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SIEPER w Złotoryi, ul. Przemysłowa 7

zatrudni pracowników
na umowę o pracę
na stanowiska:

- MONTER ZABAWEK,
- OPERATOR MASZYN
NA WYDZIALE ODLEWNI.

Po okresie próbnym możliwość przekształcenia umowy na stałe.
Telefon kontaktowy: 76 878 17 90
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KRONIKA
POLICYJNA

Zabrakło dozoru

(Wojcieszów) – Nieznani sprawcy ukradli
z terenu niedozorowanej budowy przy ul.
Bolesława Chrobrego koparko-ładowarkę o
wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Kosztowne oględziny

(Jerzmanice Zdrój) – Jeden z mieszkańców
powiadomił, że nieznana mu osoba podczas
oględzin oferowanego do sprzedaży samochodu ukradła znajdujący się w nim telefon
komórkowy oraz dowód osobisty. Wartość
strat szacuje się na kwotę kilkuset złotych.

Wyjechały z klatki

(Złotoryja) – Z klatki schodowej budynku
wielorodzinnego przy ul. Basztowej 2
nieznani sprawcy ukradli rowery górskie o
łącznej wartości ponad 1500 zł.

Drogie odwiedziny

(Sędzimirów) – Jedna z mieszkanek powiadomiła, że do jej mieszkania weszły
2 nieznane osoby, które wykorzystując
jej nieuwagę, ukradły torebkę z biżuterią
i pieniędzmi. Wartość strat szacuje się na
kilkanaście tys. zł.

Wywiercili wkładkę

(Złotoryja) – Po rozwierceniu wkładki zamka w drzwiach wejściowych nieznani sprawcy weszli do mieszkania przy ul. Jesiennej,
skąd ukradli pieniądze, zegarek oraz perfumy
o łącznej wartości ponad 1500 zł.

Będzie na działkę

(Sędziszowa) – Nieznani sprawcy włamali
się do zamkniętego samochodu, skąd ukradli pilarkę spalinową oraz urządzenia ogrodnicze o łącznej wartości ok. 3 tys. zł.

Darmowe zakupy?

(Złotoryja) – Nieznani sprawcy włamali
się do pawilonów handlowych na targowisku przy ul. Staromiejskiej, skąd ukradli
pieniądze oraz ubrania. W ten sam sposób
usiłowali dokonać także kradzieży z sąsiednich pawilonów, jednak swojego zamiaru
nie zrealizowali.

To nie ja pożyczałem

(Rząśnik) – Jeden z mieszkańców poinformował, że nieznany sprawca, posługując się
jego danymi, doprowadził do wyłudzenia 3
pożyczek gotówkowych oraz zawarł umowę
o oświadczenie usług telekomunikacyjnych
z operatorem sieci komórkowej, po czym z
umów tych się nie wywiązał, powodując
ok. 2,5 tys. zł zaległości na szkodę zgłaszającego.
Na podst. inf. st. sierż. Dominiki Kwakszys
oprac. (ask)

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

Pożar jęczmienia razy dwa

(Jastrzębnik, 3 lipca) – 8 zastępów straży
pożarnej gasiło pożar zboża na pniu, który
wybuchł najprawdopodobniej w wyniku
zwarcia w komorze sieczkarni kombajnu
pracującego na polu. Ogień próbowali
stłumić gaśnicami pracownicy rolni, ale
bezskutecznie. Żywioł szalał na powierzchni 3 ha. Strażacy opanowali go przy pomocy
4 strumieni wody, które skierowali również
w obronie pobliskiego lasu. Pojedyncze
zarzewia dogasili tłumicami. Spalił się jęczmień o wartości 15 tys. zł. 5 godzin później
w tej samej miejscowości znowu zapaliło
się pole jęczmienia, i znowu od koszącego
kombajnu. Tym razem z dymem poszło 15
ha upraw o wartości 75 tys. zł. Strażacy
musieli rozwinąć aż 6 linii gaśniczych, by
opanować pożar. Udało im się uratować
25 ha zboża.

Leżał bez sił, ale do szpitala
nie chciał

(Złotoryja, 4 lipca) – Straż pożarna, na prośbę pracowników pogotowia ratunkowego,
pomagała w otwarciu drzwi do jednego z
mieszkań na IV piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Letniej. Po udostępnieniu
lokalu okazało się, że osoba poszkodowana
leży na podłodze – przytomna, bez obrażeń.
Odmówiła przewiezienia do szpitala. Pracownicy pogotowia udzielili jej pomocy
medycznej na miejscu.

Łazienka
czadu pełna

(Złotoryja, 5 lipca) – W jednym z mieszkań
w kamienicy przy pl. Orląt Lwowskich
włączył się czujnik tlenku węgla. Strażacy
ewakuowali mieszkańców i weszli do środka w aparatach ochrony dróg oddechowych,
by zrobić pomiar detektorem wielogazowym. Na czad w stężeniu 60 ppm trafili
w łazience. Ratownicy wyłączyli piecyk
gazowy i przewietrzyli lokal. W innych
mieszkaniach nie wykryto tlenku węgla.
Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe,
które przebadało 2 osoby przebywające w
lokalu podczas alarmu – nie miały objawów
zatrucia.

Przestój przez deszcze

(Złotoryja, 10 lipca) – Wieczorem w
jednym z zakładów produkcyjnych przy
ul. Chojnowskiej, po ulewnych opadach,
zostały zalane pomieszczenia gospodarcze.
Wypompowaniem wody przy użyciu pomp
szlamowych zajęli się strażacy z PSP.

Wypatrywał grzybów?

(Czaple, 12 lipca) – Na drodze wojewódz-

KRONIKA
STRAŻACKA

korzeniami oparło się na sąsiednich i zagrażało upadkiem na drogę powiatową. 17 lipca
konar spadł na drogę gminną w Brochocinie. Jego fragmenty blokowały przejazd.
Nazajutrz przewrócone drzewo całkowicie
zablokowało ruch na drodze gminnej w
Lubiechowej. Tego samego dnia, tyle że w
Uniejowicach, drzewo legło wzdłuż drogi
gminnej stwarzając zagrożenie dla przejeżdżających samochodów.

Żniwa w niedzielę
nieudane

kiej samochód osobowy wjechał do rowu.
Kierowcy nic się nie stało, nie wymagał pomocy medycznej. Zabezpieczeniem miejsca
kraksy poprzez odłączenie akumulatora w
rozbitym pojeździe zajęli się strażacy z PSP
w Złotoryi i Lwówku Śl. Straty wyniosły
3 tys. zł.

Niepotrzebna fatyga
(Wojcieszów i Świerzawa, 14 i 18 lipca)
– Strażacy dwukrotnie pomagali policji w
otwarciu drzwi do mieszkań. Najpierw w
Wojcieszowie w budynku wielorodzinnym
przy ul. Słowackiego, gdzie zachodziło podejrzenie, że w środku może się znajdować
osoba potrzebująca pomocy medycznej. Po
udostępnieniu lokalu policji okazało się, że
wewnątrz przebywa… mężczyzna w stanie
upojenia alkoholowego, bez zagrożenia
życia. Kilka dni później policja została zaalarmowana, że w Świerzawie w kamienicy
przy pl. Wolności może przebywać w jednym z mieszkań dziecko bez opieki osoby
dorosłej. Zanim wezwana na miejsce straż
przystąpiła do wyważenia drzwi, znalazł
się lokator, który udostępnił mieszkanie.
W środku nie było nikogo.

Groźnie na tamie

(Pow. złotoryjski) – Przez załamania
pogody, które miały miejsce w ostatnich
tygodniach, strażacy PSP i jednostek OSP
wielokrotnie musieli używać pił i podręcznego sprzętu burzącego do usuwania
nadłamanych konarów i całych drzew
powalonych na ziemię. Jedna z takich
akcji została przeprowadzona 13 lipca w
Wojcieszowie przy tamie na Kaczawie. Do
zbiornika wpadło tam drzewo, które mogło
doprowadzić do spiętrzenia wody podczas
intensywniejszych opadów deszczu. Dzień
później w Sokołowcu drzewo wyrwane z
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(Pow. złotoryjski, 21-22 lipca) – Aż 5
pożarów na polach w ciągu 2 dni gasiła
straż pożarna. W sobotę zboże na pniu
zapaliło się w Proboszczowie. Płomienie
objęły powierzchnię pół hektara. W akcji
gaśniczej brało udział 6 zastępów, które
poradziły sobie z ogniem przy pomocy
wody i tłumic. Straty oszacowano na 2 tys.
zł. Gorzej było w niedzielę – najpierw w
Kozowie, podczas koszenia przez kombajn,
zapaliło się pole pszenicy. Do pożaru doszło
w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej
w pojeździe rolniczym. Rolnicy próbowali
stłumić ogień gaśnicami proszkowymi, ale
bezskutecznie. Z płomieniami walczyły 4
zastępy PSP i OSP, jeden ze strumieni wody
skierowano w obronie sąsiednich upraw.
Straty ocenia się na 5 tys. zł. Tego samego
dnia podczas prac polowych zapalił się
kombajn zbożowy w Pielgrzymce. Jeszcze
przed przybyciem strażaków pracownicy
żniwni próbowali zażegnać pożar w komorze silnika gaśnicami proszkowymi, co się
jednak nie udało. Istniało duże zagrożenie,
że zapaleniu ulegną zbiorniki z paliwem,
dlatego ratownicy z 5 zastępów pokryli
komorę silnika warstwą piany ciężkiej, tłumiąc płomienie. Straty szacuje się na kwotę
50 tys. zł. Kilka godzin później strażacy
wrócili do Kozowa, gdzie na powierzchni
pół hektara zapaliło się ściernisko. Do ugaszenia pożaru wystarczył jeden zastęp PSP
i strumień wody. Niespokojna niedziela
zakończyła się pożarem kombajnu Bizon
i pola ze zbożem w Zagrodnie. Tu w akcji
gaśniczej wzięło udział 5 zastępów straży, w
tym jednostki z Chojnowa. Pszenica zajęła
się najprawdopodobniej od iskry z komory
sieczkarni. Próby opanowania płomieni
przy pomocy gaśnic proszkowych spełzły
na niczym. Z pożarem poradzili sobie
dopiero strażacy, który użyli 4 strumieni
wody, w tym jednego w obronie sąsiednich
upraw. Z dymem poszły 4 hektary zboża
o wartości 40 tys. zł oraz kombajn – tutaj
straty wyniosły 30 tys. zł.

Do ognia
zamiast do PSZOK-a

(Złotoryja, 22 lipca) – Przy ul. Miarki nieustalona osoba rozpaliła ognisko podsycane
śmieciami, gałęziami i płytami OSB. Pożar
ugasili strażacy ze złotoryjskiej PSP. Na
miejscu był patrol policji.

Skąd ten ogień
na siedzeniu?

(Złotoryja, 23 lipca) – Na ul. Stromej zapaliła się kabina autolawety. Pojazd stał zaparkowany na parkingu, w środku nikogo nie
było, a drzwi samochodu były zamknięte.
Na miejsce wezwano straż pożarną, która
zalała tlący się fotel wodą, dusząc płomienie. Straty ocenia się na 2 tys. zł.
Na podst. inf.
mł. ogn. Mateusza Wodzyńskiego oprac. (as)

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

Altana przy stawie czeka
na amatorów grillowania

Podwórko przy
Mickiewicza czeka na
tańszego wykonawcę

Altana grillowa przy stawie na ul. Wiosennej gotowa do użytku. W piątek pracownicy
Urzędu Miejskiego w Złotoryi wykonali przy niej ostatnie prace. Można piec kiełbaski!

C

ztery stoły, osiem ławek,
zadaszenie, stanowisko do
grillowania z rusztem oraz kosz
na śmieci – te wszystkie elementy
składają się na inwestycję, która
została wykonana w ramach budżetu obywatelskiego za blisko 20
tys. zł. Altana powstała na wzór tej
stojącej od kilku lat nad zalewem
złotoryjskim. Może w niej usiąść
i biesiadować ok. 30-35 osób. Ale
uwaga – w przeciwieństwie do
zalewu, w altanie na Zielonym
Oczku nie wolno spożywać alkoholu. Radni miejscy na ostatniej
sesji nie zdecydowali się na to,
by wpisać ja na listę tych miejsc
publicznych, w których picie
napojów wyskokowych jest w
drodze wyjątku dozwolone.
W tym tygodniu w Złotoryi
zostaną sfinalizowane kolejne 2 z
6 zadań, które weszły do tegorocz-
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Kłopotów złotoryjskiego ratusza ze znalezieniem wykonawców miejskich inwestycji ciąg dalszy. Ze względu na
zbyt drogie oferty burmistrz musiał unieważnić przetarg na
modernizację podwórka na zapleczu ul. Mickiewicza. Miasto ogłosiło drugie podejście do tematu. Liczy, że wpłyną
tańsze propozycje od przedsiębiorców.

nego budżetu obywatelskiego:
zakątek dla seniorów przy ul. Konopnickiej oraz plac zabaw przy
ul. Dworcowej. Dwa inne są już
zrealizowane – to zakup sprzętu

do ratownictwa medycznego dla
Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi oraz Aleja
Złotych Ludzi.
(as)

W

pierwszym przetargu,
ogłoszonym w połowie
czerwca, 2 firmy co prawda złożyły oferty, ale każda z nich była
znacząco wyższa od kwoty, którą
miasto zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie tego zadania.
Oscylowały wokół 260 tys. zł,
tymczasem w budżecie miejskim
na modernizację podwórka jest
zapisana kwota 180 tys. zł.
Podwórze znajduje się pomiędzy
ulicami Mickiewicza, Przelot, Piłsudskiego i Rynek. Przygotowania
do jego modernizacji trwają od

modernizacji utwardzona zostanie
betonową kostką brukową (570
m kw.). Z tego samego materiału
wykonawca zrobi chodniki (o
łącznej powierzchni 286 m kw.).
Zmieni się też lokalizacja miejsca
gromadzenia odpadów. Ratusz
zamontuje poza tym oświetlenie
uliczne (3 stylizowane latarnie z
oprawami ledowymi). Po przebudowie na podwórku ma być nie
tylko jaśniej, ale i bardziej zielono
– trawniki z nowymi nasadzeniami
będą liczyć 433 m kw. Do tego
trzeba dodać małą architekturę:

ponad 2 lat, w tej sprawie odbyło
się m.in. spotkanie urzędników
miejskich z mieszkańcami okolicznych kamienic. Teren jest
zaniedbany i nieuporządkowany,
jego degradacja postępuje od dłuższego czasu. Szczególnie chodniki z płyt znajdują się w złym
stanie technicznym. Tam, gdzie
nawierzchnia jest nieutwardzona,
teren jest nierówny na skutek wypłukania przez wody deszczowe.
Jedna z wiat śmietnikowych stoi
w miejscu niezgodnym z przepisami. Brakuje też oświetlenia
ulicznego.
Urząd Miejski w Złotoryi chce
uporządkować ten teren i na nowo
go zagospodarować. Projekt był
konsultowany z mieszkańcami.
Bez przebudowy pozostanie jedynie droga wewnętrzna z kostki
granitowej, choć wykonane będzie
na niej odwodnienie powierzchniowe (ściek wyprofilowany z
istniejącej kostki). Część nawierzchni podwórka w ramach

6 ławek betonowo-drewnianych,
dwa kosze na śmieci oraz elementy do zabawy dla dzieci: huśtawkę,
karuzelę i bujak.
Złotoryjski magistrat ogłosił drugi przetarg na roboty budowlane
związane z zagospodarowaniem
podwórza. Oferty można składać
do końca lipca.
Przypomnijmy, że z powodu
dobrej koniunktury na rynku budowlanym i problemów z pracownikami w ostatnich miesiącach
gmina miejska miała problemy
ze znalezieniem wykonawców
modernizacji biblioteki publicznej
oraz przebudowy ul. Odrzańskiej (w tym ostatnim przypadku
potrzebne były aż 4 przetargi).
Podobne problemy były w przypadku ronda planowanego na pl.
Reymonta – 2 przetargi nie przyniosły efektu, ratusz zdecydował
się więc na rozdzielenie części
projektowej i budowlanej. Prace
nad projektem trwają.
(as)

Rower zreperujesz na mieście
Złotoryja dołączyła do miast przyjaznych rowerzystom. Na zlecenie ratusza zostały zamontowane dwie samoobsługowe stacje do naprawiania rowerów. Korzystać z nich mogą
również właściciele wózków.

S

tacje umożliwiają przeprowadzenie podstawowych napraw
w sytuacji, gdy rower zepsuje się
nam podczas przejażdżki przez
miasto. Pomogą choćby wyregulować hamulce czy siodełko
albo zreperować przebitą oponę.
Wyposażone są w zestawy narzędzi (m.in. klucze imbusowe i
śrubokręty), które są umocowane
na stalowych linkach, oraz ręczną

pompkę rowerową (z manometrem) do wszystkich rodzajów
zaworów. Posiadają również
wsporniki, który pozwalają na
zawieszenie roweru za siodełko
i naprawę z możliwością ruchów
korbą.
Producent stacji umieścił na
ich obudowach kod QR, który
umożliwia uzyskanie pomocy
technicznej poprzez szybki do-

stęp do publikacji internetowych
zawierających instrukcje napraw
usterek rowerowych.
Zakup i montaż dwóch urządzeń
kosztował miasto 7650 zł. Pierwsza ze stacji stoi w Rynku, niedaleko fontanny Delfina. Identyczna
jest zamontowana nad zalewem
złotoryjskim.
Z samoobsługowych stacji
naprawczych korzystać mogą
nie tylko rowerzyści. Przydać się
mogą również rodzicom z wózkami dziecięcymi czy osobom
niepełnosprawnym poruszającym
się na wózkach.
Dodajmy, że stacje zostały
ustawione przy trasie planowanej
śródmiejskiej drogi rowerowej,
którą Urząd Miejski w Złotoryi
zamierza wybudować w najbliższym czasie. Połączy ona dolną
część miasta z zalewem i strefą
przemysłową. Miasto pozyskało
na jej wytyczenie dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego
w kwocie 2,3 mln zł.
(as)

INFORMACJA
Urząd Miejski w Złotoryi informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi (parter) oraz Zarządcy
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja tj. w Rejonowym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp.
z o.o.( budynek przy ul. Kolejowej 1) wywieszona została oferta lokali do remontu we własnym zakresie i
na koszt przyszłego najemcy.
Zainteresowane osoby, umieszczone na liście osób oczekujących na przydział lokali do remontu, mogą
złożyć ofertę na jeden wybrany lokal. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 6.08.2018 r.
Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów w pokoju nr 1 (parter) w Urzędzie Miejskim w Złotoryi, pl.
Orląt Lwowskich 1. Wszelkie informacje w sprawie przydziału lokali mieszkalnych udzielane są w pok. 7 w Urzędzie
Miejskim w Złotoryi ( w godz. od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do czwartku, oraz w piątki od 7:30 do 14:30).
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Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl

Bakterie w tym roku nie
kąpią się w zalewie

Wysypał śmieci do
wąwozu i zostawił
„podpis”

W złotoryjskim zalewie można się kąpać bez obaw – drugie w tym sezonie badanie
sanitarne wody wypadło znakomicie.

B

adanie zostało przeprowadzone 13 lipca przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Legnicy. Próbki pobrano
przy dużym pomoście, po stronie
przeznaczonej do kąpieli. Liczba
bakterii Escherichia coli w 100 ml
wody wyniosła 20 – dopuszczalne
stężenie to 1000. Jeśli chodzi o
enterokoki, to w próbce było 18
jednostek tworzących kolonię.
Dopuszczalna norma to nie więcej
niż 400. Zanieczyszczenie bakteriami jest więc śladowe.
W wodzie brak było substancji
smolistych, makroalg, sinic, nie
było też plastiku, szkła i gumy.

– Woda w zalewie jest w naprawdę dobrej jakości. Gdy pobieraliśmy próbki, w pojemnikach
wyglądała jak woda z kranu.
Legnicki sanepid potwierdził,
że można się w niej bezpiecznie
kąpać – podkreśla Jacek Zańko,
kierownik Hali Sportowej „Tęcza”, która administruje terenem
zalewu. – Osób zażywających
kąpieli zresztą nie brakuje. Do
poniedziałku, licząc od początku
lipca, w zasadzie każdy dzień
był dniem kąpielowym, bo nawet przy nieco gorszej pogodzie
ludzie przychodzili na plażę –
dodaje.

Jedyny problem, jaki hala ma
w tej chwili z zalewem, to glony,
które porastają część zbiornika, od
strony osadnika. – Tam jest słaby
przepływ wody, a takie warunki
sprzyjają zarastaniu glonami.
Usuwamy je systematycznie, więc
sytuacja jest pod kontrolą. Przy
pomostach problemu z glonami
nie ma – zapewnia Jacek Zańko.
Nad bezpieczeństwem kąpiących się w zalewie czuwają dwaj
wykwalifikowani ratownicy. Pracują od poniedziałku do niedzieli
w godz. 10-18. Kończą pracę 31
sierpnia.

Autor nielegalnego wysypiska odpadów na ulicy Polnej
ustalony. Wpadł, bo wcześniej nie przejrzał śmieci, które
postanowił podrzucić do wąwozu. Tymczasem w workach
były dane adresowe i fotograﬁe. Ten ślad doprowadził do
niego służby komunalne.

O

zaśmieceniu wąwozu przy
ul. Polnej zgłosili w ubiegłym tygodniu okoliczni mieszkańcy. Widok porozrzucanych
worków tak ich zirytował, że

dowodu osobistego. Strażnicy
szybko podjęli trop i dotarli do
właściciela śmieci. – Wskazał,
kto mógł je podrzucić na ul.
Polną. Tłumaczył się, że mie-

nie przebierali w słowach. „Nie
pierwszy to raz i pewnie nie ostatni jakieś bydlę podrzuciło kilka
dużych worków ze zmieszanymi
odpadami w wąwozie będącym
przedłużeniem ulicy Polnej, a
dokładnie w jego ostatniej prawej
odnodze, jadąc od dołu. Tylko
patrzeć jak porzucone odpady
zostaną rozniesione po całym
wąwozie. Ilość śmieci przekracza
nasze skromne możliwości ich
usunięcia, bowiem od lat staramy
się kilka razy w roku sprzątać
ten pobliski nam uroczy zakątek
miasta, tak bardzo nieszanowany
przez pewną część mieszkańców
Złotoryi” – napisali w mailu do
Rejonowego Przedsiębiorstwa
Komunalnego, które zajmuje się
sprzątaniem miasta.
Sprawą zajęła się straż miejska.
Ustalenie sprawcy wykroczenia
okazało się wcale nie takie trudne – po ziemi walały się m.in.
stare dokumenty i fotografie, a
nawet fragment plastikowego

siąc temu przeprowadzał się do
innego mieszkania. Zostawił
w piwnicy stare rzeczy, które
kolega zobowiązał się usunąć i
wywieźć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Stało się jednak inaczej i śmieci
trafiły na obrzeża miasta – mówi
Witold Piędel ze złotoryjskiej
straży.
Strażnicy ukarali sprawcę zabrudzenia. Potraktowali go łagodnie,
bo ten zobowiązał się, że usunie
śmieci we właściwe dla nich
miejsce.
Pracownicy złotoryjskiego ratusza nie kryją zdziwienia takim
postępowaniem mieszkańców.
– Sprawca zadał sobie mnóstwo
trudu, żeby wywieźć śmieci w to
oddalone i raczej trudno dostępne miejsce. A przecież większość
z nich nadawała się po prostu
do wrzucenia do kontenera na
odpady zmieszane, który pewnie
stał pod domem. Nie rozumiem,
po co zaśmiecał ul. Polną… –
kręci głową Grzegorz Nowodyła,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Odpadami w Urzędzie Miejskim
w Złotoryi.
To nie pierwsze takie zaśmiecenie wąwozu na Polnej. Rok temu
ktoś wywiózł w to miejsce m.in.
stary telewizor i fotele. Za tego
typu wykroczenie grozi mandat
do 500 zł.

(as)

Liczba wraków samochodowych
w Złotoryi znacznie zmalała
Jeszcze niedawno w naszym mieście porzucone, zardzewiałe samochody, a raczej ich karoserie, można było spotkać w wielu miejscach. Na szczęście ten problem z dnia na dzień
maleje.

W

ubiegłym roku strażnicy
miejscy, poprzez dotarcie
do właścicieli, doprowadzili do
usunięcia 41 wraków z terenu
Złotoryi. W tym roku, do końca
czerwca, pozbyliśmy się 11 takich
niechcianych obiektów.
Dzięki temu coraz trudniej jest
natknąć się na porzucony pojazd,
a jeśli ktoś takowy zauważy,
powinien zgłosić to strażnikom
miejskim.
Gdyby gmina usuwała wraki

na własny koszt, byłaby narażona
na spore wydatki, gdyż transport
jednego pojazdu to ok. 400-500 zł.
Do tego dochodzą jeszcze koszty
m.in. przechowania zdewastowanego samochodu na parkingu
przez okres pół roku, które mogą
sięgnąć kwoty ponad 3,5 tys. zł.
Zgodnie z art. 50a ust. 1 Prawa o
ruchu drogowym, pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych
lub pojazd, którego stan wskazuje
na to, że nie jest używany, może

zostać usunięty z drogi przez straż
gminną lub policję na koszt właściciela lub posiadacza. Ponadto
pojazd usunięty w powyższych
okolicznościach oraz nieodebrany
na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy
od dnia usunięcia, uznaje się za
porzucony z zamiarem wyzbycia
się. Po upływie tego okresu taki
pojazd przechodzi z mocy ustawy
na własność gminy.
(ms)

Czekając na busa, można usiąść
Na ulicy Kolejowej w Złotoryi zostały zamontowane 2 wiaty przystankowe.

T

o bardzo wygodne rozwiązanie
dla osób czekających na transport. – W końcu doczekaliśmy się

wiaty. Wcześniej najgorzej było
podczas deszczu. Czasami musieliśmy się chować w pobliskim

sklepie. A teraz mamy zadaszenie i ławkę – cieszy się jedna ze
złotoryjanek, która kilka razy w
tygodniu korzysta z przystanku.
Za dostawę i montaż wiat
przystankowych Urząd Miejski w
Złotoryi zapłacił 7626 zł brutto.
(ms)

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 Złotoryi informuje, że na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego został wywieszony wykaz
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Wykaz
ten stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta
Złotoryi nr 0050.141.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.
Burmistrz Miasta Złotoryi Robert Pawłowski

(as)

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

Państwo dołoży do nowych pieców –
wyższe dotacje dla mniej zamożnych
103 miliardy złotych – tyle rząd chce przeznaczyć do 2029 r. na ograniczenie emisji pyłów do atmosfery i poprawę efektywności energetycznej budynków. Te pieniądze mają traﬁć do właścicieli domów jednorodzinnych i zachęcić ich do wymiany
starych pieców na ekologiczne oraz do inwestycji dociepleniowych. Nabór wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” ruszy prawdopodobnie po wakacjach – z naciskiem na prawdopodobnie, bo termin akcji jest wciąż przesuwany.

W

ubiegłym tygodniu w Urzędzie Miejskim w Złotoryi
odbyło się spotkanie informacyjne
z mieszkańcami na temat programu. Pojawiło się na nim ok.
25 osób. Przyjechała też Alicja
Sobańska, doradca energetyczny z
legnickiego oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Zbyt wielu
konkretów nie przedstawiła, bo
– jak sama podkreślała – założenia
programu cały czas ewoluują i na
razie znane są jedynie ogólniki.
Nie wiadomo nawet, kiedy nabór
wniosków na dofinansowanie się
rozpocznie – program, po którym
mieszkańcy wiele sobie obiecują,
miał ruszyć 1 sierpnia, ale będzie
przynajmniej miesięczne opóźnienie.
co wiadomo o „Czystym
powietrzu” już teraz? Po
pierwsze – pieniądze trafią tylko do osób fizycznych, które są
właścicielami jednorodzinnych
budynków mieszkalnych: wolno
stojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej.
Program obejmie zarówno domy
istniejące, jak i nowo budowane
(jeszcze niezgłoszone do użytkowania).
Po drugie – nie każde przedsięwzięcie proekologiczne będzie
mogło liczyć na bezzwrotną dotację. Rząd dofinansuje w ten

A

sposób przede wszystkim inwestycje polegające na wymianie
pieców starej generacji opalanych
paliwem stałym na węzły cieplne,
kotły na węgiel i biomasę nowej
generacji, kotły gazowe kondensacyjne, ogrzewanie elektryczne,
pompy ciepła powietrzne i te
odbierające ciepło z gruntu lub
wody. Dotowany będzie zarówno
zakup urządzeń, jak i montaż wraz
z przyłączami. O dotację będzie
się też można starać w przypadku
docieplenia ścian zewnętrznych
i wewnętrznych budynku, wymiany stolarki okiennej, montażu
lub modernizacji wewnętrznych
instalacji ogrzewania lub ciepłej
wody (np. zawory termostatyczne). Dotacje otrzymają tylko te
przedsięwzięcia, które rozpoczęły
się nie wcześniej niż 12 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku.
Te już zakończone nie podlegają
dofinansowaniu.
Państwo pomoże też finansowo
w instalacji odnawialnych źródeł
energii: kolektorów słonecznych
oraz instalacji fotowoltaicznych,
ale tylko w formie pożyczki – przy
tych przedsięwzięciach nie będzie
szans na uzyskanie bezzwrotnej
pomocy.
Już wiadomo, że rząd przeznaczy
63,3 mld zł na dotacje, a 39,7 mld
zł na niskooprocentowane pożyczki, udzielane na okres nie dłuższy

niż 15 lat. Z pożyczek będą mogli
skorzystać ci, którzy otrzymają
dotację, ale nie będą mieli pozostałych środków potrzebnych do
sfinansowania przedsięwzięcia.
Po trzecie – wysokość dotacji
będzie powiązana z dochodem
na osobę w gospodarstwie domowym. Tam, gdzie dochód
nie przekracza 600 zł na osobę,
wnioskodawcy będą mogli liczyć
nawet na 90-proc. zwrot kosztów
inwestycji. Dotację w wysokości
co najwyżej 30 proc. otrzymają
natomiast ci, u których dochód
przekracza 1600 zł miesięcznie.
Razem z wnioskiem trzeba więc
będzie złożyć zaświadczenie o dochodach ze skarbówki dla każdej
osoby w rodzinie, która uzyskuje
zarobki.
Po czwarte – na pomoc państwa
mogą liczyć tylko inwestycje
o wartości nie mniejszej niż 7
tys. zł i nie większej niż 53 tys.
zł. Chodzi oczywiście o koszty
kwalifikowane przedsięwzięcia.
Wnioskodawcy będą mieli na
realizację inwestycji 2 lata od
podpisania umowy o dofinansowanie.
a Dolnym Śląsku program
będzie realizował Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. To tam
mieszkańcy Złotoryi będą składać
wnioski – każdy indywidualnie.

N

Aurelia zaprasza całe rodziny
Teren przy kopalni złota Aurelii oferuje coraz więcej atrakcji dla złotoryjan w każdym wieku.

O

d dawna przy wejściu do
sztolni stoi drewniana wiata
ze stołami i ławkami oraz murowany grill. Teraz wybudowany
został tam plac zabaw oraz siłownia na otwartym powietrzu.
Urządzenia zabawowe dla dzieci

zostały już zamontowane. Koszt
inwestycji wyniósł ponad 42 tys.
zł. Z kolei montaż obiektów na
siłowni rozpoczął się dzisiaj i
zakończy niedługo. Tutaj koszt
wyniósł ponad 16 tys. zł.
Pomysł ratusza podoba się zło-

toryjanom, którzy jednak mają
pewne uwagi. – Moim zdaniem
teren siłowni powinien zostać
utwardzony kostką. Dodatkowo
UM powinien zrobić coś z drogą.
Można ją utwardzić albo ograniczyć szybkość. Teraz jeżdżą tędy
rozpędzone samochody, które
tworzą tumany kurzu. Ciężko będzie korzystać z siłowni, a jeszcze
ciężej z placu zabaw w takich warunkach. Poza tym pomysł uważam za świetny. W końcu coś tu
się dzieje – ocenia spotkany przez
nas na miejscu złotoryjanin.
W niedalekiej przyszłości Urząd
Miejski stworzy w tym rejonie
ścieżkę rowerową. Ścieżka powstanie w ramach projektu, na
który ratusz otrzymał już dofinansowanie.
(ms)

Zgodnie z założeniami programu,
mają być rozpatrywane w ciągu
90 dni, a podpisanie umowy na
dotację lub pożyczkę poprzedzi
wizja lokalna.

„Czyste powietrze” ostatnią
szansą dla domków jednorodzinnych
Choć program „Czyste powietrze”
jeszcze nie ruszył, już wywołuje
kontrowersje. Na spotkaniu w
ratuszu nie brakowało pytań
(zwłaszcza jeśli chodzi o wysokość dochodów przy staraniach
o dotacje) i krytyki ze strony
mieszkańców. – Jeśli dobrze
rozumiem założenia programu,
mogę się ubiegać o dofinansowanie na modernizację instalacji
centralnego ogrzewania w swoim
domu, ale na wymianę dwudziestokilkuletniego pieca gazowego
już nie, mimo że jest przestarzały i
zanieczyszcza powietrze – dziwiła
się jedna ze złotoryjanek. – Piec
może pani wymienić z własnych
środków – tłumaczyła jej Alicja
Sobańska. – Ale to jakaś bzdura
jest i brak logiki, zwłaszcza że
dofinansowane będą piece w dopiero co budowanych budynkach!
– irytowała się kobieta.
Więcej o konkretnych procedurach i liczbach ma być wiadomo
na następnym spotkaniu, które
zorganizuje WFOŚ. Będzie miało
już charakter szkoleniowy – przez
4 godziny będzie można się m.in.
nauczyć, jak wypełnić wniosek.
Ma się odbyć najwcześniej po
20 sierpnia (pracownicy WFOŚ
przeprowadzą szkolenia w każdej gminie na terenie oddziału
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legnickiego).
Dodajmy na koniec, że program „Czyste powietrze” będzie
prawdopodobnie jedyną szansą dla mieszkańców budynków
jednorodzinnych na uzyskanie
dofinansowania do wymiany pieca na ekologiczny. Nie obejmie
ich już bowiem dotychczasowa
akcja dotowania wymiany pieców
prowadzona przez miasto Złotoryję z wykorzystaniem środków
WFOŚ, w której zbiorcze wnioski
o dotacje w imieniu mieszkańców
składał magistrat. – Wstrzymaliśmy na razie środki na realizację
tego programu. Będziemy chcieli
go jednak reaktywować, gdy ruszy
już „Czyste powietrze”. Ale tylko
dla wnioskodawców z budynków
wielorodzinnych – zapowiedziała
na spotkaniu w złotoryjskim ratuszu Alicja Sobańska.
Przypomnijmy, że do września
2017 r. złotoryjanie złożyli w
UM aż 115 wniosków o zwrot
połowy kosztów wymiany pieca.
Ratusz zrefundował przedsięwzięcia o wartości ok. 1 mln zł
– dotacje otrzymały 54 wnioski,
a zmiana systemu ogrzewania
z węglowego na ekologiczny
została przeprowadzona w: 18
budynkach jednorodzinnych, 33
mieszkaniach w kamienicach i 3
budynkach wielorodzinnych przy
ul. Zagrodzieńskiej (w każdym
z nich było 16 lokali mieszkalnych).
– Jest duże zainteresowanie
złotoryjan tym programem, dlatego chcemy go kontynuować,
nastawiając się jednak przede
wszystkim na dofinansowanie
wymiany pieców w śródmieściu,
bo tam jest najgorsza sytuacja
jeśli chodzi o piece węglowe –
zapowiedział burmistrz Robert
Pawłowski. – Musimy jednak
najpierw wiedzieć, co nam zaproponuje WFOŚ. A na konkretne
informacje w tej sprawie trzeba
będzie zaczekać prawdopodobnie
do jesieni.
Na portalu miejskim www.zlotoryja.pl została stworzona zakłądka
„czyste powietrze” z najnowszymi
informacjami o programie.
(as)

Złotoryjskie place zabaw wzbogacają
się o nowe urządzenia

N

a kilku terenach dla dzieci przy ulicach: Akacjowej, Rzemieślniczej, Łąkowej, Wojska Polskiego-Słonecznej, Jesiennej-Zimowej,
pl. Uciecha, Wojska Polskiego-Różanej zamontowane zostały nowe
elementy do zabawy. Wakacje to najlepszy czas na tego typu inwestycje. Łączna kwota wyniosła ponad 36 tys. zł brutto.
(ms)

Więcej informacji i zdjęć – na naszym portalu www.zlotoryjska.pl
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Sprzęt trafił
w dobre ręce

Były awanse, gratulacje
i podziękowania

W Urzędzie Miejskim w Złotoryi odbyło się uroczyste przekazanie nowego sprzętu ratowniczego sekcji medycznej
Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Poszukiwawczo-Ratowniczej.

We wtorek w sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji odbyły się
uroczyste obchody Święta Policji. W tym roku związane jest ono z obchodami 99. rocznicy
powstania formacji i zostało objęte honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych
i administracji Joachima Brudzińskiego. Podczas uroczystości złotoryjskim policjantom
wręczono odznaczenia, wyróżnienia oraz akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

S

przęt, który otrzymali złotoryjscy strażacy został zakupiony z
dwóch źródeł. Jednym z nich jest
Fundusz Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Ministerstwo
Sprawiedliwości. Dzięki tym środkom sekcja otrzymała defibrylator
z kardiomonitorem Lifepak 20E
oraz dwa mierniki wielogazowe.
Dotacja wyniosła 34 079,09 zł,
a wkład własny gminy miejskiej

zwoliły na sprawne i niezwykle
profesjonalne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych,
innych lokalnych zdarzeniach,
a także zabezpieczeniu szeregu
imprez. Otrzymany sprzęt będzie
bezpośrednio służył mieszkańcom naszej lokalnej społeczności,
zaś zaufanie, jakim ratownicy
cieszą się wśród złotoryjan, jest

W

obchodach uczestniczył
zastępca komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu insp. Dariusz Wesołowski.
Komendant powiatowy policji
w Złotoryi insp. Jacek Bandyk
podziękował funkcjonariuszom
za ich ciężką i odpowiedzialną
służbę, za narażanie własnego
życia i zdrowia dla ochrony życia
i zdrowia innych.
Oprócz podziękowań były także
nominacje na wyższe stopnie, które
otrzymało 25 policjantów, z czego 1
funkcjonariusz w korpusie oficerów
młodszych, 13 w korpusie aspirantów i 11 w korpusie podoficerów.

Dodatkowo insp. Wesołowski
wręczył nominację na stopień
inspektora policji komendantowi
Jackowi Bandykowi.
odczas uroczystości nie zabrakło również odznaczeń
związkowych, wyróżnień od
komendantów głównego oraz
wojewódzkiego policji. Z kolei
dzielnicowi, za zaangażowanie w
codziennej służbie na rzecz mieszkańców, zostali nagrodzeni przez
władze samorządowe powiatu
złotoryjskiego.
o części oficjalnej zebrani mogli posłuchać piosenek i pieśni

P
Złotoryi to 344,23 zł.
Z kolei w ramach tegorocznego złotoryjskiego budżetu obywatelskiego zakupiono zestaw
ratownictwa medycznego R1 (w
torbie, z opatrunkami Water Jel,
kompletem szyn Kramera oraz
deską ortopedyczną Iron Duck),
respirator micro VENT Advanced, a także system transportowy
SKED.
Dzięki zaangażowaniu złotoryjan projekt uzyskał 65 głosów.
Jego koszt wyniósł 16 800 zł.
Podczas spotkania zaprezentowana została także kamera termowizyjna zakupiona w tym roku ze
środków gminy miejskiej.
Na spotkaniu obecni byli sekretarz Włodzimierz Bajoński,
komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej bryg. Tomasz
Herbut oraz ratownicy sekcji
medycznej JPR.
– Jednostka Poszukiwawczo-Ratownicza jest formacją wybijającą
się na tle innych jednostek OSP
z terenu powiatu złotoryjskiego.
Wśród jej wielu sekcji szczególnie sprawnie działa grupa
ratownictwa medycznego, na wyposażeniu której, poza podstawowym sprzętem, znajduje się m.in.
samochód lekki ratownictwa
medycznego na podwoziu VW
Crafter. Ratownicy JPR w ubiegłych latach wielokrotnie brali
udział w różnego rodzaju akcjach
ratowniczych na terenie naszego
powiatu oraz całego województwa dolnośląskiego. Wkład i
zaangażowanie ratowników po-

najlepszym gwarantem na to, że
tak specjalistyczny sprzęt trafi
w dobre ręce i będzie wykorzystywany w sposób efektywny i
zgodny z jego przeznaczeniem
– uważa Magdalena Majewska z
UM Złotoryja.

P

(ms)

patriotycznych w wykonaniu grupy
przedszkolaków z Przedszkola
Miejskiego nr 2 w Złotoryi oraz Igi
Sikory, uczennicy II klasy Liceum
Ogólnokształcącego o profilu wojskowo-policyjnym z Zespołu Szkół
Zawodowych w Złotoryi.
a koniec delegacje Komendy
Powiatowej Policji w Złotoryi oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
złożyły kwiaty pod pomnikiem
funkcjonariuszy poległych w walce o bezpieczeństwo społeczności
ziemi złotoryjskiej.

N

(ms)

W Karkonosze tylko przez Świerzawę
– zakaz wjazdu do Lubiechowej
Koniec ze skrótem drogowym do Jeleniej Góry omijającym Świerzawę – powiat złotoryjski wprowadził ograniczenia w
ruchu tranzytowym na odcinku drogi biegnącym przez Lubiechową. Samochody jadące w kierunku Kapelli muszą się
kierować na Janochów.

O

graniczenia dotyczą ul.
Długiej w Lubiechowej,
która jest drogą powiatową. W
ostatnim czasie zyskiwała ona
coraz większą popularność jako
skrót na Karkonosze. Korzystali
z niej nie tylko lokalni kierowcy,
ale także ci z dalszych regionów
kraju, gdyż w urządzeniach nawigacyjnych pokazywana jest
jako trasa alternatywna. Wariant
przez Lubiechową skraca przejazd ze Złotoryi do Jeleniej Góry
o dobrych kilka minut i 3 km w
stosunku do podróży drogą wojewódzką.
Rosnący ruch tranzytowy coraz
bardziej dokuczał jednak mieszkańcom wsi. Lokalne władze
zwróciły się do zarządcy, czyli
Powiatowego Zarządu Dróg, o

rozwiązanie tego problemu. –
Droga jest tak wąska, że z trudem
mijają się na niej 2 pojazdy. Na

dodatek pobocza i nawierzchnia
w wielu miejscach są w bardzo
złym stanie technicznym, co
stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo. Powiatu złotoryjskiego
nie stać na razie na jej remont,
zdecydowano się więc na rozwiązanie w postaci ograniczenia
ruchu tranzytowego – mówi
Zbigniew Mosoń, zastępca burmistrza Świerzawy.
Na skrzyżowaniu w centrum
Lubiechowej (na zdjęciu obok)
ustawiony został zakaz wjazdu
w kierunku Kapelli. Nie dotyczy
on tylko mieszkańców posesji
położonych wyżej, służb komunalnych oraz straży pożarnej. Jest
też znak zakazu ruchu pojazdów
o rzeczywistej masie całkowitej
powyżej 8 t. Ci, którzy jadą w

kierunku Jeleniej Góry, muszą
skręcić na Janochów, czyli w
lewo zaraz za mostem w centrum
wsi.
Zakaz wjazdu obowiązuje tylko
w jedną stronę. Kierowcy jadący
od strony Kapelli w dół wsi mogą
przez nią przejechać bez ograniczeń – poza tym tonażowym, bo
pojazdy cięższe niż 8 t mają zakaz
ruchu w obu kierunkach.
Dodajmy, że aby dojechać
ze Złotoryi czy Świerzawy do
parkingu pod Okolem, również
należy się kierować drogą wojewódzką prowadzącą na Kapellę
i zjechać w prawo na Chrośnicę,
a następnie skręcić jeszcze raz w
prawo na Lubiechową.
(as)
fot. T. Przymus/facebook
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Bawią się pod chmurką – plac dla Chciała się zabić.
dzieci na Dworcowej gotowy
Tragedii zapobiegł policjant
Od poniedziałku dzieci mogą już korzystać z placu zabaw przy ul. Dworcowej. Inwestycja powstała dzięki złotoryjskiemu budżetowi obywatelskiemu.

P

lac zabaw „Pod chmurką” znajduje się
w niewielkim parku przy dworcu PKP.
To projekt, który w marcowym głosowaniu
w ramach budżetu obywatelskiego zdobył
53 głosy mieszkańców i zajął 5. miejsce.
Urząd Miejski w Złotoryi wyposażył plac
w 4 urządzenia zabawowe: wieżę ze zjeż-

dżalnią, piaskownicę, huśtawkę wagową
oraz bujak na sprężynie.
Wczoraj z uciech placu korzystali już
Michał i Oliwia, mali złotoryjanie zamieszkujący w kamienicy obok. Bardzo im się

podobało, że teraz mogą się bawić niedaleko
domu. – Był tutaj kiedyś plac zabaw, ale
zniszczyli go – skarżył się chłopiec. Teraz
aktywnie czas mogą spędzać nie tylko
dzieci, ale również ich rodzice – w ramach
tego samego projektu zamontowane zostały
2 urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek
i wioślarz.
Wszystko razem, licząc przygotowanie
terenu, kosztowało 19
080 zł.
W czwartek ma być
uroczyście otwarty zakątek dla seniorów przy
ul. Konopnickiej. To
kolejne z 6 zadań, które
weszły do tegorocznego
budżetu obywatelskiego. Cztery inne są już
zrealizowane: altana
grillowa przy Zielonym
Oczku, zakup sprzętu
do ratownictwa medycznego dla Jednostki
Poszukiwawczo-Ratowniczej w Złotoryi,
Aleja Złotych Ludzi i właśnie plac zabaw
na Dworcowej.
(as)

Policjant ze Świerzawy uratował życie kobiecie, która usiłowała popełnić
samobójstwo, połykając dużą ilość tabletek. Funkcjonariusz dotarł do niej
na czas i udzielił jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Niedoszła samobójczyni traﬁła do szpitala.

D

yżurny Komendy Powiatowej Policji
w Złotoryi otrzymał wieczorem zgłoszenie, z którego wynikało, że w jednej z
miejscowości na południu powiatu złotoryjskiego, na terenie działania świerzawskiego
posterunku, młoda kobieta chce odebrać
sobie życie. Na miejsce natychmiast zostały
wysłane służby ratunkowe. Pierwszy pod
wskazany adres dotarł kierownik Posterunku
Policji w Świerzawie. Po wejściu do mieszkania policjant zauważył 28-letnią kobietę.
Była przytomna, ale osłabiona. Twierdziła,
że połknęła dużą ilość tabletek. Puste opakowania po nich leżały na stole.

– Funkcjonariusz natychmiast wywołał u
kobiety odruchy wymiotne. W oczekiwaniu na przybycie pogotowia ratunkowego
udzielał jej wsparcia psychologicznego,
monitorował czynności życiowe, a przede
wszystkim zajmował ją rozmową, kiedy
usiłowała zasnąć – relacjonuje sierż. Dominika Kwakszys, oficer prasowy KPP
Złotoryja.
Kobieta została przewieziona przez karetkę pogotowia ratunkowego do szpitala,
gdzie otrzymała specjalistyczną pomoc
medyczną.

Informacja dotycząca wniosków o 500+,
świadczenia rodzinne i świadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego

(as)
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Single tracki u stóp wulkanu prawie go
Pod Ostrzycą powoli dobiega końca budowa ścieżek rowerowych typu single track. Raj dla rowerzystów powinien być gotowy w sierpniu. Leśne trasy, choć
bardziej dynamicznej jazdy na dwóch kółkach, o czym świadczy coraz więcej śladów na nawierzchni. Podobnie jest w Gozdnie, gdzie single trackiem będzie

S

ingle tracki budowane są w lesie
pomiędzy Proboszczowem a
Twardocicami. Powstać tam mają
3 pętle o różnym stopniu trudności
technicznych (dla początkujących
oraz bardziej zaawansowanych) i
łącznej długości 13,6 km. Większą
część stanowić będą jednokierunkowe ścieżki rowerowe o szerokości do 1 m poprowadzone po
naturalnym lub kamienistym podłożu. Ich długość wyniesie prawie
11 km. Pozostałe odcinki pobiegną
po już istniejących drogach leśnych
– wygodnych, utwardzonych, o nawierzchni szutrowej. Choć to teren
zaledwie podgórski, na trasach nie
zabraknie malowniczych miejsc
i widoków na Ostrzycę i Pogórze
Kaczawskie.
Spora część sekcji single tracków
jest już przejezdna, trzeba jednak

pamiętać, że to wciąż plac budowy. Przebieg tras jest wytyczony
w terenie, ale nie wszędzie nawierzchnia jest już utwardzona. W
miarę bezpiecznie pokonać można
całą trasę o nazwie „Pod Ostrzycą”
(niebieska, o charakterze rekreacyjnym). Do przejechania nadaje
się też niezbyt trudna zielona pętla
prowadząca do kolonii Zielonki w
Twardocicach, choć bez przesadnego rozpędzania się – brakuje tutaj jeszcze kładek nad strumykami
i poboczy, przez co ścieżka w wielu miejscach przypomina na razie
nasyp pod kolejkę wąskotorową.
Druga część zielonego „singla” ma
na razie tylko wykorytowaną jezdnię, więc powrót na start możliwy
jest tylko drogą szutrową. Trwa
też budowa na najtrudniejszym,
najbardziej stromym i krętym od-

Wakacje w piątek
są ciekawsze
oczątek był „kolorowy i plastyczny”. Uczestnicy piątkowych warsztatów samodzielnie
wykonywali pudełka na przybory
szkolne, niebanalne opakowania
na prezenty, zaproszenia urodzinowe oraz barwne dekoracje
stołu.
Na kolejne piątki animatorzy ze
Złotoryjskiego Ośrodka Kultury
i Rekreacji zaplanowali zabawy
ruchowe oraz gry zespołowe i
integracyjne w plenerze, warsztaty
kulinarne z czytaniem przepisów, odmierzaniem składników,
poznawaniem ciekawostek o
owocach i warzywach oraz przydatnych gadżetach kuchennych,

kom ma być samoobsługowa
wypożyczalnia rowerów. Gmina
Pielgrzymka jest w trakcie procedur przetargowych.
Single tacki nie są zwykłymi
drogami rowerowymi służącymi
choćby do bezpiecznego pokonania drogi do pracy z pominięciem
korków ulicznych. Nie mają wymiaru praktycznego. Ich zadanie
jest zupełnie inne: dla jednych mają
aspekt rekreacyjny, bo pozwalają
pojeździć po lesie w bliskim kontakcie z naturą, drugim dostarczają
adrenaliny dzięki setkom ciasnych
zakrętów, nawrotów i hopek, z których składa się trasa. Są budowane
w sposób przyjazny dla środowiska.
Nadleśnictwo Złotoryja, które promuje single tracki, chce dzięki nim
udostępnić tereny leśne do celów
rekreacyjnych.

– Ruch w lasach rośnie, jest
duża presja społeczna na tereny
chronione. Do lasu idą już nie
tylko grzybiarze, jest też coraz
więcej rowerzystów. Mamy co
pokazać w naszych lasach, ale
chcemy też chronić miejsca
wrażliwe. Ścieżki pomogą nam
odpowiednio ukierunkować ruch
w lasach – tłumaczył rok temu
na naszym portalu nadleśniczy
Jacek Kramarz.
Single tracki pod Ostrzycą są
realizowane w ramach projektu
pn. „Ochrona cennych przyrodniczo terenów Gór i Pogórza
Kaczawskiego poprzez budowę
alternatywnych ścieżek i tras
rowerowych”. To partnerska
inicjatywa trzech gmin i złotoryjskiego nadleśnictwa, warta ponad
4,5 mln zł.

Piana z

Na początku lata nad złotoryjs
dziecięcych Wulkanów. Okaza

Z

W złotoryjskim ośrodku kultury ruszył cykl pn. „Wakacyjne
piątki”. Bezpłatne zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży
będą się odbywać przez 5 kolejnych tygodni.

P

cinku – czerwonym, prowadzącym
dookoła szczytu Ostrzycy.
– Ścieżki nie zostały jeszcze oddane do użytku, rowerzyści korzystają z nich na własną odpowiedzialność. Rowerzyści muszą uważać,
bo na trasie brakuje niektórych elementów i oznakowania. W ciągu
miesiąca inwestycja powinna być
jednak gotowa – dowiedzieliśmy
się od Marzeny Szkutnik z Urzędu
Gminy w Pielgrzymce.
Główny punkt startowy w
kompleksie single tracków pod
wygasłym wulkanem znajduje się
przy drodze szutrowej prowadzącej z Proboszczowa w kierunku
Ostrzycy – tuż obok parkingu i
zadaszonej wiaty. Projekt przewiduje też punkt dostępowy w
kolonii Zielonki.
Inwestycją towarzyszącą ścież-

filmy przeplatane zagadkami
sprawdzającymi znajomość bajek,
postaci bajkowych i wyzwań,
jakim muszą podołać, a także
kreatywny spacer historyczny po
Złotoryi wypełniony zagadkami
i krzyżówkami, ciekawostkami
o mieście i jego mieszkańcach, a
także zadaniami, które doprowadzą grupę do skarbu.
W zajęciach może wziąć udział
każde dziecko – nie obowiązują
wcześniejsze zapisy, nie ma też
opłat za uczestnictwo. Startują zawsze o godz. 10 i potrwają do 14.
Cykl zajęć zakończy się 17
sierpnia.
(as)

e względu na słabe zainteresowanie nie odbyły się biegi
dla dorosłych na 7 i 13 km, więc
organizatorzy skupili się na konkurencjach dla dzieci. Wykopali
kilka dołów i głębokich rowów,
usypali z ziemi parę górek, trochę
nabłocili i zwieźli stosy opony,
w tym dwie gigantycznych rozmiarów. Do współpracy wciągnęli strażaków z Brochocina i
Grodźca. Wyszedł z tego całkiem
ciekawy tor przeszkód, na którym wielu biegaczy przeceniło
swoje siły. Wielu wymęczył do
tego stopnia, że do mety zamiast
biec człapali, ciągnąc ciężko
nogę za nogą.
Hitem tegorocznego Biegu
Małego Zdobywcy Wulkanów
był ustawiony tuż przed metą
niewielki basen z pianą gaśniczą, której napuścili strażacy.
Trudność polegała na tym, że
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otowe. Rowerzyści już testują
jeszcze bez oznakowania, już teraz przyciągają amatorów
można dojechać na wieżę widokową.
Rowerem na wieżę widokową

Prace nad single trackami w ramach
tego samego projektu trwają również w okolicach Gozdna. Inwestycję prowadzi gmina Świerzawa.
Pętle powstają po obu stronach
drogi z Gozdna do Świerzawy: po
wschodniej stronie krótsza, prowadząca do Rzeszówka, i dłuższa po
zachodniej stronie asfaltu, wijąca
się po zboczach wzgórza Zawada.
Tę drugą wyraźnie już widać w
lesie, gdy przejeżdża się drogą
powiatową. Ma swój początek na
parkingu leśnym kilkaset metrów za
Gozdnem w kierunku Świerzawy.
Na krótszą najlepiej wjechać z kolei
z leśnej drogi odchodzącej z miejsca
biwakowego na peryferiach Gozdna
w stronę Rzeszówka (dojazd szutrową drogą pożarową z centrum wsi w
kierunku wschodnim).

Ścieżki nie są jeszcze dokończone. Bardziej zaawansowana jest
krótsza pętla, trawersująca w wielu
miejscach w malowniczy i momentami dość karkołomny sposób zbocze wąwozu (co ciekawe, po drodze
meandruje też po łące dziurawca).
Łatwiej ją również znaleźć w lesie,
mimo braku na chwilę obecną
oznakowań. I chociaż na razie
można na niej jeszcze wywinąć orła
przy pokonywaniu dróg leśnych
przecinających „singla” (uwaga!
głębokie koleiny), pokłuć się jeżynami (zarastają ślad) czy wpakować
w wielką kałużę (nawierzchnia
miejscami slabo odwodniona), to
efekt finalny zapowiada się imponująco. Ścieżka co prawda nie jest
jeszcze zapętlona, ale skoro jeden
kierunek jazdy będzie dopiero wytyczany, da się pojeździć kilka kilo-

metrów po lesie tam i z powrotem.
Choć trzeba się liczyć z tym, że zza
zakrętu wyjedzie inny rowerzysta,
który niecierpliwie odlicza kolejne
metry „singli” wydzierane lasowi.
Bo takich nie brakuje.

Single tracki pod Gozdnem mają
tworzyć jeden system z pozostałymi jednokierunkowymi pętlami
powstającymi na terenie naszego
powiatu: na Okolu, w Wojcieszowie i pod Ostrzycą. Łącznie będzie
to 66 km ścieżek. – Oznakujemy
przejazdy z jednej pętli na drugą
po drogach gminnych i szutrowych. Usiedliśmy nad mapami i
wszystko już mamy zaplanowane.
Na samo oznakowanie ścieżek
przeznaczonych zostanie ok. 100
tys. zł – zapowiada burmistrz
Świerzawy Józef Kołcz. Gmina
przygotowuje też wydawnictwa
promocyjne z mapami ścieżek,
które wyda wkrótce w kilkunastu
tysiącach egzemplarzy. – Trzeba
nam miesiąca, by dokończyć budowę single tracków. Na początku
października planujemy oficjalnie
je otworzyć – dodaje burmistrz.

Równolegle do kolejnych kilometrów ścieżek gmina Świerzawa
buduje na szczycie wzgórza Zawada drewnianą wieżę widokową. To
do niej będzie prowadziła dłuższy
z single tracków koło Gozdna. Jest
już prawie na ukończeniu, choć
oficjalnie jeszcze nie została dopuszczona do użytku. 20-metrowej
wysokości budowla wyraźnie
wybija się ponad linię drzew. Od
mieszkańców Gozdna dowiedzieliśmy, że w tym miejscu ponoć stała
ponad 30 lat temu wieża obserwacyjna, z której alarmowano o pożarach lasu. Zawaliła się. Ta nowa
z całą pewnością będzie jednym
z lepszych, jeśli nie najlepszym
punktem widokowym na Pogórze
i Góry Kaczawskie oraz sąsiednie
pasma górskie, jak Karkonosze.
Panoramy są naprawdę przednie.
(as)

zamiast lawy na mini-Wulkanach

skim zalewem biegały… „bałwany”. Było biało, ale nie od śniegu, tylko od piany do gaszenia pożarów, która była jedną z przeszkód na trasie
ała się strzałem w dziesiątkę.
w poprzek ułożone były belki,
które trzeba było pokonać dołem.
Techniki przejścia były różne:
jedni po prostu z pasją nurkowali,
inni z obrzydzeniem się gimnastykowali, by utrzymać twarz
ponad pianą. Zdecydowanie
przebiła ona słynny rów z błotem, który jest przecież znakiem
firmowym imprezy.
W zawodach wystartowało 50
dzieci i młodzieży. Wśród nich
także tacy, którzy w Biegu Małego Zdobywcy Wulkanów biorą
udział od samego początku. Jak
Janek Naklicki ze Złotoryi, który
biegł we wszystkich dotychczasowych edycjach. Zaczynał
dwie kategorie wiekowe niżej,
teraz w tej najstarszej zajął 3.
miejsce. – Dobrze się biegło,
pogoda nie najgorsza, w rowie z
błotem trochę trzeba było kombinować, żeby nie ugrzęznąć po

kolana, bo to kosztowało dużo
sił, ale generalnie impreza na
plus – powiedział kilka minut po
przybiegnięciu na metę, wciąż
jeszcze ciężko dysząc.
Dorośli tym razem nie startowali, ale to nie znaczy, że zabra-

kło ich na trasie. Tatusiowie i
mamusie trzymali za ręce swoje
najmłodsze pociechy w Biegu
Przedszkolaka. Trzymali tylko na
początku dystansu, bo część maluchów tak wyrwała do przodu,
że rodzicom trudno było utrzy-

mać tempo, zwłaszcza na tych
przeszkodach, na których liczył
się spryt. Przedszkolaki o miejsca na podium nie rywalizowały,
ale na trasie i tak nie brakowało
emocji – dla dzieci, które głośno
artykułowały swój zachwyt przy
kolejnych przeszkodach, była to
po prostu największa przygoda
w życiu. Najmłodsze z nich nie
miały jeszcze nawet dwóch lat.
Podsumowując: trasa tegorocznych małych Wulkanów pokazała, że organizatorom inwencji i
pomysłów nie brakuje. Miejmy
nadzieję, że „bieg pocieszenia”
to nie pogrzeb imprezy, tylko
dobry prognostyk na przyszłe
lata.
Bieg zorganizował Złotoryjski
Ośrodek Kultury i Rekreacji we
współpracy z Urzędem Miejskim
w Złotoryi i Halą Sportową Tęcza. „Przewodnikiem” na trasie

był Mirosław Kopiński.
Klasyfikacje Biegu Małego
Zdobywcy Wulkanów
Klasy I-III, dziewczynki: 1.
Alicja Gawłowicz, 2. Aleksandra Lechowicz, 3. Lilianna
Kruszyna
Klasy I-III, chłopcy: 1. Hubert
Jadach, 2. Igor Juszczyk, 3. Franciszek Nowak
Klasy IV-VI, dziewczęta: 1.
Zuzanna Policht, 2. Hanna Jednoróg, 3. Magdalena Ząbek
Klasy IV-VI, chłopcy: 1. Piotr
Gawłowicz, 2. Paweł Glądała, 3.
Piotr Kuźmicki
Klasy VII i gimnazjum, dziewczęta: 1. Barbara Krawczuk-Dembczuk, 2. Dominika Ziemkiewicz,
3. Dobrosława Podwika
Klasy VII i gimnazjum, chłopcy:
1. Bartłomiej Glądała, 2. Kacper
Los, 3. Jan Naklicki
(as)
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Śledzili czerniaka w
Złotoryi. I wyśledzili
Boimy się czerniaka, o czym świadczy zainteresowanie sobotnią
akcją dermatologiczną w Rynku. Na bezpłatne badanie znamion na
skórze przyszło ponad 200 osób. Niestety, było wśród nich kilka,
które z podejrzeniem nowotworu zostały odesłane na głębszą diagnostykę.

Agata walczy z guzem
mózgu. Pomóż jej
wygrać życie!
Jest młoda, ambitna, pełna optymizmu i marzeń. Stanęła jednak na życiowym zakręcie, najtrudniejszym jak do tej pory. To złośliwy guz mózgu. Walczy o życie i nie poddaje się. Przeszła właśnie operację. Ale pilnie potrzebuje pieniędzy na niekonwencjonalną terapię. Jej miesięczny koszt wynosi
ponad 8 tys. zł. Rodzina zorganizowała publiczną zbiórkę. Potrzebuje jak
najszybciej zebrać na leczenie 200 tys. zł. Pomóc może każdy.

A
N

a złotoryjską starówkę zajechał w
sobotę RakTRACK – kolorowy bus,
który śledzi raka skóry. A przede wszystkim
próbuje go wyprzedzić i wyłapać jak najwięcej osób, którym grozi poważne zachorowanie. O godz. 11 zaczął badać złotoryjan
i znamiona na ich skórze – bezpłatnie, bez
skierowania i bez wcześniejszej rejestracji.
Mimo że pogoda sprzyjała bardziej odpoczynkowi nad wodą niż wizytom u lekarza,
chętnych nie brakowało, a dermatolog miał
ręce pełne roboty. Ci, którzy musieli odczekać chwilę na swoją kolej, mieli „zakaz”
smażenia się w słońcu – mogli skorzystać
z białych parasolek, by ochronić się przed
szkodliwym promieniowaniem UV.
Badanie było bezinwazyjne i bezbolesne. –
Pani doktor bada znamiona za pomocą dermatoskopu. Jest to, potocznie mówiąc, lupa
ze światełkiem, dzięki której znamiona są
oglądane w powiększeniu 10-20-krotnym.
Lekarz wskazuje, czy wszystko jest w
porządku czy też znamię wymaga dalszej
konsultacji, bo jest w nim coś niepokojącego – tłumaczyła Katarzyna Kozłowska z
kampanii „UVaga – wyprzedź czerniaka!”,
organizowanej przez dwie fundacje: Rosa
i Sensoria.
Na 202 przebadane w Złotoryi osoby
wystąpiły 3 podejrzenia czerniaka. Kilkunastu kolejnym dermatolog zalecił wycięcie
znamion, które grożą poważnym zachorowaniem.
łotoryja była 15. miastem na trasie tegorocznej kampanii i jedynym na Dolnym Śląsku, które odwiedził RakTRACK.
Nic więc dziwnego, że bus do bezpłatnego
badania znamion wzbudził duże zainteresowanie nie tylko mieszkańców, ale i mediów.
Wyruszył do nas z Gdyni i przyjechał m.in.
przez Mazury, Podhale i Śląsk.
– Mamy już na swoim koncie ponad 2,7 tys.
przebadanych osób. Jeździmy po Polsce
przez cały pierwszy miesiąc wakacyjny.

Z

W każdym z miast, które odwiedziliśmy,
nasi lekarze przynajmniej u 5 osób wykryli
niepokojące znamiona. Akcja ma więc sens.
Polacy chcą się badać, a my chcemy im to
ułatwiać i docierać także do mniejszych
miejscowości, gdzie jest utrudniony kontakt
ze specjalistami – podkreśla Aleksandra
Zygmunt z Fundacji Rosa. Ze Złotoryi
RakTRACK pojechał szukać czerniaka u
mieszkańców Zielonej Górze. Cała akcja
zakończy się 29 lipca w Świnoujściu.
ciepłe letnie dni chętnie wystawiamy
ciało na działanie promieni słonecznych, marząc o pięknej, brązowej opaleniźnie. Zwykle nie myślimy wtedy o tym, że
słońce to nie tylko przyjaciel pomagający
w produkcji witaminy D, ale równocześnie
źródło promieniowania UV mogącego stać
się przyczyną powstawania nowotworów
skóry. Pamiętajmy: na czerniaka każdego
roku zapada ok. 2,5 tys. Polaków. Wczesne
wykrycie tego nowotworu skóry daje ponad
90 proc. szans na wyleczenie.
– Niepokojące zmiany mogą wystąpić nie
tylko na skórze, ale również w gałce ocznej,
na błonach śluzowych i pod paznokciem.
Polacy najczęściej udają się do lekarza dopiero w momencie, gdy znamiona przybierają
duże kształty, zaczynają krwawić lub boleć.
Korzystajmy z każdej nadarzającej się okazji,
by się zbadać i porozmawiać ze specjalistą,
także podczas wakacji. Nierzadko w ten
sposób uratujemy zdrowie i życie swoje lub
bliskiej osoby – podkreśla dr hab. Michał
Sobjanek, specjalista dermatologii i wenerologii z Kliniki Dermatologii, Wenerologii
i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego, głównego partnera akcji.
Projekt zyskał patronat honorowy Ministra
Zdrowia, a także Rzecznika Praw Pacjenta,
Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i
Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

W

(as)

Nazwa mobilnego punktu badania znamion stanowi wynik gry słów: w języku
angielskim „truck” jest określeniem busa, a „track” oznacza śledzić. RakTRACK
ma więc podwójne znaczenie: to bus, który śledzi raka, a przede wszystkim go
wyprzedza.

gata Leśnik, złotoryjanka. Ma dopiero
27 lat. Zawsze pełna energii i z nadzieją patrząca w przyszłość. Od dziecka
marzyła, by zostać lekarzem stomatologiem. Sytuacja rodzinna nie pozwoliła jej
tego marzenia zrealizować, mimo że od
małego miała świetne wyniki w nauce – nie
poszła na studia, bo musiała się opiekować
chorą babcia. Dwa lata temu zaczęła jednak
naukę w Wyższej Szkole Bankowej we
Wrocławiu. Świat stał przed nią otworem
i pełnymi garściami z tego korzystała. – Jej
podejścia do życia jest takie, że wszystko,
co robi, musi mieć znaczenie i nie może ot
tak po prostu przeminąć. Każdy dzień nie
był tylko zarobkiem na chleb, ale wyjątkowy i niepowtarzalny – opowiada Martyna
Ostrowska, starsza siostra pani Agaty.
Jak każdy z nas, ma swoje pasje i
marzenia. Uwielbia motoryzację i teatr,
fakultatywnie grała w grupie teatralnej
z wrocławskimi artystami z „Teatru na
bruku”, gdy tylko czas jej na to pozwalał.
Ucieczka w sztukę i odejście od codzienności karmiło ją energią na kolejne dni pełne
niełatwych wyzwań.
– Agatka zaczęła mieć problemy zdrowotne.
Najpierw dowiedziała się, że prawdopodobnie choruje na cukrzycę, przez co musiała
zmienić styl dotychczasowego życia. Z
cukrzycą da się żyć, jak sobie tłumaczyła.
Bardziej niepokoiła się atakami, które dostawała dość często, co przeszkadzało jej
w tym co lubi najbardziej – jeździć autem
– opowiada pani Martyna Ostrowska.
Zaczęło się od nagłych ataków drętwienia lewej strony ciała. Ataki pojawiały się
coraz częściej, dochodził do tego potworny
ból głowy i życie na środkach przeciwbólowych. Była u wielu specjalistów,
szukając przyczyn tych objawów. Dotarła
też do neurologa, zrobiła rezonans głowy.
I wtedy jej życie stanęło w miejscu... – Jest
guz w pani głowie – usłyszała po badaniu.
Ale pełnej diagnozy nie postawiono. Lekarze podjęli decyzję o zrobieniu biopsji.
Rodzina i znajomi trzymali kciuki z nadzieją, że to nic groźnego. Wyniki biopsji
były jednak bezlitosne. Dla pani Agaty
brzmiały jak wyrok. Rak. Złośliwy guz
mózgu – gwiaździak, rozlany, II stopnia,
o wymiarach 4,2 x 3,8 x 4 cm, który zaatakował półkulę mózgu odpowiedzialną za
ruch, czucie i mowę. Lekarze powiedzieli
pani Agacie, że musi poddać się operacji,
ale szanse na całkowite wyzdrowienie są
bardzo małe. Że może być kaleką, a po
operacji niestety zostanie jej nie więcej

niż 5 lat życia. Że radio- i chemioterapia
na pewno skrócą jej życie, ale bez tego
nie przeżyje nawet 3 lat. Że są w stanie
usunąć guza, ale jedynie w 40-80 proc.
Że całkowite usunięcie guza jest niemożliwe, bo komórki rakowe są wymieszane
ze zdrowymi. I że niestety przypadek jest
ciężki, a guz cały czas rośnie i trzeba jak
najszybciej operować.
– Wtedy postanowiliśmy, że się nie poddamy tak łatwo i bez walki. Zaczęliśmy
dużo czytać na temat leczenia glejaka
mózgu. Pojawiła się nadzieja – jest szansa
na leczenie niekonwencjonalną metodą,
olejem CBD i CBG. Niestety, takie leczenie to ogromny koszt , który miesięcznie
przekracza 8 tys. zł i w dodatku w żadnym
wypadku nie wolno przerwać takiego leczenia, bowiem komórki rakowe zaatakowane olejem są bardzo rozjuszone i chwila
przerwy, nawet 24-36 godzin, wykorzystują automatycznie do przeprowadzenia
skomasowanego kontrataku i wtedy nic ich
nie powstrzyma przed rozrostem i rozsiewem – tłumaczy pani Martyna.
Kilka dni temu Agata Leśnik przeszła
operację. Lekarze nie usunęli jednak całego guza. – Wg lekarzy, była szansa na
to, że po operacji zostanie jedynie osocze
bądź torbiel. Czekaliśmy na biopsję tego,
co zostało. Ale przyszła właśnie informacja, że jest to jednak III stopień raka.
Jest bardzo złośliwy i nie wiadomo, czy
nie odrośnie – mówi Monika Siemieniec,
przyjaciółka chorej.
Teraz pani Agata zaczyna leczenie,
czyli radioterapię i kurację o lejami CBD
i CDG. Musi mieć stałych lekarzy prowadzących, zwłaszcza onkologa i neurologa.
Rodzina zorganizowała zbiórkę pieniędzy
na jej leczenie na platformie internetowej
zrzutka.pl. – Wierzymy, że nam się uda
pokonać tego gada w mózgu i Agatka
będzie mogła spełnić swoje marzenia o
rodzinie, dzieciach i ukończeniu studiów.
My się nie poddamy i będziemy walczyć
do końca, ale bez was i waszego wsparcia
nie damy rady. Dajmy jej szansę na życie!
– zwraca się pani Martyna do wszystkich
ludzi dobrej woli, którzy chcieliby pomóc
jej siostrze.
Na pełną kurację trzeba uzbierać ok. 200
tys. zł. Do dziś zarejestrowano wpłaty na
kwotę blisko 13 tys. zł.
Link do strony, na której prowadzona jest
zbiórka, można znaleźć na naszym portalu
www.zlotoryjska.pl.
(as)
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Mamy ze Świerzawy mogą wracać do pracy – dziećmi zajmie się żłobek
Żłobek w Świerzawie skończony. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych, ale efekt końcowy może się podobać. Ruszył nabór dzieci do placówki.
Rodzice są zadowoleni, bo przynajmniej przez rok żłobek będzie niemal za darmo – dzięki dodatkowym funduszom zewnętrznym, które gmina pozyskała
na jego rozruch.

T

rudno w to uwierzyć, ale to
dopiero drugi żłobek publiczny
prowadzony przez gminę na terenie
powiatu złotoryjskiego. Do tej pory
jedynym tego rodzaju obiektem była
placówka w Złotoryi przy ul. Letniej.
Nie ma się więc co dziwić, że zakończenie budowy żłobka to w Świerzawie spore wydarzenie. – Wydarzenie
historyczne – uśmiecha się burmistrz
Józef Kołcz.
Żłobek w powojennej Świerzawie
kiedyś ponoć funkcjonował, ale było to
już dawno temu. Przez wiele ostatnich
lat matki, które rezygnowały z urlopu
wychowawczego i wracały do pracy,
woziły swoje pociechy do Złotoryi lub
Jeleniej Góry, albo szukały opiekunek.
W miasteczku i całej gminie był to
poważny problem społeczny – wg
szacunków miejscowego ratusza, na
terenie Świerzawy jest ok. 150 dzieci
w wieku „żłobkowym”, czyli takich,
które nie ukończyły 3 lat i nie mogą
pójść jeszcze do przedszkola.
– Gdy przeprowadzaliśmy ankiety
czy rozmawialiśmy z mieszkańcami
na temat najpilniejszych inwestycji,
żłobek był jednym z tych zadań,
które pojawiały się najczęściej wśród
postulatów. Przez długi czas jednak
w funduszach europejskich nie było
środków na budowę tego typu placówek – tłumaczy Józef Kołcz, który jest
burmistrzem Świerzawy od 16 lat.

Pieniądze w końcu się pojawiły 2
lata temu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Świerzawa zgłosiła swój projekt i
w konkursie na inwestycje
w infrastrukturę społeczną
przeznaczoną do opieki nad
dziećmi do 3. roku życia
zajęła 1. miejsce. Pod koniec
2016 r. gmina otrzymała 85procentowe dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego do
budowy żłobka.

która stanęła kilka lat temu. Budynek
został tak wykonany, by był przyjazny i bezpieczny dla dzieci oraz osób
niepełnosprawnych. Ogrzewanie
schowane jest w podłodze, a z kranu

Im więcej dzieci, tym
więcej opiekunów

Inwestycja ruszyła w zeszłym
roku, choć nie bez problemów. Władze gminy miały trudności
ze znalezieniem wykonawcy – 2 przetargi nie przyniosły rozstrzygnięcia. W
końcu zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym OL-ANN z
Wałbrzycha w trybie zamówienia z
wolnej ręki. Firma zdecydowała się
postawić parterowy obiekt o ponad
200-metrowej powierzchni użytkowej
za 1,2 mln zł, wraz z wyposażeniem.
Żłobek został wybudowany w
gminnym kompleksie oświatowym
znajdującym się zaraz na początku
Świerzawy, niedaleko stacji kolejowej. Są tu już podstawówka i przedszkole oraz nowa hala gimnastyczna,

leci woda o stałej temperaturze 32
stopni C, więc nie ma ryzyka, by
maluchy się poparzyły. Parapety znajdują się na takiej wysokości, by przez
okno mogły wyjrzeć na dwór nawet
najmłodsi podopieczni. W środku są
dwie sale dziennego pobytu i z każdej
jest wyjście na ogrodzony plac zabaw.
Jest też kuchnia mleczna. Żłobek jest
podłączony do ekologicznej kotłowni na biomasę zasilającej gminne
obiekty, ale może też być ogrzewany
pompą ciepła.
Gmina zatrudniła już dyrektora,
którym została Dorota Wolska. Kilkanaście dni temu ogłoszony został

nabór do placówki na rok szkolny
2018/2019. Przyjmowane są dzieci
od 20. tygodnia życia do lat 3. Do
poniedziałku 16 lipca rodzice złożyli
10 podań. Żłobek może przyjąć 30
dzieci. – To obłożenie docelowe. Jeśli do września
nie uda się znaleźć takiej
liczby dzieci, placówka i
tak ruszy po wakacjach.
Od tego, jakie będzie zainteresowanie rodziców
żłobkiem, uzależniona jest
jednak liczba opiekunów,
których zatrudnimy. Jeśli
znajdą się chętni na wszystkie miejsca, pracę znajdzie
5 opiekunów – tłumaczy
burmistrz Kołcz. Gmina
zatrudni też pielęgniarkę i główną
księgową.

Opieka za pieniądze unijne

Problemów z naborem być nie
powinno, bo władze Świerzawy
zadbały o odpowiednią zachętę dla
rodziców. To opłata za pobyt dziecka w żłobku, która w pierwszym
roku funkcjonowania placówki będzie symboliczna. Rodzicie zapłacą
tylko 30 zł miesięcznie za posiłki
(dostarczane w formie cateringu).
W kolejnym opłaty nie będą dużo
wyższe. Jest to możliwie dzięki
dodatkowym środkom z RPO, jakie
gmina pozyskała na rozruch pla-

cówki w ramach innego projektu pn.
„Nowa szansa – uruchomienie żłobka w Świerzawie”. Jego realizacja
ma kosztować 1,29 mln zł, z czego
blisko 1,1 mln zł to dofinansowanie
z funduszy unijnych. W efekcie
przez 2 lata funkcjonowanie żłobka
opłacane będzie w głównej mierze
ze środków zewnętrznych.
Wśród rodziców ze Świerzawy
panuje zresztą przekonanie, że pieniądze wydane na gminny żłobek to
dobrze wydane pieniądze. – To duże
ułatwienie dla kobiet, które chcą
wrócić do pracy i nie mają co zrobić
z dzieckiem. Nie zawsze mamy na
miejscu dyspozycyjnych dziadków,
którzy mogą nam pomóc w opiece.
Szkoda tylko, że tak późno władze
wpadły na pomysł stworzenia żłobka. Przez tyle lat rodzice z małymi
dziećmi musieli radzić sobie własnymi siłami – mówi pani Magdalena,
mieszkanka miasteczka, która kilka
miesięcy temu urodziła syna.
Rodzice i opiekunowie prawni
zainteresowani zapisaniem swojego
dziecka do świerzawskiego żłobka
powinni dostarczyć karty zgłoszenia
wraz z wymaganymi dokumentami
do Urzędu Miejskiego w Świerzawie. Kartę zgłoszenia można pobrać
ze strony www.swierzawa.pl bądź w
Biurze Obsługi Interesanta w UM.
(as)
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Z pedagogicznych zbiorów
BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA, ul. Szkolna 1, tel. 76 878 36 61,
e-mail: zlotoryja@dbp.wroc.pl, www.dbp.wroc.pl/zlotoryja.
Czynna – poniedzia³ek: 9-15, wtorek-pi¹tek: 12-17.
Jakoniuk-Diall A. (red.), Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły – Monografia jest
wynikiem namysłu nad warunkami ułatwiającymi adaptację szkolną dzieci nie(do)
słyszących. W poszczególnych tekstach pojawiają się odpowiedzi na pytania: Jak
przygotować dziecko z wadą słuchu poprzez edukację przedszkolną do przekroczenia
progu szkoły? W jaki sposób oceniać gotowość szkolną dziecka nie(do)słyszącego? Jak
wspierać dziecko z wadą słuchu, uczęszczające do szkoły, by czuło się w niej szczęśliwe
i odnosiło sukcesy? Książka powstała z myślą o rodzicach, specjalistach oraz studentach, którym bliska jest problematyka wspomagania rozwoju dzieci nie(do)słyszących.
W działania na rzecz wyżej wymienionych osób zaangażowane są same autorki, które
łączą swoją pracę naukową z działalnością diagnostyczną i terapeutyczną w odniesieniu
do dzieci z wadą słuchu.

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

Uwaga Czytelnicy! W okresie wakacyjnym,
tj. od 30 czerwca do 1 września MBP czynna:
poniedziałek: 9.00-17.00
wtorek: 9.00-16.00
środa: praca wewnętrzna
czwartek: 9.00-17.00
piątek: 9.00-16.00
sobota: nieczynne

REPERTUAR
INIEMAMOCNI 2
Minęło niemal 14 lat, odkąd film „Iniemamocni” studia Disney Pixar
pojawił się w naszym życiu. Jego kontynuacja właśnie wchodzi do
kin, więc to idealny moment na przypomnienie sobie tej rodziny
superbohaterów. W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej na zmiany! Podczas gdy Helen rozwija swoją karierę zawodową, jej mąż
Bob zostaje w domu z dziećmi, realizując się w zaciszu domowych
pieleszy. Ta nowa sytuacja jest trudna dla wszystkich, a pączkujące
nadprzyrodzone zdolności małego Jack-Jacka nie czynią jej łatwiejszą. Kiedy kolejny szwarccharakter planuje genialny i niebezpieczny
spisek, cała rodzina Iniemamocnych musi ponownie zjednoczyć siły, aby stawić czoła nowemu
wyzwaniu. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić – nawet dla Iniemamocnych.
Gatunek: animacja. Produkcja: USA. Reżyseria: Brad Bir.
Premiera: 13 lipca 2018. Czas trwania: 126 min.
Dni i godziny seansów:  27.07, godz. 16.10 2D 28.07, godz. 14.00 2D i 16.10 3D
 29.07, godz. 14.00 3D i 16.10 2D  30.07, godz. 16.10 2D  31.07, godz. 15.30 3D

SICARIO 2. SOLDADO
Matt i Alejandro powracają na pogranicze amerykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego barona, który trudni
się także przemytem broni dla terrorystów. To, co miało być szybką
i stosunkowo prostą misją, wkrótce przeradza się w prawdziwą
wojnę. Okazuje się bowiem, że Pentagon wydał zgodę na użycie
oddziałów specjalnych i ciężkiego uzbrojenia do bezwzględnej
walki z sojusznikiem terrorystów. Matt i Alejandro wiedzą, że te
metody na pograniczu zamiast przynieść upragniony skutek, mogą
wywołać katastrofę. Alejandro podejmuje się samotnej misji po
drugiej stronie granicy, która każe mu się cofnąć w głąb mrocznej
przeszłości, o której tak pragnął zapomnieć.
Gatunek: thriller. Produkcja: USA. Czas trwania: 120 min.
Premiera: 20 lipca 2018. Reżyseria: Stefano Sollima.
Obsada: Benicio del Toro („Sicario”, „Traffic”, „Podejrzani”, „21 gramów, „Nożownik”), Josh Brolin („Sicario”, „To nie jest kraj dla starych ludzi”, „Everest”), Catherine
Keener („Kapitan Phillips”, „Wszystko za życie”, „Capote”).
Dni i godziny seansów:  27.07, godz. 20.10  28.07, godz. 20.10
 29.07, godz. 20.10  30.07, godz. 20.10

NA PLAŻY CHESIL
Podczas podróży poślubnej młoda para musi stawić czoła emocjom,
które do tej pory przed sobą skrywali, a ich wspólna przyszłość
zależy od jednej nocy, po której nic nie będzie już takie samo. Para
nowożeńców przybywa do hoteliku na południowym wybrzeżu
Anglii, by spędzić tam noc poślubną. Florence i Edward pochodzą z
zupełnie różnych światów. Ona jest córką biznesmena i utalentowaną
skrzypaczką, on studentem historii, skorym do nagłych wybuchów
gniewu. On żyje w stanie podniecenia, nie mogąc doczekać się rozkoszy pierwszej nocy. Ona jest pełna obaw, a myśl o małżeńskim
rytuale wzbudza w niej na przemian odrazę i lęk. Ich wspólna przyszłość zależy od jednej
nocy, po której nic już nie będzie takie samo.
Gatunek: romans. Produkcja: Wielka Brytania. Premiera: 13 lipca 2018.
Czas trwania: 110 min. Reżyseria Dominic Cooke. Obsada: nominowana do Oscara
Saoirse Ronan („Lady Bird”), Billy Howle („Dunkierka”), Emily Watson.
Dni i godziny seansów:  27.07, godz. 18.20  28.07, godz. 18.20
 29.07, godz. 18.20  30.07, godz. 18.20  31.07, godz. 20.30

ANT-MAN I OSA
Po wydarzeniach przedstawionych w filmie „Kapitan Ameryka:
Wojna Bohaterów” Scott Lang aka Ant-Man boryka się z konsekwencjami swoich życiowych wyborów, tak w roli superbohatera,
jak i ojca. Kiedy stara się pogodzić życie rodzinne z obowiązkami
Ant-Mana, Hope van Dyne i dr Hank Pym powierzają mu kolejną
pilną misję. Scott musi ponownie założyć kostium Ant-Mana i
nauczyć się walczyć u boku Osy, aby wspólnie odkryć sekrety z
przeszłości.
Reżyseria: Peyton Reed. Gatunek: sci-fi.
Czas trwania: 120 min. Premiera: 3 sierpnia 2018.
Dni i godziny seansów:
 3.08, godz. 15.50 3D dubbing, 18.00 2D dubbing, 20.10 3D napisy
 4.08, godz. 18.00 3D dubbing, 20.10 2D napisy
 5.08, godz. 18.00 2D dubbing, 20.10 3D napisy
 6.08, godz. 15.50 2D dubbing, 18.00 3D dubbing, 20.10 2D napisy
 7.08, godz. 15.50 3D dubbing, 18.00 2D dubbing, 20.10 2D napisy
 10.08, godz. 14.00 2D dubbing, 20.00 2D napisy  11.08, godz. 20.00 2D napisy
 12.08, godz. 18.00 3D dubbing, 20.10 3D napisy
 13.08, godz. 14.00 2D dubbing, 20.00 2D napisy
 14.08, godz. 14.00 3D dubbing, 20.00 2D napisy

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

REPERTUAR
KSIĄŻĘ CZARUŚ
Dawno, dawno temu niegodziwa Królowa rzuciła urok na małego
Księcia Czarusia. Jej zaklęcie sprawia, że każda napotkana przez
młodzieńca dziewczyna z miejsca zakochuje się w nim i chce być
jego żoną. Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Śpiąca Królewna – każda
z nich święcie wierzy, że przystojny książę chce ożenić się właśnie z
nią. Jednak ojciec Czarusia, świadomy klątwy, jaka ciąży nad synem,
ma już dość sercowego chaosu panującego w królestwie i stawia przed
chłopakiem ultimatum. Albo odnajdzie miłość życia i ustatkuje się, albo straci prawo do
tronu. Czaruś, wspierany przez sprytną złodziejkę Laurę, wyrusza więc w pełną przygód
podróż, w poszukiwaniu sposobu na zneutralizowanie zaklęcia. Czy zdoła pokonać klątwę
i znaleźć „tę jedyną”, zanim będzie za późno?
Gatunek: animacja. Produkcja: USA/Kanada 2016. Czas trwania: 86 min.
Premiera: 27 lipiec 2018. Scenariusz i reżyseria: Ross Venokur („Rabusie fistaszków”).
Obsada polskiego dubbingu: Karol Jankiewicz („Czarownica”, „Gnomy rozrabiają”, „Samoloty”), Weronika Bochat („Vaiana: Skarb oceanu”, „Jej Wysokość Zosia”,
„Barbie: Gwiezdna przygoda”), Ewelina Lisowska („Rysiek Lwie Serce”), Honorata
Skarbek („Sing”), Marta Gałuszewska (po raz pierwszy w dubbingu), Przemysław Nikiel
(„Avengers”, „Asterix i Obelix: Misja Kleopatra”, „Hotel Transylwania 2”), Jarosław
Boberek („Shrek”, „Madagaskar”, „Trolle”).
Dni i godziny seansów:  3.08, godz. 14.00 3D  4.08, godz. 14.30 3D i 16.00 2D
 5.08, godz. 14.30 2D i 16.00 3D  6.08, godz. 14.00 2D  7.08, godz. 14.00 2D

CO W TRAWIE PISZCZY
Pasikonik Tonik jest prawdziwym włóczykijem. Przemierza świat w
podskokach, nigdzie nie zagrzewając dłużej miejsca. Pewnego dnia trafia
na łąkę tak piękną, że postanawia zatrzymać się tu na dłużej. Szczególnie,
że wpadła mu w oko urocza i dobra Królowa Pszczół Margerytka. Zakochany polny konik gotów jest na wszystko, by mieszkańcy łąki uznali
go za dobrego kumpla, a nawet przyjaciela. Niestety nie znając jeszcze
miejscowych „układów”, daje się omotać podstępnej osie i zamiast stać
się przyjacielem, mimo woli zasłuży na miano wroga łąki. Tonik jednak
nie daje się za czułki wodzić i zamiast się poddać i zwiać w świat, postanawia naprawić swe
błędy, obronić łąkę przed armią szerszeni i zasłużyć na serce królowej.
Reżyseria: Arnaud Bouron, Antoon Krings. Gatunek: komedia animowana.
Czas trwania: 88 min. Premiera: 20 lipca 2018.
Dni i godziny seansów:  10.08, godz. 16.20  11.08, godz. 16.00
 12.08, godz. 14.00  13.08, godz. 16.20  14.08, godz. 16.20

PATRYK
Życie Sary Francis stoi na głowie. Ostatnia rzecz, jakiej jej teraz trzeba to
mały, nieporadny ktoś, kim trzeba się opiekować. Szczególnie, jeśli ten
ktoś ślini się, chrapie i wyżera co lepsze kąski z kuchennego śmietnika.
A jednak! Sara dostaje w spadku rozpieszczonego, humorzastego mopsa,
który z niewymuszonym urokiem zmienia jej każdy dzień w chaos!
Wkrótce okaże się jednak, że ten czworonożny rozbójnik o spojrzeniu
niewiniątka ma w sobie takie pokłady ciepła i miłości, że nie sposób
mu się oprzeć. Niechciany kudłaty lokator staje się wkrótce najlepszym
przyjacielem Sary, a jej życie zaczyna nabierać zupełnie nowych barw, gdy okazuje się jak
wielu przystojniaków ma słabość do uroczych psiaków.
Reżyseria: Mandie Fletcher. Produkcja: Wielka Brytania. Gatunek: komedia familijna.
Czas trwania: 95 min. Premiera: 10 sierpnia 2018. Obsada: Jennifer Saunders, Ed Skrein,
Beattie Edmondson. Polska obsada dubbingowa: Julia Kamińska, Mikołaj Roznerski.
Dni i godziny seansów:  10.08, godz. 18.00  11.08, godz. 18.00
 12.08, godz. 16.00  13.08, godz. 18.00  14.08, godz. 18.00

JAK ZOSTAĆ CZARODZIEJEM
Zwariowana animacja scenarzystów „Epoki Lodowcowej 2” to pełna
magii opowieść o tym, że klucz do szczęścia zawsze leży w naszych
rękach. Bohaterem filmu jest nieśmiały chłopiec o złotym sercu i
bujnej wyobraźni. Marzy o przygodach, ale nie wierzy, że jakaś może
go tak naprawdę spotkać. Pewnego dnia niespodziewanie odkryje
przejście do innego, ekscytującego wymiaru. To, kogo tam spotka, w
głowie się nie mieści! Złośliwe trolle, czarnoksiężnik o wielkiej mocy,
tresowane smoki, balonowe ptaki, ale też zakręcona księżniczka, której
wpadnie w oko. Księżniczka bardzo wierzy w bajki, a szczególnie
w jedną z nich – o księciu, który pewnego dnia pojawi się, aby uratować jej królestwo.
Gdy potężny czarnoksiężnik rzuci czar na całą krainę, pogrążając ludzi w smutku, Terry
zostanie wybrańcem, który się z nim zmierzy. Czy chłopiec odnajdzie w sobie odwagę, by
stanąć twarzą w twarz z potężnym magiem? Czy można wyczarować radość? Wspólnie z
Terrym naucz się nowych zaklęć i odkryj moc, którą masz w sobie. Wystarczy uwierzyć,
że magiczny klucz do szczęścia jest w twoich rękach. Złośliwe trolle, tresowane smoki i…
mnóstwo śmiechu, czyli „Jak zostać czarodziejem”.
Reżyseria: Andres Cuturier. Gatunek: animacja. Produkcja: Meksyk/Wielka Brytania.
Premiera: 3 sierpnia 2018. Czas trwania: 97 min.
Dni i godziny seansów:  17.08, godz. 14.00  18.08, godz. 16.00  19.08, godz. 14.00
 20.08, godz. 14.00  21.08, godz. 14.00
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SZPIEG, KTÓRY MNIE RZUCIŁ
Audrey jest uroczą, ale raczej zwyczajną dziewczyną. Nie w
głowie jej szalone przygody, ryzykowne postępki, spontaniczne
porywy. Jej największą ekstrawagancją jest przyjaźń ze zwariowaną i nieprzewidywalną Morgan. Życie obu dziewczyn
zostanie wywrócone do góry nogami, gdy okaże się, że były
chłopak Audrey jest tajnym superagentem, którego tropem podąża oddział zawodowych zabójców. Na skutek fatalnego zbiegu
okoliczności Audrey i Morgan będą świadkami strzelaniny, po
której zostaną im w mieszkaniu dwa trupy i pendrive z supertajnymi informacjami, których poszukują wszystkie wywiady
świata. Żeby ratować skórę i świat, dziewczyny będą musiały z
dnia na dzień zmienić tożsamość, zwiać do Europy i stanąć do walki z armią facetów,
którzy już wkrótce poczują na własnej skórze, że nie ma sensu zgrywać Bonda w walce
z zakochaną kobietą.
Reżyseria: Susanna Fogel.
Gatunek: komedia.
Produkcja: USA. Premiera: 17 sierpnia 2018.
Czas trwania: 118 min.
Obsada: Mila Kunis, Kate McKinnon.
Dni i godziny seansów:  17.08, godz. 18.00  18.08, godz. 20.00
 19.08, godz. 18.00  20.08, godz. 20.00  21.08, godz. 18.00

SAMSON
Epicka opowieść o biblijnym superbohaterze z niezwykłym darem siły, wybrańcu Boga, który ma za zadanie wyzwolić swój
lud z niewoli. Po stracie miłości swego życia z winy okrutnego
księcia Filistynów, młody Hebrajczyk o nadprzyrodzonej sile
broni swego narodu, poświęcając wszystko, by pomścić swoją
miłość, swój lud i swojego Boga. Widowiskowe kino akcji w
gwiazdorskiej obsadzie, w filmie zobaczymy m.in.: Billy’ego
Zane’a, nagrodzonego Złotym Globem Rutgera Hauera, znanego
z sagi „Zmierzch” Jacksona Rathbone’a, Lindsay Wagner, Caitlin
Leahy oraz Taylora Jamesa w roli tytułowego Samsona.
Gatunek: dramat. Reżyser: Bruce MacDonald.
Produkcja: RPA/USA. Czas trwania: 110 min.
Premiera: 17 sierpnia 2018.
Dni i godziny seansów:  17.08, godz. 16.00
 19.08, godz. 16.00  20.08, godz. 18.00
 21.08, godz. 16.00  24.08, godz. 18.00
 25.08, godz. 20.00  26.08, godz. 20.00

303. BITWA O ANGLIĘ
Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii z rosnącym
przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę.
Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni
i doświadczeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAF-u. Z pomocą przybywają doborowi polscy lotnicy:
Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, Mirosław Ferić i Witold
„Tolo” Łokuciewski. To weterani, którzy pragną walczyć w
obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami. Początkowa
nieufność Brytyjczyków musi ustąpić wielkiemu szacunkowi,
jakim Anglicy zaczynają darzyć polskich pilotów. Tak powstaje
Dywizjon 303 imienia Tadeusza Kościuszki, który okazał się
być najskuteczniejszym oddziałem powietrznym w trakcie bitwy o Anglię. Bohaterom
przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów – to wynik, jakiego nie
udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi.
Gatunek: dramat/wojenny.
Produkcja: Polska/Wielka Brytania 2018.
Reżyseria: David Blair.
Premiera: 17 sierpnia 2018. Czas trwania: 110 min.
Obsada: Marcin Dorociński, Filip Pławiak, Iwan Rheon, Milo Gibson, Stefanie Martini, Adrian Zaremba, Sławomir Doliniec, Rafał Ferenc, Damian Dudkiewicz, Radosław
Kaim, Kamil Lipka.
Dni i godziny seansów:  17.08, godz. 20.10
 18.08, godz. 18.00  19.08, godz. 20.10
 20.08, godz. 16.00  21.08, godz. 20.10
 24.08, godz. 20.00  25.08, godz. 18.00
 26.08, godz. 18.00
 27.08, godz. 20.00  28.08, godz. 20.00.

Œwi¹teczne dy¿ury
 29 lipca czynna apteka „Nova” – Złotoryja, ul. Wojska Polskiego 4a, tel. 76 878 15 49.
 5 sierpnia czynna apteka „Vita” – Złotoryja, ul. Rynek 6/1, tel. 76 878 51 50.
 12 sierpnia czynna apteka „Dbam o zdrowie” – Złotoryja, ul. Hoża 11, tel. 76 878 70 01.
 15 sierpnia czynna apteka „Pod Arnik¹” – Złotoryja, pl. Matejki 11, tel. 76 878 35 15.
 19 sierpnia czynna apteka „Centrum” – Złotoryja, ul. Rynek 7, tel. 76 878 36 87.

STR. 14  NR 13 (1003)

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

Zdobył złoto w Gdańsku
Złotoryjanin Bartłomiej Roś wywalczył złoty medal mistrzostw Polski w tenisie ziemnym.

M

istrzostwa Polski w tenisie do lat 14 rozegrane
zostały w Gdańsku. Bartłomiej
Roś, grający w parze z Borysem
Zgołą (AZS Poznań), wywalczył

złoty medal. W grze finałowej
para Roś/Zgoła gładko pokonała
debel z Poznania (Marcinkowski/
Rytelewski) 6/3, 6/0.
To pierwszy taki sukces zło-

toryjanina, który szlifuje swoje
umiejętności tenisowe pod okiem
trenera Pawła Syrewicza.
(as)

Rozpoczęli od pływania
Złotoryjscy funkcjonariusze wystartowali w drugiej edycji mistrzostw Polski policjantów w
triathlonie.

Z

awody zostały przeprowadzone w zbiorniku wodnym
Mietków w Borzygniewie oraz na
drogach asfaltowych i szutrowych
wokół zalewu. Policjanci mieli do
pokonania dystanse: 950 m – pływanie, 45 km – jazda na rowerze,
10,5 km – bieg.

W mistrzostwach policjantów
wystartowało 28 funkcjonariuszy
z całego kraju. Ich zmagania
zostały zorganizowane w ramach
większej imprezy, w której udział
wzięło 509 sportowców.
W rywalizacji o puchar komendanta głównego policji st. sierż.

Krzysztof Korpecki uplasował
się na 12., a jego kolega sierż. szt.
Wojciech Łoziński na 15. miejscu
(w swojej kategorii wiekowej z
czasem 2:54:37 zajął 3. miejsce).
W kategorii open na 509 zawodników nasi policjanci zajęli kolejno
162. i 292. miejsce.
(ms)

Zwiedzili w nocy Wrocław
We Wrocławiu po raz szósty odbył się PKO Nocny Półmaraton. Oczywiście nie mogło na
nim zabraknąć złotoryjan.

W

tym roku w zmaganiach
uczestniczyła rekordowa
liczba biegaczy, których na starcie
stanęło aż 10 832, by powalczyć
z własnymi słabościami i z satysfakcją przekroczyć linię mety,
która znajdowała się na Stadionie
Olimpijskim.
Bieg rozpoczął się punktualnie o godzinie 22. Pierwszy na
metę wrocławskiego półmaratonu

wbiegł ubiegł Etiopczyk Mengistu Zelalem z czasem 1:03:55.
Pierwszą kobietą na mecie była
Agnieszka Gortel-Maciuk z czasem 1:14:49.
We Wrocławiu można było także
zobaczyć biegaczy ze Złotoryjskiej
Ligi Biegowej oraz OLAWS-a. W
barwach ZLB zaprezentowali się:
Andrzej Cukrowski, Agnieszka
Kubów, Aneta Jaworowska, Paulina

Dorsz, Ewa Kurek. W koszulkach z
napisem OLAWS pobiegli: Michał
Jokiel, Marcin Pawłowski, Adam
Skórka, Anna Ficner, Szymon
Kuca, Krzysztof Jaśkowski, Ewa
Łukasiewicz, Jacek Klonowski,
Aleksy Kołodziej, Kazimierz Bartków, Bogdan Bernat, Marian Kret,
Marcin Wilk, Anna Jaśkowska,
Magdalena Pleskacewicz.
(ms)

Podziwiali piękno Karkonoszy
Złotoryjscy biegacze rozpoczęli okres wakacyjny mocnym górskim bieganiem.

N

ajpierw Robert Kuriata ze
Złotoryjskiej Ligi Biegowej
bardzo dobrze zaprezentował się
w jednym z najtrudniejszych ultramaratonów górskich w Polsce „3x
Śnieżka = 1 x Mont Blanc”. Bieg
o długości 54 kilometrów z trzykrotnym wbiegnięciu na najwyższy
szczyt Karkonoszy złotoryjanin

pokonał w czasie 6 godzin 29
minut i 22 sekund, co dało mu 23.
miejsce w klasyfikacji generalnej
i 1. miejsce w kategorii wiekowej.
Bieg ukończyło 175 śmiałków.
kolei w Szklarskiej Porębie
odbył się Półmaraton Karkonoski. Zawodnicy mieli do pokonania trasę o długości ok. 21 km.

Z

Po 5 medali na głowę
Modelarze ze Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji
przywieźli worek medali z 13. edycji dolnośląskiego konkursu plastikowych i kartonowych modeli redukcyjnych o
puchar burmistrza Bogatyni.

W zawodach bardzo dobrze spisali
się złotoryjscy biegacze z ZLB
oraz OLAWS-a. 8. miejsce zajął
Michał Jokiel (czas 1:40:15), 38.
był Szymon Kuca (1:56:08), 205.
Andrzej Cukrowski (2:28:03), 322.
Agnieszka Kubów (2:44:53), 328.
Aneta Jaworowska (2:45:23).
(ms)

3 brązy i 2 wyróżnienia, a Jakub
Hami 3 srebra i 2 brązy. Instruktor
Stanisław Zawadzki zdobył najwięcej, bo aż 4 złote medale.
W konkursie udział wzięło 13
klubów z Polski i Czech. Złotoryjanie drużynowo zajęli 7. lokatę.
(ms)

N

asi modelarze przyzwyczaili
nas do tego, że z każdych zawodów przywożą sporo krążków.
Tym razem 6 przedstawicieli Złotoryi wywalczyło aż 29 medali.
Tomasz Słonina zdobył 2 złote, 1 srebrny i 2 brązowe. Karol
Tyszkiewicz 1 złoty, 2 srebrne i 3
brązowe. Wojciech Domzalski 2
złote, 1 srebrny i 1 brązowy. Piotr
Golik przywiózł do domu 2 srebra,

Pamięć uczczona,
puchary wręczone
Niemal 40 młodych tenisistów z całej Polski uczciło pamięć
Jerzego Szmajdzińskiego w VIII Memoriale OTK Skrzatów,
walcząc o trofea, punkty do klasyﬁkacji PZT, puchary ufundowane przez Urząd Miasta i burmistrza Roberta Pawłowskiego oraz cenne nagrody sponsorowane cyklicznie przez
Janusza Pawłowskiego.

G

ościem honorowym turnieju była Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, która podczas
uroczystego otwarcia wspominała
sylwetkę swojego tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej
męża i jednocześnie życzyła młodym adeptom „białego sportu”
wielu sukcesów na korcie oraz
udanych wakacji.
Podczas rozpoczęcia wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe
złote monety i foldery o Złotoryi.
W grze pojedynczej chłopców
zwyciężył Grzegorz Zemła (Tenis
Pro Piaseczno). Kolejne miejsca
zajęli: Mikołaj Czubak (Błonie
Kraków), Kasper Kulpa (Tenis
Lubin) i Maciej Zarębski (TP
Piaseczno).
Gra pojedyncza dziewcząt:
Oliwia Jędrzejak (AZS Poznań),
Alicja Koczocik (Orzeł War-

szawa), Martyna Śrutwa (Tenis
Lubin), Amelia Stochniał (AZS
AWF Wrocław). W awansie do
ćwierćfinałów zabrakło szczęścia
złotoryjskim skrzatkom: Natalii
Gagatek, Hannie Maciejak, Karolinie Czernatowicz i Annie Roś.
W finale debla chłopców Zarębski i Zemła (Piaseczno) pokonali
parę z Krakowa Czubak i Jan
Wygona 6/4, 6/2.
Debel dziewcząt wygrała para
Oliwia Jędrzejak (AZS Poznań) i
Antonina Helińska (SAT Szczecin).
Srebro wywalczyły Maja Nieradzik
(Zabrze) i Amelia Stochniał (Wrocław). Kolejne miejsce na podium
zajęły Martyna Śrutwa (Lubin) i
Nika Hurkacz (Wrocław).
Pary z ZTT Złotoryja (H. Maciejak i N. Gagatek oraz K. Czernatowicz i A. Roś) zajęły 5. miejsca.
(reds)

Nie udało się ustrzelić
miejsca na podium
Blisko medalu byli strzelcy złotoryjskiego Agatu podczas
rozegranych we Wrocławiu mistrzostw Polski kobiet i
mężczyzn. W arcytrudnej konkurencji olimpijskiej karabin
dowolny 3x40 strzałów nasz męski zespół zajął 4. miejsce.

D

aniel Romańczyk, Szymon
Słowik i Szymon Matuszewski zdobyli 3375 pkt. i przegrali medale z drużynami Legii
Warszawa, Zawiszy Bydgoszcz i
Kalibru Białystok.
– Bardzo liczyliśmy na medal
Daniela Romańczyka w jego koronnej konkurencji kdw 60 leżąc.
Daniel od początku sezonu osiągał
na ważnych zawodach krajowych
i zagranicznych bardzo wysokie
wyniki. Tym razem musiał uznać

wyższość swoich rywali, zajmując
6. miejsce – mówi trener Józef Zatwardnicki. Złotoryjski zawodnik
w rankingu tej konkurencji zajmuje jednak po pierwszym półroczu
1. miejsce w Polsce.
Zawiodły we Wrocławiu nasze
pistoleciarki w konkurencji psp
30+30. Sandra Musielak, Anna
Zapart-Dechnik i Ewa ZapartCzasławska zajęły 6. miejsce
zespołowo.
(as)

Z dziećmi przy stole
Z okazji Dnia Ojca w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji został rozegrany Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego o
puchar burmistrza Złotoryi.

O
Od lewej: Piotr Golik, Jakub Hami, Tomasz Słonina, Wojciech Domzalski,
Stanisław Zawadzki

rganizatorami tej imprezy
byli Urząd Miejski w Złotoryi, ZOKiR oraz ULKS URSUS
ZOKiR Złotoryja.
Na kolejnych stopniach podium
stanęli: Dariusz i Robert Borodaczowie, Nikodem i Dariusz Bo-

ruccy, Miłosz i Roman Boruccy,
Patryk i Łukasz Kozłowscy.
Nagrodę dla najmłodszego zawodnika otrzymał Ernest Piędel.
Zawody sędziował Mirosław
Rojek.
(ms)
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OG£OSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Kupię mieszkanie w Złotoryi. 2
pokoje, kuchnia, łazienka, parter lub I piętro, pow. ok. 36-42 m
kw. Kontakt: 506 244 007.
 Sprzedam mieszkanie w Złotoryi,
2 pokoje, CO gazowe, I piętro, 80
m kw., plus piwnica ok. 12 m kw.,
łazienka po remoncie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Cena 170 tys. zł, do negocjacji. Tel.
609 067 933.
 Mieszkanie do wynajęcia w Złotoryi przy ul. Podwale: 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, balkon, pow. 40
m kw. Umeblowane. Tel. 76 878 62
90, 76 300 00 76.
RÓŻNE
 Cyklinowanie, solidnie + schody. Tel. 697 143 799.

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

FOTOGRAFIA CYFROWA
Roman Szpala

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

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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Świerzawa
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 39 art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 50 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 (Dz.U. 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Świerzawie uchwały nr XLI/243/2018 z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Świerzawa. Zainteresowani
mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail: urzad@swierzawa.pl), w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Świerzawa.
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Świerzawa
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 39 ust. 1 i 2 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 (Dz.U. 2017 r., poz.
1405, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską
w Świerzawie uchwały nr XXXIX/227/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świerzawa.
Wnioski do studium mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail:
urzad@swierzawa.pl), w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i
Gminy Świerzawa.

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

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

RABATY:
 przy 3 emisjach – 10%  przy 5 emisjach – 15%  przy 10 emisjach – 20%
 z tytu³u umowy o sta³ej wspó³pracy – rabaty do negocjacji

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
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy
Świerzawa
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 r.,
poz. 1073, z późniejszymi zmianami) oraz
art. 39 ust. 1 i 2 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
(Dz.U. 2017 r., poz. 1405 z późniejszymi
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Miejską w Świerzawie uchwały nr
XLI/246/2018 z dnia 25 maja 2018 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Świerzawa.
Wnioski do studium mogą być wnoszone
w formie pisemnej, ustnie do protokołu,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zainteresowani mogą zapoznać się z
dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej
wymienionej zmiany studium w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac
Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail:
urzad@swierzawa.pl), w terminie do
dnia 30 sierpnia 2018 roku. Organem
właściwym do rozpatrzenia złożonych
wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy
Świerzawa.

GABINET NEUROLOGICZNY
Andrzej Maciejak

specjalista neurolog

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

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

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

USG serca, brzucha, tarczycy

DARMOWA
SZKOŁA RODZENIA
Szpitala Powiatowego im. A. Wolańczyka Sp. z o.o.
przy ul. Hożej 11 w Złotoryi

zaprasza na zajęcia w siedzibie szpitala,
które prowadzi położna Iwona Piendel
– oddziałowa Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego
w poniedziałki od godz. 17:00
Tel. kontaktowy: 691 970 014
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ZAGRODNO
Na podstawie art. 11 pkt 10, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017, poz. 1073, ze zm.)
oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017
r., poz. 1405) w związku z uchwałą Rady Gminy Zagrodno nr XXIII.120.2016
z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zagrodno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 3
sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, pok.
nr 23 od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno,
Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, w pok. nr 5 o godz. 13.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie studium, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zagrodno, na adres: Urząd
Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 21 września 2018 r.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 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. z 2017 r., poz.
1405) wymieniony wyżej projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w
okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Na podstawie art. 21 i art. 39 wyżej wymienionej ustawy zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie, danych o projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno,
prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekoﬁzjograﬁcznym.
W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ww. ustawy, każdy może złożyć uwagi do projektu
prognozy. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Zagrodno.
Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy Zagrodno, Zagrodno 52, 59-516 Zagrodno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 21 września 2018 r.
Wójt Gminy Zagrodno
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świerzawa
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi
zmianami) oraz art. 39 art. 40 w związku z art. 46 ust. 1 i art. 50 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 (Dz.U. 2017 r., poz. 1405, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Świerzawie uchwały nr XLII/250/2018 z dnia
28 czerwca 2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Świerzawa. Zainteresowani
mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Zainteresowani mogą składać
wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, Plac Wolności 60, 59-540 Świerzawa (e-mail: urzad@swierzawa.pl), w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz
Miasta i Gminy Świerzawa.
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Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych
prowadzonych na
prowadzonych
na terenie
terenie powiatu
powiatuzłotoryjskiego
złotoryjskiego
w sierpniu
sierpniu 2018r.
2018r.
w
Dzień
miesiąca
Dzień

miesiąca
1

Apteka pełniąca dyżur (nazwa, adres, nr telefonu)

Apteka pełniąca dyżur (nazwa, w
adres,
nrnocnej,
telefonu)
porze
w danym miesiącu,
niedziele i święta oraz inne dni wolne
w
następujących
dniach
w porze nocnej, w danym
miesiącu,
odi godz.
21:00
niedziele
święta8:00
orazdo
inne
dni wolne
od godz. 21:00 do 8:00
w następujących dniach
Apteka „VITA”, ul. Rynek 6/1,
od godz. 8:00 do 21:00
59-500 Złotoryja,
76/878-51-50
od godz.
21:00 do 8:00
Apteka„VITA”,
„DBAMul.
O Rynek
ZDROWIE”,
ul. Hoża 11,
Apteka
6/1,
59-500 Złotoryja, 73/669-81-08
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50

2

1

Apteka „HERBOWA”, pl. Wolności 46,

3

2

4

53

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

64
7

5

8

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

6

9

10
7
11

8

12

9

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

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

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

Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka „NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500
878-40-25
59-500Złotoryja,
Złotoryja,76/
76/854-92-56
Apteka„Centrum
„POD ZŁOTĄ
WAGĄ”,
Ul. J.
Apteka
Zdrowia”,
Ul. Staromiejska
2
Piłsudskiego
27,
59-500
Złotoryja
76/878-31-04
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52

10
14
11

16

12

17

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

13
18
19
14
20

15

21

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

16

22

23
17
24

18

25

19

26

20
27
28

21

29

22

30

23

31

24
25

59-500Złotoryja,
Złotoryja,76/87876/878-51-50
59-500
35-15
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
Apteka
„POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J.
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Piłsudskiego
27, 59-500 Złotoryja 76/878-31-04
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-500
76/ 878-31-04
59-550Złotoryja,
Wojcieszów,
75/712-52-82
Apteka
„CENTRUM”,
Ul. Rynek 7,
AptekaZłotoryja,
„ZDRÓJ”,
Kaczawska 7,
59-500
76/ ul.
878-36-87
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka
ul. Zdrowia”,
Rynek 6/1, Ul. Staromiejska 2
Apteka„VITA”,
„Centrum
59-500
59-500Złotoryja,
Złotoryja,76/878-51-50
76/750-01-52
Apteka„WIESIOŁEK”,
„ZDRÓJ”, ul. Kaczawska
7, 11,
Apteka
Pl. Wolności
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-540 Świerzawa, 75/713-46-96
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
Apteka
ul. Bolesława Chrobrego 95,
59-500 „ZDROWIE”,
Złotoryja, 73/669-81-08
59-550
75/712-52-82
AptekaWojcieszów,
„HERBOWA”,
pl. Wolności 46,

13

15

59-540 „DBAM
Świerzawa,
600-043-139 ul. Hoża 11,
Apteka
O ZDROWIE”,
AptekaZłotoryja,
„NIEBO”,
Pl. Reymonta 8a
59-500
73/669-81-08
59-500 Złotoryja, 76/854-92-56
Apteka
„HERBOWA”, pl. Wolności 46,
Apteka „NOVA”, ul. Wojska Polskiego 4a
59-540
600-043-139
59-500Świerzawa,
Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka„NIEBO”,
„NOVA NAD
ZALEWEM”,
ul.
Apteka
Pl. Reymonta
8a
Kaczawska 2a, 59-500 Złotoryja, 723 222 342
59-500
Złotoryja, 76/854-92-56
59-500
697 983 698
AptekaZłotoryja,
„POD ARNIKĄ”
pl. Jana Matejki 11
Apteka
ul. Wojska
Polskiego 4a
59-500 „NOVA”,
Złotoryja, 76/87835-15
59-500
Złotoryja,
76/878-15-49
Apteka „POD ZŁOTĄ WAGĄ”, Ul. J.
Piłsudskiego 27, 59-500 Złotoryja 76/878-31-04
Apteka
„NOVA NAD ZALEWEM”, ul.
59-500
76/ 878-31-04
AptekaZłotoryja,
„CENTRUM”,
Ul. Rynek
Kaczawska
2a, 59-500 Złotoryja,
7237,222 342
59-500 Złotoryja, 76/ 878-36-87
59-500
Złotoryja,
697
983 698
Apteka
ARNIKĄ”
pl.6/1,
Jana Matejki 11
Apteka„POD
„VITA”,
ul. Rynek

Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,

Apteka
„HERBOWA”,
pl. Wolności 46,
59-500 Złotoryja,
76/ 878-36-87
59-540 Świerzawa, 600-043-139

59-540 Świerzawa, 600-043-139

59-500
76/ul.
878-31-04
AptekaZłotoryja,
„ZDRÓJ”,
Kaczawska 7,

Apteka
ul.878-40-25
Kaczawska 7,
59-500 „ZDRÓJ”,
Złotoryja, 76/
59-500
AptekaZłotoryja,
„VITA”,76/
ul.878-40-25
Rynek 6/1,
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „DBAM O ZDROWIE”, ul. Hoża 11,
Apteka „WIESIOŁEK”, Pl. Wolności 11,
59-500
73/669-81-08
59-540Złotoryja,
Świerzawa,
75/713-46-96
Apteka
Apteka„HERBOWA”,
„ZDROWIE”, pl.
ul. Wolności
Bolesława46,
Chrobrego 95,
59-550Świerzawa,
Wojcieszów,
75/712-52-82
59-540
600-043-139
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
Apteka
„NIEBO”, Pl. Reymonta 8a
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
59-500
76/854-92-56
AptekaZłotoryja,
„CENTRUM”,
Ul. Rynek 7,
59-500 „POD
Złotoryja,
76/ 878-36-87
Apteka
ZŁOTĄ
WAGĄ”, Ul. J.
Apteka „NIEBO”,
Pl. Reymonta
8a
Piłsudskiego
27, 59-500
Złotoryja 76/878-31-04
59-500
Złotoryja,
76/854-92-56
59-500
76/ul.878-31-04
AptekaZłotoryja,
„ZDRÓJ”,
Kaczawska 7,
Apteka „ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,

59-500
59-500Złotoryja,
Złotoryja,76/
76/878-40-25
878-40-25
Apteka„VITA”,
„Centrum
Apteka
ul. Zdrowia”,
Rynek 6/1, Ul. Staromiejska 2
59-500 Złotoryja, 76/750-01-52
59-500 Złotoryja, 76/878-51-50
Apteka „POD ARNIKĄ” pl. Jana Matejki 11
Apteka
Wolności 11,
59-500 „WIESIOŁEK”,
Złotoryja, 76/878-Pl.
35-15
59-540
AptekaŚwierzawa,
„NOVA”,75/713-46-96
ul. Wojska Polskiego 4a
59-500 Złotoryja, 76/878-15-49
Apteka „ZDROWIE”, ul. Bolesława Chrobrego 95,
Apteka „NOVA NAD ZALEWEM”, ul.
59-550
Wojcieszów,
75/712-52-82
Kaczawska
2a, 59-500
Złotoryja, 723 222 342
59-500 Złotoryja, 697 983 698
Apteka
„ZDRÓJ”, ul. Kaczawska 7,
59-500 Złotoryja, 76/ 878-40-25
Apteka „CENTRUM”, Ul. Rynek 7,

