
Nr 399 (407)

09.01-16.01.2016

Na  początku lutego (3 – 
6.02.2016 r.) Maciej Żuk, 
Maciej Blicharski i Mar-
cin Blicharski z Legnic-
kiego Klubu Taekwon-do 
wyjadą na pierwsze w tym 
roku zgrupowanie męskiej 
Reprezentacji Polski w 
Taekwon-do. Po bardzo 
udanym sezonie 2015 ka-
drowicze obozem w Cen-
tralnym Ośrodku Przy-
gotowań Olimpijskich w 
Spale rozpoczną przygo-
towania do tegorocznych 
Mistrzostw Europy Tam-
pere 2016 i październiko-
wego Pucharu Świata Bu-
dapeszt 2016. 

W dniach 26 – 28 luty seniorzy 
Reprezentacji Polski wylecą 

do Uzbekistanu na pierwszy 
tegoroczny sprawdzian. W 
Taszkencie rozegrany zostanie 
czwórmecz Uzbekistan-Ka-
zachstan-Kirgistan-Polska. W 
gronie powołanych znalazł się 
również reprezentant LKT Le-
gnica Maciek Żuk. 

Po powrocie do kraju w mie-
siącu marcu rozegrane zo-
staną dwa ogólnopolskie tur-
nieje kwalifikacyjne - Puchar 
i Grand Prix Polski, które 
jednocześnie stanowić będą 
eliminację do tegorocznych 
Mistrzostw Polski Seniorów. 
Ósmego kwietnia kilkunasto-
osobowa drużyna LKT Le-
gnica ponownie wyjedzie do 
włoskiej Terraciny na ostatni 
turniej międzynarodowy przed 
kwietniowymi Mistrzostwami 
Europy w fińskim Tampere 

(28.4 – 01.05.2016 r.). W maju 
i czerwcu naszych juniorów i 
seniorów czekają mistrzostwa 
Polski we wszystkich katego-
riach wiekowych. 
Ostatnim turniejem dla za-
wodników LKT Legnica w 
pierwszej części sezonu będzie 
Puchar Europy w rumuńskiej 
Kluj Napoca. Do Rumunii na 
swój kolejny sprawdzian wy-
jedzie również Reprezentacja 
Polski

W drugiej części sezonu naj-
ważniejszym startem dla za-
wodników Legnickiego Klubu 
Taekwon-do, będzie Puchar 
Świata Seniorów i Juniorów, 
który odbędzie się w buda-
pesztańskiej Papp Laszlo Bu-
dapest Sportarena w dniach 12 
– 16 października.

(lkt)

Powołania do Reprezentacji Polski

Specyficznym humo-
rem popisali się niezna-
ni sprawcy, którzy za 
Lubieniem przekręcili o 
dziewięćdziesiąt stopni 
znak drogowy wskazują-
cy kierunek na Ogonowi-
ce.
Miejscowi oczywiście nie mają 

z tym najmniejszego problemu, 
znają drogę. Natomiast przy-
jezdni, którzy zaufali oznako-
waniu dojeżdżają do Pawłowic 
Wielkich zamiast do Ogonowic. 
Mieszkańcy Ogonowic domy-
ślają siękto jest autorem „żartu”, 
ale „za rękę” nikt nikogo nie zła-
pał...

(sz)
Fot.(jm)

Ha, ha, ha

Biuro ogłoszeń
Gazety Piastowskiej

tel. 602 49 84 25
e-mail: reklama@e-piastowska.pl

Co najmniej 150 w pierwszym 
etapie i docelowo nawet 600 
nowych miejsc pracy powsta-
nie w Złotoryi dzięki inwestycji 
firmy Borgers Polska Sp. z o.o. 
Inwestor otrzymał zezwolenie 
na prowadzenie działalności na 
terenie Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej i zamierza 
zainwestować tu ponad 127 mln 
zł (w I etapie, a docelowo ponad 
220 mln zł). To już 141. zezwole-
nie wydane na terenie LSSE.
 
Firma Borgers Polska to przedsię-
biorstwo, które od 150 lat zajmuje 
się produkcją wyrobów dla prze-
mysłu motoryzacyjnego. Borgers 
jest dostawcą m.in. obić siedzeń 
samochodowych, podsufitek oraz 
elementów tłumiących do wnętrz 
pojazdów. Główna siedziba firmy 
mieści się w niemieckim Bocholt.
 
W podstrefie Złotoryja, na działce 
o powierzchni ponad 10 ha, firma 
zamierza wybudować zakład pro-
dukcyjny. Prace mają ruszyć wio-
sną 2016 r. Pierwsza hala ma mieć 
powierzchnię ponad 15 tys. m kw. 

Na mocy udzielonego firmie ze-
zwolenia, Borgers Polska zobo-
wiązuje się zatrudnić co najmniej 
150 pracowników. Przewiduje też 
dalszy rozwój i docelowo zatrud-
nienie nawet 600 osób.
 
– Pozyskanie nowego inwestora 
to efekt ponad półrocznej pracy 
wielu partnerów, m.in. Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
władz Złotoryi, Agencji Nieru-
chomości Rolnych oraz Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. Jestem przekona-
ny, że  firma Borgers otrzyma w 
Złotoryi pełne wsparcie i najlepsze 
warunki do prowadzenia biznesu. 
Jej obecność będzie też wyjątko-
wym i bardzo ważnym impulsem 
rozwoju gospodarczego tej części 
Dolnego Śląska. Dziękuję za za-
ufanie, którym obdarzyła nas spół-
ka i witam w Legnickiej Specjal-
nej Strefie Ekonomicznej – mówi 
Rafał Jurkowlaniec, prezes LSSE.
 
Podstrefa Złotoryja była w mijają-
cym roku najczęściej wybieranym 
przez inwestorów miejscem do 
inwestowania w LSSE. W ciągu 
ostatnich 12 miesięcy zezwolenia 
na prowadzenie działalności go-
spodarczej w podstrefie otrzyma-
ły, oprócz firmy Borgers Polska, 
przedsiębiorstwa: Bisek-Asfalt – 

producent mas bitumicznych oraz 
Schneider Pojemniki Transporto-
we – wytwarzający specjalistycz-
ne pojemniki i kosze przeznaczo-
ne do transportu i magazynowania 
gotowych produktów. Łącznie, 
dzięki inwestycji tych trzech firm, 
w podstrefie powstanie w najbliż-
szym czasie co najmniej 245 no-
wych miejsc pracy, a planowana 
wartość inwestycji, które zamie-
rzają zrealizować przedsiębior-
stwa, to ponad 179 mln zł.
 Powiat złotoryjski od lat uznawa-
ny jest za zagrożony szczególnie 
wysokim bezrobociem struktural-
nym. Stopa bezrobocia w powie-
cie oscyluje w granicach 24,7%, 
wobec 10,6% w województwie 
dolnośląskim (dane na koniec 
2014 r.). Stąd podejmowane przez 
zarząd Legnickiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej i lokalne władze 
działania promocyjne terenów in-
westycyjnych.
 
- Nasze atuty to m.in. bliskość au-
tostrady A4, granicy z Czechami, 
dobrze skomunikowane i przygo-
towane pod inwestycje działki, a 
także przyjazny inwestorom samo-
rząd. Wciąż pracujemy nad rozwi-
janiem naszej oferty. Analizujemy 
włączenie ok. 20 ha do Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej i 
zacieśniamy współpracę w ramach 

klastrów działających w Strefie. 
Wszystko po to, aby firmy inwe-
stujące w Złotoryi czuły się u nas 
dobrze i rozwijały swoją działal-
ność, tworząc nowe miejsca pracy 

– mówi Robert Pawłowski, bur-
mistrz Złotoryi.

(lsse)

Ruch 
w strefie

Zimno, pada. Do sklepu dale-
ko. Na szczęście do miejsowo-
ści w których nie ma lokalnego 
sklepiku docierają „spożyw-
czobusy”.
Podczas naszych „reporeter-
skich” objazdów spotykamy 
wielu interesujących ludzi. W 
Mąkolicach, w gminie Legnic-
kie Pole, mieliśmy okazję zrobić 
zakupy w sklepie  na kółkach, 

pewnej złotoryjskiej firmy. Pie-
czywo i ciacha - pychota. W le-
cie, gdy odpoczywamy w przy-
domowych ogródkach może 
przydałyby się „napojobusy”. 
Zimne napoje kupowalibyśmy 
niemal przez płot. Może któryś z 
naszych lokalnych handlowców 
podchwyci ten pomysł...

(sz)
Fot. Jolanta Mensfeld

Złotoryja w Mąkolicach
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W czwartek 28 stycznia, 
legnicki dom kultury 
„Kopernik” zaprasza na 
„Spotkania ze sztuką: 
ikona”. Początek o 18.
 
„Spotkania ze sztuką” to otwarte 
warsztaty, dyskusje lub prezen-
tacje na temat zagadnień zwią-
zanych z teorią i historią sztuki, 
odbywające się w SDK „Ko-
pernik” w każdy ostatni czwar-
tek miesiąca. Prowadzą je pod-
opieczne sekcji plastycznej dla 
dorosłych, działającej w „Ko-
perniku” jako grupa artystyczna 
„Ale plama” pod okiem artystki 
Jeleny Połujanowej. Stycznio-
we „spotkanie ze sztuką” będzie 
poświęcone zagadnieniu ikon, a 
przybliży je Danuta Zapaśnik. 
30 stycznia, w „Koperniku” od-
będą się warsztaty: „Kreatywna 
sobota: giełda talentów” 
Początek, godz. 11.00.  Opłata: 
warsztaty kulinarne: 5 zł (człon-
kowie LSM), 7 zł (pozostali 
uczestnicy), warsztaty fryzjer-
skie: bezpłatne.
SDK „Kopernik” każdego mie-
siąca organizuje „kreatywne 
soboty” – otwarte warsztaty 
tematyczne dla dzieci od lat 5. 
Styczniowa „kreatywna sobota” 
to warsztaty zawodoznawcze, 
połączone z prezentacją specjal-
ności: kucharskiej, cukierniczej 
oraz fryzjerskiej, w wykonaniu 
uczniów Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego 
w Legnicy. Najmłodsi wykażą 
się podczas warsztatów kulinar-

nych, a ich starsze rodzeństwo, 
koleżanki i koledzy zostaną za-
proszeni do karnawałowej styli-
zacji fryzur.  Informacje: tel. 76 
723 09 82.

W grudniu w SDK „Kopernik” 
było tłumnie i intensywnie. W 
ostatnich dniach roku w osiedlo-
wym domu kultury miały miej-
sce rozmaite wydarzenia, które 
zgromadziły szeroką publicz-
ność. Odbył się premierowy 
pokaz „Opowieści wigilijnej” 
w wykonaniu „kopernikowych” 
seniorów. Przedstawienie oparte 
na motywach słynnej opowieści 
Charlesa Dickensa, ukazujące 
przemianę egoistycznego de-
spoty i sknerusa we wrażliwe-
go przyjaciela i przełożonego, 
przełożone na język teatru cie-
nia wywarło duże wrażenie na 
najmłodszej i dorosłej widowni. 
Spektakl przeplatany był wystę-
pem małych wokalistów z sek-
cji śpiewu, którzy wprowadzili 
świąteczny nastrój. 
Podtrzymał go, choć nieco nie-
typowo, obieżyświat i pisarz 
Robb Maciąg, który prowadził 
w „Koperniku” warsztat etno. 
Robb zapoznał dzieci ze świą-
tecznymi obyczajami z różnych 
zakątków świata: Norwegii, 
Szwecji, Rosji, Etiopii, Mek-
syku. Mali słuchacze wykonali 
ozdoby choinkowe inspirowane 
kulturą skandynawską, afrykań-
ską i rosyjską. 
 

(kopernik)
 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Miłkowice informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Miłko-
wice, dnia 20 stycznia br., na okres 
21 dni, zostały wywieszone wyka-
zy od nr ZOP.V.684.1.2016 do nr 
ZOP.V.684.8.2016, nieruchomości ko-
munalnych przeznaczonych do dzier-
żawy/sprzedaży. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
telefonu 76 88 71 210.

 Wójt Gminy Miłkowice 
(-) Dawid Stachura

Wójt Gminy Pielgrzymka stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2010 Nr 102, poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy Pielgrzymka informu-
je, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pielgrzymka wywieszono 
na okres 21 dni Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Pielgrzymka 
z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie zbycia w trybie bezprzetargo-
wym nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Piel-
grzymka.  do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz z dnia 
15.02.2014 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym.

Legnicka Biblioteka Publiczna 
zaprasza:

26 stycznia, wtorek, godz. 18.00
„Książka na prowincji”, – spo-
tkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki, Miejsce: Provincia 
Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 
25.

28 stycznia, czwartek, godz. 
17:00
Spotkanie autorskie z Agnieszką 
Cubałą, autorką książki „Sten 
pod pachą, bimber w szklance, 
dziewczyna i... Warszawa. Życie 
codzienne powstańczej Warsza-
wy`44”
Miejsce: LBP, ul. Piastowska 22

WYSTAWA, do 29 lutego 2016 
r.: „Drzewa - przemiany i inter-
pretacje” , - wystawa prac Bar-
bary Nowak-Głogowskiej, Miej-
sce: Galeria „LOŻA”, siedziba 
LBP, ul. Piastowska 22
KONKURSY

Filia nr 4 LBP ul. J. Heweliusza 
7 ogłasza konkurs plastyczny dla 
dzieci z klas I - III szkoły pod-
stawowej na wykonanie kukiełki 
bohatera książki A.A..Milnego 
pt. „Mieszkańcy Stumilowego 
Lasu”. Kukiełki należy dostar-
czyć do dnia 5 lutego 2016 r. do 
siedziby Filii. Rozstrzygnięcie 
konkursu – 19 lutego 2016 r. 
Szczegóły pod numerem tele-
fonu: 722-60-04 oraz na stronie 
Biblioteki: www.biblioteka.le-
gnica.eu.
(lbp)

Biblioteka 
zaprasza

Do której szkoły ponad-
gimnazjalnej się zapisać? 
Jaki kierunek studiów 
wybrać?  Jaką uczelnie? 
Który kurs jest najlep-
szy? Młodzi ludzie, któ-

rzy często mają trudności 
z podjęciem decyzji zwią-
zanej z dalszą edukacją 
będą mieli doskonałą 
okazję poznać wszystkie 
aspekty związane z re-
krutacją do szkół ponad-
gimnazjalnych i uczelni 
wyższych w roku 2016. 
Państwowa Wyższa Szkoła Za-
wodowa w Legnicy zaprasza 
na siódmą edycję Legnickich 
Prezentacji Edukacyjnych, które 
odbędą się 23 lutego w Centrum 
Konferencyjno-Widowiskowym 
Uczelni.

W godzinach od 9 do 14  za-
prezentowane zostaną oferty 
edukacyjne legnickich szkół 
ponadgimnazjalnych oraz uczel-
ni wyższych. VII Legnickie 
Prezentacje Edukacyjne to do-
skonała okazja by w jednym 
miejscu uzyskać informacje o 
zasadach rekrutacji w roku 2016 
oraz zaopatrzyć się w materiały 
prezentujące szkoły i uczelnie. 
Ponadto mają umożliwić mło-
dzieży zdobycie informacji o 
możliwościach rozwijania wła-
snych zainteresowań – zarówno 
naukowych, artystycznych, jak i 
sportowych. Szczegółowe infor-
macje dostępne są na stronie in-
ternetowej Uczelni - www.pwsz.
legnica.edu.pl.           

 (pwsz)

  Prezentacje Edukacyjne  

W SDK „Kopernik”

W Iwinach rozegrane zo-
stało VII Biegowe Grand 
Prix Zagłębia Miedziowe-
go w Biegach Przełajowych 
– Bieg II Iwiny. Zawody 
ukończyło 193 uczestników. 
Zwyciężył Tobiasz Belgrau 
z Lubina, który uzyskał 
czas 00:18:35, a wśród ko-
biet Urszula Olejniczak z 
Głogowa z czasem 00:23:20. 
Bardzo dobre wyniki uzy-
skali zawodnicy OLAWS 
Złotoryja:

2  – Dawidziuk Maciej, 3   
– Pawłowski Marcin, 10   – 
Skórka Adam, 16  – Polański 
Mariusz, 

31   – Wilk Bartosz, 34   – 
Kuca Szymon, 36   – Koło-
dziej Michał, 42   – Czaja 
Maksymilian, 
55   – Jóźwiak Piotr, 58  – 
Piędel Szymon, 73  – Napora 
Przemysław, 85   – Wojdyno 
Tomasz, 
91   – Kołodziej Aleksy, 97   – 
Widziewicz Mirosław, 132   – 
Kret Maria. 

W Biegu Gimnazjalistów 
zwyciężył  Jakub Serok 
(OLAWS Złotoryja).

Piotr Kocyła / OLAWS
Fot. Justyna 

Penszko-Sadowska

Biegli

więcej na
stronie:

e-piastowska.pl



W ramach bezpłatnych badań 
profilaktycznych prowadzo-
nych przez blisko trzy lata w 
ramach kampanii „Ciśnienie 
na Życie” ponad 112 000 miesz-
kańców Polski poznało wiek 
swoich serc. 
Dzięki wsparciu ekspertów z Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
wiemy już, że serce statystycznego 
Polaka jest średnio o 6 lat starsze od 
niego samego. Wyniki raportu zo-
stały ogłoszone   podczas gali Heart 
Forum w Krakowie – spotkania pod-
sumowującego kampanię „Ciśnienie 
na Życie”.  

Dbajmy
Głównym założeniem kampanii „Ci-
śnienie na Życie” jest przekonanie 
Polaków do dbania o swoje zdrowie, 
szczególnie w kontekście zdarzeń 
kardiologicznych oraz zachęcenie 
ich do regularnej kontroli ciśnienia 
tętniczego krwi. Od grudnia 2012 r. 
kampania „Ciśnienie na Życie” od-
wiedziła niemalże całą Polskę, ofe-
rując pomiary ciśnienia tętniczego 
krwi oraz badania wieku serca miesz-
kańcom ponad 120 miast. Zmierze-
nie parametrów takich jak ciśnienie 
tętnicze krwi, waga, obwód talii oraz 
uwzględnienie informacji na temat 
przebytych chorób i przyjmowanych 
leków, pozwoliło określić wiek serca 
pacjenta. Stworzona w tym celu apli-
kacja „Wiek Serca” dała szansę nie 
tylko na obrazowe przedstawienie 
pacjentowi jego stanu zdrowia, ale 
także dostarczyła danych do raportu 
„Wiek serca Polaków”. 

Ile lat mają nasze serca?
Na podstawie danych zebranych w 
trakcie trwania trzech edycji kampa-
nii zespół badawczy z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego1 ocenił 
rozpowszechnienie czynników ry-
zyka chorób układu krwionośnego 
w społeczeństwie oraz statystyczny 
wiek serca mieszkańca Polski. Jak 
wynika z badań, wiek serca staty-
stycznej Polki przewyższa jej wiek 
metrykalny o 4,5 roku. Wiek ser-
ca statystycznego Polaka to aż 7 lat 
więcej niż wskazuje metryka. Uza-
sadnieniem różnicy wieku serca wy-
stępującej w zależności od płci jest 
m.in. większe zainteresowanie swo-
im zdrowiem u pań. 55,4% przeba-

danych osób to płeć piękna. Zgodnie 
z raportem panie lepiej dbają o linię 
– osoby, u których zdiagnozowano 
nadwagę, to w przewadze mężczyź-
ni.

„Nadwaga i otyłość...
... mają silny związek z ryzykiem 
nadciśnienia. Wśród osób ważących 
ponad normę, ze wskaźnikiem masy 
ciała 30 i więcej, odsetek cierpiących 
na nadciśnienie wynosi ponad 42%, 
podczas gdy w grupie osób ważących 
prawidłowo – nieco powyżej 15%. 
Trzeba pamiętać, że podwyższony 
wiek serca to nie wyrok. Drogą do 
obniżenia wieku serca jest wyelimi-
nowanie czynników ryzyka serco-
wo-naczyniowego, w tym nadwagi” 
– mówi prof. Tomasz Zdrojewski 
kierownik Zakładu Prewencji Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego, 
członek Rady Ekspertów kampanii 
„Ciśnienie na Życie”.

Palisz?
Do podwyższonego wieku serca pa-
nów niewątpliwie przykłada się także 
zgubny nałóg palenia tytoniu – ponad 
27% zbadanych mężczyzn przyznało 
się do uzależnienia. Wywiady me-
dyczne przeprowadzone w trakcie 
trwania kampanii pokazały, że to 
jednak panowie lepiej przestrzegają 
zaleceń lekarskich w terapii niepra-
widłowych wartości ciśnienia krwi. 
Ponad połowie mężczyzn udaje się 
dobrze kontrolować zdiagnozowane 
wcześniej nadciśnienie tętnicze.
„Epidemia” nadciśnienia tętniczego

Eksperci...
... z GUM porównali także wyniki 
raportu „Wiek serca Polaków” z ra-
portem NATPOL opracowanym na 
podstawie danych z badań przesie-
wowych prowadzonych w latach 
1997-2011. Okazuje się, że stan 
wiedzy na temat profilaktyki cho-
rób układu sercowo-naczyniowego 
wśród polskiej populacji jest nadal 
niepokojący. Najnowsze dane są bez-
względne: liczba osób cierpiących 
na nadciśnienie tętnicze krwi rośnie. 
W trakcie badań profilaktycznych 
prowadzonych w ramach kampanii 
14% kobiet i blisko 24% mężczyzn 
dowiedziało się o tym, że wynik 
pomiaru ich ciśnienia przekracza 
prawidłowe wartości, czyli 140/90 

mmH. „Nadciśnienie tętnicze z regu-
ły wykrywane jest podczas przypad-
kowego badania kontrolnego krwi. 
W większości przypadków choroba 
ta przebiega bezobjawowo, co czyni 
ją groźną dla zdrowia, a nawet życia. 
W najgorszych i wcale nierzadkich 
przypadkach pacjenci zgłaszają się 
do poradni zdrowia dopiero gdy wy-
stąpią u nich objawy powikłań narzą-
dowych nadciśnienia” – komentuje 
jeden z autorów raportu „Wiek serca 
Polaków”, dr Łukasz Wierucki, asy-
stent Zakładu Prewencji Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego.

Im  wcześniej...
Znaczna część osób, które wzięły 
udział w badaniu wieku serca, dekla-
rowała, iż zaczęła regularnie mierzyć 
ciśnienie dopiero po wystąpieniu 
poważnych powikłań związanych z 
nadciśnieniem tętniczym. Co więcej, 
w społeczeństwie niezmiennie panu-
je przeświadczenie, że badania pro-
filaktyczne czy konsultacje lekarskie 
należy przechodzić dopiero w wie-
ku podeszłym. Zgodnie z tym prze-
konaniem do udziału w badaniach 

realizowanych w trakcie kampanii 
częściej zgłaszały się osoby starsze, 
z już wcześniej rozpoznanymi choro-
bami przewlekłymi.
 
Co dalej?
Nadciśnienie tętnicze, podwyższo-
ne wartości cholesterolu, otyłość 
brzuszna, cukrzyca oraz palenie tyto-
niu są głównymi czynnikami ryzyka 
chorób układu sercowo-naczyniowe-
go i najważniejszymi przyczynami 
zachorowalności oraz umieralności z 
powodu zawału serca lub udaru mó-
zgu. W ostatniej dekadzie w Polsce 
nastąpiło kilka korzystnych zmian, w 
tym znaczna poprawa skuteczności 
leczenia nadciśnienia tętniczego (z 
12% do 26%). Istotnie zmniejszyła 
się liczba osób palących papierosy - 
odsetek osób obecnie palących wy-
nosi 27% i jest o 7% mniejszy niż w 
2001 r.2 Pomimo korzystnych zmian 
sytuacja nadal jest daleka od zado-
walającej. Eksperci oraz organizator 
kampanii „Ciśnienie na Życie” są 
przekonani, że działania edukacyj-
ne i prewencyjne, zwłaszcza wśród 
osób w średnim wieku, zagrożonych 
występowaniem zaburzeń, a unikają-
cych kontaktu ze służbą zdrowia, to 
zasadnicza metoda na poprawę kon-
dycji zdrowotnej polskiej populacji.

(org)
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Oblany test
Rząd Beaty Szydło za-
akceptował decyzje Unii 
Europejskiej zmuszają-
cą Polskę do przyjęcia 
muzułmańskich imi-
grantów. Po całej serii 
wypowiedzi, które suge-
rowały odrzucenie tego 
dyktatu, rząd skapitulo-
wał, nie próbując nawet, 
jak Słowacja zaskarżyć 
tej decyzji do sądu unij-
nego. 
Polska jest krajem, który 
przyjął kilka lat temu, bez 
żadnej solidarności unijnej, 
blisko stutysięczna imigra-
cję czeczeńską. Obecnie 
jest krajem, który przyjął 
najwięcej w całej Europie, 
imigrantów zarobkowych 
z Ukrainy. Przy podejmo-
waniu decyzji unijnych, 
tych faktów nawet nie usi-
łowano brać pod uwagę. 
Natomiast rządy zarówno 

poprzedni, jak i obecny nie 
skorzystały z sugestii Mar-
ka Jurka, aby przyjmować 
w Polsce uchodźców chrze-
ścijańskich z Syrii i Iraku, 
uchodźców, którzy we wła-
snych krajach są brutalnie 
prześladowani i którym po-
moc jest naszym moralnym 
obowiązkiem.

Kapitulacja...
... w tej kwestii, to coś 
znacznie więcej, niż tylko 
obciążenie polskiego podat-
nika kosztami utrzymania 
muzułmańskich imigran-
tów. To przede wszystkim 
jest otwarciem naszego kra-
ju na napływ muzułmanów, 
a więc powtórzenie tego sa-
mego fundamentalnego błę-
du, jakie w przeszłości po-
pełniły państwa zachodnie. 
To otwarcie polityki multi-
kulturalizmu, który niszczy 
dziś tożsamość narodową i 

spójność społeczną narodów 
zachodnioeuropejskich, to 
otwarcie na różnorakiego 
rodzaju patologie i na isla-
mizację naszego kraju. Po 
doświadczeniach krajów 
zachodnich, Polska powin-
na być szczególnie ostrożna 
wobec tych błędów jakie 
Zachodnia Europa popeł-
niała przyjmując rzesze mu-
zułmańskich imigrantów. 
Ci ludzie nie szanują ani 
naszych wartości, ani naszej 
wolności. Ich celem jest is-
lamizacja Europy i tego celu 
nie tylko nie ukrywają, ale 
wprost coraz natarczywiej 
i coraz brutalniej domagają 
się jej respektowania. Zgo-
da na decyzje UE, to zgoda 
na zapoczątkowanie tego 
procesu, który dziś niszczy 
Zachodnia Europę, to zgoda 
na zdradę cywilizacji chrze-
ścijańskiej.

Niedobrze
Ale ta decyzja ma jeszcze 
jeden groźny aspekt. Na 
podstawie rozszerzonej 

traktatem lizbońskim zasa-
dy głosowania większościo-
wego, Niemcy za pośred-
nictwem struktur unijnych 
narzucają państwom euro-
pejskim decyzje , które są 
fundamentalnie sprzeczne z 
ich interesami narodowym. 
Akceptacja tej decyzji, to w 
praktyce przyjęcie zasady, 
że także w innych sferach 
działalności Unii będzie 
można narzuć państwom ar-
bitralne decyzje, sprzeczne z 
ich fundamentalnymi intere-
sami. To groźba utraty przez 
państwo polskie możliwo-
ści wolnego kształtowania 
własnej przyszłości. To jest 
nie tylko zniszczenie zasady 
solidarności europejskiej, 
ale radykalne ograniczenie 
suwerenności państwa pol-
skiego. 

Suwerenność
Dlatego kwestia sprzeci-
wu wobec tej arbitralnej 
decyzji unijnej, to kwestia 
naszej suwerenności. Nato-
miast zgoda, na ten dyktat, 

to tylko kontynuacja kapi-
tulanckiej wobec Niemiec i 
Unii polityki rządu Ewy Ko-
pacz. I nie zastąpi tego fak-
tu zmiana retoryki. Bo nie 
o retorykę tu chodzi, tylko 
o naszą niepodległość. My 
nie możemy się na to zgo-
dzić. I to jest zasadniczy test 
dla obecnego rządu. Albo 
będziemy mieli podmioto-
wą politykę wobec Unii, 
albo będziemy podążali w 
kierunku przekształcenia 
państw narodowych, w tym 
naszego państwa, w poli-
tyczne wydmuszki, które 
nie decydują o polityce wła-
snych narodów. To nie jest 
kwestia tylko kilku tysięcy 
imigrantów, to kwestia, czy 
sami będziemy decydowali 
o własnej przyszłości, czy 
też inni będą decydowali za 
nas.

Marian Piłka
historyk, wiceprezes 

Prawicy Rzeczypospolitej

 
 

EURO CAPITAL Sp. z o.o.  Profesjonalne Dochodzenie Odszkodowań  
oraz Windykacji Wierzytelności 

 Ryzyko jest nieodłącznym elementem życia i często utrudnia podejmowanie 

trafnych decyzji. Podejmowanie ryzyka jest konieczne, ale należy i można je ograniczać 

do minimum. Pomaga w tym firma Eurocapital sp. z o.o.  

 Eurocapital sp. z o. o. z siedzibą w Legnicy działa na terenie Polski oraz całej 

Unii Europejskiej. Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług 

windykacyjnych, doradztwo prawne, pomoc w postępowaniach odszkodowawczych z 

tytułu zdarzeń losowych, wypadków drogowych, błędów medycznych, wypadków przy 

pracy, wypadków w rolnictwie, czynów niedozwolonych. Podstawowym zakresem 

działalności jest obrót wierzytelnościami osób fizycznych jak i podmiotów 

gospodarczych. 

 Tajemnicą sukcesu Spółki jest jej wyspecjalizowana kadra pracownicza, 

potrafiąca zapewnić obsługę tak szerokiego zakresu działalności z zachowaniem 

wszelkich zasad i standardów, jakie wymagane są w tej profesji. 

 Partnerem strategicznym Spółki jest: Kancelaria Prawna Król i Wspólnicy. 
 

  
Siedziba Spółki Eurocapital: 
ul. Jaworzyńska 261  

59-220 Legnica  

tel. +48 690 504 038  

e-mail: biuro@eurocapital.info.pl  

www.eurocapital.info.pl 
 

Bezpłatnie zweryfikujemy dokumentację i podejmiemy dalsze działania 

 

W ramach zleconej sprawy zapewniamy bezpłatne porady prawne 

 

 

Zeszyty Naukowe   
Zeszyty Naukowe Pań-
stwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej  w Legnicy 
uzyskały siedem punktów 
w opublikowanym wyka-
zie czasopism naukowych 
Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. 
Wykaz czasopism nauko-
wych składa się z 3 części. W 
pierwszej – A - opublikowano 
liczbę punktów za publikacje 
w czasopismach naukowych 
posiadających współczynnik 
wpływu Impact Factor (IF), 
znajdujących się w bazie Jo-
urnal Citation Reports (JCR). 
Część B - zawiera liczbę 
punktów za publikacje w cza-
sopismach naukowych niepo-
siadających współczynnika 
wpływu Impact Factor (IF). 
Ostatnia – część C - zawiera 
liczbę punktów za publikacje 
w czasopismach naukowych 
znajdujących się w bazie Eu-
ropean Reference Index for the 
Humanities (ERIH).
Zeszyty Naukowe Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej 

im. Witelona w Legnicy zosta-
ły sklasyfikowane w części B, 
z liczbą przyznanych punktów 
7.
Czasopismo PWSZ w Legni-
cy ukazuje się od 2007 roku. 
Jego zadaniem jest przede 
wszystkim upowszechnianie i 
popularyzowanie dorobku na-
ukowo-badawczego nauczy-
cieli akademickich PWSZ im. 
Witelona w Legnicy.
Zeszyty Naukowe indekso-
wane są w 3 bazach: CEJSH 
(The Central European Jo-
urnal of Social Science and 
Humanities), BazEkon oraz 
BazHum. Czasopismo zosta-
ło wprowadzone również do 
systemu POL-Index, który 
umożliwia obliczenie Polskie-
go Współczynnik Wpływu 
(PWW). W 2017 roku zosta-
nie on uwzględniony w ocenie 
czasopism z Części B Wykazu 
Czasopism Punktowanych Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego i jednocześnie 
będzie pierwszym polskim 
indeksem cytowań pozwalają-
cym mierzyć siłę oddziaływa-

nia poszczególnych tytułów.
Ponadto wydania Zeszytów 
Naukowych dostępne są na 
stronie Dolnośląskiej Biblio-
teki Cyfrowej i Wydawnictwa 
PWSZ  w Legnicy.
Wcześniej, czasopismo zostało 
zgłoszone do procesu ewalu-
acji w bazie Index Copernicus 
Journal Master List 2014, któ-
rej wynikiem jest przyznana 
punktacja ICV (Index Coper-
nicus Value) – 49,86 (wartość 
znormalizowana 5,48). 
Zeszyty Naukowe mają cha-
rakter ponad wydziałowy i 
ponad uczelniany, stanowią 
forum, na którym prezentuje 
się najnowsze wyniki badań 
naukowych.
Dotychczas ukazało się 17 nu-
merów Zeszytów Naukowych. 
Wydawnictwo jest recenzowa-
ne i już trwają prace redaktor-
skie nad kolejnymi wydania-
mi. Organami koordynującymi 
wydawanie Zeszytów Nauko-
wych są Komitet Redakcyjny i 
Rada Naukowa.

(pwsz) 
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Akcja Główki, to jak nie trudno się 
domyśleć, kryptonim sabotażowej 
akcji, mającej na celu szczegółową 
likwidację funkcjonariuszy nie-
mieckiego aparatu terroru, w na-
szym okupowanym kraju. 

Akcja ta, była zorganizowana w odwecie 
za zbrodnie dokonane na ludności cywil-
nej oraz na członkach konspiracyjnego 
podziemia. Nazwa akcji nawiązywała 
do nazistowskiego symbolu Totenkopf, 
czyli trupich główek umieszczonych na 
czapkach esesmanów.  

W styczniu 1943 roku
Decyzję o rozpoczęciu serii zamachów 
na nazistów siejących w okupowanej 
Polsce terror, podjął w styczniu 1943 
roku ówczesny dowódca Armii Krajo-
wej, generał Tadeusz Bór-Komorowski. 
Jednak pomysł ten, wprowadzony został 
w życie dopierto pod koniec 1943 roku, 
po dokładnym jego przemyśleniu i opra-
cowaniu. Jej głównym celem, było eli-
minowanie funkcjonariuszy niemieckie-
go aparatu terroru, wyróżniających się 

szczególnym bestialstwem i okrucień-
stwem wobec ludności polskiej.

Ponad 100 nazwisk
Lista sporządzona przez akowców, za-
wierała ponad  sto nazwisk nazistów, 
którzy zostali skazani przez sądy pań-
stwa podziemnego na śmierć. Powstała 
ona w dniu 20 lutego 1944 roku. Wy-
wiad Armii Krajowej umieścił na niej 
nazwiska członków policji niemieckiej, 
przedstawicieli gestapo, elitarnej forma-
cji SS, administracji okupacyjnej, nad-
zorców polskich pracowników, persone-
lu więzień hitlerowskich, organizatorów 
łapanek kierujących Polaków na przy-
musowe roboty do Niemiec, pracowni-
ków Urzędu Pracy oraz funkcjonariuszy 
służb okupacyjnych, wyróżniających się 
fanatyzmem i okrucieństwem. Pierwsze 
wyroki zaczęto wykonywać jeszcze w 
roku 1943.

Za przestępstwa i zbrodnie
Każda z umieszczonych na liście osób, 
musiała zostać osądzona przez polski 
podziemny sąd, który orzekał dla niej 
karę śmierci. Kara orzekana była za 

przestępstwa i zbrodnie osobiście popeł-
nione przez oskarżonych, ewentualnie 
za decyzje, które się do zbrodni przyczy-
niły. Do wykonania wyroków śmierci, 
przeznaczone były wydzielone jednostki 
akowskiego KEDYW-u, do zadań spe-
cjalnych. Były to na przykład oddziały 
bojowe Referatu 993/W, a także grupy 
szturmowe AK. Wykonywali je żołnie-
rze „Agatu” i bataliony szturmowe takie 

jak batalion Zośka, Miotła czy Parasol. 
Każda z tych akcja była opatrzona osob-
nym kryptonimem. W sumie w latach 
1943–1944 w ramach akcji „Główki”, 
wykonano kilkadziesiąt wyroków na 
osobach skazanych przez sądy podziem-
ne.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
Fot.(arch.autor)

Styczniowa rocznica

Jakie konsekwencje może ponieść 
pracownik za podanie nieprawdzi-
wych przyczyn absencji?

Zatrucie, stłuczka w drodze do pracy, pożar 
u sąsiadów… Choć nieprzewidziane sytu-
acje faktycznie mogą uniemożliwić przy-
bycie do pracy każdemu z nas, niestety by-
wają tacy, którzy z tego rodzaju tłumaczeń 
korzystają nazbyt często i – co gorsza - nie-
zgodnie z prawdą. Co im za to grozi? Od-
powiada ekspert, adwokat w kancelarii JKP 
Adwokaci we Wrocławiu, Adam Puchacz.

Zgodnie...
... z Kodeksem pracy, do podstawowych 
obowiązków pracownika należy nie tylko 
sumienne i staranne wykonywanie pracy 
oraz stosowanie się do poleceń przełożo-
nych, ale również przestrzeganie ustalo-
nego w firmie czasu pracy. Poza tym, po-
winnością zatrudnionego jest postępowanie 
zgodnie z regulaminem pracy, dbanie o do-
bro zakładu i jego mienie oraz stosowanie 
zasady lojalności wobec pracodawcy. I wła-
śnie naruszeniem tej ostatniej normy jest 
świadome podanie przełożonemu niepraw-
dziwych informacji na temat przyczyn nie-
obecności. Gdy takie kłamstwo wyjdzie na 
jaw, to do pracodawcy należy wybór środka 
prawnego, który zastosuje wobec nieuczci-
wego podwładnego. Oczywiście w zgodzie 
z obowiązującym prawem.

Co może pracodawca?
Za nieprzestrzeganie przyjętego sposobu 

potwierdzania przybycia i obecności w pra-
cy oraz usprawiedliwiania nieobecności w 
pracy, pracodawcy przysługuje możliwość 
skorzystania z instytucji upomnienia i na-
gany. Surowiej, bo karą pieniężną można 
ukarać pracownika za opuszczenie pra-
cy bez usprawiedliwienia. Rozwiązaniem 
umowy o pracę w drodze wypowiedzenia 
grozi natomiast stwierdzenie nielojalności 
pracownika (np. kłamstwo co do powodu 
nieobecności). W przypadkach ciężkiego 
naruszenia podstawowych obowiązków 
pracowniczych, przełożony ma nawet pra-
wo do rozwiązania umowy o pracę bez 
wypowiedzenia. Są to jednak sytuacje, w 
których wina pracownika była umyślna lub 
miała charakter rażącego niedbalstwa. War-

to jednak zauważyć, że rażące niedbalstwo 
jest trudne do udowodnienia, ponieważ nie 
istnieje jego oficjalna definicja. Zgodnie z 
orzecznictwem Sądu Najwyższego można 
jednak przyjąć, że rażące niedbalstwo jest 
postacią winy nieumyślnej i mamy z nim 
do czynienia w sytuacji, gdy sprawca nie 
ma zamiaru wyrządzić szkody, ale narusza 
pewne normy prawne, społeczne lub zasa-
dy, bezpodstawnie licząc na to, że nie doj-
dzie z tego powodu do żadnego uchybienia. 
Innym przykładem takiego zachowania jest 
sytuacja, w której pracownik nie zdaje sobie 
sprawy z tego, że jego zachowanie narusza 
powyższe normy, choć powinien mieć taką 
świadomość.

W praktyce
Wydaje się, iż w większości przypadków 
problem można rozwiązać w drodze postę-
powania dyscyplinarnego (porządkowego) 
- poprzez udzielenie upomnienia, nagany 
lub kary pieniężnej. I tak też dzieje się naj-
częściej, chyba, że spóźnienia lub nieobec-
ności trudno uznać za incydentalne. Bywają 
jednak przypadki bardziej surowego trak-
towania – w sytuacji naruszenia przez pra-
cownika zasady lojalności w stopniu, który 
uzasadniałby jego zwolnienie, możliwe jest 
rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem 
okresu wypowiedzenia, a w sytuacjach wy-
jątkowych, nawet bez niego. 

Przywołać należy...
... iż zgodnie z orzecznictwem „nawet 
jednorazowa nieusprawiedliwiona nie-
obecność w pracy – w zależności od oko-
liczności konkretnego przypadku – może 
stanowić ciężkie naruszenie przez pracow-
nika podstawowych obowiązków pracow-
niczych” (wyrok SN z dnia 28 września 
1981 r., I PRN 57/81). Jednak, jak stwier-
dził SN w wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 
r. I PKN 126/99 (OSNAPIUS 2000, nr 20, 
poz. 752) pracownik nie narusza w sposób 
ciężki podstawowych obowiązków pracow-
niczych, jeżeli po jego stronie występują 
okoliczności usprawiedliwiające nieobec-
ność w pracy, a dopuszcza się on jedynie 
uchybień w formalnych usprawiedliwieniu 
tej nieobecności.

(More&More)
Fot.pixabay

Fikcyjny powód prawdziwej nieobecności 



Kto był na koncercie „Na 
dobry początek roku” 
organizowanym w Cen-
trum Kultury w Kamien-
nej Górze tego koncertu 
nie zapomni przez długie 
tygodnie! 

Podczas występu młodej, ale 
już uznanej w świecie jazzu 
legnickiej wokalistki Patry-
cji Kamola bawiło się kil-
kadziesiąt osób!  Tak dużej 
frekwencji na koncercie nie 
spodziewali się nawet sami 
organizatorzy tego przedsię-
wzięcia. To był, jeden z naj-
bardziej udanych koncertów 
w Kamiennej Górze w ostat-
nim czasie.

Wokalistka - Patrycja Kamola 
jest muzycznie związana In-
stytutem jazzu, Uniwersytetu 
Zielonogórskiego.  Jest mło-
dą, ale już uznaną jazzmenką, 
która od kilku lat współpra-
cuję z czołówką najlepszych 
dolnośląskich i lubuskich mu-
zyków jazzowych młodego 
pokolenia.

Niedzielny wieczór był oka-
zją do prezentacji utworów z 
najnowszej płyty wokalistki, 
noszącej tytuł „Czekając na 
miłość”. Chętnych do obejrze-
nia koncertu było tak wielu, 
że dużo osób przyszło ponad 
godzinę wcześniej przed kon-
certem, by zając sobie dogod-
ne dla siebie miejsca blisko 

sceny. Wszyscy uczestniczyli 
w prawdziwej uczcie mu-
zycznej, na którą złożyły się 
kapitalne interpretacje jaz-
zowych standardów muzyki 
rozrywkowej stworzonych 
przez polskich wykonawców 
na przestrzeni ostatnich 70 
lat oraz kompozycji własnych 
Patrycji.

Mistrzowskie wykonania pre-
zentowanych na koncercie 
przez Patrycję Kamola utwo-
rów znanych polskich mi-
strzów jazzu oraz własnych 
kompozycji, a przede wszyst-
kim doskonały wokal artyst-
ki spowodowały to, że ci, co 
śledzą karierę legnickiej wo-
kalistki z pewnością dostrze-
gli, jak bardzo ona dojrzewa 
muzycznie wraz ze swoim 
wiekiem i doświadczeniem 
scenicznym, jak rozwija się 
jej talent i jak ogromne postę-
py czyni w radzeniu sobie z 
trudną, jazzową materią.  

W Kamiennej Górze artystka 
gościła po raz drugi i występ 
zwany „koncertem na dobry 
początek roku” zdaniem wie-
lu obecnych na widowni był 
„strzałem w dziesiątkę” wró-
żącym doskonały rok 2016 dla 
Centrum Kultury w Kamien-
nej Górze.

(jak)
Fot. (arch.kamola)
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Burmistrz Przemkowa informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Przemkowie przy ul. Plac Wolności 
25 wywieszono wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego: 
działki nr 694/4 położonej w obrębie 
miasta Przemków przy ul. Generała 
Sikorskiego zgodny z Zarządzeniem 
Burmistrza Przemkowa Nr 158/15 z 
dnia 30 grudnia 2015 r.

 BURMISTRZ
     Jerzy Szczupak

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Miłkowice uchwały Nr XIII/94/2015 z dnia 30 września 2015 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice, obejmującej obszar całej gminy. Za-
interesowani mogą składać wnioski dotyczące projektu zmiany studium. Wnioski należy 
składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy, ul. II Armii WP 71, 59   222 Miłkowice, w 
terminie do dnia 12 lutego 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), 
podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu 
ww. dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa. Z dokumentacją sprawy można 
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Miłkowice, w godzinach pracy urzędu. Do opra-
cowywanego projektu dokumentu mogą być składane wnioski. Wnioski należy składać 
do Wójta Gminy Miłkowice w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 r. 
Zgodnie z art. 54 ust 3 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.). Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, 
nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpa-
trzenia wniosków jest Wójt Gminy Miłkowice.

Wójt Gminy Miłkowice 

Po 8 latach od dyplomu, 
wyróżnionego w 17. Ogól-
nopolskim Przeglądzie Ma-
larstwa Młodych Promocje 
2007, Justyna Adamczyk 
wraca do Legnicy z indy-
widualną wystawą. Do  31 
stycznia 2016 r. Miejsce: 
Galeria Ring (Rynek 12).

Justyna Adamczyk w 2007 
roku ukończyła malarstwo na 
wrocławskiej Akademii Sztuk 
Pięknych im. E. Gepperta (dy-
plom w pracowni prof. P. Bła-
żejewskiego i ad. P. Pintala). 
Szybko zwróciła na siebie uwa-
gę kuratorów sztuki i krytyków. 
Jeszcze w czasie studiów była 
stypendystką Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Od 
2005 roku bierze udział w licz-
nych wystawach oraz konkur-
sach, tak w kraju, jak i za gra-
nicą. Jej prace wystawiano m.in. 
w Wiedniu, Frankfurcie, Chica-
go, Londynie. Obecnie mieszka 
i tworzy w Warszawie.
- Na obrazach umieszczam rze-
czy, o których chciałabym za-
pomnieć albo chcę zapamiętać 
- mówi Justyna Adamczyk. W 
twórczości skupia się na emo-
cjach. Narzuciła sobie rygor, 
aby z maksymalną szczerością 
opowiadać o swoich tęskno-
tach, lękach, fobiach. Forma jest 
konsekwencją takiej postawy. 
Uproszczona do tego co istot-
ne, oczyszczona ze zbędnych 
ozdobników, które mogłyby za-
nieczyścić przekaz lub odwrócić 
uwagę odbiorcy. Zamiast detali 
artystka wybiera symbol i skrót.
Przez to jej najnowsze pra-

ce lokują się gdzieś w pobliżu 
sennych majaków, mrocznych 
mar i zmór, wśród fantasma-
gorycznych wizji z pogranicza 
snu i jawy, na progu podświado-
mości. Są jak upiory, które nie 
wiedzieć skąd przychodzą nad 
ranem dopominać się krwi. 
Wcześniej opowiadając o ko-
biecości i seksualności Justyna 
Adamczyk prowadziła arty-
styczne eksperymenty; kładła 
przenikające się wzajemnie pla-
my akrylu na niezagruntowaną 
lnianą surówkę. Efekt budził 
dyskretne skojarzenia z płyna-
mi fizjologicznymi, co prowo-
kowało do zachwytów nad „ję-
zykiem subtelnie oscylującym 
pomiędzy delikatnością formy i 
jej aluzyjnością a dosłownością 
organiczno – ustrojowych plam” 
(Przemysław Pintal). 
- W pracach poszukuję prostej, 
lecz niebanalnej formy, bogatej 
w symbolikę. Dlatego też wiele 
rzeczy, które tworzę ma charak-
ter ikonograficzny – wyjaśnia 
Justyna Adamczyk.

(galeria)

Justyna Adamczyk gdziekolwiek To był koncert!  
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25-letni reprezentant Es-
tonii Igor Subbotin, który 
może występować zarówno 
jako napastnik, jak i skrzy-
dłowy, podpisał z Miedzią 
2-letni kontrakt.

 W sezonie 2014 (rozgrywki 
w Estonii są prowadzone sys-
temem wiosna – jesień) w bar-
wach Levadii Tallin zawodnik 
zdobył 32 bramki w 33 me-
czach i został królem strzel-
ców tamtejszej ekstraklasy. 

Subbotin zaliczył ponad 40 
występów w młodzieżowych 
reprezentacjach Estonii, a 
obecnie występuje także w 
seniorskiej kadrze swojego 
kraju. Ostatni raz zagrał w 
reprezentacji zaledwie kilka 
dni temu – 6 stycznia 2016 r. 
wystąpił 45 minut w zremiso-
wanym 1:1 meczu ze Szwecją, 
w którym był obserwowany 
przez Miedź. Jeśli chodzi o 
występy klubowe, to Subbotin 
przez kilka lat grał w Levadii 
Tallin. W sezonie 2014 wy-
stępował tam jako napastnik i 
z 32 bramkami w 33 meczach 
został królem strzelców es-
tońskiej ekstraklasy! Strzelał 
także bramki w kwalifikacjach 
Ligi Mistrzów. Na początku 
roku 2015 próbował sił w 4. 
zespole czeskiej ekstraklasy – 
Mlada Boleslav, ale nie przebił 
się do podstawowego składu i 
wrócił do Tallina. W Levadii, 
tym razem jako skrzydłowy, 
jesienią 2015 roku wystąpił w 
19 meczach, w których strzelił 
6 bramek i zaliczył 3 asysty.
Mierzący 187 cm Subbotin jest 
już w Legnicy. Zawodnik po-
myślnie przeszedł badania me-
dyczne i   podpisał z legnickim 
klubem 2-letni kontrakt.

Kolejnym nabytkiem Miedzi 
jest 24-letni obrońca Hunter 
Gorskie został nowym za-
wodnikiem Miedzi. Zawod-
nik do legnickiej drużyny był 

przymierzany już rok temu, 
ale wówczas musiał wrócić 
do USA, by wypełnić ostatni 
rok kontraktu z występującą 
w NASL drużyną New York 
Cosmos. Przez ten czas roze-
grał w tej drużynie 24 mecze 
u boku m.in. słynnego Raula 
Gonzaleza.

Hunter Gorskie to 24-letni 
boczny obrońca z USA, któ-
ry ma także polski paszport. 
To szybki i twardy zawodnik, 
który najczęściej występuje 
na boku obrony, choć może 
zagrać także jako stoper. 
Mierzący 180 cm zawodnik 
dotychczas występował w ze-
spole New York Cosmos, z 
którym 2013 roku wywalczył 
mistrzostwo North American 
Soccer League. W 2014 roku 
wystąpił w 14 meczach swo-
jej drużyny, która w półfinale 
rozgrywek ligowych NASL 
przegrała z późniejszym mi-
strzem San Antonio Scorpions 
(grał tam m.in. Tomasz Za-
horski). Niemal dokładnie rok 
temu, w połowie stycznia 2015 
roku, Gorskie był testowany 
przez Miedź. Zagrał wówczas 
m.in. w sparingach legniczan 
z Jagiellonią Białystok oraz 
FK Jablonec i wypadł bardzo 
dobrze, jednak ostatecznie 
musiał wrócić do zespołu z 
Nowego Jorku, z którym wią-
zał go jeszcze rok kontraktu. 
Przez ten rok zawodnik w bar-
wach NY Cosmos rozegrał 24 
mecze u boku m.in. słynnego 
hiszpańskiego napastnika Rau-
la Gonzaleza, a sezon zakoń-
czył zdobyciem mistrzostwa 
NASL. 

Od stycznia Gorskie jest wol-
nym graczem i ponownie za-
witał do Legnicy. Zawodnik 
przeszedł pomyślnie testy me-
dyczne i podpisał z Miedzią 
2,5-letni kontrakt.  

(miedz)
Fot. G.Hamanowicz- Miedź

Z  Levadii, z kosmosu...

Do końca lutego 2016 r. 
trwa rekrutacja zimowa 
w DWSPiT. Do tego czasu 
można zapisać się na stu-
dia, wybierając spośród 
wszystkich kierunków z 
oferty polkowickiej uczel-
ni.

Kandydaci mogą rozpocząć 
studia na takich samych wa-
runkach jak podczas rekrutacji 
letniej 2015 w Dolnośląskiej 
Wyższej Szkole Przedsiębior-
czości i Techniki w Polkowi-
cach. Oznacza to, że nie zapła-
cą wpisowego. 

– Co roku o tej porze nie bra-
kuje chętnych, którzy chcieli-
by rozpocząć naukę począw-
szy od semestru zimowego, 

tzn. od końca lutego – mówi 
dr Dariusz Zając, kanclerz. 
-  Rozumiemy, że różne sytu-
acje życiowe uniemożliwiają 
rozpoczęcie nauki od paź-
dziernika – wyjaśnia. Podanie 
można złożyć na jeden z pięciu 
kierunków studiów: mechatro-
nikę, informatykę, logistykę, 
administrację oraz stosun-
ki międzynarodowe. Wśród 
oferowanych specjalności są 
m.in.: grafika komputerowa 
i multimedia, systemy i sieci 
komputerowe, międzynaro-
dowe stosunki polityczne i 
gospodarcze, organizacja tury-
styki międzynarodowej czy za-
rządzanie przedsiębiorstwem 
i administracją. W DWSPiT 
zajęcia prowadzą wykładowcy, 
m.in. z uczelni wrocławskich, 
w tym z Uniwersytetu Wro-

cławskiego i Politechniki Wro-
cławskiej. 

Studia dzienne na pierwszym 
roku są bezpłatne. W kolej-
nych latach czesne za semestr 
nie przekracza 1550 zł. Za-
równo studenci stacjonarni i 
niestacjonarni mają możliwość 
uzyskania stypendiów, które w 
rzeczywistości mogą zrekom-
pensować koszty ponoszone na 
studia. 

Szczegóły dotyczące zimowej 
rekrutacji na studia oraz dru-
ki dokumentów rekrutacyj-
nych można znaleźć na stronie 
uczelni www.dwspit.pl. Infor-
macja telefoniczna 76 746 53 
53.

(dws) 

Rekrutacja zimowa  

Opis nieruchomości:
Działka gruntu oznaczona numerem ewi-
dencyjnym 58 obręb Świerzawa o pow. 
1.0877 ha położona jest na obrzeżu Świe-
rzawy. Działka niezabudowana o nieregu-
larnym kształcie, płaska, lekko pochylona 
w kierunku północnym. Przy granicy dział-
ki przebiega gruntowa droga dojazdowa. 
Działka porośnięta drzewkami i krzewami 
samosiejkami.

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Świerzawa zatwier-
dzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy 
Świerzawa Nr 20/III/2002 z dnia 30 grudnia 
2002 r. opublikowaną w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego Nr 
14 poz. 375 z dnia 17 luty 2003 r. działka 
numer 58 oznaczona jest symbolem RP czy-
li tereny upraw polowych, łąk i pastwisk 
oraz RZ czyli tereny zieleni niskiej, łąk i 
pastwisk szczególne warunki zagospoda-
rowania terenu: Ustala się zakaz realizacji 
obiektów budowlanych, w tym wchodzą-
cych w skład gospodarstwa rolnego oraz 
innych budynków i urządzeń związanych 
z produkcją rolną i przetwórstwem rolno 
spożywczym. Działka znajduje się w strefie 
zabudowy.

Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w 
Złotoryi prowadzi Księgę Wieczystą numer 
LEIZ/00035177/2.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i rosz-
czeń osób trzecich.

Przekazanie – przejęcie nieruchomości na-
stąpi w dniu sporządzenia umowy notarial-
nej przenoszącej własność.

Forma przetargu:
Nabywca działki numer 58 wyłoniony zosta-
nie w drodze przetargu ustnego nieogra-
niczonego.

Cena wywoławcza wynosi 21.500,00 zł 
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset 
złotych).

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów 
związanych z okazaniem granic nierucho-

mości gruntowej – okazanie granic odbywa 
się na wniosek i koszt nabywcy.

Warunkiem skuteczności przetargu jest po-
stąpienie ceny wywoławczej minimalnie o 
215,00 zł

Sprzedaż powyższa zwolniona jest z podat-
ku od towarów i usług na podstawie art. 43 
ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r o po-
datku od towarów i usług ( Dz. U. rok 2011 
nr 177 poz. 1054 ze zm. ).
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Świerzawie przy Placu
Wolności 60, pokój nr 5 w dniu 5 lutego 
2016 r. o godz. 10 00.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik 
zobowiązany jest zapoznać się z przedmio-
tem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na licz-
bę uczestników, jeśli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej jedno po-
stąpienie powyżej ceny wywoławczej.

W przetargu mogą brać udział osoby, które 
wniosą wadium w wysokości 4.300,00 zło-
tych, nie później niż do dnia 25 stycznia 
2016 r. na konto Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Świerzawie PBS ZŁOTORYJA O/
ŚWIERZAWA nr 21 8658 1019 0000 0172 
2000 0050.

Za termin wniesienia wadium uważa się 
dzień wpływu wadium na wskazane powy-
żej konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestni-
ka przetargu podlega przedłożeniu komisji 
przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po od-
wołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak 
nie później niż 3 dni od dnia odwołania, 
zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia 
przetargu wynikiem negatywnym, przele-
wem wskazanym przez uczestnika przetar-
gu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, któ-
ry przetarg wygra, zostanie zaliczone na 
poczet ceny nabycia nieruchomości.

ełnomocnicy uczestników przetargu win-
ni okazać komisji przetargowej stosowne 
pełnomocnictwo.

Protokół z przeprowadzonego przetargu 
stanowi podstawę zawarcia umowy nota-
rialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę 
sprzedawanej nieruchomości (umniejszoną 
o wcześniej zapłacone wadium), nie później 
niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej 
własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień 
wpływu należności na wskazane konto.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie za-
wiadomiona o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży nieruchomości, najpóź-
niej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia 
przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty no-
tarialne i sądowe, które określi notariusz w 
umowie notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieru-
chomości nie stawi się bez usprawiedliwie-
nia w miejscu     i terminie zawarcia umo-
wy notarialnej, organizator przetargu może 
odstąpić od zawarcia umowy,    a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwoła-
nia przetargu z ważnych powodów przed 
jego rozpoczęciem.

Szczegółowe informacje o przedmiocie 
sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Mia-
sta i Gminy
w Świerzawie, pokój numer 5, tel. /75/ 7135 
388.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiado-
mości przez wywieszenie na okres 30 dni w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świe-
rzawie, umieszczenie na stronie interneto-
wej www.bip.swierzawa.pl oraz w prasie.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ś w i e r z a w a

Józef Kołcz

BURMISTRZ MIASTA GMINY ŚWIERZAWA
PLAC WOLNOŚCI 60, 59 – 540 ŚWIERZAWA, tel. (75) 7135-388

działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U rok 2015 poz. 1774 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Świerzawa oznaczonej jako działka 58 o pow. 1.0877 ha



8 AKTYWNIE

Najstarszy turniej piłkar-
ski dla młodzieży w Polsce, 
zbliża się wielkimi kroka-
mi. Właśnie ruszyła rekru-
tacja do tegorocznych roz-
grywek. W ubiegłorocznej 
edycji wzięło udział pra-
wie 4000 drużyn. Jak pa-
miętamy, wśród chłopców 
po znakomitym występie 
wygrała Legnica!

Po raz szósty z rzędu turniej 
wspiera jeden z najlepszych 
napastników na świecie, wy-
brany ostatnio najlepszym 
sportowcem roku w Polsce: 
Robert Lewandowski. 
Tegoroczna edycja Coca-
-Cola Cup będzie miała nie-
co zmienioną formułę. Aby 
jeszcze bardziej podsycić 
emocje, zwiększono liczbę 
turniejowych rund. Po trzech 
(zamiast dwóch) fazach eli-
minacyjnych, finały woje-
wódzkie zostaną zastąpione 
przez cztery finały makrore-
gionalne, w których zmierzą 
się po cztery najlepsze druży-
ny z każdego województwa. 
Każdy finał makroregionalny 
wyłoni po cztery drużyny 
chłopięce i dziewczęce re-
prezentujące makroregion w 
wielkim finale krajowym.

Zgłoś drużynę
Do turnieju każde gimna-
zjum w Polsce może zgłosić 
jedną drużynę chłopięcą i 
jedną dziewczęcą. Informa-
cje na temat rekrutacji do-
stępne są na stronie www.co-
cacolacup.pl. Zgłoszenia do 
turnieju będą przyjmowane 
do 20 lutego 2016 r.  

– Dzięki zmianom, które 
wprowadziliśmy do tego-

rocznej edycji, każda dru-
żyna będzie mogła rozegrać 
więcej meczów na drodze do 
wielkiego finału. Poza tym 
z każdego makroregionu do 
finału awansują cztery druży-
ny, co oznacza, że teoretycz-
nie nawet czwarta drużyna z 
danego województwa może 
wejść do wielkiego finału 
i go wygrać. Kto z nas nie 
trzymał nigdy kciuków za 
„czarnego konia” podczas 
wielkiej sportowej imprezy? 
Zmiana formuły rozgrywek 
jeszcze bardziej zwiększy 
poziom emocji, ale także po-
ziom sportowy, który co roku 
robi na nas ogromne wraże-
nie – powiedział Wojciech 
Dubasiewicz, kierownik 
marki Coca-Cola w Coca-
-Cola Poland Services, odpo-
wiedzialny za turniej Coca-
-Cola Cup.

Z Lewandowskim
Szósty rok z rzędu ambasa-
dorem turnieju będzie Robert 
Lewandowski. Dzisiejszy 
idol fanów Biało-Czerwo-
nych przed laty również grał 
w Coca-Cola Cup. 
– Czasami brakuje mi emo-
cji, które przeżywałem star-

tując w tym turnieju jako 
młody chłopak. To była czy-
sta, młodzieńcza radość z gry 
w piłkę, bez kalkulacji. Naj-
lepsza zabawa pod słońcem. 
Cieszyłem się, że jestem na 
boisku, uczestniczę w tur-
nieju z kolegami. Te emocje 
zostaną ze mną do końca ży-
cia. W tym roku kolejny raz 
będę blisko Coca-Cola Cup 
i jestem przekonany, że tak 
jak w ubiegłych latach, emo-
cji nie zabraknie. Zapraszam 
do udziału w Coca-Cola Cup 
2016! – powiedział Robert 
Lewandowski, czwarty naj-
lepszy piłkarz na świecie we-
dług plebiscytu FIFA. 

Coca-Cola Cup to najstarszy 
i jeden z największych piłkar-
skich turniejów młodzieżo-
wych w Polsce. Rozgrywany 
nieprzerwanie od osiemnastu 
lat, co roku angażuje około 
40 000 gimnazjalistów z ca-
łego kraju. W dotychczaso-
wych edycjach wzięło udział 
już ponad 680 000 uczniów. 
Co roku rozgrywkom kibi-
cują tysiące widzów w całej 
Polsce. Punktem kulmina-
cyjnym turnieju jest spekta-
kularny wielki finał krajowy, 

który w tym roku, podobnie 
jak w ubiegłym, odbędzie się 
w Gdańsku. 

Będzie atmosfera
– Coca-Cola od wielu lat kon-
sekwentnie wspiera na całym 
świecie programy promujące 
aktywność fizyczną. W Pol-
sce przykładem takich ini-
cjatyw jest organizowany od 
1999 roku turniej Coca-Cola 
Cup. Mimo, że to najstarszy 
piłkarski turniej dla mło-
dzieży w kraju, niezmiennie 
rokrocznie od osiemnastu lat 
cieszy się olbrzymią popular-
nością niosąc ze sobą fanta-
styczne sportowe emocje. W 

tym roku dodatkowo atmos-
ferę turniejową podgrzewać 
będzie zbliżający się wy-
jątkowy turniej: Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Noż-
nej UEFA EURO 2016TM. 
Jestem pewien, że podczas 
turnieju wszyscy będą czuć 
atmosferę piłkarskiego świę-
ta – dodał Wojciech Dubasie-
wicz.

Więcej informacji o turnieju 
można znaleźć na www.co-
cacolacup.pl oraz na oficjal-
nym profilu na Facebooku 
www.facebook.com/cocaco-
lacuppolska.

 (cocac)

Czy Legnica znowu wygra?

NAJTANIEJ W REGIONIE

SPRAWDŹ NAS! 
WYŚLIJ ZAPYTANIE O CENĘ

Mediama Wrocław zaprasza.
Tel. kom. 531 642 792    E-mail: mediama@vp.pl

- wizytówki
- ulotki
- foldery
itp. itd...

- gazetki 
firmowe
- siatki mesh
- banery

BIURO  
OGŁOSZEŃ 

GAZETY  
PIASTOWSKIEJ
TEL. 602 49 84 25  

reklama@e-piastowska.pl  

www.e-piastowska.pl

W Mikołajowicach wiele się 
dzieje. Inwestycja goni inwe-
stycję. 

W 2013 roku świetlica prze-
szła termoizolację. Po oddaniu 
do użytkowania pieszociągu w 
2014 roku, po zmeliorowaniu 
burzówki w 2015 roku, zapla-

nowano ambitne przedsięwzię-
cie na rok 2016. Oświetlenie 
nowych osiedli i domków w 
sołectwie , bo o nim mowa- z 
pewnością ułatwi życie miesz-
kańcom. Będzie jaśniej i bez-
pieczniej. 
(jm)
Fot. Jolanta Mensfeld

Się dzieje...


