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Sesja o szpitalu jak
rozmowa głupiego

z nienormalnym

Ta dyskusja przypomina rozmowę głupiego z nienormalnym – tak ostatnią sesję rady powiatu podsumował radny
Paweł Macuga. Było to nadzwyczajne posiedzenie poświęcone coraz trudniejszej sytuacji w złotoryjskim szpitalu.
Radni pytali, a dyrektorka lecznicy i prezes zarządzającej
nią spółki odpowiadali. Robili to jednak tak wymijająco, że
w końcu usłyszeli: „Jesteście mistrzami w kręceniu!”.
s. 7

s. 5

Złotoryjskie lasy awansowały

do rowerowej ekstraklasy

s. 9

STR. 2  NR 6 (1017)

KRONIKA
POLICYJNA

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

Miał pecha, bo stróż
prawa czuwał też w nocy
Staranował po pijaku busa, a następnie był agresywny wobec policjanta,
który próbował mu uniemożliwić dalszą jazdę samochodem – tak narozrabiał
bandyta za kierownicą, którego w weekend zatrzymała w Złotoryi policja. Ma
być sądzony za kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości i naruszenie
funkcjonariusza publicznego. Może go to kosztować nawet 5 lat za kratkami.

Lato nadchodzi

(Kozów) – Nieznani sprawcy ukradli meble ogrodowe oraz drewniane skrzynie,
powodując łączne straty w wysokości ok.
800 zł.

Rodziny uprowadzone

(Łukaszów) – Nieznani sprawcy ukradli z
terenu pasieki kilka rodzin pszczelich oraz
korpusy z ramkami do uli. Pokrzywdzony
oszacował straty na kwotę kilku tysięcy zł.

Okradli świetlicę

(Wyskok) – Po wcześniejszym pokonaniu
zabezpieczenia drzwi wejściowych, nieznani sprawcy weszli do świetlicy wiejskiej,
z której ukradli sprzęt RTV i AGD (m.in.
patelnię elektryczną i garnki aluminiowe)
oraz artykuły chemiczne. Wstępnie straty
oszacowano na kwotę kilku tysięcy zł.

„Używki” w cenie

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali się
do altany ogrodowej przy ul. Asnyka i ukradli używane elektronarzędzia oraz narzędzia
ogrodnicze o wartości ok. 500 zł.

Ukradli... schody

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy poprzez
wyłamanie drzwi balkonowych dostali się
do wnętrza budynku mieszkalnego przy
ul. Karola Miarki, skąd ukradli elementy
instalacji sanitarnej i grzewczej oraz zdemontowali i ukradli drewniane schody.

4 rowery „same” odjechały

(Złotoryja) – Do pomieszczenia gospodarczego przy ul. Łąkowej włamali się nieznani
sprawcy i z którego ukradli rowery górskie.
Do podobnego zdarzenia doszło na ul. Legnickiej, gdzie nieznani sprawcy z zabezpieczonego pomieszczenia gospodarczego
ukradli również 2 rowery.
Na podst. inf. st. sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

D

o zdarzenia doszło w miniony weekend ok. godz. 4 nad ranem na jednej
z ulic w centrum Złotoryi. Funkcjonariusz
wydziału kryminalnego, będąc już po służbie, usłyszał zza okien swojego mieszkania
huk. Kiedy wybiegł na zewnątrz, zauważył
młodego mężczyznę za kierownicą osobowego renaulta, który uderzył w prawidłowo

zaparkowanego busa, a następnie odjechał.
Auto poruszało się całą szerokością jezdni,
po czym wjechało na deptak dla pieszych.
Policjant podejrzewał, że kierowca jest
nietrzeźwy, więc natychmiast zareagował.
Zatrzymał pojazd. Wtedy z jego wnętrza
wyczuł silną woń alkoholu. Pomimo agresji
ze strony kierującego pojazdem, uniemoż-

liwił mu dalszą jazdę.
Przybyli na miejsce policjanci sprawdzili
stan trzeźwości 28-latka. Badanie alkomatem wykazało, że miał prawie 2,5 promila
alkoholu w organizmie. Mężczyzna został
zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszał
zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. O jego
dalszym losie będzie decydował sąd.
– Czujność funkcjonariusza i podjęte
przez niego działania pozwoliły być może
uniknąć tragedii na drodze – twierdzi st.
sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi. –
Pamiętajmy jednocześnie, że nietrzeźwi kierujący stanowią zagrożenie dla wszystkich
uczestników ruchu drogowego. Dlatego też
zawsze reagujmy na tego typu przypadki.
Nawet informacja przekazana policjantom
anonimowo może przyczynić się do wyeliminowania z dróg pijanych kierowców.
(as)

83-latka zapłaciła „wnuczce”
9 maja w godzinach popołudniowych do trzech mieszkańców Złotoryi w wieku 69-83 lat zatelefonowali oszuści. W
dwóch przypadkach mieszkańcy okazali się czujni i świadomi istniejącego zagrożenia, dzięki czemu nie doszło do
oszustwa. Niestety, 83-letnia kobieta dała się okraść.

O

szustka podająca się za wnuczkę wmówiła jej, że na przejściu dla pieszych
potrąciła kobietę z dzieckiem i aby uniknąć
aresztu, potrzebuje pomocy finansowej.
83-latka uwierzyła w zmyśloną historię
„wnuczki” i przekazała kilkadziesiąt tys.
zł wskazanemu mężczyźnie. Aktualnie
prowadzone są czynności mające na celu
zatrzymanie i ukaranie sprawców przestępstwa.

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.
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- Ponownie przestrzegamy przed oszustami
wyłudzającymi pieniądze od starszych osób.
Przestępcy posługują się różnymi metodami,
ale dzięki pomocy osób, które mają świadomość tego, że mogą zostać oszukane, są
zatrzymywani. Niestety w dalszym ciągu
otrzymujemy informacje o kolejnych pokrzywdzonych, którzy odbierają telefon od
rzekomego wnuczka, który spowodował wypadek drogowy. Często w takich sytuacjach
starsze osoby, chcąc uchronić krewnego

przed aresztem, tracą oszczędności życia –
mówi st. sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy KPP w Złotoryi.
Bądźmy czujni. Rozmawiajmy ze swoimi rodzicami, babciami i dziadkami. Przestrzegajmy
ich przed istniejącym zagrożeniem, a w przypadku jakiegokolwiek podejrzanego telefonu,
skontaktujmy się z policją za pomocą numeru
alarmowego 112 lub bezpośrednio z dyżurnym
złotoryjskiej policji (76 81 92 200 lub 201).
(as)

„Fan“ strzelectwa
Od kilku miesięcy na strzelnicy przy ulicy Legnickiej bardzo aktywnie
działa nietypowy miłośnik strzelectwa.

C

złonek „fanklubu Agatu” niszczy
kłódki, klamki, zamki w drzwiach
do pawilonu, bramce wejściowej oraz na
poszczególne osie strzeleckie. Zatyka zapałkami i drutem zamki oraz kłódki.
Rysowanie ostrym przedmiotem po lakierze
samochodów i przebijanie opon to jego
następna specjalność. Zastanawiamy się,
ile trzeba mieć w sobie nienawiści, żeby
tak postępować – mówi Józef Zatward-

nicki, trener strzelców, którzy są bardzo
cierpliwi, ale liczą straty, zbierają dowody
i w odpowiednim czasie skierują sprawę
do sądu, przedstawiając poniesione straty
finansowe.
Jeśli ktoś z czytelników posiada informacje na temat nietypowego fana strzelectwa,
może poinformować o tym KS Agat (tel.
76 878 74 40).
(red)

Wszystkim,
którzy uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych i razem z nami pożegnali
naszą

śp.
Zoﬁę Kwiatkowską

składamy serdeczne podziękowania.
Rodzina

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Przy Jerzmanickiej Los uśmiechnął się
powstanie osiedle do gospodyń
Kresowe
Miasto wystawiło na sprzedaż pierwsze 4 działki pod budowę domów jednorodzinnych przy ul. Jerzmanickiej. Ma
tu powstać jedno z większych osiedli mieszkaniowych w
Złotoryi. Za atrakcyjny grunt z widokiem na Śnieżkę trzeba
zapłacić ponad 100 tys. zł. Przetarg odbył się w ubiegłym
tygodniu.

P

owierzchnia działek położonych w pobliżu ciepłowni,
które dotąd były użytkowane
rolniczo, liczy od 11 do 11,5 a.
Trzy z nich mają kształt prostokąta, czwarta trapezu (zaznaczone
czerwoną linią na zdjęciu obok).
Są uzbrojone w wodociąg i kanalizację sanitarną. Prowadzi do nich
gruntowa droga publiczna – w tej
chwili jeszcze nieutwardzona, ale
wytyczona geodezyjnie.
Ceny wywoławcze gruntów
przeznaczonych na sprzedaż wahały się od prawie 122 tys. do
ponad 127 tys. zł.
rejonie ul. Jerzmanickiej
gmina miejska Złotoryja
ma do sprzedania ponad 50 działek pod zabudowę jednorodzinną.
Jest też grunt pod obiekt usługowy. Powstanie tu w przyszłości
nowe osiedle – Kresowe (nazwami
konkretnych ulic zajmuje się w
tej chwili komisja w złotoryjskim
ratuszu).
Grunty przy Jerzmanickiej to
jedne z ładniej położonych działek
budowlanych w mieście – leżą
nad doliną Kaczawy i rozciąga się

W

stąd widok na Krainę Wygasłych
Wulkanów, Góry Kaczawskie, a
nawet Karkonosze.
Urząd Miejski w Złotoryi pracuje
w tej chwili nad zmianą planu
zagospodarowania przestrzennego tego terenu, która uelastyczni warunki zabudowy. Chodzi
przede wszystkim o kąt nachylenia
dachów w budynkach jednorodzinnych. – Chcemy zmniejszyć
obostrzenia obowiązującego planu w taki sposób, by umożliwić
nabywcom budowę domów z
bardziej płaskimi dachami niż
umożliwiają to obecne przepisy –
tłumaczy Jacek Janiak, naczelnik
Wydziału Architektury, Geodezji
i Rozwoju Miasta w UM.
Miasto przygotowywało grunty
przy Jerzmanickiej do sprzedaży
przez kilka ostatnich lat. W ubiegłym roku zakończył się pierwszy
etap ich uzbrajania. Na zakup
3 ha ziemi zdecydował się już
lubiński deweloper, firma Urbex,
który planuje tu wybudować kilka wielorodzinnych budynków
mieszkalnych.
(as)

Nowy sprzęt na
placach zabaw
lace zabaw wzbogaciły się
m.in. o zestaw ze zjeżdżalnią, 3 karuzele, zestaw wspinaczkowy i huśtawki. Modernizacja dotyczy stref dla dzieci
przy ulicach: Słowackiego, Maluchów, Piastowej, pl. Uciecha i
na Zielonym Oczku. Na wszystkich placach zostały również
zamontowane nowe regulaminy
korzystania z nich.
Ratusz zainwestował też na
siłowni przy ul. Piastowej, która
otrzymała „biegacza”, wyciąg górny i wioślarza na jednym pylonie
oraz twistersurfer.

P

omysł z utworzeniem strefy
gier i zabaw ulicznych na al.
Miłej prowadził już na półmetku
głosowania i prowadzenie dowiózł
do końca. Poparło go 198 osób.
Świetnym finiszem popisał się
natomiast projekt pn. poprawy
bezpieczeństwa użytkowników
placu zabaw przy ul. Tuwima,
polegający na wykonaniu metalowego ogrodzenia z zamykanymi
furtkami. Wskoczył na 2. miejsce, zdobywając 168 głosów. W
czołówce utrzymała się też propozycja zainstalowania w Rynku
defibrylatora AED z dostępem
publicznym, na którą zagłosowało
119 złotoryjan. Czwarty w kolejności jest projekt „Twój zdrowy
maluch – program przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci
w wieku przedszkolnym”, czyli

Zwycięski projekt wylosował przewodniczący rady Waldemar Wilczyński

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
(110 głosów), a piąty – budowa
siłowni u zbiegu ulic Złotej i
Górniczej (107).
Realizacja tych 5 zadań ma
kosztować 96 tys. zł, więc z
puli przeznaczonej na budżet
obywatelski pozostało jeszcze
do rozdania 24 tys. zł. Jednak
szóste w kolejce były aż 2 projekty, które zdobyły identyczną
liczbę głosów: utworzenie koła
gospodyń miejskich i budowa
boiska przy ul. Zagrodzieńskiej
(po 105). Każde z nich kosztowało po 20 tys. zł, więc nie było
możliwości realizacji obydwu.
Zgodnie z regulaminem, w takim przypadku konieczne jest
wyłonienie zwycięzcy w drodze
losowania. Zarządzeniem burmistrza Roberta Pawłowskiego zo-

stało ono przeprowadzone przed
kwietniową sesją rady miejskiej
i można je było śledzić na żywo
w internecie.
Szczęście uśmiechnęło się do
propozycji zgłoszonej przez Beatę
Majewską. Tak więc Złotoryja nie
wieś, ale swoje koło gospodyń
będzie miała – koło gospodyń
miejskich. To projekt, który ma integrować wszystkie złotoryjanki.
odajmy, że w tegorocznym
budżecie obywatelskim zagłosowało prawie 3 razy więcej
mieszkańców Złotoryi niż w roku
ubiegłym. Głosy oddało 1301
osób, czyli 8,7 proc. złotoryjan.
Ogromna większość skorzystała z
opcji głosowania przez internet –
w ten sposób jeden z 15 projektów
poparło 1161 mieszkańców.

D

(as)

Nowa twarz w złotoryjskiej
radzie miejskiej
Dariusz Widomski wygrał powtórzone wybory do Rady Miejskiej w Złotoryi w okręgu nr 5.
W niedzielnym głosowaniu zdystansował swoich konkurentów. Dopiero trzeci wynik uzyskała Ewa Miara, która w październiku zeszłego roku zdobyła w tej części miasta mandat
radnej.

N

Urząd Miejski w Złotoryi zamontował nowe urządzenia
rekreacyjne na złotoryjskich placach zabaw.

P

Projekt pn. „Alejki reaktywacja” wygrał
głosowanie w ramach złotoryjskiego budżetu obywatelskiego. Do realizacji traﬁ
jeszcze 5 innych zadań. Do wyłonienia
szóstego potrzebne było losowanie, gdyż
na 6. miejscu gwarantującym udział w
rozdaniu miejskich pieniędzy znalazły się
ex aequo dwa projekty.

Doposażenie placów zabaw i
siłowni kosztowało kasę miejską
ponad 66 tys. zł.
a terenie Złotoryi stanęły też
dwie nowe wiaty przystankowe. Każda ma długość 3 metrów.
Pojawiły się na przystankach przy
ul. Rzecznej i Łąkowej. Łączny
koszt obu (zakup wiat wraz z dostawą i montażem) to 9471 zł.
Wiaty osłonią czekających na
autobus przed złymi warunkami
atmosferycznymi, a także pozwolą
im odpocząć na zamontowanych
na całej długości ławkach.

N

(ms)

a Widomskiego zagłosowała
prawie połowa mieszkańców
okręgu wyborczego nr 5 (ulice
Bohaterów Getta Warszawskiego,
Klasztorna, Konopnickiej, Staromiejska, Żeromskiego oraz place
Reymonta i Uciecha),
którzy poszli w niedzielę na wybory. Kandydat
komitetu SLD Lewica
Razem zdobył 54 głosy.
Ewa Pawłowska uzyskała poparcie 16 osób,
a Ewa Miara – 14.
W powtórnych wyborach zagłosowało raptem
109 na 806 uprawnionych mieszkańców. To
oznacza, że frekwencja
wyborcza wyniosła zaledwie 13,5
proc. Tylko 1 głos został oddany w
sposób nieważny.
rzypomnijmy, że powtórkę
wyborów w okręgu nr 5 woje-

P

woda dolnośląski zarządził po wyroku sądowym, który uwzględnił
protest wyborczy po pierwszym,
październikowym głosowaniu.
Złożył go właśnie Dariusz Widomski, który wówczas 11 głosa-

mi przegrał mandat radnego z Ewą
Miarą. Udowodnił jednak przed
Sądem Okręgowym w Legnicy, że
nieprawidłowo wydawane przez
kilka godzin karty do głosowania

mogły mieć wpływ na jego porażkę, gdyż różnica głosów między
nim a Miarą była mniejsza niż
liczba źle wydanych kart.
Wynik, który w minioną niedzielę
uzyskał Widomski, pokazuje, że
jako jedynemu z szóstki
kandydatów udało mu
się zmobilizować swoich
wyborców do ponownego pójścia do urny wyborczej. W październiku
2018 r. zdobył w okręgu
nr 5 niespełna 21 proc.
głosów, teraz – blisko 50
proc. Ponownie w lokalu
wyborczym stawiła się
więcej niż połowa jego
sympatyków. W przypadku Ewy Pawłowskiej powtórnie
poszedł zagłosować tylko co czwarty jej wyborca, a jeśli chodzi o Ewę
Miarę – zaledwie co szósty.
(as)
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Dni Złotoryi przenoszą się Na koncerty
miejskim
autobusem
pod Wilczą Górę
Ryszard Rynkowski, Lady Pank i Mezo zaśpiewają podczas tegorocznych Dni Złotoryi.
Koncerty odbędą się tym razem wyjątkowo nie w centrum miasta, lecz przy boisku na ul.
Lubelskiej. Zmieni się też trasa korowodu.

W

iemy, jakie gwiazdy pojawią
się w ostatni weekend maja
w Złotoryi. A te będą naprawdę sporego kalibru i powinny zaspokoić
najwybredniejsze gusta. Koncerty
zaczną się już w piątkowy wieczór,
który upłynie pod znakiem hiphopu. Wystąpią Mezo i Nowator.
W sobotę zagra największa gwiazda
tegorocznych Dni Złotoryi, czyli
grupa Lady Pank. W niedzielę natomiast na scenie pojawi się Ryszard
Rynkowski, któremu towarzyszyć
będzie kilkunastoosobowy zespół
muzyczny.
Lady Pank wystąpi z koncertem
jubileuszowym przygotowanym
z okazji 35-lecia zespołu. By go
zagrać, giganci polskiego rocka
potrzebują bardzo dużej sceny.
Ponoć tak wielkiej, jakiej jeszcze
podczas Dni Złotoryi nie było…
Jak twierdzi burmistrz Robert
Pawłowski, ze względu na rozmiary estrady nie było technicznych możliwości, by ustawić ją
w Rynku. – Dlatego w tym roku

Na koncerty w ramach Dni Złotoryi, które w tym roku
odbędą się na błoniach pod Wilczą Górą, będziemy mogli
dojechać komunikacją miejską. I to bezpłatnie. Weekendowy rozkład jazdy, przygotowany przez złotoryjski magistrat,
jest już gotowy.

A

koncerty oraz większość imprez
towarzyszących odbędzie się na
polach koło zespołu boisk przy ul.
Lubelskiej – tłumaczy. Scena stanie frontem do ul. Hożej. Takie jej
ustawienie umożliwi obejrzenie
koncertu większej liczbie widzów,
zwłaszcza że poza ogromną estradą do Złotoryi ma przyjechać także sporych rozmiarów telebim.
związku ze zmianą lokalizacji sceny inaczej też bę-

W

dzie wyglądała trasa tegorocznego
korowodu mieszkańców. Pochód
ruszy jak zwykle w centrum miasta, ale później pokieruje się ul.
Hożą na ul. Lubelską.
Tegoroczne Dni Złotoryi odbędą
się w dniach 24-26 maja. Towarzyszyć im będą mistrzostwa Polski w płukaniu złota organizowane
nad złotoryjskim zalewem.
(as)

utobusy komunikacji miejskiej
w Złotoryi nie kursują zwykle
w soboty i niedziele. W ostatni
weekend majowy zrobią wyjątek.
Złotoryjski ratusz rozszerza rozkład
jazdy na czas corocznego święta
miasta. Od piątku 24 maja do niedzieli 26 maja będzie po Złotoryi
kursował co godzinę żółty autobus,
który po południu i wieczorem dowozie złotoryjan na ul. Lubelską.
To właśnie tam, w pobliże boiska
sportowego, została w tym roku
przeniesiona większość imprez
związanych z Dniami Złotoryi.
Za przejazd komunikacją miejską
nie trzeba będzie płacić. Autobus
zabierze pasażerów z przystanków
na ul. Kolejowej, Grunwaldzkiej,
Chojnowskiej, z Kopacza, z ul.
Legnickiej, Krótkiej, pl. Reymonta oraz ul. Górniczej i Wojska Polskiego. Na ul. Lubelskiej
tymczasowy przystanek zlokalizowany zostanie na skrzyżowaniu

Energia ze słońca popchnie ścieki
do złotoryjskiej oczyszczalni
Na kosztach zużycia energii chce zaoszczędzić Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne w Złotoryi. Miejska spółka zainstaluje na jednej z pompowni ścieków panele fotowoltaiczne. Będą zasilać zmodernizowany obiekt w prąd elektryczny.

R

PK inwestuje w odnawialne
źródła energii i zmierza
do ograniczenia klasycznego
poboru prądu. 96 sztuk paneli
wykorzystujących promieniowanie słoneczne zostanie zamontowanych na przepompowni
ścieków znajdującej się przy ul.
Legnickiej. Będą dysponowały
mocą szczytową prawie 25 kW
– a dokładnie wytworzą 24 960
Wp, czyli watopików. Zgodnie z
projektem, nadwyżka energii ma
być odsprzedawana przez RPK
do sieci.
Spółka komunalna nie tylko poprawi efektywność energetyczną
największej pompowni ścieków na
terenie Złotoryi, ale przeprowadzi
też jej kompleksową modernizację.
Oprócz niej zmodernizowanych
zostanie również 7 pozostałych
pompowni w mieście: przy ul. Cichej, Odrzańskiej, Grunwaldzkiej,
Piastowej i Łąkowej.

Pompownia Z-3 przy ul. Legnickiej, przy której zamontowane zostaną
panele fotowoltaiczne

– Prace będą polegały na wymianie na nowe mocno wyeksploatowanych urządzeń, w tym pomp,
a także na remoncie konstrukcji
budynków oraz zamontowaniu
ogrodzeń i oświetlenia w tych
obiektach, w których obecnie
ich nie ma – tłumaczy Marcela

Nowak, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w RPK.
ontaż fotowoltaiki oraz
prace remontowe na pompowniach będą kosztowały blisko
8,6 mln zł i w większości zostaną
sfinansowane z dotacji unijnych.
Obie inwestycje wykona firma

M

Miko-Tech z Łazisk Górnych.
RPK miało duże problemy ze
znalezieniem wykonawcy tych
zadań. Pierwszy przetarg został ogłoszony jeszcze w maju
ubiegłego roku, ale nie wpłynęła
żadna oferta. Przy kolejnym
przetargu pojawiła się jedna, ale
znacznie przekraczająca kosztorys. RPK zwróciło się więc do
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie
o zwiększenie dofinansowania
do zadania. I dodatkowe środki
otrzymało. W styczniu tego roku
ruszyło trzecie postępowanie
przetargowe. Jedynym chętnym
przedsiębiorstwem, które chciało
się podjąć zadania, była właśnie
spółka z Łazisk Górnych. Na wykonanie zadania Miko-Tech ma 9
miesięcy, licząc od końca marca,
gdy została podpisana umowa.
akup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz moderni-

Z

z ul. Hożą, niedaleko hydroforni.
Autobus postoi tu kilkanaście minut, zmieni pasażerów i odjedzie
z powrotem w kierunku ośrodka
kultury. Stąd po ok. 10-minutowej
przerwie będzie ruszał na kolejną
pętlę (która na mapie miasta przypomina ósemkę).
Urząd Miejski w Złotoryi zaplanował każdego dnia (piątek,
sobota i niedziela) 8 kursów, od
godz. 16 do 23. Spod ośrodka kultury autobus będzie ruszał na pętlę
o pełnych godzinach. Pierwszy
odjazd powrotny z ul. Lubelskiej o
godz. 16:47, ostatni – o 23:47.
Dodajmy, że ul. Lubelska na
czas Dni Złotoryi zostanie wyłączona z ruchu. Będzie można
na nią dojechać tylko autobusem
komunikacji miejskiej.
Więcej o tym, kto wystąpi podczas tegorocznych Dni Złotoryi,
można przeczytać na str. 5.
(as)

zacja pompowni to 2 z 8 zadań
w ramach ogromnego projektu
pn. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków i pompowni ścieków
w Złotoryi”, który jest realizowany przez RPK od 2016 r.
Największą jego część stanowi
przebudowa oczyszczalni przy
pl. Sprzymierzeńców, która jest
na ukończeniu – spółka komunalna finalizuje formalności
związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. W
trakcie realizacji jest natomiast
montaż systemu GIS (narzędzi
informatycznych do zarządzania infrastrukturą sieciową,
pozwalających na monitoring
sieci wodno-kanalizacyjnej)
oraz rozbudowa i modernizacja
sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Krzywoustego, Malinowej,
3 maja i Staromiejskiej (łącznie
ok. pół kilometra instalacji).
Projekt przewiduje również
zakup dwóch pojazdów: specjalistycznego do czyszczenia
sieci kanalizacyjnych (zadanie
zrealizowane pod koniec 2017 r.)
oraz ładowarki na oczyszczalnię
ścieków – w tym przypadku
przetarg ma być ogłoszony w
czerwcu tego roku.
Koszt tych 8 zadań to razem
ok. 48 mln zł (brutto), przy czym
miejska spółka otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 25,3 mln zł.
(as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Jubileuszowy
„nowy dom”
w Złotoryi

Ratusz czeka na
deklaracje za śmieci

W poniedziałek ze Złotoryi wyjechała ekipa programu „Nasz
nowy dom”. To właśnie w naszym mieście, po 5 latach działalności, wyremontowali jubileuszowy 150. lokal mieszkalny.

O

E

kipa pomogła samotnej matce
wychowującej dwóch synów,
z których jeden porusza się na
wózku inwalidzkim. – Mieszkanie było malutkie, a tej mamie
jest bardzo ciężko. Na szczęście
jest to kobieta niesamowita, z
energią i ogromną chęcią robienia
czegoś dla swojej rodziny. Teraz
to mieszkanie jest piękne. Jestem
zachwycona tym, jak to wszystko
wyszło – mówi prowadząca program Katarzyna Dowbor.

Ekipa projektantów i budowlańców miała zaledwie 4 dni na
dokonanie gruntownego remontu.
O efektach jej pracy przekonamy
się dopiero za kilka miesięcy,
gdyż do dnia publikacji materiału
w telewizji nie możemy wejść z
aparatem do wyremontowanego
mieszkania. Emisja programu
odbędzie się we wrześniu tego
roku. Dokładnej daty jeszcze nie
poznaliśmy.
(ms)

Złotoryjanie mieszkający w domach jednorodzinnych lub
budynkach wielorodzinnych, które nie są zarządzane przez
wspólnoty mieszkaniowe, muszą się zgłosić do końca maja
do Urzędu Miejskiego w Złotoryi i złożyć deklarację w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi.
d 1 maja w Złotoryi obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Zmieniła się
nie tylko cena, ale i metoda ustalenia opłaty. – W związku z tym
część mieszkańców musi się zadeklarować, którą metodę wybiera
– tłumaczy Grzegorz Nowodyła,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Odpadami UM. Chodzi przede
wszystkim o nieruchomości jednorodzinne oraz wielorodzinne –
te w 100 proc. będące własnością
komunalną, jak również budynki,
w których wszystkie mieszkania
stanowią własność prywatną, ale
nie ustanowiono w nich wspólnoty
i nie mają zarządcy.
Wg szacunków WGO, obowiązek złożenia nowej deklaracji do-

tyczy ok. 1,5 tys. nieruchomości w
Złotoryi. Jest na to czas do końca
maja. W przypadku niezłożenia
deklaracji w terminie, wysokość
opłaty określi burmistrz Złotoryi
w drodze decyzji administracyjnej
i zostanie ona poddana egzekucji
komorniczej.
W przypadku wspólnot mieszkaniowych o nowych stawkach i
wyborze metody naliczania opłaty
powinien poinformować mieszkańców zarządca.
Jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkałe (tj. przedsiębiorstwa,
szkoły, urzędy itp.), nie są one
zobowiązane do złożenia deklaracji. Otrzymają zawiadomienie
o zmianie stawki opłaty.
Nowe wzory deklaracji o wy-

sokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych są dostępne
na stronie internetowej www.zlotoryja.pl w zakładce „Gospodarka
odpadami”. Więcej informacji
pod numerami tel.:76 877 91 86,
76 877 91 88 lub 76 877 91 85.
Dodajmy, że właściciele nieruchomości, którzy wnieśli już
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały rok
2019 w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę, zobowiązani
są dokonać dopłaty wynikającej
z podwyżki.
Jak wyglądają nowe stawki
opłat? 18,80 zł miesięcznie od
1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli
odpady komunalne są zbierane
w sposób selektywny, oraz
28,20 zł od 1 mieszkańca, jeżeli
odpady nie są segregowane – to
pierwszy wariant. Jest też drugi
wariant, do wyboru – 88 zł
miesięcznie od gospodarstwa
domowego, jeżeli odpady komunalne są segregowane, lub
132 zł miesięcznie, gdy nie
są zbierane w sposób selektywny.
(as)

„Nowe” korty w tym roku
Samorząd województwa dolnośląskiego przyznał Złotoryjskiemu Towarzystwu Tenisowemu dotację na poprawę bazy sportowej.
Prowadząca program Katarzyna Dowbor

Przybyli do mety,
by wyruszyć dalej
30 kwietnia w Złotoryi uczniowie klas maturalnych ukończyli uroczyście naukę na poziomie średnim.

1

48 uczniów odebrało świadectwa szkolne. Wielu z nich wróciło do domów z dodatkowymi
nagrodami i wyróżnieniami.
Liceum Ogólnokształcące ukończyło 53 uczniów. Nagrodę starosty
otrzymała Alicja Papińska, nagrodę
burmistrza (w postaci sztabki złota)
Konrad Tkaczyk, nagrodę dyrektora – Daria Dobosz i Krzysztof
Filimoniak. Na stypendium sponsorowane zasłużyła Klaudia Dereń.
Świadectwa z biało-czerwonym
paskiem otrzymali: Alicja Papińska,
Miłosz Połaczewski, Daria Dobosz,
Mateusz Koralewski, Sara Fedorowicz, Konrad Takczyk, Krzysztof
Filimoniak, Klaudia Dereń.
Dyplomy i statuetki dla sportowców dostali: Aleksandra Buszkowska, Daria Dobosz, Julia Nowak,

Monika Bober, Klaudia Dereń,
Wiktoria Kucybała, Natalia Kuryś, Gabriela Sabadach, Maryla
Wasilewicz, Miłosz Połaczewski,
Marcin Fundanicz, Dawid Sędrowicz, Kacper Grzybek, Piotr
Kręcichwost, Konrad Tkaczyk,
Mateusz Waszkinel, Marceli
Hryniuk, Krzysztof Filimoniak,
Mateusz Koralewski, Szymon
Postrzelony.
espół Szkół Zawodowych
ukończyło 81 uczniów z technikum i liceum dla młodzieży oraz
14 słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
Nagrodę starosty otrzymały:
Martyna Zapał i Aleksandra Tomalak, nagrodę burmistrza – Magdalena Bielak.

Z

(ms)

D

zięki dotacji w wysokości 40
tys. zł i wkładowi własnemu
(50 tys. zł) korty nr 1, 2 i 3 otrzymają nowe nawierzchnie oraz
oświetlenie.
Modernizacja rozpocznie się we
wrześniu lub październiku tego
roku. Otrzymanie dotacji nie było
łatwe, ale zarząd ZTT ponownie
stanął na wysokości zadania. –
Złożyliśmy wniosek na realizację
projektu. Było bardzo ciężko, ale
się udało – cieszy się prezes ZTT
Marcin Gagatek.

To druga dotacja uzyskana przez
ZTT w ostatnim czasie. Niedawno
pisaliśmy na temat podpisania
przez klub umowy z dolnośląskim urzędem marszałkowskim o
przyznanie pomocy finansowej w
wysokości 70 tys. zł.
W ramach projektu powstanie
drewniana altana oraz jej wyposażenie, siłownia zewnętrzna,
boisko ze ścianą do gry w minitenisa, tablice informacyjne,
renowacja fontanny oraz ścieżki
komunikacyjne. W połączeniu

„Bomby” miały
opóźnić matury?
W czasie pisemnych egzaminów dojrzałości w całej Polsce
doszło do kilkuset fałszywych alarmów bombowych. Nie
ominęło to także złotoryjskich szkół średnich.

L

iceum Ogólnokształcące otrzymało mailem informację o
podłożeniu bomby 7 maja, z kolei
ZSZ aż trzykrotnie (6, 7, 8 maja).
– Ok. godz. 7.30 dyrektor ZSZ
poinformował nas o rzekomym
podłożeniu ładunku wybuchowego. Nasi funkcjonariusze oraz

strażacy sprawdzili w pierwszej
kolejności pomieszczenia, w
których miały odbyć się egzaminy maturalne, a w dalszej kolejności pozostałe miejsca. Alarm
okazał się fałszywy – komentuje
wydarzenia z 7 maja st. sierż.
Dominika Kwakszys, oficer pra-

z nowymi nawierzchniami i
oświetleniem 3 kortów, całość
niewątpliwie zrobi niesamowite
wrażenie estetyczne oraz przyciągnie na tereny przy ul. Marii
Konopnickiej większą liczbę
złotoryjan.
– Dziękujemy burmistrzowi Robertowi Pawłowskiemu za aplikację wniosku i Wydziałowi
Funduszy Zewnętrznych Urzędu
Miasta za pomoc w uzyskaniu
dotacji – dodaje prezes ZTT.
(ms)

sowy złotoryjskiej policji.
Dowcipnisiowi ani razu nie
udało się opóźnić matur, które za
każdym razem rozpoczynały się
zgodnie z planem o godz. 9.
Dyrektor szkoły powiadomił policję o przestępstwie polegającym
na fałszywym powiadomieniu
o podłożeniu materiałów wybuchowych w placówce. Złotoryjscy funkcjonariusze rozpoczęli
już odpowiednie postępowania.
Sprawcy grozi od 6 miesięcy do
8 lat pozbawienia wolności oraz
ewentualne pokrycie kosztów
akcji. – Dodatkowo objęliśmy
szkoły specjalnym nadzorem na
czas matur – zapewnia st. sierż.
Dominika Kwakszys.
(ms)

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

Z

awieszenie przyjęć na trzech
oddziałach, postępowanie
prokuratorskie po kontroli NFZ
oraz skandaliczna sytuacja sanitarna, którą wytknęli inspektorzy sanepidu – to wszystko musi budzić
niepokój tych, którzy odpowiadają
za ochronę zdrowia mieszkańców
powiatu. Stąd nadprogramowa
sesja zwołana na czwartek. Radni
w starostwie chcieli się przede
wszystkim dowiedzieć, kiedy
kierownictwo szpitala przywróci
funkcjonowanie oddziałów neonatologicznego, pediatrycznego
i położniczego, które zostały
zawieszone w połowie kwietnia
z powodu braku lekarzy specjalistów.

Prezes nie jest jasnowidzem

Chodzi konkretnie o neonatologa z II stopniem specjalizacji,
którego jak nie było w szpitalu,
tak nie ma. – Jesteśmy wciąż na
etapie rozmów. Z dnia na dzień
lekarze, z którymi rozmawiamy,
nie są w stanie porzucić swojej
dotychczasowej pracy. Jeden z
nich mógłby podjąć u nas pracę,
ale dopiero od września, a i tak
nie byłby w pełni dyspozycyjny,
mógłby przyjść tylko na półtorej
doby w tygodniu. To oznacza, że
będziemy zmuszeni „łatać” obsadę dyżurów – tłumaczyła dyrektorka Monika Rudnicka. Zapytana
o to, czy któryś z potencjalnych
kandydatów złożył już wypowiedzenie w swoim obecnym miejscu
zatrudnienia, odpowiedziała, że
nie. – Słownie tylko deklarują
chęć podjęcia pracy u nas.
– Czynimy cały czas starania,
żeby pozyskać lekarza specjalistę,
ale nie jesteśmy w stanie zmusić
lekarzy do pracy u nas – zapewnił
Witold Rozmarynowicz, prezes
spółki Szpital Powiatowy im. A.
Wolańczyka w Złotoryi. Zrobił
to jednak tak mało przekonująco,
że radni zaczęli dopytywać, dlaczego z pracy odszedł specjalista
neonatolog dotąd zatrudniony w
złotoryjskiej lecznicy.
– To prywatna sprawa pani doktor
– ucięła dyrektor Rudnicka.
Ta odpowiedź absolutnie nie usatysfakcjonowała radnych. Gremialnie orzekli, że lekarze rezygnują z
pracy przez zły klimat panujący w
placówce. – Nie dziwię się, że nikt
nie chce przyjść do pracy w zarządzanym przez was szpitalu. Została
zrobiona fatalna atmosfera wokół
szpitala, choćby niesłusznym
zwolnieniem pani Sławy Kolano
– podkreślił Władysław Grocki,
wskazując na pielęgniarkę, która
była obecna na sesji.
– Atrakcyjne warunki pracy to nie
tylko pieniądze. Rozmawiałem z
pracownikami szpitala, usłyszałem, że nie chodzą z ochotą do
pracy, tylko z musu. Czują złą
atmosferę – zaznaczył z kolei
przewodniczący rady Łukasz
Horodyski.
– Ciężko mi się wypowiadać na temat atmosfery wśród pracowników
– odpowiedział Rozmarynowicz.

Sesja o szpitalu jak rozmowa

głupiego z nienormalnym
Ta dyskusja przypomina rozmowę głupiego z nienormalnym – tak ostatnią sesję rady
powiatu podsumował radny Paweł Macuga. Było to nadzwyczajne posiedzenie poświęcone coraz trudniejszej sytuacji w złotoryjskim szpitalu. Radni pytali, a dyrektorka lecznicy i
prezes zarządzającej nią spółki odpowiadali. Robili to jednak tak wymijająco, że w końcu
usłyszeli: „Jesteście mistrzami w kręceniu!”.
– Więc może trzeba pojechać do wę bloku operacyjnego), których
szpitala i zobaczyć, posłuchać – koszt wstępnie jest szacowany na
zasugerowali radni.
ponad 7 mln zł.
– Nie przypuszczam, żeby chcieli
Na poprzedniej sesji, pod koze mną o tym rozmawiać i coś niec kwietnia, władze powiatu
mi powiedzieć – skwitował pan zażądały jak najszybszego przedprezes.
stawienia harmonogramu. Szcze– Sława Kolano powiedziała i wy- gółowego. Na stół radni dostali
leciała z pracy – padło na sali.
jednak dokument bardzo oględny,
Te słowa pozostały już bez ko- jednostronicowy, 6-punktowy.
mentarza.
Przypomnijmy,
że spółka zarządzająca szpitalem
zawiesiła 3 oddziały na okres pół
roku. NFZ dał jej
czas na odblokowanie przyjęć do
29 kwietnia. Bez
odzewu. Istnieje
więc spore ryzyko,
że w takiej sytuacji
NFZ wypowie naszemu szpitalowi Monika Rudnicka i Witold Rozmarynowicz podczas sesji
kontrakt.
– Czy za pół roku będziemy mieli – To kpina! Ten harmonogram to
w ogóle do czego wracać? Czy praktycznie zdania przepisane z
będą jeszcze jacykolwiek lekarze protokołów pokontrolnych. Przew szpitalu? Czy jesteście w stanie stańcie nam mydlić oczy! Trzeba
prowadzić szpital, mając obcięte wziąć się do pracy i prowadzić
fundusze z NFZ za brak przyjęć szpital, a jak nie, to zrezygnować
na tych trzech oddziałach? – do- z dzierżawy. Ta sesja dziś to strata
pytywał starosta Wiesław Świer- czasu, niczego nowego się nie doczyński.
wiedzieliśmy – nie kryła rozczaroPrezes Rozmarynowicz: – Liczę, wania radna Anna Melska.
że to możliwe, ale nie jestem jaRadni zwrócili uwagę, że w harsnowidzem. W tej chwili to tylko monogramie zostały podane odlegdybanie.
głe terminy niektórych inwestycji,
W końcu radni wprost zarzucili a na wyłonienie wykonawcy moprezesowi i dyrektorce szpitala, dernizacji bloku operacyjnego
że nie zależy im na jego dobrej dyrekcja szpitala będzie potrzekondycji i po cichu spisali już go bowała aż 6 miesięcy. Mimo to
na straty. To oburzyło panią dy- zaproponowali prezesowi, by
rektor. – Proszę nie insynuować, wprowadzić harmonogram anekże została podjęta taka decyzja w sem do umowy dzierżawy – tak,
sprawie szpitala. Szpital prosperu- by w razie braku jego realizacji był
je, wpływy z NFZ są. Choć trudno uczciwy powód do jej rozwiązamówić o przyszłości – zaznaczyła nia. – Ad hoc nie podejmę takiej
Rudnicka, która przyznała, że nie decyzji – odpowiedział w swoim
wie, co będzie dalej z kontraktem stylu Rozmarynowicz.
i czy NFZ zdecyduje się na jego
Harmonogram obejmuje okres
wypowiedzenie.
do 2022 r. Jego realizację władze
spółki uzależniły jednak od „posiadania przez szpital ważnego
Państwo sobie z nas kpią!
Drugim punktem zapalnym pod- kontraktu na udzielanie świadczeń
czas sesji był harmonogram in- opieki zdrowotnej w kwocie nie
westycji, które zarządca szpitala niższej niż w kwietniu 2019 r.”.
zobowiązał się przeprowadzić w Ale już wiadomo, że zabezpieczoplacówce. Od ponad 3 lat, gdy ne dla szpitala w Złotoryi środki
podpisana została umowa dzier- z NFZ nie będą spływały w okreżawy, nie poczynił jednak prawie ślonej kontraktem wysokości, bo
żadnych nakładów. A chodzi o usług nie świadczą 3 oddziały.
szereg niezbędnych inwestycji – Trzy lata funkcjonujecie w Złoi remontów wskazanych przez toryi, ale dopiero teraz harmonosanepid (w tym m.in. przebudo- gram przedstawiacie, a i tak tylko

z grubsza. Zbyt późno zabraliście
się za planowanie inwestycji, choć
wiedzieliście dużo wcześniej,
że należy to zrobić – zarzucił
przedstawicielom spółki starosta
Świerczyński.

Dyrektor szpitala:
Bez komentarza…

Monika Rudnicka i Witold RozmarynowiczPodczas sesji padły też
pytania o wyniki
ponownej kontroli
NFZ, która została
przeprowadzona w
szpitalu w kwietniu.
Związana ona była
m.in. z organizacją
dyżurów pielęgniarskich na oddziałach.
Poprzednia, w 2018
r., wykazała brak
obsady na niektórych zmianach.
Protokół z działań
kontrolnych dotarł już do szpitala.
Tak jak w przypadku pierwszej
kontroli, dyrekcja placówki go
odrzuciła.
– Z czym się państwo nie zgadzacie? I jakie mogą być tego
konsekwencje? Bo po poprzedniej
kontroli postępowanie na wniosek
NFZ wszczął prokurator – przypomniał wicestarosta Rafał Miara.
– Odesłaliśmy protokół z zastrzeżeniami do NFZ. Sprawa jest w
toku, więc nie chcę na razie tego
komentować – odpowiedziała
Rudnicka.

„Możecie nam nagwizdać”

Cała seria mocno wymijających
odpowiedzi w rodzaju „Nie jesteśmy jasnowidzami”, „Ciężko
odpowiedzieć”, „Nie jesteśmy
w stanie określić” wyraźnie poirytowała radnych. Wytknęli
przedstawicielom szpitala arogancję i nazwali ich „mistrzami
w kręceniu”.
– Siedząc tutaj, myślicie sobie
państwo pewnie tak: „Szopkę
możecie sobie uprawiać, a nam
możecie nagwizdać” – stwierdził
radny Macuga.
– Uprawiacie grę pozorów. Podejmujecie działania pro forma.
Nie wierzę pani i panu – dodał
Grocki.
Radna Irena Niemczycka, zwracając się do dyrektor Rudnickiej,
poszła jeszcze dalej: – Podziwiam
panią. Szczerze. Tak znakomicie
omija pani ważne kwestie, że chęt-
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nie zatrudniłabym panią u siebie.
– Jestem zażenowany, że nie odpowiadacie państwo na pytania
radnych. Robicie wszystko, żebyśmy żyli w niewiedzy. Pan, panie
prezesie, nie jest osobą decyzyjną,
bo na żadne pytanie nie potrafi
pan powiedzieć wprost. Musi
pan wyjść i ustalić odpowiedzi z
prokurentem. Zacznijcie robić to,
co do was należy, a nie nas oszukiwać. Rozumiem, że ten szpital
dla was to potężny biznes, ale nie
róbcie go kosztem naszych rodzin
i mieszkańców powiatu – zaapelował przewodniczący Horodyski.

Prezes odbija piłeczkę

Dało się wyraźnie wyczuć na
czwartkowej sesji, że nowe władze powiatu bardzo uwiera umowa dzierżawy. Starostwo wysyła
sygnały, że chciałoby zakończyć
współpracę z obecnym operatorem szpitala. Problem w tym
jednak, że – po pierwsze – nie
ma jeszcze konkretnego planu,
co dalej zrobić ze szpitalem, bo
nie wiadomo chociażby, czy NFZ
zgodzi się na cesję kontraktu. Po
drugie – boi się, że po wypowiedzeniu mu umowy dzierżawca
pójdzie do sądu i zażąda od powiatu dodatkowych pieniędzy.
Nieoficjalnie w starostwie mówi
się, że umowa dzierżawy sprzed
ponad 3 lat została napisana w
niekorzystny dla powiatu złotoryjskiego sposób, co miała wykazać opinia niezależnej kancelarii
prawniczej zatrudnionej przez
obecne władze starostwa.
Pod koniec kwietnia podczas
rozmów z przedstawicielami
spółki zarząd ponoć sugerował
dzierżawcy, żeby zrezygnował z
dzierżawy, jeśli nie jest w stanie
sobie poradzić z prowadzeniem
placówki. To samo powtórzył na
ostatniej sesji radny Macuga:
– Mówicie dzisiaj, że się staracie
się, ale wam nie wychodzi. Czy zatem bylibyście skłonni rozwiązać tę
umowę, skoro sobie nie radzicie?
Odpowiedź, którą otrzymał,
była symptomatyczna: – Zawsze
państwo mogą to zrobić – odbił
piłeczkę prezes Rozmarynowicz.
Mamy więc pat w sprawie szpitala.
Bez owijania w bawełnę podsumował go Paweł Macuga. – Tak się
kończy powierzanie dużego mienia,
jakim jest szpital, spółce z kapitałem
5 tys. zł. Był czas i możliwości
wcześniej, żeby sprawę szpitala załatwić inaczej. Nie powinni
mieszkańcy powiatu pozostawać w
przeświadczeniu, że wszystko radni
tej i poprzedniej kadencji robili,
żeby ratować szpital, a po prostu nie
wyszło. Tak nie było. Ta sytuacja
dziś to skutek złego zarządzania
powiatem. Starosta 20-lecia siedzi
tutaj przy stole, choć doprowadził
do ruiny finanse powiatu. Nie
powinien mieć pan dziś mandatu
– powiedział, wskazując na byłego
starostę Ryszarda Raszkiewicza.
Nikt nie wszedł z nim w dyskusję.
(as)
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Uroczysty apel
z nowym wozem

Złotoryjskie lasy

Kaczawskie singletracki, jedna z największych atrakcji turysty
chała po nich blisko setka rowerzystów. Do dyspozycji jest po

S

W czwartek 9 maja w Złotoryi odbyły się uroczystości związane z Dniem Strażaka.

W

samo południe strażacy
złożyli wiązanki kwiatów
pod pomnikiem Niepodległości,
a następnie udali się do Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji, gdzie zorganizowany został
apel, podczas którego wielu z
nich otrzymało awanse, medale i
wyróżnienia.
– Te medale, awanse i wyróżnienia
są pewnego rodzaju zadośćuczynieniem, a przede wszystkim
dowodem zaangażowania w misję,
jaką jest bycie strażakiem ratownikiem. Dla wielu z nas jest to
pewna filozofia życia, dzięki której

społeczeństwo niezmiennie od
wielu lat darzy strażaków wielkim
szacunkiem – mówił podczas rozpoczęcia uroczystości komendant
powiatowy PSP w Złotoryi bryg.
Tomasz Herbut.
Odznaczeń i wyróżnień było
sporo, co świadczy o ogromnym
zaangażowaniu strażaków w ratowanie zdrowia, majątku i życia
innych ludzi.
Srebrną odznakę „Zasłużony
dla ochrony przeciwpożarowej”
otrzymał Rafał Masel, a brązową
Marcin Grubczyński.
Medal honorowy im. Bolesława
Chomicza otrzymał druh Henryk
Pawłowski.
Srebrnym Krzyżem Zasługi
Korpusu wyróżniony został bryg.
w stanie spoczynku Piotr Kuchnio,
a brązowym mł. asp. ratownictwa
Krzysztof Gibała.
Złotym medal „Za zasługi dla
pożarnictwa” otrzymał Julian Pieczarka, srebrny – Ireneusz Żurawski, a brązowe: Barbara Kołodziej,
Paweł Gorczyca, Jerzy Kopacz.
Odznaki „Strażak wzorowy”
otrzymali: Tomasz Chabiniak, Mariusz Dobrucki, Przemysław Dobrucki, Zbigniew Faryniarz, Paweł
Haniszewski, Mateusz Mazur.
Na stopień starszego ogniomistrza awansowali: Tomasz Hołówka, Marcin Łysiak, Wojciech Zieliński, a na starszego sekcyjnego:
Krzysztof Dobrucki, Piotr Pawłowicz, Jarosław Puchłowski.
Na stopień starszego strażaka
awansowali: Bartłomiej Funda-

nicz, Paweł Nowak, Michał Regulski i Patryk Suchojad.
Awans na stopień
młodszego kapitana otrzymali: Mirosław Chojecki i
Zbigniew Siuta.
Na stopień starszego kapitana
awansowali: Mariusz Brożyna i
Piotr Dąbrowa, a
na stopień kapitana
Marcin Kościuk.
Dodatkowo ko-

mendant powiatowy PSP w Złotoryi i starosta podziękowali trzem
mieszkańcom naszego powiatu
za odwagę i poświęcenie, jakim
wykazali się ratując ludzkie życie.
Podziękowania otrzymali: Kazimierz Dembiński, Paweł Strzemiński oraz Zbigniew Grzyb.
Po apelu, przed wejściem głównym do ośrodka kultury odbyło
się uroczyste przekazanie złotoryjskim strażakom nowego pojazdu
ratowniczo-gaśniczy o wartości
800 tys. zł.
(ms)

ingletracki to oznakowane
leśne ścieżki rowerowe o naturalnym podłożu, szerokie na ok.
1 m. Są tak prowadzone po lesie,
by zapewnić rowerzyście jak najwięcej radości z jazdy rowerem, a
jednocześnie kontakt z przyrodą.
Przy ich projektowaniu wykorzystuje się naturalne przeszkody i
ukształtowanie terenu, by maksymalnie urozmaicić trasę przejazdu.
Trudno się na nich nudzić, bo niemal nie ma prostych odcinków, roi
się za to od ciasnych skrętów, hopek, slalomów między drzewami,
serii muld czy wyprofilowanych
rynien zjazdowych. Trawersują
stoki, więc podjazdy są długie,
ale niezbyt strome. Co jednak najważniejsze – są jednokierunkowe,
więc umożliwiają dość bezpieczne
pokonywanie szybkich partii zjazdowych. I dlatego przez zdecydowaną większość „wyznawców”
roweru crossowego uznawane są
„raj na ziemi”.
aki raj powstał właśnie na
terenie trzech gmin powiatu

T

złotoryjskiego: Świerzawy, Pielgrzymki i Wojcieszowa. W dzikich
ostępach leśnych, na atrakcyjnych
pod względem przyrodniczym
terenach, wybudowano tutaj 63
km tras rowerowych. Mają różny
stopień trudności, więc odnajdą się
na nich zarówno początkujący, jak
i zaawansowani rowerzyści. Część
ścieżek prowadzi do wież widokowych (na Okolu, Zawadnej i
Dłużku), co czyni
je wyjątkowymi w
skali ogólnopolskiej. Powstały w
ramach projektu
pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i
Pogórza Kaczawskiego poprzez
budowę alternatywnych ścieżek i
tras rowerowych”,
który został zrealizowany w ścisłym partnerstwie
z Nadleśnictwem
Złotoryja i współfinansowany był
z Regionalnego
Programu Operacyjnego.

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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y awansowały do rowerowej ekstraklasy

ycznych powiatu złotoryjskiego, już otwarte. W piątek 10 maja w południe przeszły chrzest, gdy w ramach oficjalnej inauguracji ścieżek rowerowych przejeonad 60 kilometrów tras i 3 wieże widokowe na szczytach, na które można dotrzeć rowerem.
nich był m.in. burmistrz Złotoryi
Robert Pawłowski, także zapalony
rowerzysta.
twarcie nieprzypadkowo odbyło się w Gozdnie. Świerzawa była liderem całego projektu,
a na terenie gminy wybudowano
najwięcej kilometrów leśnych
ścieżek, aż 34. To tutaj przed
kilkoma laty idea kaczawskich singletracków, którą zasiał nadleśniczy Jacek Kramarz, zakiełkowała
najszybciej. – Sukces ma wielu
ojców. Ale tym podstawowym w
przypadku naszych singletracków
jest Jacek Kramarz. To on zaraził
mnie ideą, do której przyłączyły
się następnie Wojcieszów i Pielgrzymka – podkreślał podczas
otwarcia Józef Kołcz, były już
burmistrz Świerzawy.
Sukces związany z singletrackami przyniósł niedawno Kramarzowi tytuł Człowieka Ziemi Złotoryjskiej 2018. – Ten tytuł traktuję
jako wyróżnienie zbiorowe, także
dla swoich pracowników. Bo gdy
ja siedziałem tutaj, przy budowie
ścieżek, oni pilnowali tego, za
co nam płacą, czyli prowadzenia
gospodarki leśnej – podkreślał
z uśmiechem nadleśniczy, który
podziękował Józefowi Kołczowi
i Pawłowi Kisowskiemu, także
Sławomirowi Maciejczykowi,
burmistrzowi Wojcieszowa, oraz
Tomaszowi Sybisowi, wójtowi
Pielgrzymki. To jest to grono,
które wzięło ma swoje barki trud
inwestowania. A nie było łatwo
– zaznaczył Kramarz, wręczając
samorządowcom pamiątkowe
upominki.
o dopiero trzeci kompleks singletracków na Dolnym Śląsku,
po pionierskich ścieżkach w Górach Izerskich (które funkcjonują
od dobrych kilku lat, choć głównie
po czeskiej stronie granicy) oraz
szlakach w Nadleśnictwie Bardo,

O

W

piątek przed południem w
sercu kaczawskich singletracków, na parkingu leśnym w
Gozdnie, miało miejsce uroczyste
otwarcie ścieżek. Był piknik z
pieczonymi kiełbaskami i oczywiście przejażdżka rowerami po
lesie. Wstęgę uplecioną z gałęzi
drzew iglastych przecięto toporkiem. Dopisali rowerzyści, mniej
pogoda, bo z nieba kapało i na
trasach trzeba było być ostrożnym.
Nie ma jednak tego złego, co by
na dobre nie wyszło. – Jest susza,
potrzebujemy tego deszczu na polach i w lasach. Przyjdzie jeszcze
czas i pogoda, żeby poszaleć na
ścieżkach rowerowych – uspokajali leśnicy.
Rowerzystów na inauguracyjny
przejazd poprowadził burmistrz
Świerzawy Paweł Kisowski. –
Cieszę się, że mimo deszczu jest
nas tak dużo, naprawdę serce
rośnie. Trasa jest świetna, więc
życzę wszystkim udanej wycieczki
– powiedział, zapraszając do przejechania 3-kilometrowej pętelki.
Co bardziej ambitni wybrali jednak dłuższy wariant i nie od razu
wrócili na parking na polanie, lecz
pojechali trasą przez wąwozy do
Rzeszówka i z powrotem. Wśród

T

które zostały oficjalnie oddane
do użytku tydzień temu (trasy na
terenie całej Kotliny Kłodzkiej liczą ponad 130 km). Paweł Górski,
szef Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu, tłumaczył dziś, że dla leśników singletracki to bardzo dobry pomysł
na zagospodarowanie turystyczne
terenów leśnych. – Ich budowa

była możliwa dzięki współdziałaniu leśników z samorządami lokalnymi, którzy mają możliwości
zdobywania środków unijnych, a
my z kolei chętnie udostępniamy
atrakcyjne tereny – podkreślał.
Na piątkowym otwarciu obecni
byli m.in. posłanka Zofia Czernow
oraz Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry. – Wkrótce dzięki środkom z Unii Europejskiej powstaną
kolejne kompleksy singletracków
w Jeleniej Górze, Podgórzynie,
Piechowicach oraz Szklarskiej Porębie. To będzie razem już kilkaset
kilometrów tras rowerowych, jako
Kotlina Jeleniogórska stajemy się
więc mekką rowerzystów – zapowiedział Łużniak.
eszcze zanim rowerzyści ruszyli
na inauguracyjny przejazd trasy,
odbył się krótki pokaz ratownictwa
Karkonoskiej Grupy GOPR, której
zasięg działania obejmuje m.in.
Góry Kaczawskie. Piotr Zamorski

J

z GOPR-u zachęcał cyklistów,
by przed wybraniem się na trasy
zainstalowali w telefonach aplikację Ratunek. – Wysyła ona
automatycznie dane lokalizacyjne
osoby dzwoniącej po pomoc, co
bardzo ułatwia odnalezienie osoby
poszkodowanej w wypadku w tak
trudnym terenie, skracając czas

dojazdu służb ratunkowych – podkreślał goprowiec.
Ratownicy zademonstrowali
m.in. specjalny wózek do zwożenia poszkodowanych z leśnych
tras rowerowych. – Chcielibyśmy, aby podobny sprzęt znalazł
się na wyposażeniu jednostek

OSP, które operują w sąsiedztwie
singletracków. GOPR odgrywa
bardzo ważną rolę w systemie
zawiadywania bezpieczeństwem
jeśli chodzi o turystykę rowerową
na terenie naszych lasów. Dojazd
z Jeleniej Góry zajmuje im jednak
ok. 40 minut, więc dużo szybciej
do poszkodowanych będą mogli
dotrzeć miejscowi strażacy, którzy
świetnie znają przecież ten teren –
podkreśla Jacek Kramarz.
najbliższym czasie postaramy
się przedstawić na naszym
portalu najciekawsze fragmenty kaczawskich singletracków. Ich mapy
publikujemy pod tekstem.

W

(AS)
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Pięciodniowa majówka w Złotoryi
Z wiatrem i pod wiatr,
ale zawsze do przodu

Złotoryjski dzień z planszówkami

Zamek Grodziec zdobyty – na dwóch kółkach. To był
prawdopodobnie najtrudniejszy podjazd w dotychczasowej kilkuletniej historii złotoryjskich rodzinnych rajdów
rowerowych. Wyzwania podjęło się prawie 40 pasjonatów
roweru w różnym wieku, w tym wielu, którzy startowali już
w poprzednich edycjach imprezy.

Z

egoroczny rajd wyglądał nieco
inaczej niż w latach poprzednich, i nie chodzi tylko o zmianę
trasy. Organizator, czyli Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji, tym
razem podzielił uczestników na
kilkunastoosobowe grupy. Każda
miało swojego kapitana, który losował nazwę dla drużyny, pochodzącą
od jednego z krajów unijnych, bo
rajd miał uczcić 15. rocznicę wej-

Święto uczczone nie tylko kwiatami

T

ścia Polski do Unii Europejskiej. I
tak w peletonie pojechały Szwecja,
Finlandia i Polska, która od początku wysforowała się do przodu
i narzuciła mocne tempo.
owerzyści pojechali przez
Uniejowice do Grodźca. W
połowie pierwszego etapu przystanęli na chwilę przy jednym z
uniejowickich krzyży przydrożnych na krótki odpoczynek. Tam
czekali na nich organizatorzy z
naklejanymi na piersi uśmiechami.
Przystanek był bardzo potrzebny,
bo przez pierwszą część trasy
wiał mocny wiatr w twarz (nomen
omen z zachodu). Nie zraził jednak
uczestników – rzucili mu wyzwanie i parli w upragnionym przez
kilka pokoleń Polaków kierunku
(który skądinąd przestał być tylko
marzeniem po naszym wstąpieniu
do UE, co dziś świętowano).
ie złamał rowerzystów wiatr,
nie złamała też długa i mozolna wspinaczka na dwóch kółkach
na zamek w Grodźcu, która wydawała się największym wyzwaniem 1-majowej imprezy. Nikt
nie został na podzamczu, choć i
takie zapowiedzi tu i ówdzie wśród
uczestników rajdu było słychać,
gdy spoglądali znad kierownicy na
szczyt wygasłego wulkanu. Tym,
którzy dali radę o własnych siłach
przejechać przez bramę zamkową,
poza zmęczeniem w nogach została

R

N

ogromna satysfakcja.
a szczycie warownego wzgórza na rowerzystów czekała…
muzyka i rycerze, bo na zamku
trwała coroczna majówka. Była też
strawa w zamkowej piwnicy w postaci żurku i pajdy chleba, a na deser
quiz wiedzy o Unii Europejskiej,
przy którym mogła rozboleć głowa.
– Łatwiej było wjechać na zamek
niż rozwiązać ten test – żartowali
cykliści. Nikt
nie chciał jednak
odpuścić, bo na
piątkę najlepszych czekają
nagrody, m.in.
bilety do kina
oraz wejściówka na złotoryjski
występ kabaretu
Paranienormalni, który już po
wakacjach.
osileni, wypo- częci i uzbrojeni w wiedzę o Unii rowerzyści udali się w drogę do domu.
– Teraz będzie już łatwiej, bo z
górki – uśmiechał się Zbigniew
Gruszczyński, dyrektor ZOKiR-u,
motywując tych ociągających się
i pytających nieśmiało o wolne
miejsca w busie technicznym.
Łatwiej było nie tylko z powodu
ukształtowania terenu, ale i ze
względu na wiatr, który – po
zmianie kierunku jazdy – wreszcie
przestał przeszkadzać. Powrót zaplanowano przez Nową Wieś Grodziską i Wojcieszyn. Przed wjazdem na „garbaty most” cykliści
zrobili sobie kolejny przystanek,
tym razem przy wojcieszyńskim
kościele, by „zewrzeć szeregi”. I
dostali następną naklejkę z uśmiechem za kolejny zaliczony etap.
ońcówka rajdu dała się
wszystkim we znaki, bo po
zjeździe ul. Zagrodzieńską w
dolinę Kaczawy trzeba było z
powrotem się z niej wydrapać do
centrum miasta. Mimo tego znoju
na mecie pod basztą niektórym
było mało. – Może by jeszcze jakąś
wersję jesienną rajdu w tym roku
zrobić – proponowali. Dyrektor nie
powiedział „nie”, więc być może
październiku miłośnicy roweru
jeszcze raz wsiądą na siodełka i
popedałują, by uczcić jakąś rocznicę.
(as)

N

P
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2 maja w holu ośrodka kultury można było pograć
we współczesne gry planszowe.
ajęcia, przeznaczone dla dzieci
i ich rodziców, zostały przeniesione z tarasu ze względu na wiatr,
który nie pozwalał rozłożyć na zewnątrz plansz. Prowadził je instruktor Wojciech Tomczak z Zielonej

Góry, który przywiózł ze
sobą ponad 20 różnych
gier, w tym bardzo popularną wśród miłośników
tego rodzaju rozrywki grę
Carcassonne.
(as)

3 maja pod pomnikiem Niepodległości równo w
samo południe zebrały się dziesiątki złotoryjan,
którzy poprzez złożenie wiązanek kwiatów postanowili uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
maja.

O

prócz ludzi starszych, w pocztach sztandarowych znalazło
się sporo, co cieszy najbardziej,
młodych mieszkańców naszego
miasta. Po złożeniu kwiatów odbyła się msza święta w kościele
NNMP.

O godz. 16 w ZOKiR
zorganizowany został
koncert operetkowy,
a 4 godziny później
było „nieco” ostrzej,
podczas koncertu rockowego.
(ms)

Chętnych do gliny nie brakowało
4 maja w ciągu kilku godzin z warsztatów garncarskich skorzystała spora liczba młodych
złotoryjan.

P

rzed Złotoryjskim Ośrodkiem
Kultury i Rekreacji powstała
nawet wystawa prac składająca się
głównie z glinianych zwierzątek.
– To fajna zabawa i wcale nie jest
zimno w ręce – mówiła 9-letnia
Paulina. – Ja spróbuję ulepić z gliny pieska – dodał jej brat Paweł.
Faktycznie zabawa dla dzieci
była świetna, a pogoda dopisała.
(ms)

Beatlesi w wersji klasycznej
5 maja Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji gościł Orkiestrę Kameralną Klassik Modern
z Jeleniej Góry.

P

rowadzona przez Romana
Samostrokova orkiestra zagrała znane utwory zespołu The
Beatles. Muzykom towarzyszyli
soliści: Ewa Antosik i Łukasz
Ślubowski.
– Muzyka instrumentalna od lat inspiruje
się znanymi motywami, które już ktoś
wymyślił. Oczywiście historia muzyki
potwierdzi, że wiele
tychże melodii sama
stworzyła, patrząc na
słynne mozartowskie
i bachowskie tematy
muzyczne czy kom-

pozycje Vivaldiego. Nic dziwnego
jednak, że tradycja czerpania ze
znanych motywów przetrwała do
dziś. Dlatego spotykamy się na
koncercie „Beatles – barokowo”
– mówiła zapowiadająca koncert

Dominika Łukasiewicz.
Złotoryjanie, wypełniający salę
widowiskową ośrodka kultury,
mogli usłyszeć takie przeboje jak:
Lady Madonna, Honey Pie, Penny
Lane, Fool on the Hill.
Koncert odbył się
w ramach kolejnego
projektu organizowany
przy wsparciu finansowym Fundacji PZU,
we współpracy z pięcioma ośrodkami kultury Dolnego Śląska:
we Lwówku Śląskim,
Bolkowie, Zawidowie,
Złotoryi oraz Lubaniu.
(ms)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
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Gdzie się podziały
unijne pieniądze w Złotoryi?
Jeden roczny budżet miejski sﬁnansowała Złotoryi przez ostatnich 15 lat Unia Europejska – tak wynika z naszych ostrożnych szacunków. Od chwili wejścia Polski w struktury wspólnotowe do naszego miasta traﬁło ponad 70 mln złotych różnych dotacji. Nie łudźmy się – bez tych pieniędzy Złotoryja nie
wyglądałaby tak, jak wygląda dziś.

U

nia Europejska – pomijając
szereg korzyści dla zwykłego mieszkańca, który może teraz
bez kolejek i kontroli na granicach, bez starań o paszport i wizę,

skiej, która ma się wkrótce stać
atrakcją turystyczną Złotoryi.
Po trzecie – podniosła poziom
bezpieczeństwa mieszkańców
miasta, dofinansowując rozbu-

blisko 37,5 mln zł dotacji na
prawie pół setki mniejszych lub
większych projektów. Najdroższy
z nich to bez wątpienia rewitalizacja dużej części starego miasta:
ulic Basztowej, Joannitów, Piłsudskiego, Krasickiego, Chopina,
Klasztornej, Rynku, Górnej i pl.
Niepodległości. To w zasadzie
dwa projekty warte blisko 9,2 mln
zł, które w 60 proc. sfinansowała
UE, przekazując miastu 5,4 mln
zł dotacji.
pieniądze z Brukseli powalczyło również Rejonowe
Przedsiębiorstwo Komunalne. Z
sukcesem – pozyskało z unijnego
Funduszu Spójności rekordowe
jak na warunki złotoryjskie 25,3
mln zł na modernizację gospodarki ściekowej na terenie miasta. Przebudowa oczyszczalni to
największa inwestycja w Złotoryi
ostatnich kilkudziesięciu lat.
le o środki unijne pomagające w rozwoju gospodarczym
starały się nie tylko instytucje
miejskie. Po fundusze z Brukseli sięgały również złotoryjskie
przedsiębiorstwa. Cztery z nich
otrzymały w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
łącznie ponad 2,25 mln zł dofinansowania. Wśród nich są
m.in. zakłady obuwnicze Muflon,
które dzięki dotacji uruchomiły
produkcję kaloszy dziecięcych i
młodzieżowych, a także przedsiębiorstwo Skaleń, które wdrożyło
innowacyjną linię technologiczną
do obróbki kamienia i podniosło
swoją konkurencyjność.
ało? To dodajmy, że bez
blisko 900 tys. zł ze źródeł
unijnych nie byłoby prawdopodobnie modernizacji kotłowni
przy ul. Jerzmanickiej w Złotoryi

O

wyjechać po prostu za granicę,
podjąć tam pracę lub założyć własną firmę i zarobić za swoją pracę
kilkakrotnie więcej – to przede
wszystkim realne pieniądze na
inwestycje. Pieniądze na chodniki i drogi, obiekty sportowe,
wodociągi i kanalizację, zabytki,
sprzęt do szpitali, szkolenia czy
dodatkowe zajęcia lekcyjne.
Konkretnie więc: co do tej pory
dała naszemu miastu Unia Europejska? Przede wszystkim pomogła wybudować lub gruntownie
zmodernizować kilka niezwykle
ważnych dla Złotoryi obiektów,
w tym coraz bardziej brudzącą
Kaczawę oczyszczalnię ścieków
– to po pierwsze. Sala sportowa
przy Szkole Podstawowej nr 1?
Równy granitowy bruk w Rynku?
Historyczny układ urbanistyczny
przy Muzeum Złota i Zaułku?
Targowisko miejskie, które udało
się po wielu latach ucywilizować?
Kąpielisko nad zalewem? Zespół
boisk na ul. Lubelskiej? Tego
wszystkiego nie byłoby bez funduszy europejskich. Wkrótce do
tych obiektów z logo UE dołączy
też modułowa hala produkcyjna,
która stanie przy strefie gospodarczej – dotacja unijna już jest.
Po drugie – Unia uratowała
złotoryjskie zabytki, wspierając remont dwóch fontann na
starówce i baszty Kowalskiej, a
ostatnio przydzielając środki na
odtworzenie odkopanych z ziemi
fundamentów szubienicy miej-

dowę miejskiego monitoringu o
kolejne kamery.
Po czwarte – wsparła kwotą
blisko 2 mln zł edukację młodych złotoryjan, dotując dla nich
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
i zakup nowoczesnych pomocy
dydaktycznych.
Po piąte wreszcie – skomputeryzowała złotoryjski ratusz,
przekazując środki na rozwój publicznych e-usług oznaczających
skok technologiczny w miejskiej
administracji.
tatystycznie rzecz biorąc,
Bruksela w przypadku Złotoryi co roku zasila kasę miejską
zastrzykiem ponad 4 mln zł. W
ciągu 15 lat obecności naszego
kraju w Unii Europejskiej Wydział Funduszy Zewnętrznych
Urzędu Miejskiego pozyskał

S

(a jeśli nawet właścicielowi tego
obiektu, legnickiemu WPEC-owi,
udałoby się ją wykonać bez środków europejskich, to zapewne
mielibyśmy teraz wyższe ceny
ciepła). Schroniska młodzieżowego „Zacisze” też zapewne
nie udałoby się rozbudować bez
dotacji z UE w wysokości 626
tys. zł.
a obecności w UE zyskały
też dwa złotoryjskie szpitale – w postaci dotacji na kwotę

policji, w których uwzględniała
również złotoryjski komisariat.
Chodzi np. o rekultywację terenu
po służbowych stacjach paliw w
23 jednostkach dolnośląskich, w
tym w Złotoryi, czy uruchomienie w internecie mapy zagrożeń
– narzędzia do komunikowania
się mieszkańców z policją. Swój
projekt miał też Tauron, który
przebudował w siedmiu gminach
dolnośląskich główne stacje zasilania, w tym tę złotoryjską…

2,65 mln zł. Ten wojewódzki,
psychiatryczny, przeszedł remont
pomieszczeń. W powiatowym zakupiony został nowoczesny sprzęt
medyczny, a przede wszystkim
zmodernizowano pracownię do
radiodiagnostyki, wprowadzając
teleradiologię, dzięki której można
konsultować zdjęcia rtg ze specjalistami w innych szpitalach.
to i tak jeszcze nie wszystkie
środki unijne, które przez
15 lat trafiły do Złotoryi. Swoje
projekty realizowała m.in. wrocławska komenda wojewódzka

A

N

A

M

A

15. rocznica wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej minęła 1
maja. Złotoryjscy euroentuzjaści
świętowali ją m.in. na rowerach,
biorąc udział w rodzinnym rajdzie
rowerowym. W drodze na Grodziec
przejechali m.in. ulicami Złotoryi.
Na razie jeszcze po zwykłych drogach. Ale prawdopodobnie za rok
czy dwa będą mogli popedałować
już po ścieżkach rowerowych z
prawdziwego zdarzenia. Na ich
wybudowanie dotację dała też Unia
Europejska.
(as)

Przez 15 lat członkostwa w UE do Polski traﬁły 163 mld euro.
W tym samym okresie Polska wpłaciła ponad 53 mld euro
składki do unijnej kasy. Oznacza to, że jako kraj członkowski
uzyskaliśmy z unijnego budżetu netto prawie 110 mld euro.
Wg unijnego badania opinii publicznej (Eurobarometru) przeprowadzonego we wrześniu 2018 r., 87 proc. respondentów
z Polski uważa, że przynależność do Unii Europejskiej jest
korzystna dla naszego kraju. Zdaniem Polaków, członkostwo
w UE wpływa korzystnie głównie na polski wzrost gospodarczy
(46 proc.) oraz jakość życia w Polsce (36 proc.). Ma ona także
otwierać przed Polakami nowe możliwości zawodowe (42 proc.).
Dla Polaków istotna jest również unijna rola w utrzymywaniu
pokoju i wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz pozytywny wpływ
przynależności do UE na bilateralne stosunki Polski z innymi
państwami członkowskimi.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Z pedagogicznych zbiorów
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Szkolna 1, tel. 76 878 36 61,
e-mail: zlotoryja@dbp.wroc.pl, www.dbp.wroc.pl/zlotoryja.
Czynna – poniedzia³ek: 9-15, wtorek-pi¹tek: 12-17.
 Repetytorium maturzysty: historia – Książką wychodzi naprzeciw potrzebom maturzystów – zawiera całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury. Co
ważne, publikacja ta nie została przeładowana niepotrzebnymi informacjami, a zawarte
w niej treści podane są przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, treść ujęto w ułatwiające naukę formy tabel, diagramów, wyliczeń. Naukę ułatwiają
liczne mapy i zdjęcia. Najważniejsze definicje dodatkowo wyróżniono kontrastowymi,
wyraźnie widocznymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć, dzięki któremu
odszukanie w książce potrzebnych treści jest intuicyjnie proste.
 Walczyk M., Walendzik I., Wiedza o społeczeństwie: zakres rozszerzony. Matura
vademecum – Vademecum z wiedzy o społeczeństwie Wydawnictwa Operon to twoja
gwarancja sukcesu na egzaminie maturalnym. Zawarte w tym repetytorium treści pozwolą
uczniom uporządkować i powtórzyć wiadomości określone w podstawie programowej
oraz skutecznie przygotować się do matury z WOS-u. Książka zawiera unikalny kod
dostępu do interaktywnej platformy edukacyjnej GieldaMaturalna.pl, na której znajdują
się dodatkowe materiały, testy i informacje.

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

Miejska Biblioteka Publiczna
Ognisko Muzyczne
w Złotoryi
w środę 22 maja o godzinie 17
zapraszają do Wypożyczalni dla Dorosłych
na koncert
w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego

„Wiosenny wieczór z muzyką”

REPERTUAR
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: 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.

ALADYN
Guy Ritchie za kamerą? Nie będzie miejsca na nudę! Mistrz
kina łotrzykowskiego („Porachunki”, „Przekręt”, „Sherlock
Holmes”, „Kryptonim U.N.C.L.E.”) wziął na warsztat historię
ulicznego rozrabiaki Aladyna (Mena Massoud), który przeżywa liczne przygody w fikcyjnym portowym mieście Agrabah.
Klasyczną animację Disneya twórca wzbogacił o wartką akcję
i typowe dla siebie zaczepne poczucie humoru. Fabularna adaptacja „Aladyna” zyskała też moc ekspresji i zupełnie nową siłę
wyrazu. Duża w tym zasługa nie tylko znakomitego reżysera,
lecz także odtwórców najważniejszych ról, jak choćby Willa
Smitha („Ali”, „Faceci w czerni”, „W pogoni za szczęściem”),
który wciela się w Dżina. Przebojowy aktor znany przede
wszystkim z kina akcji i ról komediowych kreuje w „Aladynie”
charyzmatyczną postać, która może w znaczący sposób zaważyć na losach wszystkich
bohaterów filmu.
Gatunek: musical, przygodowy, baśń. Produkcja: USA. Premiera: 24 maja 2019.
Czas trwania: 128 min. Reżyseria: Guy Ritchie.
Dni seansów: 24.05.2019-28.05.2019 i 31.05.2019-4.06.2019.

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

REPERTUAR
KRAINA CUDÓW
Główna bohaterka, kilkuletnia June, uwielbia zapuszczać się
do pełnego cudów i magii świata własnej wyobraźni. Przewodnikiem po tym niezwykłym świecie jest jej mama, z którą
wspólnie wymyślają najbardziej nieprawdopodobne historie.
Jedną z nich jest wyimaginowany lunapark, w którym często
wspólnie spędzają czas. Pewnego dnia June gubi się w prawdziwym lesie, a szukając drogi do domu, odnajduje wesołe
miasteczko pełne niezwykłych atrakcji i zabawnych mówiących zwierząt. Tyle że coś tam nie gra… June szybko orientuje
się, że park istnieje tylko w jej wyobraźni, jest więc jedyną
osobą, która może przywrócić mu dawny blask. Łącząc siły z
niezwykłymi zwierzakami podejmuje się tego zadania.
Gatunek: animacja. Produkcja: USA. Premiera: 10 maja
2019.
Czas trwania: 86 min. Reżyseria: Dylan Brown.
Dni seansów: 31.05.2019-4.06.2019.
TRZY KROKI OD SIEBIE
Stella Grant (Haley Lu Richardson) już za chwilę będzie miała
siedemnaście lat… Jak każda nastolatka nie odrywa się od
laptopa i z całego serca kocha swoich najlepszych przyjaciół.
Od innych nastolatek odróżnia ją jednak to, że większość
życia spędza w szpitalu, cierpiąc na mukowiscydozę. Jej życie to zwyczaje, zasady i samokontrola – to dzięki nim żyje.
Wszystko to zostanie poddane wielkiej próbie, gdy pozna
czarującego Willa Newmana (Cole Sprouse), również pacjenta
szpitala. Ich rodzącą się bliskość torpeduje… dystans, który
muszą od siebie zachować – trzy kroki – aby nie pogorszyć
swej sytuacji zdrowotnej. Tylko jak to zrobić, kiedy uczucie
zaczyna wymykać się spod kontroli? A do tego Will nie chce
się leczyć, nie wierzy w życie odmierzane dystansem trzech
kroków. To właśnie Stella spróbuje wszystkiego, by zawalczył o życie i zdrowie. Ale czy
uda się ocalić kogoś, kogo kochasz, jeśli nawet nie możesz go dotknąć?
Gatunek: melodramat.
Produkcja: USA.
Premiera: 10 maja 2019.
Czas trwania: 116 min.
Reżyseria: Justin Baldoni.
Dni seansów: 31.05.2019-4.06.2019.
POKEMON: DETEKTYW PIKACHU
Cała historia rozpoczyna się w momencie, gdy niezrównany
prywatny detektyw Harry Goodman znika w niewyjaśnionych
okolicznościach, a jego 21-letni syn Tim próbuje ustalić, co
się wydarzyło. W śledztwie pomaga mu były partner Harry’ego – detektyw Pikachu. To przezabawny, dowcipny i uroczy
Pokémon, który potrafi wprawić w osłupienie nawet samego
siebie. Tim i Pikachu, którzy odkrywają, że są w stanie się
ze sobą porozumiewać, łączą siły, aby rozwikłać tajemniczą
zagadkę. Przeżywają jednocześnie trzymającą w napięciu
przygodę. Wspólnie poszukują poszlak i przemierzają rozświetlone neonami ulice Ryme City, nowoczesnej metropolii,
w której ludzie i Pokémony żyją tuż obok siebie. Spotykają
na swojej drodze różne Pokémony i odkrywają wstrząsający spisek, który może położyć
kres tej harmonijnej koegzystencji i zagrozić całemu światu Pokémonów.
Gatunek: animacja.
Premiera: 31 maja 2019.
Czas trwania: 104 min.
Reżyseria: Rob Letterman.
Dni seansów: 7.06.2019-11.06.2019.
TOLKIEN
„Tolkien” ukazuje kluczowe lata z życia młodego pisarza,
który po śmierci matki trafia do szkoły z internatem, gdzie
odnajduje przyjaźń, miłość i artystyczną inspirację wśród
innych podobnych sobie indywidualistów. Gdy wybucha I
wojna światowa, przetrwanie „drużyny” staje pod znakiem
zapytania, a zdobyte doświadczenia inspirują Tolkiena do
napisania słynnego cyklu powieści o „Władcy pierścieni”.
W rolach głównych: Nicholas Hoult i Lily Collins („Stary
człowiek i może”).
Gatunek: dramat.
Premiera: 17 maja 2019.
Czas trwania: 112 min.
Reżyseria: Dome Karukoski.
Dni seansów: 7.06.2019-11.06.2019.
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PODWÓJNE ŻYCIE
Uwodzicielski i przewrotny, najnowszy film Oliviera Assayasa
(„Sils Maria”, „Personal Shopper”) bawi się pojęciem wierności.
W „Podwójnym życiu” dotyczy ono zarówno kilku zdradzających się osób, perwersyjnej relacji fikcji do rzeczywistości, jak
również rewolucji technologicznej, która każe nam porzucać
stare przyzwyczajenia. W błyskawicznie zmieniającym się
świecie e-booki wygryzają papierowe książki, młode kochanki
– starzejące się żony, zaś seriale – kinowe fabuły. Nie zmienia
się tylko jedno: zawsze najbardziej podnieca nas nowe. Swoimi
bohaterami uczynił Assayas członków paryskiej bohemy, przeżywających właśnie kryzys wieku średniego. Leonard, pisarz
snobujący się na bycie offline (Vincent Macaigne), pragnie wydać
kolejną powieść, będącą zapisem romansu z pewną aktorką. Jego wydawca, przystojny
karierowicz Alain (w tej roli supergwiazda francuskiego kina – Guillaume Canet), odrzuca
książkę, bo o wiele bardziej pasjonuje go teraz świat e-booków, a dokładnie atrakcyjna
doradczyni do spraw digitalizacji. Alainowi umyka więc, że jego żona, marząca o ambitnej roli serialowa aktorka Selena (fantastyczny, autoironiczny występ Juliette Binoche),
spotyka się z pewnym pisarzem, którego partnerka także nie wie o zdradzie, bo jest zbyt
zajęta ogarnianiem PR-u prowadzącego podwójne życie polityka…
Gatunek: komedia obyczajowa. Reżyser: Olivier Assayas.
Premiera: 17 maja 2019. Produkcja: Francja. Czas trwania: 108 min.
Obsada: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Christa Théret, Nora
Hamzawi.
Dni seansów: 7.06.2019-11.06.2019.
PANDA I BANDA
Pewien niedoświadczony bocian przynosi małą pandę pod
niewłaściwy adres. Grupa przyjaciół – niedźwiedź, wilk, tygrys
i królik – staje przed wyzwaniem dostarczenia malucha do jego
prawdziwego domu po drugiej stronie ogromnej pustyni. Wyprawa obfitować będzie w niesamowite przygody, a kumple,
którzy muszą pokonać gigantyczną przestrzeń, będą poddani
niejednej próbie charakteru. Film animowany wg scenariusza
Billiego Frolicka („Madagaskar”).
Gatunek: animacja. Premiera: 24.05.2019.
Produkcja: Rosja/USA 2019. Czas trwania: 84 min.
Reżyseria: Natalya Nilova.
Dni seansów: 14.06.2019-18.06.2019.
GLORIA BELL
Gloria Bell jest każdą z nas! Słodko-gorzki portret współczesnej
kobiety z nagrodzoną Oscarem Julianne Moore. Urzekająca, szczera, zabawna i wzruszająca opowieść o kobiecie, która stara się
czerpać z życia pełnymi garściami, chociaż życie czasem mocno
daje jej w kość! Gloria żyje pełnią życia, a przynajmniej każdego
dnia bardzo się stara. Jej dorosłe dzieci mają dla niej coraz mniej
czasu, a były mąż znajduje młodszą partnerkę, ale Gloria ciągle
liczy na to, że w jej życiu pojawią się jeszcze fajerwerki. Kiedy
w jednym z klubów nocnych poznaje Arnolda, nowy romans
rozbudza w niej nadzieje na przyszłość. I choć życie trzyma w
zanadrzu jeszcze niejedną niespodziankę, to Gloria nie zamierza
obrażać się na swój los.
Gatunek: dramat/komedia/romans. Premiera: 24 maja 2019.
Czas trwania: 102 min. Reżyseria: Sebasian Lelio.
Dni seansów: 14.06.2019-18.06.2019.
JOHN WICK 3
Producent „Sicario”, „Miasta złodziei” i „Niezniszczalnych”
nadaje globalny zasięg kultowej serii. Keanu Reeves powraca
w towarzystwie dwóch laureatek Oscara Halle Berry i Anjeliki
Huston, w pełnej akcji i czarnego humoru filmowej petardzie!
Jeszcze więcej wrogów, międzynarodowa intryga i koń o zabójczych skłonnościach! Niedościgniony zabójca i miłośnik psów
John Wick wpada w śmiertelnie poważne kłopoty. Likwidując
jednego z członków wszechpotężnej Gildii Zabójców, Wick staje
się celem najlepszych i najbardziej bezlitosnych fachowców w
branży. Za jego głowę zostaje wyznaczona nagroda, której nikt
nie jest w stanie się oprzeć. Nie ma takiego miejsca na Ziemi,
gdzie mógłby się skryć. Nie ma takiego twardziela, który stanąłby
po jego stronie. Jego tropem rusza nawet tajemnicza piękność (Halle Berry), której boją
się nawet umarli. Czyżby era Johna Wicka dobiegła końca? Bądźmy poważni. Gdy cały
świat staje przeciwko niemu… Tym gorzej dla świata.
Gatunek: akcja. Produkcja: USA. Premiera: 17.05.2019. Czas trwania: 131 min.
Reżyseria: Chad Stahelski.
Obsada: Keanu Reeves, Laurence Fishburn, Halle Berry, Anjelica Huston.
Dni seansów: 14.06.2019-18.06.2019.
Szczegółowe dni i godziny seansów na stronach:
www.kinoaurum.pl i www.zokir.pl
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Podbili Barcelonę
Zawodnicy Sportowej Akademii Taekwon-do z Jawora i Złotoryi
wrócili niedawno ze słonecznej Barcelony, gdzie mieli okazję
wystartować w 8. edycji Open Barcelona Fuji Mae Cup 2019.

T

urniej zgromadził na starcie
ponad 400 zawodników z 8
państw. Na zawody udało się 14
podopiecznych Gabrieli i Karola
Forgielów, którzy wywalczyli 11
medali, w tym 4 złote.
Dla Złotoryi złote medale wywalczyli: Kinga Serok i Maciej
Gorzkowski. Srebrne krążki do

domu przywieźli: Oskar Chiński
i Jakub Serok.
Podróż przez całą Europę, oprócz
udanego startu, który stanowił
element przygotowawczy do majowych mistrzostw Polski, była
doskonałą okazją do zwiedzenia
Wenecji, Barcelony czy Lyonu.
(reds)

Wysoka wygrana
po wysokiej porażce
W sobotę Górnik Złotoryja pokonał na własnym boisku
piłkarzy Stali Chocianów.

W

ygrana była bardzo wysoka. Przyjezdni nie zdobyli
ani jednej bramki, a gospodarze
strzelili ich aż 5.
Zwycięstwo nasi zawodnicy
objęli już w 7. minucie spotkania, po celnym strzale Bartosza
Hanieckiego.
Później poszło z górki. 2 bramki
zdobył Karol Nowosielski, a po
jednej Mateusz Poparda i (w ostatniej minucie planowego czasu gry)
Jakub Radkiewicz.

T

ak wysoka wygrana przydała
się podopiecznym trenera
Eugeniusza Oleśkiewicza po
wcześniejszej przegranej 1:6 z
zajmującym 3. miejsce w tabeli
Apisem Jędrzychowice.
Aktualnie z dorobkiem 41 pkt.
Górnik nadal zajmuje 5. miejsce
w tabeli IV ligi dolnośląskiej
(zachód). Do plasującej się oczko
wyżej Odry Ścinawy brakuje nam
zaledwie 3 punktów.
(ms)

Nasi na „Orlenie”

Kilkunastu złotoryjan pobiegło w jednej z największych imprez biegowych w Polsce, jaką jest Orlen Warsaw Marathon.

D

o mety maratonu dotarło 4996
najwytrwalszych. Z kolei
7217 zawodników ukończyło bieg
Oshee na 10 km. Do tego tysiące
osób wystartowało w charytatywnym marszobiegu i biegach dziecięcych pod egidą PZLA.
Organizatorzy oceniają, że w
całym weekendzie z Orlen Warsaw
Marathonem wzięło udział 20 tys.
osób.
Nowa trasa biegu na dystansie
42,195 km przebiegała najciekawszymi miejscami Warszawy
i obejmowała dzielnice: Praga
Południe, Mokotów, Śródmieście
i Żoliborz.
W Warszawie wystartowali
również złotoryjscy maratończycy.
Nasi biegacze mogą uznać zawody
za bardzo udane.
Wyniki złotoryjan: 40. Ma-

ciej Dawidziuk (OLAWS – czas
2:38:59), 98. Mariusz Polański
(OLAWS – 2:49:59), 104. Robert
Kuriata (ZLB – 2:50:30), 377.
Anna Ficner (OLAWS – 3:06:00),
678. Ewa Łukasiewicz (OLAWS
– 3:18:33), 887. Jacek Klonowski
(OLAWS – 3:26:00), 2199. Paweł
Macuga (OLAWS – 3:53:41),
3292. Paulina Dorsz (OLAWS –
4:16:17), 3512. Piotr Korzystko
(OLAWS – 4:22:45), 3911. Iga
Landsberg-Korzystko (OLAWS
– 4:35:44), 4034. Marcin Wilk
(OLAWS – 4:39:58).
W biegu Oshee na 10 km bardzo dobrze pobiegł Jakub Kisiel
(OLAWS), który z czasem 37:02
zajął 156. miejsce
Maraton w Warszawie nieoficjalnie nazywany jest „narodowym
świętem biegania”.
(reds)

Pantera ze Złotoryi
W stolicy Dolnego Śląska odbył się konkurs modelarski
„Wrocław model show”, na którym zaprezentowali się także
złotoryjanie.

M

łodzik Wojciech Domzalski
zdobył wyróżnienie oraz nagrodę specjalną za model Panther
V. Dodatkowo otrzymał nagrodę

specjalną od wydawnictwa Stratus
za model RWD-8.
Do konkursu wystawionych
zostało 660 modeli.
(reds)

Ligowe
Życiówka pod wiatr
strzelanie B

Adam Skórka wystartował w 5. edycji Gdańsk Maratonu.

W Złotoryi odbyła się 4. konkurencja XI edycji Otwartej
Ligi Amatorów Wieloboju
Sportowego OLAWS.

N

a strzelnicy Klubu Sportowego „Agat” 19 zawodników
testowało swoje celne oko w strzelaniu z pistoletu i karabinka.
Najlepszymi strzelcami w kategorii kobiet okazały się kolejno: Iga
Korzystko, Paulina Dorsz, Anna
Bernat, Kinga Zagdańska, Ewa
Łukasiewicz, Teresa Kocyła.
Mężczyźni: Piotr Kocyła, Adam
Kołodziej, Marcin Pawłowski, Sebastian Dorsz, Marcin Wilk, Rafał
Seberger, Mirosław Kopiński,
Łukasz Leśniak, Damian Kroczak,
Robert Ostręga, Michał Jokiel,
Piotr Joźwiak, Piotr Korzystko.
Nad bezpieczeństwem startujących czuwali sędziowie Józef
Zatwardnicki i Grzegorz Łoś.
Po 4 konkurencjach na pozycji
liderów pozostają Kinga Zagdańska i Mirosław Kopiński.
(Franki/reds)

ieg o dystansie 42 kilometrów
i 195 metrów ukończyło niemal 2 tys. zawodników. Trasa była
dosyć ciężka, a wiatr potęgował
jego poziom trudności.
Złotoryję reprezentował Adam

W Lutyni odbyły się międzywojewódzkie mistrzostwa
młodzików, juniorów młodszych i juniorów w taekwon-do.
Wystartowało w nich 346 zawodników z 14 klubów.

S

AT Złotoryja i Jawor reprezentowało 48 uczestników.
Zawodnicy SAT we wszystkich
trzech grupach wiekowych zdobyli 26 medali.
W klasyfikacji medalowej młodzików klub zajął 3. miejsce.
Młodzicy Sportowej Akademii
Taekwon-do w Złotoryi zdobyli
następujące miejsca na podium:
1. Oskar Widomski (techniki
specjalne), 2. Kinga Serok (układy oraz również 2. miejsce w

Na starcie tegorocznego PKO Poznań Półmaratonu zameldowało się 10265 biegaczy. Wśród nich tradycyjnie byli
złotoryjanie.
wycięzcą w klasyfikacji generalnej mężczyzn został
Etiopczyk Abate Sikiyas Misganow. Wśród kobiet tryumfowała
Kenijka Lilian Jelegate.
W Poznaniu nie mogło zabraknąć złotoryjskich biegaczy,
którzy uplasowali się na następujących pozycjach: 209. Szymon Kuca (czas 1:24:29), 1093.

(reds)

SAT znowu na podium

Zwiedzanie „w biegu”
Z

Skórka. Zawodnik OLAWS-a
zajął wysokie 24. miejsce spośród
1971 uczestników. Nasz zawodnik
uzyskał czas 2:52:34, co jest jego
nowym rekordem życiowym.

Tomasz Szpiter (1:34:55), 1446.
Krzysztof Jaśkowski (1:37:52),
3374. Andrzej Cukrowski
(1:47:30), 3459. Agnieszka
Kubów (1:47:50), 3937. Bartosz
Parański (1:49:42), 5329. Ewa
Kurek (1:55:28), 5472. Aneta
Jaworowska (1:56:00), 8201.
Łukasz Tarasek (2:09:27).

technikach specjalnych), 2. Ludwik Jamróz (układy), 3. Michał
Majewski (układy).
Na szczególne wyróżnienie
zasługują Oskar Widomski oraz
Kinga Serok, którzy wywalczyli
swoje medale w konkurencji, których startowało odpowiednio 114
zawodników i 105 zawodniczek.
Juniorzy młodsi: 2. Wiktoria
Czaban (walki -60 kg), 3. Roch
Durachta (walki -52 kg).
Juniorzy: 1. Jakub Serok (walki
-68 kg oraz 3. miejsce w układach mistrzowskich), 2. Marek
Zdancewicz (walki +75 kg oraz
3. miejsce w technikach specjalnych), 3. Szymon Malec (walki
-62 kg oraz 3. miejsce w układach
mistrzowskich), 3. Nikodem
Gadziński (walki -68 kg oraz 3.
miejsce w technikach specjalnych), 3. Maciej Gorzkowski
(walki +75 kg), 3. Maja Górska
(walki -60 kg).
W klasyfikacji medalowej klubów SAT w trzech kategoriach
wiekowych uplasowała się na 3.
miejscu wśród 14 klubów.

(reds)

(reds)

Pracowite chwile na strzelnicach
Niedawno zawodnicy Agatu wystartowali równolegle na kilku strzelnicach w kraju i za
granicą.

P

odczas Otwartych Mistrzostw
Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze nasi juniorzy młodsi zajęli odpowiednio miejsca:
 karabin sportowy 3x30 (klęcząc,
leżąc, stojąc) – komplet medali
zdobyły nasze dziewczyny: Nikola Manowiec (793 pkt.), Pamela
Batek (784 pkt.), Gabriela Kołodziejska (773 pkt.);
 karabin dowolny 3x30: 1. miejsce Radosław Mróz (806 pkt.);
 karabin pneumatyczny 50: 2.
Nikola Manowiec (492,9 pkt.), 3.
Gabriela Kołodziejska (477,2 pkt.),
3. Radosław Mróz (474,1 pkt.).
odczas Grand Prix Hradec
Kralove Anna Zapart-Dechnik
wystrzelała złoty medal w kategorii
psp 30+30, zdobywając 547 pkt.
pierwszej rundzie pucharu
Polski w strzelaniu na 300

P

W

m w kdow 60 Daniel Romańczyk
z dorobkiem 592 pkt. wywalczył
srebrny medal.
tradycyjnych zawodach
Lapuna IWK w Berlinie
Daniel Romańczyk, od niedawna
specjalizujący się w konkurencji
olimpijskiej kdw 3x40, strzelił
„życiówkę”, uzyskując 1157 pkt.,
co dało mu 9. miejsce.
Dobrze spisała się także Nikola
Manowiec, zajmując 11. miejsce
w ksp 60L. Sandra Musielak zajęła
14. lokatę w konkurencji pistolet
sportowy 30+30. Piotr Jóźwiak w
konkurencji ppn 60 został sklasyfikowany na 23. miejscu.
kolei w pierwszej rundzie
Pucharu Polski we Wrocławiu
Daniel Romańczyk w konkurencji 3x40, z wynikiem 1160 pkt.,
wszedł jako trzeci do finału. W tej

W

Z

samej konkurencji Szymon Słowik
(1109 pk.) był 18., a Szymon Matuszewski (1108 pkt.) o 1 miejsce
dalej.
 W konkurencji kdw 60L Daniel
Romańczyk (622,8 pkt.) wywalczył srebro, a Szymon Słowik
(606,2 pkt.) był 27.
 W pistolecie sportowym 30+30
Sandra Musielak (549 pkt.) była 10.,
a siostry Anna Zapart-Dechnik (529
pkt.) i Ewa Zapart-Czasławska (502
pkt.) odpowiednio 13. i 15.
 W ppn 60 kobiet Sandra Musielak (548 pkt.) uplasowała się na
11. miejscu.
aniel Romańczyk wystartował
także w Grand Prix Liberation
Pilzno, gdzie w kdw 60L (na 146
zawodników z całego świata) zajął
z wynikiem 626,2 pkt. 5 miejsce.

D

(reds)

NR 6 (1017)  STR. 15

OG£OSZENIA
DROBNE
 Kupię każdy ciągnik Ursus i
inne oraz każdy sprzęt rolniczy.
Tel. 602 811 423.
 Sprzedam mieszkanie do zamieszkania. 77,7 m kw. w Wilkowie-Osiedlu. I piętro. Z murowanym garażem i ogródkiem. Niski
czynsz. Tel. 784 146 912.

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

specjalista neurolog

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

Gabinet
Stomatologiczny

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

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

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

Tel. 76 878 14 74
GABINET KARDIOLOGICZNY
lek. med. Urszula Maciejak,
kardiolog MCZ Lubin
PRZYJMUJE:

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

USG serca, brzucha, tarczycy

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204,
z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno informuje, że na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zagrodno został wywieszony do
publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu (załącznik
do zarządzenia nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia
14 maja 2019 r.).
Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska
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 użytkowych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza
Miasta Złotoryi nr 0050.88.2019 z dnia 8 maja 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
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
 bufetowa  dekorator-projektant wnętrz  instruktor terapii zajęciowej
 kasjer-sprzedawca (oferta dla osoby niepełnosprawnej)  kierowca-pracownik budowlany
 kierowca autobusu  kierowca konwojent  kierowca mechanik  konserwator-elektryk
 mechanik  mechanik serwisu praca pod ziemią  młodszy asystent SANEPID  murarz
 nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  operator koparko-ładowarki  operator maszyn
 operator wózka widłowego  piekarz  pomocnik piekarza  pracownik budowlany
 pracownik gospodarczy  pracownik ochrony  pracownik porządkowy
 robotnik gospodarczy  rzeźnik wędliniarz  salowa/salowy
 spawacz pod ziemią  spedytor  sprzedawca  sprzedawca-doradca klienta  ślusarz
 ślusarz-spawacz  ślusarz mechanik  terapeuta zajęciowy
OFERT STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 animator czasu wolnego  doradca klienta placówki partnerskiej ALIOR BANK
 goniec  kamieniarz  kelner  konserwator  kosztorysant budowlany
 kucharz  magazynier  opiekun w OPS
 pakowacz ręczny  pomoc administracyjna
 pomoc kuchenna  pracownik biurowy
 pracownik biurowy ds. public relations  pracownik budowlany
 referent administracyjny  robotnik budowlany  robotnik drogowy  salowa
 specjalista ds. technicznych  sprzedawca  stolarz  ślusarz
 ślusarz monter konstrukcji stalowych  wulkanizator  zaopatrzeniowiec
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.

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Złotoryi
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3,
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081,
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Złotoryi uchwały nr 0007.V.32.2019 z dnia 21 lutego
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
planowanego Osiedla Kresowego w Złotoryi.
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowanego Osiedla
Kresowego w Złotoryi.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Złotoryja na adres: Urząd Miejski w Złotoryi, pl. Orląt
Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

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

i czarno-białe)

 Odbitki z wszelkich nośników

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

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

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 bezprzetargowej na
poprawę warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości.
Wykaz ten stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.90.2019 z dnia 9
maja 2019 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski
INFORMACJA
Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Złotoryi
(parter, przy pok. nr 7), na tablicy
ogłoszeń zarządcy mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Złotoryi, tj. w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z
o.o. (budynek przy ul. Kolejowej
1) oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej umieszczona została oferta lokali do remontu we
własnym zakresie i na koszt
przyszłego najemcy.
Zainteresowane osoby, umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokali do
remontu, mogą złożyć ofertę
remontu na jeden wybrany lokal.
Ostateczny termin składania
ofert upływa dnia 31.05.2019 r.
Oferty należy składać w Biurze
Obsługi Interesantów w pokoju
nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich
1. Wszelkie informacje dotyczące lokali do remontu można
uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi (parter, pok. nr 7) oraz
w Rejonowym Przedsiębiorstwie
Komunalnym Sp. z o.o. ul. Kolejowa 1 w Złotoryi.
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych

prowadzonych na terenie powiatu złotoryjskiego

w czerwcu 2019 r.


Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)


w porze nocnej, w danym miesiącu,
niedziele i święta oraz inne dni wolne
w porze
nocnej, w danym
miesicu,
w następujących
dniach
niedziele
wita8:00
orazdo
inne
dni wolne
odi godz.
21:00
wod
nastpujcych
dniach
godz. 21:00 do 8:00
od godz. 8:00 do 21:00


Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,

Dzień

miesiąca

1

2

3



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



4

5




6




7




8

9

10



Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolnoci 11,
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96



11

12

13




14




15

16


Apteka „SŁONECZNA”,
„SŁONECZNA”, Pl.
Pl. Reymonta
Apteka
Reymonta 8a
8a
59-500
Złotoryja,
76/854-92-56


17




18

19




20


Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,

59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25


21




22




23


Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,

59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25


24




25





26




27




28




29




30


Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska 2a, 59
500 Złotoryja, 723 222 342


AptekaZłotoryja,
„BASZTOWA”,
ul. Basztowa 36/1,
59-500
76/ 878-40-25

Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
AptekaZłotoryja,
„DBAM 76/
O ZDROWIE”,
ul. Hoa 11,
59-500
878-70-01

Apteka „SŁONECZNA”, Pl. Reymonta 8a

59-500
Złotoryja

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

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

Apteka
„ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,

59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25

Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
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

Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,

59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25

Apteka
„Centrum Zdrowia”, ul. Staromiejska 2

59-500
Złotoryja,
76/750-01-52

Apteka
ul. Kaczawska
7,
ul. Basztowa
36/1,
Apteka „ZDRÓJ”,
„BASZTOWA”,
59-500
Złotoryja,
76/
878-40-25

Apteka
Apteka „CENTRUM”,
„CENTRUM”, ul.
Ul.Rynek
Rynek7,
7,
59-500
Złotoryja,
76/
878-36-87

Apteka
ul. Hoża
Hoa 11,
11,
Apteka „DBAM
„DBAM O
O ZDROWIE”,
ZDROWIE”, ul.
59-500
Złotoryja,
76/
878-70-01


Apteka
Apteka „NOVA”,
„NOVA”, ul.
ul. Wojska
Wojska Polskiego
Polskiego 4a
4a
59-500
Złotoryja,
76/766-53-63

Apteka
„NOVA NAD ZALEWEM”, ul. Kaczawska 2a,

59-500
Złotoryja, 723 222 342


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


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

Apteka
Apteka „WIESIOŁEK”,
„WIESIOŁEK”, Pl.
Pl. Wolności
Wolnoci 11,
11,
59-540
Świerzawa, 75/713-46-96

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
ul. Kaczawska
7,
Apteka „ZDRÓJ”,
„BASZTOWA”,
ul. Basztowa
36/1,

59-500
Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka
Apteka „CENTRUM”,
„CENTRUM”, ul.
Ul.Rynek
Rynek7,
7,
59-500
Złotoryja, 76/ 878-36-87

Apteka
Apteka „DBAM
„DBAM O
O ZDROWIE”,
ZDROWIE”, ul.
ul. Hoża
Hoa 11,
11,

59-500
Złotoryja, 76/ 878-70-01

Apteka
„SŁONECZNA”, Pl. Reymonta 8a

59-500
Złotoryja
ul. Wojska
Wojska Polskiego
Polskiego 4a
4a
Apteka „NOVA”,
„NOVA”, ul.
Apteka

59-500
Złotoryja, 76/766-53-63

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


