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W Złotoryi będzie
realizowany serial.
Poszukiwani są aktorzy
W naszym mieście nakręcony zostanie serial obyczajowy o zasięgu ogólnopolskim. Opowiadał będzie
o ludzkich sprawach: przyjaźni, miłości, relacjach między
rodzicami i dorastającymi dziećmi oraz poszukiwaniu
swojego miejsca w życiu. Teraz poszukiwani są aktorzy. Zgłoszenia można wysyłać do 11 marca.
s. 5

Bezdomni „rządzą” w szpitalu
Ochrony brak

Pracownicy i pacjenci przerażeni
Ile miasto przekazało
stowarzyszeniom?
Ponad pół miliona złotych przeznaczyło w ubiegłym roku miasto na
wsparcie różnych działań złotoryjskich stowarzyszeń. Urząd Miejski
w Złotoryi udostępnił zestawienie kwot dotacji.
s.6

s. 9

Likwidacja pomnika przesądzona
Pomnik Ludowego Wojska Polskiego w ciągu najbliższych kilku tygodni zniknie z
powierzchni ziemi. Choć jego usunięcie budzi kontrowersje, szczególnie w starszym pokoleniu złotoryjan, los monumentu jest przesądzony. Miejsce, które po
nim zostanie, ma być wykorzystane do upamiętnienia wszystkich żołnierzy, którzy
zginęli za Polskę.
s. 3
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Dym z
KRONIKA
POLICYJNA amiast dzwonka

Okazja czyni złodzieja
(Uniejowice) – Nieznani sprawcy
weszli do niezamkniętego garażu,
z którego ukradli elektronarzędzia
oraz komplet kluczy nasadowych
o łącznej wartości niemal 1,5
tys. zł.

Nie będzie rosołu
(Prusice) – Nieznani sprawcy
włamali się do pomieszczenia
gospodarczego, skąd ukradli 10
kur i 1 kaczkę. Straty powstałe w
wyniku kradzieży szacuje się na
kwotę ponad 200 zł.

Gdzie te chusteczki?
(Złotoryja) – Mieszkanka powiadomiła policję, że kupiła za
pośrednictwem portalu społecznościowego artykuły higieniczne
dla dzieci i niemowląt. Niestety,
po wpłaceniu określonej kwoty
na konto bankowe sprzedawcy nie
otrzymała zamówionego towaru.

To sobie nie pogra
(Pielgrzymka) – Jeden z mieszkańców poinformował policję, że za
pośrednictwem portalu ogłoszeniowego kupił konsolę PS4, na
poczet której wpłacił zaliczkę w
wysokości 100 zł. Po dokonaniu
wpłaty sprzedający zerwał kontakt, a następnie jego konto zostało
zlikwidowane.

Nerwowy kierowca
(Złotoryja) – Policjanci zespołu
patrolowo-interwencyjnego podczas służby na terenie Złotoryi
zatrzymali do kontroli drogowej
samochód osobowy marki Opel.
Kierującym okazał się 22-letni
mężczyzna, który na widok policjantów zachowywał się bardzo
nerwowo. Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że nie
posiada uprawnień do kierowania
pojazdami, a wsiadając za kierownicę popełnił dwa przestępstwa: zlekceważył sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów oraz nie
zastosował się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania
pojazdami. Mundurowi uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę,
samochód przekazali osobie przez
niego wskazanej, a o dalszym losie
22-latka zadecyduje sąd.
Na podst. inf.
sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

(Jerzmanice-Zdrój, 23 lutego)
– Straż pożarna otrzymała rano
zgłoszenie o zadymieniu na poddaszu miejscowej szkoły podstawowej. Na miejscu pracowali już
kominiarze. Pracownicy ewakuowali się na zewnątrz, wcześniej
odwołując zajęcia i zwalniając
uczniów do domów. Pomiar przeprowadzony przez strażaków w
jednej z sal lekcyjnych wykazał
20 ppm tlenku węgla. Na miejsce
wezwano pogotowie ratunkowe,
które zabrało dwoje pracowników
placówki do szpitala w celu przebadania. Straż wygasiła w piecu
CO, sprawdziła budynek przy
pomocy kamery termowizyjnej i
usunęła część stropu przy przewodzie kominowym w celu ugaszenia zarzewi ognia. Przyczyną
zadymienia było nagromadzenie
się sadzy w kominie i jego nieszczelność. Straty oceniane są na
10 tys. zł.

Pies pod tlenem

(Złotoryja, 24 lutego) – W budynku jednorodzinnym przy
ul. Dworcowej wybuchł pożar.
Ogień zajął jedno pomieszczenie. Lokatorzy ewakuowali się
na zewnątrz jeszcze przed przybyciem straży pożarnej, żaden z
nich nie został poszkodowany.
Strażacy ze złotoryjskiej PSP na
początek odłączyli dopływ gazu i
energii elektrycznej do budynku.
Ze względu na duże zadymienie,
musieli pracować w aparatach
ochrony układu oddechowego.
Zlokalizowali i ugasili pożar,
który miał miejsce na I piętrze,
a następnie wynieśli na zewnątrz
i dogasili nadpalone elementy
wyposażenia. Podali też tlen psu,
który uległ zatruciu dymem. W
trakcie akcji gaśniczej mieszkańcy sąsiedniego budynku wielorodzinnego, przylegającego ścianą
do domu, w którym wybuchł
pożar, zgłosili strażakom, że w
jednym z mieszkań czuć nieprzyjemny i niepokojący zapach.
Pomiar detektorem wykazał
obecność niewielkiego stężenia
tlenku węgla. Ratownicy ewakuowali 1 osobę na zewnątrz i
wyłączyli piecyk gazowy. Straty
w wyniku pożaru szacowane są
na 50 tys. zł.

KRONIKA
STRAŻACKA

Towar nie dojechał

(Sędziszowa, 2 marca) – Na
drodze wojewódzkiej doszło
do kolizji dwóch samochodów
dostawczych: mercedesa i peugeota. Gdy na miejsce przyjechali
strażacy ze Złotoryi, Świerzawy
i Sokołowca, pojazdy znajdowały się na poboczu. Ratownicy
odłączyli akumulatory w dostawczakach i ograniczyli wyciek
płynów eksploatacyjnych. Osób
poszkodowanych nie było. Straty
oszacowano na 6 tys. zł.

Dziecko ranne
w zderzeniu
którzy zostawili gorący popiół
w drewutni. Straty oszacowano
na 7 tys. zł.

Za mocno
się ogrzewał?

(Sędziszowa, 27 lutego) – Po południu w ogniu stanął pustostan
znajdujący się na terenie jednego
z miejscowych zakładów, który
prawdopodobnie zamieszkiwany był nielegalnie przez osobą
bezdomną. Strażacy ze Złotoryi,
Świerzawy i Sokołowca ugasili
płomienie wodą, a następnie
oddymili pomieszczenia agregatem i wycięli otwór wentylacyjny w dachu budynku. W
środku nie znaleziono żadnej
poszkodowanej osoby, była za
to butla z gazem propan butan,
którą wyniesiono na zewnątrz. Z
pustostanu usunięto też drewno,
meble i trociny, które mogły
stanowić opał.

Alarm bez gazu

(Złotoryja, 28 lutego) – Dyżurny PSP otrzymał zgłoszenie o
gazie wyczuwalnym na klatce
schodowej jednej z kamienic w
Rynku. Na miejsce pospieszyły 3
zastępy strażaków, którzy zakręcili zawór główny na instalacji
gazowej i przeprowadzili pomiar
detektorem substancji trujących
w piwnicy, mieszkaniach i na
poddaszu. Powietrze zbadali
także w sąsiednich klatkach
schodowych. Pomiary nie wykazały jednak żadnego zagrożenia.
Straż przewietrzyła budynek i
przekazała go pogotowiu gazowemu.

(Nowy Kościół, 2 marca) – Ok.
godz. 16 zderzyły się 2 samochody
osobowe: skoda i kia. Dyżurny
PSP wysłał na pomoc strażaków ze
Świerzawy, Sokołowca i 3 zastępy
ze Złotoryi, jednak jeden z nich
nie dojechał na miejsce, gdyż…
po drodze uległ awarii ratowniczo-gaśniczy mercedes. Autami
osobowymi podróżowało łącznie
9 osób. Dwóm z nich pomocy
udzieliło pogotowie ratunkowe:
15-miesięczne dziecko miało uraz
głowy, a jeden z kierujących uraz
odcinka szyjnego kręgosłupa.
Strażacy odłączyli akumulatory
w rozbitych pojazdach. Ruch na
drodze wojewódzkiej podczas
akcji ratunkowej odbywał się
wahadłowo. Straty szacuje się na
4 tys. zł.

Za dużo
do jednego komina

(Prusice, 5 marca) – Na klatce budynku wielorodzinnego pojawiło
się zadymienie. Poszkodowanych
nie było. Strażacy przeprowadzili
rekonesans w obiekcie, który
wykazał, że do jednego komina
podłączone były 2 piece CO i

piec kaflowy znajdujące się na
różnych kondygnacjach. W wyniku cofnięcia się spalin doszło
do wystąpienia tlenku węgla w
pomieszczeniach na I i II piętrze.
Straż wygasiła w piecach, przewietrzyła budynek i przekazała
go zarządcy.

Czop z sadzy

(Pow. złotoryjski) – Od 20 lutego
straż gasiła aż 10 pożarów sadzy
w kominie! Do tego typu zdarzeń
doszło w Rokitnicy, Nowym Kościele, Nowej Wsi Złotoryjskiej,
Zagrodnie, Świerzawie oraz po 2
razy w Proboszczowie i Wojcieszowie. Strażacy z PSP walczyli
też z palącą się sadzą w budynku
wielorodzinnym w Wilkowie.
Tutaj strącili jej ze ścianek komina tak dużą ilość, że doszło do
powstania czopa nad wyczystką
w piwnicy. Trzeba było wykonać
otwór rewizyjny, aby dotrzeć do
źródła ognia. Pożar był trudny do
ugaszenia, gdyż bardzo wysoką
temperaturę, ok. 220 st. C, osiągnęła ściana w miejscu połączenia
pieca z kominem.

Niedziela na
czerwonej trawce

(Pow. złotoryjski) – Straż pożarna
przeprowadziła w ostatnich dniach
10 akcji gaszenia trawy palącej się
na nieużytkach. Sucha roślinność
płonęła w Rzeszówku, Rząśniku,
Modlikowicach, Zagrodnie, Olszanicy, Nowym Kościele, Świerzawie i dwukrotnie w Grodźcu.
Większość tych zdarzeń miała
miejsce w niedzielę 4 marca. W
Uniejowicach, najprawdopodobniej w wyniku podpalenia nieużytków, w ogniu stanęło przydrożne
drzewo, ugasili je strażacy.
Na podst. inf. st. sekc.
Mateusza Wodzyńskiego oprac. (as)

W głębokim żalu, zasmuceni żegnamy

Ś.P. Mariana Gratkowskiego
byłego długoletniego członka Rady Nadzorczej
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
Wspaniałego Człowieka i Przyjaciela
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy najgłębszego współczucia
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy
Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotoryi
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Spopielili szopę

(Rząśnik, 27 luty) – Straż pożarna
w sile 6 zastępów gasiła pożar
szopy, w której przechowywane
było drewno. Ogień zagrażał
budynkowi mieszkalnemu, stojącemu w odległości zaledwie 6
m. Strażacy stłumili płomienie
dwoma strumieniami wody,
a następnie opróżnili szopę i
dogasili na zewnątrz zarzewia
ognia. Przyczyną pożaru było
najprawdopodobniej zaprószenie ognia przez mieszkańców,
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Likwidacja pomnika przesądzona
Pomnik Ludowego Wojska Polskiego w ciągu najbliższych kilku tygodni zniknie z powierzchni ziemi. Choć jego usunięcie
budzi kontrowersje, szczególnie w starszym pokoleniu złotoryjan, los monumentu jest przesądzony. Miejsce, które po nim
zostanie, ma być wykorzystane do upamiętnienia wszystkich żołnierzy, którzy zginęli za Polskę.

Z

godę na usunięcie pomnika
wyraziła na ostatniej sesji
Rada Miejska w Złotoryi. Rajcy
podjęli decyzję na podstawie
przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego. Za likwidacją podniosło rękę 11 osób, 4
wstrzymały się od głosu.
Największego złotoryjskiego
pomnika próbowała jeszcze z
sali nieśmiało bronić Jadwiga
Maciąg, mieszkanka Złotoryi,
która w 1968 r. brała udział w
jego uroczystym odsłonięciu. –
Ten pomnik powstał w hołdzie
walczącym żołnierzom. Starsze
pokolenie złotoryjan ma do niego
sentyment – zwróciła się do władz
miasta przed głosowaniem.
– Nie mamy praktycznie nic do
powiedzenia w kwestii likwidacji
pomnika – odpowiedział burmistrz
Robert Pawłowski. – Sejm wprowadził ustawę, która mówi, że ten
pomnik nie może stać. Tak stanowi
prawo, czy nam się to podoba czy
nie. Jeśli nie usuniemy go teraz,

prędzej czy później państwo i tak
może nas do tego przymusić.
adni nie odwlekali decyzji,
bo odsuwanie likwidacji monumentu w czasie byłoby niekorzystne dla Złotoryi pod względem
finansowym. Jeśli zrobimy to sami
do końca marca, otrzymamy od
wojewody dolnośląskiego zwrot
kosztów całej operacji. Jej przybliżony koszt to ok. 170 tys. zł.
Jeśli natomiast pomnik nie zniknie
z krajobrazu miasta w wyznaczonym terminie, za rozbiórkę zapłaci
kasa miejska.
Po rozbiórce monument zostanie
prawdopodobnie przemielony i
wykorzystany jako gruz. – Pytaliśmy w urzędzie wojewódzkim,
co mamy zrobić z poszczególnymi
elementami pomnika, np. miedzianą tablicą. Odpowiedzieć była
kategoryczna: „Zniszczyć”. Żaden
element nie może być zachowany
– tłumaczył na czwartkowej sesji
burmistrz Pawłowski.
o powstanie w miejsce pomnika LWP? Wg wstępnej

R

C

koncepcji ratusza, na pl. Lotników
Polskich znajdzie się element upamiętniający wszystkich żołnierzy,
którzy walczyli za Polskę.
– Nie jestem za tym, żeby wykreślać w taki sposób część historii
naszego państwa. Ale zawsze nie
podobało mi się też, że hołubiliśmy tylko żołnierzy walczących
tutaj, na terenie Polski, a zapominaliśmy o tych, którzy walczyli

Urząd Miejski w Złotoryi opublikował w internecie wykaz zadań, które mieszkańcy
zgłosili do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Zestawienie zawiera opis
przedsięwzięć, koszt ich wykonania i nazwiska wnioskodawców.
atusz w lutym przeprowadził
weryfikację wszystkich projektów, sprawdzając, czy spełniają one wymogi regulaminu.
Pozytywnie przeszło ją 10 zadań.
Złotoryjanie będą mogli zagłosować na jedno z nich. Do wyboru
mają:
1) budowę altany grillowej na
„Zielonym Oczku” (koszt realizacji: 19 995 zł, wnioskodawca:
Marcin Gagatek),
2) stworzenie ścieżki historyczno-edukacyjnej Droga Biednego Grzesznika prowadzącej do
ruin szubienicy w parku Górka
Mieszczańska (8500 zł, Roman
Gorzkowski),
3) zamontowanie progów zwalniających ruch na ul. Broniewskiego, na wysokości posesji nr
20, 23, 31 (19 500 zł, Zbigniew
Skowronek),
4) oświetlenie ul. Wiejskiej w
Złotoryi (17 200 zł, Adam Bartnicki),
5) budowę placu zabaw dla dzieci
i siłowni zewnętrznej „Pod chmur-

ką” zlokalizowanej w parku przed
dworcem kolejowym (19 100 zł,
Bartosz Łoś),
6) stworzenie przyjaznej strefy
spotkań integracyjnych „Zakątek
dla seniorów” (10 000 zł, Stanisława Chaim),
7) zakup sprzętu ratownictwa medycznego dla Sekcji Ratownictwa
Medycznego Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi
(16 800 zł, Andrzej Majewski),
8) zakup instrumentów i strojów dla złotoryjskiej orkiestry
górniczej (19 700 zł, Czesław
Kuźniar),
9) budowę plenerowej siłowni
na stadionie miejskim (20 000 zł,
Rafał Franczak),
10) stworzenie Alei Złotych Ludzi
upamiętniającej osoby zasłużone
dla miasta poprzez umieszczenie
ich imion i nazwisk na paterze z
mosiądzu zamontowanej w płycie
granitowej chodnika (12 100 zł,
Zdzisław Herba).
Weryfikacji nie przeszły 2 propozycje mieszkańców: projekt

D

(as)

Wybierzemy budżet
obywatelski spośród 10 zadań
R

tronuje Ludowe Wojsko Polskie.
Tym samym złotoryjski pomnik,
mocno kojarzący się z epoką PRL
-u, został zakwalifikowany jako
ten, który narusza ustawę o zakazie
propagowania komunizmu.
odajmy, że w Złotoryi mamy
jeszcze dwie inne pamiątki
po poprzedniej epoce: obelisk „Ku
czci poległych żołnierzy Armii
Czerwonej” przy ul. Cmentarnej
oraz tablicę pamiątkową w 100.
rocznicę urodzin Władysława
Spasowskiego. Ten pierwszy
najprawdopodobniej się ostanie.
– Ustawa go nie obejmuje, bo stoi
w miejscu pochówku żołnierzy.
Usunięciem tablicy na ul. Szkolnej
powinno się natomiast zająć starostwo, bo tablica wisi na budynku
należącym do powiatu – wyjaśnia
burmistrz Pawłowski.

techniczny zagospodarowania
terenu zalewu złotoryjskiego (nie
spełnił wymogów regulaminu)
oraz rewitalizacja podwórza przy
ul. Basztowej 6-8 (wniosek wpłynął po terminie).
Przypomnijmy, że budżet obywatelski realizowany jest w naszym mieście po raz pierwszy.
Do rozdysponowania jest 100 tys.
zł. To oznacza, że nie wszystkie
zgłoszone projekty doczekają się
realizacji. Pieniędzy w budżecie
wystarczy na wykonanie przynajmniej 5 zadań. Jeśli jednak
największe poparcie mieszkańców
zyskają te o mniejszym kosztorysie, do realizacji trafi większa
liczba projektów.
O tym, które zadania zostaną zrealizowane, zdecydują w głosowaniu
sami złotoryjanie. Będzie ono przeprowadzone w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi od 19 do 30 marca.
Wykaz projektów można znaleźć na naszym portalu www.
zlotoryjska.pl.
(as)

na zachodzie Europy – podkreślał
burmistrz.
Głos w tej sprawie zabrał też
Władysław Grocki. – Mój ojciec
walczył w II Armii Wojska Polskiego. Ale temu pomnikowi był
przeciwny. Zawsze pytał, gdzie są
pomniki chłopaków spod Tobruka, Narviku czy Monte Cassino?
– powiedział na sesji radny.
rzypomnijmy: w 2016 r. weszła w życie ustawa o zakazie
propagowania komunizmu lub
innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Listę
nazw ulic i pomników podlegających zmianie sporządził Instytut
Pamięci Narodowej. Znajdują się
na niej m.in. obiekty, którym pa-

P

Akt erekcyjny pod pomnik został
wmurowany 14 lutego 1968 r.
Czytamy w nim: „W historycznym 1968 r., w którym to z dumą
obchodzimy 50-lecie powstania
Armii Radzieckiej i 25-lecie LWP
oraz 23 rocznicę wyzwolenia i
powrotu do macierzy naszego
prastarego grodu piastowskiego
wznosimy ten pomnik Wielkiemu
Synowi Narodu Polskiego generałowi Karolowi Świerczewskiemu-Walterowi. (…) Niech ten
pomnik będzie wyrazem hołdu i
pamięci płomiennego wojownika
o wolność ludu, o sprawy klasy
robotniczej, o socjalizm. Niech
będzie symbolem bohaterstwa
i poświęcenia dla wielkiej idei,
która zawsze przyświecała legendarnemu generałowi Walterowi,
a która także ożywia nasze serca
i umysły (…)”.

Wiaty czekają
na najemców
Miasto Złotoryja posiada wolne wiaty na targowisku miejskim. Ratusz czeka na chętnych do ich wynajęcia.

Z

ainteresowanie handlowców
wiatami spadło znacznie pod
koniec ubiegłego roku. Raczej nie
było to spowodowane okresem
zimowym, gdyż obiekty są ogrzewane, a dodatkowo zaopatrzone w
prąd i wodę. Co zatem jest powodem takiego stanu rzeczy?
– Handlowcy rezygnują z targowiska ze względu na malejącą liczbę
klientów. Można by ją zwiększyć,
wprowadzając np. płatny parking
przy ul. Konopnickiej, bo teraz
wszystkie miejsca są tam zajęte
i potencjalni klienci nie mają
gdzie zaparkować – uważają
sprzedawcy.
Ale złotoryjski bazar przegrywa
też z supermarketami. – Nie cho-

dzę na targowisko, bo wszystko,
co chcę kupić, mam w pobliskim
dyskoncie – twierdzi młoda złotoryjanka.
Kolejnym pomysłem handlowców na przyciągnięcie chętnych do
wynajęcia wiat jest wprowadzenie
bezpłatnego okresu wakacyjnego.
– Teraz płacimy bez przerwy za
wynajem wiaty. Jadąc na wakacje, też musimy płacić, mimo
że nie handlujemy. Może urząd
miasta mógłby wprowadzić raz w
roku pół miesiąca za darmo – dla
tych, którzy wynajmują cały czas
miejsca handlowe. To mogłoby
przyciągnąć nowych sprzedawców – proponują handlowcy.
(ms)
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Zbliżają się zapisy do szkół SKS-ów w tym roku
Wczoraj ruszyła rekrutacja do przeszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Złotoryję. Lista przyjętych dzieci ma być znana na początku maja.

P

ierwsze dokumenty można
składać już od środy 7 marca.
Dotyczy to tych rodziców, którzy
chcą, by ich dziecko kontynuowało wychowanie przedszkolne
w kolejnym roku szkolnym w
tej samej placówce. Na złożenie
odpowiedniej deklaracji mają czas
do 15 marca.
Najważniejszy etap naboru
rozpocznie się w poniedziałek
19 marca. Od tego dnia będzie
można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola,

oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej oraz do klasy I. Do
przedszkoli przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki
2012-2015). Z kolei obowiązek
szkolny dotyczy 7-latków – od
września tego roku naukę w klasie
I rozpoczną te dzieci, które w 2018
kończą 7 lat.
Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkół i przedszkoli
zostanie podana do publicznej
wiadomości 9 maja. Dodajmy, że
komisja rekrutacyjna przy sporzą-

dzaniu listy nie będzie brała pod
uwagę kolejności, w jakiej rodzice
składali wnioski.
Więcej informacji o rekrutacji
oraz sposobach i terminach zapisów, a także formularze wniosków, można znaleźć na stronach
internetowych szkół i przedszkoli
oraz na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych, a także na
portalu miejskim w zakładce „rekrutacja”. Harmonogram naboru
publikujemy w załączniku.
(as)

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja na rok szkolny 2018/2019
Lp.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w
postępowaniu rekrutacyjnym

3.

4.
5.
6.

Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w
tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy
Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59)
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwaliﬁkowanych i
kandydatów niezakwaliﬁkowanych
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

7.03.2018 r.-15.03.2018 r.

od 19.03.2018 r.
do 6.04.2018 r.

od 10.05.2018 r.
do 15.05.2018 r.

od 9.04.2018 r.
do 16.04.2018 r.

od 16.05.2018 r.
do 21.05.2018 r.

23.04.2018 r.

23.05.2018 r.

od 26.04.2018 r.
do 7.05.2018 r.

od 24.05.2018 r.
do 30.05.2018 r.

9.05.2018 r.

5.06.2018 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Złotoryja na rok szkolny 2018/2019
Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 19.03.2018 r.
do 6.04.2018 r.

od 16.08.2018 r.
do 22.08.2018 r.

2.

Weryﬁkacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o
przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których
mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.
2017, poz. 59)

od 9.04.2018 r.
do 16.04.2018 r.

od 23.08.2018 r.
do 24.08.2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwaliﬁkowanych i
kandydatów niezakwaliﬁkowanych

23.04.2018 r.

27.08.2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia

od 26.04.2018 r.
do 7.05.2018 r.

28.08.2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych

9.05.2018 r.

29.08.2018 r.

nie zabraknie
Są dodatkowe pieniądze na zajęcia sportowe dla uczniów
złotoryjskich szkół miejskich. Środki pochodzą z programu
Szkolny Klub Sportowy 2018. Z pozalekcyjnej aktywności
do końca tego roku skorzysta około setki dzieci.

P

rogram realizuje Dolnośląska Federacja Sportu ze
środków przekazanych przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma on poprawić sprawność
fizyczną i stan zdrowia dzieci
i młodzieży, zwłaszcza jeśli
chodzi o nadwagę i otyłość. Kierowany jest w szczególności do
uczniów o mniejszej sprawności
motorycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną
w czasie wolnym, nieobjętych
regularnymi zajęciami pozalekcyjnymi, np. treningami w
klubach sportowych.
SKS-y są realizowane w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 3 w
Złotoryi, które otrzymały łącznie
14 tys. zł dotacji na dodatkowe
zajęcia. W tej pierwszej stworzona
została jedna grupa z zajęciami
lekkoatletycznymi. W „trójce”
są aż 4 grupy, a zajęcia są w nich
prowadzone na bazie gier zespołowych.
– Założenia programu są takie,
że w jednej szkole mogą być prowadzone maksymalnie 2 grupy,

ale z uwagi na to, że mamy u nas
klasy gimnazjalne, otrzymaliśmy
środki finansowe na utworzenie
większej liczby grup – cieszy się
dyrektor Danuta Boroch.
Grupy w złotoryjskich szkołach
liczą od 15 do 20 osób. Z naborem
nie było większych problemów.
– Dzieci chętnie się zapisywały,
zwłaszcza te z młodszych klas –
dodaje dyrektor „trójki”, w której
uczniów podzielono na grupy
wiekowe.
Program zakłada systematyczność – zajęcia sportowe mają być
organizowane 2 razy w tygodniu,
a ich wymiar czasowy to 60 minut.
Szkoły mają obowiązek przeprowadzenia do końca tego roku 70
godzin zajęć dla każdej z grup.
SKS-y muszą być realizowane
przez nauczycieli prowadzących
lekcje wychowania fizycznego
w tej samej szkole. Dostaną za to
dodatkowe wynagrodzenie (40 zł
brutto za 1 godzinę). Dodajmy, że
dla uczniów zajęcia są całkowicie
bezpłatne.
(as)

Strażnicy pomagali
w odpalaniu
W czasie panowania niskich temperatur strażnicy miejscy
5-krotnie pomagali mieszkańcom Złotoryi w uruchamianiu
samochodów.

W

brew temu, co myśli wielu
z nas, straż miejska nie
istnieje tylko po to, aby wlepiać
mandaty, lecz służy pomocą
mieszkańcom. Najlepszym dowo-

dem na potwierdzenie tych słów
są ostatnie interwencje strażników, polegające na pomocy przy
uruchomieniu „zmarzniętych”
pojazdów.
(ask)/fot. SM
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W Złotoryi będzie realizowany serial.
Poszukiwani są aktorzy
W naszym mieście nakręcony zostanie serial obyczajowy o zasięgu ogólnopolskim. Opowiadał będzie o ludzkich sprawach: przyjaźni, miłości,
relacjach między rodzicami i dorastającymi dziećmi oraz poszukiwaniu swojego miejsca w życiu. Teraz poszukiwani są aktorzy. Zgłoszenia można
wysyłać do 11 marca.

T

o pierwszy taki projekt filmowy w Polsce realizowany
z udziałem mieszkańców miasta,
którzy staną po obu stronach
kamery i będą pracować z profesjonalnymi filmowcami. Ekipę
filmową stanowić będą filmowcy
z Wrocławia z ponad 20-letnim
doświadczeniem, którzy realizowali wiele popularnych seriali
telewizyjnych.
Wiadomo, że na początek powstaną 4 odcinki. Jeśli serial się spodoba, to możliwe, że będzie miał
swoją kontynuację – ale o tym
zdecyduje oglądalność i władze
miasta. Emisja zaplanowana jest
w youtubie. Premierę poprzedzała
będzie ogólnopolska kampania
promocyjna.

Póki co twórcy serialu szukają aktorów. Wiodące role w
przedsięwzięciu odegrają kobiety
(m.in. potrzebna jest dziewczyna
w wieku 18-21 do roli reżyserki,
która wraz z ekipą filmową będzie
realizować film). Kandydaci do
ról nie muszą posiadać doświadczenia aktorskiego jak również w
zakresie realizacji filmowej – chociaż znajomość obsługi kamery
w przypadku operatora będzie
dodatkowym atutem. Potrzebne
będą też młode osoby, które
chciałyby odbyć staż na planie
filmowym, wchodząc w skład ekipy pomocniczo-technicznej m.in.
asystenci reżysera, operatora, osoby odpowiedzialne za rekwizyty,
kostiumy, obiekty, scripterka,

dyżurni planu, twórca materiałów
making off. Ogłoszenie naboru do
ekipy filmowej nastąpi po tym,
jak zostanie wyłoniona obsada
serialu. Dodatkowo w przedsięwzięciu będzie uczestniczyć ok.
50 statystów.
Wybrane wcześniej osoby
zostaną zaproszone na casting,
podczas którego każdy będzie
miał do odegrania krótką scenkę. Na jej podstawie reżyser

zdecyduje, czy dana osoba otrzyma rolę. Obsada, która będzie
składała się z 9 osób, weźmie
udział w warsztatach filmowych
i aktorskich. Wtedy właśnie
przedstawieni zostaną twórcy
projektu.
Do udziału w castingu mogą
zgłaszać się osoby zarówno z
doświadczeniem aktorskim, jak i
amatorzy. Producenci poszukują
otwartych na nowe doświad-

czenia, energicznych oraz sympatycznych kobiet i mężczyzn
(w wieku od 30 do 50 lat) oraz
młodzieży (od 17 do 21 lat).
Zgłoszenia na casting można
wysyłać do 11 marca na adres: casting@zlotoryja.pl. Do zgłoszenia
należy dołączyć 2 zdjęcia (portret
oraz sylwetkę), podać imię, nazwisko oraz numer telefonu, a także
napisać kilka słów o sobie.
(imp)

Chuliganka pobiła w centrum
miasta złotoryjankę
Święto poezji w „jedynce” – wszystko nagrały kamery
W niezwykłą podróż po fascynującym świecie poezji, walcząc o miano mistrza recytacji, udali się uczestnicy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego pn. „Spotkania z poezją
Marii Konopnickiej”, który odbył się w Szkole Podstawowej
nr 1 w Złotoryi.

W

konkursie udział wzięły
reprezentacje 12 szkół powiatu złotoryjskiego oraz Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Chojnowie. Komisja
w składzie: Aneta Wasilewska
(dyrektor MBP w Złotoryi), Halina Bamburowicz (nauczyciel j.
polskiego), Jolanta Wróblewska
(pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi) po wysłuchaniu 30
recytacji postanowiła przyznać w
I kategorii (klasy I-II) następujące
miejsca: I m. Bartłomiejowi Korzystko (kl. I SP nr 3 w Złotoryi),
II m. Emilii Czesmak (kl. II, SP
nr 1 w Złotoryi), III m. Weronice
Paluch (kl. I, SP w Pielgrzymce,

filia w Twardocicach); wyróżnienie otrzymała: Anastazja Poczta
(kl. I, SP w Sędzimirowie).
W drugiej kategorii (klasy IIIIV) na podium stanęli: I m. Antoni
Cichoń (kl. III, SP w Nowym
Kościele), II m. Igor Chlebosz
(kl. IV, SP w Świerzawie), III m.
Julia Fajkisz (kl. IV, SP nr 3 w
Złotoryi).
W kategorii trzeciej (klasy
V-VI) najlepsi byli: I m. Kalina
Błaszczyk (kl. V, SP w Rokitnicy),
II m. Maja Siwik (kl. V, SP nr 1
w Złotoryi), III m. Aleksandra
Wróblewska (kl. VI, SP nr 3 w
Złotoryi).
(imp)

W biały dzień w centrum Złotoryi 27-latka brutalnie pobiła dwukrotnie starszą od siebie
kobietę. Całe zdarzenie zarejestrowały na szczęście kamery monitoringu, a na miejscu w
porę znalazł się strażnik miejski. Sprawczyni pobicia szybko traﬁła za kratki, bo po swoim
chuligańskim wybryku jak gdyby nigdy nic spacerowała z przyjacielem po starówce.

D

o tego bulwersującego zdarzenia doszło w poniedziałek
19 lutego w górnej części Rynku,
naprzeciwko centrum monitoringu. Na jednej z ławek popołudniowy czas spędzała spokojnie
pani Ela, złotoryjanka znana
mieszkańcom miasta ze swojego
„śpiewnego usposobienia”. Jest
stałym bywalcem starówki i często
przesiaduje w okolicach „Grzybka”. Nie wadzi zazwyczaj nikomu.
Tym razem było inaczej.
Było ok. godz. 17, gdy do
siedzącej na ławce podeszła od
tyłu inna kobieta i bez żadnego
wyraźnego powodu uderzyła ją
pięścią w głowę. Zaatakowana natychmiast się podniosła i przyjęła
postawę obronną. Napastniczka
nie poprzestała na jednym ciosie,
lecz zadała ich jeszcze kilka – w
twarz, powalając swoją ofiarę na
ziemię, a następnie kopnęła ją w
głowę. Agresorce towarzyszył
mężczyzna, który przyglądał się
wszystkiemu biernie.
Parka pozostawiła leżącą kobietę
samą sobie i zaczęła się oddalać
w kierunku ul. Basztowej. Najwidoczniej jednak napastniczce było
mało, bo na nagraniu z monitoringu widać, jak po kilkudziesięciu
krokach zawraca. Chce prawdopodobnie „dobić” swoją ofiarę.
Płoszy ją jednak komendant straży
miejskiej Jan Pomykała, który
akurat wchodzi do Rynku, wracając do strażnicy.

Strażnik nie widział całego zajścia. Podszedł do leżącej złotoryjanki. Zaczął jej udzielać pomocy i
wezwał pogotowie ratunkowe oraz
policję. W tym czasie napastnicy
weszli do jednego ze sklepów na
ul. Basztowej. Po kilku minutach
w świetnych humorach znowu pojawiają się w oku kamery. Mężczyzna dopija piwo z butelki, po czym
rozbija ją o bruk i wchodzi ze swoją
przyjaciółką do kolejnego punktu
handlowego. Napastników rozpoznaje jednak operator monitoringu i
wskazuje ich komendantowi straży
miejskiej. Ten, jeszcze przed przyjazdem policji, kieruje się za parą
chuliganów do sklepu i zatrzymuje
agresywną kobietę. Ta nie stawia
oporu, daje się doprowadzić do
strażnicy, a jej przyjaciel podąża za
nią. Obydwoje po kilku minutach
trafiają w ręce policji.
– Kobieta, która dopuściła się
pobicia, to 27-letnia mieszkanka
Legnicy. Została zatrzymana.
Postawione jej zostały zarzuty
uszkodzenia ciała, publicznego
znieważenia słowami wulgarnymi i kierowania gróźb karalnych
wobec 57-letniej złotoryjanki. Te
czyny miały charakter chuligański, za co grozi wyższy wymiar
kary. Przyznała się do wszystkich
zarzutów i poddała dobrowolnie
karze – mówi sierż. Dominika
Kwakszys, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w
Złotoryi.

O

fiara pobicia doznała licznych rozcięć na twarzy. Nie
chciała jednak jechać do szpitala
na obserwację. Została opatrzona
na miejscu przez zespół pogotowia
ratunkowego.
Wg naszych nieoficjalnych informacji, przyjaciel napastniczki
to osoba wielokrotnie karana. W
ten sam dzień, kiedy doszło do
pobicia, popełnił inne przestępstwa na terenie Złotoryi, za które
prawdopodobnie odpowie karnie.
W środę, po opuszczeniu komisariatu, otrzymał natomiast mandat
od straży miejskiej za zaśmiecanie
ulicy.
Policja przyznaje, że w zebraniu
materiału dowodowego bardzo
pomógł w tym przypadku monitoring miejski. Sprawczyni zapewne
nie udałoby się tak szybko schwytać, gdyby nie całodobowy system
monitorowania miasta i reakcja
operatora kamer.
prawa pobicia złotoryjanki
bulwersuje mieszkańców miasta. Kobieta uchodzi za nieszkodzącą nikomu osobę. – To raczej
życzliwy wszystkim człowiek. To
prawda, że zachowuje się czasem
głośno, ale budzi prędzej uśmiech
na twarzy niż agresję. Żeby tak pobić naszą panią Elę? Co się z tymi
ludźmi dzieje… – kiwa głową z
niedowierzaniem pani Danuta,
złotoryjanka, z którą rozmawialiśmy o całym zdarzeniu.

S
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Ile miasto przekazało stowarzyszeniom?
Ponad pół miliona złotych przeznaczyło w ubiegłym roku miasto na wsparcie różnych działań złotoryjskich stowarzyszeń.
Urząd Miejski w Złotoryi udostępnił zestawienie kwot dotacji.

B

udżet miejski wsparł 33 orga- edukacyjnych prowadzonych dla gotowana przez ZHP). Na ten cel nie imprez organizowanych przez
nizacje społeczne działające dzieci i młodzieży (głównie przez miasto wydało 371 tys. zł, które stowarzyszenia we współpracy z
kluby sportowe) oraz na dotacje do rozdysponowała komisja konkur- ratuszem (np. Biwak Historyczny,
w Złotoryi kwotą 500 903,98 zł.
Większość tych pieniędzy zo- wypoczynku zimowego i letniego sowa oceniająca oferty złożone Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów, Biesiada Kresowa).
stała przeznaczona na dotacje do dla najmłodszych złotoryjan (np. przez organizacje społeczne.
(as)
Pozostałe
środki
to
dofinansowaNieobozowa
Akcja
Letnia
przyzajęć sportowych, kulturalnych i
Współpraca miasta Złotoryi ze stowarzyszeniami – dotacje i dofinansowanie wspólnie organizowanych przedsięwzięć w 2017 r.
Współpraca miasta Złotoryi ze stowarzyszeniami – dotacje i dofinansowanie wspólnie organizowanych przedsięwzięć w 2017 r.
Kwota dofinansowania przedsięwzięć organizowanych wspólnie

Kwota dofinansowania przedsięwzięć organizowanych wspólnie
L.p.

Nazwa organizacji, instytucji

Kwota
otrzymanych
Kwota
dotacji
na
otrzymanych
Kwota
wypoczynek,
dotacji na
łącznie
Kwota
sportwypoczynek,
lub kulturę
łącznie
na
podstawie
sport lub kulturę
konkursu
ofert
na podstawie
1.500,00

„Czarny
czwartek”
złotoryjskich
strażaków
Sądny dzień mieli 22 lutego
złotoryjscy strażacy. Gasili
aż 8 pożarów, z czego połowa to sadza w kominach. Na
przestrzeni zaledwie dwóch
godzin aż pięciokrotnie alarmowano zastępy ratownicze.

Z

aczęło się przed godz. 11 w
Rokitnicy, gdzie zapaliła się
Kwota
Nazwa zadania
sadza w kominie budynku jedno1.
OLAWS
1.500,00 Grand Prix Zagłębia Miedziowego w Biegach
rodzinnego. Strażacy ze Złotoryi
konkursu ofert
Zarząd Miejsko-Gminny Związku
2.
250,00 Grand
Konkurs
zapobiega pożarom”
1.
OLAWS
1.500,00
Prix„Młodzież
Zagłębia Miedziowego
w Biegach
250,00
1.500,00 i Prusic wygasili w piecu CO, a
OSP
następnie – zabezpieczeni w szelki
Zarząd
Miejsko-Gminny
Związku
3.
ZTT
910,00 Konkurs
Turniej „Młodzież
Tenisa Ziemnego
24.500,00
25.410,00
2.
250,00
zapobiega pożarom”
250,00 ratownicze – stłumili płomienie
OSP
Promocja książki A. Wojciechowskiego, Dzień Życzliwości,
4.
1.861,21 Turniej Tenisa Ziemnego
7.500,00
3.
ZTT Nasze RIO
910,00
24.500,00 9.361,21
25.410,00 przy użyciu kuli kominiarskiej i
Turniej Goldberg Cup
Promocja
książki
A. Wojciechowskiego,
Dzień Życzliwości,
proszku gaśniczego.
5.
ZKS
„Górnik”
2.000,00
Turniej
Piłki
Nożnej
Halowej
83.500,00
85.500,00
4.
Nasze RIO
1.861,21
7.500,00
9.361,21
Turniej
Goldberg Cup
wie godziny później dyżurny
Międzynarodowy
Turniej Piłkarski o Puchar Komendanta
6.
SPR Oldboys Górnik
11.875,00
5.
ZKS „Górnik”
2.000,00 Turniej
Nożnej
83.500,00 11.875,00
85.500,00
Policji,Piłki
Memoriał
M.Halowej
Stalskiego Turniej Piłki Ręcznej
PSP odebrał zgłoszenie, że
7.
ZTA „Aurum”
4.316,00 Międzynarodowy
Dopłata do wyjazdu
na Mistrzostwa
62.000,00
66.316,00
Turniej
Piłkarski oEuropy
Puchar Komendanta
pali
się metalowy kontener na
6.
SPR Oldboys
Górnik
11.875,00
11.875,00
Polskie Stow. Diabet. Koło w
Memoriał
M. Stalskiego
Turniej Piłki Ręcznej
śmieci na pl. Matejki w Złotoryi.
8.
340,00 Policji,
Światowy
Dzień Walki
z Cukrzycą
1.500,00
1.840,00
Złotoryi
7.
ZTA „Aurum”
4.316,00 Dopłata do wyjazdu na Mistrzostwa Europy
62.000,00
66.316,00 Z ogniem poradził sobie zastęp
9.
Koło
Kresowiaków
1.000,00 Biesiada Kresowian
1.000,00
Polskie
Stow.
Diabet. Koło w
8.
340,00
Dzień–Walki
z Cukrzycą
1.500,00
1.840,00 złotoryjskich strażaków.
10.
Związek Wędkarski
800,00 Światowy
Dzień Dziecka
zawody
wędkarskie
800,00
Złotoryi
ilka minut po godz. 15 ratow11.
ULKS
„Ursus”
663,00
Turniej
Mikołajkowy
dla
dzieci
663,00
9.
Koło Kresowiaków
1.000,00 Biesiada Kresowian
1.000,00
nicy musieli znowu wspinać
12.
„Aurum” Kobud
35.800,00 Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów
5.500,00
41.300,00
10.
Związek Wędkarski
800,00 Dzień Dziecka – zawody wędkarskie
800,00
13.
Związek Sybiraków
1.830,00 Dopłata do wyjazdów (Licheń, Częstochowa)
1.830,00
się
na
komin – tym razem w budyn11.
ULKS „Ursus”
663,00 Turniej Mikołajkowy dla dzieci
663,00
Puchar Europy w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, Od
ku
wielorodzinnym
w Proboszczo14.
Stow.
Sport.
Wyciskania
Sztangi
10.000,00
15.000,00
25.000,00
12.
„Aurum” Kobud
35.800,00 Bieg
Szlakiem Wygasłych
Wulkanów
5.500,00
41.300,00
przedszkolaka
do zawodowca
– zawody dla dzieci
wie.
Palącą
się
sadzę
ugasiły kulą
13. 15.
Związek
Sybiraków Asklepios
1.830,00
doPuchar
wyjazdów
Częstochowa)
1.830,00
Stowarzyszenie
3.191,00 Dopłata
Otwarty
Polski(Licheń,
w Ju-Jitsu
3.191,00
kominiarską
i
proszkiem
jednostki
Puchar
Europy
w
Wyciskaniu
Sztangi
Leżąc,
Od
10.800,00 Dzień Seniora, wycieczka – dopłata, Spotkanie 80-latków
14. 16.
Stow. PZERI
Sport. Wyciskania Sztangi
10.000,00
15.000,00 10.800,00
25.000,00 strażackie ze Złotoryi i Pielgrzymki
przedszkolaka
do
zawodowca
–
zawody
dla
dzieci
17.
Fundacja „Trood”
4.000,00 Turniej Tańca „Street Dance Academy
10.340,00
14.340,00
15. 18.
Stowarzyszenie
Asklepios
3.191,00
Puchar
Polski Myśliwskich
w Ju-Jitsu
3.191,00 oraz miejscowi ochotnicy.
Nadleśnictwo
Złotoryja
2.500,00 Otwarty
Konkurs
Sygnalistów
2.500,00
dy strażacy pędzili do pożaru
16. 19.
PZERIKP Policji
10.800,00
dopłata,zSpotkanie
80-latków
10.800,00
2.495,00 Dzień
DzieńSeniora,
Dziecka,wycieczka
Bezpieczne– wakacje
Policją, Święto
Policji
2.495,00
Związek
Emerytów Pożarnictwa
300,00 Turniej
Dzień Tańca
Strażaka
300,00
17. 20.
Fundacja
„Trood”
4.000,00
„Street Dance Academy
10.340,00
14.340,00
w Proboszczowie, dyżurny
Stowarzyszenie
Historyczne Pułku 2.500,00 Konkurs Sygnalistów Myśliwskich
18.
Nadleśnictwo
Złotoryja
2.500,00 odebrał telefon z kolejnym zgłoszePiechoty Legionu Cudzoziemskiego 2.495,00
22.398,80 Dzień
Biwak
Historyczny
22.398,80
19. 21.
KP Policji
Dziecka,
Bezpieczne wakacje z Policją, Święto Policji
2.495,00 niem. Palił się samochód osobowy
Irlandzkiego
20.
Związek
Emerytów Pożarnictwa
300,00 Dzień Strażaka
300,00 w złotoryjskim Rynku. InterwenioPolskie Stowarzyszenie Nordic
Stowarzyszenie
Historyczne Pułku
22.
6.730,00 Marsz Wulkany 24, Mistrzostwa Polski w Nordic Walking
3.300,00
10.030,00
wał zastęp z PSP Złotoryja, który
Walking
21.
Piechoty Legionu Cudzoziemskiego
22.398,80 Biwak Historyczny
22.398,80 wodą ugasił tapicerkę pojazdu.
23.
Klub Abstynenta „Relaks”
130,00 Turniej Piłki Halowej
7.413,24
7.543,24
Irlandzkiego
24.
ZHP
4.000,00 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
42.400,00
rzed godz. 17, w odstępie
46.400,00
Polskie Stowarzyszenie Nordic
22. 25. Stowarzyszenie Edukacja
6.730,00 Marsz Wulkany 24, Mistrzostwa Polski w Nordic Walking
3.300,00
zaledwie 5 minut, strażacy
10.030,00
2.500,00
2.500,00
Walking
Przyszłości
dostali
informacje o dwóch poża23.
Klub Abstynenta
„Relaks”
130,00 Turniej Piłki Halowej
7.413,24
7.543,24
Kaczawski Klub
Siatkarski „Renrach
w
przewodach
kominowych:
26.
34.100,00
34.100,00
24.
ZHP But”
4.000,00 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
42.400,00
46.400,00
w
Nowym
Kościele
i w WilkoStowarzyszenie
Edukacja
27.
UKS RIO TEAM
5.000,00
5.000,00
25.
2.500,00
2.500,00 wie-Osiedlu. Obydwa dotyczyły
Przyszłości
28.
Polskie Bractwo Kopaczy Złota
8.450,00
8.450,00
budynków wielorodzinnych. W
29.
Sportowa
Akademia
Teakwon-do
16.000,00
16.000,00
Kaczawski
Klub
Siatkarski
„Ren26.
34.100,00
34.100,00 Nowym Kościele konieczne było
Stow. na rzecz Rozwoju Sportu
But”
30.
3.150,00
3.150,00
Powszechnego
27.
UKS RIO
TEAM
5.000,00
5.000,00 użycie przez jednostki ze złotoKlub
Żeglarski
Reda Złota
21.500,00
28. 31.
Polskie
Bractwo
Kopaczy
8.450,00 21.500,00
8.450,00 ryjskiej PSP i Sokołowca drabiny
UKSAkademia
„Aureus” Teakwon-do
12.260,00
29. 32.
Sportowa
16.000,00 12.260,00
16.000,00 mechanicznej. Drugie wezwanie
33.
Kosynier
5.300,73
5.300,73
Stow. UKS
na rzecz
Rozwoju Sportu
30.
3.150,00 500.903,98
3.150,00 okazało się alarmem fałszywym
Razem:
129.690,01
371.213,97
Powszechnego
– po przeprowadzeniu rozpozna31.
Klub Żeglarski Reda
21.500,00
21.500,00 nia ratownicy z OSP Prusice nie
BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza, że
32.
UKS „Aureus”
12.260,00
10 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w
Złotoryi (sala nr 12.260,00
11, I
stwierdzili pożaru sadzy w przepiętro) odbędzie się I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości
33.
UKS Kosynier
5.300,73
5.300,73 wodzie kominowym, brak było
gruntowej niezabudowanej położonej w Złotoryi przy ul. Strefowej
Razem:
129.690,01
371.213,97
500.903,98
Księga wieczysta: LE1Z/00017352/1.
też innych zagrożeń.
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działki nr: 92/35
Do złotoryjskiej komendy policji traﬁł przenośny spektro0 minut po wezwaniu do Noi 92/37 o łącznej pow. 1,4199 ha) położona w obrębie 7 miasta Złotoryi przy ul. Strefowej;
metr służący do identyﬁkacji narkotyków oraz akcesoria
wego Kościoła nadeszło zgłoobok Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podstrefy Złotoryja. Działki przylegają
do siebie tworząc zwarty obszar o kształcie zbliżonym do trapezu, teren płaski.
komputerowe o wartości 93 000 zł.
szenie o pożarze suchej trawy na
Uzbrojenie terenu: przy zachodniej granicy nieruchomości przebiega napowietrzna
nieużytkach w Rzeszówku. Ogień
przęt został zakupiony z fun- i dopalaczy oraz przyczyni się w
sieć energetyczna SN. Wzdłuż ul. Strefowej biegną podziemne sieci uzbrojenia terenu
objął powierzchnię ok. 1,5 ha.
–
kanalizacja,
woda,
telekomunikacja,
a
gaz
przy
zachodniej
granicy
sąsiedniej
działki
duszy unijnych w ramach jeszcze większym stopniu do walnr 92/36.
Strażacy ze Świerzawy i Sokołowprojektu Interreg Polska-Saksonia ki z przestępczością narkotykową
Cena nieruchomości: 416 185,26 zł brutto (338 362 zł netto plus 23% VAT – 77 823,26
ca gasili płomienie przy pomocy
zł).
„Nie dla narkotyków – zwiększe- na ternie naszego powiatu – ocenia
Minimalna wysokość postąpienia: 4200 zł.
wody i tłumic.
nie skuteczności policji w zakresie nadkom. Justyna Pitera.
Wadium: 42 000 zł do 5.04.2018 r. przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi:
racowity dzień strażacy zakońprzeciwdziałania przestępczości
Przenośne spektrometry „RamaPowiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-8658-0009-0000-3506czyli pożarem kontenera na
2000-0050.
narkotykowej na terenie przygra- na” umożliwią funkcjonariuszom
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoodzież
w Zagrodnie. Do zdarzenia
nicznym polsko-niemieckim”, w szybszą identyfikację narkotyków
ryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 26), w dni
doszło
przed godz. 22. Akcję garobocze
w
godzinach
8.00-15.00.
którym bierze udział Komenda i dopalaczy już na etapie kontroli
Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na www.zlotoryja.pl w Biuletynie Informacji
śniczą
przeprowadzili
miejscowi
Powiatowa Policji w Złotoryi. przeprowadzanych na drogach
Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi przy pl.
ochotnicy,
którzy
zalali
wodą
– Urządzenie to pomoże nam w naszego powiatu.
Orląt Lwowskich 1.
odzież
w
środku
kontenera.
Burmistrz
Miasta
Złotoryi
Robert
Pawłowski
(ask)
szybszej identyfikacji narkotyków

L.p.

Nazwa organizacji, instytucji

Kwota

Nazwa zadania

D

K

G
P

Szybciej wykryją narkotyki
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P
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Burmistrz Złotoryi zawiadamia prokuratora
o korupcyjnej propozycji od legnickiego dziennikarza
Czy burmistrz Złotoryi stał się oﬁarą szantażu ze strony legnickiego dziennikarza i wydawcy? Zbada to Prokuratora Rejonowa w Legnicy. Robert Pawłowski złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym przez jeden z tamtejszych portali internetowych. O sprawie
piszą szeroko regionalne media: Polskie Radio Wrocław, portale Regionfan.pl i 24legnica.pl oraz Telewizja Regionalna.

J

ak czytamy na portalu Regionfan.pl, burmistrz długo zwlekał
z decyzją o zawiadomieniu prokuratury. Podjął ją, bo uważa, że
legnicki dziennikarz przekroczył
serią napastliwych artykułów
pod jego adresem granice etyki
dziennikarskiej.
– Złożyłem zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez jeden z
portali lokalnych. Mam dowody,
że usiłowano wpłynąć na mnie,
bym z pieniędzy publicznych finansował na tym portalu reklamy,
których akurat miasto nie potrzebuje – zaznacza Robert Pawłowski. – Zaczęło się niewinnie, od
zwykłej oferty handlowej, którą
oddałem do swoich służb i z której
ostatecznie nie skorzystaliśmy.
Po pewnym czasie oferta została
ponowiona. W rozmowach wciąż
wracała sugestia „kiedy coś u nas
wykupicie?”. Presja, by podjąć
współpracę z portalem, była coraz większa. To, co wobec mnie

stosowano, w pewnym momencie
przekroczyło granice, i to zdecydowanie. Musiałem zareagować
– przyznaje burmistrz Złotoryi.
urmistrz zabezpieczył dowody
przestępstwa, które kilkanaście dni temu miał przedstawić w
legnickiej prokuraturze. Śledczy
potwierdzają, że zawiadomienie
wpłynęło. Zapewniają, że sprawy
nie bagatelizują. – Jesteśmy na
etapie analizy tego doniesienia i
chciałbym powiedzieć, że sprawa
jest bardzo ważna i skomplikowana,
dlatego nie chcę dziś udzielać więcej
informacji – mówi szef Prokuratury
Rejonowej w Legnicy Radosław
Wrębiak, cytowany przez redaktora
Bartłomieja Rodaka z Regionfan.
pl. Wg niego, analiza zgromadzonego materiału i podjęcie dalszych
decyzji – w tym o ewentualnym
wszczęciu śledztwa – może potrwać
od kilku do kilkunastu dni.
Ani prokurator, ani burmistrz nie
chcą w tej chwili ujawniać, o jaki
konkretnie portal chodzi.

B

B

urmistrz Pawłowski mówi na
łamach Regionfan.pl wprost,
że czuł się szantażowany. – Było
wiele sugestii, które można było
odczytać jednoznacznie. Na każdym kroku moja działalność samorządowa jest dyskredytowana. I
nie chodzi tu o krytykę, bo krytykę
cenię. To, co uprawia ten portal, to
już jest hejt dziennikarski – twierdzi Pawłowski. I dodaje: – Całe życie starałem się żyć uczciwie i nie
mogę sobie pozwolić, by dorobek
mojego życia ktoś na każdym kroku szargał. Bez względu na to, jak
to się rozstrzygnie, muszę podjąć
walkę, bo tak trzeba. Ktoś mi powiedział, że z mediami jeszcze nikt
nie wygrał. Dlatego chcę wyraźnie
powiedzieć, że nie walczę z mediami. Walczę z konkretnym medium,
które jest nieuczciwe. I wydaje mi
się, że także w interesie samych
dziennikarzy leży, by takie osoby z
tego zawodu wyeliminować.
sprawie piszą także portal
24legnica.pl i Polskie Radio

O

Wrocław. Ten pierwszy przytacza
ciekawą statystykę dotyczącą
publikacji na oskarżanym portalu. Mianowicie w okresie od 1
stycznia do 10 lutego tego roku
opublikował on 28 materiałów o
powiecie złotoryjskim, w tym 10
negatywnych. 24 teksty odnosiły
się bezpośrednio do Złotoryi –
wśród nich było 8 negatywnych.
W tym samym czasie ukazały się:
22 artykuły o powiecie legnickim
(0 negatywnych), 176 o Legnicy (4 lekko uszczypliwe), 21 o
powiecie jaworskim (1 uszczypliwy), 17 o Jaworze (1 uszczypliwy), 44 powiecie lubińskim (5
negatywnych), 37 o Lubinie (5
negatywnych) i 7 o Ścinawie (0
negatywnych).
Piotr Kanikowski, dziennikarz
portalu 24legnica.pl, przytacza też
inną wypowiedź burmistrza Złotoryi, w której Pawłowski wyraża
nadzieję, że jego historia stanie się
przyczynkiem do publicznej debaty o tym, jak powinny wyglądać

Złotoryjskie podstawówki walczą
z pokoleniem „spuszczonych głów”
Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi wprowadziła zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych na terenie placówki. Takie rozwiązanie podczas szkolnego referendum zaakceptowało aż 90 proc. rodziców. Podobny zakaz od 4 lat
funkcjonuje również w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi.

T

ylko 31 rodziców z 316 zapytanych na zebraniach przeprowadzonych w klasach od
czwartej do ostatniej gimnazjalnej
opowiedziało się za używaniem
w szkole komórek przez swoje
dzieci. – Zdecydowana większość
była przeciw, co pokazało referendum, którego wyniki zaskoczyły
nas pozytywnie – mówi dyrektor
Danuta Boroch.
Szkoła wprowadziła już aneksem zmianę do swojego statutu.
Możemy w nim przeczytać, że:
„Uczniom nie wolno używać
podczas zajęć edukacyjnych oraz
przerw śródlekcyjnych telefonów
komórkowych i innych urządzeń
telekomunikacyjnych; w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem
sekretariatu szkoły lub wychowawcy. Korzystanie z urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły
bez uprzedniej zgody możliwe jest
jedynie w sytuacjach zagrożenia

Nawet porozumiewali się między
sobą przez smsy, będąc obok siebie – wymienia korzyści z nowego
przepisu pani dyrektor.
ugestia wprowadzenia zmiany
w regulaminie szkoły wyszła
od nauczycieli, którzy dla poprawy bezpieczeństwa chcieli ograniczenia korzystania z komórek.
– Martwili się o uczniów, którzy
zapatrzeni w komórki schodzili
ze schodów, nie zważając na
nic i nikogo. Zdarzały się przez
to sytuacje niebezpieczne – tłumaczy Danuta Boroch. – Drugą
inspiracją do tego, że zaczęłam się
zastanawiać nad wprowadzeniem
zakazu, był artykuł w Newsweeku. Przerażająco przedstawił on,
do czego prowadzi używanie bez
ograniczeń telefonów komórkowych – dodaje.
czniowie pomału przyzwyczajają się do „ prawa antykomórkowego”. – Na początku
gimnazjaliści chcieli negocjować

S

zdrowia lub życia. Naruszanie
ustaleń spowoduje wyciągnięcie
wobec ucznia sankcji dyscyplinarnych w postaci obniżenia
śródrocznej lub rocznej oceny z
zachowania.”
kazuje się, że raptem kilka
dni od wprowadzenia zaka-

O

zu pojawiły się jego pozytywne
skutki. – Dzieci zaczęły ze sobą
rozmawiać, bawić się, ganiać po
korytarzach. Tak jak to miało
miejsce dawniej na przerwach w
szkole. Wcześniej każdy z nich
siedział oparty o ścianę ze spuszczoną głową, zajęty telefonem.

U

uczciwe relacje między mediami
a samorządami. – Złotoryja tak
jak inne gminy korzysta z reklam,
ale tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. I wybiera oferty z rynku
swobodnie, w zależności od celu,
jaki chce osiągnąć. W ciągu ostatnich trzech lat wydała na nie nieco
ponad 47 tys. zł (szczegółowe zestawienie w załączniku poniżej).
kolei na stronie Polskiego
Radia Wrocław czytamy, że
zawiadomienie burmistrza Złotoryi wywołało liczne komentarze
wśród innych samorządowców
regionu legnickiego. Stacja przytacza wypowiedź opozycyjnego
radnego z Legnickiego Pola, który
zwraca uwagę, że w jego gminie
wydatki na współpracę z wybranymi redakcjami są rekordowo
wysokie. Wg redaktora Andrzeja
Andrzejewskiego, część samorządowców o swoich spostrzeżeniach
ma zamiar również poinformować
prokuraturę.

Z

(as)

ze mną zakaz. Jednak byłam
nieugięta. Zdarza się jednak, że
uczniowie próbują go łamać, jeśli
uważają, że nikt nie widzi. To dopiero początek zmian, do których
na pewno z czasem przywykną.
Uważam, że będzie to z korzyścią
dla nich – mówi pani dyrektor.
łotoryjska „jedynka” swoim
uczniom podobne obostrzenia
wprowadziła już kilka lat temu,
zakazując nie tylko używania telefonów, ale też innych urządzeń
multimedialnych, jak np. tabletów. Dzieci nie mogą korzystać z
komórek ani na lekcjach, ani na
przerwach. Nie mogą być też one
trzymane w widocznym miejscu.
Uczniowi przyłapanemu na łamaniu
zakazu nauczyciel od razu konfiskuje telefon i zanosi do dyrekcji.
– Wtedy powiadamiamy rodzica o
zaistniałej sytuacji i musi on osobiście odebrać od nas telefon swojego
dziecka – tłumaczy Bożena Kraska,
dyrektor SP nr 1 w Złotoryi.
A co w sytuacjach nagłych, kiedy
wykonanie telefonu do rodzica jest
potrzebne? – Jeśli dziecko źle się
czuje bądź zachodzi inna sytuacja,
o której rodzic musi wiedzieć,
od razu otrzymuje on informację
ze szkoły, np. od wychowawcy.
Natomiast jeśli sam musi o czymś
poinformować dziecko, może zadzwonić do szkoły i ta wiadomość
zostanie uczniowi przekazana –
tłumaczy pani dyrektor.

Z

(imp)
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Sportowcy najlepsi z najlepszych
W Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji spotkali się najlepsi złotoryjscy sportowcy, odbierając z rąk burmistrza Roberta Pawłowskiego
nagrody i podziękowania. Najpopularniejszym sportowcem w Złotoryi w 2017 roku został Jakub Serok, najpopularniejszym trenerem Gabriela Forgiel. Najlepszy sportowiec to Marcin Rabenda, a najlepszy trener Leszek Antonowicz.

W

Złotoryi działa ponad 20
klubów sportowych, które
trenują m.in.: strzelectwo sportowe, akrobatykę sportową, piłkę
nożną, ręczną, siatkową, koszykową, sztuki walki – ju-jitsu i
taekwon-do, wyciskanie sztangi
leżąc,tenis ziemny oraz tenis stołowy, lekką atletykę, żeglarstwo,
taniec dyskotekowy, nordic walking, modelarstwo.
Ogromny sukces w roku ubiegłym wywalczył Klub Strzelecki
„Agat”, który we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2017 wg klasyfikacji
Dolnośląskiej Federacji Sportu
uzyskał 74 punkty, co dało mu 14.
miejsce w Polsce w strzelectwie
sportowym. W tej samej klasyfikacji znalazło się: Złotoryjskie
Towarzystwo Tenisowe (26 pkt.,
26. miejsce w Polsce w tenisie),
Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne AURUM (14,83 pkt., 31.
miejsce w Polsce w akrobatyce).
W trakcie uroczystości burmistrz
wręczył podziękowania klubom
sportowym i wyróżniającym się
zawodnikom Otrzymali je:
l Sportowa Akademia Taekwondo: Jakub Serok, Marek Zdancewicz, Szymon Malec; trenerzy:

Gabriela Forgiel i Karol Forgiel;
l Złotoryjska Liga Biegowa: Ro-

bert Kuriata, Aneta Jaworowska,
Szymon Kuca, Agnieszka Kubów,
Paulina Dorsz;
l Bokserski Klub Skorpion Szczecin: Kacper Harkawy;
l Stowarzyszenie Sportowego
Wyciskania Sztangi Leżąc Wilkołak: Kacper Mazur, trener: Andrzej
Kocyła;
l Gminny Ludowy Klub Sportowy Unia Pielgrzymka: Małgorzata Kędzierska, trener: Henryk
Jurzak;
l Sekcja Modelarska ZOKiR:
Jakub Hami, Piotr Golik, Karol

Tyszkiewicz, Kacper Wilczyński,
Tomasz Słonina, opiekun: Stanisław Zawadzki;
l Stowarzyszenie Sportowe
OLAWS Złotoryja: Marcin Rabenda, Tomasz Szpiter, Anna
Ficner;
l Klub Żeglarski REDA im.
Obrońców Polskiego Wybrzeża:
Piotr Kłeczek, Patryk Sawczyk,
Mateusz Malarewicz, Konrad Tomala, instruktorzy: Mateusz Dyjas,
Grzegorz Dyjas;
l Klub Strzelecki AGAT: Daniel
Romańczyk, Szymon Słowik, Sandra Musielak, Piotr Jóźwiak oraz
Pamela Batek, Nikola Manowiec,

Radosław Mróz, trener: Józef Zatwardnicki;
l Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe: Natalia Gagatek, Hanna
Maciejak, Bartłomiej Roś, Mateusz Błaszczyk, Wiktor Kubicz,
Katarzyna Piechowicz, trenerzy:
Jacek Kuczyński, Mariusz Czernatowicz i Marcin Gagatek;
l Złotoryjskie Towarzystwo
Akrobatyczne: Melchior Czarnik,
Maciej Durkalec, Michał Ziemak,
Kacper Sprawka, Tomasz Antonowicz, Marek Wrześniak, Mateusz
Bielecki, Maciej Kroczak, trener:
Leszek Antonowicz;
l Polskie Stowarzyszenie Nordic
Walking: Maja Siwik, trener:
Paulina Ruta;
l Szkoła Tańca Nowoczesnego
WOW: Róża Kłak, Żaklina Szarata, Jagoda Kłak, Lena Kalinowska,
trener: Estera Kiraga;
l Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ASKLEPIOS przy Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT: Kajetan Tkaczyk, Marcelina Kordiuk,
Konrad Tkaczyk, Łukasz Kowalczyk, Julia Tańska, Dawid Nowak,
trener: soke Józef Leśnicki;
l Fundacja Rozwoju Człowieka
TROOD: Marcel Hryniuk, Gracjan
Szumiński, Kacper Chmielow-

ski, Gabriela Charęza, Kamila
Łozowska, trenerzy: Aleksandra
Roś, Michał Czyżewski, Piotr
Czyżewski.
Wyróżnionymi sportowcami
zostali: Jakub Serok, Robert Kuriata, Kacper Harkawy, Kacper
Mazur, Małgorzata Kędzierska,
Piotr Golik, Marcin Rabenda, Patryk Sawczyk, Daniel Romańczyk,
Barłomiej Roś, Melchior Czarnik,
Maciej Durkalec, Michał Ziemak,
Kacper Sprawka, Maja Siwik, Róża
Kłak, Kajetan Tkaczyk, Gabriela
Charęza.
Statuetki w internetowym plebiscycie na najpopularniejszego
trenera oraz sportowca miasta
Złotoryja 2017 roku otrzymali:
Gabriela Forgiel oraz Jakub Serok
(obydwoje ze Sportowej Akademii
Taekwon-do). W konkursie na najlepszego trenera oraz najlepszego
sportowca miasta Złotoryja 2017
r. komisja konkursowa wybrała:
Leszka Antonowicza (Złotoryjskie
Towarzystwo Akrobatyczne AURUM) oraz Marcina Rabendę (Stowarzyszenie Sportowe OLAWS
Złotoryja).
Więcej zdjęć na naszym portalu
www.zlotoryjska.pl.
(imp)

Ośrodek kultury wypełnił się piosenką
32 młodych wykonawców z powiatu złotoryjskiego wystąpiło na scenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji podczas 24. Festiwalu Piosenki
Dziecięcej.

D

zieci swoje wokalne umiejętności prezentowały w
trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III szkół podstawowych,
klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy VII szkół podstawowych i gimnazjalne. Widownia
wysłuchała bogatego repertuaru,
w tym takich utworów jak: „Kolorowy wiatr”, „Kiedy będziesz
zakochany”, „To wiosna”.
Komisja konkursowa posta-

nowiła nagrodzić w najmłodszej
kategorii wiekowej: Agatę Pawlus
(1. miejsce), Hannę Dutkę (2.
miejsce), Bartłomieja Warzocha
(3. miejsce), Nikolę Gajewską
oraz Natalię Maćków (wyróżnienia). Wśród solistów w drugiej
kategorii wiekowej pierwsze
miejsce zdobyła Roksana Przygodzka, drugie Gabriela Browolejt, zaś trzecie Julia Florczak.
Wyróżnienia otrzymały: Marika

Świtalska oraz Anna Chrabąszcz.
Wśród uczestników najstarszej
grupy nagrodzono: Nikolę Mosio
(1. miejsce), Agatę Stryczek (2.
miejsce), Julię Leśniewską (3.
miejsce) oraz Melissę Fortwengel
i Milenę Zakaszewską (wyróżnienia).
Festiwal zorganizował Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji.
(imp)
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Bezdomni „rządzą” w szpitalu. Pracownicy
i pacjenci przerażeni. A ochrony brak
Są agresywni, pijani i bardzo wulgarni. Załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na korytarzach, kradną jedzenie i picie pacjentom. Z poczekalni w izbie
przyjęć złotoryjskiego szpitala zrobili swój prywatny „folwark”. Grupa 6 bezdomnych czwarty miesiąc terroryzuje lecznicę, a zdesperowani pracownicy nie
wiedzą, co mają robić i kogo prosić o pomoc. Jednak sami bezdomni nie chcą opuścić dobrowolnie szpitala, bo – jak mówią – jest im tam ciepło.

J

ak twierdzą pracownicy, problem bezdomnych w złotoryjskim szpitalu trwa już od przeszło
10 lat. Jednak nigdy nie było aż
tak źle jak w tym roku. Bezdomni
zaczęli przychodzić do ciepłej poczekalni przy izbie przyjęć, kiedy
tylko pojawiły się pierwsze spadki
temperatur. – W latach ubiegłych
tylko nocowali, a rano opuszczali
poczekalnię. Byli spokojni. W
tym roku to się zmieniło. Zjawili
się nowi bezdomni, którzy rozrabiają – mówią nam pracownicy
placówki.
W korytarzach koczują praktycznie cały czas. Najwięcej
jednak zjawia się ich w godzinach
popołudniowych. Na parapecie
mają swój barek. Palą, piją nalewki, zostawiają porozrzucane
resztki jedzenia z pobliskiej Biedronki, niedopałki papierosów.
Najgorsze jest jednak to, że są
bardzo wulgarni i obrażają pracowników.
– Używają wobec nas takich
słów, że włosy stają dęba. Żądają
ciepłego picia, jedzenia, wszystkiego. W ten weekend przy pełnej
poczekalni pacjentów jeden z
nich ściągnął spodnie, obnażając
przy wszystkich swoje genitalia
i krzycząc, co mamy mu zrobić.
Tego było już za wiele – irytują
się zdesperowani pracownicy,
pokazując nam nagrany telefonem
z tego zajścia filmik.
Z koszy na śmieci zrobili sobie
bidety. – Potrafią sikać po szybach.
Inne potrzeby też załatają gdzie
chcą, niekoniecznie korzystając
z toalet. Musimy po nich ciągle
sprzątać. Szorować i odkażać
krzesełka. Mają wszy. Przychodzą
tu różni pacjenci, w tym po operacjach. Nie możemy pozwolić na to,
żeby czekali w takich warunkach.
Do tego ten smród, jaki od nich
dochodzi. My zwyczajnie się ich
boimy i mamy już dość – żalą się
pracownicy, z których większość
to kobiety.
Z pijanymi bezdomnymi nie mogą
sobie poradzić także pielęgniarki,
które same na nocnej zmianie nie
są w stanie upilnować kręcących
się po oddziałach nieproszonych
gości. Ostatnio bezdomni wykąpali się na oddziale chirurgicznym,
przy okazji wchodząc do sal i
kradnąc pacjentom jedzenie czy
picie. Pracownicy czują się nie
tylko bezradni, ale także boją się
o swoje życie i zdrowie.

Bezdomni: „Jesteśmy grzeczni”
Sami bezdomni, zapytani przez
nas, dlaczego koczują w szpitalu, odpowiadają krótko: „Bo
jest ciepło”. Pytamy więc, co by
się stało, gdyby lecznica została
zamknięta? – Wtedy byśmy się
martwili – mówi jeden z nich. Na
pytanie o niewłaściwe zachowanie

cą. W ubiegłym tygodniu zarządziłam montaż domofonu na izbie
przyjęć. O tym, jakie będą dalsze
poczynania i co będziemy robić,
na pewno będę informować na
bieżąco – mówi Monika Rudnicka,
która dyrektorem szpitala powiatowego została niecałe 2 tygodnie
temu, bo 15 lutego.

względem personelu odpowiadają,
że to wina pielęgniarek. – Zamykają nam toalety, a my zachowujemy
się grzecznie i spokojnie. Nigdy
też nie widziałem, żeby ktoś załatwiał swoje potrzeby na korytarzu
– mówi jeden z nich.
Ciężko wierzyć w te słowa po nagraniach, zdjęciach i słowach pracowników o karygodnym zachowaniu w ubikacji, gdzie bezdomni
mieli na złość rozmazywać fekalia
po kafelkach i upychać gdzie się da
zabrudzone nimi spodnie.

Bezdomni w szpitalu to w dużej
mierze problem zarządzania placówką. Jak to możliwe, że swobodnie poruszają się oni pomiędzy
chorymi? Trudno w to uwierzyć
w dzisiejszych czasach, ale…
w złotoryjskiej lecznicy nie ma
ochrony, która mogłaby zaradzić
podobnym sytuacjom. – Jesteśmy
chyba jedynym szpitalem, który
jej nie ma – twierdzą pracownicy
złotoryjskiej placówki. Ochronę
ma zapewnioną chociażby legnicki
szpital.
– Nie ma u nas sytuacji, że bezdomni śpią na terenie szpitala czy
aby byli agresywni w stosunku do
personelu. W takich przypadkach
takimi osobami od razu zajmuje
się ochrona, która wyprowadza
takiego delikwenta na zewnątrz –
tłumaczy Tomasz Kozioł, rzecznik
prasowy Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Legnicy.
– Szpital jest w spółce, więc
ja nie jestem w tej kwestii osobą
decyzyjną. Na pewno jakieś kroki
będą w tym kierunku podejmowane. Każdy problem poprzez
spotkania jest przeze mnie przekazywany szefowi. Będziemy się
starać robić wszystko, aby było jak
najlepiej i na co pozwoli nam budżet – zapewnia dyrektor Monika
Rudnicka.

Pracownicy: „Ochroniarz
załatwiłby sprawę”
Problem bezdomnych w szpitalu
poruszył w zeszły czwartek na
sesji rady powiatu radny Kazimierz Niklewicz. Był świadkiem,
jak bezdomni w poczekalni przed
izbą śpią na krzesełkach, kręcą się
wśród pacjentów i zachowują w
sposób niewłaściwy. We wtorek,
po medialnej burzy, w tej sprawie
w starostwie zwołano spotkanie
m.in. przedstawicieli służb mundurowych, dyrekcji złotoryjskiego
MOPS-u i dyrekcji szpitala powiatowego.
– Na tyle, ile sytuacja szpitala
została mi przekazana przez moją
poprzedniczkę, problem ten został
już poruszony z moim pracodaw-

Jak się okazuje, złotoryjska
policja wszystkich interwencji na
terenie szpitala i izby przyjęć od
1 stycznia 2017 roku do 26 lutego
2018 miała 54, z czego 26 było
wywołanych przez osoby pod
wpływem alkoholu.
Zamiast poczekalni
– ogrzewalnia?
W samej Złotoryi jest 18 bezdomnych, z czego 5 przebywa obecnie
w zakładzie karnym, a 8 osób objętych jest pracą socjalną. 1 osoba
przebywa u rodziny poza Złotoryją. Udało nam się ustalić, że w
szpitalu koczuje 3 bezdomnych,
którzy ostatnie zameldowanie mieli na terenie miasta. Dwóch podlega pod gminę wiejską Złotoryję, a
jeden jest z Chojnowa. Na terenie
gminy wiejskiej jest obecnie 12
osób, nad którymi GOPS sprawuje opiekę, 3 zaś przebywają w
schroniskach.
Jak tłumaczy dyrektorka MOPS-u Iwona Pawlus, bezdomni to
często osoby, które z różnych
przyczyn znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej. – Akcja „zima”
trwa od października. Przygotowujemy się do niej wcześniej, na
bieżąco uaktualniamy ewidencję
takich osób. Prowadzimy zbiórkę
odzieży i obuwia. Od poniedziałku do piątku zapewniamy gorący
posiłek wydawany w Klubie
Emaus. Jeśli się trafią osoby
bezdomne, które nie korzystają
ze świadczeń pomocy społecznej,
my takiego posiłku im także nie
odmówimy. Cały czas informujemy takie osoby o możliwości
wydania decyzji kierującej do
schroniska dla osób bezdomnych.

Dobrą współpracę mamy z taką
placówką w Żukowicach, gdzie
mamy zagwarantowane co najmniej 2 miejsca. Także bezdomni
cały czas wiedzą, że mają możliwość skorzystania ze schroniska,
jednak świadomie nie wyrażają
zgody na pobyt –tłumaczy pani
dyrektor.
Bezdomni mają często problemy
alkoholowe i nie chcą nic z tym
faktem zrobić. – Praca socjalna
skierowana jest też na to, aby te
osoby podjęły leczenie od uzależnień. Skierowanie do schroniska
wiąże się jednak z zawarciem
kontraktu socjalnego i utrzymywaniem trzeźwości w schronisku.
Oni tej trzeźwości na co dzień
nie chcą utrzymać. MOPS stara
się im pomóc, kierując m.in. do
pełnomocnika ds. uzależnień i do
poradni zdrowia psychicznego.
Sami umawiamy ich na te spotkania, na które nie przychodzą. To
są pełnoletnie osoby, których do
niczego nie możemy przymusić –
mówi Iwona Pawlus.
W złotoryjskim ratuszu od jakiegoś czasu mówi się o budowie w
naszym mieście noclegowni. Jak
podkreśla jednak burmistrz Robert Pawłowski, inwestycja wiąże
się z dużymi kosztami. – Pomysł
jest dobry, ale na razie nie stać nas
na noclegownię. Alternatywnym
rozwiązaniem jest tzw. ogrzewalnia, czyli ciepłe pomieszczenie z
ławkami i łazienką, które byłoby
otwierane na noc – wyjaśnia burmistrz. Urzędnicy miejscy szacują
obecnie koszty funkcjonowania
ogrzewalni.
(imp)
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KINO AURUM zaprasza
uczniów i nauczycieli
na spędzenie

Pierwszego
Dnia Wiosny
w kinie AURUM

KINO AURUM proponuje nowy niezwykły ﬁlm
z popularnego cyklu BBC. Obraz „Ziemia.
Niezwykły dzień z życia planety” to niesamowita
podróż odkrywająca niezmierną moc naturalnego
świata. W ciągu jednego dnia śledzimy słońce
od najwyższych gór do najdalszych wysp po
egzotyczne dżungle. Przełom w technologii
ﬁlmowej przybliża nas do odczuwania nieznanych,
do dzisiaj niezrozumiałych procesów, które
zachodzą na Ziemi. Film podkreśla, że każdy
dzień wypełniony jest nieskończoną ilością
cudów, większą niż można sobie to wyobrazić.
Przepięknie sﬁlmowany świat przyrody, każdego
zakątka Ziemi, uzmysławia nam wyjątkowo
wyraziste przesłanie, by chronić ten jeden z
największych i najwspanialszych cudów.
Produkcja: Wlk. Brytania.
Czas trwania: 95 min.
Proponujemy seanse o godz. 9.00 i 11.00 – ilość
miejsc ograniczona.
Cena: 10 zł od osoby.
Informacje i zapisy: 76 878 33 74 – sekretariat
ZOKiR, 76 878 36 81 – w godzinach pracy kina.

Biwakowali w mrozie
z Wandą Rutkiewicz w tle
Minus 20, a oni spali w namiotach… Nie, to nie narodowa wyprawa na K2 – to Biwak Zimowy zorganizowany po raz trzeci przez złotoryjskie stowarzyszenie Noc-Zima-Góry.

T

ym razem nocni zdobywcy
biwakowali przy schronisku
Szwajcarka w Górach Sokolich,
stanowiących pasmo Rudaw Janowickich. Biwak był trzecim wydarzeniem w ramach tegorocznego
cyklu Noc-Zima-Góry, którego
hasłem przewodnim jest tym razem „skała”. Jego uczestnicy poznają wyjątkowe skały w Polsce.
W ostatni weekend były to skały
właśnie w Górach Sokolich. W 3 dni biwakowicze
zdobyli 3 skalne szczyty:
Krzyżną Górę (w piątek
nocą), Skalnik (w sobotę) i
Sokolik (w niedzielę rano,
w ramach akcji „Złap
wschód!”). Podczas biwaku odbyło się także integracyjne nocne ognisko
oraz wyjątkowy koncert
poezji śpiewanej z cyklu
„Szwajcarkowe granie”,
podczas którego wystąpił
na żywo artysta Tomasz
Olesiński. W niedzielę
natomiast swoją prelekcję
przedstawił człowiek gór – Jerzy
Gorczyca, który przybliżył historię Gór Sokolich, pokazał sprzęt
wspinaczkowy i odpowiadał na
pytania uczestników.
– To w Górach Sokolich swoje
przygody ze wspinaczką zaczynami czołowi światowi himalaiści,
m.in. Wanda Rutkiewicz, której
zdjęcie wisi w schronisku Szwajcarka na głównej pozycji. W tym
miejscu naprawdę czuć wielką
historię, a zarazem tajemnicę. To

miejsce jest ważne i nie mogło go
zabraknąć podczas naszego cyklu
– przecież hasłem przewodnim
jest w tym roku „skała”. Warto tu
przyjechać. Jest cicho, kameralnie i
cudownie – mówi Paulina Ruta, pomysłodawczyni cyklu oraz prezes
stowarzyszenia Noc-Zima-Góry i
Polskiego Stowarzyszenia Nordic
Walking, które są organizatorami
nocnych wejść na szczyty.

B

iwak zimowy trwał 3 dni. Za
przebieg tras podczas biwaku
odpowiedzialna była dwójka złotoryjan, Małgorzata i Bartłomiej
Dąbrowscy. – Przez cały czas
panowała świetna, przyjazna
atmosfera, wszyscy byli zdyscyplinowani i chętni do poznawania
nowych regionów naszego pięknego kraju. Co ciekawe, najmłodszą
uczestniczką śpiącą w namiocie
razem z tatą i psem przez dwie
noce była 13-letnia Julka z Żor. A

temperatura nocą sięgała na polu
namiotowym przy Szwajcarce do
minus 20 stopni Celsjusza – dodaje pani Paulina.
olejne nocne, zimowe i mroźne zdobycie szczytu odbędzie
się już w najbliższą sobotę, 3 marca. Tym razem uczestnicy cyklu
zapoznają się z wyjątkowym Masywem Ślęży i przemierzą wszelkie możliwe szlaki turystyczne

K

prowadzące na szczyt. Wejdą do
kościoła na szczycie i wypiją gorącą herbatę w Domu Turysty na
Ślęży, otwartym w nocy specjalnie
dla nich.
– To spotkanie będzie wyjątkowo
ekstremalne ze względu na odległości, jakie pokonają uczestnicy, ukształtowanie terenu oraz
zapowiadane silne mrozy. Wolne
miejsca jeszcze są. Zapraszamy –
zachęca Paulina Ruta.
(as)
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Odnowiony dach przykryje Za 3 dni pierwsza niedziela bez handlu.
świętą Jadwigę
Wielkie sklepy już zaczynają „kręcić”
W maju powinien rozpocząć się remont dachu kościoła św. Jadwigi w Złotoryi. Miasto przeznaczyło ten cel dotację w wysokości 100 tys. zł z puli pieniędzy przeznaczonych na zabytki.

T

o zaledwie
część potrzebnej kwoty. Cały
remont będzie
kosztował 320 tys.
zł. – Staramy się
pozyskać pozostałe pieniądze m.in.
z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z urzędu marszałkowskiego. Jeśli ich nie zdobędziemy,
to wyremontujemy tyle dachu na
ile będzie nas stać – mówi brat Jan,
gwardian św. Jadwigi (przełożony
klasztoru).

Dach o powierzchni 2 tys. m kw.
zostanie rozebrany i przełożony
od nowa. Zniszczone dachówki
zostaną wymienione, a pozostałe
wrócą na dach.
(ms)

Pieniądze na remont
spalonego budynku są,
wykonawcy nie ma
Na 2 miliony 700 tysięcy złotych opiewa całkowity kosztorys remontu spalonego w 2016 roku budynku wielorodzinnego w Nowej Ziemi. Możliwe, że jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, pierwsi mieszkańcy powrócą do swoich
lokali już pod koniec przyszłego roku. Na razie jednak
gmina Złotoryja ma problemy ze znalezieniem wykonawcy
inwestycji.

U

rząd Gminy w Złotoryi postanowił całą inwestycję
podzielić na dwa etapy. W lutym
ogłosił przetarg na remont budynku wraz z wbudowaniem instalacji
wewnętrznych w lokalach miesz-

kaniowych. Na realizację tego
zadania zamierzał przeznaczyć 1
583 288,83 zł.
– Inwestycję podzieliliśmy na
dwie części i ogłosiliśmy przetarg
na wykonanie pierwszej. Niestety
musieliśmy go unieważnić, ponieważ wartość złożonej oferty była
wyższa niż kwota, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na remont. Będziemy ogłaszać kolejne przetargi
– tłumaczy wójt Maria Leśna.
Pierwszy etap działań zakłada

remont mieszkań na I i II piętrze,
wykonanie instalacji wewnętrznej,
kominów i kotłowni. – Prace remontowe chcielibyśmy rozpocząć
w tym roku – mówi pani wójt.
Póki co pogorzelcy, którzy
ucierpieli w wyniku pożaru budynku,
przebywają m.in. w
mieszkaniach zastępczych oraz u rodzin. –
Jedna rodzina obecnie
mieszka w wynajętym
mieszkaniu. Remontowaliśmy wszelkiego
rodzaju wolne obiekty i
w nich przebywają także te osoby po pożarze.
Oprócz tego kupiliśmy 4
mieszkania, a 6 rodzin zasiedliśmy
w nowo oddanym do użytku pod
koniec tamtego roku budynku w
Nowej Ziemi – opisuje obecną
sytuację lokalową pogorzelców
Maria Leśna.
Przypomnijmy, że pożar wybuchł w nocy z 19 na 20 września
2016 r. Spalił się duży budynek
komunalny, w którym zamieszkiwały 24 rodziny. Dach nad głową
straciło wtedy blisko 60 osób.
(imp)

1 marca weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedzielę. 11 marca czeka nas
pierwsza niedziela bez zakupów.

D

o końca bieżącego roku
handel będzie dozwolony
jedynie w pierwszą i ostatnią
niedzielę miesiąca. W przyszłym
roku tych niedziel będzie jeszcze
mniej (zakaz handlu nie będzie
obowiązywał zaledwie w jedną
niedzielę miesiąca, a więc sklepy będą otwarte w 15 niedziel i
zamknięte w 37). Od roku 2020
handel w niedziele zostanie całkowicie zakazany (z wyjątkiem:
dwóch niedziel handlowych przed
świętami Bożego Narodzenia, jednej przed Wielkanocą i czterech
dodatkowych, czyli ostatnich niedziel stycznia, kwietnia, czerwca
oraz sierpnia).
Jednak zakaz handlu nie będzie
dotyczył wszystkich sklepów.
Otwarte pozostaną m.in. sklepy
prowadzone przez właścicieli.
Zakupy w każdą niedzielę zrobimy także m.in. w: cukierniach,
piekarniach, stacjach paliw płynnych, kwiaciarniach, sklepach z
wyrobami tytoniowymi, sklepach
z prasą.
Zakaz handlu miał pomóc pracownikom, którzy w niedzielę
zamiast odpoczywać w domu z rodziną, muszą siedzieć za kasą. Jednak nie wszyscy pracownicy są z
tych zakazów zadowoleni. – Nam
to nic tak naprawdę nie dało. Co z
tego, że niedziela 11 marca będzie
wolna, jeśli każą nam przyjść
do pracy w poniedziałek po 1 w
nocy. Żeby zdążyć do pracy, będę
musiała wstać w niedzielę przed
północą albo w ogóle nie będę
spała. I co to za wolna niedziela?
– narzeka pracownica jednego z
dyskontów spożywczych działających na terenie Złotoryi.
Za złamanie zakazu grożą poważne konsekwencje. Grzywna

będzie wynosiła od 1 tys. zł do
100 tys. zł. w skrajnych przypadkach łamiący zakaz będą trafiali
za kratki.
Nad egzekwowaniem nowych
przepisów czuwać będzie Państwowa Inspekcja Pracy. – Będziemy wykonywać kontrole
sklepów oraz oczywiście reagować na zgłoszenia. Jesteśmy do
tego przygotowani – informuje Jan
Buczkowski, kierownik oddziału
OIP Wrocław w Legnicy.

W roku 2018 sklepy będą zamknięte w następujące niedziele:
 11 i 18 marca
 1, 8 , 15 i 22 kwietnia
 13 i 20 maja
 10 i 17 czerwca
 8, 15 i 22 lipca
 12 i 19 sierpnia
 9, 16 i 23 września
 14 i 21 października
 11 i 18 listopada
 9 grudnia.
(ms)
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Z pedagogicznych zbiorów

Z bibliotecznej pó³ki

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.

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

 Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa – Doświadczenie autorów publikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa umożliwia perspektywiczne spojrzenie z różnych stron na temat cyberprzestrzeni i czyhających
tam niebezpieczeństw dla człowieka. Wielość poruszonych tematów pozwala poznać
i zrozumieć współczesne i przyszłe wyzwania w tej dziedzinie. Książka wskazuje, że
zarówno poszczególne rządy uzbrojone w najnowocześniejsza technologię, jak i specjalistów z cyberbezpieczeństwa, są tak samo podatne na zagrożenia i bezbronne jak
zwykli użytkownicy.
 Frania M., Nowe media. Technologie i trendy w edukacji: w kierunku mobilności
i kształcenia hybrydowego – Publikacja rozpoczyna się od rozważań na temat zachodzących zmian, ich potrzebie i przesłankach do nich prowadzących, a dotyczących
instytucji szkoły, współczesnego edukatora i nowoczesnej edukacji. Odnoszą się one
przede wszystkim do wybranego obszaru, który takie metamorfozy może powodować,
a mianowicie mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nie sposób jednak zastanawiać się nad modelami przyszłej edukacji bez odwołania się do uznanych
teorii. Zatem w drugim rozdziale można zapoznać się z zagadnieniami behawioryzmu,
konstruktywizmu, kognitywizmu i konektywizmu. Książka ma charakter naukowo-badawczy. Opiera się na wynikach kilkuletnich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć
również fragmenty o charakterze bardziej popularnonaukowym. Została przygotowana
z myślą zarówno o teoretykach, jak i praktykach edukacji.
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYI
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryi,
ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica,
Legnicką i Karola Miarki
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1073, ze zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1,
3 i 4 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 (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Złotoryi uchwały nr 0007.XXXI.273.2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu znajdującego się w obrębie 6 i 7 miasta Złotoryi, ograniczonego ulicami Bolesława Krzywoustego, Stanisława Staszica, Legnicką i Karola Miarki.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich
1, 59-500 Złotoryja, w terminie do dnia 5 kwietnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
14 marca 2018 r. o godz. 17
zaprasza wszystkich miłośników dobrej literatury
na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Tematem dyskusji będą nieznane oblicza znanych miast
ukazane w serii „Strefa cienia”.
Nieznane oblicza znanych miast to duży wydawniczy projekt zainicjowany w 2004 roku
przez nowojorskie wydawnictwo Akashic Books. Wydali oni już szereg tomów poświęconych miastom Ameryki (w tym kultowy już, rozpoczynający serię Brooklyn Noir), a
także światowym stolicom, takim jak Paryż, Londyn, Dublin, Stambuł, Hawana Noir.
Ideą, która przyświecała autorom tego projektu, było zebranie kilkunastu najważniejszych
autorów, którzy spróbowaliby zmierzyć się w swoich opowiadaniach z mroczną stroną
danego miasta, ukazać zakamarki jego zagadkowej duszy.

Wypożyczalnia dla Dorosłych w swoich zbiorach posiada m.in.:
 Moskwa Noir
Ten zbiór opowiadań to obszerny i zaskakujący portret Moskwy, wciągający i szokujący
zarazem, ale na pewno wyrazisty i głęboko zapadający w pamięć. Moskwa Noir to miejsce
niewyjaśnionych zbrodni i mrocznych tajemnic. To miasto, które można pokochać lub
znienawidzić, ale na pewno nie można pozostać wobec niego obojętnym.
 Tel Awiw Noir
Przez większość czasu i dla większości ludzi Tel Awiw to cudowne, bezpieczne miasto.
Historie zebrane w tym tomie opowiadają o tym, co dzieje się w pozostałym czasie z
pozostałymi ludźmi. Na krwisty i intymny portret miasta składa się czternaście opowiadań noir zebranych przez Etgara Kereta i Asafa Gawrona.
 Barcelona Noir
Zbiór opowiadań, pozwalających czytelnikowi przyjrzeć się temu wspaniałemu miastu
z innej, trochę bardziej mrocznej strony. Autorzy przenoszą nas w świat barcelońskich
ciemnych zaułków i tajemniczych postaci. Książka zainteresuje z pewnością każdego ciekawego świata czytelnika, który pragnąłby skręcić z wytyczonej przez przewodnika drogi
i zwiedzić choć przez chwilę nieznane turystom oblicze tego jakże pięknego miasta.
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 pomieszczenia mieszkalnego wybudowanego
i wyodrębnionego z części wspólnych nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 33ab w
Złotoryi. Wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryja
nr 0050.40.2018 z dnia 21 lutego 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Złotoryi zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w nieograniczonym przetargu ustnym
dotyczącym najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony.
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy znajdujący się w Złotoryi przy ul. Szkolnej
8A/1, obręb 3, nr działki 1045; pow. użytkowa 49,14 m2.
Cena wywoławcza – 49,14 zł/m-c (tj. 1,00 zł/m 2); wadium – 9,80 zł.
Wylicytowana kwota stanowi czynsz miesięczny netto. Do wylicytowanej kwoty doliczany
jest podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2018 r. o godz.
1000 w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 w sali nr 11.
Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego na nr konta 83 8658 0009 0000

3506 2000 0050 do dnia 12 marca 2018 r. (decydująca jest data zaksięgowania wpłaty
na koncie, aby możliwe było stwierdzenie przez komisję przetargową najpóźniej 3 dni
przed przetargiem, że dokonano wpłaty). W tytule przelewu należy wpisać adres lokalu
użytkowego, którego wadium dotyczy, tj. „Lokal użytkowy – ul. Szkolna 8a/1”.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Wydziale Mienia
Urzędu Miejskiego w Złotoryi (pok. 8) lub pod nr. telefonu 76 877 91 36.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Adres lokalu
użytkowego

ul. Szkolna
8A/1

Pow. lokalu
użytkowego

49,14 m2

Opis

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

Przeznaczenie
lokalu

Forma
dysponowania

Działalność
gospodarcza

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

Zasady
aktualizacji opłat
czynszu

Wysokość opłat
z tytułu
najmu – miesięcznie

Obręb, nr
działki, KW

Termin
rozpoczęcia
działalności

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

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

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.36.2018 Burmistrza Miasta Złotoryi z 15 lutego 2018 r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Złotoryi podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w najem
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Do 6
miesięcy
od dnia
podpisania
umowy

Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

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

REPERTUAR
PSZCZÓŁKA MAJA. MIODOWE IGRZYSKA
Druga część szalonych i zabawnych perypetii najsłynniejszej
pszczółki świata, która żadnej przygody się nie boi! Tym razem
Maja i Gucio wezmą udział w międzyłąkowych igrzyskach
sportowych, których stawka okaże się wyjątkowo wysoka. W ulu
aż huczy od sensacyjnych wieści! W pszczelej stolicy odbyć się
mają Miodowe Igrzyska. Maja marzy, by wziąć w nich udział.
Niestety mieszkańcy ula nie zostają na nie zaproszeni. Na domiar
złego Cesarzowa żąda oddania połowy miodowych zbiorów na
potrzeby sportowców. Królowa gotowa jest się pogodzić z poleceniami przełożonej, ale Maja od dziecka jest buntowniczką.
A nic nie złości jej bardziej niż jawna niesprawiedliwość. Wyrusza więc do stolicy, by powiedzieć Cesarzowej, co myśli o niej i jej nakazach. I nawet
Guciowi nie uda się jej powstrzymać przed wpakowaniem się w kłopoty. Zuchwałość Mai
zostanie ukarana: pszczółka musi wystartować w zawodach, ale jeśli przegra, jej ul straci
całe zapasy na zimę… Cesarzowa nie podejrzewa nawet, na co stać tę małą rozrabiakę i
paczkę jej wiernych przyjaciół.
Reżyseria: Noel Cleary („Bystry Bill”), Alexs Stadermann („Pszczółka Maja. Film”, „Bystry
Bill”). Gatunek: komedia animowana. Premiera: 2 lutego 2018. Czas trwania: 85 min.
Dni i godziny seansów:  9.03, godz. 16.00  11.03, godz. 14.30
 12.03, godz. 16.00  13.03, godz. 16.00

KOBIETY MAFII
Po brawurowej akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela (Olga
Bołądź) zostaje wyrzucona z policji. ABW składa jej propozycję
„nie do odrzucenia”. Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie
pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S – oficerem
pracującym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie
przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku
przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską sterowaną przez
Padrino (Bogusław Linda) – bossa stołecznego półświatka, dla
którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza jest
córka o ksywie Futro (Julia Wieniawa). By zrealizować cel, Bela
musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii: Żywego
(Piotr Stramowski), Milimetra (Tomasz Oświeciński), Cienia (Sebastian Fabijański) i Siekiery
(Aleksandra Popławska). Podszywając się pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką
Cienia. Misternie przemyślany plan komplikuje się, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeń w
całą intrygę zostaje wmieszana Anka (Katarzyna Warnke) – żona Cienia, manipulowana przez
tajemniczą Nianię (Agnieszka Dygant). Wkrótce losy pięciu kobiet przecinają się w punkcie
bez odwrotu, a wydarzenia z ich udziałem wstrząsają przestępczą mapą Warszawy.
Reżyseria: Patryk Vega. Gatunek: sensacyjny. Produkcja: Polska. Premiera: 23 luty
2018. Czas trwania: 138 min. Obsada: Olga Bołądź, Agnieszka Dygant, Katarzyna Warnke, Aleksandra Popławska, Julia Wieniawa, Bogusław Linda, Piotr Stramowski, Tomasz
Oświeciński, Sebastian Fabijański, Janusz Chabior, Olaf Lubaszenko.
Dni i godziny seansów:  11.03, godz. 20.00

KOBIETA SUKCESU
Główną bohaterką jest Mańka (Agnieszka Więdłocha), szefowa
firmy w wielkim mieście, której życie nagle wywraca się do
góry nogami. Jej biznes pada ofiarą nieuczciwej konkurencji,
związek z Norbertem (Mikołaj Roznerski) przeżywa kryzys, a
pod drzwiami mieszkania kobieta zastaje Lilkę (Julia Wieniawa), młodszą siostrę uosabiającą chaos, tak obcy perfekcyjnej
Mańce. W jej życie – za sprawą psa i przypadku – wkracza
również Piotr (Bartosz Gelner), którego wbrew sobie i mimo
serii nieporozumień zdaje się przyciągać. Jako przebojowa
kobieta sukcesu Mańka nie zamierza się poddawać i skupia
się na walce o przetrwanie firmy i zdemaskowanie oszustów!
Czy nie straci przez to z oczu siostrzanej przyjaźni i szansy na
coś nowego? „Kobieta sukcesu” to lekka i przewrotna komedia romantyczna o tym, że
kiedy wydawać by się mogło, że straciliśmy wszystko, tak naprawdę dostajemy od losu
to, co najbardziej cenne.
Reżyseria: Robert Wichrowski. Gatunek: komedia romantyczn.
Data premiery: 8 marca 2018. Czas trwania: 105 min.
Obsada: Agnieszka Więdłocha, Mikołaj Roznerski, Bartosz Gelner,
Julia Wieniawa, Tomasz Karolak, Małgorzata Foremniak, Paulina Gałązka.
Dni i godziny seansów:  9.03, godz. 18.00 i 20.00  11.03, godz. 16.00 i 18.00
 12.03, godz. 18.00 i 20.00  13.03, godz. 18.00 i 20.00

Œwi¹teczne dy¿ury
 11 marca czynna apteka „Nova” – Złotoryja, ul. Wojska Polskiego 4a,
tel. 76 878 15 49.
 18 marca czynna apteka „Zdrój” – Złotoryja, ul. Kaczawska 7, tel. 76 878 40 25.
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MIŁOŚĆ PISANA BRAILLEM
12-letnia Marie, dobra uczennica i utalentowana wiolonczelistka,
ma pewien sekret – cierpi na nieuleczalną chorobę oczu. I chociaż
na razie jeszcze w miarę normalnie funkcjonuje w życiu, to wie,
że wkrótce będzie zmuszona do życia w całkowitej ciemności.
Rodzice zamierzają przenieść ją do szkoły dla niewidomych, lecz
Marie ma inne plany – zamierza zdać egzamin do prestiżowej
szkoły muzycznej. Aby zrealizować ten plan, prosi o pomoc nieśmiałego Victora – kolegę z klasy. Krok po kroku Victor stanie
się oczami Marie, a oboje przekonają się, że uczuć nic i nikt nie
może zatrzymać.
Reżyseria: Michel Boujenah. Produkcja: Francja 2016.
Wersja: dubbing. Czas trwania: 85 min.
Dni i godziny seansów:  16.03, godz. 14.30  18.03, godz. 14.30
 19.03, godz. 14.30  20.03, godz. 14.30

CZWARTA WŁADZA
6 nominacji do ZŁOTYCH GLOBÓW. Laureaci Oscarów Meryl
Streep i Tom Hanks w osnutym na faktach filmie zdobywcy 3
Nagród Akademii, Stevena Spielberga. Opowieść o najsłynniejszym śledztwie w dziejach dziennikarstwa, które zmieniło oblicze
nie tylko tego zawodu, ale także całego świata, doprowadzając do
ujawnienia najgłębiej skrywanych sekretów władz Stanów Zjednoczonych. Wydawca dziennika „The Washington Post” Katherine
Graham (Meryl Streep) i jego redaktor naczelny Ben Bradlee (Tom
Hanks) stają przed dramatycznymi wyborami podczas bezprecedensowego starcia amerykańskiej prasy z najwyższymi władzami.
Walcząc o prawo do ujawnienia szokujących tajemnic, przez trzy dekady ukrywanych przez
administracje czterech prezydentów USA, Graham i Bradlee zmuszeni będą przełamać
dzielące ich różnice i zaryzykować nie tylko kariery, ale osobistą wolność.
Reżyseria: Steven Spielberg. Gatunek: dramat. Produkcja: USA.
Czas trwania: 116 min. Premiera: 16 lutego 2018.
Obsada: Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Pulson, Bob Odenkirk, Tracy Letts.
Dni i godziny seansów:  16.03, godz. 20.20  18.03, godz. 18.10
 19.03, godz. 16.00  20.03, godz. 20.20

IGNACY LOYOLLA
Rafael Film wprowadza do kin biografię jednego z najważniejszych
świętych kościoła katolickiego – Ignacego Loyoli, założyciela zakonu Jezuitów. Doskonale opowiedziana historia dramatycznych
i przełomowych momentów życia Ignacego Loyoli. Twórcy wykreowali trzymającą w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty
opowieść o nadzwyczajnej przemianie wewnętrznej człowieka,
idealnie oddając istotę „ignacjańskiego ducha”. Brutalny żołnierz,
kobieciarz, którego całe życie kręciło się wokół bogactw, sławy i
władzy podejmuje walkę na śmierć i życie ze swoimi wewnętrznymi demonami. Loyola musi zmierzyć się z depresją, myślami
samobójczymi, wstrętem do samego siebie i miłosierdzia dla innych, wreszcie przejść
proces o herezję przed Inkwizycją, by ostatecznie wygrywając bitwę, stać się jedną z najważniejszych postaci w historii Kościoła. Poetyka filmu, przesłanie, walory artystyczne,
muzyka, kolor w połączeniu ze znakomitą grą aktorską głównego bohatera, trafiają prosto
do duszy widza i nie pozwalają mu zbyć seansu wzruszeniem ramion.
Reżyseria: Paolo Dy. Gatunek: dramat. Produkcja: Hiszpania/Filipiny.
Premiera: 12 stycznia 2018. Czas trwania: 118 min.
Dni i godziny seansów:  16.03, godz. 16.00  17.03, godz. 18.10
 18.03, godz. 16.00  19.03, godz. 18.10  20.03, godz. 16.00

NIĆ WIDMO
Film wyróżniony 6 nominacjami do Oscara: najlepszy film, najlepszy reżyser (Paul Thomas Anderson), najlepszy aktor pierwszoplanowy (Daniel Day-Lewis), najlepsza aktorka drugoplanowa
(Lesley Manville), najlepsza muzyka, najlepsze kostiumy. Londyn,
lata pięćdziesiąte. Słynny krawiec Reynolds Woodcock (Daniel
Day-Lewis) wraz z siostrą Cyril (Lesley Manville) stanowią
centrum brytyjskiej mody, ubierając gwiazdy filmowe, rodzinę
królewską, socjetę, damy i debiutantki. Wszystko to w wytwornym
stylu The House of Woodcock. Przez życie Woodcocka przewija
się mnóstwo kobiet, inspirują go, towarzyszą, on wciąż pozostaje
kawalerem. Aż do momentu, w którym w jego życiu pojawia się
Alma (Vicky Krieps), która wkrótce staje się jego muzą i kochanką. Jego uporządkowane
życie burzy miłość. W swym najnowszym filmie Paul Thomas Anderson („Magnolia”,
„Aż poleje się krew”, „Mistrz”) maluje fascynujący portret artystycznego szału oraz kobiet,
które sprawiają, że świat nie przestaje się kręcić. To ósmy film w dorobku Andersona i
druga współpraca z Day-Lewisem.
Reżyseria: Paul Thomas Anderson. Gatunek: dramat. Produkcja: USA.
Premiera: 23 lutego 2018. Czas trwania: 130 min.
Obsada: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Camilla Rutherford, Gina
McKee.
Dni i godziny seansów:  16.03, godz. 18.10  17.03, godz. 20.20
 18.03, godz. 20.20  19.03, godz. 20.20  20.03, godz. 18.10
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Najszybszy Polak Pograli o puchar w hali
w Izraelu

Sporo ponad setka młodych sportowców wzięło udział w 7. edycji Turnieju Piłki Halowej o
Puchar Burmistrza Złotoryi.

W Tel Avivie odbyła się 10. edycja maratonu, w którym wystartowało niemal 40 000 biegaczy.

W

tym roku trasę maratonu
pokonywała rekordowa
liczba cudzoziemców, których
było 2500. Wśród obcokrajowców
znalazło się 192 zawodników z
Polski, a wśród naszych rodaków
było 3 złotoryjan: Robert Kuriata, Szymon Kuca i Przemysław
Napora. Pierwszy z nich okazał
się najszybszym Polakiem. Czas

2:53:41 dał także Robertowi
Kuriacie 15. miejsce w kategorii
open.
Drugie miejsce wśród Polaków
(59. w open) zajął Szymon Kuca
z czasem 3:08:12. Przemysław
Napora z czasem 3:38:31 zakończył zawody na 382. miejscu
w open.
(reds)

J

ako pierwsi w hali „Tęczy”
zagrali młodzicy z rocznika
2005 i młodsi. Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
Karkonosze Jelenia Góra, Czarni
Lwówek Śląski, Górnik Złotoryja,
GKS Raciborowice, Górnik II
Złotoryja, Wilkowianka Wilków,
JTS Jawor.
Najlepszym strzelcem turnieju
został Piotr Zazuliński (Górnik
Złotoryja, 6 bramek), najlepszym
zawodnikiem Kacper Siwek (Karkonosze Jelenia Góra), a najlepszym bramkarzem Błażej Łoza
(Czarni Lwówek Śląski).
W kategorii „rocznika 2010 i
młodsi” na podium kolejno stanęli: Górnik Złotoryja, Football
Academy Bolesławiec, Zagłębie
Lubin, Wilkowianka Wilków,
Górnik II Złotoryja, Football
Academy Legnica.
Najlepszy strzelec – Maciej
Kandora (Górnik Złotoryja, 8
bramek), najlepszy zawodnik –
Kacper Igras (Football Academy
Bolesławiec), najlepszy bramkarz – Michał Kowalski (Górnik
Złotoryja).
W kategorii „rocznik 2009 i
młodsi” zwyciężył Górnik Złoto-

ryja. Kolejne miejsca na podium
zajęły: Akademia Piłkarska Brzeg
i Lotnik Jeżów Sudecki.
Najlepszym strzelcem okazał
się Noah Waszkiewicz (Football
Academy Legnica), najlepszym
bramkarzem Cyprian Sadowski
(AP Brzeg), a najlepszym zawodnikiem Maciej Kandora (Górnik
Złotoryja).
Rocznik 2008 i młodsi: Akademia Piłkarska 11 Wrocław, Rudawy Janowice Wielkie, Kuźnia Jawor. Najlepszy strzelec – Kacper
Kina (Rudawy Janowice Wielkie),
najlepszy bramkarz – Filip Pac
(AP 11 Wrocław), najlepszy
zawodnik – Piotr Kaliszczuk
(Kuźnia Jawor).

Trampkarze: Lotnik Jeżów
Sudecki, UKS Gryfów Śląski,
Football Academy Legnica. Najlepszy strzelec – Krzysztof Serafin (FA Legnica), najlepszy
bramkarz – Jakub Nowosielski
(UKS Gryfów Śląski), najlepszy
zawodnik – Jakub Maślak (Lotnik
Jeżów Sudecki).
Juniorzy młodsi: Kaczawa Bieniowice, Górnik Złotoryja, Bolko
Bolków. Najlepszy strzelec –
Marcel Bolesta (Bolko Bolków),
najlepszy bramkarz – Dorian Kotlarz (Górnik Złotoryja), najlepszy
zawodnik – Adrian Ceglarski
(Kaczawa Bieniowice).
(ms)

Medale złotoryjskich gladiatorów
Złotoryjscy taekwondziści przywieźli 5 srebrnych i brązowych medali z międzynarodowego
turnieju w Rzymie.

W

zawodach wystartowało 621 zawodników z 15
krajów. Turniej Roma Open Taekwon-do ITF 2018, który odbył
się w ostatni weekend lutego
w hali sportowej Palatorrino w
Rzymie, rozgrywany był w kilku
kategoriach wiekowych. W sobotę
wystartowali juniorzy i seniorzy,
zaś w niedzielę walczyli kadeci i
dzieci (kids).

SAT reprezentowało 8 zawodników ze Złotoryi. – Wszyscy pokazali wysoki poziom
sportowy i zdobyli cenne doświadczenie przed rozpoczynającym się sezonem startowym.
Wystartowaliśmy w turnieju z
innymi dolnośląskimi klubami
jako drużyna Team Dolny Śląsk
i w klasyfikacji generalnej na 60
klubów zajęliśmy trzecie miejsce

– relacjonuje trenerka Gabriela
Forgiel.
Medale dla złotoryjskiego taekwon-do zdobyli: Maja Górska
(juniorka), Roch Durachta (kadet)
i Kinga Serok (kids) – srebrne
oraz Maciej Gorzkowski (junior)
i Marek Zdancewicz (junior) –
brązowe.
(reds)

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI
ogłasza, że
10 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi (sala nr 11, I piętro) odbędzie się
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Złotoryi
przy ul. Grunwaldzkiej
Księga wieczysta: LE1Z/00013487/8.
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka nr 151 o pow. 0,3206 ha, obręb 1) położona w Złotoryi
przy ul. Grunwaldzkiej.
Uzbrojenie terenu: sieci: energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna,
wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Cena nieruchomości: 149 000 zł brutto (121 138,21 zł netto plus
27 861,79 zł – 23% VAT).
Minimalna wysokość postąpienia: 1500 zł.
Wadium: 15 000 zł do 5.04.2018 r. przelewem na konto Urzędu
Miejskiego w Złotoryi:
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku: 83-86580009-0000-3506-2000-0050.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877
91 20 lub 76 877 91 26), w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
Pełną treść ogłoszenia zamieszczono na www.zlotoryja.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Złotoryi przy pl. Orląt Lwowskich 1.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie przy ul. Słonecznej w Złotoryi, 3 pokoje, 64 m
kw., III piętro. Tel. 883 747 494.
 Sprzedam mieszkanie w Złotoryi, ul. Słowackiego 9, dwustronne,
ładne położenie, pow. 44,65 m kw.,
III piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc, balkon. Cena 2700/m kw.
– do negocjacji. Tel. 608 151 119.
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.
PRACA
 Zatrudnię osobę do opieki nad
osobą niepełnosprawną, od godz.
15 do 20. Tel. 504 641 170.

 Pilnie potrzebuję nauczyciela j.
angielskiego udzielającego korepetycji. Tel. 514 840 952.
RÓŻNE
 Obsługa księgowa firm, usługi
księgowe, pełna księgowość i
KPiR, ewidencja środków trwałych, kadry, płace, ZUS rozliczenia podatkowe. Usługi BHP. Tel.
533 125 084.

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

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
 doradca klienta  elektromechanik, elektryk  elektryk-konserwator
 fryzjer  instruktor terapii zajęciowej  inżynier budowy  kelner
 kierowca  kierowca-sprzedawca  kierowca mechanik  kierowca
samochodu dostawczego  krajacz szkła  lakiernik samochodowy
 listonosz  mechanik serwisu – praca pod ziemią  monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych  obuwnik przemysłowy  operator
maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych  operator
maszyny tekturniczej  operator urządzeń technologicznych  operator
walca  pomoc kuchenna/śniadaniowa  pracownik biurowy
 pracownik czyszczenia technicznego  pracownik działu logistyki
 pracownik gospodarczy  pracownik produkcji  pracownik socjalny
 robotnik-bitumierz  rzeźnik-wędliniarz  spawacz – praca pod ziemią
 sprzątaczka  sprzedawca  sprzedawca-doradca klienta  ślusarzmechanik  ślusarz mechanik – praca pod ziemią  tokarz-spawacz
OFERTY STAŻY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI
 fryzjer damsko-męski  młodszy asystent  operator maszyn
rozlewniczych  opiekun medyczny  pomoc administracyjna  pomoc
kuchenna  pomoc nauczyciela wczesnoszkolnego  pracownik
administracyjny  pracownik biurowy-fakturzystka
 robotnik gospodarczy  salowa  sprzedawca
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
 automatyk elektronik  brygadzista  cieśla  dekarz
 doradca klienta – Nest Bank  elektryk-konserwator
 inżynier budownictwa  kierowca C+ E  kierowca samochodu
ciężarowego  kontroler jakości  kontroler/ka ds. jakości  kucharz
 mechanik – monter maszyn i urządzeń  mechanik elektromechanik
samochodów osobowych  mechanik pojazdów samochodowych
 monter  murarz  operator żurawi wieżowych  prace pomocnicze
na działach produkcyjnych  pracownik budowlany  projektant instalacji sanitarnych  recepcjonista  specjalista ds. technologii produkcji/
specjalista ds. produkcji  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.

Informacja
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121, ze zm.) Wójt Gminy
Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Złotoryja,
al. Miła 4 został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni
wykaz nieruchomości położonej w Lubiatowie przeznaczonej do oddania w użyczenie (zarządzenie nr 0050.11.2018 Wójta Gminy Złotoryja
z dnia 28 lutego 2018 r.).

VICARO

FOTOGRAFIA CYFROWA

wypożyczalnia
samochodów
osobowych.

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

Atrakcyjne ceny.
Złotoryja.

Tel. 570 875 433.

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.

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

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

PRZYJMUJE:

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy

specjalista neurolog

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 ze zm.)
Burmistrz Miasta Złotoryja informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych
najemców w związku ze sprzedażą przez wspólnotę mieszkaniową
części wspólnych nieruchomości przy ul. Złotej 8AB w Złotoryi. Wykaz
ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Złotoryi
nr 0050.39.2018 z dnia 20 lutego 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

BURMISTRZ MIASTA ZŁOTORYI ogłasza
I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
ZABUDOWANEJ PRZY UL. KRZYWOUSTEGO 12 W ZŁOTORYI
Położenie i opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Złotoryi przy ul. Krzywoustego
12, w skład której wchodzą: działka niezabudowana nr 81 o pow. 0,0195 ha oraz działka nr 80/2 o pow. 0,0307
ha zabudowana budynkiem mieszkalnym II-kondygnacyjnym o pow. użytkowej 194,44 m² (składającym się z
dwóch lokali mieszkalnych położonych na I piętrze i poddaszu oraz pomieszczeń gospodarczych w przyziemiu
budynku; wysokość lokalu nr 1 na I piętrze 1,95 m2; wysokość lokalu nr 2 na poddaszu 2,14 m2; wysokość pomieszczeń w przyziemiu 2,17 m2; z uwagi na fakt, że wysokość pomieszczeń w budynku jest mniejsza niż 220
cm, przyjęto powierzchnię użytkową 97,22 m2). Budynek posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną
i gazową. Wzdłuż nieruchomości za budynkiem biegnie kanalizacja deszczowa do zachowania.
Budynek przy ul. Krzywoustego 12 jest zabytkiem w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków
we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, istnieje możliwość rozbiórki budynku z zastrzeżeniem zabezpieczenia
późnobarokowego kamiennego portalu z elewacji frontowej budynku i przekazania Gminie Miejskiej Złotoryi. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków.
Księga wieczysta: LE1Z/00013470/6.
Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków: B – tereny mieszkaniowe (dz. 80/2), Bz – tereny rekreacyjnowypoczynkowe (dz. 81).
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Złotoryi podjętym uchwałą
Rady Miejskiej nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. z 31.12.2004 r., nr 263, poz.
4654), zmienionym uchwałą Rady Miejskiej nr IX/56/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośl.
z 2.08.2007 r., nr 185, poz. 2390): MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Forma zbycia: sprzedaż na własność.
Cena nieruchomości: 149 000 zł brutto, w tym: działka nr 81 – 29 576,50 zł brutto (24 045,93 zł netto i 5530,57
zł 23% VAT), działka nr 80/2 – 119 423,50 zł brutto (37 857,25 zł grunt, 81 566,25 zł budynek).
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 80/2 zwolniona od podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm).
Wadium: 15 000 zł do 21.03.2018 r.
Minimalna wysokość postąpienia: 1500 zł.
Termin przetargu: 27.03.2018 r., godz. 10.00.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Miejskiej Złotoryi, nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie
jest przedmiotem zobowiązań.
Ustala się wysokość postąpienia w wysokości nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę
do pełnych dziesiątek złotych. Termin do złożenia wniosku o nabycie nieruchomości przez osoby ﬁzyczne i
prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i
pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął dnia 1.04.2016 r.
Terminy poprzednich przetargów: 11.05.2016 r. (I przetarg), 5.07.2016 (II przetarg), 20.09.2016, 8.11.2016
r. (kolejne przetargi).
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1 (sala nr
11 – I piętro).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2018 r.
przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Złotoryi: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Złotoryi, nr rachunku:
83-8658-0009-0000-3506-2000-0050.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. konto.
UWAGA: Na dowodzie wpłaty wadium należy wpisać numer nieruchomości.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty: dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium,
a osoby reprezentujące osoby prawne lub ﬁzyczne dodatkowo stosowne pełnomocnictwo w formie aktu
notarialnego.
Ponadto informuje się, że wadium zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu dla uczestnika, który przetarg
wygrał. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone. Wadium ulega przepadkowi na
rzecz Sprzedającego w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy
sprzedaży w formie aktu notarialnego.
Cena osiągnięta w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż do dnia podpisania aktu notarialnego.
Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostanie podany osobie ustalonej, jako nabywca nieruchomości
w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi
koszty zawarcia umowy notarialnej, koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej oraz opłaty sądowe
związane z dokonaniem wpisu w księdze wieczystej.
Wszelkie informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich
1, pok. 4 lub pok. 2 (tel. 76 877 91 20 lub 76 877 91 24), w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Ani bohater, ani bandyta
– po prostu ofiara swoich czasów
„Czarny Janek” nie był kimś formatu rotmistrza Pileckiego. Ale nie był to też ktoś, kto chodził i mordował ludzi, żeby się wzbogacić. Dlatego pytanie, czy
był bohaterem czy bandytą, jest bez sensu. Bohatera ciężko z niego zrobić. Czy był bandytą? Na to każdy sam musi sobie odpowiedzieć… A odpowiedź
często zależy od doświadczeń rodziny i własnych emocji – mówił w czwartek w Złotoryi Robert Klementowski, historyk z Instytutu Pamięci Narodowej.

D

la tych, co nigdy o „Czarnym Janku” nie słyszeli,
krótko o głównym bohaterze czwartkowego spotkania.
Jan Bogdziewicz pochodził ze
wschodu dawnej Polski, z terenów województwa nowogrodzkiego, po wojnie włączonych
do białoruskiej części ZSRR.
Bardzo prawdopodobne, że
w czasie wojny walczył w AK,
m.in. na Wileńszczyźnie. Pod
koniec wojny wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego, ale w
1945 r., w wieku 20 lat, zdezerterował i traﬁł do antykomunistycznej partyzantki działającej
na Białostocczyźnie. Przybrał
pseudonim „Szczygieł”. W 1947
r., podczas amnestii ogłoszonej
przez władze komunistyczne,
jak wielu innych partyzantów
ujawnił się, ale w oświadczeniu
nie napisał całej prawdy o swojej przeszłości, m.in. o dezercji
oraz o tym, że zastrzelił kilka
osób w niejasnych okolicznościach. Przyjechał na ziemie
zachodnie, w okolice Złotoryi
i Lwówka Śl., gdzie przeniosło
się wielu jego krajan z przedwojennych kresów. Zatrudnił
się w urzędzie likwidacyjnym.
Wojenna przeszłość go jednak
doścignęła. W grudniu 1947 r.
odwiedził znajomych w okolicach Białegostoku. Dopuścił
się wtedy napadu na szewca.
Udało mu się uniknąć aresztowania i wrócić na zachód, ale
„Szczygła” – bo świadkowie
podali milicji jego pseudonim
– zaczęło szukać UB. Szukało
aż do maja 1952. W listopadzie
tamtego roku został skazany na
karę śmierci, m.in. za założenie
bandy dokonującej napadów
rabunkowych na szkodę obywateli, terroryzowanie członków PPR, niszczenie urządzeń
użyteczności publicznej, utrudnianie normalnego przebiegu zaopatrzenia w materiały
przemysłowe wsi, czy miał
spowodować „niepewność jutra
wśród ludzi pracy, opóźniając
tym samym zagospodarowanie
Ziem Odzyskanych”.
istorycy spierają się, czy
Bogdziewicza można stawiać w jednym szeregu z „żołnierzami wyklętymi”, uznać za
jednego z tych, dla których walka w 1945 r. się nie skończyła,
a nadchodził jedynie nowy okupant, bo tak postrzegali władzę
sowiecką… Ale to właśnie do
tej lokalnej historii związanej z
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„Czarnym Jankiem” postanowił
sięgnąć w tym roku Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji w
związku z Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
który obchodziliśmy w czwartek

że człowiek występował przeciw
spółdzielczości, a już był to akt
polityczny.
ogdziewicz przez kilka lat
działał w pojedynkę, korzystał przy atakach na posterunki

B

którym nie podobał się nowy
ustrój i chcieli z nim walczyć.
Od 1951 r. wzrosła gwałtownie liczba napadów, bo trzeba
było wyżywić już nie jedną
osobą, tylko 5. Grupa ukrywała
się w kamieniołomach
czy ruinach schroniska
na Ostrzycy. Nadeszła
jednak zima i romantyzm konspiracji po kilku
miesiącach szybko się
skończył. Jeden z członków grupy zadenuncjował Bogdziewicza, co
zakończyło się obławą i
ujęciem go w maju 1952
r. – opowiadał profesor.
laczego Bogdziewiczowi tak długo,
czyli od 1948 do 1952
r., udawało się ukrywać
i unikać pościgu UB? Bo
miał wielu sympatyków
wśród ludności cywilnej i współpracowników
wśród milicjantów, którzy go prawdopodobnie
ostrzegali przed zasadzkami. Jak wyjaśniał prof.
Klementowski, te wieloletnie poszukiwania
to była kompromitacja służb
bezpieczeństwa, dlatego później nie zdecydowano się na
proces pokazowy.
o złapaniu Bogdziewicza
nastąpiły masowe aresztowania w okolicach Złotoryi i
Lwówka za pomoc „bandycie”.
Wielu mężczyzn zostawiało
wówczas swoje gospodarstwa
i znikało. W ręce UB traﬁło 60
osób. – Podczas przesłuchań
bronili się, że „Czarny Janek”
wymuszał na nich pomoc. Czy
tak do końca? Tego już się pew-
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1 marca. Na spotkanie pod kontrowersyjnym hasłem „Czarny
Janek – bohater czy bandyta” zaprosił dr. hab. Roberta
Klementowskiego, profesora
Uniwersytetu Wrocławskiego,
który pracuje od kilku lat nad
monograﬁą o Bogdziewiczu.
– Była to postać tragiczna,
oﬁara swoich czasów. Stanął
przed wyborem: dać się aresztować i ponieść w katowniach UB
konsekwencje tego, że skłamał
w swoim oświadczeniu podczas
amnestii dla działaczy podziemia, czy też dalej się ukrywać.
Wybierając to drugie, musiał z
czegoś żyć – tłumaczył Klementowski. – Zajmował się czymś,
co w czasach okupacji nazywało
się „rekwizycjami”. Z dzisiejszego punktu widzenia po prostu
napadał na sklepy, spółdzielnie,
ludzi współpracujących z UB,
rozbrajał posterunki milicji. Nikt
podczas tych akcji nie ginął, nikt
nie był ranny. Zabierał żywność,
pieniądze, ale nie dla wzbogacenia się, tylko żeby przeżyć.
Zresztą gdy został ujęty, miał
przy sobie tylko 31 zł. Tyle po
nim zostało plus zegarek. Czy
była to działalność polityczna?
Postawiłbym tu duży znak zapytania. Pamiętajmy jednak, że
w tamtych czasach wystarczyło,

milicji czy instytucje związane z
systemem komunistycznym z
pomocy ludzi do niego dochodzących, którzy po akcji wracali
do swoich domów w okolicznych wsiach. Dopiero w 1951
r. dołączyły do niego na stałe 4
osoby. – Od tej pory możemy
mówić o grupie Bogdziewicza.
Miał już wtedy opinię watażki,
który wiele może, był nawet nazywany „małym wójtem”, który
rządzi na tym terenie. Małym,
bo był niewielkiego wzrostu.
Przyciągał swoją sławą tych,
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W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób

nie nie dowiemy. Ludzie pamiętający tamte czasy zazwyczaj
nie chcą opowiadać. Minęło 65
lat od śmierci Bogdziewicza, a
oni wciąż chyba się boją. Jest
kilkadziesiąt metrów akt z tej
sprawy, bogaty materiał z przesłuchań, ale też wiele niewiadomych, których nie udało mi się
wyjaśnić, mimo że pisałem listy
do ludzi, którzy żyli blisko Bogdziewicza – podkreślał Robert
Klementowski.
Jego słowa potwierdziła obecna na czwartkowym spotkaniu
Wioleta Michalczyk, mieszkanka Pielgrzymki, która z zespołem współpracowników kilka
lat temu przygotowała książkę
o pierwszych osadnikach w
jej gminie. – Niektórzy z tych
najstarszych mieszkańców nie
chcieli z nami rozmawiać o
swoim życiu. Nie wiedzieliśmy
początkowo dlaczego. Dopiero
od sąsiadów usłyszeliśmy: „Boją
się, bo byli w bandzie Czarnego Janka” – powiedziała. – To
pokazuje, jak wielką siłę ma
propaganda, która przez kilkadziesiąt lat tworzyła pewien
obraz tamtych wydarzeń – dodał
profesor.
2011 r. przeprowadzono
ekshumację grobu Jana
Bogdziewicza. Zdjęcia z tej
operacji mogło obejrzeć ok.
70 uczestników czwartkowego
spotkania w ZOKiR-ze. Oględziny czaszki wykazały, że został
zabity strzałem w tył głowy. Jak
Polacy w Katyniu. W dokumentach z egzekucji wynika, że
„Czarny Janek” padł od salwy
karabinowej…
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