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Doda
zaśpiewa
na Dni Złotoryi
Zakończyło się głosowanie na artystę, który powinien
wystąpić podczas tegorocznych obchodów Dni Złotoryi.

fot. ze strony www.doda.net.pl – s. 5

Pojedziemy przez Złotoryję drogą rowerową!
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Aleja Złotych Ludzi? Droga
Biednego Grzesznika?
Pomysłów do budżetu
obywatelskiego nie brakuje
s. 16

s. 3

Gdzie
wychodzą
za mąż
złotoryjanki?
W złotoryjskim szpitalu rodzi się coraz mniej dzieci. W 2017
roku Urząd Stanu Cywilnego odnotował tylko 345 osób,
które przyszły na świat w Złotoryi. Nie brakuje małżeństw z
obcokrajowcami, a statystyki pokazują, że za granicą dużo
chętniej w związki wchodzą złotoryjanki niż złotoryjanie.
s. 4
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Więcej informacji i zdjęć na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Budzili
KRONIKA
POLICYJNA czujność

Dlaczego
niezamknięty?
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy
dostali się do wnętrza niezamkniętego mercedesa, zaparkowanego
przy ul. Hożej, skąd ukradli radioodtwarzacz oraz akumulator.

Włamali się
po miedź
(Złotoryja) – Po zerwaniu kłódki
zabezpieczającej wejście do kontenera budowlanego stojącego
przy ul. Leszczyńskiej, nieznani
sprawcy dostali się do środka,
skąd ukradli kilkadziesiąt metrów
miedzianego przewodu.

Nie dali się
odstraszyć
(Złotoryja) – Nieznani sprawcy
wyłamali drzwi wejściowe do
jednej z altanek stojących na
terenie ROD „Nad Zalewem”,
po czym z jej wnętrza ukradli
wieżę marki Sony, odstraszacz
ultradźwiękowy oraz narzędzia
ogrodnicze.

Okradziony
przez telefon
(Złotoryja) – Nieznany sprawca,
telefonicznie podając się za pracownika firmy Billbirb, oszukał
sprzedawcę jednego ze sklepów
i pobrał od niego 6 kodów służących do płatności internetowej
paysafecard o łącznej wartości
ponad 1 tys. zł.

Na tym sobie
nie pogra
(Wojcieszów) – Mieszkanka miasta poinformowała, że za pośrednictwem portalu ogłoszeniowego
kupiła kartę graficzną do komputera o wartości kilkuset złotych.
Otrzymana karta okazała się
uszkodzona, a sprzedający zerwał
kontakt z kupującą.
Na podst. inf.
sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

(Pow. złotoryjski, 25-28 stycznia) – W budynku wielorodzinnym na ul. Górniczej zapaliła się
sadza w kominie. Do ugaszenia
pożaru przez złotoryjskich strażaków wystarczyła kula kominiarska, konieczne było jednak
użycie drabiny mechanicznej.
Drabina okazała się również
niezbędna 2 dni później na ul.
Żeromskiego, gdzie w jednej z
kamienic zaczęły lecieć iskry z
komina. Z zagrożeniem poradzili
sobie strażacy z PSP, którzy
musieli użyć aparatów ochrony
układu oddechowego, by zejść
do piwnicy i wygasić w piecu
CO. Nazajutrz sadza zapaliła
się w budynku jednorodzinnym
na ul. Polnej w Lubiechowej. W
domu był wyłaz dachowy. Pożar
ugasili strażacy ze Świerzawy i
Złotoryi. W każdym z tych przypadków ratownicy przekazali
mieszkańcom po zakończeniu
akcji ulotki pt. „Czad i ogień –
obudź czujność”.

Straty wcale
nie mini
(DW 364, 27 stycznia) – Na
trasie ze Złotoryi do Legnicy
wypadkowi uległo bmw mini.
Auto wypadło z drogi i wjechało
do rowu. Poszkodowana została
kobieta prowadząca samochód.
Strażacy ze złotoryjskiej PSP i
Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej ewakuowali ją poza
pojazd i przenieśli na noszach do
karetki pogotowia ratunkowego.
Podczas usuwania skutków wypadku ruch na trasie odbywał się
wahadłowo. Straty oszacowano
na 13 tys. zł.

Obiad uleciał
z dymem
(Złotoryja, 28 stycznia) – Mieszańcy budynku wielorodzinnego przy ul. Bystrzyckiej zaalarmowali w godzinach popołudniowych straż pożarną, że w ich
bloku pojawiło się zadymienie.
Strażacy z PSP przeprowadzili
rekonesans i odkryli, że źródłem
dymu jest garnek z gotującą
się potrawą pozostawiony bez
nadzoru na kuchence gazowej w
jednym z mieszkań. Ratownicy
wyłączyli palnik i zalali garnek
wodą. Osób poszkodowanych w
zdarzeniu nie było.

Olej i plastik
(Proboszczów, 30 stycznia) – Na
drodze powiatowej doszło do
niegroźnej kolizji, po której na
asfalcie pozostała plama oleju
silnikowego. Do czasu przyjazdu
zarządcy zabezpieczyli ją strażacy, którzy usunęli też z jezdni

KRONIKA
STRAŻACKA

stwo przy pomocy pił i drabiny
mechanicznej zażegnali strażacy
z miejscowej OSP i z PSP. Niedługo potem na drogę powiatową
w Gozdnie zwaliło się całe drzewo, tarasując całkowicie jezdnię.
Interweniowała złotoryjska PSP
i świerzawska OSP.

Poszedł sam,
wrócił
na noszach

plastikowe elementy rozbitej
karoserii, by nie powstało dodatkowe zagrożenie wypadkowe.

Czuła
na nieszczelny
przewód
(Brochocin, 30 stycznia) –
Mieszkańcy budynku wielorodzinnego wyczuli w jednym z
mieszkań woń gazu. Ich obawy
spotęgowała czujka gazu ziemnego, która się uaktywniła. Na
miejsce przyjechali strażacy
ze Złotoryi i miejscowej OSP,
którzy przeprowadzili pomiar
detektorem wielogazowym, ale
nie wykryli zagrożenia. Przyczyną alarmu był najprawdopodobniej nieszczelny przewód
odchodzący od butli z gazem,
który powodował ulatnianie się
niewielkich ilości tej substancji
i aktywację czujnika.

Strach
jeździć
(Pow. złotoryjski, 30-31 stycznia) – W wyniku mocniejszych
podmuchów wiatru w ostatni
wtorek stycznia na drogę powiatową w Wojcieszowie spadł
konar drzewa, blokując częściowo przejazd. Przeszkodę usunęła
miejscowa OSP. Następnego
dnia w Pielgrzymce na budynek mieszkalny przechylił się
świerk, stwarzając zagrożenie
dla samego obiektu, jak i jego
użytkowników. Niebezpieczeń-

(Lubiechowa, 1 lutego) – Strażacy z OSP Sokołowiec pomagali pogotowiu ratunkowemu
w ewakuacji z lasu mężczyzny,
który podczas wycinki drzew
doznał otwartego złamania nogi.
Ochotnicy wsparli ratowników medycznych w udzielaniu
pierwszej pomocy (opatrywaniu
ran i usztywnianiu kończyny)
poszkodowanemu, a następnie w
przeniesieniu go do karetki.

Spokojnie – gaz
w wersji
turystycznej
(Gozdno, 1 lutego) – Dyżurny
złotoryjskiej PSP otrzymał informację o pożarze w lesie butli z
gazem propan butan. Zgłoszenie
pochodziło od kierowcy samochodu przewożącego pojemniki
z gazem, dlatego na miejsce
zostało wysłanych aż 5 zastępów straży pożarnej ze Złotoryi,
Sokołowca i Świerzawy. Na
miejscu okazało się, że zapaliła
się 3-kilogramowa butla turystyczna, używana podczas prac
przy naprawie linii telefonicznej.
Strażacy skierowali na nią strumień wody w celu schłodzenia
i dozorowali ją do całkowitego
wypalenia się gazu, kontrolując
temperaturę pojemnika.

Naraził się
sąsiadom
(Pielgrzymka, 2 lutego) – Strażacy miejscowej OSP i złotoryjskiej PSP gasili pożar pozostałości roślinnych na prywatnej
posesji. O zadymieniu zgłosili
straży mieszkańcy wsi. Paliło się
na pow. 15 m kw. Właściciel po-

sesji został pouczony o zakazie
wypalania.

Poszli w dym
(Wojcieszów, 2 lutego) – W
południe na ul. Kościelnej wybuchł pożar w kotłowni budynku
mieszkalnego. Pierwsi na miejscu
byli strażacy z miejscowej OSP,
którzy zeszli do piwnicy i skierowali strumień wody na ognisko
pożaru i stłumili płomienie. W
działaniach gaśniczych brały
także udział jednostki straży ze
Złotoryi, Świerzawy, Sokołowca
i PSP Jelenia Góra. Ratownicy
wynieśli na zewnątrz nadpalone
wyposażenie kotłowni i oddymili
pomieszczenia przy pomocy wentylatora. Detektor wielogazowy
oraz kamera termowizyjna, której
użyto do sprawdzenia ścian i stropów, nie wykazały dodatkowych
zagrożeń. Straty oszacowano na
10 tys. zł.

Plama
spłynęła
z górki
(Złotoryja, 2 lutego) – Kilometrowej długości plama oleju
napędowego pojawiła się po
południu na ul. Kościuszki.
Ciągnęła się aż do ul. Kolejowej.
Działania strażaków, ze względu
na brak zagrożenia chemicznoekologicznego, ograniczyły się
do zabezpieczenia zagrożenia
poślizgowego do czasu przyjazdu zarządcy drogi.

Nieboszczyk na
poboczu
(Złotoryja, 3 lutego) – Strażacy
z PSP zabezpieczali czynności
policyjne prowadzone na ul.
Wojska Polskiego, gdzie przed
południem został znaleziony
mężczyzna niedający oznak
życia. Mężczyzna leżał na poboczu. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził jego zgon. Straż
rozstawiła parawan ochronny
do czasu zakończenia działań
policjantów.
Na podst. inf. st. sekc.
Mateusza Wodzyńskiego oprac.
(as)
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Pojedziemy przez Złotoryję drogą rowerową
Miasto pozyskało dotację na budowę ścieżek rowerowych! Projekt jest warty prawie 2,7 mln zł, a jego realizacja rozpocznie się jeszcze w pierwszym
kwartale tego roku. Powstanie pętla dla rowerów, z wydzielonymi pasami dla rowerzystów i specjalnymi „śluzami”. Zjedziemy nią m.in. z osiedla nad
zalew. Ma być alternatywą dla ruchu aut osobowych w centrum i ograniczyć emisję spalin.

W

ciągu dwóch najbliższych
lat w Złotoryi powstanie infrastruktura rowerowa o długości
9,4 km, która umożliwi bezpieczne i wygodne poruszanie się na
dwóch kółkach po mieście. Pętlę
tworzyć będą drogi rowerowe,
ciągi pieszo-rowerowe oraz strefy
współdzielone. Projekt zakłada
stworzenie ok. 30 miejsc postojowych (tzw. „park and ride” oraz
„bike and ride”). Powstaną też 2
węzły przesiadkowe, na których
będzie można w bezpiecznym
miejscu zostawić rower i ruszyć
w dalszą podróż autobusem lub
busem.
Pętla ma się zaczynać i kończyć w złotoryjskiej podstrefie
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pobiegnie stamtąd ul.
Krzywoustego i skręci w lewo w
ul. Lubelską, a następnie pokieruje
rowerzystów w ul. Hożą. Stąd
będzie można pojechać Wojska
Polskiego w kierunku os. Nad
Zalewem i zjechać do zbiornika,
ścieżką wytyczoną w miejscu
dzisiejszego zejścia nad zalew. To
najprawdopodobniej najtrudniejsza pod względem technicznym
część inwestycji, ze względu na
warunki terenowe i duży spadek.
Z zalewu pętla pobiegnie wzdłuż
Kaczawy do ul. Chojnowskiej, a
stamtąd ul. Wyszyńskiego przez
Rynek i al. Miłą do ul. Hożej.

W ramach projektu przebudowany zostanie parking przy ul.
Krótkiej. Stanie się on węzłem
przesiadkowym dla osób, które
przyjadą rowerem i dalej będą
chciały skorzystać z komunikacji
publicznej (np. busy na strefę,
do Wrocławia). Przy ul. Krótkiej
w przyszłości zlokalizowany
zostanie także punkt tzw. roweru
miejskiego.
Miejska inwestycja to także spore wyzwanie dla złotoryjskich kierowców. W ramach pętli powstaną
samodzielne drogi przeznaczone
wyłącznie dla rowerów oraz pasy
rowerowe, czyli wydzielone z
istniejących już dróg części dla
rowerzystów. Oznaczać to będzie
m.in. dodanie śluz rowerowych
na skrzyżowaniach, za sprawą
których rowerzysta będzie mieć
pierwszeństwo przed autem. W
skład pętli wejdą też strefy pieszo-jezdne, w których pas rowerowy będzie wydzielany z ciągu
pieszego. Podobne rozwiązania
funkcjonują m.in. we Wrocławiu
czy Poznaniu.
Wytyczenie pętli i dostosowanie
jej do poruszania się rowerem
umożliwili projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez
rozbudowę śródmiejskich dróg
rowerowych w Złotoryi”, który
uzyskał dofinansowanie ze środków RPO. Całkowita wartość

przedsięwzięcia to 2 694 345,36
zł, dotacja wynosi 2 290 193,56 zł.
Urzędnicy magistratu podkreślają,
że musieli wykonać „potrójną
pracę”, by pozyskać dofinansowanie.
– Po pierwsze, trzeba było przejść
z bardzo dobrym wynikiem wieloetapową ocenę, czyli przygotować
jak najlepszy wniosek o dofinansowanie, ale także przekonać
Aglomerację Jeleniogórską do
tego, że utworzenie alternatywy
dla ruchu aut osobowych właśnie
w Złotoryi ma duże znaczenie. Do
tej pory ocena wpływu projektów
złotoryjskich na rozwój Aglomeracji była mało satysfakcjonująca

dla naszego miasta – tłumaczy
Katarzyna Iwińska, naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych
i Obsługi Inwestora w Urzędzie
Miejskim w Złotoryi.
Po drugie – Złotoryja rywalizowała o pieniądze z projektem Jeleniej Góry. Rywalizacja była o tyle
trudna, że to miasto, które jest stolicą Aglomeracji, a dodatkowo w
samym naborze preferowane były
projekty realizowane w miastach
powyżej 25 tys. mieszkańców.
Po trzecie wreszcie – pierwotnie
wysokość środków w naborze,
przeznaczonych na dotacje, była
równa wartości projektu jeleniogórskiego.

– Wiedzieliśmy o możliwości
przesunięcia środków finansowych w ramach działania 3. RPO,
więc jako wydział wykonaliśmy
mnóstwo pracy i telefonów, przeprowadziliśmy wiele rozmów,
aby doprowadzić do zapewnienia
pełnej alokacji na projekty. Zrobiliśmy wszystko, żeby uniknąć
ryzyka braku rekomendowania
projektu do dofinansowania
mimo pozytywnej oceny wniosku – dodaje Katarzyna Iwińska.
Przypomnijmy, że do takiej
sytuacji doszło przed kilkoma
tygodniami w przypadku rewitalizacji Złotoryi, która przeszła
ocenę, a finalnie zabrakło dla niej
środków.
Dotacja to pierwszy krok do
uruchomienia w Złotoryi śródmiejskich dróg rowerowych.
Kolejny to doprojektowanie
części pętli. Miasto ma wkrótce
ogłosić przetarg na wykonanie
inwestycji. Ma być gotowa do
końca 2019 r.
(as)/fot. UM Złotoryja

Dy¿ur
w ratuszu
Burmistrz Robert Pawłowski
prowadzi dyżur dla mieszkańców Złotoryi. Interesantów przyjmuje w każdy wtorek od godz. 10 do 15 w
swoim gabinecie na I piętrze
Urzędu Miejskiego przy pl.
Orląt Lwowskich.
Aby skorzystać z dyżuru,
należy wcześniej ustalić termin spotkania telefonicznie
(76 877 91 00) lub osobiście
w sekretariacie Urzędu Miejskiego.
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Gdzie wychodzą za mąż złotoryjanki?
W złotoryjskim szpitalu rodzi się coraz mniej dzieci. W 2017 roku Urząd Stanu Cywilnego odnotował tylko 345 osób, które przyszły na świat w Złotoryi.
Nie brakuje małżeństw z obcokrajowcami, a statystyki pokazują, że za granicą dużo chętniej w związki wchodzą złotoryjanki niż złotoryjanie.

U

SC wystawił w ubiegłym
roku 413 aktów urodzeń,
w tym 217 dla chłopców i 196
dla dziewczynek. Do dzieci ze
złotoryjskiego szpitala trzeba
dodać 68 urodzonych poza granicami Polski, a które złotoryjanie
zarejestrowali w księgach stanu
cywilnego w rodzinnym mieście.
Dzieciom najczęściej nadawano
imiona Hanna i Wojciech, odpowiednio 11 i 10 razy. Wśród
imion dziewczęcych popularne
były też: Lena, Zofia i Aleksandra (po 10), Zuzanna i Julia (po
9) oraz Maja (8). Dla chłopców
rodzice najchętniej wybierali:
Franciszek i Szymon (9), Michał i
Aleksander (7) oraz Antoni (6).
Spadła w ubiegłym roku licz-

ba małżeństw. Ślubów,
które odbyły się w Złotoryi, było 136. 60 z nich
zostało zawartych przez
kierownikiem USC, przy
czym jedno poza lokalem przy pl. Reymonta.
Pozostałe małżeństwa
były zawierane przed
duchownymi.
Złotoryjanie wchodzili
też 21 razy w związki
małżeńskie poza granicami kraju. W 7 przypadkach były to małżeństwa
zawierane między Polakami:
4 w Niemczech oraz po 1 w
Irlandii, Grecji i Holandii. USC
zarejestrował również po 3 śluby Polek z Niemcami na terenie

Niemiec oraz obywateli Ukrainy
zawarte na Ukrainie. Pozostałe
„cudzoziemskie” małżeństwa
to: Polka-Rumun, Polka-Czech,
Polka-Hiszpan, Polka-Holender,
Polka-Meksykanin, Polka-Algierczyk, Polka-Hindus oraz

Polak-obywatelka Mauritiusa. Był też 1 związek
zawarty w Złotoryi przez
Polaka z Bułgarką.
W 2017 r. złotoryjski
USC zorganizował uroczystości jubileuszowe
dla 15 par. Złote gody,
czyli pół wieku wspólnego pożycia, świętowało 6
małżeństw z terenu miasta
Złotoryi, 7 z gminy Zagrodno oraz 2 z obszaru
gminy wiejskiej Złotoryi.
Była też „szmaragdowa para”,
która obchodziła 55. rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego,
i aż 7 małżeństw, które doczekały
diamentowych godów, czyli 60lecia pożycia.

Ale jest też i mniej optymistyczna statystyka. Złotoryjscy
urzędnicy zarejestrowali w ubiegłym roku aż 81 rozwodów oraz
3 separacje. Najkrócej trwające
małżeństwo rozsypało się po 9
miesiącach, ale wśród zeszłorocznych rozwodników byli też
i tacy, którzy wspólnie przeżyli
32, 39, a nawet 44 lata. Najwięcej
rozwodów, bo aż 11, zostało orzeczonych w przypadku małżeństw
zawartych w roku 2007.
Dla dopełnienia statystyki za
ubiegły rok dodajmy, że złotoryjski USC wystawił 299 aktów
zgonu, dodatkowo zarejestrował
10 przypadków śmierci złotoryjan za granicą.
(as)

Mieszkańcy Złotoryi w odwrocie
Gdyby sparafrazować znaną polską piosenkę, o liczbie mieszkańców naszego miasta można by zaśpiewać: „Ciągle spada…”. W ciągu 12 miesięcy zeszłego roku populacja złotoryjan skurczyła się o 216 osób. Szybko przybywa za to emerytów – w tempie 6 proc. rocznie.

P

o wzroście urodzeń w 2016
r. – tym samym, w którym

wprowadzony został zasiłek
500+, w ubiegłym roku w Zło-

toryi znowu nastąpił spadek.
Liczba nowo narodzonych dzie-

ci obniżyła się do 123. Mimo
zjazdu w dół, to i tak lepszy
wskaźnik urodzeń niż w latach
2013-2015. Na świat w 2017 r.
przyszło 69 dziewczynek i tylko
54 chłopców (8 lat wcześniej, w
2009 r., małych złotoryjan płci
męskiej było niemal dwa razy
tyle, 102).
Przyrost naturalny był w 2017
r. na minus 50, bo w ciągu roku
zmarło 173 złotoryjan. Liczba
zgonów była jedną z najwyższych w ostatnich latach.
Przyrost naturalny miasta
Złotoryi w latach 2009-2017 Wg
danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
w Złotoryi, liczba mieszkańców
naszego miasta na koniec roku
2017 wynosiła dokładnie 15
153. To prawie tysiąc mniej w
stosunku do 2011 r. Od trzech
lat nie zmienia się natomiast proporcja kobiet i mężczyzn – panie
stanowią 53,1 proc. złotoryjskiej
populacji, mężczyźni 46,9. W
liczbach bezwzględnych to 8054
kobiet i 7099 panów (na 31
grudnia 2017 r.). W przedziale
wiekowym do lat 17 złotoryjan
płci żeńskiej jest niemal tyle
samo co płci męskiej. W przypadku mieszkańców 18-letnich i
starszych mężczyzn jest prawie
tysiąc mniej niż kobiet.
Liczba dzieci urodzonych w
Złotoryi w latach 2009-2017 z
podziałem na płećDramatycznie
spada liczba mieszkańców w
wieku produkcyjnym. Na koniec
grudnia takich osób było w Złotoryi zaledwie 9271 – o tysiąc
mniej niż 3 lata wcześniej i o 2

tys. mniej niż 7 lat temu. Tylko
w ciągu ostatniego roku grupa
„złotoryjan produkcyjnych”
skurczyła się o 304 osoby. W
tym przedziale wiekowym przeważają mężczyźni, których jest
o 399 więcej.
Odwrotnie jest z emerytami – tych bardzo dynamicznie
przybywa. Na koniec minionego
roku było ich 3555, czyli o 199
więcej. W ciągu zaledwie 6 lat
liczba złotoryjan w wieku poprodukcyjnym wzrosła o tysiąc.
I jeszcze mała ciekawostka:
zmniejsza się dysproporcja między złotoryjskimi emerytkami i
emerytami. Jeszcze 15 lat temu
na każdego mieszkańca w wieku
poprodukcyjnym przypadały 3
mieszkanki; obecnie na 2 emerytów przypada 5 pań.
Dodajmy, że te wszystkie
statystyki oparte są tylko na
danych meldunkowych. Robert
Pawłowski jest jednak zdania,
że liczba osób faktycznie zamieszkujących Złotoryję rośnie.
Na czym opiera to twierdzenie?
Choćby na obserwacji rynku
mieszkaniowego czy rosnących
kosztach wywozu odpadów.
– Na terenie miasta praktycznie
nie ma mieszkań pod wynajem
lub na sprzedaż. W złotoryjskich
firmach pracuje ok. 360 obcokrajowców, z których większość
mieszka w mieście. Z kolei
liczba śmieci przybywa nam w
stopniu większym niż wskazywałby na to wzrost stopy życiowej złotoryjan. Stąd wniosek, że
mieszkańców nie ubywa – uważa
burmistrz Złotoryi.
(as)

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

Kowalska zaświeci
narodowo

Doda zaśpiewa
na Dni Złotoryi

Baszta Kowalska biało-czerwona? Pracuje nad tym ośrodek kultury. Są też już inne pomysły na celebrację w Złotoryi setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To ma
być w naszym mieście rok w kolorach ﬂagi narodowej.

C

hcemy, żeby baszta, jeden
z symboli Złotoryi, miała w
tym wyjątkowym roku iluminację
w naszych barwach narodowych
– zapowiada Zbigniew Gruszczyński, dyrektor Złotoryjskiego
Ośrodka Kultury i Rekreacji. Ale
nie jest to jedyny pomysł na zaakcentowanie stulecia odzyskania

niepodległości. – Biało-czerwona
tym razem będzie palma wielkanocna, którą tradycyjnie stawiamy
na pl. Reymonta podczas jarmarku
świątecznego. Natomiast na fasadzie ośrodka zawisł już długi na
8 metrów baner z hasłem „100 lat
niepodległej Polski” i dwoma godłami: tym obecnym i tym z 1918
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roku – dodaje dyrektor.
Nie żółto-zielony, ale biało-czerwony będzie też korowód mieszkańców na otwarcie Dni Złotoryi.
Tym razem konkurs z nagrodami
pieniężnymi ma promować właśnie te grupy, które zaprezentują
się w strojach nawiązujących do
barw narodowych.
W okresie wakacyjnym w Rynku
ma stanąć wystawa fotograficzna
pt. „Złotoryja w okresie niepodległości”. – Chodzi nam o pokazanie, jak zmieniało się miasto w
latach 1945-2018, o uchwycenie
ciekawych momentów z jego
powojennej historii. Liczymy na
wsparcie mieszkańców i zdjęcia
archiwalne z ich prywatnych
kolekcji. Materiały można już dostarczać do sekretariatu, zeskanujemy je i zwrócimy właścicielom,
a ich nazwiska umieścimy jako
współtwórców wystawy – zachęca
Gruszczyński.
W planach na drugą połowę
jubileuszowego roku ZOKiR ma
inscenizację lub paradę niepodległościową, być może z udziałem
grup rekonstrukcyjnych, a także
prelekcje przygotowane przez
historyków IPN.

Zakończyło się głosowanie na artystę, który powinien wystąpić podczas tegorocznych obchodów Dni Złotoryi.

Ł

ącznie złotoryjanie oddali
137 głosów. Z wynikiem 41,6
proc. zwyciężyła Doda z zespołem
Virgin.
Na drugim miejscu uplasowała
się kapela Ogień (32,4 proc.), a
kolejne zajęli: Red Lips, Liber i
Rezerwat.
Głosowanie na stronie www.

zlotoryja.pl rozpoczęło się 25
stycznia i trwało do 2 lutego.
Dzięki jego wynikom, podczas
święta miasta, które tradycyjnie
odbędzie się w ostatni weekend
maja (25-27), będziemy mogli
zobaczyć i posłuchać na żywo
Dorotę Rabczewską.
(ms)/fot. ze strony www.doda.net.pl

(as)

Ile wydajemy w Złotoryi na napoje alkoholowe?
Prawie 18 milionów złotych ze sprzedaży alkoholu traﬁło w ubiegłym roku do kas złotoryjskich sklepów i restauracji – tak wynika z danych Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

W

naszym mieście sprzedano
alkohol za 17 784 174 zł. To
kwota odpowiadająca jednej czwartej tegorocznego budżetu Złotoryi.

Gdyby pokusić się o jej przeliczenie
na 1 mieszkańca, wychodzi na to, że
średnio każdy złotoryjanin wydał w
„monopolowym” ok. 1173 zł.

Pod względem wartości sprzedaży najwyżej plasuje się wódka – w
Złotoryi sprzedano jej za prawie
8,3 mln zł. Tylko nieznacznie
napojom wysokoprocentowym
ustępuje piwo, na które w 2017 r.
konsumenci wydali nieco ponad
7,9 mln zł. Najmniejszą popularnością cieszy się wino – przeznaczono na nie blisko 1,6 mln zł.
Najczęściej po alkohol sięgamy
w marketach, które sprzedały
trunki za 9,5 mln zł. W mniejszych
sklepach złotoryjanie wydali 7
mln zł. Lokale gastronomiczne ze
sprzedaży napojów alkoholowych
uzyskały 741 tys. zł, zaś stacje
paliw – 537 tys. zł.
Zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych posiada w Złotoryi
45 punktów (sklepów i lokali
gastronomicznych). Co roku z

opłat z wydanie koncesji wpływa
do budżetu miejskiego 390 tys.
zł. Pieniądze te są przeznaczane
na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii,

m.in. na programy profilaktyczne
skierowane do dzieci i młodzieży
czy dofinansowanie wypoczynku
wakacyjnego.
(as)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Był śnieg
Napadł na policjanta
– był karambol i chciał go okraść
Aż 12 pojazdów zderzyło się w poniedziałek przed południem na autostradzie A4 w pobliżu zjazdu na Łukaszów i Lubiatów. Droga krajowa w kierunku Zgorzelca
przez kilka godzin była zablokowana.

D

o zdarzenia doszło podczas
nasilających się opadów śniegu. W karambolu uczestniczyły
4 samochody ciężarowe, 2 busy
oraz 6 samochodów osobowych.
Podróżowało nimi 15 osób, dlatego
na miejsce kraksy wyjechały aż 3
karetki, wysłano też śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na szczęście nikt nie doznał
poważniejszych obrażeń. Tylko
jedna osoba, uskarżająca się na ból
ręki, została przetransportowana do
szpitala w celu dokonania dokładniejszych badań.
W działaniach ratowniczych brało
udział kilkanaście jednostek straży
pożarnej z trzech powiatów: złotoryjskiego, legnickiego i bolesławieckiego. Samochody blokowały
autostradę na odcinku 300 m. Między węzłami Lubiatów i Legnica
utworzył się kilkukilometrowy korek. Strażacy zabezpieczyli miejsce
kolizji, odłączając akumulatory w
rozbitych pojazdach, a następnie
zaczęli udrażniać przejazd, przesuwając 3 uszkodzone auta osobowe
z lewego na prawy pas. W jednej
z ciężarówek doszło do rozszczelnienia zbiornika z paliwem, trzeba
było przepompować ok. 50 l oleju
napędowego. Na miejsce musiała
przyjechać grupa ratownictwa
chemiczno-ekologicznego z PSP
Legnica. W akcji brała też udział
specjalistyczna grupa ratownictwa
technicznego z Bolesławca, dyspo-

nująca tzw. pojazdem magacity.
Z kolei z PSP Lubin, ze względu
na niską temperaturę, ściągnięto
namiot pneumatyczny z nagrzewnicą, w którym mogły się schronić
osoby podróżujące rozbitymi samochodami.
Straty po karambolu szacuje się
na 177 tys. zł. Akcja ratownicza
trwała blisko 6 godzin i była prowadzona w trudnych warunkach.
– Jednostki straży pożarnej miały
utrudniony dojazd do miejsca
zdarzenia, gdyż nawierzchnia autostrady była oblodzona, a kierowcy
stojący w korku niechętnie robili
miejsce dla pojazdów ratowniczych. Nie wszyscy mają jeszcze
nawyk tworzenia korytarza ratunkowego – podsumowuje st. sekc.
Mateusz Wodzyński z Komendy
Powiatowej PSP w Złotoryi.
odajmy, że godzinę po karambolu na A4 do wypadku doszło również na drodze wojewódzkiej 363 ze Złotoryi o Zagrodna.
Tu prawdopodobnie również dała
znać o sobie śliska nawierzchnia.
Do rowu wjechał dostawczy volkswagen LT. Kierowca doznał urazu
głowy, na miejsce przyjechało
pogotowie ratunkowe oraz strażacy
ze złotoryjskiej PSP i jednostek
OSP w Wysocku i Sokołowcu,
którzy odłączyli akumulator w busie i kierowali wahadłowo ruchem.
Straty oszacowano na 3 tys. zł.

D

(as)/fot. Złotoryja112

W złotoryjskim Rynku doszło do nietypowego napadu. Idącego spokojnie mężczyznę
zaatakował inny, który podbiegł do swojej oﬁary i wyrwał jej z ręki telefon komórkowy.

P

oszkodowany nie zadzwonił
jednak na policję, gdyż… sam
był funkcjonariuszem Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi.
Wracał ze służby do domu. Policjant natychmiast ruszył w pościg

za sprawcą. Po kilkuset metrach
zatrzymał napastnika, którym
okazał się 17-latek pochodzący
z województwa wielkopolskiego. Uciekł on z Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego i prze-

bywał w Złotoryi u rodziny.
Funkcjonariusz odzyskał utracony telefon, a nastolatek został
przewieziony do policyjnego
aresztu.
(ask)

Przewrócił się i zmarł
z wychłodzenia?
W Rząśniku mężczyzna wracający do domu przewrócił się w grząskim błocie i zmarł zanim
został odnaleziony.

D

yżurny PSP otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym przy strumyku w odległości ok. 150 m od zabudowań. Strażacy, którzy przybyli na miejsce,
odstąpili od udzielania pierwszej

pomocy, gdyż poszkodowany nie
miał żadnych funkcji życiowych.
Był zesztywniały, a stan ciała
wskazywał, że nie żyje od dłuższego czasu.
Prokuratura Rejonowa w Zło-

toryi zleciła przeprowadzenie
sekcji zwłok. – Sekcja wykluczyła
udział w zdarzeniu osób trzecich
– zapewnia prokurator rejonowa
Danuta Górecka.
(ask)

Dwa tygodnie na haju
W okresie od 23 stycznia do 6 lutego funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi
zatrzymali 8 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Wykonane narkotestem badania
wykazały, że zabezpieczone przy nich substancje to marihuana, metamfetamina oraz ecstasy.

W

szystkie zatrzymane osoby
zostały umieszczone w
policyjnym areszcie do czasu
wyjaśnienia sprawy. 7 z nich usłyszało zarzuty posiadania środków
odurzających lub substancji psychotropowych. Trzem osobom postawiono także zarzut kierowania

pojazdem pod wpływem środków
odurzających. O dalszym losie
podejrzanych zadecyduje sąd.
– Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, za posiadanie
tych substancji grozi kara do 3 lat
pozbawienia wolności, natomiast
kierowanie pojazdem mechanicz-

nym pod wpływem środków odurzających wiąże się z karą do 2 lat
więzienia oraz sądowym zakazem
prowadzenia pojazdów na okres
nie krótszy niż 3 lata – przestrzega
sierż. Dominika Kwakszys, oficer
prasowy złotoryjskiej policji.
(ask)

Mandat zapłacimy kartą
u policjanta
Od kilkunastu dni złotoryjscy policjanci ruchu drogowego posiadają terminale płatnicze,
dzięki którym kierowcy ukarani mandatem za wykroczenie mogą opłacić go od razu podczas kontroli drogowej.

Z

łotoryjscy policjanci, pełniący
służbę na drogach powiatu,
korzystają z trzech przenośnych
terminali płatniczych (na Dolny
Śląsk trafiło ich w sumie 170).
Umożliwiają one płacenie kartą
lub innym instrumentem płatniczym (tj. BLIK) za popełnione
wykroczenie bezpośrednio na
miejscu kontroli drogowej.

– Unikamy w ten sposób dodatkowych opłat za przelew w banku
czy na poczcie, jak również skraca
się i upraszcza procedura uiszczenia grzywny. Jednak decyzja
o formie płatności za popełnione
wykroczenie będzie należała do
osoby ukaranej – informuje sierż.
Dominika Kwakszys, oficer prasowy złotoryjskiej policji.

To rozwiązanie jest też dużym
ułatwieniem dla osób niemieszkających w Polsce. – Zgodnie z
prawem, są one zobowiązane do
uiszczenia kary od razu na miejscu, a nie zawsze posiadają przy
sobie gotówkę – dodaje sierż.
Kwakszys.
(imp)

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

NR 3 (993)  STR. 7

Pirat drogowy skosił Głosowanie na
ławkę – namierzyli sportowca roku trwa
go strażnicy miejscy
Od kilku dni na portalu miejskim można głosować w plebiscycie na najpopularniejszego
złotoryjskiego sportowca i trenera.

Kierowca czerwonej astry staranował ławkę przy ul. Wyszyńskiego i odjechał z miejsca zdarzenia. Prawdopodobnie był przekonany, że uniknie odpowiedzialności. Namierzyli go jednak strażnicy miejscy. Teraz zajmie się nim
policja.

D

o zdarzenia doszło kilka dni
temu w porze popołudniowej.
Straż miejska otrzymała sygnał od
mieszkańca Złotoryi o zniszczonej ławce na ul. Wyszyńskiego,
powyżej zjazdu do Biedronki,
tuż przy przejściu w kierunku ul.
Cmentarnej. Strażnicy pojechali
na miejsce i na podstawie rozmów

zabrał zderzak i odjechał – mówi
Jan Pomykała, komendant straży
miejskiej.
Strażnicy przeprowadzili w tej
sprawie postępowanie wyjaśniające. Wydawało się, że ustalenie
sprawcy nie będzie łatwe, bo
świadkowie nie zapamiętali numerów rejestracyjnych, a astra to

z pracującymi w pobliżu robotnikami ustalili, że w ławkę wjechał
czerwony opel astra, którego miał
prowadzić młody mężczyzna.
– Świadkowie zdarzenia przekazali nam, że kierowca prowadził
samochód bardzo szybko. Widocznie przeszarżował i stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w ławkę i zatrzymał
się na poboczu, o czym świadczą
ślady na trawniku. Całe szczęście,
że na ławce nikt akurat nie odpoczywał. Auto uległo uszkodzeniu.
Kierowca nic sobie jednak z tego
nie robił. Wysiadł z samochodu,

popularny w Polsce model opla.
Jeden z funkcjonariuszy przypomniał sobie jednak, że często
widywał czerwoną astrę parkującą
w konkretnej części miasta. Strażnicy na wszelki wypadek postanowili sprawdzić ten ślad i udali się
we wskazane miejsce. Trafili w
dziesiątkę – znaleźli czerwonego
opla, z uszkodzonym przodem i
zerwanym zderzakiem.
Zebrany materiał strażnicy przekazali policji, która ma się zająć
ukaraniem sprawcy kolizji. Straty,
jakie poniosło miasto, to 750 zł.
(as)

U

rząd Miejski w Złotoryi Mistrzostw Polski U23,
otrzymał 9 zgłoszeń do ple- • Marcina Rabendę (OLAWS
biscytu. Wśród kandydatów są Złotoryja) – brązowego medalistę
reprezentanci ośmiu dyscyplin Mistrzostw Polski w Triathlon ½
sportowych. Internauci będą mo- Iron Man oraz Ogólnopolskiego
gli oddać swój głos na:
Maratonu Pływackiego Otyliada,
• Melchiora Czarnika, Macieja 4. zawodnika na Triathlon Enea
Durkalca, Michała Ziemaka Tri Tour, zdobywcę 5. miejsca w
i Kacpra Sprawkę
(Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne
Aurum Złotoryja) –
aktualnie najbardziej
utytułowany zespół
ZTA, mistrzów Polski juniorów, wicemistrzów Polski seniorów, zdobywców
6. miejsca na mistrzostwach Europy juniorów,
Marcin Rabenda
• Mateusza Dudzica (Złotoryjski Klub
Sportowy Górnik Złotoryja) – ka- Triathlon KarkonoszMan,
pitana drużyny seniorów i podporę • Jakuba Seroka (Sportowa
Górnika Złotoryja, który w 2017 Akademia Taekwon-do, sekcja w
r. awansował do IV ligi.
Złotoryi) – najlepszego juniora i
• Małgorzatę Kędzierską (Gmin- zdobywcę dwóch srebrnych meny Ludowy Klub Sportowy Unia dali podczas Międzynarodowego
Pielgrzymka) – brązową meda- Turnieju Masters Mazovia Cup,
listkę w konkurencji drużynowej • Marcina Teterycza (Sandra Spa
podczas Ogólnopolskiej Olimpia- Pogoń Szczecin) – pochodzącego
dy Młodzieży,
ze Złotoryi piłkarza ręcznego,
• Konrada Mularczyka (Złoto- który przeszedł z II-ligowej MKS
ryjskie Towarzystwo Tenisowe) Żagiew Dzierżoniów do ekstrakla– zdobywcę brązowych medali sowej Pogoni Szczecin,
w grze podwójnej mężczyzn • Kajetana Tkaczyka (Stowarzypodczas Narodowych Mistrzostw szenie Asklepios, Sekcja Ju-Jitsu
Polski Kobiet i Mężczyzn oraz w Kazan w Złotoryi) – zdobywcę 9
czasie Halowych Młodzieżowych złotych i srebrnych medali w Pu-

charze Polski oraz mistrzostwach
Polski i w mistrzostwach -European Open Championships 2017
w Holandii,
• Marka Zdancewicza (Sportowa
Akademia Taekwon-do, sekcja w
Złotoryi) – zdobywcę 3. miejsca
podczas Pucharu Europy i 2. zawodnika Międzynarodowego
Turnieju Barcelona Open,
O głosy internautów
powalczy też 5 trenerów,
dla których organizowany
jest plebiscyt na „najlepszego złotoryjskiego
trenera roku 2017”. Wśród
kandydatów są: Leszek
Antonowicz (Złotoryjskie
Towarzystwo Akrobatyczne Aurum), Gabriela
Forgiel (Sportowa Akademia Taekwon-do, sekcja w
Złotoryi), Jacek Kuczyński (Złotoryjskie Towarzystwo
Tenisowe), Józef Leśnicki (Stowarzyszenie Asklepios, Sekcja
Ju-Jitsu Kazan w Złotoryi), Łukasz Łuniewski (Złotoryjski Klub
Sportowy Górnik).
Głosowanie na portalu www.
zlotoryja.pl potrwa do 12 lutego
2018 r.
Przypomnijmy, że w połowie
lutego najlepszego sportowca
i najlepszego trenera Złotoryi
wybierze specjalnie powołana
komisja konkursowa, której nie
będą wiązały zgłoszenia dokonane
przez internautów.
(as)

Konkurs recytatorski na stulecie
odzyskania niepodległości
Towarzystwo Kultury Teatralnej w Warszawie, pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zachęca mieszkańców naszego powiatu do udziału w 63. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Eliminacje na szczeblu regionalnym odbędą się w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji 7 marca.

K

onkurs adresowany jest do
uczniów szkół średnich (I kategoria wiekowa) oraz dorosłych
(poza studentami i absolwentami
uczelni aktorskich – II kategoria).
Przeprowadzony będzie w formie
czterech turniejów: recytatorskiego, poezji śpiewanej, teatrów
jednego aktora oraz wywiedzione
ze słowa (szczegółowe informacje
w regulaminie). Zwycięzcy etapu
regionalnego wezmą udział w
konkursie na szczeblu wojewódzkim, a jeśli i tam zdobędą laury –
przejdą do etapu ogólnopolskiego.

Na każdym etapie przewidziano
nagrody.
Konkurs recytatorski na szczeblu regionalnym odbędzie się w
Złotoryjskim Ośrodku Kultury i
Rekreacji w środę 7 marca o godz.
10 w sali widowiskowej. Karty
uczestników należy składać w sekretariacie ZOKiR-u do 2 marca.
Organizatorzy, w nawiązaniu
do całorocznych obchodów 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, zachęcają uczestników do podjęcia wypowiedzi
artystycznej w tonie romantyczno-

patriotycznym, poruszającej sprawy istotne dla narodu, jak walka o
wolność, obywatelska odpowiedzialność za losy kraju, aktywność
pomnażająca dobro wspólnoty, a
także pielęgnowanie tradycji, kultury, języka oraz popularyzowanie
dokonań Polaków w przeszłości i
w dniu dzisiejszym.
Laureatami konkursu było wielu
polskich aktorów, m.in. Janusz
Gajos, Jan Englert, Magdalena
Cielecka, Marek Kondrat, Michał
Żebrowski. Warto pójść śladem
mistrzów kina i teatru.
(imp)
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„Trójka” ma najlepszych
matematyków

Pracownia Orange
swoje drzwi

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi, Małgorzata Sałamaj oraz Szymon Kramek,
znaleźli się w gronie najlepszych matematyków Dolnego Śląska w XV Dolnośląskim Konkursie zDolny Ślązaczek.

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oddających głosy, a przed
Nasze Rio, które przystąpiło do konkursu organizowanego prz
ryjanie mogą cieszyć się z niezwykłej świetlicy – pracowni kom
wartości 30 tys. zł.

S

pośród 70 uczestników finałowego etapu konkursu matematycznego laureatami zostało
43 uczniów, którzy uzyskali co
najmniej 18 punktów na 20 możliwych.
– Tytuł laureata konkursu zDolny
Ślązaczek uprawnia do zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty, w
tym przypadku z matematyki, i
przyjęcia w pierwszej kolejności
do publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz najwyższej oceny
rocznej z zajęć edukacyjnych z
matematyki – mówi Danuta Boroch, dyrektor szkoły, dumna z
osiągnięć swoich uczniów.
To nie koniec zmagań uczniów
placówki, którzy już niedługo powalczą w finałach wojewódzkich

XV Dolnośląskiego Konkursu
zDolny Ślązaczek. W części z
języka polskiego udział wezmą:

Małgorzata Sałamaj, Szymon
Kramek i Tomasz Żurański.
(imp)

Tanecznie, muzycznie
i plastycznie na ferie
Bardzo ciekawie wyglądał zaplanowany przez Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji program ferii zimowych skierowany do dzieci.

F

erie w ośrodku kultury rozpoczęły od warsztatów tańca
dawnego realizowanych przez
Katarzynę Fassę. Dzieci naukę
rozpoczęły do rozgrzewki, po
której przystąpiły do opanowania
wczesnośredniowiecznego tańca
francuskiego. Oprócz nauki tańca
odbyły się także zajęcia z tenisa
stołowego i animacji bajek. W
kolejnym dniu przedszkolaki
poznały kroki tańca belgijskiego,
oprócz tego odbyły się zaplanowane na ten dzień zajęcia plastyczne.

W ich trakcie dzieci wycinały i
dekorowały piórkami, cekinami,
kryształkami maski karnawałowe
na zbliżające się zabawy noworoczne w szkołach.
Kolejny dzień upłynął na warsztatach animacji bajek. Tym razem
dzieci uczyły się animacji poklatkowej, tj. przesuwały elementy
scenografii na nieruchomym tle
i utrwalały aparatem zmieniające
się kadry. W ten sposób tworzyły
poszczególne sceny do zaplanowanej przez siebie bajki o złoto-

S

towarzyszenie Nasze Rio
starało się o pracownię już od
2012 r., jednak na swej drodze
napotykało przeszkody, które
uniemożliwiały wzięcie udziału
w poprzednich naborach do konkursu. – Najpierw nie mieliśmy
osobowości prawnej, później

i pomagało nam. Zaczęliśmy
skromnie od kilkunastu głosów,
ale musieliśmy przyśpieszyć, więc
pojawiały się nowe pomysły, jak
zachęcić do większej mobilizacji
mieszkańców, którzy po czasie
sami wpadli w rytm głosowania
– mówiła.

swojego lokalu i tak się to toczyło
w poprzednich latach – tłumaczyła
zebranym na oficjalnym otwarciu
prezes stowarzyszenia Barbara
Zwierzyńska-Doskocz.
Kiedy okazało się, że Złotoryja
jednak powalczy o pracownię, rozpoczęło się gorączkowe mobilizowanie mieszkańców do oddawania
głosów. – Zaczęliśmy codziennie
atakować kogo się dało wiadomościami i prośbami o głosowanie.
Wiele osób uczestniczyło w tym

Aby znaleźć się w gronie laureatów, Stowarzyszenie Nasze Rio
musiało zwycięsko przejść przez 2
etapy programu. W ramach I etapu,
który trwał do połowy września,
zespoły z miejscowości liczących
mniej niż 40 tys. mieszkańców
zgłaszały pomysły na pracownię.
Następnie, spośród 211 nadesłanych zgłoszeń, komisja wybrała
63, które przedstawiły najciekawszą i najbardziej różnorodną
ofertę zajęć dla wszystkich grup

Jarmark czeka na
wystawców
ryjskim złocie. W tym czasie na
scenie widowiskowej odbyły się
warsztaty wokalne. W kolejny
dzień dzieci wraz z opiekunami
udały się na basen „Orka” w
Bolesławcu.
Pozostałe atrakcje to tenis stołowy oraz warsztaty dla dzieci i
młodzieży odbywające się w ramach Teatru Trzech Pokoleń. Nie
zabrakło także zajęć wokalnych,
warsztatów tworzenia bajek czy
zajęć muzyczno-teatralnych.
W ciągu 2 tygodni w zajęciach
wzięło udział w sumie 320 dzieci.
(imp)

Za niespełna 2 miesiące, 24 marca, w Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji odbędzie się IV Wiosenny Jarmark Świąteczny. Organizatorzy czekają na zgłoszenia od wystawców.

W

jarmarku uczestniczyć mogą
twórcy rękodzieła artystycznego i ludowi oraz przedsiębiorcy
posiadający w swym asortymencie
wyroby jak najbardziej zbliżone
do tematyki jarmarku wiosennoświątecznego.
Wydarzenie co roku cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców, jak i wystawców,
których pojawia się coraz więcej.
Każdy chętny może złożyć

osobiście lub przesłać do 10
marca pocztą na adres Muzeum
Złota wypełnioną kartę zgłoszeń.
Więcej informacji pod nr. tel.
76 878 29 85 lub 534 172 700
oraz na stronie internetowej
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji. Liczba miejsc jest
ograniczona.
Organizatorami wydarzenia są
Muzeum Złota oraz ZOKiR.
(imp)
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Zaśpiewali
dla Miłosza

otwarła U Mai sukces
goni sukces

de wszystkim Stowarzyszeniu
zez Fundację Orange, złotomputerowej ze sprzętem o
społecznych. Wyłonione w ten
sposób wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu,
którym był plebiscyt internautów. W konsekwencji po ponad
2,5-tygodniowym głosowaniu
udało się zebrać 7917 głosów,
które przyczyniły się do wygrania
pracowni w naszym
mieście.
Po przeszło 3 miesiącach pracownię
mieszczącą się przy
ul. Konopnickiej 22
jako jedną z 26 zwycięskich wyposażono
m.in. w komputery,
telewizor, urządzenie
wielofunkcyjne, konsolę PlayStation 4 z
zestawem gier, drukarkę czy darmowy dostęp
do Internetu. Ponadto
liderzy zwycięskich
grup przez 2 lata będą
aktywnie wspierani przez fundację
w realizowaniu swoich pomysłów
na zajęcia dla wszystkich mieszkańców swojej okolicy.
Świetlica będzie otwarta od poniedziałku do czwartku od godz.
16 do 19, zaś jej opiekunem, a
także osobą, która ma pomagać
w problemach korzystającym z
pracowni, będzie Przemysław
Chorostecki.
(imp)

Bardzo uzdolnioną uczennicą może pochwalić się Szkoła
Podstawowa nr 1 w Złotoryi. Piątoklasistka Maja Siwik po
raz kolejny w ciągu 3 miesięcy zdobyła wysoką lokatę w
ogólnopolskim konkursie. Tym razem ujęła jurorów swoim
wierszem.

P

od koniec stycznia w sali widowiskowej Młodzieżowego
Domu Kultury w Krakowie spotkali się laureaci Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „Piórem

Malowane 2017”, na który napłynęło aż 460 prac. Podczas
uroczystej gali ogłoszono wyniki.
Złotoryjanka Maja Siwik zajęła 3.
miejsce w kategorii poezja.
Raptem w listopadzie Maja
wzięła udział w Rejonowym Konkursie Recytatorskim w Miejskim
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Centrum Kultury w Legnicy,
podczas którego deklamowała
utwór Katarzyny Kasperczyk pt.
„Historia Grubej Kachny”. Ten
występ przyniósł jej nie tylko 2.
miejsce, ale i niezwykłe pismo
gratulacyjne nadesłane przez
samą autorkę wiersza.
– Kiedy trzeba wyjść na scenę,
stanąć przed jury, rodzicami oraz
innymi dziećmi i wyrecytować z
pamięci powtarzany w zaciszu
domowym wybrany utwór, to
towarzyszy mi trema i ściskanie
w gardle. W głowie krążą mi
myśli, żeby tylko się nie pomylić,
by wyszło tak, jak wychodziło w
domu – mówi Maja. – Recytacja
to nie jest łatwa sztuka, ale uczy
mnie pamięciowego opanowania
tekstów, pokonywania tremy i
pozwala rywalizować z najlepszymi recytatorami – dodaje.
Zdolnej uczennicy w przygotowywaniu się do kolejnych
konkursów pomagają rodzice, a
przede wszystkim mama. – Moja
mama zawsze jest świadkiem
moich zakulisowych prób recytacji i interpretacji wierszy – mówi
złotoryjanka.
Teraz uzdolniona uczennica
przygotowuje się do Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego
„Pegazik”.
(imp)

Niemal 6 tys. zł zostało uzbierane podczas koncertu charytatywnego, który odbył się w ostatnią niedzielę stycznia w
kościele pw. NNMP w Złotoryi.

K

olęd w wykonaniu zespołu
żołnierzy rezerwy ROTA,
scholi parafialnej i scholi dziecięcej wysłuchali złotoryjnie,
którzy wypełnili świątynię po
brzegi. Potężne męskie głosy,
łagodzone przez dziecięcą delikatność i wzbogacane o kobiecy
perfekcjonizm, robiły niesamowite
wrażenie.

Po koncercie członkowie Roty
sprzedali 25 swoich najnowszych
płyt za kwotę 500 zł. Dzięki temu
łącznie udało się uzbierać 5956
zł dla 5-letniego Miłosza Pisarskiego, który jest po przeszczepie
szpiku kostnego i obecnie wraz z
rodzicami przebywa w szpitalu w
Warszawie.
(ms)
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NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH – zabudowa jednorodzinna

Ulice: Bohaterów Monte Cassino, Jaśminowa, Legnicka, Magnoliowa, Malinowa, Miodowa, Karola Miarki, Parkowa, Polna, Rzemieślnicza, Wiejska,
Wyszyńskiego
ROK 2018
MIESIĄC

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

DATA

10, 24

7, 21

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

ROK 2018
MIESIĄC
DATA

LIPIEC

11, 25

SIERPIEŃ

8, 22

WRZESIEŃ

5, 19

3, 17, 31

14, 28

12, 27

Ulice: Asnyka, Garbarska, Górnicza, Kaczawska, Kolejowa, Kościuszki, Miedziana, Miła, Na Skarpie, Nad Zalewem, Nasypowa, Odrzańska, Pagórkowa,
Pochyła, Podmiejska, Sportowa, Szklarska, Szpitalna, Wojska Polskiego, Złota.
ROK 2018
MIESIĄC

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

DATA

8, 22

6, 20

6, 20

4, 17

1*, 15, 29

12, 26

ROK 2018
MIESIĄC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DATA

10, 24

7, 21

4, 18

2, 16, 30

13, 27

11, 25*

Ulice: Henryka Brodatego, Hoża, Kwiatowa, Mieszka I, Różana, Słoneczna, Sosabowskiego, Szczęśliwa, Tęczowa, Tuwima, Wilcza, Wiśniowa, Zacisze,
11 listopada
ROK 2018
MIESIĄC
DATA

STYCZEŃ

2, 15, 29

LUTY

13, 27

MARZEC

KWIECIEŃ

13, 27

10, 24

MAJ

8, 22

CZERWIEC

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

5, 19

ROK 2018
MIESIĄC
DATA

LIPIEC

3, 17, 31

SIERPIEŃ

14, 28

WRZESIEŃ

11, 25

9, 23

6, 20

4, 18

Ulice: Jesienna, Krakowska, Kujawska, Letnia, Lubuska, Łęczycka, Mazowiecka, Podwale, Pomorska, Sandomierska, Sienkiewicza, Sieradzka, Słowackiego, Śląska, Świętokrzyska, Warmińska, Wielkopolska, Wiosenna, Zimowa
ROK 2018
MIESIĄC

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

DATA

3, 17, 31

14, 28

14, 28

11, 25

9, 23

6, 20

ROK 2018
MIESIĄC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DATA

4, 18

1, 16, 29

12, 26

10, 24

7, 21

5, 19

Ulice: Akacjowa, Broniewskiego, Brzozowa, Chojnowska, Cmentarna, Chrobrego, Grunwaldzka, Gwarków, Kasztanowa, Kopaczy, Lipowa, Łąkowa,
Ogrodowa, Rzeczna, Sikorskiego, Sprzymierzeńców, Stawowa, Stroma, Bolesława Wysokiego, Zielona
ROK 2018
MIESIĄC
DATA

STYCZEŃ

12, 26

LUTY

8, 22

MARZEC

KWIECIEŃ

8, 22

5, 19

MAJ

CZERWIEC

3*, 17, 31*

14, 28

ROK 2018
MIESIĄC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DATA

12, 26

9, 23

6, 20

4, 18

1*, 15, 29

13, 27

Ulice: Bukowa, Cedrowa, Cicha, Dębowa, Dolna, Jaworowa, Krzywoustego, Kazimierza Wielkiego, Leszczyńska, Modrzewiowa, Orzechowa, Sosnowa, Staszica, Świerkowa, Widok
ROK 2018
MIESIĄC
DATA

STYCZEŃ

5, 19

LUTY

1, 15

MARZEC

KWIECIEŃ

1, 15, 29

12, 26

MAJ

10, 24

CZERWIEC

7, 21

ROK 2018
MIESIĄC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

DATA

5, 19

2, 16, 30

13, 27

11, 25

8, 22

6, 20

Ulice: Kamienna, Piastowa, Zagrodzieńska, 3 Maja
ROK 2018
MIESIĄC
DATA

STYCZEŃ

9, 23

LUTY

5, 19

MARZEC

KWIECIEŃ

5, 19

2, 16, 30

14, 28

MAJ

CZERWIEC

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

11, 25

ROK 2018
MIESIĄC
DATA

LIPIEC

9, 23

SIERPIEŃ

6, 20

WRZESIEŃ

3, 17

1, 15, 29

12, 26

10, 24

* W przypadku, gdy dzień roboczy przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po
tym dniu wolnym.
ODPADY BIODEGRADOWALNE – odbierane będą w każdy piątek (w przypadku dnia świątecznego w dniu poprzedzającym święto)
Uwaga: Prosimy o ustawienie pojemników w sposób umożliwiający swobodne odbieranie odpadów przez pracowników, bez konieczności wejścia na
teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru przed wejściem na teren nieruchomości.
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Opowiedzą o nowinkach
w terapii cukrzycy
W sobotę 17 lutego w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji odbędzie się bezpłatna
konferencja naukowa w ramach V Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED
2018. Dedykowana jest lekarzom, pielęgniarkom i położnym, którzy w swojej pracy na co
dzień mają kontakt z osobami chorymi na cukrzycę.

W

ydarzenie organizowane
przez Stowarzyszenie Edukacji Diabetologiczne przeznaczone jest dla tych, którzy chcieliby
uzyskać wiedzę na temat terapii
nowoczesnymi lekami doustnymi, opieki skoordynowanej oraz
nowoczesnych narzędzi edukacyjnych Centrów Edukacji Diabetologicznej. Udział w konferencji
jest bezpłatny.

Cykl spotkań, które odbędą się w
20 miastach w Polsce, rozpocznie
Złotoryja. W części wykładowej
i warsztatowej zaprezentowane
zostaną nowe wyzwania stojące
przed zespołem opiekującym się
pacjentem z cukrzycą. Konferencja „Dobra opieka szansą na dłuższe życie”, która rozpocznie się o
godz. 8.30, zostanie zakończona
wydaniem certyfikatu z przyzna-

niem punktów edukacyjnych oraz
przekazaniem pokonferencyjnych
materiałów edukacyjnych.
Złotoryjskie spotkanie odbędzie
się pod patronatem Okręgowych
Izb Pielęgniarek i Położnych oraz
Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
Więcej informacji i zapisy: http://
konferencjased.pl oraz na naszym
portalu www.zlotoryjska.pl.

Animus obdarował
żywnością 410 osób

– Dzięki otwartym sercom, szlachetnemu gestowi i chęci pomocy
akcja zakończyła się ogromnym
sukcesem. Na podziękowania
zasługują wolontariusze, którzy
podczas 3-dniowej zbiórki wytrwale zachęcali do udziału w
zbiórce, oraz klienci odwiedzający
w tych dniach sklepy, dzięki którym udało się zebrać aż 1693,87
kg żywności, co jest absolutnym
rekordem – podsumowuje zbiórkę
Kamila Krysiewicz z Fundacji
Animus.
Fundacja Animus jest jedną z
organizacji pożytku publicznego,
której można przekazać 1 proc.
podatku.

Po raz kolejny Fundacja Animus, przy wsparciu złotoryjskich harcerzy oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi,
postanowiła wesprzeć bliźnich i obdarować ich zebranymi
podczas grudniowej akcji produktami żywnościowymi.
Zbiórka zakończyła się sukcesem – zebrano prawie 1,7 t
żywności.

F

undacja po akcji „Świąteczna
Zbiórka Żywności z Fundacją
Animus” pomogła w sumie 410
osobom. Paczki świąteczne w
2017 roku otrzymało o 100 osób
więcej w porównaniu do roku
poprzedniego.
– Najbardziej cieszymy się, że
największa pomoc trafiła dzieci,
bo aż do 270. W sumie było to 89
rodzin. Paczki świąteczne powędrowały do potrzebujących dzieci,
szczególnie z rodzin wielodzietnych, osób samotnych i z niepełnosprawnością. To wszystko dzięki ogromnej ofiarności i pomocy
darczyńców oraz wolontariuszy –

informuje Marta Marchaj-Kielar,
fundator Animusa.

(imp)

(imp)

Są wielkie serca jest i rekord
Już wiadomo dokładnie, ile udało się zebrać złotoryjskiemu sztabowi Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. To 63 767,28 zł, czyli o niecałe 20 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym.

R

ekord został pobity – cieszy
się Ewa Miara ze złotoryjskiego Hufca ZHP, który co roku
sprawuje pieczę na organizacją
i przebiegiem całej akcji w naszym mieście. – Jesteśmy bardzo
wdzięczni wszystkim, którzy
pomogli nam, a przede wszystkim
tym, co wsparli WOŚP, wrzucając
pieniądze do puszek – dziękuje.
W tym roku do wspólnego „koszyka” dołożyły się m.in. ościenne
miejscowości, jak Lubiatów, Piel-

grzymka, Wilków czy Zagrodno,
Zespół Szkół Zawodowych w
Złotoryi czy Szkoła Podstawowa
nr 3 w Złotoryi.
Jak co roku, w ręce sztabu trafiło
mnóstwo monet, jednak najwięcej
było „groszówek”. – Mieliśmy aż
8 worków żółtych monet, w tym
jeden największy, który ważył
aż 10 kg – mówi pani Ewa, która
dodaje, że w puszkach znalazło się
też wiele zagranicznych walut.
Duże pochwały po zbiórce nale-

żą się wolontariuszom, którzy od
wczesnych godzin porannych namawiali do wrzucania symbolicznych kwot do puszek. Najlepsze
w tym roku osoby, które zebrały
najwięcej pieniędzy (powyżej
tysiąca złotych), to: Hubert Kot
(1133 zł), Nikola Mosio (1193 zł),
Dorota Chmielowska (1036 zł),
Karolina Brzeszczyńska (1469 zł),
Weronika Pawlik (1454 zł) oraz
Sebastian Sierpina (1244 zł).
(imp)

KOMUNIKAT ws. CHÓRU
Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Złotoryi informuje, że prowadzi zapisy dla nowych członków CHÓRU
ZŁOTORYJSKIEGO.
Wiek nie odgrywa roli – liczy się dobry głos i chęć
śpiewania.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ZOKiR-u
w każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 8.00-14.00, tel.
76 878 33 74.
Panie i Panowie – czekamy na kontakt z nami.
Dyrektor ZOKiR Zbigniew Gruszczyński
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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.
 Gwardys-Bartmańska M., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu: myślenie matematyczne – To publikacja przeznaczona dla 3 grup wiekowych: 3- i 4-latków, 4- i
5-latków, oraz 5- i 6-latków. W skład książki wchodzą: arkusz obserwacji jakościowej
dla każdego dziecka, scenariusze zajęć kształtujących umiejętności w zakresie orientacji
przestrzennej, liczenia, rachowania, klasyfikowania, pojęć geometrycznych, karty pracy
nawiązujące do tematyki zajęć, kolorowe materiały pomocnicze do pracy z grupą oraz
gazetka informacyjna dla rodziców.

Zostałeś na lodzie?
To miałeś szczęście
Wróciła zima i mroźne dni. To oznacza, że na zbiornikach wodnych może
się utworzyć lód. Co powinniśmy o nim wiedzieć? Kiedy jest groźny, a kiedy w miarę bezpieczny?

 Siatrak M., Onochin-Mączka M., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu:
motoryka mała – W skład książki wchodzą: arkusz obserwacji jakościowej dla każdego
dziecka, scenariusze zajęć kształtujących sprawność dziecka w zakresie ruchów dłoni
i palców, koncentrację, koordynację wzrokowo-ruchową, karty pracy nawiązujące do
tematyki zajęć oraz propozycje krótkich zabaw, które można wykorzystać podczas pracy
indywidualnej z dzieckiem, pracy w małych zespołach lub podczas zajęć grupowych.
 Paluch A., Drewniak-Wołosz E., Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu: poradnik
dla nauczycieli – Prezentowana publikacja jest wynikiem pracy zespołu osób od wielu
lat zajmujących się problematyką dzieci afatycznych. Specyficzne zaburzenie, dotyczące
głównie rozwoju mowy i sprawności językowej, o którym mowa w podręczniku, ma istotny wpływ na proces uczenia się dziecka. W różnym stopniu ujawnia się w toku rozwoju
dziecka, towarzysząc mu zwykle przez całe życie. Wiedza o niedokształceniu mowy o
typie afazji (specyficznym zaburzeniu języka) jest niewystarczająco rozpowszechniona
wśród rodziców i nauczycieli. Ich rolą nie jest diagnozowanie, to pozostawiamy specjalistom. Natomiast to oni zwykle jako pierwsi zauważają trudności dziecka i w głównej
mierze wspierają je na co dzień. Prezentowany poradnik jest próbą dialogu specjalistów
z nauczycielami i rodzicami. Autorki dążyły do stworzenia przejrzystego i czytelnego
obrazu dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji.
 Gładkowska J., Dydaktyka specjalna: od wzorca do interpretacji – Niniejsza publikacja porządkuje aktualny stan wiedzy dotyczący procesu nauczania-uczenia się osób
wymagających specjalnej usługi edukacyjnej. Poszczególne rozdziały książki autorka
ukierunkowała na dookreślanie znaczeń (definicje, klasyfikacje) oraz budowanie systematyki dydaktyki specjalnej i opracowanie założeń do projektowania dydaktyk specjalistycznych. Daje to podstawy wyjaśniania rzeczywistości edukacyjnej także przez
rozważanie inspirujących badawczo obszarów dydaktyki specjalnej, wyłanianie i nazywanie jej kanonów, formułowanie prawidłowości dydaktycznych oraz rozpoznawanie
swoistości dydaktyki specjalnej.

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

Walentynki tuż tuż...
Wypożyczalnia dla Dorosłych poleca piękne historie miłosne:
 Jojo Moyes – Ostatni list od kochanka
Romantyczna i wzruszająca powieść o namiętności, zdradzie i bolesnych doświadczeniach, która jest także hołdem oddanym zapomnianej sztuce pisania listów miłosnych.
Ellie, dziennikarka „Nation”, trafia w archiwach gazety na tajemnicze i dramatyczne
listy miłosne: ślad romansu, jaki na początku lat 60. przeżyła piękna Jennifer, żona
biznesmena, z Anthonym, reportażystą. Sama Ellie, związana z żonatym mężczyzną i
niepewna swego związku, też porozumiewa się z nim listami. Próbując poznać sekret
dawnych kochanków, Ellie coraz lepiej rozumie swoją beznadziejną sytuację. Czy
będzie umiała ją rozwiązać?
 Louisa Reid – Miłość za wszelką cenę
Wciągająca, nieoczywista opowieść o miłości. Audrey razem z matką i bratem przenosi
się do nowego miasta. Przeprowadzka miała być dla dziewczyny również ucieczką.
Jednak ciężko jest uciec, gdy twoją duszę otacza mrok. To coś przychodzi bez uprzedzenia i atakuje w najmniej spodziewanym momencie. Lekarstwem na problemy może
okazać się mieszkający nieopodal Leo. Losy tej dwójki splatają się. Pojawienie się
chłopaka uświadomi Audrey, że nic nie jest takie, jakim się do tej pory wydawało.
Dziewczyna zrozumie, że kochając kogoś, można zrobić wiele. Pytanie, czy zawsze
wiele dobrego...
 Nicholas Sparks – I wciąż ją kocham
John Tyree dokonuje wyboru – nie widząc szans na zdobycie wyższego wykształcenia,
po ukończeniu szkoły średniej zaciąga się do armii. Przechodzi szkołę prawdziwego,
męskiego życia, nabiera pewności siebie, której dotąd mu brakowało. W czasie przepustki spotyka Savannah – dziewczynę swoich marzeń. Młodszą o 2 lata studentkę
pedagogiki, wolontariuszkę, która z grupą przyjaciół, w ramach akcji dobroczynnej,
buduje dom dla ubogich. Na przekór wszelkich okolicznościom, pomiędzy obojgiem
rozkwita miłość. Savannah przyrzeka czekać na ukochanego, dopóki nie minie okres
jego służby...

Z

amarznięte stawy, jeziora i rzeki zawsze
są niebezpieczne. Niefrasobliwość
dorosłych oraz pozostawianie dzieci bez
opieki zbiera co roku śmiertelne żniwo – informuje Komenda Powiatowa PSP w Złotoryi. Mimo ostrzeżeń służb ratunkowych, co
roku pod lodem ginie kilkanaście osób. Zagrożenie dotyczy zwłaszcza najmłodszych,
którzy chcą się poślizgać na lodzie. Do nich
strażacy kierują następujące uwagi:
1) Bez opieki dorosłych nie wchodź na
zamarznięte stawy, jeziora, a tym bardziej
rzeki!
2) Wychodząc z domu, zostaw informację
o miejscu, w które się udajesz oraz planowanym czasie powrotu.
3) Sprawdź prognozę pogody. Dodatnia
temperatura powietrza oznacza, że lód na
akwenie może być na tyle cienki, iż chodzenie po nim może zagrażać życiu.
4) Sprawdź grubość lodu. Bezpieczna pokrywa lodowa to ok. 10 cm. Lód na ciekach
wodnych jest zawsze cieńszy, z powodu jej
ruchu woda słabiej zamarza. Szczególnie
niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujścia
rzek i kanałów, nurtów rzek, ujęć wody,
mostów, pomostów i przy brzegach.
5) Zalegający na pokrywie lodowej śnieg
potrafi być bardzo zdradliwy. Pod warstwą
śniegu trudno ocenić zagrożenie, ponieważ
nie widać grubości lodu, przerębli i innych
niebezpiecznych miejsc. Ponadto śnieg
obciąża dodatkowo taflę lodu, zmniejszając
tym samym jego wytrzymałość.
6) Na lód powinny wchodzić co najmniej 2
osoby, w pewnej odległości od siebie, jednak zawsze w zasięgu wzroku. Pod żadnym
pozorem nie wolno wchodzić na lód, jeśli w
pobliżu nikogo nie ma (dotyczy to również
wędkarzy).
7) Dobrze, gdy dorośli i dzieci mają przy
sobie gwizdek. Używając go, łatwiej wezwać pomoc.
8) Warto mieć przy sobie kolce (czekany)
pomocne przy wczołganiu się na lód, ponieważ wydostanie się na powierzchnię z
przerębla jest bardzo utrudnione.
9) Jeśli usłyszysz trzeszczenie lodu, nie
zatrzymuj się, ale natychmiast zawróć w
kierunku brzegu. Zwróć również uwagę
pozostałym użytkownikom na potencjalne
niebezpieczeństwo.
10) W przypadku załamania lodu staraj

się zachować spokój, jednocześnie głośno
wzywając pomocy.
Jeżeli to możliwe, połóż się płasko na wodzie, rozkładając szeroko ręce, starając się
jednocześnie, o ile to możliwe, wydostać
na lód. Z reguły jest to jednak niezwykle
trudne. Dlatego lepiej oszczędzaj siły do
czasu przybycia pomocy. Jeśli to możliwe,
zdejmij buty, pozbędziesz się w ten sposób
niepotrzebnego obciążenia i łatwiej będziesz mógł utrzymać się na powierzchni.
11) W kierunku brzegu zawsze poruszaj się
w pozycji leżącej.
Gdy zauważymy osobę tonącą, w pierwszej kolejności zaalarmujmy służby ratunkowe, tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112)
lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112).
Pamiętajmy! Najważniejsze jest własne
bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod
osobą poszkodowaną, może załamać się
również pod nami. Dlatego tak ważne jest
wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia
może przebywać w zimnej wodzie krótko.
Po 3 minutach dochodzi do wyziębienia
organizmu.
Udzielając pomocy, nie biegnijmy w
kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ
zwiększamy w ten sposób punktowy nacisk
na lód, który może załamać się również pod
nami. Do tonącego najlepiej zbliżyć się
czołgając po lodzie.
Jeśli w zasięgu ręki mamy do dyspozycji
długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbujmy podczołgać się na taką odległość, aby
możliwe było podanie tego typu przedmiotu
poszkodowanemu.
Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z
wody, należy w miarę możliwość zdjąć mokre
ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem,
kurtką) i jak najszybciej przetransportować
do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby
zapobiec dalszej utracie ciepła.
Do czasu przyjazdu służb ratunkowych,
często sprawdzajmy stan poszkodowanej
osoby. W razie konieczności rozpocznij
resuscytację krążeniowo-oddechową.
Gdy poszkodowany jest przytomny, można podać mu słodkie i ciepłe (nie gorące)
bezalkoholowe płyny do picia.
I pamiętajmy – wchodząc na lód, zawsze
ryzykujemy życiem!
(as)/fot. kppspzlotoryja.pl

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl.
NOWE OBLICZE GREYA
Jamie Dornan i Dakota Johnson wracają jako Christian
Grey i Anastasia Steele w filmie „Nowe oblicze Greya”,
trzeciej odsłonie superpopularnej serii filmów na podstawie bestsellerowych powieści autorstwa E.L. James. Dwa
poprzednie filmy – z 2015 i 2017 roku – stały się międzynarodowym fenomenem, przyciągając do kin tłumy fanów
(filmy zarobiły prawie 950 milionów dolarów). Z Christianem i Anastasią spotkamy się już w te walentynki.
Za reżyserię filmu odpowiada James Foley („House of
Cards”). Oprócz Doriana i Johnson, na ekranie zobaczymy
m.in. Erica Johnsona, Eloise Mumford, Ritę Orę, Luke’a
Grimesa, Maxa Martiniego oraz Marcia Gay Harden.
Gatunek: melodramat. Produkcja: USA.
Premiera: 9.02.2018 r. Czas trwania: 105 min.
Dni i godziny seansów:
 9.02, godz. 16.00, 18.20 i 20.30  10.02, godz. 16.00, 18.20 i 20.30
 11.02, godz. 16.00, 18.20 i 20.30  12.02, godz. 16.00, 18.20 i 20.30
 13.02, godz. 16.00, 18.20 i 20.30  14.02, godz. 16.00 i 20.30
 16.02, godz. 18.20 i 20.30  17.02, godz. 18.20 i 20.30
 18.02, godz. 18.20 i 20.30  19.02, 20.02 godz. 18.20 i 20.30.

GNOMY ROZRABIAJĄ
Takich krasnali, żeście jeszcze nie poznali! Napakowana
akcją po samą czapeczkę komediowa animacja dla małych
i dużych prosto od producenta serii „Shrek” i reżysera hitu
„Gang Wiewióra”. W polskiej wersji językowej prawdziwe gwiazdy dubbingu: Gargamel ze „Smerfów” i słynny
osioł ze „Shreka”, czyli jedyny w swoim rodzaju JERZY
STUHR, tytułowy Ralph z „Ralpha Demolki” i bohater
„Gdzie jest Dory” – OLAF LUBASZENKO oraz Baltaar
Bratt z hitu „Gru, Dru i Minionki” – ROBERT GÓRSKI! Muzykę do filmu napisał Patrick Stump – członek
amerykańskiego zespołu Fall Out Boy. Skrzaty ogrodowe,
które ożywają, wszystkożerne rozrabiaki z innego wymiaru
oraz dwójka dzieciaków, od których zależą losy całego
świata. Często to właśnie najmniejsi stają się największymi
bohaterami! Chloe przeprowadza się wraz z mamą do nowego miasta. Wszystko jest dla
niej nowe – dom, miasto, szkoła i znajomi. Stary budynek, w którym razem zamieszkają,
wydaje się skrywać wiele tajemnic. Jedną z nich jest osobliwa kolekcja krasnali ogrodowych. Pewnego dnia małe figurki ożywają! Okazuje się, że skrzaty są tak naprawdę
legendarnymi strażnikami, którzy od wieków bronią świata przed żarłocznymi istotami
z innych wymiarów. Dzielna Chloe, wspólnie z nowopoznanym kolegą z sąsiedztwa o
imieniu Liam, przyłączają się do akcji. Zwariowane krasnale wraz z dwójką dzieciaków
będą musiały poradzić sobie z pozaziemskim zagrożeniem. Bohater tkwi w każdym z
nas – trzeba go tylko obudzić!
Gatunek: animacja.
Produkcja: Kanada 2017.
Reżyseria: Peter Lepeniotis („Gang Wiewióra”).
Reżyser polskiego dubbingu: Dariusz Błażejewski („Misiek w Nowym Jorku”, „Bociany”, „Mały Książę”, „Zambezia”).
Premiera: 26.01.2018 r.
Czas trwania: 85 min.
Dni i godziny seansów:
 10.02, godz. 14.30  11.02, godz. 14.30
 12.02, godz. 14.30  13.02, godz. 14.30.
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REPERTUAR
TEDI I MAPA SKARBÓW
Tedi Jones udaje się do Los Angeles, by zapoznać się z nowymi odkryciami archeolożki
Sary Lavroff. Odnalazła ona papirus wskazujący na istnienie naszyjnika należącego
do mitycznego króla Midasa, który mocą
swego dotyku wszystko zamieniał w złoto.
Pełne radości ponowne spotkanie Tediego i
Sary szybko zamienia się w niebezpieczną
przygodę, kiedy Sara zostaje porwana przez
pewnego bogacza, który za pomocą talizmanu chce osiągnąć wieczne, niekończące się
bogactwo. Wspólnie z przyjaciółmi – papugą
i psem – Tedi będzie musiał użyć wszystkich
swych mocy, by uratować Sarę. Przyjdzie
mu przemierzyć cały świat, a po drodze
pozna nie tylko nowych przyjaciół, ale także
nowych wrogów.
Reżyseria: David Alonso, Enrique Gato.
Gatunek: animacja.
Produkcja: Hiszpania.
Premiera: 19 stycznia 2018 r.
Czas trwania: 86 min.
Dni i godziny seansów:
 16.02, godz. 15.00  17.02, godz. 15.00  18.02, godz. 15.00
 19.02, godz. 15.00  20.02, godz. 15.00.

PODATEK OD MIŁOŚCI
„Podatek od miłości” to komedia przewrotnie romantyczna o uczuciach, które wymykają się spod kontroli.
Ambitna inspektor Klara (Aleksandra Domańska) ściga
czarującego oszusta podatkowego Mariana (Grzegorz
Damięcki), co uruchamia ciąg komicznych wydarzeń,
które odmienią życie bohaterów. On, by uratować siebie
z tarapatów, może zostać facetem do towarzystwa. Ona,
by uratować jego, może nawet trafić do więzienia. Czy
tak się stanie? Kto nad kim przejmie kontrolę?
Reżyseria: Bartłomiej Ignaciuk.
Gatunek: komedia romantyczna.
Produkcja: Polska 2017.
Premiera: 26 stycznia 2018 r.
Czas trwania: 101 min.
Obsada: Aleksandra Domańska, Grzegorz Damięcki, Roma Gąsiorowska, Weronika
Rosati, Magdalena Popławska, Magdalena Różczka, Grażyna Wolszczak, Michał Czernecki, Ewa Gawryluk, Zbigniew Zamachowski.
Dni i godziny seansów:
 14.01, godz. 18.20  16.02, godz. 16.30
 17.02, godz. 16.30  18.02, godz. 16.30
 19.02, godz. 16.30  20.02, godz. 16.30.

Œwi¹teczne dy¿ury
 11 lutego czynna apteka „Vita” – Złotoryja, ul. Rynek 6/1, tel. 76 878 51 50.
 18 lutego czynna apteka „Basztowa” – Złotoryja, ul. Basztowa 36,
tel. 76 854 94 39.
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Z „ulicy” do „kąta” po medale Na koniec zagrali

w tenisa

W sobotę reprezentacja
tancerzy ze Street Dance
Academy Złotoryja wywalczyła kilka medali podczas
XVIII Ogólnopolskich Spotkań Tanecznych w Kątach
Wrocławskich.

Na zakończenie ferii zimowych w Złotoryjskim Ośrodku
Kultury i Rekreacji w Złotoryi odbył się Zimowy Turniej
Tenisa Stołowego.

Z

awody rozegrano w dwóch
kategoriach wiekowych: żacy
i młodzicy. Sędziował Zdzisław
Skrzypek. W młodszej kategorii
wiekowej zwyciężył Dariusz Borodacz, drugi był Patryk Kozłowski,
a trzecie miejsce zajął Miłosz Borucki. Natomiast w kategorii mło-

Z

łoty krążek w kategorii solo
do 11 lat zdobyła Gabriela
Charęza, która w duecie z Nataszą Kapral wywalczyła kolejne
najwyższe trofeum.
Srebrny medal przypadł w udziale Mini Pace w kategorii formacje
do 11 lat. Wyróżnienie w kategorii
solo powyżej 16 lat zdobył Marcel
Hryniuk.

dzików zwyciężył Adam Ilnicki,
pokonując Piotra Pękałę. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
pamiątkowe upominki.
Organizatorami turnieju byli:
Urząd Miejski w Złotoryi, ZOKiR
i ULKS Ursus Złotoryja.
(imp)

(reds)

Na feriach głowa nie odpoczywała
W czasie ferii zimowych Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Pielgrzymce
wraz ze Stanisławem Banasiewiczem zorganizowało dla dzieci turniej w szachy i warcaby.

A

tmosfera panująca na sali w
trakcie turnieju była wyjątkowo gorąca. Uczestnicy wykazali
się świetnymi umiejętnościami i
nie oddawali łatwo zwycięstwa.
Po zaciętych rozgrywkach systemem „każdy z każdym” udało się
wyłonić najlepszych graczy w obu
konkurencjach.
W Gminnym Dziecięcym Turnieju w Warcaby 1 m. zdobył
Łukasz Jachimowski z Proboszczowa, który wygrał wszystkie
mecze; 2 m. zajął Bartłomiej
Hołownia z Czapli, 3. Kamil Danielak z Nowej Wsi Grodziskiej,
4. zdobyła Julia Ludynia z Nowej
Wsi Grodziskiej.
W Gminnym Dziecięcym Turnieju w Szachy 1. miejsce zdobył

również Łukasz Jachimowski z
Proboszczowa, a 2. była Julia Ludynia z Nowej Wsi Grodziskiej.
W Młodzieżowym Turnieju w
Szachy 1 m. zajął Michał Wiśniewski z Nowej Wsi Grodzi-

skiej, 2. Agata Jamróz (również
z Nowej Wsi Grodziskiej), 3.
Miłosz Chojecki z Pielgrzymki.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe statuetki i dyplomy,
a dzieci również pluszaki.
(imp)

Złotoryję odwiedzili niedawno najlepsi piłkarze świata oraz
ekipy uzbrojonych po zęby antyterrorystów. To wszystko
na wielkim ekranie w sali kinowej ZOKiR-u, podczas drugiej
edycji turnieju Goldberg Cup.

M

Spróbują ustrzelić złoto
Wielkie strzelanie szykuje się od jutra w Złotoryi, i to w międzynarodowym towarzystwie.
Od czwartku do niedzieli organizowany jest Wielki Puchar Kaczawy, czyli zawody strzeleckie z broni pneumatycznej.

I

mprezę organizuje Klub Strzelecki Agat Złotoryja, we współpracy z Dolnośląskim Związkiem
Strzelectwa Sportowego. Wystartują seniorzy, juniorzy i młodzicy,
którzy będą strzelać z pistoletów
i karabinów. Zawody odbędą się
w sali sportowej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących przy ul. Kolejowej. Pierwsze strzelanie już w
piątek 9 lutego.
Złotoryjska impreza cieszy się
dużą popularnością wśród strzelców, bo ma rangę zawodów klasyfikacyjnych Polskiego Związku

Złotoryjanin
najlepszy
na „boisku”

Strzelectwa Sportowego i najlepsi
w Złotoryi mają szansę wystartować później w mistrzostwach
Polski. Poza tym na zwycięzców

czekają sztabki złota. W ubiegłym
roku w Wielkim Pucharze Kaczawy wzięło udział 131 zawodników
z 33 klubów.
(as)

iłośnicy gier komputerowych mogli liczyć na mnóstwo atrakcji. Zmagania 51 ekip (w
tym delegatów m.in. z Krakowa,
Szczecina, Poznania) trwały 2 dni.
W ośrodku kultury można było
oglądać pojedynki zawodników
grających w League of Legends,
Counter Strike Global Offensive
i FIFA18.
Goldberg Cup to pierwszy w historii Złotoryi turniej e-sportowy.
Jego organizatorem głównym jest
Stowarzyszenie Nasze Rio.
W mistrzostwach FIFY zwycię-

żył złotoryjanin Łukasz Szymczyszyn. Kolejne miejsca zajęli: Mateusz Leszki i Jan Sokołowski.
W League of Legends na podium
stanęły kolejno drużyny: Kochamy Cię Konrad, Gooby Gaming,
Sytuacje Ważące Tone.
W CSGO zwyciężyła ekipa
Red Lips eSports. Drugie miejsce
wywalczyli 4u eSport. Pojedynek o trzecie miejsce odbędzie
się dzisiaj (czwartek) online.
Zmierzą się w nim Emeryci vs.
Prestiżowi.
(ms)
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
 Sprzedam dom na wsi, 5 km od
Złotoryi, cena 115 tys. zł (do negocjacji). Tel. 607 547 140.
 Wynajmę lokal gospodarczy przy
ul. Krzywoustego 4, za kwotę 370
zł miesięcznie. Tel. 515 983 510.
Wynajmę plac 1100 m kw., w tym
pomieszczenia gospodarcze 60 m
kw. i 20 m kw., ogrodzony, brama
na pilot. Złotoryja, ul. Górnicza.
Tel. 600 913 423.
 Do wynajęcia garaż przy ul. Sikorskiego 3. Tel. 76 878 25 03.
PRACA
 Zatrudnię osobę do opieki nad
osobą niepełnosprawną, od godz.
15 do 20. Tel. 504 641 170.

 PRACA opiekunki seniorów w
Niemczech. Legalna praca, składki
ZUS od średniej krajowej, dobra
pensja w ramach jednej czytelnej
umowy! Zadzwoń 509 892 301,
Promedica24.
 OPIEKUN/KA SENIORA. Pracuj w Niemczech z Promedica24.
Nie znasz języka niemieckiego?
Zapraszamy na kursy od podstaw
w Legnicy! Czekamy na Ciebie,
tel. 509 892 301.

Gabinet
Stomatologiczny

Złotoryja, ul. Nad Zalewem 16 A

lek. stomatolog

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

Atrakcyjne ceny.
Złotoryja.

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

Tel. 570 875 433.

Tel. 76 878 14 74

VICARO

wypożyczalnia
samochodów
osobowych.

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
 asystent nauczyciela  doradca klienta
 elektromechanik
 elektromechanik, elektryk – pod ziemią
 elektronik samochodowy  elektryk-konserwator
 fryzjer  instruktor terapii zajęciowej
 inżynier budowy  kelner  kierowca kat. B
 kierowca kat. C+E
 kierowca mechanik
 kierowca samochodu dostawczego
 konstruktor oprzyrządowania
 księgowa  kucharz
 lakiernik samochodowy  listonosz
 mechanik serwisu – praca pod ziemią
 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 nauczyciel przedszkola – oddział zerówkowy
 obuwnik przemysłowy  operator walca
 pomoc kuchenna
 pomoc kuchenna/śniadaniowa
 pracownik biurowy
 pracownik czyszczenia technicznego
 pracownik działu logistyki
 pracownik gospodarczy gospodarczy
 pracownik produkcji  robotnik-bitumierz
 robotnik gospodarczy – obsługa monitoringu miejskiego
 spawacz  sprzątaczka
 sprzedawca  sprzedawca-doradca klienta
 szlifierz-ostrzarz  ślusarz
 ślusarz-mechanik
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 młodszy asystent  opiekun medyczny
 pomoc administracyjna
 pomoc laboratoryjna
 pracownik administracyjny
 pracownik biurowy-fakturzystka  referent
 robotnik gospodarczy  salowa
 sprzedawca  ślusarz
W przypadku zainteresowania ofertą stażu prosimy o bezpośredni kontakt
z pośrednikiem pracy – doradcą klienta indywidualnego
OFERTY PRACY PRZEKAZYWANE PRZEZ INNE URZĘDY PRACY
DO UPOWSZECHNIENIA NA TERENIE POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
 asystent projektanta konstrukcji budowlanych
 betoniarz-zbrojarz  dekarz  doradca  elektryk-konserwator
 funkcjonariusz  grafik  inżynier produkcji i montażu

 kierowca samochodu ciężarowego pow. 3,5 t (dział międzynarodowy
lub krajowy)  kontroler jakości  mechanik
 mechanik pojazdów samochodowych  nauczyciel-rehabilitant
 operator CNC  operator żurawi wieżowych
 opiekunka osób starszych
 pomocnik konserwatora urządzeń dźwigowych

i naprawa wind osobowych i towarowych

 pracownik montażu maszyn  recepcjonista  robotnik drogowy
 serwisant maszyn CNC  sprzedawca-magazynier
 stolarz budowlany  ślusarz-spawacz  tokarz/frezer
 wartownik-konwojent (bez broni)
 wartownik-konwojent (z bronią)
 zastępca kierownika gospodarstwa rolnego
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.

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

PRZYJMUJE:

USG serca, brzucha, tarczycy

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

PROTEZOWNIA

FOTOGRAFIA CYFROWA

technik dentystyczny
Wiesław Sobieszek

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

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

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

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.
121) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje, że
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych
zabudowanych przeznaczonych do zbycia w
drodze bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową lokalu
usługowego wybudowanego i wyodrębnionego
z części wspólnych nieruchomości przy ul. Rynek 51 w Złotoryi. Wykaz ten stanowi załącznik
nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.24.2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

specjalista neurolog

Roman Szpala

 Zdjęcia do dokumentów (kolorowe

i czarno-białe)

 Odbitki z wszelkich nośników

cyfrowych (płyt CD, kart pamięci, itp.)

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

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. 121) Burmistrz Miasta Złotoryi informuje, że na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony
wykaz nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do zbycia w drodze
bezprzetargowej w związku ze sprzedażą przez
wspólnotę mieszkaniową lokalu mieszkalnego
wybudowanego i wyodrębnionego z części
wspólnych nieruchomości przy ul. Sportowej
1 w Złotoryi. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1
do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi nr
0050.25.2018 z dnia 6 lutego 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi
Robert Pawłowski

Cennik ogłoszeń
Cena MODUŁU o wymiarach 4,7 cm x 4,6 cm

CENA 1 MODUŁU:

Strony 2-16 – 25 zł brutto
Strona pierwsza – 75 zł brutto)
1/4 strony – 200 zł brutto
1/2 strony – 350 zł brutto
Cała strona – 600 zł brutto

RABATY:
 przy 3 emisjach – 10%  przy 5 emisjach – 15%
 przy 10 emisjach – 20%
 z tytu³u umowy o sta³ej wspó³pracy – rabaty do negocjacji
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Aleja Złotych Ludzi? Droga Biednego Grzesznika?
Pomysłów do budżetu obywatelskiego nie brakuje
Jedenaście wniosków do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło ostatecznie do złotoryjskiego ratusza. Ich łączna wartość to 192 973 zł. Wszystkie ze zgłoszonych
projektów mają charakter infrastrukturalny. O tym, które zostaną zrealizowane, zdecydują
w głosowaniu sami złotoryjanie.

C

zego chcieliby złotoryjanie
w ramach budżetu obywatelskiego? Na przykład stref
aktywności, czyli siłowni na

stadionie albo siłowni z placem
zabaw przy dworcu PKP. Do
tego altana do grillowania na
Zielonym Oczku oraz progi

„Zielone Oczko” – tu mieszkańcy chcą wiaty do grillowania

Na skwerze przy dworcu PKP złotoryjanie proponują wybudowanie
siłowni z placem zabaw...

...a przy stadionie – samej siłowni

Korty tenisowe – jest propozycja, by powstał tu zakątek do odpoczynku
dla starszych osób

zwalniające na ul. Broniewskiego. Jest też i oświetlenie
uliczne na ul. Wiejskiej. Na
kortach przy ul. Konopnickiej
mieszkańcy chcieliby stworzenia zakątka rekreacyjnego
z ławkami i stołami dla osób
starszych. Co poza tym? Zakup instrumentów dla orkiestry
górniczej oraz wyposażenia
dla ambulansu należącego
do Jednostki PoszukiwawczoRatowniczej. Plus zagospodarowanie terenu przy zalewie i
zbudowanie Drogi Biednego
Grzesznika w parku Górka
Mieszczańska, prowadzącej
do ruin szubienicy. Ktoś wpadł
też na pomysł stworzenia… Alei
Złotych Ludzi. Tablice z nazwiskami zasłużonych złotoryjan
miałyby być wmurowane w
chodnik przy Skwerze Siedmiu
Mieszczan.
Jak więc widać z tego krótkiego przeglądu, mamy same
zadania inwestycyjne, nie ma
natomiast wśród wniosków tzw.
projektów miękkich, czyli tych
o charakterze typowo społecznym, np. imprez sportowych czy
festynów integracyjnych.
Przypomnijmy, że do rozdysponowania w ramach budżetu
obywatelskiego jest 100 tys. zł.
To oznacza, że nie wszystkie
zgłoszone projekty doczekają
się realizacji, przynajmniej w
tym roku. Zgodnie z regulaminem, jedno zadanie nie może
kosztować więcej niż 20 tys. zł.
Pieniędzy w budżecie wystarczy
więc na wykonanie 5 z nich. Co
najmniej – bo może się również
zdarzyć tak, że w głosowaniu
największe poparcie zyskają zadania o mniejszym kosztorysie.
Co prawda większość ze zgłoszonych projektów ma wartość
graniczną, 20 tys. zł, ale są też
tańsze, np. za 6 tys. zł.
Głosowanie zostanie przeprowadzone w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi w drugiej połowie
marca. Wcześniej wszystkie
projekty zostaną opublikowane
na portalu miejskim, by mogli
się
z nimi zapoznać mieszkańcy. Natomiast przez cały
luty urzędnicy będą weryﬁkować
wnioski, sprawdzając m.in. status prawny terenu, na którym
mają być realizowane (muszą
stanowić własność miasta, to
jeden z podstawowych warunków regulaminowych).
(as)

Pojawił się pomysł na Aleję Złotych Ludzi – w Rynku, przy fontannie
Górników

Mieszkańcy Wiejskiej złożyli wniosek o oświetlenie ich ulicy

Progi zwalniające – tego chcieliby złotoryjanie na ul. Broniewskiego

