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Kilka dni temu doszło 
do pożaru domu w 
Sadach Górnych koło 
Bolkowa. Mieszkańcy 
ratowali się skacząc z 
okien domu. Trzy oso-
by trafiły do szpitala. 

Dom splonął niemal 
doszczętnie. w gronie 
poszkodowanych jest 
19-letnia Fatima Mirga, 
dziewczyna, która całe 
swoje dotychczasowe 
życie spędziła w domach 
dziecka. Mieszkała tam 
ze swoim chłopakiem 
i jego babcią. Stracili 
wszystko. Pogorzelcy za-
mieszkali teraz w hotelu 
w Bolkowie, to decyzja 
burmistrza.  Na  razie 
trafili tymczasowo do 
niewielkiego mieszkania 
w Bolkowie. Potrzebu-
ją wszystkiego, bo stra-
cili wszystko pożarze. 
Kontakt telefoniczny dla 

wszystkich którzy mogą 
pomóc: 793 77 00 35.

Ekipa ze środowisk mu-
zycznych planuje zorga-
nizowanie koncertu,  z 
którego dochód zostanie 
przeznaczony  na pomoc 
Fatimie i jej rodzinie. 

Szczegóły na bieżąco 
m.in. Na stronie interne-
towej www.gazetapia-
stowska.pl oraz profilu 
FB/Gazeta Piastowska.

Anna Białęcka
Fot. (fb Sady Górne)

Pomagamy! Pilnie!

WYPOCZYNEK W ALPACH!!!

Mieszkania letniskowe,  świetne 
warunki,  noclegi: 

ENGADINA - SZWAJCARIA  
Cena specjalna dla gości z Polski: 

80 złotych za dobę.
Większe grupy: rabaty.

Kontakt, telefon  w Polsce: 
602 49 84 25

ZAKŁADY PRODUKCYJNE, PIEKARNIE, CUKIERNIE, 
RESTAURACJE, DRUKARNIE !!!

Zapraszamy  do bezpłatnych prezentacji czyszczenia maszyn  
metodą laserową

Zasada działania
Czyszczenie laserem polega na użyciu krótkiego impulsu światła 
lasera jako czynnika pracującego.
Kiedy światło wchodzi w kontakt z powierzchnią, warstwa za-
brudzenia i znajdujące się pod spodem tlenki absorbują energie, 
utleniając lub odpryskując zabrudzenia nie pozostawiając żad-
nych pozostałości. Podłoże (głównie metal) nie absorbuje energii, 
dlatego też nie zostaje uszkodzone.

Zalety
Laser, to bezkontaktowy proces czyszczenia, który gwarantuje 
optymalne rezultaty. Używanie lasera do czyszczenia gwarantuje 
korzyści których nie zagwarantują inne technologie czyszczące.

W rezultacie, oszczędzamy czas i zostajemy z dokładnie wy-
czyszczoną powierzchnią.

• Czyszczenie na sucho
• Eco-przyjazne, zielona technologia

• Niskie koszty utrzymania
• Niezawodne
• Zero hałasu

• Łatwo adoptowalny
• Żadnych dodatkowych zużywających

sie czynnikow
• Bezkontaktowa technologia

• Brak jakichkolwiek chemicznych pozostałości do usunięcia
• Proste w użyciu

Kontakt: tel. 602 49 84 25

Kawalerka do wy-
najęcia w centrum 

Legnicy. 
Nowe budownic-

two. 27 m kw. 
Tel. 602 49 84 25
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Rozpoczynamy kampanię 
1 % złotoryjskiej Funda-
cji ANIMUS Organizacji 
Pożytku Publicznego!
 
Pomóż stworzyć miejsce, w 
którym Dzieci i Młodzież będą 
mogły miło spędzić czas, roz-
wijać swoje pasje i zaintereso-
wania, zjeść gorący  posiłek i 
odrobić lekcje. Dzięki Tobie 
jedyne takie Centrum Edu-
kacji i Rozwoju dla Dzieci i 
Młodzieży w powiecie złoto-
ryjskim może wkrótce zostać 
otwarte! Zachęcamy Cię GO-
RĄCO do udziału w kampanii: 
Nr KRS 0000315596.

(animus)

Procent

Wiele kobiet rezygnuje z 
życia zawodowego gdyż 
musi podjąć się opieki nad 
swoim niepełnosprawnym 
dzieckiem lub rodzicem. 
W tym czasie otrzymują 
zwykle świadczenie pie-
lęgnacyjne lub specjalny 
zasiłek opiekuńczy. Nie-
stety po śmierci swojego 
podpieczonego niejed-
nokrotnie znajdują się w 
trudnej sytuacji życiowej 
- bez uprawnień do jakich-
kolwiek świadczeń. Dra-
matyczną sytuację takich 
osób potęguje niemożność 
znalezienia pracy z powo-
du braku jakiegokolwiek 
doświadczenia zawodowe-
go lub długiej przerwy w 
życiu zawodowym.  

Od początku tego roku ich sy-
tuacja uległa zmianie gdyż ro-
dzice i opiekunowie osób nie-
pełnosprawnych po ich śmierci 
obecnie mogą ubiegać się o 
świadczenie przedemerytalne. 
Umożliwia im to nowelizacja 
ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy 
oraz ustawy o świadczeniach 
przedemerytalnych, która we-
szła w życie 1 stycznia 2017. 
- To bardzo ważna zmiana dla 
opiekunów, którzy poświęcają 
niekiedy większość swojego 
życia na opiekę nad osobą, 
która nie jest zdolna do samo-
dzielnej egzystencji i po śmier-
ci swojego podopiecznego 
zostawali bez jakiegokolwiek 
finansowego zabezpieczenia – 
mówi Iwona Kowalska regio-
nalny rzecznik prasowy dolno-
śląskiego ZUS.
- Opiekunowie od stycznia 
mają prawo do zasiłku dla bez-
robotnych tak, jakby wykony-
wali pracę, a jeśli spełnią okre-
ślone warunki - do świadczenia 
przedemerytalnego – dodaje 
Kowalska.
Aby opiekun, który utraci pra-
wo do świadczenia lub zasił-
ku z powodu śmierci osoby, 
nad którą sprawował opiekę, 
mógł otrzymać świadczenie 
przedemerytalne musi jednak 
spełnić kilka warunków, które 
są wymienione w ustawie o 
świadczeniach przedemerytal-

nych. Pierwszym z nich jest 
fakt pobierania przez opie-
kuna (nieprzerwanie) wspo-
mnianych wyżej świadczenia 
pielęgnacyjnego lub zasiłku 
opiekuńczego przez co naj-
mniej rok (365 dni). Co ważne 
opiekun musi zarejestrować 
się w powiatowym urzędzie 
pracy w ciągu 60 dni od dnia 
ustania prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego lub specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub 
zasiłku dla opiekuna – czyli po 
śmierci swojego podopieczne-
go. Do uzyskania świadczenia 
przedemerytalnego konieczne 
jest także spełnienie kryterium 
wieku, czyli w dniu, w którym 
ustało prawo do świadczenia 
lub zasiłku opiekun ukończył, 
co najmniej 55 lat - kobieta lub 
60 lat - mężczyzna oraz osią-
gnął okres uprawniający do 
emerytury, wynoszący, co naj-
mniej 20 lat dla kobiet i 25 lat 
dla mężczyzn.
Trzeba pamiętać o tym że 180 
dniowy okres pobierania za-
siłku dla bezrobotnych musi 
przypadać bezpośrednio po 
okresie pobierania, przez co 
najmniej 365 dni, świadczenia 
lub zasiłku. Niestety prawo do 
świadczenia przedemerytalne-
go nie przysługuje jeśli między 
dniem ustania prawa świadcze-
nia lub zasiłku a dniem zare-
jestrowania w urzędzie pracy 
wykonywana opiekun podjął 
pracę zarobkową stanowiąca 
tytuł do obowiązkowych ubez-
pieczeń społecznych. Jeśli tego 
nie zrobił to po spełnieniu po-
zostałych warunków - po 180 
dniach pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych – były opiekun 
otrzyma świadczenie przed-
emerytalne.

(zus)

Opiekun osoby 
niepełnosprawnej  

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Miłkowice informu-
je, że w siedzibie Urzędu Gminy 
Miłkowice, dnia 25 stycznia  br., na 
okres 21 dni, zostały wywieszone 
wykazy nr ZOP.V.684.1.2017 oraz nr 
ZOP.V.684.2.2017  nieruchomości ko-
munalnych przeznaczonych do sprze-
daży i dzierżawy. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać pod numerem 
telefonu 76 88 71 212.

Wójt Gminy Miłkowice 
(-) Dawid Stachura

Rozpoczęły się zapisy na 
kursy UEFA C. Rekrutacja 
odbędzie się poprzez system 
pzpn24.

Informacje  na stronie dolzpn.pl.
Najbliższe kursy UEFA C za-
planowano:  Zjazdy Siechnice: 
24, 25, 26 LUTY, 3, 4 ,5, 10, 11, 
12 MARZEC. Zjazdy Chojnów: 
24, 25, 26 LUTY, 3, 4, 5, 10, 11, 
12 MARZEC.
Koszt kursów: 1300zł. Wpłaty 
należy dokonać na konto: Dol-
nośląski Związek Piłki Nożnej, 
ul. Oporowska 62, 53-434 Wro-
cław. Nr konta 47 1090 2503 
0000 0001 1607 7364
W tytule wpisujemy: Imię i Na-
zwisko, Kurs UEFA C, Miejsce 
kursu.

(dzpn)

Zostań 
trenerem

Nadeszły wyniki z czerwco-
wego Konkursu 9 th INTER-
NATIONAL ESKISEHIR 
CARTOON FESTIVAL - 
Turcja 2016 r., którego te-
matem było: „Budownictwo 
i ludzie”.
Rysunek Tadeusza KROTO-
SA, współpracownika „Gaze-
ty Piastowskiej” wyróżniony 
został Certyfikatem - uznania i 
znalazł się na wystawie pokon-
kursowej i okolicznościowym 
pięknie wydanym Katalogu.

(kr)

Brawo 
Krotos

Panie, daj mi siłę, abym zmienił to, co zmienić 
mogę; daj mi cierpliwość, abym zniósł to, 
czego zmienić nie mogę; daj mi mądrość, 

abym odróżnił jedno od drugiego. 
(Friedrich Christoph Oetinger).

13 stycznia 2017 r. umarł w Stuttgarcie 
Mój Przyjaciel i bliska memu sercu osoba.

GERHARD WOYDA
(04.04.1925 - 13.01.2017)

Uroczystości pogrzebowe odbedą się w Stuttgarcie 
w dniu 30.01.2017 o godz. 11:00 na Pragfriedhof.

O czym zawiadamia pogrążony 
w głebokim smutku i żałobie: 

Bolesław Bednarz

Jednym z największych zagro-
żeń związanym z CETA jest 
zawarta w umowie koncepcja 
arbitrażu. Ta koncepcja usta-
nawia władzę międzynarodo-
wych korporacji ponad pra-
wem państw narodowych.
Umowa przyznaje korporacjom 
prawo do uczestniczenia w 
procesie legislacyjnym każde-
go projektu ustawy, który one 
uznają za istotny do prowadze-
nia działalności gospodarczej. 
Oznacza to, że mają prawo nie 
tylko do zgłaszania własnych 
propozycji, ale także do wstrzy-
mania procesu legislacyjnego, a 
w przypadku uchwalenia ustawy 
– którą uznają za szkodliwą dla 
własnych interesów – do zaskar-
żenia przed międzynarodowym 
arbitrażem w celu uzyskania 

rekompensat za „utracone” w 
przyszłości zyski. Przyznanie 
tych praw międzynarodowym 
korporacjom oznacza praktycz-
ną rezygnację państw narodo-
wych z suwerenności sprawo-
wanej nad tymi korporacjami. 
W świetle tej umowy stają się 
one równorzędnymi partnera-
mi tych państw, a w niektórych 
wymiarach ich władza staje się 
nadrzędna nad państwami na-
rodowymi. Te przepisy w spo-
sób zasadniczy zmieniają same 
fundamenty ustrojowe państw 
Unii Europejskiej, ponieważ 
oznaczają rezygnację z demo-
kratycznego stanowienia prawa 
i suwerenności państwowej na 
rzecz tych korporacji.

Lech Łuczyński

Nie dla CETA



Na początku 1947 r. 
polscy komuniści pod 
ochroną Związku So-
wieckiego dokończy-
li  z sukcesem proces 
umocnienia swojej 
dyktatury i  jej legity-
mizacji  na arenie mię-
dzynarodowej. 

Mimo dalszych sukcesów w 
walce ze słabnącym podzie-
miem (m.in. rozbicie podziem-
nego parlamentu-Komitetu Po-
rozumiewawczego Organizacji 
Polski Podziemnej, aresztowa-
nie III Prezesa WiN podpuł-
kownika Wincentego Kwieciń-
skiego), PPR wzmogło terror, 
opierając się prawie pół mi-
lionie członków MO, ORMO, 
KBW i UB, wspartych przez 
regularne ludowe Wojsko Pol-
skie. 

W więzieniu...
... trzymano sto tysięcy ludzi, 
w tym kandydatów do Sej-
mu. UB rozbiło większość 
zarządów powiatowych PSL. 
Mordowano działaczy, unie-
możliwiano jedynej opozycji 
kampanię wyborczą, w dniu 
wyborów na różnych pozio-
mach powszechnie łamano 
jawnie i skrycie prawo. So-
wiecka ekipa sfałszowała wy-
niki. Komunistyczno-kolabo-
racyjny Blok Demokratyczny 
przyznał sobie osiemdziesiąt 
procent głosów i 394 mandaty 
poselskie, PSL „dostał” dzie-
sięć procent (w rzeczywistości 
mimo oznak zniechęcenia wy-
borczego miał większość gło-
sów) i 28 posłów, resztę – oko-
ło dziesięć procent głosów i 22 
mandaty otrzymali kandydaci: 
prokomunistycznego, (przeję-
tego przez kryptokomunistów), 
oficjalnie chrześcijańsko-de-
mokratycznego  Stronnictwa 
Pracy, rozłamowego wobec 
PSL konformistycznego PSL 
„Nowe Wyzwolenie” i kiero-
wanego przez agenta NKWD 
Bolesława Piaseckiego śro-
dowiska prokomunistycznych 
katolików „Dziś i Jutro”. 

Nowy Sejm...
... „wybrał” na  prezydenta 
Polski agenta NKWD, ści-
śle utajnionego, komunistę 
Bolesława Bieruta. Nowym 

premierem rządu „wybrano” 
jeszcze bardziej uległego ko-
laboranta-socjalistę Józefa 
Cyrankiewicza. Nowy rząd 
(bez PSL) został uznany przez 
Zachód, który zalegitymizo-
wał fałszerstwo wyborcze i 
bezprawny reżim. Sejm Usta-
wodawczy wprowadził Małą 
Konstytucję (stanowiąca le-
galizację systemu dyktatury). 
Dla ustabilizowania sytuacji 
w Polsce ogłosił deklarację o 
prawach obywatelskich (nie 
przestrzeganą) amnestię poli-
tyczną wobec podziemia, aby 
ustabilizować z pozycji zwy-
cięzcy sytuację w Polsce. W 
dalszym ciągu prowadzono się 
zmasowane działania wobec 
Żołnierzy Wyklętych (ginie w 
nich między innymi Józef Ku-
raś „Ogień” na Podhalu), wy-
konuje się wyroki śmierci. 

Fałszerstwa w Legnicy
W sfałszowanych wyborach 
1947  ogromny wkład mieli fał-
szerze również w trzydziestym 
ósmym okręgu wyborczym, 
obejmującym też Legnicę. Na 
Blok Demokratyczny  „oddano 
w nim 93.5% wszystkich gło-
sów”.  Jeden mandat poselski 
„zdobył” kandydat kolabora-
cyjnego PSL „Nowe Wyzwo-
lenie”. Zwycięstwa koalicji 
komunistów i kolaborantów 
pilnowało w samej Legnicy 
25 tzak zwanych trójek, złożo-
nych z młodzieżowej organiza-
cji komunistycznej ZWM. Byli 
oni wspomagani przez konce-
sjonowanych młodych socjali-
stów z OM TUR. 

Stupak w odstawkę
W lutym 1947 r. przestał być 
Prezydentem Legnicy Antoni 
Stupak, zastąpiony przez Wil-
helma Szafarczyka. Być może 
było to następstwo areszto-
wania jego zastępcy, majora 
Władysława Dybowskiego 
w październiku 1946 r. Rosła 
aktywność Miejskiej Rady Na-
rodowej – radni nie pochodzili 
wyboru, lecz nominacji legnic-
kiej Komisji Międzypartyjnej. 
Nie było w niej opozycyjnego 

PSL, więc i nie było radnych 
tego ugrupowania. W po-
większonej Radzie pracowało 
jedenastu komunistów i kola-
borujących z nimi: dziesięciu 
socjalistów, pięciu demokra-
tów i trzech ludowców. Odbyła 
ona w tym roku dwadzieścia 
trzy sesje. 

Brud
W dalszym ciągu występował 
ruch osiedleńczy, przez cały 
rok osiedlało się w Legnicy 
średnio 800-1000 Polaków 
miesięcznie. Niestety wciąż  
połowę mieszkań okupowali 
Sowieci, posiadający wciąż 
główną infrastrukturę miejską, 
choć w styczniu udało się prze-
jąć od Sowietów zużytą w trzy-
dziestu trzech procentach, sieć 
gazową i znajdujące się w bar-
dzo złym zbiorniki. Zbyt mało 
było w ogóle gazu i występo-
wały niedobory, podobnie jak 
w prąd i wodę (co utrudniało 
gaszenie pożarów). Legnica 
dalej podlegała degradacji, 
wraz z Wrocławiem była naj-
brudniejsza na Dolnym Śląsku, 
co groziło epidemią chorób za-
kaźnych. W całym roku 1947 
zanotowano 588 przypadków 
chorób wenerycznych, za ich 
część odpowiedzialni byli so-
wieccy okupanci. 

Dybowski
Tymczasem wywiadowca pol-
skiego podziemia niepodległo-
ściowego, Legnicki Żołnierz 
Wyklęty i były wiceprezydent 
major Władysław Dybowski, 
poddany ostremu śledztwu w 
więzieniu w Warszawie nie sy-
pał, biorąc odpowiedzialność 
za działalność wywiadowczą 
na siebie. 
Rok  2017  jest Miejskim Ro-
kiem (70 rocznica Jego zamor-
dowania)  pod Jego Patrona-
tem. Uczestniczmy w różnych 
formach upamiętnienia Jego i 
innych Żołnierzy Wyklętych 
w bieżącym roku, zachęcajmy 
innych. 

Robert Żeleźny

3WAŻNE

70 lat temu...

więcej  na:  
gazetapiastowska.pl

Legnicka Grupa Robocza im. Majora Władysława 
Dybowskiego pseudonim Przemyski zaprasza osoby 

zainteresowane współpracą dla uczczenia Pana Majora, 
do kontaktu z wolontariuszami GR: 

FB/Rok Majora Dybowskiego w Legnicy, 
mail: kowalskijan-945@wp.pl  

W Agencji Rynku Rolnego 
można składać wnioski o  
przyznanie dopłaty z ty-
tułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siew-
nego kategorii elitarny lub 
kwalifikowany mającej 
charakter pomocy de mi-
nimis w  rolnictwie. Wnio-
ski będą przyjmowane do 
25 czerwca 2017 roku.

O przyznanie dopłaty można 
ubiegać się z tytułu zużytego 
do siewu lub sadzenia materia-
łu siewnego kategorii elitarny 
lub kwalifikowany (zakupione-
go i wysianego/wysadzonego w 
okresie od 15 lipca 2016 r. do 
15 czerwca 2017r.): zbóż ozi-
mych, zbóż jarych, roślin strącz-
kowych, ziemniaka, mieszanek 
zbożowych i pastewnych (spo-
rządzonych z gatunków roślin 
objętych systemem dopłat z wy-
łączeniem ziemniaka).

Przy składaniu wniosku o przy-
znanie dopłaty należy zwrócić 
uwagę na to, że: wysokość sta-
wek dopłat obowiązujących w 
2017r. będzie określona w dro-
dze rozporządzenia Rady Mi-
nistrów do dnia 30 września, 
decyzje będą wydawane w ter-
minie 60 dni od wejścia w życie 
przepisów rozporządzenia RM, 
w przypadku mieszanek zbożo-
wych i pastewnych dopłatą mogą 
być objęte tylko te mieszanki, w 
skład których wchodzą jedynie 
nasiona posiadające kategorię 
elitarny lub kwalifikowany, obo-
wiązuje nowy wzór wniosku o 
przyznanie dopłaty w 2017r.

Wnioski wraz z załącznikami 
należy złożyć w Oddziale Te-
renowym ARR właściwym dla 
miejsca zamieszkania albo wy-
słać pocztą.

(arr)

ARR przyjmuje wnioski
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Przegrana Rosji w woj-
nie krymskiej, odsłoniła 
jej wewnętrzną słabość. 
Skłoniło to cara Alek-
sandra II, do przepro-
wadzenia stosownych 
reform ustrojowych. 
Polacy odczytali to jako 
objaw słabości nasze-
go zaborcy i rozpoczęli 
przygotowania do wy-
buchu zbrojnego po-
wstania. 

Na uniwersytecie kijowskim 
utworzono zakonspirowany 
Związek Trojnicki. Związek 
ten, szukał kontaktów z mło-
dzieżą na terenach wszyst-
kich trzech zaborów i opo-
wiadał się za powstaniem. 
Najważniejszą komórkę kon-
spiracyjną powołali polscy 
oficerowie studiujący w Aka-
demii Sztabu Generalnego w 
Petersburgu. W 1857 roku, 
powstała w Warszawie Aka-
demia Medyko-Chirurgicz-
na, toteż wśród jej studentów 
zaczęły tworzyć się konspi-
racyjne kółka młodzieżowe. 
W dniu 11 czerwca 1860 
roku, miał miejsce pogrzeb 
wdowy po bohaterze powsta-
nia listopadowego generale 
Józefie Sowińskim, który 
stał się wielką manifestacją 
patriotyczną. Natomiast w 
październiku tegoż roku, w 
czasie warszawskiego zjaz-
du rosyjskich monarchów 
przeszkodzono iluminacjom 
i balom, a na przedstawieniu 
galowym w Teatrze Wielkim 
fotele oblano cuchnącym 
płynem. Akcją tą kierował 
Franciszek Godlewski. 

W nocy...

... 29 listopada, czyli w rocz-
nicę Nocy Listopadowej zor-
ganizowano kolejną wielką 
manifestację i odśpiewano 
pieśń skomponowaną nie-
gdyś przez Alojzego Felin-
skiego, „ Ojczyznę wolną 
racz nam wrócić Panie”. Wo-
bec nasilających się wystą-
pień ludności Warszawy, car 
Aleksander II, zdecydowany 
był zastosować najsurowsze 
represje i w wypadku więk-

szych demonstracji ulicz-
nych miasto miało zostać 
zbombardowane z Cytade-
li. W dniu 15 października, 
mimo surowych zakazów 
warszawiacy wzięli udział w 
obchodach rocznicy śmier-
ci Naczelnika Kościuszki, 
co skończyło się rozbiciem 
manifestacji przez wojsko 
rosyjskie i porywaniem ludzi 
z kościołów. Na znak prote-
stu przeciwko aresztowaniu 
1878 wiernych warszawia-
ków, administratorzy diecezji 
nakazali zamknięcie wszyst-
kich kościołów i kaplic w 
Warszawie. W 1861 roku, 
Apollo Korzeniowski zawią-
zał Komitet Miejski, który 
zajął się przygotowaniem 
wybuchu powstania. Hrabia 
Lambert ugiął się przed tym 
oporem i uwolnił większość 
zatrzymanych polskich pa-
triotów. W tej sytuacji rady-
kalne ugrupowanie patrio-
tyczne, zwane czerwonymi, 
opowiadało się za podjęciem 
otwartej walki i przystąpiło 
do przygotowywania po-
wstania. 

Odrębnie...

... rozwijała się niepodległo-
ściowa konspiracja, grupują-
ca ziemiaństwo, arystokrację 
i bogate warstwy mieszczań-
stwa, zwana obozem białych. 
Korzystając ze struktur To-
warzystwa Rolniczego utwo-
rzyli oni sieć swych placówek 
w całym Królestwie Polskim, 
a także na Litwie i Ukrainie. 
Ich program różnił się od pro-
gramu czerwonych praktycz-

nie tylko tym, że postulowali 
oni uwłaszczenie chłopów za 
wysokim odszkodowaniem 
i odsunięciem powstania na 
dalsze lata. W dniu 22 stycz-
nia 1863 roku, w Królestwie 
Polskim stacjonowała 100 
tysięczna armia rosyjska. Za-
mierzona „branka” Polaków 
do carskiego wojska, zosta-
ła jednakże zbojkotowana 
i fakt ten, przyspieszył wy-
buch zbrojnego powstania. 
W tym czasie ukazywały się 
powstańcze pisma Strażnica 
i Wiadomości z Pola Bitwy. 
W instrukcjach dla powstań-
czych oddziałów zalecano, 
by unikać walk z większymi 
jednostkami nieprzyjacie-
la, nakazywano utrudnianie 
komunikacji oraz odbijanie 
jeńców i rekrutów. Pierwszy 
dyktator powstania, Ludwik 
Mierosławski przekroczył 
granicę zaboru rosyjskiego, 
jednak po dwóch przegra-
nych potyczkach jego od-
działu pod Krzywosądzem 
i Nową Wsią uciekł z pola 
walki do Paryża. Następnym 
jego dyktatorem był Marian 
Langiewicz, potem zaś Ro-
muald Traugutt. 

Powstanie...

... objęło całe Królestwo Pol-
skie, znaczną część Litwy 
oraz Wołyń i trwało z więk-
szą intensywnością ponad 
rok, a rozproszone oddziały 
partyzanckie walczyły jesz-
cze do jesieni, następnego 
roku. Ostatni oddział po-
wstańczy księdza generała 
Stanisława Brzóski, utrzymał 

się na Podlasiu, aż do wiosny 
1865 roku. Po początkowych 
sukcesach organizacyjnych, 
a także i wojskowych, po-
wstańcy zaczęli jednak ule-
gać przeważającym siłom 
rosyjskim. Traugutt starał się 
wciągnąć do walki ludność 
chłopską, głosząc hasło dzia-
łania „z ludem i przez lud”. 
Faktycznie udział chłopów 
w oddziałach partyzanckich 
znacznie wtedy wzrósł. Lecz 
opuścili je oni, po ogłosze-
niu dekretu carskiego o ich 
uwłaszczeniu i przyznaniu 
chłopom na własność użyt-
kowaną przez nich ziemię. 
Powstanie ze względu na 
znaczną dysproporcję sił 
stron walczących, przybrało 
formę wojny partyzanckiej. 
Stoczono wówczas 1229 
rozproszonych potyczek i 
mniejszych bitew, w tym 956 
w Kongresówce, 236 na Li-
twie, pozostałe na Białorusi i 
Ukrainie. 

Oddziały...

... polskie unikały walnej 
bitwy, która mogła się za-

kończyć totalną porażką 
powstania. Tuż po upadku 
powstania styczniowego, 
Rosjanie rozpoczęli represje 
wobec Polaków, natychmiast 
po stłumieniu ostatniej jego 
bitwy. Należy pamiętać, iż 
wiele tysięcy ludzi przypła-
ciło życiem udział w powsta-
niu, zostali oni zamordowani 
przez wojska rosyjskie, a ich 
majątki zostały bezprawnie 
skonfiskowane. Kilkadziesiąt 
tysięcy uczestników walk 
zesłano na Syberię. Władze 
rosyjskie przystąpiły też do 
wzmożonej rusyfikacji społe-
czeństwa polskiego, mającej 
na celu upodobnienie Kon-
gresówki do innych prowincji 
imperium rosyjskiego. W ra-
mach represji miastom, które 
czynnie popierały powstanie 
odebrano prawa miejskie, 
powodując ich sukcesywny 
upadek, skasowano również 
wszystkie klasztory w Kró-
lestwie, które były głównymi 
ośrodkami polskiego oporu.

Ewa
Michałowska-Walkiewicz

PATRIOTYCZNY ZRYW POLAKÓW
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W połowie listopada 2016 
roku ukazała się pierw-
sza płyta Patrycji Kamoli 
pt. „Czekając na miłość”. 
Jest to autorski projekt le-
gniczanki, tegorocznej sty-
pendystki Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Me-
cenasem artystycznym pły-
ty jest Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa im. Wi-
telona w Legnicy, która od 
kilku lat wspiera działania 
młodej wokalistki.
Płyta jest wiernym odwzoro-
waniem klimatów muzycznych 
łączących style: jazz & pop. Na 
płycie, artystka w niezwykle 
ekspresyjny sposób, przedsta-
wia swoje własne uczucia de-

dykowane tym, którzy kochali, 
kochają lub będą kochać. W jej 
projekcie –„Czekając na mi-
łość”, prócz własnych kompo-
zycji artystki, nie zabrakło kilku 
znanych i rozpoznawalnych co-
verów światowej i polskiej mu-
zyki jazzowej. 
Patrycja Kamola jest uzdolnioną 
wokalistką jazzową, laureatką 
kilkudziesięciu ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkur-
sów wokalnych. W 2014 roku 
zaprezentowała swój autorski 
projekt „Jazz Vocal Night” w 
wielu miejscach w Polsce, mię-
dzy innymi w Domu Studenta 
Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona w Le-
gnicy. Fragmenty tego projektu 
zarejestrowane zostały na płycie 
„Oblicza jazzu”, która została 

wydana przez Państwową Wyż-
szą Szkołę Zawodową im. Wite-
lona w Legnicy. 
Płyta „Czekając na miłość” jest 
również podsumowaniem kilku-
letnich dokonań wokalistki oraz 
efektów jej współpracy ze zna-
komitymi polskimi muzykami 
jazzowymi z którymi od kilku 
lat nieprzerwanie koncertuje, 
dając pokaz swoich niezwy-
kłych umiejętności wokalnych. 
Na płycie pojawili się: Jarosław 
Dąbrowski – saksofon, Łukasz 
Kłos – trąbka, Paweł Lenar – 
piano, Janusz Lewandowski – 
kontrabas, Jarosław Marszałek 
– perkusja. Gościem specjalnym 
projektu jest Wojciech Pruszyń-
ski – piano.

(pwsz)

Debiut płytowy Patrycji Kamoli

Ania Kłys, pochodząca ze 
Zgorzelca, ale od wielu lat 
związana z Wrocławiem, 
wokalistka i autorka tek-
stów, znana z programów 
X Factor oraz The Voice of 
Poland pod koniec ubiegłe-
go roku wydała swoją de-
biutancką płytę „KŁYS01”.

Debiutancki krążek został wyda-
ny pod mecenatem artystycznym 
Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej im. Witelona w Legni-
cy.
Wokalistka jest przedstawiciel-
ką alternatywnego popu, z któ-

rym od dawna eksperymentuje. 
Jej atut to ciepła, przyjemna 
barwa głosu. Dała się już po-
znać legnickiej publiczności w 
2011 roku kiedy to wystąpiła w 
Domu Studenta Uczelni podczas 
koncertu z cyklu Witelon Music 
Night. Podczas koncertu zapre-
zentowała muzykę z pogranicza 
jazzu, soulu oraz popu. Reper-
tuar zespołu stanowił znane 
przeboje muzyki rozrywkowej 
zagrane w kameralnych aran-
żacjach w stylu pop z lekką do-
mieszką jazzu i soulu. 

 (pwsz)

Kłys  z mecenatem

Gabriel Fleszar, Tomek Gala, 
Aleks Gala i Sabio Janiak - 
czyli  mocna ekipa  na kon-
cercie w Londynie. Jeśli 
jeszcze dodam, że imprezę 
zapowiadał zaprzyjaźniony 
z Gazetą Piastowską Sławek 
Orwat - to możecie sobie 
wyobrazić co to była za im-
preza! Gabryś i Aleks dali 

świetny koncert. Ola Gala 
po ponad rocznej przerwie 
planuje w tym roku między  
innymi koncerty w Jaworze i 
Legnicy. Na razie cicho sza.  
Montujemy, zgrywamy, orga-
nizujemy. Jak terminy będą 
klepnięte - poinformujemy!

(sz)
Fot. (fb SO)

Gabryś po londyńsku
Niecierpliwie czekamy  na 
debiut płytowy Joli Tarna-
wy! Na osłodę  Jola przy-
słała do naszej redakcji 
cudne fotki ze styczniowej 
fotosesji. Pięęęęęęękne!!!! 
Pokazujemy jedną fotkę z 
archiwum legnickiej woka-
listki.

(sz)
Fot.(arch.jt)

Czekamy!!!

 
Szukasz mieszkania?

Domu?
Najlepsze oferty!

Zadzwoń do naszego
biura nieruchomości:

tel. 534 335 866

lub

napisz:
lwiniarski@polnoc.pl
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Plan zajęć dla dzieci uczestni-
czących w programie organizo-
wanym przez Legnicką Biblio-
tekę Publiczną  podczas ferii 
zimowych.
Filia nr 1 – ul. P. Gojawiczyń-
skiej 4
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 11.00-13.00 
- „Magiczne podróże z Turlu-
tutu” – książki Herve Tulleta  
/13.02/
- „Klasyka na warsztat – 
sztuczki ze sztuką”  /14.02/
- „Maski” – arcydzieła Toma-
sza Brody  /16.02/
 Filia nr 2 – ul. Złotoryjska 100
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz.11.00-13.00
-  „Moja wyprawa na biegun” – 
konkurs plastyczny /13.02/
- „Bohaterowie literaccy na 
szkle” - zajęcia plastyczne 
/14.02/
Filia nr 3 – ul. Głogowska 73
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 11.00-13.00 
-  „Psotny Franek” A. Frączek 
, „Maja na tropie jaja” R. Wi-
tek– zajęcia z tekstem literac-
kim /poniedziałki/
- Gry, zabawy, puzzle, kalam-
bury – zabawy świetlicowe z 
wykorzystaniem muzyki i dra-
my  /wtorki/
- „Kraina Królowej Śniegu”, 
„Zima w tęczowych barwach” 
– zajęcia plastyczne /czwartki/
- „Papierowa zima”, „Atrybu-
ty Pani Zimy”, ozdoby z ko-
ralików – zajęcia kreatywne /
piątki/
 Filia nr 4 – ul. J. Heweliusza 7
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 11.00-13.00 
-  „Zimowe perypetie Dzieci z 
Bullerbyn” – głośne czytanie, 
zabawy /13.02/
- „Serducho dla każdego” – 
zajęcia literacko - plastyczne 
/14.02/
- „Maski karnawałowe” – zaję-
cia plastyczne /16.02/
Filia nr 5 – ul. Wielogórska 1
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 10.00-16.00
- „Tym razem na ludowo...” – 
nauka robienia ludowych wyci-
nanek /codziennie /
- „Rymowanki - Wyliczanki” 
- głośne czytanie  /codziennie/
- Polskie zwyczaje i obrzędy” 
– zabawa edukacyjna /codzien-
nie/
- Zajęcia świetlicowe, plastycz-
ne i komputerowe dla dzieci do 
lat 13-u /codziennie/
  Filia nr 6 – ul. Bieszczadzka 1
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 10.00 – 

12.00
-  Czytanie i opowiadanie ba-
jek /13.02/
- Gry i zabawy planszowe 
/14.02/
- Zgadywanki – rymowanki, 
wyklejanie witraży /16.02/
Filia nr 7 – ul. Neptuna 14
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 10.00 – 
13.00
- Zajęcia plastyczne : przygo-
da z makaronem, malowanie 
wieloformatowe, wykonywa-
nie kwiatów z papieru i fan-
tazyjnych bałwanków, zaba-
wa z gipsem, wełną, plasteliną, 
masą solną i modeliną, zimowe 
fantazje, aniołek na szczęście /
codziennie/
 Filia nr 8 – ul. S. Staszica 1
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 11.00-14.00
- Spotkanie z poezją ks. Jana 
Twardowskiego /13.02/
- Walentynki i laurki z wierszy-
kami  /14.02/
- „Ptaki zimą” – zajęcia eduka-
cyjno - plastyczne /16.02/
Filia nr 9 – ul. II Armii Wojska 
Polskiego 1
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 11.00-13.00
- „Internet bawi i edukuje” – 
gry i zabawy edukacyjne /po-
niedziałki i piątki/
- Kartki walentynkowe, śnie-
żynki,  pejzaże zimowe – zaję-
cia plastyczne /wtorki/
- „Nasze emocje” – opowieści 
o złości i radości  /czwartki/
Bezpłatny Internet dla dzieci i 
młodzieży /codziennie w godz. 
10.00-16.00/
Filia nr 11 – ul Krzemieniec-
ka 1 w poniedziałki, wtorki, 
czwartki i piątki w godz. 10.00 
– 12.00
- „Cała Polska czyta dzieciom” 
– głośne czytanie bajek o zimie 
/13.02/
- „Walentynkowe laurki” – za-
jęcia plastyczne /14.02/
Filia Dziecięco-Młodzieżowa 
nr 1 – ul. W. Łukasińskiego 30
w poniedziałki, wtorki, czwart-
ki i piątki w godz. 11.00-13.30 
- „Witamy w Krainie Czarów!” 
– głośne czytanie książki C. 
Lewisa oraz zabawa integra-
cyjna  /13.02/
- „Kocha, lubi, szanuje” – za-
jęcia literacko – plastyczne 

/14.02/
- „Zaczarowany ogród Alicji 
zimą” – konkurs plastyczny 
techniką kolażu /16.02/
  Filia Dziecięco-Młodzieżowa 
nr 2– ul. Pomorska 56 w ponie-
działki, wtorki, czwartki i piąt-
ki w godz. 11.00-13.00 zajęcia 
pod hasłem „Ferie z  Kubusiem 
Puchatkiem”:
 
Filia Zbiorów Muzycznych i 
Specjalnych ul. A. Mickiewi-
cza 26 w poniedziałki, wtor-
ki, czwartki i piątki w godz. 
10.00-12.00  
- „Śpiewanki, pokazywanki -  
muzyczne zabawianki” /13.02/
-  „W rytmie kroków i podsko-
ków” – taneczne Walentynki 
/14.02/
- „Zabawa w orkiestrę” /16.02/
- „Sen Zimy” – śnieżne ryso-
wanki, wydzieranki, malowan-
ki /17.02/
 
 Ekobiblioteka - ul. W. Łu-
kasińskiego 30 w poniedział-
ki, wtorki, czwartki i piątki w 
godz. 11.00-13.00 cykl zajęć 
pod hasłem „Świat gwiezdnych 
przygód”:
- „Apollo 11” – głośne czyta-
nie połączone z zajęciami pla-
stycznymi  / 13.02/
- „Walentynka z recyklingu” – 
wykonanie kartki walentynko-
wej / 14.02/
- „Zdobądź sprawność kosmo-
nauty” – zabawy ruchowe / 
16.02/

ZIMA W BIBLIOTECE 2017

to nowoczesna formuła sku-
piająca w jednym miejscu 
portal internetowy, kanał 
wideo  i gazetę internetową 
Brzmienie Miasta. Bardzo 
prężnie rozwijamy się rów-
nież na portalach społeczno-
ściowych.

Jesteśmy zawsze na bieżąco z tym 
co dzieje się na Dolnym Śląsku, 
informujemy o unikalnych werni-
sażach, koncertach, warsztatach i 
innych wydarzeniach jako pierwsi, 
a czasem jedyni w regionie.

Autorskie reportaże, relacje i wy-
wiady tworzone są przez  dzien-

nikarzy, ludzi sztuki, nauki i pa-
sjonatów mediów. Poruszamy 
aktualne sprawy z regionu Dol-
nego Śląska głównie z  dziedziny 
kultury, sztuki, nauki i  turystki. 
Poszukujemy amatorskich działań 
artystycznych,  lokalnych imprez 
kulturalnych i charytatywnych 
wartych nagłośnienia w mediach.
Współpracujemy z Gazetą Pia-
stowską, Gazetą Osiedle i gazetą 
Dolnośląska Piłka.

Na zamówienie rejestrujemy całe 
wydarzenia, oraz produkujemy fil-
my promocyjne. 

Reklamują się u nas firmy, organi-
zacje i ludzie pełni pasji do swojej 

pracy, tak jak my. Dołącz do grona 
naszych reklamodawców!

ZASKOCZYMY 
WAS BRZMIENIEM!

Więcej informacji na stronie
www.brzmieniemiasta.pl

www.brzmieniem.pl
www.facebook.com/brzmieniem

kontakt@brzmieniem.pl
tel. 531 642 792

DOLNOŚLĄSKI PORTAL KULTURALNY Brzmienie M

więcej  na:
 gazetapiastowska.pl
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Burmistrz Miasta i Gminy 
Świerzawa informuje, że w 
siedzibie tut. Urzędu wywie-
szono na tablicy ogłoszeń na 
okres 21 dni Zarządzenie nr 
0050/4/2017 z dnia 7 stycz-
nia 2017 r. wraz z wykaza-
mi nr 1/N/2017 w sprawie 
przeznaczenia do oddania w 
najem lokal użytkowy.

Wójt Gminy Pielgrzymka stosow-
nie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 
1774 z późn. zm.) informuje, że na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piel-
grzymka wywieszono na okres 21 dni 
Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy 
Pielgrzymka z dnia 13 stycznia 2017 
r. w sprawie ogłoszenia wykazu dla 
nieruchomości gruntowych przezna-
czonych do wydzierżawienia  w trybie 
bezprzetargowym na okres do 3 lat.

Kontrolerzy ZUS-
-u pukają do 80 tys. 
płatników rocznie. Od 
stycznia ich wizyty są 
poprzedzone dokład-
ną analizą „historii” 
klienta a to oznacza 
mniej przypadkowych 
kontroli u płatników 
składek. W pierwszej 
kolejności inspektorzy 
pod lupę wezmą tych, 
u których  ryzyko wy-
stąpienia nieprawidło-
wości jest największe. 

Nowe przepisy dotyczące 
prowadzonej przez ZUS 
kontroli płatników składek 
weszły w życie 1 stycznia 
2017 r., a wprowadziła je 
Ustawa o poprawie oto-
czenia prawnego przedsię-
biorców i nowela Ustawy 
o swobodzie działalności 

gospodarczej. 
- Analiza ryzyka pozwoli 
nam uniknąć kontrolowa-
nia na ślepo bo to niepo-
trzebna strata czasu dla nas 
i zbędny stres dla naszych 
klientów – mówi Iwo-
na Kowalska regionalny 
rzecznik prasowy ZUS na 
Dolnym Śląsku. 
Ideą wprowadzenia no-
wych regulacji jest wycelo-
wanie kontroli prowadzo-
nych przez ZUS, urzędy 
skarbowe, PIP, Sanepid, 
czy Inspekcję Handlową, 

w te podmioty gospodar-
cze, w których istnieje 
największe ryzyko wystą-
pienia nieprawidłowości. 
Stąd prowadzone od nowe-
go roku kontrole poprze-
dzone są dokładną analizą 
ryzyka, którą w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych 
prowadzi się w oparciu o 
szczegółowe dane z Kom-
pleksowego Systemu In-
formatycznego. Dokładnie 
weryfikowane jest dotych-
czasowe wywiązywanie 
się z obowiązków skład-

kowych przez przedsię-
biorców. Analizowana jest 
historia przedkładanych 
w Zakładzie dokumentów 
zgłoszeniowych i rozlicze-
niowych.
- Jednym z ważniejszych 
kryteriów wyznaczania do 
kontroli konkretnych płat-
ników składek jest zagro-
żenie przedawnienia skła-
dek. Będziemy również 
bacznie zwracać uwagę na 
te podmioty, w których wy-
płaty świadczeń z ubezpie-
czeń społecznych są nie-
proporcjonalnie wysokie w 
stosunku do płaconych na 
te ubezpieczenia składek – 
mówi Szymon Kasprowski 

inspektor kontroli Zakładu, 
kierującego Wydziałem 
Kontroli Płatników Skła-
dek w legnickim Oddziale 
ZUS.
Oznacza to, że w pierwszej 
kolejności, 1,5 tys. kontro-
lerów ZUS, odwiedzi tych 
przedsiębiorców, u których 
ryzyko nieprawidłowo-
ści i naruszenia prawa jest 
największe. Dotyczy to w 
szczególności dużych firm 
zgłaszających do ubezpie-
czeń społecznych ponad 20 
osób. 

(zus)

Jest ryzyko, jest kontrola  
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Odpowiedni jadło-
spis może wpływać na 
udane życie erotyczne. 
Radzimy, by w rand-
kowym menu znalazły 
się poniższe składniki 
odżywcze. 

Witamina E
Nazywana witaminą mło-
dości i płodności. Jest ona 
antyoksydantem i chroni 
organizm – w tym także mę-
skie nasienie – przed szko-
dliwym wpływem wolnych 
rodników. Nie może jej za-
braknąć w diecie pary sta-
rającej się o dziecko. Wita-
mina E zwiększa też popęd 
seksualny i wspomaga pro-
dukcję hormonów. Najwię-
cej tego składnika znajduje 
się w tłuszczach roślinnych, 

orzechach laskowych, mig-
dałach, nasionach dyni i sło-
necznika. Dobrymi źródła-
mi „witaminy młodości” są 
również pomidory, jabłka, 
biała kapusta, czerwona i 
zielona papryka i natka pie-
truszki. 

Witaminy z grupy B
Witamina B6 odpowiedzial-
na jest za płodność i rów-
nowagę aktywności hormo-
nów płciowych. Znajduje 
się ona w rybach, drożdżach, 
kiełkach pszenicy, a także 
w awokado, soi, szpinaku i 
kapuście. Reszta witamin z 
grupy B bierze udział w wy-
twarzaniu serotoniny, zwa-
nej hormonem szczęścia. 
Ich źródłem są jajka, mleko 
i rośliny strączkowe.

Witamina C
Kolejna witamina, która 
może sprzyjać płodności. 
Ma wpływ na ilość i jakość 
spermy. Bogate w witami-
nę C są cytrusy, rzeżucha, 
truskawki, czerwona pa-
pryka i czarna porzeczka. 
Znajduje się ona również w 
brukselce, brokułach, natce 
pietruszki, owocach dzikiej 
róży i rokitnika. 

Cynk
Od tego pierwiastka uzależ-
nione jest życie seksualne 
mężczyzn. Wpływa on na 
jakość spermy i produkcję 
męskiego hormonu testo-
steronu. Kobiecy apetyt na 
miłość również zależy od 
cynku. Bogate w ten mine-
rał są owoce morza, imbir, 
rośliny strączkowe, kiełki 

pszenicy, jajka i produk-
ty mleczne. Aby uzupełnić 
niedobory „pierwiastka sek-
su”, sięgnąć też można po 
suplementy diety (np. Cyne-
k+SR).

Selen
Odpowiedzialny jest za ilość 
plemników i ich aktywność. 
Trzeba pamiętać, że każdy 
wytrysk wiąże się ze znacz-
ną utratą tego pierwiastka. 
Zawierają go owoce morza, 
warzywa strączkowe, cuki-
nia, kiełki pszenicy, brokuły 
i pomidory. Selen znajduje 
się też w jajkach, kaszy gry-
czanej, białym ryżu, a także 
czekoladzie i bananach.

Kwas linolowy 
Jest jednym z niezbędnych 
nienasyconych kwasów 

tłuszczowych. Odgrywa 
ważną rolę w produkcji mę-
skiego nasienia. Znaleźć  go 
można w różnych rodzajach 
orzechów, oleju słoneczni-
kowym i oleju z ogóreczni-
ka. 

Arginina
Powstaje z niej tlenek azotu. 
U mężczyzn odpowiada on 
za ruchliwość plemników 
i ilość spermy. U kobiet 
natomiast zwiększa pożą-
danie oraz jakość doznań 
seksualnych. Jego niedobór 
powodować może proble-
my z erekcją i osiąganiem 
orgazmu. Arginina znajduje 
się w chudym mięsie, jaj-
kach, kukurydzy, orzechach 
i przetworach mlecznych.

 (Cape Morris)

Dieta, która obudzi miłosny apetyt

W Złotoryi w niedzielę, 12 
lutego 2017 roku, odbę-
dzie się siódmy etap VIII 
Biegowego Grand Prix 
Zagłębia Miedzowego w 
Biegach Przełajowych. 
VIII Biegowe Grand Prix 
Zagłębia Miedziowego 
to impreza sportowa dla 
wszystkich kochających 
aktywną formę spędza-
nia wolnego czasu. Jest to 
wieloetapowy cykl biegów 
przełajowych, odbywają-
cych się na terenach Za-
głębia Miedziowego. 

Celem Biegowego Grand 
Prix Zagłębia Miedziowe-
go jest promocja zdrowego 
trybu życia, popularyzacja 
biegania, jako najprostszej, 
a także najtańszej formy ru-
chu oraz możliwość spraw-
dzenia swoich sił w rywali-
zacji sportowej.
Już po raz czwarty trasa 
została zlokalizowana w 
Złotoryi, start i meta w tym 

roku będzie nad Zalewem 
Złotoryjskim. Początek 
zmagań o godzinie 11:00. 
Na biegaczy czeka dystans 
ok. 8 kilometrów po pła-
skiej, szutrowej trasie po-
między Złotoryją a Jerzma-
nicami-Zdrój (x2). Zapisy 
internetowe prowadzone są 
na stronie: https://elektro-
nicznezapisy.pl/event/975.
html  oraz w dniu imprezy, 
w biurze zawodów od go-
dziny 9:00 do 10:30. Biuro 
zawodów zlokalizowane bę-
dzie w Zespole Szkół Ogól-
nokształcących przy ulicy 
Kolejowej 4. Starty w kil-
kunastu kategoriach. Limit 
biegu wynosi 350 osób.
Szczególnie zapraszamy 
mieszkańców Złotoryi, 
dla których stworzyliśmy 
dodatkową kategorię Naj-
lepszego Złotoryjanina i 
Najlepszej Złotoryjanki, a 
także najmłodszego i naj-
starszego uczestnika. Mamy 
także nagrodę dla Najszyb-

szej Związanej Pary, która 
połączona szarfą wspólnie 
pokona trasę. Po zakończo-
nym biegu, dla wszystkich 
uczestników przygotowa-
liśmy pyszną gorącą zupę i 
herbatę z cytryną. Do zoba-
czenia 12 lutego.

Piotr Kocyła/OLAWS

Grand Prix 
Zagłębia Miedzowego  
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