi
Informujemy, że 20 kwietnia
(Wielka Sobota)
biblioteka będzie nieczynna.

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana
(działka nr 173/36 o pow. 0,1152
ha) położona na obrzeżach miasta
Złotoryi (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej; działka o kształcie regularnym, prostokątna. Do nieruchomości prowadzi wytyczona geodezyjnie nieutwardzona gruntowa droga
publiczna. W chwili obecnej działka
użytkowana rolniczo.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII – grunty
orne.
Cena nieruchomości: 127 243,50
zł brutto (103 450 zł netto plus
23% VAT – 23 793,50 zł).
Wadium: 12 800 zł do dnia 6
maja 2019 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 1280 zł.
Termin przetargu: 10 maja 2019
r., godz. 11:00.
Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa
i kanalizacja sanitarna w działce
225/4 (w odległości od 10 do 70
metrów).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi
uchwalonego przez Radę Miejską
w Złotoryi uchwałą nr XXVII/175/04
z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Doln. z 31.12.2004 r., nr 263,
poz. 4654), zmienionego uchwałą
nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w
Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2.08.2007 r.,
nr 185, poz. 2390): MN – tereny

projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Nieruchomość stanowi własność
Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest
obciążona prawami osób trzecich i
nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ustala się wysokość postąpienia w
wysokości nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku
o nabycie nieruchomości przez
osoby ﬁzyczne i prawne, którym
przysługuje pierwszeństwo w
nabyciu ww. nieruchomości na
podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami,
upłynął dnia 3.04.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10
maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1
(sala nr 11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6
maja 2019 r. przelewem na konto
Urzędu Miejskiego w Złotoryi:
Powiatowy Bank Spółdzielczy
w Złotoryi, nr rachunku: 83-86580009-0000-3506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty
wadium należy wpisać numer
nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani
są posiadać dokumenty: dowód

tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące
osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo
w formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny
zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego
w razie uchylenia się uczestnika
przetargu, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy sprzedaży w
formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu
podlega w całości zapłacie nie
później niż do dnia podpisania
aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany
osobie ustalonej jako nabywca
nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu
21 dni od dnia rozstrzygnięcia
przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej,
koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty
sądowe związane z dokonaniem
wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące
przetargu można uzyskać w
Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl.
Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok.
2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91
26), w dni robocze w godzinach
8:00-15:00.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG
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REPERTUAR
MANU, BĄDŹ SOBĄ
Manu (Adam Zdrójkowski) dorasta w kochającej rodzinie,
wierząc, że jest mewą. Jednak w trakcie pierwszej lekcji latania
okazuje się, że należy do zupełnie innego gatunku skrzydlatych.
Odrzucony przez swoje dotychczasowe stado, opuszcza rodzinne
gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej tożsamości. Na swojej
drodze spotyka ptasie rodzeństwo jerzyków, które szybko
przyjmuje go do swojej paczki. Przyjaciołom towarzyszy pewien
przerośnięty, niepotrafiący latać, ale za to bardzo sympatyczny
indyk Percival (Czesław Mozil). Wkrótce wszystkie gatunki będą
musiały połączyć siły, aby stawić czoła gangowi gryzoni, który
specjalizuje się w podkradaniu ptasich jaj. Za rogiem czai się jednak
kolejne niebezpieczeństwo, które pokaże, że w byciu sobą jest moc, a różnienie się od
innych bywa bardziej przydatne niż wszystkim się może wydawać.
Gatunek: animacja. Produkcja: Niemcy.
Premiera: 5 kwietnia 2019. Czas trwania: 90 min.
Reżyseria: Christian Haas, Andrea Block. Dni seansów: 26.04.2019-30.04.2019.
HELLBOY
Kultowy superbohater z piekła rodem powraca, by ocalić świat
przed mityczną królową czarownic! Kolejna odsłona cyklu, którego
poprzednie dwie części zarobiły ponad 260 mln USD. Pojmana i
unieszkodliwiona przed wiekami królowa czarownic powraca do
naszego świata, by znów nieść śmierć i zniszczenie. Jej demoniczny
plan zakłada sprowadzenie na Ziemię plag tak potężnych, że ludzkość
nie ma z nimi żadnych szans. Tylko bohater o tak piekielnych
korzeniach jak Hellboy jest w stanie stawić czoła zagrożeniu i podjąć
walkę z czarownicą i jej armią. Jego szanse wzrosną jeszcze bardziej,
gdy okaże się dziedzicem potęgi samego Króla Artura. Jednak nawet
on w pojedynkę nie jest w stanie wygrać wojny z siłami zła. Zanim dojdzie do decydującego
starcia, Hellboy musi odzyskać swych dawnych sprzymierzeńców…
Gatunek: sci-fi. Produkcja: USA. Premiera: 12 kwietnia 2019.
Czas trwania: 121 min. Reżyseria: Neil Marshall.
Obsada: David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane.
Dni seansów: 26.04.2019-30.04.2019 i 6.05-7.05.2019.
AFTER
Ekranizacja bestsellerowej powieści Anny Todd okrzykniętej
najnowszym fenomenem wydawniczym na miarę „Sagi zmierzch”
i „Pięćdziesięciu twarzy Greya”! Opowieść o namiętności, która
wywraca świat do góry nogami, zachwyciła ponad 1,5 miliarda
czytelników w ponad 40 krajach! Pilna uczennica i oddana córka
Tessa Young zaczyna pierwszy rok college’u z wielkimi ambicjami.
Doskonale wie, co chce osiągnąć, jaką drogą ma podążać i kim
powinna się stać. To uporządkowane życie rozpadnie się jak domek
z kart w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego Hardina Scotta. W
jego spojrzeniu kryje się mrok, jego ciało pokrywają tatuaże, a jego
zachowanie pełne jest buntu. Hardin jest wszystkim, czego Tessa starała się unikać w
dotychczasowym życiu, ale po jednym spotkaniu nad jeziorem stanie się wszystkim, czego
Tessa będzie odtąd pragnąć. Chłopak otworzy przed grzeczną i do bólu przyzwoitą Tessą,
świat uczuć, doznań i namiętności, o jakie nigdy wcześniej, by siebie nie podejrzewała.
Odtąd nic już nie będzie takie samo… szczególnie, że wkrótce na jaw wyjdzie tajemnica z
przeszłości Hardina Scotta.
Gatunek: romans. Produkcja: USA. Premiera: 12 kwietnia 2019.
Czas trwania: 106 min. Reżyseria: Jeny Gage.
Obsada: Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair.
Dni seansów: 26.04.2019-30.04.2019 i 6.05-7.05.2019.
PRAZIOMEK
Pełna
humoru
i
szalonych
przygód
opowieść
o
zakręconym poszukiwaczu przygód i jego niezwykłym przyjacielu,
który oficjalnie nie istnieje. W polskiej wersji językowej w roli
tytułowej Piotr Adamczyk! Charyzmatyczny sir Lionel Frost to
najwybitniejszy na świecie tropiciel mitów i potworów. W każdym
razie za takiego sam się uważa. Problem w tym, że cieszy się
raczej opinią postrzelonego dziwaka niż szacownego naukowca.
Nic dziwnego zatem, że chętnie skorzysta z okazji, by udowodnić
całemu światu, jaki to z niego Indiana Jones. Na listowne
zaproszenie intrygującego nieznajomego wyrusza w dzikie ostępy
Ameryki Północnej, by odnaleźć i ujawnić najbardziej tajemniczą
z mitycznych istot – brakujące ogniwo, czyli najbliższego przodka człowieka zwanego
także Wielką Stopą. Łowca przygód po przybyciu na miejsce dokona dwóch niezwykłych
odkryć! Po pierwsze: zaproszenie było podstępem. Po drugie: jego autor to… niestety tego
nie możemy zdradzić. Razem z nim sir Lionel wyrusza w dalszą pełną przygód podróż, by
dokonać odkrycia znacznie większego niż kiedykolwiek mógł pomarzyć!
Gatunek: animacja. Produkcja: USA. Premiera: 22 kwietnia 2019.
Czas trwania: 95 min. Reżyseria: Chris Butler.
Dni seansów: 2.04, 4.05, 6.06, 7.05.2019 i 10.05.2019-14.05.2019.
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PRZEDSZKOLANKA
Lisa ma szczęśliwą rodzinę, pracę, którą lubi i ładny dom na
przedmieściach Nowego Jorku, ale tak naprawdę od zawsze chciała
być artystką. Kiedy przypadkiem odkrywa geniusz poetycki swojego
pięcioletniego ucznia, postanawia zrobić wszystko, aby nie został
zmarnowany. Wiara, że chłopiec, w przeciwieństwie do niej, ma
szansę zostać wybitnym twórcą, zamienia się w niebezpieczną obsesję.
Recenzent brytyjskiego „Guardiana” przyznał „Przedszkolance” pięć
gwiazdek, pisząc, że „to prawdopodobnie jedyny film o poezji z pełnym
napięcia zakończeniem prosto z rasowego thrillera”, a „Hollywood Reporter” zachwycił
się pięknem drobnych, zaobserwowanych ukradkiem momentów, które składają się na
historię wyjątkowej relacji między przedszkolanką a jej kilkuletnim uczniem.
Gatunek: dramat. Produkcja: USA. Premiera: 29 marca 2019. Czas trwania: 99 min.
Reżyseria: Sara Colangelo.
Obsada: Maggie Gyllenhaal, Gael Garcia Bernal. Dni seansów: 4.05.2019-5.05.2019.
CÓRKA TRENERA
Upalne lato. Maciej Kornet (Jacek Braciak) podróżuje po Polsce wraz
z 17-letnią córką Wiktorią (Karolina Bruchnicka). Od wielu lat są
tylko we dwoje, zawsze razem. Ich trasę wyznaczają zawody w tenisie
ziemnym. Ona jest jego oczkiem w głowie, córeczką tatusia i jego
wielką chlubą. Chciałby, aby była najlepsza. On jest dla niej całym
światem. Do czasu, gdy dołącza do nich Igor (Bartłomiej Kowalski),
dobrze zapowiadający się zawodnik, którego Maciej Kornet zacznie
trenować. Dzięki niemu Wiktoria otworzy się na nowe doznania. Pierwszy papieros,
pierwszy kieliszek alkoholu, pierwsza miłość. Cała trójka wyruszy w długą podróż
rozklekotanym vanem, podczas której każdy będzie chciał osiągnąć swój cel. Pełna
dyskretnego humoru historia o poszukiwaniu własnej drogi.
Gatunek: dramat. Produkcja: Polska. Premiera: 1 marca 2019.
Czas trwania: 90 min. Reżyseria: Łukasz Grzegorzek. Obsada: Jacek Braciak, Karolina
Bruchnicka, Agata Buzek, Piotr Żurawski, Bartłomiej Kowalski.
Dni seansów: 4.05.2019-5.05.2019.
AVENGERS. KONIEC GRY
Najbardziej wyczekiwana produkcja tego roku, Avengers: Koniec gry,
to bezprecedensowa filmowa podróż będąca punktem kulminacyjnym
budowanego od dekady filmowego uniwersum Marvela. Kiedy połowa
populacji Wszechświata została unicestwiona, a drużyna Avengers rozbita,
pozostali superbohaterowie będą zmuszeni stawić czoła potężnemu
Thanosowi. Kto zwycięży w tym ostatecznym starciu życia i śmierci…
Premiera: 25 kwietnia 2019. Produkcja: USA. Gatunek: sci-fi.
Czas trwania: 180 min. Reżyser: Anthony Russo, Joe Russo.
Obsada: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Josh Brolin, Brie Larson,
Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Paul Rudd.
Dni seansów: 10.05.2019-14.05.2019 i 17.05.2019-21.05.2019.
SMĘTARZ DLA ZWIERZAKÓW
Czasem lepiej pozwolić umarłym pozostać martwymi... Film na podstawie
kultowej powieści Stephena Kinga. Doktor Louis Creed (Jason Clarke)
przeprowadza się z żoną (Amy Seimetz) i dwojgiem dzieci z Bostonu
do wiejskiego Maine, by tam wieść ciche i spokojne życie. W lesie
nieopodal domu odkrywa dziwne, tajemnicze cmentarzysko podpisane
przez nieznające ortografii dzieci jako „Smętarz dla zwierzaków”. Gdy
pod kołami ciężarówki ginie ukochany kot jego córki, a ojciec nie ma
pojęcia, jak powiedzieć o tym sześciolatce, z pomocą przychodzi sąsiad Jud (John Lithgow).
Starszy człowiek prowadzi Louisa głębiej w las, na jeszcze starszy cmentarz zwierząt gdzie
zakopują kota córki. Następnego dnia kot wraca, a Louis domyśla się, że stary cmentarz na
długo nie zachowuje w swojej ziemi zmarłych. Wkrótce w rodzinie dochodzi do tragedii
i Louis decyduje się zakopać na cmentarzu tragicznie zmarłą córkę, która wraca tej samej
nocy, ale nie jest już taka sama…
Gatunek: horror. Produkcja: USA. Premiera: 3 maja 2019. Czas trwania: 100 min.
Reżyseria: Kevin Kölsch, Dennis Widmyer.
Dni seansów: 17.05.2019-21.05.2019.
MIRAI
Mirai to intymna opowieść o rodzącej się zazdrości, która wdziera się
w życie 5-letniego Kuna wraz z pojawieniem się w domu młodszej
siostry, Mirai. Tym bardziej intymna, bo reżyser oparł jej fabułę na
obserwacji zachowania własnego syna. Do rzeczywistości – jak zawsze –
wprowadził warstwę magiczną: Kun odkrywa, że w ogrodzie za domem
może podróżować w czasie – wyrusza w przyszłość na spotkanie z
nastoletnią już Mirai i w przeszłość, gdzie spotyka swoją mamę z czasów
dzieciństwa i odkrywa jej równie krnąbrną jak swoja naturę. Spotyka też dziadka, miłośnika
motocykli i żołnierza. Dowiaduje się, że rodzinne mity to niekoniecznie tylko opowieści.
Hosoda miesza porządki czasowe, nieoczekiwanie przenosi bohaterów z jednej przestrzeni
w drugą, przeplata wytwory wyobraźni z tu i teraz, prowadzi widza przez doświadczenia
różnych pokoleń. Reżyser przyznaje, że jego intencją było stworzenie filmu chłonącego to,
co dzieje się wokół: japońskie społeczeństwo wydaje się być zaprojektowane dla dorosłych,
a Mirai ma przypomnieć o tym, że dzieci też są jego częścią i nie należy o nich zapominać.
Gatunek: animacja. Produkcja: Japonia. Premiera: 1 lutego 2019. Czas trwania: 100 min.
Reżyseria: Mamoru Hosoda. Dni seansów: 17.05.2019-21.05.2019.
Szczegółowe dni i godziny seansów na stronie: www.kinoaurum.pl i www.zokir.pl
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SAT potrafi
nieźle walczyć
Zawodnicy Sportowej Akademii Taekwon-do ze Złotoryi i
Jawora kolejny raz udowodnili, że należą do czołówki klubów na Dolnym Śląsku.

W

hali widowiskowo-sportowej w Brzegu Dolnym
odbyły się Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Taekwon-do, które
stanowiły pierwszą eliminację
do majowych mistrzostw Polski
juniorów i mistrzostw Polski juniorów młodszych. Podopieczni
Gabrieli i Karola Forgielów wywalczyli 16 medali.
Krążki dla sekcji złotoryjskiej
zdobyli: Maja Górska (2. miejsce,
walki juniorek -60 kg), Szymon
Malec (srebro, junior -62 kg),
Jakub Serok (srebro, junior -68
kg), Marek Zdancewicz (brąz,
techniki specjalne juniorów oraz
3 miejsce wśród juniorów +75
kg), Nikodem Gadziński (srebro,
techniki specjalne juniorów oraz
3. miejsce wśród juniorów -68
kg), Roch Durachta (brąz, junior
młodszy -52 kg), Amelia Wałek (2
miejsce wśród juniorek młodszych
-60 kg), Maciej Gorzkowski (brąz
w kat. juniorów +75 kg).

Z

awodnicy SAT przywieźli
kilka medali z ogólnopolskiego turnieju Grand Prix Polski
Taekwon-do w Głubczycach. Na
matach spotkało się 273 uczestników, w tym 13 z SAT Złotoryja-Jawor. Zawodnicy SAT
zdobyli 7 medali, w tym 1 złoty i
6 brązowych.
Krążki dla naszego miasta w
rywalizacji stopni uczniowskich
zdobyli: Nikodem Gadziński (brąz
w walkach -68 kg juniorów), Maciej Gorzkowski (brąz w kat. +75
kg juniorów).
W rywalizacji stopni mistrzowskich Jakub Serok i Szymon
Malec potwierdzili swój wysoki
poziom sportowy, zdobywając
brązowe medale odpowiednio w
kategoriach -68 kg juniorów i -62
kg juniorów).
Trenerami zawodników są Gabriela i Karol Forgielowie.
(reds)

Wyścig z widokiem na
Karkonosze
biegu na dystansie 21,197
km pobiegło 500 zawodników. Wśród nich znaleźli się
także złotoryjanie. Oto wyniki
reprezentantów naszego miasta:
102. miejsce Maksym Smirnov (1:44:01), 203. Marcin Hec
(OLAWS, 1:53:57), 254. Andrzej Cukrowski (ZLB, 1:59:22),
332. Bogdan Biernat (OLAWS,
2:08:04), 333. Adam Kołodziej
(OLAWS, 2:08:04), 343. Marian
Kret (OLAWS, 2:09:17).

W biegu na dystansie 10 kilometrów również nie mogło zabraknąć
złotoryjan, którzy zajęli następujące miejsca: 3. Marcin Pawłowski
(OLAWS, 35:17), 66. Daniel Duda
(OLAWS, 45:00), 67. Tomasz Hołówka (OLAWS, 45:03), 107. Piotr
Chrobak (OLAWS, 47:56), 176.
Katarzyna Łukasiewicz (OLAWS,
51:54), 212. Magdalena Pleskacewicz (OLAWS, 54:06), 283. Iwona
Nowak (ZLB, 58:11).

Zawodnicy Jerzmanicko-Złotoryjskiego Centrum Ju-jitsu
Rayon Riu wystartowali w 7. edycji Ogólnopolskiego Turnieju Sztuk Walk w Zielonej Górze.
entrum wystawiło 2 zawodników. W kategorii powyżej
60 kg grappling srebrny medal
wywalczył Michał Rosiak. Wśród
seniorów w kategorii pow. 75
kg grappling zwyciężył Mateusz
Żuberek.
Zawodników przygotował sensei
Marek Cwojdziński.

Trzecią konkurencją XI edycji Otwartej Ligi Amatorów Wieloboju Sportowego było pływanie.

Z

Podczas 25. edycji ACEA
Maratonu Internationale di
Roma nie zabrakło akcentu
złotoryjskiego.

T

ę jubileuszową edycję maratonu w regulaminowym limicie
czasu ukończyło 8862 biegaczy.
Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy z Etiopii, którzy zarówno
wśród kobiet, jak i mężczyzn zajęli wszystkie stopnie podium.
W tych zawodach wystartował także zawodnik OLAWS-a
Złotoryja Michał Jokiel, który z
czasem 2:48:16 uplasował się na
bardzo dobrym 58. miejscu (w
M30 był 35.).
Taki rezultat pozwolił naszemu
zawodnikowi zostać najlepszym
Polakiem startującym w maratonie.
Warto dodać, że czasem uzyskanym w Rzymie Michał Jokiel poprawił niedawny rekord życiowy.

Organizatorem zawodów była
Polska Akademia Ju-jitsu.
W turnieju udział wzięło niemal
300 zawodników z klubów ju-jitsu
oraz karate z całej Polski.
Warto dodać, że Rayon Riu,
oprócz trenowania zawodników
jest organizatorem zajęć z samoobrony dla pań.
(reds)

awody zostały przeprowadzone na krytej pływalni w Chojnowie. Do rywalizacji przystąpiło
13 zawodników, którzy musieli
zaliczyć dwubój pływacki, w
skład którego wchodził sprint
stylem dowolnym na dystansie 50
metrów i dystans 500-metrowy.
Suma zdobytych punktów decydowała o zajętym miejscu w
ogólnej klasyfikacji.
Najlepszymi pływakami OLAWS-a w sezonie 2019 zostali:
 mężczyźni (kolejno): Mirosław
Kopiński (Złotoryja), Marcin
Pawłowski (Wilków), Tomasz
Szpiter (Złotoryja), Marcin Wilk
(Złotoryja), Piotr Korzystko (Złotoryja), Piotr Kocyła (Złotoryja),

Tomasz Bosakiewicz (Złotoryja),
Sebastian Dorsz (Złotoryja),
Adam Kołodziej (Złotoryja), Mirosław Widziewicz (Złotoryja),
Michał Jokiel (Nowy Kościół);
 kobiety: Paulina Dorsz (Złotoryja), Kinga Zagdańska (Wilków).
Po 3 konkurencjach na pozycję
lidera wskoczyli Mirosław Kopiński oraz Kinga Zagdańska.
Nad bezpieczeństwem startujących czuwał złotoryjski ratownik
Adam Czernatowicz.
Następna konkurencja – strzelectwo odbędzie się 27 kwietnia.
Więcej informacji pod numerami
tel. 600 235 150, 696 442 175.
(Franki/reds)

Kilka meczów bez wygranej
Górnik Złotoryja ma kłopoty ze zdobyciem kompletu punktów. Tym razem nie zdobył żadnego.

W

niedzielę 14 kwietnia nasi
piłkarze nożni przegrali
na wyjeździe 1:3. Sparta Rudna,
która okupuje drugą połowę tabeli,
tryumfowała na własnym boisku.
Aktualnie Górnik, z dorobkiem

31 pkt. i 1 meczem zaległym,
zajmuje 6. miejsce w tabeli IV ligi
(grupa dolnośląska, zachód).
Wcześniej nasi piłkarze zremisowali 0:0 z Prochowiczanką Prochowice i Victorią Ruszów.
(ms)

Biegają nie
tylko do
Romańczyk najlepszy
pożarów
W Dębnie (woj. zachodniopomorskie) odbyły się 6.
mistrzostwa Polski strażaków w maratonie. Komendę
Powiatową PSP w Złotoryi
reprezentowało 2 funkcjonariuszy.

(reds)

Walczyli o medale
i wywalczyli
C

Amatorzy popłynęli
w siną dal

(reds)

Kilkunastu złotoryjan pobiegło w 7. edycji Półmaratonu
Jeleniogórskiego i Jeleniogórskiej Dziesiątki.

W

Najlepszy
Polak w
barwach
OLAWS-a

Od lewej: Kamil Wieruszewski, komendant Tomasz Herbut, Mariusz Brożyna

M

araton nie należał do łatwych z powodu trudnych
warunków atmosferycznych. Bieg
ukończyło 2294 zawodników.
W klasyfikacji open asp. sztab.
Kamil Wieruszewski uplasował
się na 664. pozycji (z czasem
3:46:59 – rekord życiowy). Jego
kolega kpt. Mariusz Brożyna
dobiegł do mety jako 1642. (czas
4:29:09).
W klasyfikacji strażaków dało im
to odpowiednio 21. i 34. miejsce.
(reds)

Podczas strzeleckiego Puchar Wiosny we Wrocławiu Złotoryję reprezentowało 12 zawodników. Jeden z nich przywiózł
do domu złoto.

N

ajwiększy sukces odniósł
sztandarowy zawodnik Agatu Złotoryja Daniel Romańczyk,
który zwyciężył w silnie obsadzonej konkurencji karabin dowolny
60 strzałów leżąc.
Romańczyk wystrzelał 627,7
pkt. To o ponad 2 oczka więcej niż
zdobywca drugiego miejsca i aktualny mistrz świata w konkurencji
kdw 3x40 Tomasz Bartnik z Legii
Warszawa (625,4 pkt.).
W konkurencji kdw 300 m.

Szymon Słowik strzelił 612,1 pkt.
i zajął 20. miejsce.
Natomiast w kpn 60 Szymon
Matuszewski, jako ósmy zawodnik, zakwalifikował się do finału,
ustanawiając swój rekord życiowy
(617,5 pkt.). Finał zakończył na 6.
pozycji (162,2 pkt.).
Niezły wynik w pistolecie sportowym 30+30 uzyskała Sandra
Musielak, zdobywając 559 pkt.,
co dało jej 20. miejsce.
(reds)

Silni wychowawcy
We Wrocławiu odbyły się 9. Mistrzostwa Polski Nauczycieli
w Wyciskaniu Wielokrotnym Sztangi Leżąc.

D

o zawodów przystąpiło wielu
przedstawicieli oświaty z całej Polski. Wśród nich nie mogło
zabraknąć nauczycieli z naszego
regionu, a dokładnie wychowawców Zakładu Poprawczego
w Jerzmanicach-Zdroju, którzy
drużynowo zdobyli tytuł wicemistrzów Polski. W składzie znaleźli
się: Piotr Kocyła i Jerzy Cibor.

Obaj wychowawcy są zawodnikami klubu OLAWS Złotoryja.
Jerzy Cibor w klasyfikacji indywidualnej 100 kg zajął 3. miejsce,
a w klasyfikacji indywidualnej 50
kg był 4. Piotr Kocyła w klasyfikacji 50 kg uplasował się na 7.
miejscu.
(reds)
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OG£OSZENIA
DROBNE

Gabinet
Stomatologiczny

 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

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 ,Wilkowie
(Nowa Ziemia), Leszczynie i Kozowie przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
(zarządzenie nr 0050.25.2019
Wójta Gminy Złotoryja z dnia 26
marca 2019 r.).

Anna Sobieszek

lek. stomatolog
przyjmuje: poniedziałek, wtorek,
czwartek 14-19, środa 9-14

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

Tel. 76 878 14 74

FOTOGRAFIA CYFROWA GABINET KARDIOLOGICZNY
Roman Szpala

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

i czarno-białe)
 Odbitki z wszelkich nośników
cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)
 Zdjęcia z ﬁlmów amatorskich
 Retusz i reprodukcja starych fotograﬁi
 Filmy, ramki, albumy, baterie.

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

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy
Burmistrz Miasta Wojcieszów
informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Wojcieszów przy ul. Pocztowej nr 1 oraz na stronie internetowej gminawojcieszow.bipgmina/
prawo_lokalne/zarządzenia został
podany do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik do
zarządzenia Burmistrza Miasta
Wojcieszów nr 0050.63.2019.

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  dekarz  dekorator i projektant wnętrz  elektryk  instruktor terapii
zajęciowej  kasjer-sprzedawca (dla osoby niepełnosprawnej)  kelner  kierowca
 kierowca autobusu  kierowca samochodu ciężarowego C+E  kierowca-pracownik
budowlany  lektor języka angielskiego  lektor języka niemieckiego
 malarz konstrukcji stalowych  mechanik  mechanik pojazdów samochodowych
 monter schodów drewnianych  murarz  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 operator ładowarki  operator maszyn  operator wózka widłowego  operator wózków
jezdniowych  pielęgniarka  pomoc kuchenna  pomocnik cieśli  pomocnik
stolarza  pracownik budowlany  pracownik działu zapewnienia jakości  pracownik
porządkowy  pracownik produkcji  robotnik gospodarczy  rzeźnik-wędliniarz
 serwisant mobilny ładowarek czołowych  spawacz  spawacz konstrukcji stalowych
 spedytor  sprzedawca  sprzedawca towarów  sprzedawca-doradca klienta  ślusarz
 ślusarz-mechanik  ślusarz-spawacz  terapeuta zajęciowy
 trener komputerowy
OFERT STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 bufetowa  konserwator  kosztorysant budowlany  magazynier  mechanik pojazdów
samochodowych  operator maszyn rozlewniczych  pakowacz ręczny  pomoc
administracyjna  pomoc kuchenna  pracownik administracyjno-biurowy  pracownik
biurowy  pracownik budowlany  pracownik terenów zieleni  referent administracyjny
 referent administracyjny  robotnik drogowy  robotnik gospodarczy
 salowa  specjalista ds. administracji  specjalista ds. technicznych
 sprzedawca  ślusarz  wulkanizator
OFERTY PRACY PRZEKAZYWANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY
DO UPOWSZECHNIENIA NA TERENIE POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
 agent nieruchomości  agent ubezpieczeniowy-doradca klienta  asystent projektanta
 drukarz  instruktor nauki jazdy kat. B, C  kasjer  kelner  kierowca samochodu
ciężarowego  lekarz weterynarii  malarz-piaskarz  młodszy operator maszyn
 operator maszyn obróbki CNC  płytkarz-glazurnik  podolog  pracownik fizyczny
 pracownik obsługi klienta w dziale ze zdrową żywnością  pracownik warsztatowy
 psycholog  robotnik magazynowy  sprzedawca-magazynier  stylistka paznokci
 ustawiacz maszyn  wychowawca
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.

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana
(działka nr 173/34 o pow. 0,1101
ha) położona na obrzeżach miasta
Złotoryi (obręb 2) przy ul. Jerzmanickiej; działka o kształcie regularnym – trapeza. Do nieruchomości
prowadzi wytyczona geodezyjnie
nieutwardzona gruntowa droga
publiczna. W chwili obecnej działka
użytkowana rolniczo.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII – grunty
orne.
Cena nieruchomości: 121 770 zł
brutto (99 000 zł netto plus 23%
VAT – 22 770 zł).
Wadium: 12 200 zł do dnia 6 maja
2019 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 1220 zł.
Termin przetargu: 10 maja 2019
r., godz. 10:00.
Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa
i kanalizacja sanitarna w działce
225/4 (w odległości od 10 do 70
metrów).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi
uchwalonego przez Radę Miejską
w Złotoryi uchwałą nr XXVII/175/04
z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Doln. z 31.12.2004 r., nr 263,
poz. 4654), zmienionego uchwałą
nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w
Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2.08.2007 r.,
nr 185, poz. 2390): MN – tereny

projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Nieruchomość stanowi własność
Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest
obciążona prawami osób trzecich
i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ustala się wysokość postąpienia w
wysokości nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby
ﬁzyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww.
nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, upłynął dnia
3.04.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10
maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala
nr 11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja
2019 r. przelewem na konto Urzędu
Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy
Bank Spółdzielczy w Złotoryi,
nr rachunku: 83-8658-0009-00003506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty
wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani

są posiadać dokumenty: dowód
tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące
osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w
formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny
zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego
w razie uchylenia się uczestnika
przetargu, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy sprzedaży w
formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu
podlega w całości zapłacie nie
później niż do dnia podpisania aktu
notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy
sprzedaży zostanie podany osobie
ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy
notarialnej, koszty przygotowania
dokumentacji geodezyjnej oraz
opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące
przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt
Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2
(tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91
26), w dni robocze w godzinach
8:00-15:00.
Burmistrz Miasta
Złotoryi Robert Pawłowski

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYJA ogłasza I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ
Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana
(działka nr 173/35 o pow. 0,1128
ha) położona na obrzeżach miasta Złotoryi (obręb 2) przy ul.
Jerzmanickiej; działka o kształcie
regularnym – prostokąta. Do
nieruchomości prowadzi wytyczona geodezyjnie nieutwardzona
gruntowa droga publiczna. W
chwili obecnej działka użytkowana
rolniczo.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: RII – grunty
orne.
Cena nieruchomości: 124 599 zł
brutto (101 300 zł netto plus 23%
VAT – 23 299 zł).
Wadium: 12 500 zł do dnia 6 maja
2019 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 1250 zł.
Termin przetargu: 10 maja 2019
r., godz. 10:30.
Księga wieczysta: LE1Z/00013488/5.
Uzbrojenie: sieć wodociągowa
i kanalizacja sanitarna w działce
225/4 (w odległości od 10 do 70
metrów).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi
uchwalonego przez Radę Miejską
w Złotoryi uchwałą nr XXVII/175/04
z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Doln. z 31.12.2004 r., nr 263,
poz. 4654), zmienionego uchwałą
nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w
Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r.
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2.08.2007

r., nr 185, poz. 2390): MN – tereny
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Nieruchomość stanowi własność
Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest
obciążona prawami osób trzecich i
nie jest przedmiotem zobowiązań.
Ustala się wysokość postąpienia w
wysokości nie mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych.
Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby
ﬁzyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww.
nieruchomości na podstawie art.
34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, upłynął dnia
3.04.2019 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 10
maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala
nr 11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu
jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja
2019 r. przelewem na konto Urzędu
Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy
Bank Spółdzielczy w Złotoryi,
nr rachunku: 83-8658-0009-00003506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty
wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani

są posiadać dokumenty: dowód
tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoby reprezentujące
osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w
formie aktu notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium
zostanie zaliczone na poczet ceny
zakupu dla uczestnika, który przetarg wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie
zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego
w razie uchylenia się uczestnika
przetargu, który wygrał przetarg,
od zawarcia umowy sprzedaży w
formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu
podlega w całości zapłacie nie
później niż do dnia podpisania aktu
notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy
sprzedaży zostanie podany osobie
ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi koszty zawarcia umowy
notarialnej, koszty przygotowania
dokumentacji geodezyjnej oraz
opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące
przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt
Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2
(tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91
26), w dni robocze w godzinach
8:00-15:00.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Dwudziestolatce zdrowie i kondycja dopisują
Dwudzieste urodziny świętowano w środę 3 kwietnia w złotoryjskim ośrodku kultury. Jubilatką była Przychodnia Rejonowa w Złotoryi, która od dwóch dekad leczy
pacjentów jako samodzielna placówka. I mimo że polska służba zdrowia pogrążona jest w nieustannym kryzysie, miejska lecznica radzi sobie całkiem dobrze.
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iększość złotoryjan dobrze
pamięta przychodnię jeszcze w budynku starostwa przy pl.
Niepodległości. To tam funkcjonowała przez długie lata. Nie była
wtedy samodzielną placówką, lecz
częścią złotoryjskiego ZOZ-u. W
1996 r. przeprowadziła się na ul.
Kwiską, do budynku niedoszłego
przedszkola, który trzeba było
zaadaptować do nowych funkcji
związanych z leczeniem. W środę
przychodnia świętowała jednak
jubileusz zupełnie inne wydarzenie, które przypadło 3 lata później.
A mianowicie wydzielenie się ze
szpitala i przekształcenie w samodzielny zakład opieki zdrowotnej.
Kierownictwo przychodni
zaprosiło na 20. urodziny samorządowców miasta, powiatu i
województwa – byłych i obecnych, ale także przedstawicieli
Narodowego Funduszu Zdrowia
i dyrektorów placówek ochrony
zdrowia ze Złotoryi i Legnicy. W
prezencie, poza kwiatami, dostało
żywą laurkę, czyli występy dzieci
z Przedszkola Miejskiego nr 2 i

Szkoły Podstawowej nr 3. Była
też muzyczna niespodzianka –
minirecital Malwiny Jańty i Jacka
Milińskiego.
ak na „dwudziestolatkę” przystało, miejska przychodnia
świętuje jubileusz w bardzo dobrej
kondycji – ma płynność finansową, a nie ma zobowiązań wobec
kontrahentów czy ZUS-u. Krótka
retrospekcja pokazała jednak, że
chorób wieku dziecięcego nie brakowało i żeby dobrze się rozwijać,
placówka musiała zastosować
terapię szokową. Gdy się rodziła,
pracowało w niej 87 osób. Szybko okazało się, że tak wysokiego
pułapu zatrudnienia nie jest w
stanie utrzymać ze względu na
niski poziom finansowania niektórych usług przez ówczesną kasę
chorych. Chodziło o protetykę i
stomatologię. Od razu w 1999 r.
ruszyła restrukturyzacja lecznicy,
która trwała do 2008 r. – Zatrudnienie spadło w tym czasie o 42
etaty. To pozwoliło nam jednak
utrzymać płynność finansową –
tłumaczyła Irena Mazurek, obec-
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nie już emerytka, ale która jeszcze
do niedawna przez ponad 20 lat
zajmowała się sprawami organizacyjnymi w przychodni i kierowała
pracą pielęgniarek.
Przychodnia w 1999 r. ruszała
bez sprzętu biurowego i środków
finansowych na przekształcenie.
Z pomocą miasta, które stało się
organem założycielskim dla nowej
placówki, udało się m.in. zakupić
sprzęt komputerowy dla księgowości. Dobre gospodarowanie w
kolejnych latach pozwoliło lecznicy pewnie stanąć na własnych
nogach i wzbogacić na tyle, że
mogła zakupić nowy sprzęt diagnostyczny, m.in. 2 aparaty USG,
w tym cyfrowy, kardiotokograf
czy 3 aparaty do EKG, który
poprawił dostępność do badań.
Gruntownie wyremontowano budynek, łącznie z wymianą dachu
oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
Zaawansowane są też procesy
informatyzacji zakładu, które
usprawniły wypisywanie recept,
skierowań, zleceń czy e-zwolnień
lekarskich. W tej chwili przychodnia jest gotowa pod względem
organizacyjnym i sprzętowym na
dalszą informatyzację w ochronie
zdrowia, która jest nieunikniona.
aria Filipowicz, która funkcję kierowniczki pełni od
samego początku przychodni „na
swoim”, podziękowała podczas
urodzinowej uroczystości m.in.
trzem burmistrzom Złotoryi: Jerzemu Kluzowi, Ireneuszowi Żurawskiemu i Robertowi Pawłowskiemu, za których kadencji przyszło
jej zarządzać placówką. – Za
zaufanie wobec mnie – podkreślała pani kierownik. Dziękowała
też radzie społecznej przychodni
za doradztwo, radnym miejskim,
pracownikom NFZ, a przede
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wszystkim personelowi swojej
placówki. Szczególnie wyróżniła
Irenę Mazurek, z którą prowadziła
uroczystość. – Od chwili utworzenia przychodni całym sercem
zajęła się jej urządzaniem, solidnie
wykonywała wszelkie zadania w
celu utrzymania prawidłowego
funkcjonowania zakładu. Była
zawsze niezawodna, bardzo pracowita, oddana i pomocna pacjentom
– chwaliła swoją byłą zastępczynię
Maria Filipowicz.
Trzech burmistrzów stawiło się
podczas jubileuszu na scenie i
wspólnie pogratulowało kierownictwu lecznicy okrągłej rocznicy.
– 50 proc. Polaków zna się na piłce
nożnej, 80 proc. na zarządzaniu
miastem, a wszyscy znamy się
na leczeniu – żartował Robert
Pawłowski – dziękuję, że macie
do nas, pacjentów, cierpliwość –
dodał. Gratulacje na scenie składali też dyrektorzy złotoryjskich
szkół, przedstawiciele instytucji
miejskich i powiatowych prezesi
stowarzyszeń współpracujących
z przychodnią oraz zaproszeni
goście. Dominowały oczywiście
życzenia „dobrego zdrowia”.
Po życzeniach i gratulacjach przyszedł czas na rozmowy kuluarowe
i poczęstunek w holu ośrodka. Na
jednym ze stolików można było

obejrzeć albumy pamiątkowe ze
zdjęciami ze spotkań integracyjnych organizowanych przez załogę
przychodni. – Przez 20 lat udało się
nam pojechać na 14 wycieczek krajowych. Ze zdjęć z tych wyjazdów
nasza pielęgniarka, Janina Kałuża,
przygotowała 5 albumów. To obraz
nieco innego oblicza załogi, który
pokazuje, że choć na co dzień problemów zawodowych nie brakuje,
to potrafimy się bawić i cieszyć
zdrowiem i życiem – podkreślała
Maria Filipowicz.
usług Przychodni Rejonowej
w Złotoryi korzysta obecnie 80
proc. mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości. Placówka
utrzymuje się głównie ze środków
pochodzących z umów z NFZ-em,
które stanowią 90 proc. wszystkich
przychodów. Głównym zadaniem
lecznicy pozostaje kompleksowe
zabezpieczenie usług zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki
zdrowotnej: świadczeń lekarza,
pielęgniarki i położnej POZ oraz
świadczeń pielęgniarskich w zakresie medycyny szkolnej, a także
w zakresie leczenia stomatologicznego i usług medycznych w
rodzaju ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej w poradni położniczo-ginekologicznej.
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Diabetycy rozmawiali nie tylko o cukrzycy
W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyło się po raz piąty spotkanie diabetologiczne „Złoto naszym dobrem – wiedza bogactwem”, pod honorowym patronatem burmistrza Roberta Pawłowskiego.
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a początek Monika Kaczmarek, prezes złotoryjskiego
oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, opowiedziała jak
doszło do pierwszego takiego spotkania. – W styczniu 2015 roku 3
kobiety wracały autobusem z Warszawy, zmęczone po 2-dniowym
szkoleniu edukacyjnym. Gdy
wymieniały się spostrzeżeniami,
zaczęły się zastanawiać dlaczego
takie szkolenia nie mogą odbywać
się na naszym terenie – mówiła
Monika Kaczmarek. Od pomysłu do realizacji nie trzeba było
długo czekać. – W tym miejscu
chciałabym podziękować dwóm z
tych pań, Marcie Leśnik i Marioli

Wozowczyk, za to, że spotykamy
się już po raz piąty w Złotoryi –
dodała prezes Kaczmarek, trzecia
z kobiet, które wracały wspomnianym wcześniej autobusem.
Głównym punktem spotkania
był cykl wykładów: „Nadciśnienie
tętnicze w cukrzycy i nie tylko...”
(dr n. med. Maria Dziura, specjalista
chorób wewnętrznych, diabetolog),
„Cukrzyca – podejmij wyzwanie”
(lek. spec. Barbara Soróbka, specjalista diabetolog), „Choroby przyzębia, a cukrzyca” (mgr Mariola
Wozowczyk, spec. pielęgniarstwa
diabetologicznego), „Podróż do
wnętrza – w poszukiwaniu motywacji” (mgr Marta Leśnik, spec.

pielęgniarstwa diabetologicznego).
– Mimo że nie jestem diabetykiem,
to chętnie wysłuchałem wykładów.

Najbardziej podobał mi się ten
o nadciśnieniu. Dużo się z niego
dowiedziałem, jak zdrowiej żyć –

powiedział jeden z uczestników.
Podczas spotkania nie zabrakło
przerwy kawowej i poczęstunku
w holu ZOKiR-u.
Miłą niespodzianką był zorganizowany po pierwszym wykładzie
pokaz mody dla pań w rozmiarze
„plus”, przygotowany przez butik
Szafir w Złotoryi. – Naszym zdaniem nie ma grubych kobiet, są
tylko źle ubrane. Modą trzeba umieć
się bawić i nie wolno bać się kolorów oraz luźnych fasonów – mówiła
Katarzyna Zbadyńska, właścicielka
butiku. Panie na wybiegu pokazały,
że niczego się nie boją i z gracją
zaprezentowały kilka kreacji.
(ms)

