
Tomasz Ambroży (na zdję-
ciu: z prywatnych archi-
wów), znany złotoryjski pił-
karz, na codzień  mieszka z 
rodziną w Edynburgu, gdzie 
zresztą  można spotkać wie-
lu byłych mieszkańców na-
szego regionu. 

Rodzinny pobyt w ojczyźnie 
to tradycyjnie  liczne spotka-
nia. Także z Gazetą Piastow-
ską. Z  „gościem” ze Szkocji 
rozmawia Marek Szpyra:

- Z tego co wiem pracujesz 
w gastronomii, jestes kucha-
rzem?
- Tak. Edinburgh jest specy-
ficznym miastem, bazującym 
na turystyce. Więc z żołnierza 
zawodowego stałem się ku-
charzem. Pracuję w szkockiej 
restauracji, której dania opar-
te są na... whisky.
- Brzmi zachęcająco. Poda-
jecie kuchnię szkocką czy 
samo whisky? 
- To kuchnia szkocka bazują-
ca na whisky. Czyli sosy, de-

sery i tym podobne pyszności 
z whisky.
- Zupa na whisky???
- Zupy  na tym trunku nie 
oferujemy, ale sosy, gulasze 
i desery owszem. Zresztą  w 
niektórych daniach wykorzy-
stujemy też piwo.
- To dla miłośnikow tych na-
pojów rajska restauracja ...
- O tak, wybór jest ogrom-
ny. Ponad czterysta rodzajów 
whisky.
- Masz czasem siły w domu 
by przygotować jakieś da-

nie dla rodziny, czy  raczej  
trzymasz się z dala od do-
mowej kuchni?
- Jasne. Zwykle to gotuje 

żona ale czasem i ja coś przy-
gotuję. Teraz mamy prościej, 
gdyż zakupiliśmy termomixa. 
Ogólnie praca „na kuchni” 
w Edynburgu nie należy do 
łatwych. Często zmiana trwa 
nawet do piętnastu godzin.
-   Czy  planujecie powrót do 
Polski?
- Szczerze mówiąc to obecnie 
nie mamy planów na powrót. 
Kupiliśmy tu mieszkanie i 
pracujemy,  więc nie zanosi 
się na zmiany. Zatem spotkać 
nas można w Złotoryi urlopo-
wo-wakacyjnie! 
- Dziękuję za rozmowę.
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W dniach 4-6.10.2017, 
pod patronatem Gazety 
Piastowskiej, w Bielsku 
Białej odbędzie się Kon-
ferencja Bezpieczeństwa 
Narodowego.

Konferencja skierowana jest 
do kadry kierowniczej i za-
rządzającej przedsiębiorstw: 
zobowiązanych do ochro-
ny infrastruktury krytycznej, 
podlegających obowiązkowej 
ochronie, szczególnie waż-
nych dla bezpieczeństwa pań-
stwa oraz jego obywateli, o 
dużym znaczeniu gospodar-
czo-obronnym oraz jednostek 
organizacyjnych administracji 
rządowej i samorządowej od-
powiedzialnych za zarządza-
nie kryzysowe, odpowiedni 
poziom bezpieczeństwa, po-
rządek publiczny i obronę cy-
wilną.
Organizatorzy zapraszają peł-
nomocników ds. ochrony infra-
struktury krytycznej i ochrony 
informacji niejawnych, dy-
rektorów pionów bezpieczeń-
stwa, kierowników fizycznej i 
technicznej ochrony obiektów, 
dyrektorów, kierowników wy-

działów i pracowników spraw 
obronnych, bezpieczeństwa 
i zarządzania kryzysowego, 
szefów działów IT, odpowie-
dzialnych za pisanie planów 
ochrony oraz inne osoby od-
powiedzialne za zapobiega-
nie sytuacjom kryzysowym, 
reagowanie w przypadku ich 
wystąpienia i koordynowanie 
działań związanych z usuwa-
niem powstałych skutków oraz 
odtwarzanie zasobów infra-
struktury krytycznej.

W czasie Konferencji poruszo-
ny będzie temat powstania Eu-
ropejskiego Funduszu Obron-
nego i jak polskie firmy mogą 
na tym zarobić.

DANE KONTAKTOWE
kbn.ksoin.pl
tel: +48 32 206 46 00
fax: +48 32 206 46 01
e-mail: biuro@ksoin.pl

Konferencja 

Bezpieczeństwa Narodowego ZUS w Legnicy organi-
zuje bezpłatne szkolenia 
dla firm. Na szkolenia za-
praszono wszystkie osoby 
prowadzące firmy oraz 
te, które dopiero planują 
rozpoczęcie własnego biz-
nesu. Mile widziani będą 
także doświadczeni i po-
czatkujący pracownicy 
kadr i płac. 

W jednym miejscu przedsię-
biorcy będą mogli skorzy-
stać z konsultacji zarówno 
ekspertów ZUS jak i innych 
instytucji, z którymi każdy 
właściciel firmy ma stycz-
ność. Do współpracy w ra-
mach Tygodnia Przedsiębior-
cy zaprosiliśmy specjalistów 
z Powiatowego Urzędu Pra-
cy i Urzędu Skarbowego. W 
programie uwzględniony jest 
także Panel Stowarzyszenia 
Księgowych w Polsce, w ra-
mach, którego będzie mowa 
m.in. o formach prowadzenia 
działalności ze szczególnym 
omówieniem działalności go-
spodarczej osoby fizycznej 
oraz zasadach prowadzenia 
ewidencji księgowych. 

W czasie spotkań będzie tak-
że mowa m.in. o zmianach w 
opłacaniu składek w 2018 r., 
elektronicznych zwolnieniach 
lekarskich i zasadah rozlicza-
nia zasiłków chorobowych. 
Firmy delegujące pracowni-
ków do krajów UE zaprasza-
my do udziału w panelu szko-
leń poświęconym zasadom 
wysyłania pracowników do 
pracy w krajach Unii Euro-
pejskiej. 
Eksperci ZUS przygotowali 
ciekawą ofertę dla osób, któ-
re dopiero zdecydowały się 
założyć biznes, to szkolenie 
zatytułowane: „Pakiet nowe-
go przedsiębiorcy”. 
Szczegóły wydarzeń „Ty-
godnia Przedsiębiorcy” i in-
formacje o zapisach można 
znaleźć na stronie www.zus.
pl w zakładce „Wydarzenia i 
szkolenia”. 

Tydzień Przedsiębiorcy roz-
pocznie się 11 września. Poza 
bezpłatnymi szkoleniami 
przedsiębiorcy będą mogli 
spotykać się bezpośrednio z 
ekspertami ZUS.

(ikzus)

Tydzień Przedsiębiorcy

Pod znakiem doskonałej at-
mosfery i zaciętej sportowej 
rywalizacji upłynęły zawo-
dy Castle Triathlon Malbork. 
Ogromny sukces odniósł za-
wodnik OLAWS Złotoryja, 
Marcin Rabenda, który zdobył 
brązowy medal Mistrzostw 
Polski w kategorii wiekowej 
M40. W klasyfikacji general-
nej zajął 27 miejsce. 

(S.R./OLAWS)
Fot.(olaws)

Sukces  
Rabendy  



List intencyjny o współ-
pracy podpisali  przed-
stawiciele zarządów spół-
ek akcyjnych KGHM 
ZANAM i FAMUR.

Obie firmy specjalizują się w 
produkcji i usługach realizo-
wanych na rzecz branży wy-
dobywczej. KGHM ZANAM 
to renomowany producent 
samojezdnych maszyn górni-
czych wykorzystywanych... 

Głównie w kopalniach...
... rudy miedzi. FAMUR ob-
sługuje rynek górnictwa od-
krywkowego i podziemnego, 
m.in. dostarcza  zmechani-
zowane kompleksy ściano-
we i kompleksy do drążenia 
wyrobisk korytarzowych dla 
głębinowych kopalń węgla, a 
także podziemne i naziemne 
systemy transportu, maszyny 
dla górnictwa odkrywkowe-
go oraz urządzenia dla trans-
portu towarów masowych i 
przeładunku. 
- Obecnie w biznesie ważne 
są kontakty i dobre relacje, 
dlatego współpraca ze spół-
ką FAMUR będzie w dużej 
mierze szansą na rozszerze-
nie wzajemnych powiązań, 
znalezienie dodatkowych 
partnerów biznesowych i 
umocnienie naszych pozycji 
na rynkach zagranicznych – 
mówi Bohdan Pecuszok, pre-
zes KGHM ZANAM.
Współpraca obu firm będzie 
dotyczyła przede wszystkim 
wspólnych przedsięwzięć 
obejmujących dystrybucję 
maszyn i urządzeń górni-
czych  oraz obsługę  po-
sprzedażową na rynkach 
zagranicznych. FAMUR po-
siada obecnie własne spółki 
w Rosji, Kazachstanie, na 
Ukrainie i w Indiach, co po-
krywa się z planami ekspan-
sji zagranicznej KGHM ZA-
NAM. Firmy będą prowadzić 
również wspólne działania 

marketingowe, co pozwoli na 
ograniczenie kosztów i...

Zwiększenie zasięgu
... działań na potencjalnych 
rynkach zbytu.
KGHM ZANAM i FAMUR 
podejmą się  wspólnych 
przedsięwzięć w zakresie 
projektów badawczo-rozwo-
jowych. 
– Szczególnie w kwestii in-
nowacji liczy się kreatyw-
ność partnerów i płynna 
wymiana wiedzy. Będziemy 
mieli szansę na połączenie 
sił z firmą o wieloletnich do-
świadczeniach, co może za-
owocować nowymi pomysła-
mi i projektami o szerszym 
niż dotąd zakresie – podkre-
śla prezes Bohdan Pecuszok. 
Zanam podpisał także list in-
tencyjny z firmą Kapsch Te-

lematic Services (na zdjęciu) 
dotyczący współpracy przy 
rozwoju elektronicznego 
systemu poboru opłat drogo-
wych viaTOLL.
Podczas Międzynarodowych 
Targów Górnictwa, Przemy-
słu Energetycznego i Hutni-
czego w Katowicach KGHM 
ZANAM i Kapsch Telematic 
Services podpisały list inten-

cyjny dotyczący przyszłej 
współpracy w ramach rozbu-
dowy i rozwoju systemu via-
TOLL. Polski system poboru 
opłat działa w technologii 
radiowej krótkiego zasięgu, 
w oparciu o urządzenia po-
kładowe montowane w po-
jazdach i odbiorniki rejestru-
jące przejazd, instalowane na 
konstrukcjach stalowych zlo-
kalizowanych na sieci dróg 
płatnych w całym kraju.

Współpraca...
... obu firm ma dotyczyć 
przyszłych rozszerzeń sys-
temu viaTOLL, które reali-
zowane są poprzez budowę 
tzw. bramownic w pasie dro-
gowym, na odcinkach wska-
zywanych w odpowiednich 
rozporządzeniach Rady Mi-
nistrów. Obecnie w Polsce 
ponad 3660 km dróg różnych 
kategorii jest objętych elek-
tronicznym poborem opłat. 
Wstępne założenia przetargu 

na nowego operatora zakła-
dają, że do 2024 roku via-
TOLL obejmie łącznie ponad 
6000 km dróg.
- Wierzymy w ten projekt 
i mamy nadzieję, że nasz 
wkład w dalszą rozbudowę 
systemu viaTOLL będzie 
coraz bardziej znaczący. 
Współpraca z firmą Kapsch 
wpisuje się w naszą wizję 
rozwoju i pozwoli umocnić 
naszą pozycję wiarygodne-
go realizatora konstrukcji 
stalowych i instalacji prze-
mysłowych. Wciąż mamy w 
Polsce wiele dróg, szlaków 
kolejowych i mostów do zbu-
dowania, a krajowi dostawcy 
potrafią przedstawić ofertę 
najbardziej dopasowaną do 
lokalnych wymogów” – po-
wiedział podczas podpisania 
listu intencyjnego Bohdan 
Pecuszok – Prezes Zarządu 
KGHM ZANAM.

(pr)
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OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tj. Dz. U. 2016, poz. 2147 
ze zm.) Wójt Gminy Miłkowice infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy dnia 30-08-2017 r. został 
wywieszony do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni wykaz nr ZOP.V.684.24.2017 
nieruchomości komunalnych przeznaczo-
nych do sprzedaży. Szczegółowe informa-
cje pod numerem telefonu 76 88 71 212 
w. 15.

Wójt Gminy Miłkowice 
(-) Dawid Stachura

Burmistrz Przemkowa informu-
je, że w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Przemkowie przy ul. 
Plac  Wolności 25 wywieszono 
wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży w drodze 
przetargu ustnego nieograniczo-
nego – działki nr 782/1, 782/3, 
782/4, 782/5, 782/6 położone w 
obrębie miasta Przemków zgod-
ny z Zarządzeniem Burmistrza 
Przemkowa Nr 116/17 z dnia 19 
lipca 2017 r.

Dynamicznie

DZIAŁKI BUDOWLANE
Pogórze Sudeckie  obok BOLKOWA

SPRZEDAM DZIAŁKI BUDOWLANE WRAZ 
Z GOTOWYM PROJEKTEM BUDOWY STAWU I 

POZWOLENIEM NA BUDOWĘ. 

DOPROWADZONA ENERGIA ELEKTRYCZNA. 
DZIAŁKI MAJĄ WODĘ (studnie).

- TRZY DZIAŁKI, KAŻDA PO 2000 M2
- JEDNA  DZIAŁKA PRZENACZONA NA BUDO-

WĘ STAWU O POWIERZCHNI 7500 M2.

CENA ZA CAŁOŚĆ  (13500 m2) -  110.000 PLN.

Kontakt:  Tel. 787229926



Fundacja Futurama serdecznie zaprasza 
seniorów do udziału w szkoleniu!
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W projekcie „ZaRadni 
seniorzy - wzmocnienie 
kompetencji obywatel-
skich legnickich Rad 
Seniorów” realizowa-
nym przez Fundację 
Futurama rozpoczyna 
się cykl szkoleniowy 
poświęcony poszerza-
niu kompetencji spo-
łecznych legnickich se-
niorów. 
Już we wrześniu br. odbę-
dzie się pierwsze z trzech 
szkoleń, w trakcie których 
uczestnicy będą pracować 

nad tym jak skutecznie re-
prezentować interesy osób 
starszych w radach senio-
rów.
Osoby biorące udział w 
cyklu szkoleniowym do-
wiedzą się tego jak mogą 
wpływać na kształt róż-
norodnych dokumentów 
strategicznych na poziomie 
lokalnym, będą pracować 
nad innowacyjnym podej-
ściem do poszukiwania 
rozwiązań dla środowisk 
osób starszych, podniosą 
również swoje umiejętno-
ści w zakresie wykorzysta-

nia technik partycypacyj-
nych, prowadzenia spotkań 
otwartych, kampanii spo-
łecznych i aktywizowania 
obywatelskiego osób star-
szych w swoim środowi-
sku.
Do udziału w szkoleniu za-
praszamy legnickich człon-
ków rad senioralnych oraz 
aktywnych społecznie se-
niorów 60+. 
Cykl szkoleniowy to trzy 
zjazdy, każdy z nich bę-
dzie trwał trzy dni. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny, 
organizator zapewnia noc-

legi, wyżywienie, materia-
ły szkoleniowe oraz pracę 
z doświadczonymi trenera-
mi. 
 Po odbytym szkoleniu za-
daniem przygotowanych 
do pracy seniorów będzie 
przeprowadzenie 4 spotkań 
roboczych i 2 debat pu-
blicznych zaplanowanych 
w ramach projektu.
Wszystkie osoby zainte-

resowane zapraszamy do 
kontaktu:
Joanna Czabajska – Pastu-
szek czabajska@futura-
ma.org.pl tel. 530 463 736
Zapraszamy również do 
odwiedzania strony inter-
netowej: 
www.futurama.org.pl 
oraz profilu FB www.face-
book.com/fundacjafutu-
rama

Kontrolują zwolnienia
Prawie 5 milionów 
złotych wraca do ZUS 
po kontroli zwolnień 
na Dolnym Śląsku.

Jesteś na zwolnieniu le-
karskim? Nie powinna, 
więc cię zdziwić wizyta 
kontrolera z ZUS i zapro-
szenie na badanie do leka-
rza orzecznika. Kontroler 
sprawdzi, w jaki sposób 
wykorzystujesz czas zwol-
nienia, czyli czy jesteś w 
domu i leżysz w łóżku, 
jeśli takie jest zalecenie 
lekarza. Lekarz orzecznik 
natomiast skontroluje czy 
zwolnienie zostało wysta-
wione zasadnie, czyli czy 
jesteś rzeczywiście chory.

Celem kontroli jest spraw-
dzenie czy ktoś w czasie 
zwolnienia nie pracuje lub 
czy nie wykonuje innych 
zadań, które mogą mu 
utrudnić powrót do zdro-

wia oraz czy choroba nie 
jest „fikcyjna”. 

- Lekarz orzecznik ZUS 
po przeprowadzonym 
badaniu może chorego 
skierować na dodatkowe 
badanie specjalistyczne, 
zlecić wykonanie badań 
pomocniczych lub zażą-
dać od wystawiającego 
zaświadczenie lekarskie 
udostępnienia dokumen-
tacji medycznej dotyczą-
cej pacjenta - mówi Iwo-
na Kowalska Regionalny 
Rzecznik Prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. - Jest 
to sposób na walkę z fik-
cyjnymi zwolnieniami 
branymi po to żeby zyskać 
dodatkowy urlop, podjąć 
dodatkową pracę lub zro-
bić remont w mieszkaniu 
– przestrzega Kowalska.

Kolejnym z powodów 
ograniczenia wysoko-
ści wypłacanego świad-

czenia chorobowego jest 
opóźnienie w przekazaniu 
zwolnienia lekarskiego 
pracodawcy. Obniżenie to 
ma miejsce w przypadku 
niedopełnienia obowiązku 
dostarczenia płatnikowi 
zaświadczenia lekarskiego 
w ciągu 7 dni od daty jego 
otrzymania.  Świadczenie 
w kwocie zmniejszonej o 
25 proc.  wypłacane jest 
od ósmego dnia niezdol-
ności do pracy do czasu 
dostarczenia zwolnienia. 
Ograniczenie to dotknę-
ło w pierwszym półroczu 
2017 r. 35,9 tys. osób na 
łączną kwotę ponad 2,2 
mln zł. Łącznie kwota 
obniżonych i cofniętych 
świadczeń pieniężnych z 
ubezpieczenia społeczne-
go w razie choroby i ma-
cierzyństwa od stycznia 
do końca czerwca 2017 r. 
wyniosła niemal 98,4 mln 
zł.

(ikzus)

Projekt „ZaRadni seniorzy - wzmocnienie kompetencji obywatelskich legnickich Rad Seniorów” finansowany ze 
środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Miedź liderem

Po wygranej w derbach z Chrobrym legnicka Miedź  lide-
rem! Oby tak było na finiszu ligi.

Fot.Andrzej Lorenc

Pozytywnie

Kibice Miedzi odnowili mural przy ul. Piekarskiej. Sprawnie 
i elegancko!

Fot. Marek Szpyra
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Trzy obiady w jednym - Moskwa
Warszawa. Teraz tylko 
wypić filiżankę kawy i do 
Moskwy... Nie wypiłem 
ze skąpstwa i przekory - 
miałbym zapłacić za małą 
kawę 20 PLN na warszaw-
skim lotnisku im. F.Chopi-
na? - NIGDY!!! W portach 
lotniczych jest drogo ale w 
Warszawie ekstremalnie. 
Filiżanka kawy: Paryż - 
2,80  EURO, Berlin - 2,50, 
Dżakarta - 1,80 itd...

Moj punkt orientacyjny w Mo-
skwie to stacja metra NVHD. 
A tam już hotelowy i widoko-
wy raj. Socrealistyczny Park 
Kultury z monumentalnymi 
pomnikami, parkiem, alejkami, 
fontannami, miejscami rozryw-
ki i wypoczynku. Obok ma-
jestatyczny moloch hotelowy 
- Hotel Cosmos, największy w 

Moskwie. Niegdyś najdroższy, 
obecnie tylko trzy gwiazdki i... 
tylko  295 PLN za dwie doby ze 
śniadaniem.

Trud i znój
Pobyt zacząłem od dość szcze-
gółowego zwiedzania mo-
skiewskiego metra. Niektóre 
stacje wyglądają jak wnętrza 
pałacowe minionych epok. 

Złocenia, marmury, alabaster, 
mosiężne elementy ozdobne, 
rzeźby, mozaiki i malarstwo - 
wszystko nawiązujące do tru-
du robotniczego, znoju chłop-
skiego w kołchozach i potęgi 
ZSRR... Sporo tego. Zabrakło 
mi czasu, ale w dwa dni upo-
rałem się ze zwiedzaniem tych 

najbardziej interesujących. 
Sterylna wręcz czystość i nie-
naganny porządek logistyczny 
oraz informacyjny. Ale to też 
tradycja tego zabytku, unikato-
wego na skalę światową. Kilka 
liczb: ilość stacji - 200, długość 
wszystkich linii metra ok. 70 
km pod ziemią, zatrudnienie 
ponad 35000 osób, plus ochro-

na metra - następne minimum 
5000 pracowników. 
Najpiękniejsze stacje to Kie-
vskaya, Komsomolskaya, 
Arbatskaya, Plac Rewolucji. 
Wszystkie mają swój indywi-
dualny charakter i wygląd. Są 
niepowtarzalne.

Mieszkańcy Moskwy
Hmm... Mężczyźni i kobiety - 
prawie bez nadwagi, smukłość, 
uroda. Zastanawiałem się jak 
to możliwe, że stanowią pod 
tym względem przeciwieństwo 
w stosunku do społeczeństw 
USA, Niemiec. Odpowiedź 
znalazłem następnego dnia, 
gdy wybrałem się zjeść dro-
gi obiad, w drogiej Moskwie. 
Zupa podana w filiżance (chy-
ba do herbaty) oraz talerzyk 
deserowy  z drugim daniem w 
skład, którego wchodziły do-
słownie dwa kartofelki, łyżka 
stołowa jakiejś sałatki i kotle-
cik wielkości tejże łyżki stoło-
wej. Zjadłem trzy obiady aby 
osiągnąć jeden polski. Bardzo 
smakowało, później już mniej 
przy kasie. Za całość zapła-
ciłem około 1200 rubli czyli 
mniej więcej  90 PLN. Dieta 
cenowa. Coś nowego. 
Moskwiczanie, ludzie stoli-
cy, mogliby nauczyć inne sto-
łeczne społeczeństwa, w tym 
także warszawskie, szacunku, 
uprzejmości, kultury oraz chę-
ci pomocy w odnoszeniu się 
do cudzoziemców. Nigdzie nie 
czułem się dyskryminowany 
jako Polak. Wręcz odwrotnie. 
Chętnie  rozmawiano ze mną 

- jak tam jest u was...czy to 
prawda, że - nie prawda odpo-
wiadałem...
Pogońmy więc drogi Czytelni-
ku wszelkie mity o ruskich, o 
„kacapach” i popracujmy nad 
tym, aby naród rosyjski był 
nam bliższy. Tego wymaga pol-
ska rzeczywistość i polska dro-
ga do budowania zgody mię-
dzynarodowej...

Młode pokolenie
W trakcie tej włóczęgi po sto-
licy Rosji spotkałem bardzo mi 
przyjaznego, młodego człowie-

ka NIKITE PRESNYAKOVA, 
którego poprosiłem o krótki 
wywiad :
B.B. - Nikita, czy młodzi Ro-
sjanie odwiedzając Europę od-
wiedzają Polskę?
N.P.  Dużo Rosjan odwiedza 
Europę. Najpopularniejsze  
kraje to Niemcy, Czechy, Fran-
cja i Austria. Odwiedzają też 
Polskę ale nikt z moich znajo-
mych nie był tam. Moim zda-
niem Polska to kraj wyjątkowy  
z jego zespołami architektury 
miast i miasteczek oraz tego, 
gdzie są najlepsze na świecie 

pierniki... Osobiście chciałbym 
przyjechać, poznać kulturę i za-
bytki. Spróbować miejscowej 
kuchni...
B.B. Czym interesuje się rosyj-
ska młodzież, poza nauką?
N.P. Mnie historia III Rzeszy 
Niemieckiej oraz  historia II 
Wojny Światowej wraz z jej 
skutkami. Moich równieśni-
ków chyba to samo co polską 
młodzież czyli rozrywka, na-
uka, internet i bieżące tematy. 
Ale wielu moich znajomych i 
ja  gdybyśmy byli w Polsce to 
celem naszym byłby nazistow-

ski oboz koncentracyjny, a na-
stępnie najpiękniejsze miejsca i 
zabytki.
B.B. Czy wiesz, że w Legni-
cy było dowództwo Północnej 
Grupy Wojsk Armii Radziec-
kiej  i że Legnica nazywana 
była Małą Moskwą?
N.P. Nigdy o tym nie słysza-
łem.
B.B. Dziękuję za rozmowę. I 
do zobaczenia być może w Pol-
sce. ---

Bolesław Bednarz
Fot. Bolesław Bednarz

Park Kultury

Magiczny pies z rewolucjonistą - jego 
dotknięcie  przynosi szczęście

Hotel Cosmos

Stacja metra - Komsomolskaya

Stacja Kievskaya Jeden z obfitych obiadków....
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WóJT GMINY MIŁKOWICE
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 1490) w dniu 30 sierpnia 2017r.

o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości 

Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice.

1. Opis nieruchomości:  

Lp. Numer działki Powierzchnia działki [m2] Obręb Numer księgi wieczystej

1 328/798 1070 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

2 328/797 1070 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

3 328/796 1070 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

4 328/795 1070 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

5 328/794 1070 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

6 328/793 1070 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, w skład której 
wchodzą działki ewidencyjne wskazane w tabeli powyżej 
o łącznej powierzchni 6 420 m2.  
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr 
LE1L/00052000/5. Nieruchomość jest nieuzbrojona, po-
łożona w obrębie ewidencyjnym Gniewomirowice.
2. Nieruchomość położona jest na terenie, na którym 
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przyjęty Uchwałą Nr IX/60/2011 Rady Gmi-
ny Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011 r. Działki zlokali-
zowane są na terenie oznaczonym symbolem MNj – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3. Pierwszy przetarg odbył się dnia 30 czerwca 2017r.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 321 000,00 zł 
słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy złotych 
zero groszy. Wylicytowaną cenę sprzedaży nierucho-
mości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy  we 
Wschowie oddział Miłkowice  24 8669 0001 0320 5929 
2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży. Do ceny 
nabycia należy doliczyć aktualnie obwiązujący podatek 
VAT.
5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą 
uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero 
groszy), przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium 
oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan 
prawny nieruchomości.
6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:  
3 października 2017  roku o godzinie 9:30 w Urzędzie 
Gminy Miłkowice ul. Armii Wojska Polskiego 71.
7. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: 
wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  w kasie 
Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdziel-
czego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 
8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 25 września  
2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozosta-
łym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni.
8. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nierucho-
mość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212.
9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprze-
daży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca 
uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało 
zwrotowi,
11. Informacje dodatkowe:
a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawar-
tych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wie-
czystej
b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym
c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewi-
dzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tj. Dz. U. z  2014r. poz. 1490)
d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno po-
stąpienie
e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia mi-
nistra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W 
przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium 
nie będzie podlegało zwrotowi
f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu
g) uczestnicy przetargu powinni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w 
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na-
leży posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba 
fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego 
rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał 
dowodu wpłaty wadium
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warun-
kami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń
- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan 
prawny nieruchomości
- przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego 
notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fizyczną
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z mał-
żonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o 
wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez 
osobę przystępująca do przetargu dokumentu świad-
czącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy 
małżonkami,
h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub 
okazując pełnomocnictwo współmałżonka,
i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprze-
daży ponosi wygrywający przetarg.
12. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwołać 
ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, nie-
zwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej 
www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

    Wójt Gminy Miłkowice
     (-) Dawid Stachura

WóJT GMINY MIŁKOWICE
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 1490) w dniu 30 sierpnia 2017r.

o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości 

Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice.

1. Opis nieruchomości:  

Lp. Numer działki Powierzchnia działki [m2] Obręb Numer księgi wieczystej

1 328/806 1085 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

2 328/807 1082 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

3 328/787 1075 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

4 328/789 1075 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

5 328/791 1097 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

6 328/792 1070 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, w skład której 
wchodzą działki ewidencyjne wskazane w tabeli powyżej 
o łącznej powierzchni 6 484 m2.  
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr 
LE1L/00052000/5. Nieruchomość jest nieuzbrojona, po-
łożona w obrębie ewidencyjnym Gniewomirowice.
2. Nieruchomość położona jest na terenie, na którym 
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przyjęty Uchwałą Nr IX/60/2011 Rady Gmi-
ny Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011 r. Działki zlokali-
zowane są na terenie oznaczonym symbolem MNj – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3. Pierwszy przetarg odbył się dnia 30 czerwca 2017r.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 324 200,00 zł 
słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście 
złotych zero groszy. Wylicytowaną cenę sprzedaży nie-
ruchomości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy  
we Wschowie oddział Miłkowice  24 8669 0001 0320 
5929 2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży. 
Do ceny nabycia należy doliczyć aktualnie obwiązujący 
podatek VAT.
5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą 
uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero 
groszy), przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium 
oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan 
prawny nieruchomości.
6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:  
3 października 2017 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie 
Gminy Miłkowice ul. Armii Wojska Polskiego 71.
7. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: 
wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  w kasie 
Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdziel-
czego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 
8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 25 września 
2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozosta-
łym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni.
8. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nierucho-
mość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212.
9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprze-
daży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca 
uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało 
zwrotowi,
11. Informacje dodatkowe:
a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawar-
tych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wie-
czystej
b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym
c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewi-
dzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tj. Dz. U. z  2014r. poz. 1490)
d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno po-
stąpienie
e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia mi-
nistra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W 
przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium 
nie będzie podlegało zwrotowi
f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu
g) uczestnicy przetargu powinni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w 
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na-
leży posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba 
fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego 
rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał 
dowodu wpłaty wadium
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warun-
kami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń
- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan 
prawny nieruchomości
- przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego 
notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fizyczną
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z mał-
żonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o 
wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez 
osobę przystępująca do przetargu dokumentu świad-
czącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy 
małżonkami,
h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub 
okazując pełnomocnictwo współmałżonka,
i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprze-
daży ponosi wygrywający przetarg.
12. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwo-
łać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, nie-
zwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej 
www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

    Wójt Gminy Miłkowice
     (-) Dawid Stachura

TWóJ PRODUCENT TOREB 
PAPIEROWYCH

Zadzwoń: 531 642 792
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WóJT GMINY MIŁKOWICE
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 1490) dnia 30 sierpnia 2017 r.

o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości  

Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice.

1. Opis nieruchomości:  

Lp. Numer 
działki

Powierzchnia 
działki 
[m2]

Obręb Numer księgi 
wieczystej

Cena 
wywoławcza 

[zł]

Wadium 
[zł]

Godzina 
rozpoczęcia 
przetargu

1 328/812 1085 Gniewomirowice LE1L/00052000/5 43 000,00 2 500,00 10.00

2 328/813 1085 Gniewomirowice LE1L/00052000/5 43 000,00 2 500,00 10.30

3 328/815 1395 Gniewomirowice LE1L/00052000/5 55 000,00 3 000,00 11.00

2. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie, 
na którym uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty Uchwałą Nr IX/60/2011 Rady 
Gminy Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011 r. Działki zlo-
kalizowane są na terenie oznaczonym symbolem MNj – 
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3. Cena wywoławcza nieruchomości: Określona została 
w tabeli powyżej dla poszczególnych działek.  Wylicyto-
waną cenę sprzedaży nieruchomości należy wpłacić na 
konto Bank Spółdzielczy  we Wschowie oddział Miłko-
wice  24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, przed zawar-
ciem umowy sprzedaży. Do ceny nabycia należy doliczyć 
aktualnie obwiązujący podatek VAT.
4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą 
uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 
określonej w tabeli, przedstawią oryginał dowodu wpłaty 
wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest 
im stan prawny nieruchomości.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:  
10 października 2017 roku o godzinie wg tabeli dla 
poszczególnych działek  w Urzędzie Gminy Miłkowice 
ul. Armii Wojska Polskiego 71.
6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: 
wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  w kasie 
Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdziel-
czego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 
8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 2 października 
2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozosta-
łym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni.
7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nierucho-
mość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212.
8. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprze-
daży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca 
uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało 
zwrotowi,
10. Informacje dodatkowe:
a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawar-
tych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wie-
czystej
b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym
c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewi-
dzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 

nieruchomości (tj. Dz. U. z  2014r. poz. 1490)
d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno po-
stąpienie
e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia mi-
nistra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W 
przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium 
nie będzie podlegało zwrotowi
f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu
g) uczestnicy przetargu powinni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w 
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na-
leży posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba 
fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego 
rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał 
dowodu wpłaty wadium
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warun-
kami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń
- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan 
prawny nieruchomości
- przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego 
notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fizyczną
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z mał-
żonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o 
wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez 
osobę przystępująca do przetargu dokumentu świad-
czącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy 
małżonkami,
h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub 
okazując pełnomocnictwo współmałżonka,
i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprze-
daży ponosi wygrywający przetarg.
11. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwo-
łać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, nie-
zwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej 
www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

    Wójt Gminy Miłkowice
     (-) Dawid Stachura

WóJT GMINY MIŁKOWICE
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 1490) w dniu 30 sierpnia 2017r.

o g ł a s z a
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości 

Miłkowice, gm. Miłkowice stanowiącej własność Gminy Miłkowice.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa ozna-
czona numerem ewidencyjnym 248/11, położona w 
obrębie Miłkowice, gmina Miłkowice, dla której Sąd 
Rejonowy w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr 
LE1L/00043947/9. Powierzchnia przedmiotu przetargu 
wynosi 3,2818 ha, nieruchomość posiada dojazd pośred-
ni, drogą gruntowa utwardzoną, jest kształtu regularnego, 
położona na terenie płaskim. Sąsiedztwo stanowią tereny 
rolne i nieużytki, w odległości ok 200 m w linii prostej 
znajdują się peryferyjne zabudowania wsi.
2. Oznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego: działka zlokalizowana jest na tere-
nie oznaczonym symbolem MS-6R2 – tereny rolnicze i 
po części symbolem MS-5ZL – tereny lasów, zgodnie 
z mpzp gminy Miłkowice Uchwała nr XLIV/245/2009 
Rady Gminy Miłkowice z dnia 22-12-2009r.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł 
słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy.  
Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości należy 
wpłacić na konto Bank Spółdzielczy  we Wschowie od-
dział Miłkowice  24 8669 0001 0320 5929 2000 0002, 
przed zawarciem umowy sprzedaży. 
4. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą 
uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 
6 000,00zł słownie: sześć tysięcy złotych zero groszy, 
przedstawią oryginał dowodu wpłaty wadium oraz zło-
żą pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny 
nieruchomości.
5. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:  
4 października  2017 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie 
Gminy Miłkowice ul. Armii Wojska Polskiego 71.
6. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: 
wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  w kasie 
Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdziel-
czego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 
8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 25 września 
2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozosta-
łym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni.
7. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nierucho-
mość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212.
8. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia de-
cydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie 
może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z za-
okrągleniem, do pełnych dziesiątek złotych.
9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprze-
daży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca 
uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało 
zwrotowi,
10. Informacje dodatkowe:
a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawar-
tych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wie-
czystej
b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym
c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewi-

dzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tj. Dz. U. z  2014r. poz. 1490)
d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno po-
stąpienie
e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia mi-
nistra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W 
przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium 
nie będzie podlegało zwrotowi
f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu
g) uczestnicy przetargu powinni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w 
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na-
leży posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba 
fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego 
rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał 
dowodu wpłaty wadium
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warun-
kami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń
- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan 
prawny nieruchomości
- przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego 
notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fizyczną
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z mał-
żonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o 
wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez 
osobę przystępująca do przetargu dokumentu świad-
czącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy 
małżonkami,
h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub 
okazując pełnomocnictwo współmałżonka,
i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprze-
daży ponosi wygrywający przetarg.
11. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwo-
łać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, nie-
zwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej 
www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

    Wójt Gminy Miłkowice
     (-) Dawid Stachura
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości,

w skład której wchodzi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 60/6 o powierzchni 
0,2526 ha, obręb Wyskok stanowiącej własność Gminy Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, 

V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr LE1Z/00013486/1.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospoda-
rowania – brak planu*.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Złotoryja działka położona 
jest w jednostce planistycznej o przeznaczeniu – obszary 
przeznaczone do zainwestowania pod funkcję mieszka-
niową z usługami.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka skla-
syfikowana jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
„Bz”.

Opis nieruchomości: Działka położona na obrzeżu  wsi 
Wyskok. Nieruchomość niezabudowana, płaska, o regu-
larnym kształcie. Działka z możliwością uzbrojenia w: 
energie elektryczną, wodę                        i kanalizację. Przy 
granicy działki przebiega gruntowa droga dojazdowa.

Cena wywoławcza nieruchomości: 83.000,00 zł (brut-
to).
Wadium: 8.300,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 października 2017 r. 
o godz. 1400 w sali nr 14 Urzędu Gminy Złotoryja, Al. 
Miła 4.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, w miej-
scowości Wilków-Osiedle oraz opublikowane na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Złotoryja www.zlotoryja.
com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.
zlotoryjag.dolnyslask.pl/. 

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pok. 
Nr 11, II piętro, tel. (076) 8788719, od poniedziałku do 
piątku w godz. od 730-1530, w okresie od ukazania się 
ogłoszenia do dnia przetargu.

* obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego 
gm. Złotoryja utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości,

w skład której wchodzi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 8/13 o powierzchni 
0,0021 ha, obręb Wilków Osiedle stanowiącej własność Gminy Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złoto-

ryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr   LE1Z/00015273/9.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospoda-
rowania –  działka położona w jednostce strukturalnej 
oznaczonej symbolem 13 KS/Z1. W planie zapisano, że 
teren ten przeznaczony jest pod zabudowę garaży na sa-
mochody osobowe.

Opis nieruchomości: Działka położona jest na skraju 
osiedla, w ciągu działek zabudowanych garażami. Dział-
ka płaska zabudowana budynkiem gospodarczym wyko-
rzystywanym na garaż, regularna o kształcie prostokąta, 
uzbrojona jest w energię elektryczną. Przy granicy dział-
ki przebiega utwardzona droga dojazdowa.

Opis budynku: Jednokondygnacyjny budynek gospo-
darczy wykorzystywany na garaż w zabudowie szere-
gowej. Ściany murowane z cegły ceramicznej. Posadzka 
betonowa – wykruszona z kanałem rewizyjnym. Stropo-
dach betonowy, na belkach stalowych, jednospadowy, 
płaski pokryty papą. Pokrycie nieszczelne. Wrota stalowe 
dwuskrzydłowe rozwierane. Elewacja z tynku nakrapia-
nego drobnoziarnistego. Bez rynien i rur spustowych bu-
dynek bez instalacji. Wysokość pomieszczenia 209 cm.

Cena wywoławcza: 13.660,80 zł (brutto).
Wartość nakładów: 12.357,00 zł. 
Wadium: 1.400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o 
godz. 1430 w sali nr 14 Urzędu Gminy Złotoryja, Al. 
Miła 4.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, w miej-
scowości Wilków-Osiedle oraz opublikowane na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Złotoryja www.zlotoryja.
com.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.
zlotoryjag.dolnyslask.pl/. 

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pok. 
Nr 11, II piętro, tel. (076) 8788719, od poniedziałku do 
piątku w godz. od 730-1530, w okresie od ukazania się 
ogłoszenia do dnia przetargu.

* obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego 
gm. Złotoryja utracił moc z dniem 31 grudnia 2003 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż nieruchomości,

nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 8/13 o pow. 0,0021 ha, obręb Wilków-
-Osiedle, stanowiącej własność Gminy Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi KW nr LE1Z/00015273/9. Na przedmiotowej działce posadowiony jest budynek 

gospodarczy wykorzystywany na garaż w zabudowie szeregowej wybudowany przez dzierżawcę, nakłady nie 
są własnością Gminy.

 Cena wywoławcza: 13.660,80 zł (brutto), w tym:
      - wartość gruntu 1.303,80 zł,
      - wartość nakładów 12.357,00 zł.
 
Wadium: 1.400,00 zł  (słownie: jeden tysiąc czterysta 
złotych).

Budynek gospodarczy został wybudowany przez dzier-
żawcę, któremu umowa dzierżawy wygasła z dniem 30 
lipca 2014 r., nakłady poniesione przez dzierżawcę nie są  
własnością Gminy Złotoryja. 

Licytacji podlegać będzie cena nieruchomości (gruntu). 
Wartość nakładów zostanie  doliczona do ceny sprzedaży 
w celu rozliczenia ich z właścicielem.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2015 r. o godz. 
1400 w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, 
sala nr 14, poddasze.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Złotoryja i w miej-
scowościach: Brennik, Lubiatów i w Wilkowie oraz opu-
blikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Zło-
toryja www.zlotoryja.com.pl i w Biuletynie Informacji 
Publicznej http://bip.zlotoryjag.dolnyslask.pl/. 

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Złotoryja, Al. Miła 4, pok. 
Nr 11, II piętro, tel. (076) 8788719, od poniedziałku do 
piątku w godz. od 730-1530, w okresie od ukazania się 
ogłoszenia do dnia przetargu.

WóJT GMINY MIŁKOWICE
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r. Poz. 1490) w dniu 30 sierpnia 2017r.

o g ł a s z a
drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości 

Gniewomirowice, gm. Miłkowice stanowiących własność Gminy Miłkowice.

1. Opis nieruchomości:  

Lp. Numer działki Powierzchnia działki [m2] Obręb Numer księgi wieczystej

1 328/768 1839 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

2 328/775 1214 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

3 328/776 1230 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

4 328/781 1135 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

5 328/782 1269 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

6 328/788 1320 Gniewomirowice LE1L/00052000/5

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, w skład której 
wchodzą działki ewidencyjne wskazane w tabeli powyżej 
o łącznej powierzchni 8 007 m2.  
Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą nr 
LE1L/00052000/5. Nieruchomość jest nieuzbrojona, po-
łożona w obrębie ewidencyjnym Gniewomirowice.
2. Nieruchomość położona jest na terenie, na którym 
uchwalono miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przyjęty Uchwałą Nr IX/60/2011 Rady Gmi-
ny Miłkowice z dnia 10 czerwca 2011 r. Działki zlokali-
zowane są na terenie oznaczonym symbolem MNj – teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3. Pierwszy przetarg odbył się dnia 30 czerwca 2017r.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 400 350,00 zł 
słownie: czterysta tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 
zero groszy.  Wylicytowaną cenę sprzedaży nierucho-
mości należy wpłacić na konto Bank Spółdzielczy  we 
Wschowie oddział Miłkowice  24 8669 0001 0320 5929 
2000 0002, przed zawarciem umowy sprzedaży. Do ceny 
nabycia należy doliczyć aktualnie obwiązujący podatek 
VAT.
5. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą 
uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości 
25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 
zero groszy), przedstawią oryginał dowodu wpłaty wa-
dium oraz złożą pisemne oświadczenie, że znany jest im 
stan prawny nieruchomości.
6. Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:  
3 października 2017  roku o godzinie 10:00 w Urzędzie 
Gminy Miłkowice ul. Armii Wojska Polskiego 71.
7. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: 
wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  w kasie 
Urzędu Gminy Miłkowice lub na konto Banku Spółdziel-
czego we Wschowie oddział Miłkowice rachunek nr: 94 
8669 0001 0320 5929 2000 0003 do dnia 25 września 
2017 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika prze-
targu, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone 
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozosta-
łym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, 
niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie póź-
niej niż przed upływem 3 dni.
8. Termin i miejsce oględzin nieruchomości: nierucho-
mość zostanie udostępniona do oglądania  po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym pod nr 76 88 71 212.
9. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decy-
dują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może 
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągle-
niem, do pełnych dziesiątek złotych.
10. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprze-
daży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca 
uchyli się od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego wpłacone wadium nie będzie podlegało 
zwrotowi,
11. Informacje dodatkowe:
a) sprzedaż nieruchomości następuje wg danych zawar-
tych w ewidencji gruntów i budynków oraz księdze wie-
czystej
b) nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istnieją-
cym
c) przetarg zostanie przeprowadzony w trybie przewi-
dzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (tj. Dz. U. z  2014r. poz. 1490)
d) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczest-
ników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę 
wyższą od ceny wywoławczej, o co najmniej jedno po-
stąpienie
e) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozu-
mieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości 
przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia mi-
nistra właściwego ds. wewnętrznych i administracji. W 
przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium 
nie będzie podlegało zwrotowi
f) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako 
nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia 
umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia 
rozstrzygnięcia przetargu
g) uczestnicy przetargu powinni:
- legitymować się dowodem osobistym, a ponadto w 
przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na-
leży posiadać i przedłożyć komisji przetargowej: osoba 
fizyczna – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działal-
ności gospodarczej; osoby prawne – wypis z właściwego 
rejestru oraz zgodę organów statusowych na nabycie nie-
ruchomości będącej przedmiotem przetargu
- posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał 
dowodu wpłaty wadium
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warun-
kami i przedmiotem przetargu oraz o przyjęciu ich bez 
zastrzeżeń
- złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan 
prawny nieruchomości
- przedstawić oryginał pełnomocnictwa poświadczonego 
notarialnie przez osoby reprezentujące w przetargu osobę 
prawną lub fizyczną
- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z mał-
żonków – przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o 
wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków 
pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez 
osobę przystępująca do przetargu dokumentu świad-
czącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy 
małżonkami,
h) małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub 
okazując pełnomocnictwo współmałżonka,
i) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprze-
daży ponosi wygrywający przetarg.
12. Zastrzeżenia: Wójt Gminy Miłkowice może odwo-
łać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, nie-
zwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej 
wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń urzędu, zamieszczeniu na stronie internetowej 
www.ugmilkowice.net i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej, a wyciąg z ogłoszenia w prasie lokalnej.

    Wójt Gminy Miłkowice
     (-) Dawid Stachura
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Legniccy Żołnierze Armii Ludowej 
31 lipca tego roku 
większość legnickich 
radnych zmieniła na-
zwę ulicy Armii Lu-
dowej na…. Żołnierzy 
Armii Ludowej! Przy-
pomnijmy, komuni-
styczna Armia Ludo-
wa (1.1.1944-1.1945) 
była kontynuator-
ką komunistycznej 
Gwardii Ludowej....

Nie była częścią Polskie-
go Państwa Podziemne-
go, lecz jego wrogiem, 
utworzonym przez komu-
nistyczną PPR, stworzoną 
z kolei na przełomie 1941 
i 1942 r. przez agentów 
Moskwy, zrzuconych na 
spadochronach ze wscho-
du. 

Nie cieszyła...
... się dużym poparciem, 
liczyła w 1944 r. kilka 
tysięcy ludzi, tymczasem 
sama Armia Krajowa li-
czyła wtedy 300 tys.! 
Członkowie AL w celu 
wywołania rewolucji na 
ziemiach polskich i dla 
odciążenia za wszelką 
cenę Sowietów na froncie 
wschodnim: 
- atakowali Niemców bez 
względu na odwet Niem-
ców na ludności cywilne 
i z nadmiernymi stratami 
własnymi; 
- ocalali uciekinierzy z 
niemieckich akcji od-
wetowych łaknęli na-
tychmiastowej zemsty 
na Niemcach i niektórzy 
zasilali szeregi komuni-
stycznych oddziałów.; 
- do  AL. wcielano kry-
minalistów  traktowanych 

jako element rewolucyj-
ny; 
- w celu zapewnienia 
przeżycia partyzantom 
z AL, nie mając za sobą 
dobrze zorganizowanych 
struktur podziemnych, 
ani poparcia społecznego, 
komuniści uciekali się do 
rabowania przedstawicie-
li wszystkich warstw spo-
łecznych na wsi i mordo-
wania opornych. 

Szczególnie...
... mocno atakowali „kla-
sy reakcyjne”, stanowiące 
bazę Polskiego Państwa 
Podziemnego: ducho-
wieństwo, ziemiaństwo, 
inteligencję. Stanowiło 
to realizację radykalne-
go programu politycz-
no-społecznego, prze-
kreślającego odzyskanie 
w przyszłości  Polskę – 
„oczyszczanie terenu z re-
akcji”. W 1942 r. oddziały 
komunistyczne zabijały 
pojedynczych żołnierzy 
podziemia, od 1943 r. 
atakowano całe oddziały 
polskiego podziemia nie-
podległościowego. Ataki 
stały się lawinowe wraz 
ze zbliżaniem się Armii 
Czerwonej w 1944 r.  
Na przykład 4 maja od-
dział Bolesława Kowal-
skiego zamordował pod 
Owczarnią 18 żołnierzy 
AK, 2 lipca wraz z ludź-
mi Józefa Pacyny pod 
Stefanówką 2 lipca od 14 
do 47; „Zastanawialiśmy 
się nad tym, że byłem w 
organizacji, która miała 
walczyć z Niemcami a 
mordowaliśmy Polaków i 
Żydów ale mówiono nam, 
że walka z reakcją i NSZ 
jest ważniejsza niż wal-

ka z Niemcami, była taka 
opinia partii ale cicha.” - 
Kapitan Al Andrzej Flis 
„Maksym”...

... skazany

... po wojnie na pięć lat 
więzienia za mordowanie 
Żydów w czasie okupacji 
niemieckiej. Nie był od-
osobniony, tylko w lipcu 
1944 r. i tylko z rąk jednej 
grupy AL. Leona Plichty 
zginęło około pięćdzie-
sięciu Żydów. W walce z 
podziemiem niepodległo-
ściowym Armia Ludowa 
posuwała się do współ-
pracy z Niemcami, m.in. 
przekazując informacje 
o polskich patriotach do 
niemieckiego Gestapo, 
dekonspirując struktury i 
lokale podziemia Niem-
com. Ukoronowaniem tej 
antypolskiej współpracy 
była wspólna akcja ko-
munistycznej Armii ludo-
wej, sowieckiego NKWD 
i niemieckiego gestapo 
na archiwum Delegatury 
Rządu w Warszawie w 
lutym 1944 r. Napastnicy 
podzielili się cennymi do-
kumentami, zginęło sied-
miu ludzi.

Cały czas...
... prowadzono rozpo-
znanie struktur Polskiego 
Państwa Podziemnego, 
co ułatwiło sowieckim 
okupantom i polskim 
zdrajcom późniejszą li-
kwidację Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Ci 
niepodległościowcy, któ-
rzy współpracowali z 
komunistami przeciwko 
Niemcom, byli potem- 
jako zdekonspirowa-
ni przez nowego wroga 

- sprawnie zabijani lub 
więzieni przez Sowietów 
i polskich komunistów.
Większość członków Ar-
mii Ludowej bynajmniej 
nie walczyło w szeregach 
II Armii Wojska Polskiego 
przeciwko Niemcom, lecz 
stało się podstawowymi 
kadrami komunistycznej 
Milicji Obywatelskiej, 
Urzędu Bezpieczeństwa, 
Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego wprowa-
dzających powszechny 
antypolski terror i zwal-
czających drugą konspi-
rację niepodległościową 
– Żołnierzy Wyklętych. 
Część byłych AL-owców 
działało w tzw. „ban-
dach pozorowanych”, 
udających polskich par-

tyzantów, dokonujących 
na nich ataków, pacyfi-
kujących polskie wsie, 
mordujących patriotów.  
Takich, jak major Włady-
sław Dybowski ps. „Prze-
myski”, Legnicki Żoł-
nierz Wyklęty, który jest 
patronem tegorocznego 
oku Miejskiego. Tej dzia-
łalności negatywnej, nie 
równoważy ograniczona 
walka AL. z Niemcami. 
Członkowie Armii Ludo-
wej,  w żadnym wypadku 
- jako wrogowie niepod-
ległości Polski nie zasłu-
gują w wolnej ojczyźnie 
na zaszczyt, jakim jest 
nazwa ulicy. 

Robert Żeleźny

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanych położonych w Świerzawie przy:

1. ul. Jeleniogórskiej 19
Działka o nr ew. 293/3 o pow. 0,0028 ha po-
łożna w obrębie miasta Świerzawa na zaple-
czu ul. Jeleniogórskiej. Działka zabudowana 
budynkiem gospodarczym (przybudówką). 
Nieruchomość znajduje się w centrum mia-
sta z dostępem do drogi utwardzonej.
Księga wieczysta: LE1Z/00035177/2
Cena wywoławcza nieruchomości:    
5 300,00 zł          
Wadium: 795,00 zł

2. ul. Jeleniogórska 19
Działka o nr ew. 293/4 o pow. 0,0023 ha po-
łożna w obrębie miasta Świerzawa na zaple-
czu ul. Jeleniogórskiej. Działka zabudowana 
budynkiem gospodarczym (przybudówką). 
Nieruchomość znajduje się w centrum mia-
sta z dostępem do drogi utwardzonej.
Księga wieczysta: LE1Z/00035177/2
Cena wywoławcza nieruchomości:    
5 300,00 zł          
Wadium: 795,00 zł

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej 
wysokości winno wpłynąć na konto depozy-
towe Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie PBS ZŁOTORYJA O/ŚWIERZAWA 
nr 21 8658 1019 0000 0172 2000 0050
z oznaczeniem nieruchomości - nie później 
niż do dnia 22 września 2017 r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Świerzawie przy Placu 
Wolności 60, pokój numer 5 w dniu 29 
września 2017 r. o godz.1000i 1100.
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiado-
mości przez wywieszenie na okres 30 dni w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie i umieszczenie na stronie internetowej 
www.bip.swierzawa.pl oraz w prasie.
Dodatkowe informacje dotyczące nierucho-
mości można uzyskać w Referacie Inwesty-
cji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miasta i Gminy Świerzawa przy Placu Wol-
ności 60, I piętro pokój nr 5 lub telefonicznie 
pod numerem 75/71-35-360 wew. 35

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa informuje, że stosownie do art. 35 ust. 1 w 
związku z art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
mościami (Dz. U rok 2016 poz. 2147 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Świerzawie przy Placu Wolności 60 oraz na stronie www.bip.
swierzawa.pl wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia:

1. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym Działka 205/6  o pow. 
0,0031 ha położona w Świerzawie zabudowana budynkiem gospodarczym 

Osoby fizyczne i prawne którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nierucho-
mości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. rok 2016 poz. 2147 ze zm.) lub odrębnych przepisów winny złożyć wniosek 
o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.


