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Biuro ogłoszeń
Gazety Piastowskiej

tel. 602 49 84 25 
e-mail: mediama@op.pl
WYPOCZYNEK W ALPACH!!!
Mieszkania letniskowe,  świetne 

warunki,  noclegi: 
ENGADINA - SZWAJCARIA  

Cena specjalna dla gości z Polski: 
80 złotych za dobę.

Większe grupy: rabaty.
Kontakt, telefon  w Polsce: 

602 49 84 25

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

Zapraszamy  do bezpłatnych prezentacji czyszczenia maszyn  
metodą laserową

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

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

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

• Czyszczenie na sucho
• Eco-przyjazne, zielona technologia

• Niskie koszty utrzymania
• Niezawodne
• Zero hałasu

• Łatwo adoptowalny
• Żadnych dodatkowych zużywających

sie czynnikow
• Bezkontaktowa technologia

• Brak jakichkolwiek chemicznych pozostałości do usunięcia
• Proste w użyciu

Kontakt: tel. 602 49 84 25

To dobra wiadomość dla 
całego naszego regio-
nu. Podróż  w kierunku 
Karkonoszy będzie wy-
godniejsza. Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei 
we Wrocławiu ogłosiła 

przetarg na budowę ob-
wodnicy Złotoryi.

Wykonawca w ciągu trzech lat 
od  chwili podpisania umowy, 
ma wybudować ośmiokilome-
trową obwodnicę.

Trasa  pobiegnie od drogi woje-
wódzkiej nr „363” Złotory¬ja-
-Jawor do drogi powiatowej nr 
„2610D” (Złotoryja-Wilków). 
Skorzystają firmy położone w 
złotoryjskiej części Legnickiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, przez którą przebiegnie 
obwodnica.
Droga nie będzie uciążliwa 
dla mieszkańców, „poleci” 
za Kozowem i „Leną”, aż do 
okolic Jerzmanowa-Zrój. Na 
odcinkach położonych nieco 
bliżej domostw postawione zo-
staną ekrany dźwiękochłonne. 
Zwierzęta przejdą  przez drogę  
bezpiecznie  po wytyczonych 
szlakach, przed wejściem na 
ruchliwą trasę, będą je zatrzy-
mywać specjalne siatki i płotki.

(sz)

Będzie obwodnica Złotoryi!

W czasie ferii zimowych Zarząd 
Powiatowy Ligi Obrony Kraju w 
Legnicy przeprowadził serię im-
prez strzeleckich pod nazwą „Akcja 
Zima z LOK 2017”. W jej trakcie 
rozegrano eliminacje do turnieju fi-
nałowego imprezy w których brało 
udział: 1054 strzelców.  W imprezie 
finałowej na strzelnicy sportowej 
przy ul. Piastowskiej,  pod okiem 
doświadczonych instruktorów strze-
lectwa i sędziów sportowych, strze-
lało 72 finalistów.
- Jest to kolejna cykliczna impreza 
organizowana przez Zarząd Powia-
towy Ligi Obrony Kraju w Legnicy 
– mówi Jacek Kamola, wiceprezes 
Zarządu Powiatowego LOK. W cza-
sie zawodów strzeleckich prowadzi-
my również naukę celnego strze-
lania i prawidłowego obchodzenia 
się z bronią oraz zachowania od-
powiednich warunków bezpieczeń-
stwa w czasie strzelania. Cieszy nas 
fakt, iż z roku na rok, coraz więcej 
młodzieży korzysta z naszej strzel-
nicy. Za najlepsze wyniki w strzela-
niu zawodnicy otrzymali: puchary, 
medale oraz pamiątkowe dyplomy. 
W imprezach brały udział dzieci i 
młodzież między innymi z: półkolo-
nii przy Szkole Podstawowej nr 4, 
Klubu Osiedlowego „AGATKA”, 
legnickich Parafii Rzymskokatolic-
kich, Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej oraz OHP w Legnicy. Każdy z 
uczestników turnieju finałowego 

otrzymał drobny upominek od Pre-
zydenta Legnicy i z Wydziału Spor-
tu Urzędu Miasta Legnica.
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
wysokiego poziomu zawodów 
sportowych, które organizując od 
wielu lat, już na stałe znalazły się 
w kalendarium legnickich imprez 
masowych. Poziom wyszkolenia 
strzeleckiego naszych zawodników 
zawdzięczamy naszym instrukto-
rom, kadrze nauczycieli zatrud-
nionych w legnickich placówkach 

oświatowych, a także członkom 
Ligi Obrony Kraju zaangażowanym 
w szkolenie strzeleckie młodzie-
ży. W Legnicy mamy najlepszych 
strzelców sportowych w Polsce i 
jest to głównie zasługa długoletniej 
pracy całego legnickiego zespołu 
trenerów strzelectwa sportowego 
szkolącego młodzież pod czujnym 
okiem weterana z Iraku, kapitana 
rezerwy, Adama Soborskiego - do-
daje Jacek Kamola.

(kaj)

Zima z LOK

Odbył sie Okręgowy Zjazd En-
decji w Legnicy.  Gościem spe-
cjalnym zjazdu był  Sylwester 
Chruszcz - poseł KUKIZ-15 i wi-
ceprezes Stowarzyszenia Endecja.

Wybrano władze okręgu legnicko-
-jeleniogórskiego. Wyłoniono sied-

mioosobowy Zarząd Okręgu.
Prezesem został Artur Borodacz. 
Do zarządu wybrani zostali: Tomasz 
Walasek, Ernest Łuczak, Mateusz 
Sztobryn, Tomasz Niziołek, Kacper 
Nowak i Piotr Walkiewicz.

(sz)
Fot. (mj)

Endecja wybrała
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Serdecznie zapraszamy 
Z okazji 25 – lecia Diece-
zji Legnickiej na Wysta-
wę pt.  „Drugi człowiek 
w oczach dziecka”. Za-
praszamy 24.03.2017 r. 
godz. 16.30 DWORZEC 
PKP LEGNICA

Zachęcamy dzieci, mło-
dzież, dorosłych do udziału 
w konkursie plastycznym 
pt. Drugi człowiek w oczach 
dziecka CELE KONKUR-
SU:  kształtowanie postaw 
wrażliwości na los drugiego 
człowieka, postaw prospo-
łecznych i obywatelskich, 
wspieranie zainteresowań 
uczniów i umożliwienie im 
twórczego współzawodnic-
twa.

REGULAMIN KONKUR-
SU: Konkurs ma zasięg lo-
kalny i adresowany jest do 
przedszkoli, uczniów szkół 
podstawowych, szkół gim-
nazjalnych, szkół ponadgim-
nazjalnych, szkół artystycz-
nych oraz do uczestników 
pracowni plastycznych Do-
mów Kultury.
Dyscypliny plastyczne: pra-
ce malarskie, rysunkowe, 
grafiki, reliefy, rzeźby w 
dowolnej technice.  Format 
prac: dowolny. Prace po-
winny być opisane czytel-

nie: imię, nazwisko i wiek 
autora pracy konkursowej, 
dane nauczyciela lub opie-
kuna artystycznego, adres 
placówki oświatowej wraz z 
mailem i numerem telefonu; 
Konieczne jest oświadcze-
nie rodziców ze zgodą na 
przetwarzanie danych oso-
bowych dziecka dla celów 
promocyjnych. Jury złożone 
z artystów plastyków oceni 
prace i wyłoni nagrodzonych 
oraz wyróżnionych autorów;  
Nadesłane na konkurs pra-
ce nie podlegają zwrotowi. 
Przesłane prace będą oce-
niane w trzech kategoriach 
wiekowych: szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, szkoła 
ponadgimnazjalna.

Jury przyzna nagrody i wy-
różnienia oraz wybierze 
prace do publikacji. Prace 
należy nadsyłać na adres:  
Stowarzyszenie od serca 
„Faustynka” ul. Witkiewi-
cza 17, 59 – 220 Legnica w 
terminie do 20.03.2017 (li-
czy się data dostarczenia). 
Udział w konkursie jest 
równoznaczny z przyjęciem 
jego warunków. Wyniki kon-
kursu umieszczone zostaną 
na stronie Fecebook i Nasza 
klasa. Nr kontaktowy: 78-
194-26-23.

(org)

W oczach dziecka

OGŁOSZENIE 
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 
z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Zagrodno został wywieszony do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej (za-
łącznik do zarządzenia nr 0050.132.2017 
Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 lutego 
2017 roku).

Burmistrz   Przemkowa   informu-
je,  że  w  siedzibie  Urzędu  Miej-
skiego  w Przemkowie  przy  ul.  
Plac  Wolności  25  wywieszono  
wykaz  nieruchomości przezna-
czonych  do  najmu  w  drodze  
przetargu  nieograniczonego:  bu-
dynki użytkowe na dz. nr 137/21 
i137/24 położone w obrębie mia-
sta Przemków zgodny z Zarządze-
niem Burmistrza Przemkowa Nr 
16/17 z dnia 08 lutego 2017 r.

OGŁOSZENIE 
Wójt Gminy Miłkowice informuje, 
że w siedzibie Urzędu Gminy Miłko-
wice, dnia 15 lutego  br., na okres 21 
dni, wywieszony zostanie wykaz nr 
ZOP.V.684.3.2017 nieruchomości ko-
munalnych przeznaczonych do sprze-
daży. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 76 88 
71 212.

 Wójt Gminy Miłkowice 
(-) Dawid Stachura

OGŁOSZENIE 
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nie-
ruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 
z późn. zm.) Wójt Gminy Zagrodno infor-
muje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Zagrodno został wywieszony do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargowej (za-
łącznik do zarządzenia nr 0050.130.2017 
Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10 lutego 
2017 roku).

... w Stowarzyszeniu 
od serca „Faustynka”. 
od 1.03.2017 r. przy ul. 
Witkiewicza 17 w Le-
gnicy (pawilon na prze-
ciwko szpitala, wejście 
z boku). We wtorki i 
czwartki od godz. 16.30 
Placówka Opiekuńczo – 
wychowawcza w Choj-
nowie (Żłobek Miejski)
 
Nasza oferta: 
Pn: od godz. 14.00 czyta-
nie książek, baśni i gazet 
(oferta także dla dzieci), od 
16.00 rozmowy o wycho-

waniu (wychowanie w ro-
dzinie, chrześcijańskie, kul-
tura dawna i współczesna) 
Wt: od godz. 14.00 rozmo-
wy przy kawie i herbacie od 
godz. 16.30 Zajęcia manu-
alne
Śr: od godz. 14.00 do 15.00 
klub „planszówkowy”, od 
godz. 16.00 spotkania oko-
licznościowe, wystawy
Czw: od godz. 14.00 do 
15.00 zajęcia ogólnorozwo-
jowe od godz. 16.30 plasty-
ka z elementami arteterapii 
od godz. 17.00 spotkanie 
grupy wsparcia
Pt: od godz. 16.00 wie-

czorki poetyckie, od godz. 
14.00 do 16.00 zajęcia 
ogólnorozwojowe, szcze-
gólnie usprawniające pa-
mięć i koncentrację.
Na spotkania zapraszamy 
osoby starsze, rodziny. W 
wybrane dni mogą przy-
chodzić do nas dzieci, mło-
dzież.
 

Dane do kontaktu: 
Stowarzyszenie od serca 

‚Faustynka” ul. Witkiewi-
cza 17, Legnica, 
78-194-26-23, 

email: monik1487@o2.pl

(org)

Kącik Seniora...

... złotych zadośćuczy-
nienia dzięki Europej-
skiemu Centrum Od-
szkodowań!

Prawnicy Europejskiego 
Centrum Odszkodowań 
wywalczyli 240 tysięcy 
złotych zadośćuczynienia 
dla rodziców 14-letniego 
Filipa, który w 2006 roku 
zginął śmiertelnie rażony 
prądem na szkolnym bo-
isku. Pozwana w tej spra-
wie spółka Tauron Dys-
trybucja podpisała ugodę, 
w ramach której wypłaci 
rodzicom łącznie 240 tys. 
złotych zadośćuczynienia 
za krzywdę, ból i cierpienie 
po śmierci syna.

W Sądzie Okręgowym 
we Wrocławiu ugodą za-
kończyła się sprawa o za-
dośćuczynienie od spółki 
Tauron Dystrybucja S.A..  
Kancelaria Radców Praw-
nych EuCO, reprezentują-
ca rodziców Filipa wywal-
czyła dla rodziców chłopca 

łącznie blisko ćwierć milio-
na złotych. 

„To ogromny sukces Kan-
celarii Radców Prawnych 
EuCO. Rodzice chłopca 
otrzymają zadośćuczynie-
nie za ból i cierpienie po 
stracie syna. Wiemy, że 
nic nie przywróci dziecku 
życia, ale sprawiedliwość  
i zasady współżycia spo-
łecznego wymagają, by 
instytucje odpowiedzialne 
za ludzkie tragedie pono-
siły konsekwencje swoich 
zaniedbań” – podkreślił 
reprezentujący rodziców 
mecenas Lucjan Chreściak 
z EuCO.

O tej sprawie mówił gło-
śno cały Wrocław: 30 lipca 
2006 roku 14-letni Filip grał 
z kolegami w koszykówkę 
na szkolnym boisku w cen-
trum Wrocławia. Gdy piłka 
wpadła na mur okalający 
boisko, Filip wdrapał się 
na niego. Na murze znaj-
dowała się metalowa siat-
ka, która – jak się okazało 

– była pod napięciem. Filip 
został śmiertelnie porażo-
ny prądem, zmarł mimo 
reanimacji prowadzonej 
przez lekarzy pogotowia 
ratunkowego. Kilka lat po 
zdarzeniu, w 2013 roku, 
prawomocnym wyrokiem 
skazano winnych tragedii: 
b. dyrektorkę gimnazjum, 
do którego należało boisko 
i dyspozytora pogotowia 
energetycznego. To otwo-
rzyło drogę do starania się o 
zadośćuczynienie dla rodzi-
ny chłopca za ból i cierpie-
nie po stracie syna i brata 
od instytucji odpowiedzial-
nych za zaniedbania. 
Teraz EuCO prowadzi w 
imieniu rodziców chłopca 
sprawę przeciwko Gminie 
Wrocław,  która ponosi od-
powiedzialność za niewła-
ściwe działanie Pani Dy-
rektor Szkoły.

„W tej sprawie powinniśmy 
spodziewać się rozstrzy-
gnięcia w ciągu najbliż-
szych kilku miesięcy. EuCO 
złożyło już odpowiednie 
dokumenty w Sądzie Re-
jonowym we Wrocławiu” 
powiedział mec. Chreściak. 
EuCO wywalczyło również 
40.000 zł dla siostry zmar-
łego Filipa.

(tr)

Blisko ćwierć miliona...



Major Władysław Dy-
bowski urodził się w 
1892 r. Był uczestnikiem 
walk w latach 1917-1920  
z Niemcami   i bolszewi-
kami. Był oficerem, ale 
brał udział w walkach 
bezpośrednio, odzna-
czył się odwagą, swoim 
przykładem wpływał 
pozytywnie na innych. 
Kawaler Krzyża Wa-
lecznych i Medalu Nie-
podległości...

Do 1928 r. służył w armii – 
w kawalerii osiągnął stopień 
rotmistrza, odszedł z niej z 
przyczyn zdrowotnych. Za-
łożył rodzinę, miał jednego 
syna Konrada urodzonego w 
1919 r.  Znał rosyjski, fran-
cuski, niemiecki. W okresie 
międzywojennym związał 
się z ruchem narodowym, 
był członkiem tajnej, eli-
tarnej Organizacji Polskiej. 
Podjął walkę z Niemcami w 
czasie okupacji w NSZ, jako 
major dowodził Krakowską 
Brygadą Obrony Narodo-
wej  pod m.in. pseudoni-
mem „Przemyski”.  Konrad 
Dybowski ps. „Sęp”walczył 
z Niemcami i Sowietami, 
odznaczony Krzyżem Vir-
tuti Militari, Krzyżem Wa-
lecznych i Krzyżem Zasługi 
z Mieczami.   

W wywiadzie
W latach 1944-1945 So-
wieci zajęli całość ziem 
polskich, Kresy za zgodą 
państw zachodnich wcielili 
do swego imperium, resztę 
poddali faktycznej okupacji, 
część władzy przekazując 
komunistom i ich sojuszni-
kom. Polskie Państwo Pod-
ziemne zostało zniszczo-
ne, większość dowódców 
i znaczna część członków 
została zabita, uwięziona, 
wywieziona do Sowietów 
lub w inny sposób repre-
sjonowana. Na ziemiach 
polskich Sowieci zaprowa-
dzili terror i tylko w wa-

runkach ich okupacji mogli 
Polską rządzić komuniści.  
Po wkroczeniu Armii Czer-
wonej do Krakowa w 1945 
r. Władysław Dybowski 
wstąpił  do komunistycznej 
PPR. Staje się wywiadowcą 
wolnej Polski, działa prze-
ciw sowieckim okupantom, 
komunistycznym zdrajcom 
i konformistycznym kola-
borantom, bezpartyjnym 
i spod znaku innych, „le-
galnych” partii”. Pracował 
tak jak rotmistrz Witold Pi-
lecki, zbierał informacje  o 
nowych wrogach Polski i 
przekazywał je dla polskich 
struktur emigracyjnych.  Za-
jął się wywiadem dla Orga-
nizacji Polskiej i Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość na 
terenie Krakowa, od sierp-
nia 1945 r. pracował w Le-
gnicy. 

Legniczanin
Najpierw był Naczelnikiem 
Wydziału I-go w Zarządzie 
Miasta, następnie został po-
wołany we wrześniu 1945 
r.  na stanowisku I-wicepre-
zydenta  w kadencji prezy-
denta Karola Myrka i Anto-
niego Stupaka. Był nim do 
października 1946 r. Umoż-
liwiło mu to utrzymywanie 
bezpośrednich kontaktów 
z dowództwem okupacyj-
nej Północnej Grupy Wojsk 
armii sowieckiej dowodzo-
nej przez marszałka Kon-
stantina Rokossowskiego. 
Prowadził dokładne rozpo-
znanie Sowietów, w tym 60-
tys. garnizonu w mieście. 
Zajmował się rozeznaniem 
struktur wojskowych, ob-
sadą oficerską, rozmiesz-
czeniem, liczebnością i 
ruchami oddziałów, rodza-
jami uzbrojenia, zasadami  
i celami działania. Do siat-
ki wywiadowczej pozyskał 
dwóch sowieckich oficerów. 
Rozpracowywał struktury 
miejscowej administracji, 
Powiatowego Urzędu Bez-
pieczeństwa Publicznego, 
Milicji Obywatelskiej, Kor-

pusu Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, ich działania i 
ogólną sytuację.  Uzyskane 
informacje przekazywał sy-
nowi Konradowi ps.”Zet” 
i szefowi siatki Jerzemu 
Zakulskiemu. Konrad Dy-
bowski zajmował się wy-
wiadem w Krakowskiem. 
Wiadomości dostarczano 
do nieuznawanego już przez 
większość państw Rządu 
Polskiego w Londynie.                                                                                                                                        
      Aresztowano jednocze-
śnie w październiku 1946 
członków tej siatki wy-
wiadowczej podziemia (w 
tym obu Dybowskich i ich 
żony). 

Osadzony, skazany...
Dybowskich osadzono na 
warszawskim Mokotowie. 
Był wielokrotnie przesłu-
chiwany przez śledczych 
UB przez okres około trzech 
miesięcy. Starał się nie da-
wać informacji, które mo-
głyby  zagrozić innym oso-
bom, brał „winę” na siebie. 
Chronił swoich sowieckich 
informatorów.  W przypad-
ku oficerów wskazywał na 
wyłącznie służbowy cha-
rakter kontaktów z nimi. 
Twierdził, że samodziel-
nie zdobywał informacje 
wywiadowcze. Jego żona 
Katarzyna i synowa Da-
nuta otrzymały kilkuletnie 
wyroki więzienia, zaś na 
śmierć skazano Władysława 
Dybowskiego i jego syna 
Konrada oraz J.Zakulskie-
go – można to określić jako 
„mord sądowy”. Podobnie 
potraktowano rotmistrza 
Witolda Pileckiego rok póź-
niej. Wyroki śmierci na nich 
przez rozstrzelanie wykona-
no 30 lipca 1947 r. w bardzo 
krótkich odstępach czasu. 
Zwłoki ukryto  w niezna-
nym miejscu...

Rehabilitacja...
.... nastąpiła w 1993 r.   Ma-
jor Władysław Dybowski 
ps. „Przemyski” legnicki 
Żołnierz Wyklęty jest nie-

stety wciąż bardzo mało 
znany w Legnicy.   Wystę-
powały o bohaterze  poje-
dyncze krótkie wzmianki w 
literaturze historycznej po 
1989 r., następnie został od-
kryty przez p. Romana Lo-
renza, który samodzielnie 
znalazł materiały archiwal-
ne na Jego temat i rozpoczął   
walkę o Jego pamięć. Po 
roku 2010 znalazł sojusz-
ników, najpierw w postaci 
Legnickiego Klubu „Gazety 
Polskiej”, który przyjął Go 
za swego patrona i zaczął 
też upowszechniać wiedzę o 
nim. Potem dołączyły inne 
podmioty i osoby. Decyzją 
radnych w 2013 r. pojawi-
ła się Jego ulica w naszym 
mieście (szkoda że bez stop-
nia wojskowego!),  w 2016 
ustanowili Go patronem 
Legnickiego Roku Miej-
skiego. W 2017 przypada  
125 rocznica jego urodzin i 
70 rocznica jego zamordo-
wania Dybowskiego i  jego 

syna. Wykonanie tej uchwa-
ły Rady Miejskiej należy do 
Prezydenta. Na jego temat 
pojawił się artykuł w Szki-
cach Legnickich w 2015 
i w tym roku również był 
głównym bohaterem prelek-
cji dla młodzieży w Legnic-
kiej Bibliotece Publicznej w 
2015. Na rzecz Jego pamię-
ci od kilku miesięcy pracuje 
Społeczna Grupa Robocza. 
Rozpoczęła akcję informa-
cyjną – m.in. 11.11.2016, 
13.12.2016, 27.01.2017 
(wtedy też modliliśmy się 
w kościele pod wezwaniem 
św. Jacka o Jego godne 
uczczenie przez Legnicę) , 
pracuje nad dalszymi pro-
jektami. Każdy, kto chce 
godnie Go uczcić, każdy, 
kogo serce bije dla Żołnie-
rzy Niezłomnych może po-
móc. 
Kontakt: 
kowalskijan1945@wp.pl                                 

 Robert Żeleźny

3POD PATRONATEM GAZETY PIASTOWSKIEJ

Bohater Nieznany?
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Zawarto porozumie-
nie o współpracy mie-
dzy Państwową Wyż-
szą Szkołą Zawodową 
im. Witelona w Legni-
cy a Stowarzyszeniem 
Księgowych w Polsce, 
Oddział Okręgowy  
w Legnicy. Sygnata-
riuszami umowy byli  
Rektor - prof. dr hab. 
inż. Ryszard K. Pisar-
ski i Prezesa Zarządu 
Oddziału - Władysław 
Iwanyniuk. 

W dokumencie zapisano, 
że partnerzy porozumienia 
zamierzają ze sobą współ-
pracować i ustalają ramowe 
zasady takiej współpracy. 
Uczelnia oświadcza, że Wy-
dział Nauk Technicznych i 
Ekonomicznych, jako pod-
stawowa jednostka organi-
zacyjna, prowadzi i zamie-
rza prowadzić kształcenie 
na kierunkach o profilu 
praktycznym. 
Stowarzyszenie zadekla-
rowało, że widzi potrzebę 
kształcenia na kierunkach 
Finanse, rachunkowość i 
podatki, Ekonomia oraz 
Finanse i zarządzanie w 
przedsiębiorstwie, ofero-
wanych na Wydziale Nauk 
Technicznych i Ekonomicz-
nych jako profile praktycz-

ne. Ta forma kształcenia jest 
zgodna z wymogami i ocze-
kiwaniami pracodawców 
w zakresie kwalifikacji ab-
solwentów uczelni,  którzy 
winni posiadać przygoto-
wanie praktyczne, nabyte w 
trakcie studiów przy udziale 
podmiotów gospodarczych 
i innych jednostek funkcjo-
nujących na rynku dóbr i 
usług. 
Partnerzy zadeklarowa-
li możliwość wzajemnej 
współpracy w zakresie: 
podejmowania wspólnych 
przedsięwzięć edukacyj-
nych lub badawczych, w 
tym  organizowania szkoleń, 
kursów, studiów podyplo-
mowych, seminariów oraz 
konferencji, doskonalenia 
programu kształcenia w za-
kresie nauk ekonomicznych 
na kierunkach Uczelni, do-
radztwa, konsultacji lub 
ekspertyz ekonomicznych, 
realizacji zajęć praktycz-
nych w zakresie nauk eko-
nomicznych oraz podejmo-
wania działań promujących 
wspólne przedsięwzięcia 
edukacyjno-badawcze, w 
szczególności poprzez roz-
powszechnianie informacji 
oraz uczestniczenie w spo-
tkaniach i uroczystościach 
promujących wskazane 
przedsięwzięcia. 

(pwsz)
Fot. (pwsz)

Mogą na 
siebie liczyćSzkolenia i praca dla osób po 50-siątym 

roku życia
Bezzwrotna dotacja z  Unii Europejskiej na powrót do pracy dla osób po 50-siątym 

roku życia w tym szkolenia zawodowe i płatne staże u naszych Pracodawców.

Jeżeli jesteś osobą:
-powyżej 50 roku życia, 
-bezrobotną lub bierną zawodowo, 
- na zasiłku przedemerytalnym, emeryturze, rencie lub zarejestrowaną w urzędzie pracy
- szukasz pracy ale bezskutecznie , 
-zamieszkującą na obszarze subregionu woj. dolnośląskiego powiatów : 
- złotoryjskiego, jaworskiego, legnickiego
- chcesz wejść na rynek pracy z nowymi, lepszymi umiejętnościami - dostać pracę i otrzymać na 
ten cel środki z Unii Europejskiej - Ten projekt jest dla Ciebie !

W ramach projektu każdy uczestnik otrzyma kompleksowe wsparcie w formie:
- poradnictwa zawodowego ze wsparciem motywacyjnym/grupowym
- wysokiej jakości szkolenia zawodowe lub kursy kończące się nadaniem kwalifikacji 
zawodowych lub certyfikatu np. 
-opiekun osoby starszej z językiem
- ochroniarz
- pracownik biurowy
- operator wózków widłowych, maszyn CNC lub spawacz
- handlowiec-dorada klienta lub telemarketer
- inne 
- 4-5 miesięcznego płatnego stażu zawodowego ( do 1600 brutto zł. stypendium stażowe)
- oferty pracy po zakończeniu płatnego stażu 

Oferta wyboru szkoleń zależy od ilości kandydatów na dany kurs. Min. 6 osób. Możliwe jest rozszerzenie 
zakresu szkoleń w przypadku grupy chętnych uczestników.

Zapewniamy:
- zwrot 50% kosztów dojazdu;
- catering na spotkaniach i szkoleniach
- materiały szkoleniowe, wyprawki na staż
- profesjonalną kadrę trenerską
- stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym do 1000 zł 
netto
- stypendia stażowe do 1200 zł/ netto + ZUS + NFS/ mc
- do 7 tys. zł za zmianę miejsca zamieszkania w związku z podjęciem pracy
- 10 tys. zł dla Pracodawcy na zatrudnienie uczestnika projektu na 6/ mc.

Rekrutacja trwa od 01.03.2017 roku 
Liczba miejsc w projekcie ograniczona. Zadzwoń lub napisz i zgłoś się do projektu  
już teraz !

Kontakt: tel. 797-599-291 lub 797-642-109 
lub 502-870-948 lub 797-642-403
Biuro Legnica : 
ul. B. Kominka 9, I POKÓJ 101 , 59-220 Legnica

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

www.mapadotacji.gov.pl
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BIURO  OGŁOSZEŃ 
GAZETY  PIASTOWSKIEJ

TEL. 602 49 84 25  
mediama@op.pl  www.gazetapiastowska.pl

Upał...deszcz, upał, deszcz... 
tak przywitała mnie Dża-
karta (Jakarta), stolica 
Indonezji. Dwunastomilio-
nowe miasto, położone na 
wyspie Jawa. Ten kraj ma 
ponad siedemnaście tysięcy 
wysp i bardzo dużo aktyw-
nych  wulkanów... Trudny 
wybór gdzie i jak zacząć 
podróż.

Zatrzymałem się  w Dżakarcie i 
nie żałowalem decyzji. Moje ulu-
bione spacerki po mieście były 
utrudnione właśnie przez upał i 
olbrzymią wilgotność powietrza. 
Nie zapomnę jednak jednego 
szczególnego poranka. Po śnia-
daniu wyszedłem na  spacer. Po-
goda zapowiadała się przepiękna,  
nawet specjalnie nie poczułem 
kilku kropelek deszczu. Po chwili 
było tak jakby ktoś wylał na mnie 
pełne wiadro. Ulewa przeszła 
moje wyobrażenie. Schroniłem 
się pod jakimś  przeciekającym 
zadaszeniem czyjegoś domu i po 
chwili zniknąłem w jego prze-
pastnym wnętrzu. 

U muzułmanów
To mieszkająca tam mułzułmań-
ska rodzina zaprosiła mnie i za-
proponowała, abym przeczekał 
ulewę i wypił z nimi herbatę. Zo-
stawiam to bez komentarza tym, 
którzy w każdym mułzułmaninie 
widzą terrorystę... Ponieważ 
miałem zamiar zrobić zakupy w 

pobliskim sklepie, gospodarz za-
proponował, że mnie podwiezie. 
Ucieszyłem się, bo ulicami pły-
nęła rzeka, a zwątpiłem gdy środ-
kiem lokomocji okazał sie po-
kaźny motocykl...  Bez kasku, z 
rozwianą resztkami włosów, łysą 
głową daliśmy czadu na tymże 
motorku, pierwszy raz w życiu...

Biało-czerwoni
Ogromne wrażenie zrobiła na 
mnie wielokulturowość tego mia-
sta: a to  dzieci w wieku szkol-
nym w mundurkach bialo-czer-
wonych, nawiązujących do flagi 
Indonezji, która  ma u góry kolor 
czerwony a u dołu biały, kobiety 
z zakrytymi twarzami, ale też i 
młode dziewczyny ubrane  bar-
dzo europejsko i modnie. Dżakar-
ta nie ma zbyt wielu zabytków, te 
najważniejsze są na Starym Mie-
ście, którego głównym miejscem 
jest pokaźny rynek z ratuszem z  
siedemnastego wieku. Tam grup-
ka młodzieży mułzułmańskiej z 
pobliskiej szkoły poprosiła mnie 
o wywiad na temat: „jak odbie-
ram to miasto i jego kulturę”...

Jak w Legnicy
Od rynku biegnie kilka uliczek o 
starej, architektonicznej zabudo-
wie z okresu, gdy 
Indonezja byla holenderską ko-
lonią. Dworzec kolejowy w Dża-
karcie - Jakartakota do złudzenia 
przypomina legnicki dworzec 
PKP, zwłaszcza wewnątrz. Nie-
odpartą ochotę miałem, aby po-
płynąć na Bali lub Borneo. Ta 

pierwsza wyspa jest bardzo po-
pularna wśród turystów, trudno 
o tańszy hotel. Tłok na plażach. 
Borneo natomiast to jeszcze 
większa męczarnia w klimacie 
nieustającej sauny, ale tropikalne 
lasy tej wyspy są pełne tajemnic i 
nieodkrytych miejsc. Są również 
miejscem, gdzie  żyją 
orangutany. Można je znaleźć je-
dynie w lasach deszczowych na 
Borneo i Sumatrze. Ostatecznie 
zadecydowałem, że zostanę w 
Dżakarcie i lepiej się zintegruję 
ze społecznością stolicy. To był...

...dobry wybór...
Poznałem wiele interesujących 
miejsc i fantastycznych ludzi 
reperezentujących inne kultury, 
religie i narodowości. Wszyst-
kim wybierającym się w podró-
że azjatyckie polecam gorąco 
linie lotnicze Arabii Saudyjskiej 
SAUDIA. Pierwszy raz zdarzyło 
mi się, że oprócz fantastycznych 
posiłków serwowanych podczas 
lotów nie zapomniano o mnie, 
gdy musiałem kilkanaście go-
dzin nocnych spędzić na lotnisku 
Rijadzie. Tam podszedł do mnie 
pracownik SAUDIA AIRLINES i 
wskazując na baro-wózeczek po-
prosił abym wybrał sobie menu 
oraz napoje.

Bolesław Bednarz
Fot. Bolesław Bednarz

(więcej zdjęć na 
www.gazetapiastowska.pl)

Indonezja - trudny wybór...

Republika Indonezji - państwo wyspiarskie. 
Około 260 milionów mieszkańców. Waluta: 
rupia indonezyjska. Język indonezyjski, ale 
angielski jest bardzo popularny. Ciekawost-
ka: facebook ma w Indonezji 88 milionów 
użytkowników. W ubiegłym roku Indonezję 
odwiedziło dwanaście milionów turystów.

Muzułmańska rodzina, która udzielila mi schronienia przed ulewnym deszczem 
i poczęstowała herbatką

Ulice Jakarty

Z młodzieżą , której udzieliłem wywiadu do gazetki szkolnej,
(Jakarta Stare Miasto)

Dżakarta, najpopularniejszy środek lokomocji, tylko w niebieskim 
kolorze - tuk tuki

Super Linie Lotnicze SAUDIA , najlepsza obsługa i komfort
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
PLAC WOLNOŚCI 60 59-540 ŚWIERZAWA tel. 75-7135-388

działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. 2016 poz. 2147 ze zm.).

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu usługowego o pow. użytkowej 24,00 m2 położonego na parterze 
budynku przy ulicy Jeleniogórskiej 16 w Świerzawie, gmina Świerzawa.

Skład lokalu: sala sprzedaży o pow. 
15,30 m2 i zaplecze o pow.8,70 m2.

Udział lokalu w niepodzielnych ele-
mentach budynku i prawie własno-
ści gruntu oznaczonego jako działka 
numer 180 o pow. 0.0264 ha wynosi 
12,04 %.

Dla nieruchomości gruntowej opisa-
nej powyżej Wydział Ksiąg Wieczy-
stych Sądu Rejonowego w Złotoryi 
prowadzi Księgę Wieczystą numer 
LE1Z/00031703/1.

Nieruchomość gruntowa wolna jest 
od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta 
Świerzawy zatwierdzonym Uchwałą 
Rady Miasta i Gminy Świerzawa Nr 
20/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 
r. opublikowaną w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskie-
go Nr 14 poz. 375 z dnia 17 lutego 
2003 r działka numer 180 oznaczona 
jest symbolem 1 MU czyli teren za-
budowy mieszkaniowej i usługowej, 
położona jest w strefie zabudowy 
miejskiej oraz w granicy strefy „A” 
ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza wynosi 18.000 
złotych (słownie: osiemnaście tysię-
cy złotych 00/100).

Warunkiem skuteczności przetargu 
jest postąpienie ceny wywoławczej 
minimalnie o 180,00 złotych.

Sprzedaż lokalu zwolniona jest z po-
datku od towarów i usług Vat na pod-
stawie przepisu art.43 ust.1 pkt.10 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r o po-
datku od towarów i usług ( Dz. U. rok  
2016 poz. 710 ze zm.).

Cena nieruchomości nie obejmuje 
kosztów związanych z okazaniem jej 
granic – okazanie granic na gruncie 
odbywa się na wniosek i koszt na-
bywcy.

Przetarg odbędzie się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie przy Placu Wolności 60, pokój 
numer 5 w dniu 29 marca 2017 r. o 
godz.1200.

Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu. Prze-
targ jest ważny bez względu na liczbę 
uczestników, jeśli przynajmniej jeden 
uczestnik zaoferował co najmniej 
jedno postąpienie powyżej ceny wy-
woławczej.

Warunkiem uczestnictwa w prze-
targu jest wpłata wadium w kwocie 
2,700,00 złotych, nie później niż 
do dnia 20 marca 2017 r. na konto 

Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie PBS ZŁOTORYJA O/ŚWIE-
RZAWA nr 21 8658 1019 0000 0172 
2000 0050.

Za datę wniesienia wadium uważa się 
datę wpływu środków pieniężnych na 
wskazane wyżej konto.

Uczestnicy przetargu zobowiązani 
są posiadać dokumenty: dowód toż-
samości, dowód wpłaty wadium a 
osoby reprezentujące osoby prawne 
lub fizyczne dodatkowo stosowne 
pełnomocnictwo w formie aktu no-
tarialnego.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone 
nabywcy na poczet ceny osiągniętej 
w przetargu, pozostałym uczest-
nikom przetargu wadium zostanie 
zwrócone.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić 
cenę sprzedawanej nieruchomości ( 
umniejszoną o wcześniej wpłacone 
wadium ), nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność.

Osoba ustalona jako nabywca zosta-
nie zawiadomiona o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości, najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i ter-
minie podanym w zawiadomieniu, 
organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Nabywca ponosi koszty zawarcia 
umowy notarialnej, koszty przygo-
towania dokumentacji geodezyjnej 
oraz opłaty sądowe związane z doko-
naniem wpisu w księdze wieczystej.

Przekazanie nieruchomości nastąpi w 
ciągu 7 dni od sporządzenia umowy 
notarialnej przenoszącej własność.

Burmistrz zastrzega sobie prawo od-
wołania przetargu z ważnych powo-
dów przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe informacje o przed-
miocie sprzedaży można uzyskać w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Świerza-
wie pokój numer 5, tel. 75-7135-388.

Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości przez wywieszenie na 
okres 30 dni w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy w Świerzawie i umiesz-
czenie na stronie internetowej www.
bip.swierzawa.pl.

Burmistrz Miasta 
i Gminy Świerzawa

Józef Kołcz

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

działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. rok 2016 poz. 2147 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Nowym Kościele 
przy ul. Jeleniogórska 5.

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Lokal mieszkalny nr 2 położony na 
I piętrze (II kondygnacja) budynek 
mieszkalny w Nowym Kościele przy 
ul. Jeleniogórskiej 5. Powierzchnia 
użytkowa lokalu wynosi 15,71 m2 i 
obejmuje: pokój, kuchnię. Brak po-
mieszczeń przynależnych do lokalu.
Udział w częściach wspólnych nieru-
chomości wynosi 21,46%.
Lokal wyposażony w instalację: elek-
tryczną, ogrzewanie – piec akumula-
cyjny.

Lokal mieszkalny opisany wyżej nie 
spełniający warunków określonych 
art. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali (Dz. U. rok 
2015 poz. 1892).

W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Świe-
rzawa zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Miasta i Gminy Świerzawa Nr 65/
XI/2003 z dnia 24 września 2003 r. 
opublikowaną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego 
Nr 218 poz. 3126 z dnia 02 grudnia 
2003 r. działka numer 158/3 oznaczo-
na jest symbolem MR czyli tereny 
funkcji mieszanej. Działka znajduje 
się strefie zabudowy wiejskiej.
Dla przedmiotowej nieruchomo-
ści Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Złotoryi pro-
wadzi Księgę Wieczystą numer 
LEIZ/00032868/2.

Forma przetargu:
Nabywca lokalu mieszkalnego nr 2 
wyłoniony zostanie w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego.
Przetarg ograniczony do właścicieli 
lokali położonych w budynku nr 5 
przy ul. Jeleniogórskiej w Nowym 
Kościele.

Nieruchomość wolna jest od obcią-
żeń i roszczeń osób trzecich.
Przekazanie – przejęcie nierucho-
mości nastąpi w dniu sporządzenia 
umowy notarialnej przenoszącej 
własność.

Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza wynosi 10 500,00 
zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset 
złotych 00/100).
Warunkiem skuteczności przetargu 
jest postąpienie ceny wywoławczej 
minimalnie o 105,00 złotych.
Cena nieruchomości nie obejmuje 
kosztów związanych z okazaniem 
granic nieruchomości gruntowej – 
okazanie granic odbywa się na wnio-
sek i koszt nabywcy.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona 
jest z podatku od towarów i usług Vat 
na podstawie przepisu art. 43 ust.1 
pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. rok 2016 r. poz. 710 ze zm.)

Termin i miejsce przeprowadzenia 
przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie przy Placu Wolności 60, pokój 
nr 5 w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 
1100.
Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeśli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferował co 

najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.

Wadium:
W przetargu mogą brać udział osoby, 
które wniosą wadium w wysokości 
1.575,00 złotych, nie później niż do 
dnia 20 marca 2017 r. na konto 
Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie PBS ZŁOTORYJA O/ŚWIE-
RZAWA nr 21 8658 1019 0000 0172 
2000 0050.
Za termin wniesienia wadium uważa 
się dzień wpływu wadium na wskaza-
ne powyżej konto.
Dowód wniesienia wadium przez 
uczestnika przetargu podlega przed-
łożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 
jednak nie później niż 3 dni od dnia 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia lub zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym, przelewem wska-
zanym przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który przetarg wygra, zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.

Pełnomocnicy uczestników prze-
targu winni okazać komisji prze-
targowej stosowne pełnomocnic-
two.

Protokół z przeprowadzonego 
przetargu stanowi podstawę za-
warcia umowy notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić 
cenę sprzedawanej nieruchomości 
(umniejszoną o wcześniej zapłaco-
ne wadium), nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność.
Za termin zapłaty ceny uznaje się 
dzień wpływu należności na wskaza-
ne konto.
Osoba ustalona jako nabywca zosta-
nie zawiadomiona o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości, najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi 
koszty notarialne i sądowe, które 
określi notariusz w umowie notarial-
nej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i ter-
minie zawarcia umowy notarialnej, 
organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu z ważnych 
powodów przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe informacje o przed-
miocie sprzedaży można uzyskać w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Świerza-
wie, pokój numer 5, tel. 75/ 7135 388.

Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości przez wywieszenie na 
okres 30 dni w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy w Świerzawie, umiesz-
czenie na stronie internetowej www.
bip.swierzawa.pl

Burmistrz Miasta 
i Gminy Świerzawa

Józef Kołcz

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

działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. rok 2016 poz. 2147 ze zm.)

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Krzeniowie nr 5 w Nowym Kościele.

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Lokal mieszkalny nr 2 położony na 
I piętrze (II kondygnacja) budynku 
mieszkalno – użytkowego w Nowym 
Kościele Krzeniów nr 5. Powierzch-
nia użytkowa lokalu wynosi 11,60 
m2 i obejmuje: pokój, kuchnię, WC 
wspólne na podwórzu. Do lokalu 
przynależne jest pomieszczenie go-
spodarcze położone na parterze o 
pow. 11,10 m2.
Udział w częściach wspólnych nieru-
chomości wynosi 27,96%.
Lokal wyposażony w instalację: 
elektryczną, wodociągową i kanali-
zacyjną.

W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Świe-
rzawa zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Miasta i Gminy Świerzawa Nr 65/
XI/2003 z dnia 24 września 2003 r. 
opublikowaną w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego 
Nr 218 poz. 3126 z dnia 02 grudnia 
2003 r. działka numer 81/2 oznaczo-
na jest symbolem MW czyli tereny 
zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej. Działka znajduje się strefie 
zabudowy wiejskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomo-
ści Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Złotoryi pro-
wadzi Księgę Wieczystą numer 
LEIZ/00032284/4.

Forma przetargu:
Nabywca lokalu mieszkalnego nr 2 
wyłoniony zostanie w drodze prze-
targu ustnego ograniczonego.
Przetarg ograniczony do właścicieli 
lokali położonych w budynku Krze-
niów 5 w Nowym Kościele.

Nieruchomość wolna jest od obcią-
żeń i roszczeń osób trzecich.
Przekazanie – przejęcie nierucho-
mości nastąpi w dniu sporządzenia 
umowy notarialnej przenoszącej 
własność.

Cena wywoławcza nieruchomości:
Cena wywoławcza wynosi 7 500 zł 
(słownie: siedem tysięcy pięćset zło-
tych 00/100).
Warunkiem skuteczności przetargu 
jest postąpienie ceny wywoławczej 
minimalnie o 75,00 złotych.
Cena nieruchomości nie obejmuje 
kosztów związanych z okazaniem 
granic nieruchomości gruntowej – 
okazanie granic odbywa się na wnio-
sek i koszt nabywcy.

Sprzedaż nieruchomości zwolniona 
jest z podatku od towarów i usług Vat 
na podstawie przepisu art. 43 ust.1 
pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. 
U. rok 2016 r. poz. 710 ze zm.)

Termin i miejsce przeprowadzenia 
przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie przy Placu Wolności 60, pokój 
nr 5 w dniu 29 marca 2017 r. o godz. 
1000.

Przed przystąpieniem do przetargu 
uczestnik zobowiązany jest zapoznać 
się z przedmiotem przetargu.
Przetarg jest ważny bez względu na 
liczbę uczestników, jeśli przynaj-
mniej jeden uczestnik zaoferował co 
najmniej jedno postąpienie powyżej 
ceny wywoławczej.

Wadium:
W przetargu mogą brać udział osoby, 
które wniosą wadium w wysokości 
1.125,00 złotych, nie później niż do 
dnia 20 marca 2017 r. na konto 
Urzędu Miasta i Gminy w Świerza-
wie PBS ZŁOTORYJA O/ŚWIE-
RZAWA nr 21 8658 1019 0000 0172 
2000 0050.

Za termin wniesienia wadium uważa 
się dzień wpływu wadium na wskaza-
ne powyżej konto.

Dowód wniesienia wadium przez 
uczestnika przetargu podlega przed-
łożeniu komisji przetargowej przed 
otwarciem przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie po 
odwołaniu lub zamknięciu przetargu, 
jednak nie później niż 3 dni od dnia 
odwołania, zamknięcia, unieważnie-
nia lub zakończenia przetargu wyni-
kiem negatywnym, przelewem wska-
zanym przez uczestnika przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestni-
ka, który przetarg wygra, zostanie 
zaliczone na poczet ceny nabycia 
nieruchomości.

Pełnomocnicy uczestników prze-
targu winni okazać komisji prze-
targowej stosowne pełnomocnic-
two.

Protokół z przeprowadzonego 
przetargu stanowi podstawę za-
warcia umowy notarialnej.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić 
cenę sprzedawanej nieruchomości 
(umniejszoną o wcześniej zapłaco-
ne wadium), nie później niż do dnia 
zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się 
dzień wpływu należności na wskaza-
ne konto.
Osoba ustalona jako nabywca zosta-
nie zawiadomiona o miejscu i termi-
nie zawarcia umowy sprzedaży nie-
ruchomości, najpóźniej w ciągu 21 
dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Nabywca nieruchomości ponosi 
koszty notarialne i sądowe, które 
określi notariusz w umowie notarial-
nej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabyw-
ca nieruchomości nie stawi się bez 
usprawiedliwienia w miejscu i ter-
minie zawarcia umowy notarialnej, 
organizator przetargu może odstąpić 
od zawarcia umowy, a wpłacone wa-
dium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu z ważnych 
powodów przed jego rozpoczęciem.

Szczegółowe informacje o przed-
miocie sprzedaży można uzyskać w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Świerza-
wie, pokój numer 5, tel. 75/ 7135 388.
Ogłoszenie podaje się do publicznej 
wiadomości przez wywieszenie na 
okres 30 dni w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy w Świerzawie, umiesz-
czenie na stronie internetowej www.
bip.swierzawa.pl

Burmistrz Miasta 
i Gminy Świerzawa

Józef Kołcz

PISMO REGIONU
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

Prezes, redaktor naczelny
- Marek Szpyra
Zastępca redaktora naczelnego
- Jolanta Ozdoba
Dyrektor wydawnictwa
- Jolanta Mensfeld
Tomasz Niziołek (foto)
Tomasz Kuncik - powiat polkowicki

Adres korespondencyjny: Legnica ul. Piekarska 2/8
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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

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

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

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

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

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

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

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

ZASKOCZYMY 
WAS BRZMIENIEM!

Więcej informacji na stronie
www.brzmieniemiasta.pl

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

kontakt@brzmieniem.pl
tel. 531 642 792

DOLNOŚLĄSKI PORTAL KULTURALNY Brzmienie M

Burmistrz  Przemkowa  informuje,  że  
w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w 
Przemkowie  przy  ul.  Plac  Wolności  
25  wywieszono  wykaz  nieruchomości 
przeznaczonych  do  dzierżawy  w dro-
dze bezprzetargowej z przeznaczeniem na 
cele  ogrodowe  -  część  działki nr 675/2 
o pow. 260 m2 położonej przy ul. Ko-
ściuszki w Przemkowie oraz część działki 
nr 946/1 o pow. 302 m2 położonej przy  
ul.  Głogowskiej  w  Przemkowie  zgodnie  
z  Zarządzeniem  Nr  17/17 Burmistrza 
Przemkowa z dnia 14 lutego 2017 r.
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IRKUCK 355. WIĘCEJ NIŻ MIASTO Иркутск

23 lutego 2017

17 marca 2017

Wystawa fotografii
artystów z Irkucka
wernisaż: 23 lutego 2017, godzina 17.00
Zamek Piastowski w Legnicy 

organizatorzy:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego
Zamek Piastowski w Legnicy
współorganizator:
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury
w Warszawie

Honorowy patronat:
Tadeusz Samborski
Członek Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego

Na początku marca studenci 
z zespołu JetStream Akade-
mickiego Klubu Lotniczego 
Politechniki Wrocławskiej 
wezmą udział w międzynaro-
dowych zawodach lotniczych 
SAE Aero Design West. 

Zadaniem drużyn biorących udział 
w zawodach jest zbudowanie bez-
załogowego samolotu, który ma 
podnieść jak najcięższy ładunek. 
W kategorii Advanced, w której 
startować będzie zespół JetStream, 
zadanie polega nie tylko na udźwi-
gnięciu ładunku, ale również na 
zrzuceniu go z wysokości co naj-
mniej 33. metrów w taki sposób, 
by znalazł się jak najbliżej wyzna-
czonego celu.
Nasi studenci przygotowali samo-
lot o nazwie „Vratislavia”. Maszy-
na waży blisko 3,5 kg, rozpiętość 
skrzydeł wynosi niemal 3,8 m i 
jest w stanie unieść ładunek o wa-
dze 12 kg.
Konkurencja ma być symulacją 
zrzutu ładunku humanitarnego. 
Samoloty w tej kategorii są najbar-
dziej zaawansowane, a dodatkowo 
w ubiegłym roku organizatorzy 

zawodów zmienili regulamin, 
wprowadzając dodatkowe utrud-
nienia. Studenckie samoloty mu-
szą m.in. zrzucić ładunek nie raz, 
a kilka razy w ciągu lotu.
Zawody SAE Aero West są rozgry-
wane w Stanach Zjednoczonych 
od 1995 roku. Organizuje je sto-
warzyszenie Society of Automoti-
ve Engineers, a biorą w nim udział 
studenci z uczelni technicznych z 
całego świata. Tegoroczne zawody 
będą już dziewiątym startem stu-
dentów Politechniki Wrocławskiej 
w rywalizacji w ramach SAE Aero 
Design. W ubiegłym roku zajęli 
drugie miejsce w klasie Advanced.
Rywalizacja będzie się toczyła w 
dniach 10 - 12 marca w Fort Worth 
w Teksasie, a o zwycięstwo po-
walczy 75 zespołów. 

(politech)

Odlatują

Zawodnicy Legnickie-
go Klubu Taekwon-do 
powrócili ze Spały gdzie 
do niedzieli przebywali 
w Centralnym Ośrodku 
Sportu w ramach pierw-
szego tegorocznego zgru-
powania Kadry Narodo-
wej w Taekwon-do. W 
gronie 52 zawodników 
znalazło się trzech repre-
zentantów LKT Legnica: 
Paweł Woźniak, Maciej 
Blicharski i Maciej Żuk.

Najbliższe starty zawodni-
ków z Legnicy to Puchar 

Polski Seniorów i Juniorów 
Mykanów 2017. Tegorocz-
ny sezon to przede wszyst-
kim Mistrzostwa Europy 
Sofia 2017, Puchar Europy 
Lublin 2017 oraz Mistrzo-
stwa Świata Dublin 2017.

(lkt)
Fot. (lkt)

Na zdjęciu: Maciej Żuk

Szykują 
się

Burmistrz Miasta i Gminy 
Świerzawa informuje, że w 
siedzibie tut. Urzędu wywie-
szono na tablicy ogłoszeń na 
okres 21 dni Zarządzenie nr 
0050/11/2017 z dnia 10 luty 
2017 r. wraz z wykazami nr 
1/Dz/2017 w sprawie prze-
znaczenia do dzierżawy nie-
ruchomości.
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W kwietniu 2010 r. 
nieistniejące Stowa-
rzyszenie Muzyczne 
Brzmienia (założone  
przez Czesława Nie-
mena Wydrzyckiego 
i Krzysztofa Wod-
niczaka w 1989 r.), 
próbowało zorgani-
zować trasę koncer-
tową „Śladami Nie-
mena” w miastach, 
w których Krzysztof 
Wodniczak organi-
zował koncerty Cze-
sławowi Niemenowi, 
głównie w zachodniej 
Polsce (Szczecin, Go-
rzów Zielona Góra, 
Wrocław, Wałbrzych, 
Jelenia Góra) oraz w 
Opolu. 

Szanując czas żałoby na-
rodowej koncerty odwoła-
no. Dziś w tych miastach 
ruszają przygotowania do 

koncertów, mimo że w mię-
dzyczasie, w niektórych z 
nich koncertowała już Fari-
da. Artystka ma liczne gro-
no melomanów, którzy nie 
mogą się doczekać na mu-
zyczne randez vous z wielką 
miłością Czesława Niemena 
Wydrzyckiego.
Tym razem będzie to 100. 
minutowy recital, włoskiej 
Gwiazdy, która zaprezen-
tuje swój nowy, oryginal-
ny program. Od lat Farida 
pozyskuje nowych fanów 
i niecierpliwie oczekuje na 
spotkania ze swoimi melo-
manami.

Spotkania z polskimi wielbi-
cielami Jej talentu mają wie-
loletnią tradycję. Począw-
szy od występu na festiwalu 
w Sopocie i otrzymaniu tam 
Nagrody Dziennikarzy, po-
przez  ogólnopolską trasę 
„Niemen przedstawia Fari-
dę” i wydanie przez Polskie 
Nagrania winylowej płyty 
długogrającej. Pod koniec 
XX wieku, Farida przestała 
śpiewać, zajęła się robie-

niem biżuterii, kolczyków, 
projektowaniem kapeluszy, 
ale po śmierci Czesława 
Niemena Wydrzyckiego- 
wzmożyła swoją aktywność 
w Polsce. Często odwiedza 
nasz kraj, który uważa za 
swoją drugą ojczyznę. Nie 
tylko koncertuje, ale też na-
grywa  nowe płyty,  zapra-
szana jest do występów w 
programach telewizyjnych, 
swoje nowe songi zamiesz-
cza na youtube. Jej kariera 
przeżywa nieustający pro-
gres. Przypomnijmy, że za-

czynała jako piosenkarka 
nie stroniąca od kreatywne-
go ryzyka. Pozostała wierna 
swej pieczołowicie wypra-
cowanej stylistyce. W jej 
śpiewie wyczuwamy szept 
intymnej wypowiedzi przy-
jaciółki. Farida - jak rzadko 
która wokalistka - posiada 
bowiem niezwykły zmysł 
audiowizualny, który trochę 
przypomina surrealistyczną 
wrażliwość z filmów Davida 
Lyncha. Wydaje się współ-
grać z oryginalnym podej-
ściem duetu kompozytorsko 

- słownego udowadniając, 
że muzyka popularna ma do 
zaoferowania więcej niż się 
niektórym wydaje.

Najnowsza płyta CD, jaka 
będzie w sprzedaży podczas 
tej trasy koncertowej (także 
w Legnicy) prezentuje kom-
pozycje jej męża Americo 
Colaprisco do słów Concet-
ti Gangi (Faridy).Muzyka 
posiada szczególnie piękne 
melodie, bogate harmonie 
w interpretacji wrażliwej 
Artystki. Więcej, zaskakuje 
rozmachem i ponadczaso-
wym ujęciem dźwiękowym.
To nie jest adoracja pro-
stych melodii i słów, lecz 
dla wrażliwych i poszukują-
cych inspiracji.

Koncert Faridy Śladami 
Niemena odbędzie się w so-
botę 25 marca o godz.18.00 
w Sali Rycerskiej Legnic-
kiego Ośrodka Kultury.

(org)

FARIDA, wielka miłość Niemena  w Legnicy

W PWSZ w Legnicy, 
w ramach programu 
Eramus+ pojawią się  
nowi studenci. Szes-
nastu studentów z 
Turcji, którzy będą 
realizować program 
kształcenia na Wy-
dziale Nauk Technicz-
nych i Ekonomicz-
nych oraz Wydziale 
Nauk Społecznych i 
Humanistycznych  ma 

już za sobą spotkanie 
informacyjne.

 W sumie w tym semestrze 
kształcić się będzie 49 stu-
dentów z zagranicy. W se-
mestrze zimowym na stu-
dia do legnickiej Uczelni 
przyjechało 48 studentów z 
takich krajów jak: Turcja, 
Niemcy, Hiszpania i Wło-
chy. Studenci kształcą się 
na kierunkach Zarządzanie, 
Informatyka, Filologia i Ad-
ministracja. i. 

Do 10 marca br. w PWSZ 
trwa nabór studentów na 
dwumiesięczne praktyki 
za granicą. Na praktykę 
możesz wyjechać do 28 
państw członkowskich Unii 
Europejskiej oraz Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii, 
Chorwacji, Turcji, Szwajca-
rii oraz  Macedonii.

(pwsz)
Fot. Zbigniew Gol - PWSZ
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