
Piotr Ziętal  już   zjeżdża z górki do 
Legnicy.  Na bieżąco mielismy z 
nim kontakt, choć były to zwięzłe, 
krótkie meldunki. Jak ten: „Rumu-
nia 1097 km w nogach i w dupie ;). 
Wczoraj Sapanta i Cimitirul Vesel 
czyli „wesoły cmentarz”- pozdrowe-
rek, Piotr Ziętal.” Humoru  Piotrowi 
nie brakuje. Oby tak na każdej tra-
sie!

(sz)
Fot. (arch.pz)
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Zjadł Drakulę

TWÓJ PRODUCENT TOREB 
PAPIEROWYCH

Zadzwoń: 531 642 792

NOWOŚĆ NA RYNKU DOM I OGRÓD
Kompletne profesjonalne zestawy 
do nawadniania przydomowych roślin 

DO SAMODZIELNEGO 
MONTAŻU -  DIY

ZAŁĄCZONA INSTRUKCJA 
OBRAZKOWA

AGRO@GEO-POLSKA.PL 
TEL. 570 750 140

UBEZPIECZENIA - BROKER 

- OC samochody i inne pojazdy
- ubezpieczenia na życie

- ubezpieczenia zdrowotne
- ubezpieczenia dla sportowców
- ubezpieczenia nieruchomości

Kontakt:
tel.  730 556 047

email:  marszpy@gmail.com

WAKACJE
W SZWAJCARII!!

Mieszkania letniskowe,  
świetne warunki, noclegi: 

ENGADINA - SZWAJCARIA  
Cena specjalna dla gości z Polski: 

60 złotych za dobę.
Większe grupy: rabaty.

Kontakt, telefon  w Polsce: 
602 49 84 25

Sobota  zgromadziła na matach 
Pleszewskiej Hali Sportowej oko-
ło 200 młodych zawodników i za-
wodniczek Taekwondo podczas II 
Kolejki Ligi Taekwondo Wesołek 
XVII. 

Reprezentacja LMKS “SFORA” 
Chojnów wróciła do domu z Pu-
charem za 1 miejsce drużynowe w 
walkach oraz workiem 18 medali. W 
czołówce znaleźli się: Dzieci do lat 
7: Mleczarek Alicja 3 miejsce.  
Dzieci 8-9 lat: Olszewski Franciszek 
1 miejsce, Kudłaty Michał 2 miej-
sce, 5 miejsce, Domańska Julia 2 
miejsce walki, Struski Karol 2 miej-
sce  Czasławski Mateusz 2 miejsce 

walki, Mazurkiewicz Łukasz 3 miej-
sce walki, 5 miejsce Dolio, Dyrkacz 
Bartosz 3 miejsce walki, Aleksan-
drowicz Ada 5 miejsce.
Młodzik 10-11 lat: Martyna Meru-
nowicz 3 x 3m walki, Michał Cza-
trowski 1 miejsce walki, 5 miejsce 
Timio Ap, Ksawery Olchowy 3 
miejsce walki, 3 miejsce Dolio. 
Junior młodszy 12-14 lat: Eliza La-
skowska 1 miejsce.
Mastersi +35 lat: Radosław Dyrkacz 
1 miejsce, Krzysztof Domański 2 
miejsce, Sebastian Olchowy 3 miej-
sce. Wyjazd zorganizowany dzięki 
zaangażowaniu rodziców i człon-
ków Klubu.
Przypominamy, że LMKS “SFO-

RA” Chojnów funkcjonuje, pro-
wadzi treningi oraz inne formy ak-
tywnego spędzania czasu, a dzieci 
i młodzież odnoszą sukcesy oraz 
rozwijają się poprzez sport, dzięki 
pracy członków Klubu, współpracy 
z GMINĄ MIEJSKĄ CHOJNÓW, 
ofiarności darczyńców (APIS, KO-
PALNIA KRUSZYW ROKITKI, 
BANK SPÓŁDZIELCZY w CHOJ-
NOWIE), pozyskanemu 1% podat-
ku za pośrednictwem FUNDACJI 
STUDENCKIEJ MŁODZI MŁO-
DYM, dziękujemy serdecznie za po-
moc, którą okazujecie dla młodego 
pokolenia.
Podziękowania należą się również 
dla Dyrekcji i pracowników Gimna-
zjum nr 1 im. Jana Pawła II w Choj-
nowie.

(klub)

Brawo Chojnów!!!

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych wstrzymuje wypłatę 
świadczeń na konta klientów w 
Spółdzielczej Kasie Oszczędno-
ściowo-Kredytowej Nike (SKOK 
NIKE). 

Powodem jest decyzja Komisji 
Nadzoru Finansowego z 2 czerwca 
2017 r., o zawieszeniu działalność 
wskazanej Kasy.
Prosimy wszystkich klientów, 
pobierających dotychczas świad-
czenia za pośrednictwem SKOK 

Nike o pilny kontakt z najbliższą 
placówką ZUS i zmianę rachun-
ku bankowego, na który mają być 
przelewane świadczenia.

(zus)

Wstrzymanie wypłat do SKOK NIKE

POMAGAM, BO CHCĘ ...
AKCJA DO SIERPNIA 2017

ZAOPATRZMY OSOBY NAJBAR-
DZIEJ POTRZEBUJĄCE. NASZA 
PLACÓWKA WSPOMAGA  W TYM 
ROKU ZESPÓŁ OSÓB I OŚROD-

KÓW, KTÓRE KORZYSTAŁY Z 
NASZEJ POMOCY W RAMACH 
PIERWSZEJ ZBIÓRKI MINISTE-
RIALNEJ PT. POZYTYWNIE ZA-

KRĘCENI MIŁOSIERDZIEM
Zakres: art. papiernicze, biurowe, zabawki 
(lalki, pluszaki, klocki), słodycze, nakrętki

(Wrocławskie Hospicjum dla dzieci), 
szaliki, czapki. 

ZBIÓRKA OBEJMUJE CAŁY REGION.
ODBIÓR DARÓW DLA OSÓB W POTRZE-
BIE OD PN DO PT W GODZINACH POPO-

ŁUDNIOWYCH

Dane do kontaktu: Stowarzyszenie 
od serca „Faustynka”

ul. Witkiewicza 17,  Legnica, 78-194-26-23, 
e-mail monik1487@o2.pl

ZBIÓRKA
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AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET
Bezrobotne kobiety z powia-
tów: legnickiego, polkowickie-
go, wołowskiego, strzelińskiego, 
kamiennogórskiego, dzierżo-
niowskiego, kłodzkiego, ząbko-
wickiego, złotoryjskiego i wał-
brzyskiego mogą się ubiegać o 
bezzwrotne dotacje na założenie 
własnej firmy.

Dolnośląska Agencja Współpra-
cy Gospodarczej realizuje projekt 
pn. „Akademia przedsiębiorczo-
ści kobiet”.  Jego uczestniczki, 
poza wsparciem szkoleniowo – 
doradczym i biznesowym, mogą 
otrzymać również dotację na roz-
poczęcie własnej działalności go-
spodarczej w wysokości 24 000 zł 
oraz finansowe wsparcie pomosto-
we od 6 do 12 miesięcy w kwocie 
1350 zł brutto na miesiąc. 
- Jest bardzo wiele osób, które 
mają potencjał, pomysł, ale bra-
kuje im wiary w siebie, wiedzy 
czy po prostu pieniędzy, i tu na-
sza rola.  Zakładamy, że efektem 
udzielonego wsparcia będzie roz-

wój przedsiębiorczości wśród 80 
dolnośląskich kobiet – mówi Elż-
bieta Misiak, wiceprezes DAWG

W ramach projektu „AKADE-
MIA PRZEDSIĘBIORCZO-
ŚCI KOBIET” Uczestniczki 
otrzymują następujące rodzaje 
wsparcia:
• wsparcie szkoleniowo - doradcze 
dla kobiet zamierzających rozpo-
cząć własną działalność gospodar-
czą; 
• biznesowe wsparcie doradcze; 
• wsparcie finansowe na rozpoczę-
cie własnej działalności gospodar-
czej - 24 000 zł; 
• pomostowe wsparcie szkolenio-
wo - doradcze po otrzymaniu do-
tacji; 
• finansowe wsparcie pomostowe 
od 6 do 12 miesięcy w kwocie - 1 
350 zł brutto na miesiąc.

Otrzymaną dotację można prze-
znaczyć na:
• zakup środków trwałych (w tym 
również środków transportu z wy-

łączeniem podmiotów prowadzą-
cych działalność w zakresie dro-
gowego transportu towarów); 
• zakup oraz pozyskanie wartości 
materialnych i prawnych; 
• zakupem środków obrotowych; 
• koszt prac remontowych i bu-
dowlanych.

Projekt „Akademia  przedsiębior-
czości kobiet” realizowany jest w 
ramach Osi priorytetowej 8 Rynek 
pracy, Działania 8.3 Samozatrud-
nienie, przedsiębiorczość oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy. 
Całkowita wartość projektu wy-
nosi  3 916 837,44 zł.

Zgłoszenia i dodatkowe infor-
macje o projekcie: Dolnośląska 
Agencja Współpracy Gospodar-
czej Sp. z o.o., Al. Kasztanowa 
3A-5, 53-125 Wrocław 

(dawg)

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (Dz. U. z 
2016, poz. 2147 z późn. zm.) Wójt 
Gminy Zagrodno informuje, że na 
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
Zagrodno został wywieszony do pu-
blicznej wiadomości na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży w drodze przetar-
gowej (załącznik do zarządzenia nr 
0050.147.2017 Wójta Gminy Zagrod-
no z dnia 07 czerwca 2017 roku).

Wójt Gminy Pielgrzymka stosow-
nie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 
r. poz. 2147, 2260 oraz 2017 r. poz. 
820) informuje, że na tablicy ogło-
szeń Urzędu Gminy Pielgrzymka wy-
wieszono na okres 21 dni Zarządzenie 
Nr 40/2017Wójta Gminy Pielgrzym-
ka z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie 
przeznaczenia do zbycia nieruchomo-
ści gruntowych zabudowanych - ga-
rażami, będących własnością Gminy 
Pielgrzymka oraz ogłoszenia wykazu.

Burmistrz Przemkowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Przemkowie przy ul. Plac  Wolności 25 wywieszono wykaz nie-
ruchomości przeznaczonej do dzierżawy: w drodze bezprzetargo-
wej z przeznaczeniem na cele ogrodowe - część  działki nr 262/3 o 
powierzchni 784 m2 położona w obrębie  Przemków zgodnie z Za-
rządzeniem Nr 67/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 1 czerwca 2017 
r., część działki nr 262/9 o powierzchni 300 m2 położona w obrębie  
Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 68/17 Burmistrza Przemko-
wa z dnia 5 czerwca 2017 r., część działki nr 806/3 o powierzchni 
293 m2 położona w obrębie Przemków zgodnie  z  Zarządzeniem 
Nr 68/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 5 czerwca 2017 r.

Burmistrz Przemkowa informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Przemkowie przy ul. Plac  Wolności 25 wywieszono wykaz nieruchomości 
przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem 
na cele rolne - działka nr 780/6 o powierzchni 0,2474 ha położona w obrę-
bie Przemków zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/17 Burmistrza Przemkowa 
z dnia 5 czerwca 2017 r., część działki nr 194/4 o powierzchni 0,1120 ha 
położona w obrębie Przemków  zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/17 Bur-
mistrza Przemkowa z dnia 5 czerwca 2017  r., część działki  nr 138/12 o 
powierzchni 1,0 ha położona w obrębie Przemków zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 69/17 Burmistrza Przemkowa z dnia  5 czerwca 2017 r., część działki 
nr 784/3 o powierzchni 0,4341 ha położona w obrębie Przemków zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 69/17 Burmistrza Przemkowa z dnia 5 czerwca 2017 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
o przetargu 

Wójt Gminy Zagrodno
ogłasza ograniczony ustny przetarg  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabu-

dowanej stanowiącej własność Gminy Zagrodno

Nieruchomość oznaczona numerem 
działki 492  pow. 1,9072 ha położo-
na w Wojciechowie , księga wieczysta 
KW-LE1Z/00013604/5. Podstawa prze-
znaczenia do sprzedaży : Uchwała nr 
XX.106.2016 Rady Gminy Zagrodno z 
dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wyraże-
nia zgody na zbycie nieruchomości oraz 
Zarządzenie Wójta Gminy Zagrodno nr 
0050.141.2017 z dnia 27 kwietnia 2017  
r. Cena wywoławcza wynosi 74 900 zł. 
Wadium wynosi 3 745 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 
2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzę-
du Gminy Zagrodno.
Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest wniesienie wadium w kwocie 3 745 
zł, które należy wpłacić przelewem na 
konto Urzędu Gminy Zagrodno w Po-
wiatowym Banku Spółdzielczym w Zło-
toryi nr 27 8658 0009 0017 3544 2000 
0040 najpóźniej do dnia 10 lipca 2017 
r. włącznie (za datę wniesienia wadium 

uważa się datę wpływu środków pie-
niężnych na konto) oraz  przedłożenia 
do dnia 10 lipca 2017 r. komisji przetar-
gowej dokumentów potwierdzających 
spełnienie warunków do nabycia ww. 
nieruchomości, o których mowa w art. 7 
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
(Dz.U. z 2016 r., poz. 2052 z późń.zm.)
Ogłoszenie o przetargu zostało podane 
do publicznej wiadomości na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno oraz 
na tablicach ogłoszeń w miejscowo-
ści Wojciechów . Ponadto na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej http://
zagrodno.i-gmina.pl / w zakładce prze-
targi / oraz na stronie internetowej Gmi-
ny Zagrodno http://zagrodno.eu/Szcze-
gółowych informacji udziela inspektor 
ds. gospodarowania nieruchomościami 
gminy, pok. nr 23 tel. 76 8773 396 wew. 
106

 Wójt Gminy Zagrodno
 Tadeusz Szklarz

W TRÓJCE NAJLEPSZYCH
Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Legnicy zajęła 
3. miejsce w wśród Państwo-
wych Wyższych Szkól Za-
wodowych w Polsce w ogło-
szonej 18. edycji Rankingu 
Szkół Wyższych 2017 przygo-
towanego przez miesięcznik 
Perspektywy. Równocześnie 
Uczelnia została sklasyfiko-
wana na pierwszym miejscu 
na Dolnym Śląsku. 

PWSZ zajęła 3. miejsce ze wskaźni-
kiem rankingowym 83,7. Najwięcej 
punktów rankingowych nasza Uczel-
nia uzyskała w kategoriach: cytowa-
nia - 100 (liczba cytowań publikacji 
w latach 2011 – 2015); ekonomiczne 
losy absolwentów – 87,11; prowadzo-
ne kierunki studiów – 79,26; oferta 
kształcenia podyplomowego – 74,65; 
preferencje pracodawców – 72,34; 

ocena przez kadrę akademicką – 
57,11.
PWSZ w Legnicy jest jedną z naj-
większych i najstarszych publicznych 
uczelni zawodowych w kraju. Tak 
wysoka ocena w rankingu – awans w 
stosunku do ubiegłego roku – potwier-
dza jej ważną rolę w systemie eduka-
cyjnym Dolnego Śląska.  Szczególnie 
istotne są dla legnickiej uczelni oceny 
wystawione przez kadrę akademicką – 
drugie miejsce w Polsce, preferencje 
pracodawców oraz ekonomiczne losy 
absolwentów. To ostatnie kryterium 
mierzone jest wskaźnikiem wysokości 
zarobków absolwentów uczelni oraz 
wskaźnikami ich zatrudnienia – we-
dług ogólnopolskiego badania prowa-
dzonego przez Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego oraz ZUS. Tak 
dobre wyniki potwierdzają najwyższą 
jakość usług edukacyjnych i bardzo 
dobre przygotowanie absolwentów do 
wymagań rynku pracy. 
PWSZ w odróżnieniu od uczelni aka-
demickich wprowadziła kształcenie 

na profilach praktycznych i powiąza-
ła je z oczekiwaniami  rynku pracy. 
Oznacza to, że studenci częściej i wię-
cej przebywają w zakładach pracy, na 
praktykach zawodowych i realizują 
większość programów kształcenia w 
postaci laboratoriów, ćwiczeń, zadań 
projektowych i transferowych, warsz-
tatów itp. 

(pwsz)
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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

Spekulanci, prywaciarze...
Siedemdziesiąt lat temu w 
Legnicy w maju i czerwcu 
1947 r.  na wskutek zastoso-
wanej amnestii politycznej 
(od kwietnia 1947 r.) w po-
łączeniu z rosnącą skutecz-
nością działań represyjnych, 
szeregi antykomunistycznych 
partyzantów stopniały do 
niecałych dwóch tysięcy.

Jednocześnie, pomimo amnestii, 
w więzieniach komuniści trzymali 
ponad dwadzieścia tysięcy ludzi! 
Komunistyczna Polska Partia Ro-
botnicza kontynuowała ofensywę 
przeciwko polskiemu narodowi. 
Jej celem była całkowite podpo-
rządkowanie wszystkich dziedzin 
życia polityce sowieckiej, realizo-
wanej rękami polskich zdrajców. 
Nie ustawało wcale niszczenie 
struktur Polskiego Stronnictwa 
Ludowego (przede wszystkim za 
pomocą Urzędu Bezpieczeństwa).

Jednocześnie...
... w samej jedynej partii opozycyj-
nej, w którym prokomunistyczni 
rozłamowcy tworzyli PSL-Lewicę. 
To były  ostatnie miesiące, kiedy 
pojedynczy posłowie opozycji, 
wobec przytłaczającej wrogiej 
większości reżimowej, próbowali 
mówić prawdę w Sejmie o rzeczy-
wistości okupacji. Jednocześnie,  
zgodnie z decyzją władz PPR, 
struktury administracyjne, pod pre-
tekstem walki z drożyzną   i spe-
kulacją, zaczęły doprowadzać do 
zatrzymania rozwoju prywatnego 
handlu. 

Kary
Te zjawiska miały miejsce również 
w Legnicy, zaczęto karać prywat-
nych handlowców grzywnami. Jed-
nocześnie w pierwszym półroczu 
1947 r. postępował proces zmniej-
szania liczebności garnizonu so-
wieckiego w mieście (podobnie, 
jak całej okupacyjnej Północnej 
Grupy Wojsk w Polsce). Po prostu 
miejscowi zdrajcy nie potrzebo-
wali już tak silnego wsparcia. W 
związku z tym Sowieci przekazali 
Polakom w Legnicy około dwustu 
budynków mieszkalnych.

Prawosławni
Do Legnicy już od 1945 r. zaczęli 
napływać prawosławni polscy oby-
watele, w omawianym  okresie za-
częli przyjeżdżać wysiedleni Ukra-
ińcy i Łemkowie w ramach akcji 
„Wisła”. Tymczasem 16 czerwca 
1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy 
w Warszawie skazał za „działal-

ność wywiadowczą na usługach za-
chodniego imperializmu i na rzecz 
obalenia władzy ludowej” (czyli 
za obronę niepodległości) skazał 
na kare śmierci: majora Włady-
sława Dybowskiego, jego syna 
Konrada  i kierownika siatki wy-
wiadowczej Jerzego Zakulskiego. 

Skargi kasacyjne ich obrońców zo-
stały 23 czerwca odrzucone przez 
Najwyższy Sąd Wojskowy. Major 
Władysław Dybowski stanął wo-
bec najważniejszego wyzwania w 
życiu...

Robert Żeleźny   
Fot. Renata Szpyra                                                                                               

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 zabru-
dzenia i znajdujące się pod spodem tlenki absorbują energie, utle-
niając lub odpryskując zabrudzenia nie pozostawiając żadnych 
pozostałości. Podłoże (głównie metal) nie absorbuje energii, dlate-
go 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 wyczysz-

czoną 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

Szukasz mieszkania?  Domu?
Najlepsze oferty!

Zadzwoń do naszego biura nieruchomości

tel. 534 335 866
lub napisz:

lwiniarski@polnoc.pl

Wciąż trwa Legnicki Rok Miejski 2017 Majora Żołnierza Wyklętego-
-Majora Władysława Dybowskiego. Osoby zainteresowane udziałem: 

biernym lub aktywnym w nim, proszone są o kontakt pod adresem 
internetowym  kowalskijan-1945@wp.pl
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Na dobre zakupy za Złotoryję!
Klienci Boutique Schilliger 
w Szwajcarii, 5th Avenue 
w NY, czy w Australli to 
wiedzą. Czas na Polskę!

W Nowej Ziemi (na trasie pomię-
dzy Złotoryją a Świerzawą) po 
intensywnych przygotowaniach 
ruszył  sklep firmowy „Piękne  
Wnętrza”, którego właścicielem 

jest Norbert Mąkowski – postać  
znana, były legniczanin, od lat 
złotoryjanin. Dziennikarz, muzyk. 
Norbert działa w branży handlo-
wej od lat, ale jego produkty znane 
są głównie za granicą. Nareszcie  
jego bajkowe wyposażenia wnętrz 
możemy podziwiać  w naszym re-
gionie. O swojej firmie mówi sam 
Norbert:
 
Jesteśmy polską firmą...
... obecną na międzynarodowym 
rynku wyposażenia wnętrz od 23 
lat.
Od kilkunastu lat prezentujemy 
nasze produkty na branżowych 
imprezach targowych. Podczas 
jednej z edycji targów Spoga/
Gafa w Kolonii, zostaliśmy wy-
różnieni, jako najatrakcyjniejsze 
stoisko targowe. Redakcja gazety 
doceniła zaprojektowaną przez 
nas kolekcję mebli ogrodowych 
i wewnętrznych obwieszczając 
powrót, dzięki naszej propozycji, 

do wzornictwa romantycznego w 
ogrodach i wnętrzach. Od 10 lat 
wystawiamy się na największych 
na świecie targach dekoracji świą-
tecznych ChristmasWorld.  W 
tym roku zostaliśmy laureatem 
konkursu na najatrakcyjniejsze 
polskie stoisko targowe. Od lat 
jesteśmy największym dostawcą 
ekskluzywnej szwajcarskiej mini 
sieci Boutique Schilliger, z którą 

współpracujemy od początku ist-
nienia naszej firmy.
Nasze produkty zagościły na eks-
kluzywnej alei handlowej 5th 
Avenue w NY, docenione zostały 
przez klientów australijskiej sieci 
będącej „odpowiednikiem” Ha-
rodsa, zawędrowały do Japonii, 
Norwegii, Irlandii, Belgii, Holan-
dii, Niemiec, Włoch, itd. Współ-
pracowaliśmy także z firmą Marks 
& Spencer w Wielkiej Brytanii.

Ekskluzywnie
Dla firmy Ernst Meyer AG w 
Szwajcarii, do ekskluzywnego 
ogrodu pokazowego, pod okiem 
angielskiego designera Richarda 
Marti, mieszkającego w Szwaj-
carii, realizowaliśmy zamówienie 
i montaż dębowego ogrodzenia, 
altan, łuków, pergoli, bram, ławek 
stalowo-dębowych, ocynkowa-
nych donic stalowych, w połącze-
niu z drewnem dębowym ( http://
www.richardmarti.ch/gallery.php 

). Richard był projektantem mię-
dzy innymi ogrodów światowej 
klasy muzyków angielskich.

Koncentrowaliśmy się na hur-
towym handlu zagranicznym. 
Skutkowało to tym, że całkowicie 
byliśmy nieobecni na rynku krajo-
wym. Postanawiając zmienić ten 
stan rzeczy,  uruchomiliśmy nasz 
sklep stacjonarny w Nowej Ziemi, 

k. Złotoryi. Cieszy nas fakt, że 
zaprezentowana przez nas oferta 
wymagającemu polskiemu od-
biorcy została tak dobrze przyjęta.

Od początku istnienia firmy Nor-
ma - Norbert Mąkowski wła-
ściciela marki „Norma - Piękne 
Wnętrza”, współpracujemy ze 
szwajcarskim artystą plastykiem, 
wzornikiem Maurice Schilliger. 
Dzięki tej współpracy nasza oferta 
jest wysublimowana, spójna i wy-
jątkowa.

Nasza kolekcja...
... w zdecydowanej większości 
składa się z artykułów produko-
wanych w krótkich seriach, co 
podkreśla wyjątkowość naszej 
oferty. 
Do produkcji używamy najlepszej 
jakości komponentów pochodze-
nia europejskiego. 
Nasza unikalna na polskim rynku 
kolekcja mebli w stylu prowansal-
skim oraz angielskim, wykonana 

jest całkowicie z drewna sosno-
wego, bądź dębowego, bez użycia 
płyt wiórowych, sklejek, itp. 
Kolejnym atutem naszych mebli 
jest ich modyfikowalność. Jeste-
śmy gotowi dostarczyć meble 
spersonalizowane, zarówno pod 
względem indywidualnych wy-
miarów, jak i układu wnęk, czy też 
kolorystyki.

Dzieła Schilliger’a
Oferta tekstylnej konfekcji stoło-
wej, zasłon, poszewek, pledów, 
narzut, kojców dla zwierząt, kom-
fortowych puf, poduszek do mebli 
ogrodowych oraz krzeseł została 
przez nas zaprojektowana i wy-
konana z tkanin pochodzenia eu-
ropejskiego. Naszymi dostawcami 
w tym zakresie są firmy z Wiel-
kiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Belgii. Posiadamy rów-
nież spore zapasy lnów polskie-
go pochodzenia, uważanych za 

najlepsze gatunkowo w Europie. 
Niektóre tkaniny produkowane są 
wyłącznie dla nas. Dzieje się tak 
ze względu na proponowany przez 
nas zakres zmian, np. kolorystyki 
dostosowujący je do całości ofer-
ty.

Jesteśmy także właścicielem wy-
jątkowej kolekcji szklanych ozdób 
choinkowych, autorstwa Maurice 
Schilliger’a, jednocześnie będąc 
jej wyłącznym dysponentem. Na-
sze świąteczne wyroby zdobią od 
lat domy w wielu krajach na ca-
łym świecie, stanowiąc doskonałą 
alternatywę w stosunku dla po-
wszechnie dostępnego produktu 
masowego. Część z nich jest da-
towana, co stanowi nie lada gratkę 
dla kolekcjonerów.

Norbert Mąkowski
Fot. (Norma Piękne Wnętrza - 

Norbert Mąkowski)
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Zatrudnij nianię
Jeśli masz małe dziecko 
i potrzebujesz opiekun-
ki, możesz ją zatrudnić 
bez zakładania własnej 
firmy. Wystarczy skorzy-
stać z możliwości, jaką 
daje podpisanie z nianią 
umowy aktywizacyjnej. 
W tym przypadku za-
trudniającym może być 
osoba fizyczna, a więc 
rodzic. Umowy aktywiza-
cyjne znane są na rynku 
od 2011 roku. 

Dzięki nim zatrudniający, czyli 
rodzic nie musi płacić składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdro-
wotne za nianie gdyż te są finan-
sowane z budżetu państwa. To 
jest przyczyna popularności tego 
sposobu zatrudniania niani. Nie 
zawsze i nie z każdym jednak 
taką umowę można podpisać.

W województwie...

...dolnośląskim legalnie zatrud-
nione są obecnie 574 nianie. 
Zwykle nianiami są kobiety, 
tylko niewiele ponad 3 proc. 
spośród zatrudnionych niań sta-
nowią mężczyźni. Zatrudnienie 
niani na podstawie umowy uak-
tywniającej, czyli – najprościej 
mówiąc - umowy zlecenia z oso-
bą fizyczną sprawującą opiekę 
nad dziećmi, nie jest trudne i z 
pewnością jest korzystne finan-
sowo zarówno dla rodziców, jak 
i opiekunki. Umowę z nianią, 
od której składki będą płacone 
z budżetu państwa rodzic może 
podpisać wtedy, gdy dziecko, 
którym niania będzie się opie-
kować, ma od 20 tygodni do 3 
lat (ewentualnie do 4 lat, jeżeli 
nie ma możliwości zapewnienia 
dziecku opieki przedszkolnej). 

Do umowy...

... tej stosuje się przepisy do-
tyczące zlecenia, dlatego musi 
ona określać takie elementy jak: 
strony umowy; cel i przedmiot 
umowy; czas i miejsce sprawo-
wania opieki; liczbę dzieci po-
wierzonych opiece; obowiązki 
niani; wysokość wynagrodzenia 
oraz sposób i termin jego wypła-
ty; czas, na jaki umowa została 
zawarta; warunki i sposób zmia-
ny, a także rozwiązania umowy.  
Nianią nie może być osoba nie-

pełnoletnia ani żaden z rodziców. 
Jednak członkowie rodziny wca-
le nie są wykluczeni z takiej for-
my zatrudnienia, bo umowę taką 
można zawrzeć np. z babcią, 
dziadkiem czy inną spokrewnio-
ną osobą. Żeby wszystko odby-
wało się w świetle prawa, rodzic 
musi zgłosić taki fakt w Zakła-
dzie Ubezpieczeń Społecznych. 
Gdy zgłasza siebie, jako płatnika 
składek pobiera w tym przypad-
ku formularz ZUS ZFA. Zgłasza-
jąc nianię, jako osobę ubezpie-
czoną, niezbędny jest formularz 
ZUS ZUA - jeżeli dana osoba 
będzie podlegała ubezpiecze-
niom społecznym i ubezpiecze-
niu zdrowotnemu. Osobę, z któ-
rą zawarto umowę należy zgłosić 
do ubezpieczenia w ciągu 7 dni. 

Trzeba pamiętać

Budżet państwa sfinansuje tylko 
składki obliczone od wynagro-
dzenia niani nieprzekraczającego 
kwoty minimalnego wynagro-
dzenia. Jeśli niania zarabia wię-
cej, nadwyżkę rozlicza i opłaca 
rodzic. 
Na podstawie takiej umowy 
nianie podlegają obowiązkowo 
ubezpieczeniom: emerytalnemu 
i rentowemu oraz ubezpiecze-
niu wypadkowemu. Natomiast 
ubezpieczenie chorobowe jest 
dobrowolne. Oficjalnym płat-
nikiem składek jest jeden z ro-
dziców dziecka, ale w praktyce 
składki na ubezpieczenia eme-
rytalne, rentowe i wypadkowe 
niań finansuje budżet państwa. 
Ewentualną składkę na dobro-
wolne ubezpieczenie chorobowe 
finansuje zatrudniona opiekun-
ka. Rodzic potrąca tę składkę z 
pensji i odprowadza do ZUS. 
Oczywiście niania obowiązko-
wo podlega także ubezpieczeniu 
zdrowotnemu, a składkę tę finan-
suje budżet państwa.

Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych opłaca za nianię składki 
finansowane przez budżet pań-
stwa w następujących przypad-
kach:, gdy rodzice są zatrudnieni 
na podstawie umowy o pracę, 
świadczą usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej (np. 
umowy agencyjnej, umowy zle-
cenia), prowadzą pozarolniczą 
działalność, prowadzą działal-
ność rolniczą (z wyjątkiem oso-
by podlegającej ubezpieczeniu 
społecznemu rolników, jako do-
mownik). 
Rodzic, który podpisał umowę 
uaktywniającą z nianią, musi do 
15. dnia następnego miesiąca do-
starczyć do ZUS dokumenty roz-

liczeniowe. Trzeba pamiętać, że 
budżet państwa sfinansuje tylko 
składki obliczone od wynagro-
dzenia niani nieprzekraczające-
go kwoty minimalnego wyna-
grodzenia. 

Nie ma potrzeby...

... comiesięcznego składania 
dokumentów rozliczeniowych 
za nianię. Wystarczy złożyć 
komplet dokumentów za peł-
ny poprzedni miesiąc. Uwaga: 
jeśli w przyszłości miesięczne 
wynagrodzenie niani zmieni się, 
rodzic zobowiązany jest do po-
nownego złożenia rozliczenia.  
Co zrobić, gdy niania zachoruje?

Jeśli niania wyraziła chęć pod-
legania dobrowolnemu ubezpie-
czeniu chorobowemu i została 
przez nas zgłoszona do tego 
ubezpieczenia, może uzyskać 
zasiłek chorobowy lub świad-
czenie rehabilitacyjne. Należy 
jednak pamiętać o tym, że pra-
wo do zasiłku chorobowego ma 
po upływie 90 dni nieprzerwa-
nego ubezpieczenia chorobo-
wego. Nieco inaczej sytuacja 
wygląda, jeśli niania ulegnie 
wypadkowi w drodze do pracy i 
z pracy. Wówczas nabędzie pra-
wo do zasiłku chorobowego od 
pierwszego dnia ubezpieczenia 
chorobowego. Niania, która za-
chorowała otrzyma od lekarza 
zaświadczenie lekarskie, które 
osoby zatrudniające nianię, wraz 
z wypełnionym drukiem ZUS 
Z-3a, powinny złożyć w placów-
ce ZUS.

(ik-zus)

Umowy „aktywne” z nianiami 
na Dolnym Śląsku 

(stan na czerwiec 2017)

Umowy z nianiami 
na Dolnym Śląsku 
zawarte od 2011 r.

Wrocław 383 Wrocław 4889
Wałbrzych 109 Wałbrzych 1550

Legnica 82 Legnica 1329
RAZEM 574 RAZEM 7768
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Wójt Gminy Pielgrzymka stosownie do 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomo-
ściami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, 
2260 oraz 2017 r. poz. 820) informuje, 
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Pielgrzymka wywieszono na okres 
21 dni Zarządzenie Nr 41/2017Wójta 
Gminy Pielgrzymka z dnia 14 czerwca 
2017 r.w sprawie ogłoszenia wykazu 
nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Pielgrzymka przeznaczonych 
do bezpłatnego użyczenia na czas nie-
określony.

PISMO 
REGIONU

Prezes, redaktor naczelny
- Marek Szpyra

Zastępca redaktora naczelnego
- Jolanta Ozdoba

Dyrektor wydawnictwa
- Jolanta Mensfeld

Tomasz Niziołek (foto)
Tomasz Kuncik - powiat polkowicki

Biuro reklam i ogłoszeń:
tel. 602 49 84 25,

e-mail: gazeta.piastowska@gmail.com
Wydawca:

Śląskie Media sp. z o.o.
(ts), (tr) - reklama

FB: GazetaPiastowska
www.gazetapiastowska.pl

Adres korespondencyjny: 
Legnica ul. Piekarska 2/8

Burmistrz Przemkowa  informu-
je, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Przemkowie przy ul. 
Plac  Wolności 25 wywieszono 
wykaz  nieruchomości przezna-
czonej  do  sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej dla najemcy 
– lokal mieszkalny położony w 
Przemkowie przy ul. Plac Wolno-
ści 2/1, zgodnie z Zarządzeniem 
Nr 77/17 Burmistrza Przemkowa 
z dnia 13 czerwca 2017 r.

Konsekwencje prawne zakupu nieruchomości
Kupując mieszkanie lub lo-
kal użytkowy, najczęściej 
nie zwracamy uwagi na to 
jakie obowiązki będą wiąza-
ły się z nabywanym prawem 
własności, albo spółdziel-
czym własnościowym pra-
wem do lokalu mieszkalne-
go. 

Tymczasem w wielu przypad-
kach będzie to warunkowało 
powstanie nabywanego prawa. 
Gdy nieruchomość wybudowa-
na została przez spółdzielnię 
mieszkaniową, najczęściej to 
właśnie ta spółdzielnia zarzą-
dzała będzie nieruchomością 
wspólną. Gdy nabywamy wy-
odrębniony lokal na własność, 
członkowstwo w spółdzielni 
mieszkaniowej jest dobrowol-
ne. Odmiennie jest gdy nabywa-
my spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego. 
W takim przypadku mamy obo-
wiązek pozostawać członkiem 
spółdzielni przez cały okres 

posiadania spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego. Należy jednak 
mieć na uwadze, iż członkow-
stwo w spółdzielni mieszka-
niowej nie jest automatyczne 
i nie następuje z mocy prawa. 
Aby zostać członkiem spół-
dzielni mieszkaniowej, trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek o 
przyjęcie w poczet członków 
spółdzielni. W odróżnieniu od 
członkowstwa w spółdzielni 
mieszkaniowej, członkowstwo 
we wspólnocie mieszkaniowej 
jest obligatoryjne w każdym 
przypadku, gdy nabywamy lo-
kal w budynku wielo lokalo-
wym wybudowanym przez de-
welopera, gminę, a w niewielu 
przypadkach także spółdzielnię 
mieszkaniową. Członkowstwo 
we wspólnocie mieszkaniowej 
powstaje z mocy prawa i trwa 
tak długo, jak długo pozostaje-
my właścicielem lokalu w danej 
nieruchomości. 
Kiedy powstaje członkowstwo 
we wspólnocie mieszkaniowej? 

W tej samej chwili w której na-
bywamy własność lokalu. Naj-
częściej będzie to chwila podpi-
sania aktu notarialnego zakupu 
lokalu, jednak są sytuacje, gdy 
własność nabędziemy dopiero 
w momencie kiedy właściwy 
Sąd Rejonowy utworzy dla na-
szego lokalu księgę wieczystą – 
ze skutkiem od chwili złożenia 
wniosku o wyodrębnienie lo-

kalu i wpisania naszego prawa 
własności. Takie sytuacje będą 
miały miejsce gdy nabywamy 
lokal na rynku pierwotnym, 
a dotychczasowy właściciel 
jeszcze nie wyodrębnił tego 
konkretnego lokalu. Jak mamy 
rozpoznać, czy lokal który na-
bywamy jest wyodrębniony-
?Jeśli właściwy Sąd Rejonowy 
prowadzi dla lokalu księgę wie-

czystą, mamy pewność, iż lokal 
został wyodrębniony. Należy 
jednak sprawdzić, czy numer 
księgi wieczystej jaki podaje 
sprzedawca, to księga wieczy-
sta prowadzona dla lokalu, czy 
dla nieruchomości wspólnej. 
Jeśli nabywany przez nas lokal 
nie ma jeszcze księgi wieczy-
stej, będziemy zobowiązani do 
złożenia wniosku o założenie 
takiej księgi wieczystej i wpi-
sania naszego prawa własności. 

Danuta Barbara  Konarska 
Kancelaria Prawna  

Zbigniew Król i Wspólnicy
Legnica ul. Jaworzyńska 261, 

tel.76 722 81 81

Zjazd Małego Artysty
… w ramach Projektu 
Iskierka realizowane-
go przez Stowarzyszenie 
od serca „Faustynka” w 
Legnicy w postaci ofer-
ty zajęć artystycznych z 
elementami arteterapii 
i spotkań artystyczno – 
społecznych, zgodnie z 
autorskim programem pt. 
Podróż do Krainy Sztuki.

Zapraszamy dzieci i młodszą 
młodzież w wieku od  3 do 12 
lat, młodzież oraz osoby dorosłe

Realizacja - Tematyczne zajęcia 
odbywają się co najmniej dwa 
razy w tygodniu (dla dzieci od 
3 do 12 lat ), chętnej młodzieży 
oraz dla dorosłych raz w tygo-
dniu, głównie w siedzibie Sto-
warzyszenia od serca „Faustyn-
ka” przy ul. Witkiewicza 17 w 
Legnicy. Dodatkowo organizo-
wany jest cykliczny Zjazd Małe-
go Artysty w różnych miejscach 
miasta i regionu, między innymi 
w placówkach opiekuńczo – wy-
chowawczych, oświatowych, po 

uprzednim kontakcie z placów-
ką.
Planowane miejsca realizacji:
- Przełom Sierpień 2017 r./ wrze-
sień 2017 r. – Żłobek Miejski 
Chojnów
- Wrzesień 2017 r. – Dom Dziec-
ka ul. Wandy w Legnicy
- Wrzesień 2017 r. Zjazd Małego 
Artysty i Świat Kolorów – Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 w  Legnicy (z przeznacze-
niem dla dzieci , młodzieży, 
dorosłych); plac przedszkolny 
Miejskiego Przedszkola nr 18 w 
Legnicy
Od września do czerwica2018 r. 

– Podróż do Krainy Sztuki  (za-
jęcia tematyczne w siedzibie pla-
cówki),
- Listopad 2017 r. Zjazd Małego 

Artysty i Ze sztuka na Ty  ( s p o -
tkanie dla chętnych mieszkań-
ców miasta Legnicy). 

Opr. Monika Skrobiewska
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Z medalami
Podczas rozgrywanych w 
Ciechanowie jubileuszo-
wych XXX Mistrzostwach 
Polski Seniorów i Młodzie-
żowców zawodnicy Legnic-
kiego Klubu Taekwon-do 
zaliczyli kolejny bardzo 
udany start i do domu po-
wrócili z siedmioma krąż-
kami. 
Oprócz rywalizacji seniorów, ro-
zegrany został również turniej 
testów siły juniorów stanowiący 
kontynuację mistrzostw Polski ju-
niorów w ramach systemu sportu 
młodzieżowego. Znakomicie w 
tej rywalizacji spisała się Kami-
la Kolanowska, która sięgnęła po 
srebrny medal jak również Maciej 
Blicharski, który sklasyfikowany 
został na miejscach 5 – 8. Tym sa-

mym LKT Legnica wywalczył ko-
lejne 16 punktów i łącznie za cały 
sezon zgromadził 118 punktów w 
ministerialnym systemie sportu 
młodzieżowego.
W turnieju seniorów legnicza-
nie wywalczyli sześć medali: 3 
złote, 1 srebrny i dwa brązowe. 
Nie zawiedli szczególnie aktualni 
kadrowicze z Maciejem Żukiem 
na czele. Nasz multimedalista w 
Ciechanowie wywalczył dwa zło-
te medale. Pierwszy w walkach do 
70 kg i drugi w układach formal-
nych. Złoty medal zdobyła rów-
nież Wioletta Hanisch w walkach 
pow. 75 kg. Srebrny krążek dorzu-
ciła Magdalena Kisiel, która w kat. 
wag. do 56 kg musiała po dwóch 
dogrywkach uznać wyższość Anny 
Dąbrowskiej z GKT Gdańsk. Brą-
zowe medale stały się udziałem 
Kamili Kolanowskiej w walkach 
pow. 75 kg seniorek oraz druży-

nie kobiecej w składzie: Kisiel, 
Stawarz, Masłowska, Hanisch i 
Kolanowska w drużynowych ukła-
dach. Warto również wspomnieć o 
piątych miejscach Dominiki Ma-
słowskiej w walkach do 50 kg (2 
wygrane pojedynki) oraz Rafała 
Harasimowicza w walkach do 70 
kg (3 wygrane pojedynki)
W klasyfikacji generalnej pierwsze 
miejsce wywalczył GKT Gdańsk, 
wyprzedzając kolejno WSKT 
Wrocław, Taewo Warszawa i LKT 
Legnica. W mistrzostwach Polski 
poprzedzonych dwoma turniejami 
kwalifikacyjnymi wystartowało 
178 zawodników z 37 klubów. 
Kolejnym startem zawodników 
LKT Legnica będą XX Mistrzo-
stwa Świata Seniorów i Juniorów, 
które w dniach 9 – 16 października 
rozegrane zostaną w Dublinie.

(lkt)

Strzelali z LOK
Zarząd Powiatowy Ligi 
Obrony Kraju w Legnicy 
przy współpracy z Zespo-
łem Szkół Ogólnokształ-
cących nr 3 w Legnicy, 
przeprowadził impre-
zę strzelecką pod nazwą 
„Międzyszkolne Zawody 
Strzeleckie”. 

 - Ta cykliczna impreza 
strzelecka odbywa się corocznie 
pod Honorowym Patronatem Pre-
zydenta Miasta Legnica – mówi 
Jacek Kamola - wiceprezes Za-
rządu Powiatowego LOK w Le-
gnicy. Międzyszkolne Zawody 
Strzeleckie kończą rywalizację 
w Szkolnej Lidze Strzeleckiej w 
roku szkolnym 2016 / 2017. Pod-
czas trwania zawodów strzelcy 
oceniani byli w rankingu druży-
nowym, indywidualnym i rankin-
gu opiekunów drużyn. Nagrody 
zostały ufundowane przez Prezy-
denta Miasta Legnica, Dyrektora 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 3 w Legnicy  i Prezesa 
Koła Strzeleckiego przy Zarzą-
dzie Powiatowym Ligi Obrony 
Kraju w Legnicy. 
       
W imprezie wzięło udział 21 
drużyn reprezentujących szkoły 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne 
z Legnicy, a ogółem wystartowa-
ło 84 zawodniczek i zawodników 
oraz 9 opiekunów drużyn.
W turnieju drużynowym I miej-
sce zajęła drużyna reprezentująca 
VII Liceum Ogólnokształcące 
- ZSO nr 3, miejsce II - drużyna 
reprezentująca 710 DW „KE-
DYW” ZHP , III miejsce -
drużyna reprezentująca I Liceum 
Ogólnokształcące.                                           

W Turniej Indywidualnym naj-
lepszymi strzelcami okazli się 
uczniowie: Jagoda Świrska repre-
zentująca 710 DW „KEDYW” i 
Przemysław Karski z VII LO - 
ZSO nr 3, a w grupie opiekunów 
i nauczycieli, zwyciężyli: Beata 
Polit z ZSE-M i Filip Borek re-
prezentujący OHP  w Legnicy.                                         

Nad całaścią imprezy i nad prawi-
dłowym przebiegiem zawodów 
czuwali sędziowie: IZBIŃSKI 
Stanisław, PACHOLEC Janusz, 
SOBORSKI Adam, SOBOR-
SKA Jolanta, KUREK Tomasz, 
SUPERNAT Janusz, CHOLEWA 
Grzegorz i LOBERT-SUPER-
NAT Ewa.

(jak)

Awanse

Piłkarze Górnika Zło-
toryja  awansowali do 
czwartej ligi. KS Legnic-
kie Pole wraca do okrę-
gówki! Gratulujemy!!! 

Złotoryjanie  pożegnali się z 
okręgówką, wygranym 3:1 

meczem z Kaczawą Bienio-
wice. Równie znakomity 
sezon zaliczyli piłkarze KS 
Legnickie Pole, którzy wra-
cają do ligi okręgowej. Wśród  
nowych drużyn w A-klasie są 
m.in. Płomień Michów, Kro-
kus Kwiatkowice i LZS Lipa.

Poniżej fotoreportaż z rado-
snych dla Złotoryi chwil (z 
ostatnich meczy w okręgów-
ce)  w obiektywie Michała 
Savignano i Tomasza Gilow-
skiego.

(sz)
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Łuki, zbroje i dyskusje

Na Zamku Grodziec od-
był się III Zjazd Środo-
wisk Narodowych – tym 
razem już w formule 
ogólnopolskiej. Organiza-
torem zajazdu jest Ende-
cja Legnica współpracu-
jąca na co dzień z ruchem 
społecznym Kukiz ‚15.
Zjazd ma charakter integrują-
cy, zachęcający do współpracy 
i wspólnych działań. Podczas 
zjazdu odbyły się panele dysku-
syjne – najciekawszym chyba, 
wywołującym żywą dyskusję 
był temat - „Zmierzch Zachodu i 
imperializm wschodu - Zagroże-
nia i Szanse dla Polski”.
Prelegentami byli:  Artur Bo-
rodacz – szef Endecji Okręgu 
Legnicko-Jeleniogórskiego i wi-
ceprezes Endecja Dolny Śląsk, 
Zbigniew Jarząbek – wicepre-

zes Kongresu Nowej Prawicy i 
Fundator Akademii Patriotów, 
Krzysztof Beczek – KUKIZ`15, 
Karol Kaźmierczak – portal 
KRESY.PL,  Paweł Chruszcz 
- prezes Endecja Dolny Śląsk. 
Odnośnie sytuacji w Europie 
Zachodniej dyskutowano m.in.  
o zaniku  instynktu samozacho-
wawczego społeczeństw prze-
jawiający się bezrefleksyjnym 
przyjmowaniem emigrantów 
ekonomicznych,  postępującym 
starzeniu się ludności Europy 
na tle innych dynamicznie roz-
wijających się rejonów świa-
ta, nawarstwianiem biurokracji 
i wszelakich regulacji w UE 
wkraczających mocno w życie 
obywateli.

 
Gościem specjalnym był poseł 
Paweł Grabowski, który prze-
kazał informacje o bieżących 
pracach w Sejmie, inicjaty-
wach ustawodawczych Ruchu 
KUKIZ`15 oraz potencjalnych 
kierunkach w bieżącej polityce 
polskiej. Nie zabrakło także ku-
luarów polskiego parlamentu.
Zjazd to nie tylko debaty poli-
tyczne, wymiana doświadczeń 
i pomysłów. Organizatorzy 
przygotowali kilka atrakcji słu-
żących dobrej zabawie. Przede 
wszystkim Zamek Grodziec sam 
w sobie jest ogromną atrakcją 
turystyczną – położony na wul-
kanicznym wzgórzu, piękny 
architektonicznie, górujący nad 

okolicą. Nie zabrakło współnego 
kibicowania drużynie Polski w 

piłce nożnej w meczu z Rumu-
nią. Po każdym golu rozlegał się 
wystrzał armatni!
Ponadto można było wziąć 
udział w zawodach w łucznic-
twie, obejrzeć pokazy walk ry-
cerskich, pokaz tańca z ogniem, 
wziąć w nocnym zwiedzaniu 
zamku z pochodniami, posłu-
chać poezji śpiewanej w wyko-
naniu znanego legnickiego har-
cerza, Artura Torbińskiego
W menu nie było ośmiorniczek, 
lecz permanentny grill i piwo z 
Browarów Regionalnych Jaku-
biak.

(mot)
Zdjęcia (tom)


