
W Polskim
Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza:
02, 03, 09, 10 -05  o 19:00
Scena Kameralna MAYDAY reż. Woj-
ciech Pokora

04, 05, 06, 07. 05 o 19:00
Scena Kameralna
MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE 
reż. Bogdan Tosza

13, 14, 18.05  o 19:00
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM 
STRACHÓW POLSKICH reż. Adam 
Sroka

13, 14. 05 19:00
Scena Kameralna
DWADZIEŚCIA NAJŚMIESZNIEJ-
SZYCH PIOSENEK NA ŚWIECIE 
reż. Jerzy Satanowski

16.05  o 11:00
Scena Kameralna WSZECHNICA TE-
ATRALNA
„NIE-BOSKA KOMEDIA” KRASIŃ-
SKIEGO W PANTEONIE INDYJ-
SKICH BÓSTW
prowadzenie Nina Budziszewska  
Wstęp wolny

16, 18, 19.05 o 19:00
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego - 
Sala Prób 205
VIVAHA. SWATANIE reż. studenci 
indologii Uniwersytetu Wrocławskie-
go
Dodatkowe informacje   Wstęp za bez-
płatnymi wejściówkami

16.05  o  19:00
Scena Kameralna DWADZIEŚCIA 
NAJŚMIESZNIEJSZYCH PIOSE-
NEK NA ŚWIECIE
reż. Jerzy Satanowski

17, 18.05 o 11:00
Scena Kameralna
MIKROKOSMOS reż. Konrad Dwo-
rakowski
WROCŁAWSKI TEATR PANTO-
MIMY im. Henryka Tomaszewskiego 
BAJKA DLA DZIECI

17.05 o 19:00
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
KORDIAN, CZYLI PANOPTIKUM 
STRACHÓW POLSKICH reż. Adam 
Sroka

19 i 20.05 o 19:00
Scena Kameralna
EDUKACJA RITY reż. Tomasz Mę-
drzak
W RAMACH SCENY IMPRESA-
RYJNEJ

19.05 o 19:00
Scena na Świebodzkim
BIEDERMANN I PODPALACZE
reż. Silke Johanna Fischer
PREMIERA

20.05 o 19:00
Scena im. Jerzego Grzegorzewskiego
KUSZENIE CICHEJ WERONIKI
reż. Krystian Lupa

(tp)

akie są korzyści z budowy 
linii najwyższych napięć? 
Jaką rolę w codziennym 
życiu pełni energia elek-
tryczna? Zapytano o to 
uczniów gimnazjów z 
gmin, w których realizo-
wane są inwestycje łączą-
ce Elektrownię Turów z 
Zagłębiem Miedziowym 
oraz Wrocławiem. Swo-
je przemyślenia mają 
uwiecznić w krótkich fil-
mach pt. „Energia dla 
Dolnego Śląska!”.

Konkurs organizowany jest przez 
współpracujących ze sobą wyko-
nawców linii elektroenergetycznych 
400 kV Mikułowa – Czarna oraz 
Czarna – Pasikurowice. Uczniowie 
mają za zadanie stworzyć zespoły i 
przygotować 3-minutowe filmy pt. 

„Energia dla Dolnego Śląska!”. Po-
każą, jakie znaczenie ma dla nich 
energia elektryczna, czym jest „bez-
pieczeństwo energetyczne” i jakie 
możliwości dają nowe linie prze-
syłowe. Do konkursu zaproszeni 
zostali gimnazjaliści z siedemnastu 
gmin, w których realizowane są in-
westycje.

Liczy się pomysł
Jury konkursowe stawia przede 
wszystkim na scenariusz, pomysło-
wość i kreatywność uczestników, 
chociaż oczywiście sposób realizacji 
też będzie podlegał ocenie. Filmy 
mogą być przygotowane w dowolnej 
technice. „Jesteśmy bardzo ciekawi 
efektów prac i tego, jakie pomysły 
na zilustrowanie hasła będą mieli 
uczniowie – mówi Krzysztof Miłosz 
– Kierujący Zadaniem z firmy IDS 
ENERGETYKA. „Połączone ze 
sobą linie będą miały około 150 km 
i zastąpią istniejące, mocno wyeks-
ploatowane, ponad półwieczne połą-
czenie. Chcemy, żeby młodzież wie-
działa, jak ważne jest to dla regionu” 
– dodaje Jerzy Dziepak, Kierujący 
Zadaniem z firmy ELTEL Networks 
Energetyka.

Uczniowie będą mieli około czte-
rech tygodni na przygotowanie prac. 
Konkurs trwa do 2 czerwca, przy 
czym szkoły powinny zgłosić swój 
udział do 5 maja. Warto – po trzy 
zwycięskie zespoły w ramach obu 
inwestycji wygrają sprzęt elektro-
niczny dla swoich szkół. Zdobywcy 
pierwszych miejsc mogą dodatkowo 
liczyć na nagrody indywidualne. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 
do 12 czerwca.

Cel – bezpieczeństwo energetycz-
ne regionu
Za budowę linii 400 kV Mikułowa 
– Czarna i Czarna – Pasikurowice 
odpowiadają firmy: IDS ENERGE-
TYKA, ENPROM HVL, ELTEL 
Networks Energetyka oraz Elfeko. 
Są to inwestycje celu publicznego, 
wykonywane na zlecenie Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych – stra-
tegicznej spółki Skarbu Państwa, 
Operatora Systemu Przesyłowego 
w Polsce. Zadaniem wykonawców 

jest kompleksowe przygotowanie 
inwestycji. Firmy będą nie tylko bu-
dować. Ich przedstawiciele muszą 
przedtem uzgodnić wszelkie kwestie 
formalno-prawne i środowiskowe, 
które umożliwią uzyskanie pozwo-
lenia na budowę.

Nowe linie mają za zadanie za-
gwarantować mieszkańcom woje-
wództwa dolnośląskiego stabilne i 
nieprzerwane dostawy energii elek-
trycznej. Dziś zasilanie regionu za-
leży w ogromnym stopniu od starej 
infrastruktury powstałej na początku 
lat 60. ubiegłego wieku. Istnieją-
ca linia 400 kV była pierwszą tego 
rodzaju w Polsce. Jej żywotność 
dobiega końca. Awaria mogłaby sta-
nowić realne zagrożenie bezpieczeń-
stwa energetycznego.

Realizacja…
…tego typu przedsięwzięć infra-
strukturalnych jest złożonym, dłu-
gotrwałym, trudnym społecznie pro-

cesem. Inwestycje są podzielone na 
etapy i tym samym rozłożone na kil-
ka lat. Pierwsze prace rozpoczęły się 
z końcem 2015 roku, a zakończenie 
budowy planowane jest na 2020 rok.

– Przez cały ten czas chcemy współ-
pracować z mieszkańcami gmin, 
przez które będą przebiegać linie. 
Poprzez akcję edukacyjną chcieli-
byśmy również zaangażować się w 
życie szkół i społeczności lokalnej. 
– podkreślają przedstawiciele wyko-
nawców.

Informacje o konkursie wraz z jego 
regulaminem znajdują się na stro-
nach internetowych: www.liniami-
kulowaczarna.pl/konkurs oraz www.
liniaczarnapasikurowice.pl/konkurs.

Ilustracja – http://liniaczarnapa-
sikurowice.pl
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MAJÓWKA
W SZWAJCARII!!

Mieszkania letniskowe,  świetne wa-
runki,  noclegi: 

ENGADINA - SZWAJCARIA  
Cena specjalna dla gości z Polski: 

60 złotych za dobę.
Większe grupy: rabaty.

Kontakt, telefon  w Polsce: 
602 49 84 25

Energia dla regionu
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Zbieraj dokumenty – będziesz miał wyższą emeryturę!
Kończące działalność 
lub likwidowane firmy 
nie dbają o kartoteki 
płacowe byłych pra-
cowników.  Sami pra-
cownicy nie gromadzą 
dokumentów potwier-
dzających wysokość 
zarobków i czas za-
trudnienia. Kłopoty 
pojawiają się wtedy 
gdy przymierzają się 
do przejścia na eme-
ryturę. Bez kompletu 
dokumentów ZUS nie 
może naliczyć kapi-
tału początkowego, 
co skutkuje wylicze-
niem znacznie niższej 
kwoty comiesięcznej 
wypłaty niż się tego 
spodziewa przyszły 
emeryt. 

Ocenia się, że prawie 30 
proc. Potencjalnych emery-
tów ma problemy ze zgro-
madzeniem kompletnej do-
kumentacji umożliwiającej 
ustalenie kapitału początko-
wego tymczasem u niektó-
rych osób naliczenie kapitału 
początkowego może zwięk-
szyć emeryturę nawet o kil-
kaset złotych. Na Dolnym 
Śląsku z brakiem dokumen-
tów borykają się  m.in. byli 
pracownicy firmy TAWIZ z 
Jeleniej Góry.

Problem

- Brak dokumentów pra-
cowniczych firmy TAWIZ to 
niestety nie jest jednostkowy 
przypadek. Takich niesolid-
nych firm było więcej zarów-
no w oddziale w Wałbrzychu 
jak i w każdym oddziale ZUS 
w całym kraju – mówi Beata 
Dyko Dyrektor Oddziału 
ZUS w Wałbrzychu - Jeże-
li ktoś nie może udowodnić 
wysokości osiąganych za-

robków z powodu likwidacji 
zakładu pracy lub zniszcze-
nia dokumentacji płacowej 
wówczas osiągane wynagro-
dzenie może być ustalone 
na podstawie dokumentacji 
zastępczej, jeśli taką ktoś po-
siada – dodaje Beata Dyko.
Dlatego ludzie są rozżaleni 
i mają słuszne pretensje do 
swoich byłych pracodaw-
ców o to, że ich dokumenty 
nie zostały zabezpieczone. 
Niekiedy trzeba przejść trud-
ną drogę, żeby zebrać do-
kumenty i dowody na to, że 
ktoś pracował i były za niego 
odprowadzane składki. Jeże-
li ktoś nie może udowodnić 
wysokości osiąganych za-
robków z powodu likwidacji 
zakładu pracy lub zniszcze-
nia dokumentacji płacowej 
wówczas osiągane wynagro-
dzenie może być ustalone 
na podstawie dokumentacji 
zastępczej, jeśli taką ktoś po-
siada np. na podstawie umo-
wy o pracę, pism o powoła-
niu, mianowaniu oraz innych 
pism, w których zawarte są 
dane dotyczące wynagrodze-
nia pracownika. 

Od czego zacząć?

Osoby poszukujące doku-
mentów o zatrudnieniu i 
wysokości osiąganych za-
robków powinny przede 
wszystkim ustalić, czy za-
kład pracy jeszcze istnieje. 
Jeżeli nie istnieje, to na pod-
stawie zachowanych doku-
mentów (pism kierowanych 
przez zakład pracy, wpisów 
w dowodzie osobistym lub 
w legitymacji ubezpiecze-
niowej) powinny ustalić jego 
dokładną nazwę oraz adres, 
a także, w jakich strukturach 
organizacyjnych był umiesz-
czony, a następnie szukać 
pomocy w wymienionych in-
stytucjach i archiwach.  Jeże-
li zlikwidowanym zakładem 
pracy było przedsiębiorstwo 
państwowe, to jego doku-
mentację osobowo-płacową 
powinien przejąć następca 

prawny lub organ założyciel-
ski, albo organ nadrzędny 
pracodawcy.  

Gdzie?

W przypadku braku następcy 
prawnego należy zwrócić się 
do organu założycielskiego 
albo organu nadrzędnego 
swojego byłego pracodawcy. 
Najczęściej byli nimi wo-
jewoda lub właściwy mini-
ster, którzy mają obowiązek 
prawny przejmowania, za-
bezpieczania i udostępniania 
dokumentacji pracowniczej 
po zlikwidowanych lub znie-
sionych państwowych jed-
nostkach organizacyjnych. 
W przypadku likwidacji 
spółdzielni lub organizacji 
spółdzielczych dokumen-
tację niearchiwalną, której 
okres przechowywania jesz-
cze nie upłynął może prze-
chowywać związek rewizyj-
ny, w którym była zrzeszona 
spółdzielnia, a jeśli takiego 
związku nie ma lub został 
zlikwidowany - Krajowej 
Radzie Spółdzielczej. Spółki 
prawa cywilnego i handlo-
wego, (czyli firmy prywatne) 
w przypadku ich likwidacji 
zobowiązane są do zabezpie-
czenia dokumentacji pracow-
niczej i innej dokumentacji 
niearchiwalnej we własnym 
zakresie. Niektóre z nich 
przekazują taką dokumenta-
cję do dalszego, przechowy-
wania firmom zajmującym 
się przechowalnictwem akt 
np. do Archiwum Dokumen-
tacji Osobowej i Płacowej w 
Milanówku (05-822 Milanó-
wek, ul. St. Okrzei 1), które 
od października 2013 r. jest 
oddziałem Archiwum Pań-
stwowego w Warszawie. W 
archiwum tym - pod nume-
rem telefonu (22) 635 68 22 
- działa punkt konsultacyj-
no-informacyjny. Archiwum 
prowadzi także największą 
w Polsce internetową bazę 
danych o miejscach przecho-
wywania dokumentacji oso-
bowej i płacowej. Jej adres 

to: https://ewidencja.apdop.
gov.pl/miejsca.php 

Niekiedy...

... dokumentację pracowni-
czą przechowują byli właści-
ciele danej firmy prywatnej. 
Pewne wskazówki dotyczące 
miejsc jej przechowywania 
można uzyskać za pośred-
nictwem wydziałów reje-
strowych właściwych tery-
torialnie sądów lub urzędów 
administracji terenowej. 
 Zasady postępowania z 
dokumentacją w niepań-
stwowych jednostkach or-

ganizacyjnych, partiach po-
litycznych, organizacjach 
politycznych, spółdziel-
czych, społecznych, w ko-
ściołach i związkach wy-
znaniowych - jednostki te 
ustalają we własnym zakre-
sie. Jak już wspomniano wy-
żej ZUS dysponuje również 
spisem zlikwidowanych za-
kładów pracy wraz z wyka-
zem miejsc, gdzie przecho-
wywane są dokumenty tych 
firm. Spis ten dostępny jest 
w każdej jednostce ZUS oraz 
na stronie internetowej ZUS.

(zus-ik)

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
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Pomagamy!

PROJEKT DAR DLA 
ALEPPO został zainicjo-
wany przez Metropolitę 
Wrocławskiego Abp. Józefa 
Kupnego a dotyczy odbudo-
wy i wyposażenia szpitala, 
sali operacyjnej szpitala św. 
Ludwika w Aleppo. W akcji 
mogą pomóc wszyscy.
Jest to projekt otwarty dla 
wszystkich ludzi dobrej woli 
, którzy chcieliby pomóc 
mieszkańcom tego syryjskie-
go miasta. Organizatorzy sta-
wiają sobie za cel zebranie 
minimum 317 tys. EURO (wg 
kosztorysu otrzymanego z Sy-
rii). Partnerem wiodącym jest 
międzynarodowa papieska or-
ganizacja „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie” prowadząca już 
szereg projektów na Bliskim 
Wschodzie i współpracująca 
z Nuncjuszem Apostolskim w 
Damaszku oraz Biskupem w 
Aleppo. Na początku marca 
br. podpisano ekumeniczną 
deklarację sześciu biskupów 
z Dolnego Śląska reprezen-
tujących Kościół: rzymsko-
-katolicki, oraz ewangelicko-
-augsburski, prawosławny i 
greckokatolicki. Projekt otrzy-
mał zgodę na przeprowadze-
nie zbiórki publicznej z Mini-
sterstwa Finansów. 
Uruchomiony został numer: 
72405 treść RATUJE koszt 
2 zł + 0,46 VAT (2,46 zł) dla 
wsparcia projektu. Podmioty 
chcące się włączyć w projekt 
mogą to uczynić w każdym 
czasie trwania jego trwania. 
Na stronie internetowej za-
mieszczane są wszystkie in-
stytucje i organizację uczest-
niczące w pomocy.

Podczas trwania projektu 
przeprowadzone zostaną (np. 
podczas festynów parafial-
nych) aukcje rysunków dzieci 
z Aleppo, które już otrzyma-
liśmy z Syrii. Rysunki można 
odebrać w siedzibie Radia Ro-
dzina. Planowane są koncer-
ty charytatywne dla Aleppo. 
(m.in. 3 maja, 18 czerwca, 23 
i 24 czerwca). Plakaty i ulot-
ki projektu są do pobrania w 
różnych formatach ze strony 
internetowej. Można również 
je otrzymać w formie druko-
wanej w siedzibie Radia Ro-
dzina. Przygotowywane są 
też duże skarbony na zbiórkę. 

Stoją one m.in. w NFM, na 
terminalu Portu Lotniczego, w 
Centrum Zajezdnia, w Urzę-
dzie Wojewódzkim itd.
Zebrane środki najlepiej wpła-
cać bezpośrednio na wskazane 
konto projektu. Konto PLN: 
63 0204 9000 0008 5023 0555 
762 z dopiskiem “Dar dla 
Aleppo”. Konto EUR:
PL30 1020 4900 0000 8702 
3055 5773 z dopiskiem “Dar 
dla Aleppo” SWIFT: B PKO 
PL PW

Więcej na:
www.dardlaaleppo.pl

(org)

Muzycy 
na start! 

Chcecie zagrać  w finale 
PRZEGLĄDU KAPEL 
ROCKOWYCH? Wy-
syłajcie zgłoszenia!!!

Organizatorem PKRock’17 
jest Legnickie Centrum 
Kultury. Termin i miejsce: 
13 maja 2017, godz. 15:00 
– 22:00. Legnica, Akademia 
Rycerska – dziedziniec, ul. 
Chojnowska 2
W Przeglądzie może wziąć 
udział każdy zespół wyko-
nujący szeroko rozumianą 
muzykę rockową, alterna-
tywną, niezależną.

Zgłoszenie następuje po do-
starczeniu do legnickiego 
Centrum Kultury dowolnej 
jakości (studio, koncert, 
próba, itp.) materiału mu-
zycznego . W przypadku 
wysyłki zgłoszenia pocztą 
elektroniczną: pliki CD-
-AUDIO, WAV, MP3 – w 
przypadku wysyłki zgłosze-
nia pocztą tradycyjną: kase-
ta magnetofonowa, płyta
CD, CD-R /TYLKO w wer-
sji AUDIO; sugerowana – 
najniższa prędkość wypa-
lania płyty/, wideo, winyl. 
Materiał ten musi zawierać:  
ok. 5-15 minut muzyki (mi-
nimum 3 utwory),  prze-
słane pliki lub dostarczone 
pozostałe nośnik muszą być 
opisane: nazwa kapeli, ty-
tuły utworów. Wypełnioną 
karty zgłoszenia /jeśli karta 
zgłoszenia wypełniana jest 
odręcznie dodatkowo nale-
ży jej treść przesłać w osob-
nym pliku, jako plik tek-
stowy możliwy do edycji/. 
Tekstów utworów w formie 
maszynopisu (w przypadku 
tekstów w j. angielskim – 
tłumaczenia w j. polskim) 
/w przypadku nadesłania 

tekstów w formie elektro-
nicznej – każdy plik musi 
być opisany: nazwa zespo-
łu/. W uzupełnieniu zgło-
szenia, mile widziane są 
także  fotka/fotki wykonaw-
cy, logo zespołu. Termin 
nadsyłania (dostarczania) 
ww materiałów upływa z 
dniem 4 maja (w przypadku 
nadesłania zgłoszenia pocz-
tą tradycyjną – nie decyduje 
data stempla pocztowego.  
W przypadku stosunkowo 
dużej liczby zgłoszonych 
wykonawców nastąpi wcze-
śniejsza kwalifikacja doko-
nana przez Jury Przeglądu 
na podstawie otrzymanych 
materiałów muzycznych. O 
udziale w Przeglądzie za-
kwalifikowani wykonawcy 
zostaną powiadomieni ma-
ilowo/telefonicznie najpóź-
niej do 9 maja br. 

Nagrody: 4.000 zł dla zwy-
cięskiego wykonawcy (Jury 
zastrzega sobie prawo do in-
nego podziału nagród).
Przesłuchania konkursowe 
odbędą się między godz. 
15:00 a 19:35 (8 wykonaw-
ców po 30 minut, włącznie z 
zainstalowaniem się na sce-
nie, wykonaniem programu 
konkursowego i zejściem ze 
sceny). 

Na zakończenie imprezy, 
jako gość Przeglądu wystąpi 
zespół COMA. Uczestnicy 
przyjeżdżają na koszt wła-
sny, ale otrzymują rekom-
pensatę na poczet zwrotów 
kosztów, w wysokości usta-
lonej przez organizatora 
(kwoty zostaną ustalone po 
wyłonieniu zakwalifikowa-
nych wykonawców do Prze-
glądu).

 (lck)
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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

Burmistrz Przemkowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Przemkowie przy ul. Plac  Wolności 25 wywieszono wykaz nierucho-
mości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 
– dz. Nr 851/25 położonej w obrębie miasta Przemków zgodny z Zarzą-
dzeniem Burmistrza Przemkowa Nr  31/17  z dnia 11 kwietnia 2017  r., 
wykaz nieruchomości przeznaczonej  do  sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego – dz. Nr 51/2  położonej w obrębie  Wysoka,  gmina 
Przemków zgodny z Zarządzeniem Burmistrza Przemkowa Nr  32/17 z 
dnia 11  kwietnia  2017 r. oraz wykaz nieruchomości  przeznaczonej do 
sprzedaży w drodze  przetargu nieograniczonego  –  dz. nr 131/7  poło-
żonej  w obrębie Ostaszów, gmina Przemków zgodny  z  Zarządzeniem 
Burmistrza Przemkowa Nr 33/17 z dnia 11kwietnia 2017 r.

Burmistrz Przemkowa infor-
muje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Przemkowie 
przy ul. Plac  Wolności 25 wy-
wieszono wykaz nieruchomo-
ści przeznaczonej do sprzeda-
ży w drodze bezprzetargowej 
– dz. nr 42/5 położonej w ob-
rębie miasta Przemków zgod-
ny z Zarządzeniem Burmistrza 
Przemkowa Nr 29/17 z dnia 
07 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Przemkowa informu-
je, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Przemkowie przy ul. 
Plac Wolności 25 wywieszono 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do oddania w użytko-
wanie wieczyste gruntu – dz. 
nr 502/24 i 502/25 oraz dz. nr 
502/27 położone w obrębie mia-
sta Przemków zgodny z Zarzą-
dzeniem Burmistrza Przemko-
wa Nr 26/17 z dnia 06 kwietnia 
2017 r. 

Burmistrz Przemkowa informu-
je, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Przemkowie przy ul. 
Plac  Wolności 25 wywieszono 
wykaz nieruchomości przezna-
czonej do dzierżawy w drodze 
bezprzetargowej z przeznacze-
niem na cele rolne - część działki 
nr 18/1 o pow. 1,43 ha położona 
w obrębie Wilkocin gmina Prze-
mków zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 34/17 Burmistrza Przemkowa 
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Wójt Gminy Pielgrzymka stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Pielgrzymka wywieszono na okres 21 dni Zarzą-
dzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 19 kwietnia 
2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu dla nieruchomości gruntowej 
wydzierżawionej w trybie bezprzetargowym oraz Zarządzenie Nr 
24/2017 Wójta Gminy Pielgrzymka z dnia 19 kwietnia 2017 r. w 
sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, 
części nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Piel-
grzymka oraz ogłoszenia wykazu.

Milion  dla ofiary wypadku 
37-letni Rafał otrzyma w 
sumie 1 milion zł zadość-
uczynienia po tym, jak 19 
lat temu został całkowicie 
sparaliżowany w wyniku 
tragicznego wypadku sa-
mochodowego. To jedno 
z najwyższych odszkodo-
wań w Polsce dla ofiary 
wypadku samochodowe-
go. 

16 marca br. Sąd Apelacyjny 
we Wrocławiu oddalił apelację 
ubezpieczyciela, który po wy-
padku wypłacił Rafałowi rażąco 
niskie odszkodowanie w wyso-
kości 45 tysięcy zł, a po zwięk-
szeniu odszkodowania przez sąd 
I instancji do łącznej kwoty 1 
miliona zł, odwołał się i wnio-
skował o jego zmniejszenie o 
300 tys. zł. 

- To bardzo satysfakcjonujące, że 
sąd oddalił apelację ubezpieczy-
ciela przyznając tym samym, że 
nasza analiza tragicznej sytuacji 
Rafała była właściwa. W wyni-

ku wypadku Rafał potrzebuje 
stałej opieki, ciągle trwa także 
Jego leczenie i rehabilitacja, a 
to są ogromne koszty. I choć na-
wet 1 milion złotych nie zwróci 
Rafałowi zdrowia, to przynaj-
mniej pomoże w organizacji 
specjalistycznego leczenia i za-
pewnieniu codziennej opieki – 
podkreśla Daniel Gadawski, peł-
nomocnik rodziny Rafała, radca 
prawny Europejskiego Centrum 
Odszkodowań.  

37-letni Rafał został całkowi-
cie sparaliżowany w wyniku 
wypadku, do którego doszło 20 
czerwca 1998 r. na trasie Go-
świnowice–Grądy, koło Nysy, w 
woj. opolskim. Wówczas 18-let-
ni Rafał jechał do przyjaciół. 
Auto prowadził jego kolega. 
Przez niezachowanie ostrożności 
podczas jazdy, zwłaszcza przez 
zbyt dużą prędkość, kolega stra-
cił panowanie nad samochodem, 
zjechał do rowu i uderzył w drze-
wo. Rdzeń kręgowy Rafała zo-
stał przerwany, przez co od dnia 
wypadku mężczyzna nie może 
się poruszać, wymaga całodobo-

wej opieki i pomocy we wszyst-
kich codziennych czynnościach. 
Przed wypadkiem Rafał plano-
wał wspólnie z tatą założenie fir-
my, był wesołą, pogodną osobą, 
powszechnie lubianą, miał duże 
grono znajomych, lubił górskie 
wycieczki i grę w piłkę nożną.

- Przypominam, że wszyscy po-
szkodowani w wypadkach i ich 
bliscy mają prawo do odszkodo-
wań z ubezpieczenia OC spraw-
cy zdarzenia nawet do dwu lat 
wstecz, dodaje mec. Daniel Ga-
dawski.

Droga do uzyskania należne-
go zadośćuczynienia dla Rafa-
ła była długa. W 2001 r. zakład 
ubezpieczeń wypłacił mężczyź-
nie odszkodowanie w wysokości 
zaledwie 45 tysięcy zł. 14 lat po 
tej decyzji rodzina Rafała zwró-
ciła się o pomoc do prawników z 
Europejskiego Centrum Odszko-
dowań. Ci odwołali się od tej 
decyzji, co poskutkowało wypła-
tą 150 tysięcy zł przez ubezpie-
czyciela. Po analizie wszystkich 
okoliczności zdarzenia i bieżącej 

sytuacji Rafała Kancelaria EuCO 
uznała jednak, że ze względu na 
tragiczny stan zdrowia młode-
go mężczyzny i sytuację jego 
najbliższych wypłacona kwota 
była rażąco niska i w 2015 roku 
złożyła pozew sądowy o zapłatę 
dodatkowej kwoty zadośćuczy-
nienia w wysokości 805 tysięcy 
zł. Rok później sąd I instancji 
zasądził na rzecz Rafała kwotę 
805 tys. z ustawowymi odset-
kami. Pieniądze nie zostały jed-

nak wypłacone, gdyż od części 
wyroku ubezpieczyciel odwołał 
się, wnosząc o obniżenie kwoty 
zadośćuczynienia o 300 tysięcy 
zł. Sąd Apelacyjny we Wrocła-
wiu podtrzymał decyzję sądu I 
instancji i Rafał uzyskał łączną 
kwotę zadośćuczynienia w wy-
sokości miliona zł. To jedno z 
najwyższych zadośćuczynień w 
Polsce dla ofiary wypadku samo-
chodowego. 

(pr) 

Burmistrz Przemkowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemkowie 
przy  ul. Plac Wolności 25 wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzier-
żawy: w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele  rolne -część działki  nr  71 
o pow. 721,29 m2 położona w obrębie Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/17 
Burmistrza Przemkowa z dnia 19 kwietnia 2017 r., w drodze bezprzetargowej z prze-
znaczeniem pod działalność gospodarczą - część działki nr 563 o pow. 45m2 położona 
przy ul. Ks. Jana Skiby  w  Przemkowie zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/17 Burmistrza 
Przemkowa z dnia 19 kwietnia 2017 r., w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem 
na cele ogrodowe - część działki nr 804 o pow.314 m2 położona w obrębie Przemków 
zgodnie z Zarządzeniem Nr  37/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 19 kwietnia 2017 
r., w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele ogrodowe -część działki nr 
806/12 o pow. 22  m2  położona w obrębie Przemków zgodnie z Zarządzeniem  Nr  
37/17  Burmistrza Przemkowa z dnia 19 kwietnia 2017 r., w drodze bezprzetargowej 
z przeznaczeniem na cele ogrodowe - część działki nr 806/12 o pow. 28 m2 położona 
w obrębie Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/17  Burmistrza  Przemkowa  z  
dnia  19  kwietnia  2017  r., w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele ogro-
dowe - część działki nr 253 o pow. 400  m2  położona  w obrębie Przemków zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 39/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 19 kwietnia 2017 r., w drodze 
bezprzetargowej z przeznaczeniem  na  cele  ogrodowe - część  działki nr 262/9 o pow. 
325m2 położona w  obrębie Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 40/17 Burmistrza 
Przemkowa z dnia 19 kwietnia  2017r.,  w  drodze  bezprzetargowej  z przeznaczeniem 
na cele  ogrodowe - część działki nr 262/9 o pow. 240 m2 położona  w  obrębie Prze-
mków zgodnie z Zarządzeniem Nr 42/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 19  kwietnia  
2017r.,  w  drodze  bezprzetargowej  z przeznaczeniem  na  cele  ogrodowe - część 
działki nr 270/5 o pow. 498 m2 położona  w  obrębie  Przemków zgodnie  z Zarzą-
dzeniem Nr 43/17 Burmistrza Przemkowa  z  dnia  19  kwietnia 2017r.,  w drodze  
bezprzetargowej  z przeznaczeniem  na  cele  ogrodowe  - część działki nr 502/12 
o pow. 179 m2 położona  w  obrębie  Przemków  zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/17 
Burmistrza Przemkowa  z  dnia  19 kwietnia  2017r., w drodze  bezprzetargowej  z 
przeznaczeniem  pod  garaż - część działki nr 806/12 o pow. 15m2 położona w obrę-
bie Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 38/17 Burmistrza Przemkowa z dnia  19  
kwietnia 2017 r., w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem  
pod garaż - działka nr 75/2 o pow. 22 m2 położona w obrębie Przemków zgodnie z 
Zarządzeniem  Nr 45/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 20 kwietnia 2017 r.


