
„PatiKa” z wokalist-
ką Patrycją Kamola 
zagrała na Festiwalu 
Sztuki Kolorowej.

Mocnym  akcentem w wykona-
niu zespołu „PatiKa” z woka-
listą jazzową Patrycją Kamola, 
zakończył się w ostatni piątek w 
Legnicy - Festiwal Sztuki Kolo-
rowej. 

- Jest to impreza przeznaczona 
dla wszystkich niezależnie od 
wieku,  która przywędrowała do 
nas aż z Indii, gdzie jest uzna-
wana za święto radości – mówi 
Patrycja Kamola, wokalistka 
i liderka zespołu PatiKa. Po 
moim koncercie widać, że Fe-
stiwal Sztuki Kolorowej bardzo 
pozytywnie przyjął się również 
w Legnicy, szczególnie wśród 
młodych ludzi, którym ogrom-
ną frajdę sprawia obrzucanie się 

wzajemnie proszkami o wszyst-
kich kolorach tęczy. Setki legni-
czan bawiły się „we wzajemne 
brudzenie się” w rytm muzyki 
mojego zespołu, który zagrał na 
zakończenie tego festiwalu. Pro-
jekt, który obecnie promujemy, 
jest skierowany do szerokiego 
grona słuchaczy dlatego świet-
nie skomponował się z ideą tego 

wydarzenia. Cała impreza jest 
tak samo kolorowa, jak rocko-
wo - popowa Patika, która jest 
połączeniem kilku gatunków 
muzyki, dzięki czemu mój ze-
spół może realizować marzenia 
jego poszczególnych muzyków, 
równocześnie będąc otwartym 
się na nowe trendy w muzy-
ce.  Projekt PatiKa to muzycz-

na podróż i mój eksperyment z 
nowymi, muzycznymi pejzaża-
mi, niecodziennymi podziałami 
rytmicznymi i brzmieniowymi. 
Na moich koncertach staram się 
pokazać szerokie spektrum te-

matyczne i gatunkowe, prezen-
towanych przeze mnie utworów 
- dodaje Patrycja Kamola.

(aj)
Fot.(arch. PK)
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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

Krasnal Europark - je-
den z największych pol-
skich lunaparów poja-
wi się w tym tygodniu w 
Lubinie!

W sezonie 2017 z Krasnalem 
czeka  jeszcze więcej emocji, na 
zakręconym maksymalnie i do 
granic możliwości Break Dance-
rz’e. Wiele ekstremalnych wra-
żeń, na wirującej i zapierającej 
dech w piersiach łapie wzbicie 
się niczym ptak na rodzinnej ka-
ruzeli Hollywood, przypomina-
jącej klasyczny Diabelski Młyn. 
Poczucie wiatru we włosach, 
podczas jazdy na długiej na pra-
wie 30 metrów kolejce górskiej. 
Dużo zderzeń z uśmiechem i 
zdarzeń na autkach, przeznaczo-
nych dla całej rodziny na Auto-
dromie. Spotkanie ze Shrekiem, 
Pokemonami, żabą Crazy Frog i 
innymi bohaterami na wyjątko-
wej, bajkowej karuzeli.

To jednak nie wszystko! Krasnal 
Europark to bowiem ponad 20 
urządzeń i karuzel do wyboru a 
dodatkowo również Euro-Bun-
gee, suchy basen, trampoliny, 
strzelnice, loterie, bujaki, cym-
bergaje, urządzenia sprawno-
ściowe. Nie zabraknie także pa-
miątek, balonów, zabawek dla 
najmłodszych, popcornu i cukro-
wej waty. Tutaj każdy więc znaj-
dzie coś dla siebie.

Europark Krasnal - to ceniona 
od lat marka i najlepsze wesołe 
miasteczko ostatnich sezonów. 
To laureat licznych nagród, do-

ceniany zarówno przez sympa-
tyków wesołych miasteczek oraz 
specjalistów i znawców, tworzą-
cych portale branżowe.  Luna-
park miał również swój epizod 
poza granicami naszego kraju w 
Estonii i był to do tej pory jedy-
ny taki przypadek kiedy polskie 
wesołe miasteczko zdecydowało 
się z sukcesem odwiedzić inny 
kraj i przenieść się z całym tabo-
rem poza granice Polski. Krasnal 
w internecie:www.krasnaleuro-
park.pl

Mieszkańców Lubina i regionu 
zapraszamy w tym tygodniu na 
plac przy ulicy Paderewskiego 
(Błonia) od 14 do 17 września 
2017 (czwartek - niedziela). 
Godziny otwarcia lunaparku:
czwartek, piątek od 14:00
sobota, niedziela od 11:00

(Europark)
Fot.(europark)

Europark Krasnal  w Lubinie!
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Polacy niewiele wiedzą 
na temat systemu ubez-
pieczeń społecznych – 
tylko 7 proc. z nich pre-
zentuje poziom wiedzy, 
który można uznać za 
zadowalający. Dla du-
żej części społeczeństwa 
mechanizmy systemu 
ubezpieczeń społecznych 
są nieznane lub niezro-
zumiałe. Polacy oczeku-
ją, że to państwo zadba 
o ich zabezpieczenie na 
starość, ale przynaj-
mniej część z tych osób 
nie wiąże tego z własną 
aktywnością i odprowa-
dzaniem składek.  

ZUS przez niemałą część 
społeczeństwa jest postrzega-
ny, jako w pełni samodzielny 
twór, który sam ustala kształt 
systemu emerytalnego, de-
cyduje o wysokości składek, 
zbiera pieniądze do swoje-
go budżetu, ustala, komu i 
w jakiej wysokości wypłaci 
świadczenia. Wyniki badań 
jasno pokazują konieczność 
edukowania społeczeństwa 
w zakresie zabezpieczenia 
społecznego, dlatego ZUS od 
kilku lat zaprasza licealistów 
do udziału w projekcie „LEK-
CJE Z ZUS’’. 

Upowszechnianie...
... wiedzy o istocie ubezpie-
czeń społecznych i zasadach 
funkcjonowania tego systemu 
wśród ludzi młodych pozwoli 
im na świadome podejmowa-
nie decyzji dotyczących ich 
dorosłego życia i ułatwi po-
ruszanie się w świecie umów 
o prace i umów cywilnopraw-
nych. 

- To nasz autorski projekt, któ-
ry ruszył w 2013 r. Jego zada-
niem jest edukacja młodzieży, 
która po ukończeniu szkoły 
trafi na rynek pracy – mówią 

Iwona Kowalska Regional-
ny Rzecznik Prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku.  – Mło-
dzież zdobywa praktyczną 
wiedzę o tym jak działa nasz 
system emerytalny i dlaczego 
samemu trzeba oszczędzać 
na starość a także rywalizuje 
poprzez udział w Olimpia-
dzie Wiedzy „Warto wiedzieć 
więcej o ubezpieczeniach 
społecznych” – dodaje Iwona 
Kowalska. 

W ubiegłym...
... roku laureaci Olimpiady 
dostawali dodatkowe punktu 
i indeksy na niektóre z Ucze-
ni Wyższych. W Olimpiadzie 
organizowanej przez ZUS w 
roku szkolnym 2016/2017 
wzięło udział ponad 24 tysią-
ce uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych z całej Polski. Do 
finału Olimpiady Wiedzy za-
kwalifikowało się 20 najlep-
szych szkół. W finale wzięli 
udział uczniowie z dwóch 
dolnośląskich szkół: z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bra-
ci Śniadeckich w Zgorzelcu i 
Zespołu Szkół nr 3 w Dzier-
żoniowie. 
 
ZUS zaprosił...
... do swoich projektów edu-
kacyjnych także młodzież 
z gimnazjów a w tym roku 
także ostatnie klasy szkół 
podstawowych. Uczestnicy 
,,Projektu z ZUS” będą mu-
sieli przygotować materiał 
wyjaśniający, dlaczego ubez-
pieczenia społeczne są waż-

ne dla społeczeństwa. Formy 
wykonania pracy są bardzo 
różne może to być film, pla-
kat, komiks lub animowana 
prezentacja. Wszystkie prace 
wezmą udział w konkursie. W 
poprzedniej edycji konkursu 
wyróżnienie w kategorii pla-
kat otrzymały gimnazjalistki 
ze Szczawna Zdroju za prace 
zatytułowaną „Idź przez ży-
cie wielkim susem, bądź bez-
pieczny z SuperZUSem”. 

Uczestnicy obydwu projek-
tów mogą liczyć na pomoc 
ekspertów ZUS, którzy pro-
wadzą lekcje i udzielają wy-
jaśnień. Zakład przygotował 
także materiały zarówno w 
wersji papierowej jak i elek-
tronicznej. 

Zgłoszenia...
... szkół do udziału w projek-
tach edukacyjnych przyjmują:
Wrocław: Joanna Małolepszy  
71 360 60 72 mail Joanna.Ma-
lolepszy@zus.pl 
Wałbrzych: Magdalena Wal-
ter 74 649 73 70 mail Magda-
lena.Walter@zus.pl
Legnica: Emilia Nowakowska 
76 876 41 63 mail Emilia.No-
wakowska@zus.pl 

Projekt objęty jest honoro-
wym patronatem Ministra 
Edukacji Narodowej oraz Mi-
nistra Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej.

(ikzus)

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

położonych na terenie Miasta i Gminy:

1. Sokołowiec
Działka o nr ew. 45/1 o pow. 0,0152 ha po-
łożna w obrębie wsi Sokołowiec. Działka 
o regularnym kształcie, płaska, stanowiąca 
drogę gruntową, przy granicy przebiega as-
faltowa droga dojazdowa.
Księga wieczysta: LE1Z/00042511/8
Cena wywoławcza nieruchomości:    
3 000,00 zł          
Wadium: 30,00 zł

2. Świerzawa Plac Wolności 19
Lokal użytkowy o pow. 95,33 m2 oraz pom. 
przynależne o pow. 49,78 m2 położony 
na parterze budynku i składa się z 6 pom. 
użytkowych, 2 przedsionków, WC i 2 pom. 
strychowych. Lokal od kilku lat nie jest 
użytkowany, w związku z tym jest zdewa-
stowany, przybudówka w bardzo złym sta-
nie technicznym.
Księga wieczysta: 33134.
Cena wywoławcza nieruchomości:    
46 500,00 zł         
Wadium: 6 975,00 zł

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej 
wysokości winno wpłynąć na konto depozy-
towe Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie 
PBS ZŁOTORYJA O/ŚWIERZAWA nr 
21 8658 1019 0000 0172 2000 0050 
z oznaczeniem nieruchomości - nie później 
niż do dnia 4 października 2017 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Świerzawie przy Pla-
cu Wolności 60, pokój numer 5 w dniu 11 
października 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 Świe-
rzawie i umieszczenie na stronie interneto-
wej 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 telefonicz-
nie 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 nie-
ruchomościami ( 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 nierucho-
mości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu:

1. Działka 126/7 o pow. 0,0027 ha położona w Świerzawie przy Placu Wol-
ności (zab. wiatą)
2. Działka 54 o pow. 0,6700 ha położona w Gozdnie
3. Działka 63 o pow. 0,1200 ha położona w Gozdnie
4. Działka 194/6 o pow. 0,0026 ha położona w Świerzawie przy ul. Jelenio-
górskiej (zab. budynkiem gospodarczym)

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

Edukacja przede wszystkim
BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
położonej na terenie Gminy:

1. Lubiechowa
Działka o nr ew. 614/4 o pow. 0,4646 ha 
położona w miejscowości Lubiechowa. 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, 
o nieregularnym kształcie, płaska. Przy 
granicy działki przebiega gruntowa droga 
dojazdowa. Działka wykorzystana rolniczo, 
porośnięta trawą. Na działce 614/3 ustano-
wiona jest służebnośc gruntowa na rzecz 
każdoczesnego właściciela działki 614/4.
Księga wieczysta: LE1Z/00039894/2
Cena wywoławcza nieruchomości:    
14 000,00 zł          
Wadium: 2 100,00 zł

Wadium w pieniądzu, w wyżej określonej 
wysokości winno wpłynąć na konto depozy-
towe Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie 
PBS ZŁOTORYJA O/ŚWIERZAWA nr 
21 8658 1019 0000 0172 2000 0050.

z oznaczeniem nieruchomości - nie później 
niż do dnia 5 października 2017 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Świerzawie przy Pla-
cu Wolności 60, pokój numer 5 w dniu 11 
października 2017 r. o godz.1200.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiado-
mości przez wywieszenie na okres 30 dni w 
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Świe-
rzawie i umieszczenie na stronie interneto-
wej 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 telefonicz-
nie pod numerem 75/71-35-360 wew. 35

WIĘCEJ NA: GAZETAPIASTOWSKA.PL

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





4 wrzesień 2017

Legniczanin Mirosław Kaczkowski ostatnie tygodnie pracował  nad 
wizualną stroną projektu SkyMelody, ale wśród internautów znany 
jest ze swoich pięknych zdjęć. 
Jego legnickie „fotki” na jednym portali społecznościowych są szczególnie 
„lajkowane”. Na łamach SkyCenterNews prezentujemy skromny „mix” 
dolnośląskich zdjęć Pana Mirosława. Poznajecie gdzie były robione?

(sz)

W obiektywie

Maurizio zaprasza!
Droga Maurizio Capillo do Legnicy była długa, ale dwudziestoletnie doświadczenie jakie 
zdobył pracując w różnych miejscach  na świecie, gwarantuje gościom „U Włocha Maurizio”, 
wysoką jakość kuchni.
Maurizio pochodzi z Sycylii,  gdzie  w okolicach Agrigento, na południowym wybrzeżu wyspy, stawiał 
pierwsz kroki w gastronomii. Oczywiście, jak to w słonecznej Italii bywa, była to pizzeria.
Później w Londynie szefował włoskiej restauracji w pobliżu Heathrow Airport. Zapewne niejeden z 
naszych Czytelników, odwiedzając Londyn, próbował dań z kuchni Maurizio.
Ze względów osobistych Londyn postanowił zamienić  na Polskę. Ale Legnica to był zupełny przypadek. Akurat Galeria Gwarna oferowała miejsce na 
restaurację. Maurizio planował otworzyć własną firmę. Trafił na ogłoszenie, a za nim do Legnicy. Języka polskiego  nauczył się od zera, rozmawiając 
z klientami. I tak minęło już osiem lat...
- Wbrew pozorom kuchnia włoska jest prosta – mówi Maurizio. - Wszystkie dania przyrządzamy sami. Menu jest tak skomponowane, że bez proble-
mu możemy oferować codziennie świeże dania. Oczywiście wszystkie podstawowe składniki, oprócz owoców i warzyw mamy z Italii. Ale o dziwo, 
nawet nasi klienci, którzy wrócili z urlopów z Włoch, twierdzą, że nasze dania są smaczniejsze od tych, które na przykład jedli kilka dni wcześniej w 
Rzymie czy Mediolanie!

(sz)

Fo
t. 

(m
)

Zapraszamy: Legnica  ul. Złotoryjska. Galeria Gwarna (pierwsze piętro)
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Latino ladies
Zapraszamy   na wyjąt-
kowe zajęcia, które roz-
poczną się od październi-
ka w każdy poniedziałek 
o godz: 18:00 - Latino la-
dies’ styling.

JOANNA...
... Migalska - absolwent-
ka AWF we Wrocławiu, 
instruktor Salsation, tan-
cerka zespołów: Profe-
sjonalny Zespół Tańca 
Współczesnego Pretekst, 
Agencja Artystyczna 
Dance and Sport Wro-
cław, Cheerleaders Śląsk 
Wrocław, Cheerleaders 
Atlas Wrocław, Agen-
cja Artystyczna Maroka, 
Agencja Artystyczna Dia-
mond Girls Wrocław. Bra-
ła udział w teledyskach 
zespołów m.in. Ira, Łozo, 
Denzel, Verona, Jason 
McKnight, występowała 
jako tancerka podczas 
koncertów gwiazd: Armin 
van Burren, Doda, Den-
zel, Shaun Baker, Guru 
Gosh Project. Szkolona z 
zakresu Salsy przez Vice 
Mistrza Świata i Mistrza 

Polski w Salsie- Przemka 
Wereszczyńskiego, z za-
kresu Bachaty przez arty-
stę, muzyka i tancerza z 
Noweg Jorku- Josue Jo-
seph (La Epoca).
Zaprasza gorąco na za-
jęcia Latino ladies’ styling 
w poniedziałki o godz. 
18:00.

NATOMIAST ...
... w każdy czwartek  za-
praszamy   na zajęcia  ze 
skoczną Karoliną prowa-
dzącą Jumping Frog o 
godz. 18:00. JUMPING 
FROG jest doskonałą for-
mą aktywności fizycznej, 
która daje maksymalną 
efektywność. W trakcie 
serii ćwiczeń, które trwają 
50 min, podnosimy tętno, 
rzeźbimy ciało, spalamy 
tkankę tłuszczową, ćwi-
czymy koordynację ru-
chową, poprawiamy kon-
dycję oraz produkujemy 
maxymalną ilość endorfin 
dzięki którym czujemy się 
lepiej. Porównywalnie za-
stępujemy nimi 2 godz. 
joggingu i wykonujemy 

1500 standardowych 
brzuszków, więc jeśli te 
dwie aktywności fizyczne 
nie są dla Ciebie przy-
jemne możesz zastąpić je 
właśnie Jumping Frog!
Trening prowadzony jest 
na najwyższej jakości 
trampolinach sportowych, 
które dzięki swojej inno-
wacyjnej konstrukcji za-
pewniają bezpieczeństwo 
i komfort z ich korzysta-
nia.
Warto poświęcić czas 
treningom na trampoli-
nie, by zapewnić sobie 
nie tylko mocne ciało, 
zdrowie, kwitnący wygląd 
zewnętrzny, ale również 
dobrą zabawę i poczucie 
lekkości. Zerwij z rutyną 
zwykłego treningu i za-
cznij skakać.

MObILITYWOD
SkyFitness oferuje tak-
że NOWE zajęcia MOBI-
LITY  z Marcinem. Mo-
bilityWOD jest pełnym 
przewodnikiem rozwiązy-
wania bólu, zapobiegania 
kontuzjom i optymalizacji 

wyników sportowych. Lu-
dzie ewoluują od 2.5 mi-
liona lat, przez co ludzkie 
ciało jest ponadprzecięt-
ne. Podczas gdy ludzie 
rodzą się jako niesamowi-
te maszyny, nie rodzą się 
z odpowiednim oprogra-
mowaniem do jej prowa-
dzenia. MobilityWOD jest 
zaprojektowany do po-
mocy obsługi mechaniki 
organizmu i zapewnienia 
narzędzi do wykonywania 
podstawowych czynności 
związanych z naszym or-
ganizmem.
Najważniejsze z powyż-
szej reguły to: radzenie 
sobie z bólami zapobie-
ganie kontuzjom, opty-
malizacja wyników spor-
towych.
Bez Mobility nie jeste-
śmy w stanie osiągnąć 
dobrych wyników spor-

towych. Jeśli dodatko-
wo mamy siedzący tryb 
pracy, Mobility powinno 
być obowiązkowe. Tak 
naprawdę Mobility po-
winniśmy robić codzien-
nie przez około 20 minut. 
Nie ma takiej możliwości 
aby omijać wykonywanie 
Mobility, które nie wiąże 
się jedynie z treningiem, 
ale również z życiem co-
dziennym, np. pozycją 
zajmowaną za biurkiem.
W skrócie można powie-
dzieć, że jest to zwiększa-
nie mobilności naszego 
ciała, czyli rozciąganie, 
powiększanie zakresu w 
stawach, podstawowe 
techniki masowania oraz 
rozbijania mięśni.
Na Mobility: rozciągamy, 
naciągamy, masujemy, 
ugniatamy, rollujemy, ści-
skamy, uciskamy skur-
czamy i rozkurczamy.
Zapraszamy!

(skyfitness)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że niebawem dołączy do  
zespołu SkyFitness nowa instruktorka Joasia Migalska.

wrzesień 2017
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Przepraszamy!
W pierwszym numerze SkyCenterNews chochlik kompu-
terowy był dla redakcji okrutny. W tekście „Tu można od-
począć”  zmienił  nazwisko jednego z naszych rozmów-
ców. Oczywiście  winny nie jest  komputer, tylko Redakcja.  
Człowiek powinien sprawdzać maszynę. Mamy nadzieję, 
że Pan Adam Wszendybył przyjmie  nasze  przeprosiny. 
Tym bardziej, że w następnym numerze zaprosimy Pana 
Adama do rozmowy o  gastronomiczno-hotelarskich cieka-
wostkach. Jeszcze raz przepraszamy!

Redakcja

POWIERZCHNIE  HANDLOWE 
DO WYNAJĘCIA!

GALERIA GWARNA - LEGNICA

- Nie zmuszamy  do podpisywania umów długoterminowych
- Nie zmuszamy  do otwierania lokalu w niedziele, natomiast  

w soboty sugerujemy otwarcie w godzinach od 10 do 18
- Nasza zasada: Zakupy dla klienta to jest przyjemność!

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW RÓŻNYCH 
BRANŻ, SZCZEGÓLNIE Z RYNKU LOKALNEGO

Kontakt e-mail: biuro@galeriagwarna.pl

Na korcie

Dużym sukcesem zakończyły się „Wakacje z teni-
sem” w legnickiej Galerii Gwarna. Najmłodsi adepci 
tenisa brali udział w zajęciach na korcie w Gwarnej, 
pod okiem trenera Waldemara Albańskiego

Dzieciaki sportowo spę-
dzały czas także  na base-
nie oraz na plaży w Gwar-
nej.
Przypomnijmy, że nowo-
czesna hala tenisowa na 
dachu Galerii Gwarna w 
Legnicy to jedyny obiekt 
w Polsce łączący niezapo-

mniane wrażenia z gry  na 
profesjonalnie przygoto-
wanej nawierzchni z wido-
kami na panoramę całego 
miasta.
Hala jest klimatyzowana, 
oświetlona, a nawierzchnia 
kortów  ze sztucznej trawy 
pozwala na wykonywanie 

ślizgów, jak na korcie z 
mączki ceglanej. Do dys-
pozycji graczy są gardero-
by z natryskami. Tuż obok 
kortów kryty basen, sauna, 
centrum wellness, hotel, 
bar.

Skuteczne metody treningu 
zapewnia 40 lat doświad-
czenia. Szkoła organizuje 
kursy dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. Trenerzy 
prowadzą zajęcia zarówno 
dla początkujących, jak i 
zaawansowanych, dopaso-
wując program do potrzeb 
poszczególnych graczy. 
Początkujących nauczą 
podstaw techniki uderzeń, 
zaawansowanym pomogą 
w udoskonaleniu taktyki i 
poszczególnych elemen-

tów gry. Dysponują rów-
nież specjalistycznym pro-
gramem komputerowym 
umożliwiającym analizę 
nawet poszczególnych faz 
uderzeń. Ponadto doradzą 
w doborze odpowiedniego 
sprzętu tenisowego, a na-
wet elektronicznie nacią-
gną rakietę.

(ba)
Fot (arch.wa)
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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 
452, część działki nr 311/5, część dział-
ki nr  880/9,  część  działki nr 806/7, 
część działki nr 597, część działki nr 
784/1,  część  działki  nr  262/9,  po-
łożone  w obrębie Przemków, zgodnie 
z Zarządzeniem Nr 148/17 Burmistrza 
Przemkowa z dnia 8 września 2017 r.

Burmistrz Przemkowa  informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Przemkowie przy ul. Plac  
Wolności 25 wywieszono wykaz 
nieruchomości przeznaczonej 
do dzierżawy w drodze przetar-
gu pisemnego nieograniczonego, 
z przeznaczeniem  pod  garaż - 
część działki nr 681/22, położona 
w obrębie Przemków,  zgodnie z 
Zarządzeniem Nr 147/17 Burmi-
strza Przemkowa z dnia 8 września 
2017 r.

WÓJT GMINY ZAGRODNO 
OGŁASZA 

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Brochocin, stanowiących własność Gminy Zagrodno.

Przetarg ogranicza się do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne,
 jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu.

(Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 
których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której 

jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo)

Przedmiot przetargu
1. Dz. 279 położona w miejscowości Bro-
chocin,
- łączna pow. 1,3922 ha,
- sposób zagospodarowania: nieruchomość 
wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czynszu 
za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 ha 
(4,18 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 29,00 zł 

Powyższa nieruchomość nie jest objęta 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. W studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Zagrodno” działka ta stanowi 
tereny użytkowane rolniczo

W przetargu mogą brać udział osoby fi-
zyczne spełniające warunki określone w 
przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 
r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j.: 
Dz.U.2016.2052 z późn. zm.), które są rol-
nikami, posiadającymi gospodarstwo rolne 
położone w Gminie Zagrodno.

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w spra-
wie kwalifikacji rolniczych posiadanych 
przez osoby wykonujące działalność rolni-
czą (Dz.U.2012.109):
§ 6. 1. Dowodem potwierdzającym posiada-
nie kwalifikacji rolniczych, o których mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, w zakresie 
wykształcenia rolniczego:
1) wyższego - jest dyplom ukończenia stu-
diów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku wymienionym w § 2;
2) średniego - jest świadectwo lub dyplom 
ukończenia szkoły kształcącej w zawodzie 
wymienionym w § 3 pkt 1 albo - w przypad-
ku gdy na świadectwie ukończenia szkoły 
brak jest informacji o zawodzie - świadec-
two ukończenia szkoły wraz z zaświadcze-
niem, o którym mowa w § 3 ust. 7 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 
dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), po-
twierdzającym, że absolwent kształcił się w 
zawodzie wymienionym w § 3 pkt 1;
3) zasadniczego zawodowego - jest świa-
dectwo ukończenia szkoły z uzyskanym 
tytułem wykwalifikowanego robotnika lub 
dyplom ukończenia szkoły z tytułem wy-
kwalifikowanego robotnika albo dyplom 

uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w 
zawodzie wymienionym w § 3 pkt 2.
2. Dowodem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji rolniczych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, w zakresie 
tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawo-
dowego, lub tytułu zawodowego mistrza w 
zawodzie przydatnym do prowadzenia dzia-
łalności rolniczej, jest świadectwo z tytułem 
wykwalifikowanego robotnika lub dyplom 
z tytułem mistrza, w zawodzie wymienio-
nym w § 5, wydane przez państwową ko-
misję egzaminacyjną, lub świadectwo albo 
zaświadczenie ukończenia trzech stopni 
zespołu przysposobienia rolniczego, albo 
świadectwo ukończenia szkoły przysposo-
bienia rolniczego.
3. Dowodem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji rolniczych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, w zakresie:
1) wykształcenia innego niż rolnicze, w 
przypadku wykształcenia:
a) wyższego - jest dyplom ukończenia stu-
diów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku innym niż wymieniony w § 2,
b) średniego - jest świadectwo ukończenia 
liceum ogólnokształcącego, liceum profi-
lowanego, liceum technicznego, średniego 
liceum zawodowego albo świadectwo lub 
dyplom ukończenia szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe, dającej wykształce-
nie średnie,
c) zasadniczego zawodowego - jest świa-
dectwo ukończenia szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe, dającej wykształce-
nie zasadnicze zawodowe;
2) ukończenia studiów podyplomowych 
związanych z rolnictwem - jest świadectwo 
ich ukończenia wraz z wykazem przedmio-
tów objętych programem studiów oraz ich 
wymiarem godzinowym.
4. Dowodem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji rolniczych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, w zakresie:
1) wykształcenia podstawowego - jest świa-
dectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) gimnazjalnego - jest świadectwo ukoń-
czenia gimnazjum;
3) zasadniczego zawodowego - jest świa-
dectwo ukończenia szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe, dającej wykształce-
nie zasadnicze zawodowe.
§ 7. Dowodem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji rolniczych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b-d ustawy, w zakresie 

posiadanego stażu pracy w rolnictwie, przy:
1) podleganiu ubezpieczeniu społecznemu 
rolników - jest zaświadczenie właściwej 
jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego;
2) prowadzeniu przez osobę przejmującą 
gospodarstwo rolne działalności rolniczej w 
gospodarstwie rolnym o łącznej powierzch-
ni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 
1 ha będącym:
a) jej własnością - jest:
– akt notarialny,
– prawomocne orzeczenie sądu,
– wypis z księgi wieczystej,
– wypis z ewidencji gruntów i budynków,
– zaświadczenie właściwego wójta (burmi-
strza lub prezydenta miasta),
– inne dokumenty, w tym oświadczenia, 
potwierdzające łączną powierzchnię, poło-
żenie i stan prawny posiadanego gospodar-
stwa rolnego,
b) przedmiotem użytkowania wieczystego - 
jest jeden z dokumentów wymienionych w 
lit. a tiret pierwsze-czwarte,
c) przedmiotem dzierżawy - jest jeden z 
dokumentów wymienionych w lit. a tiret 
pierwsze-czwarte lub kopia umowy dzier-
żawy z datą pewną;
3) zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym na 
podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej 
umowy o pracę, przy wykonywaniu pracy 
związanej z prowadzeniem działalności rol-
niczej - jest świadectwo pracy;
4) wykonywaniu pracy związanej z prowa-
dzeniem działalności rolniczej w charak-
terze członka spółdzielni produkcji rolnej 
- jest zaświadczenie o wykonywaniu pracy;
5) odbyciu stażu, o którym mowa w art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z 
późn. zm.3)), obejmującego wykonywanie 
czynności związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej - jest zaświadczenie o 
odbyciu stażu.

Warunkiem zakwalifikowania do uczest-
nictwa w przetargu jest złożenie w ter-
minie do dnia 09 października 2017 r. 
przez zainteresowanego przetargiem, w 
siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno (se-
kretariat) dowodów potwierdzających 
spełnienie n/w kryterium:

- Oświadczenie rolnika indywidualnego o 
osobistym prowadzeniu gospodarstwa rol-
nego (art. 7 ust.1 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 1 

ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni 
użytków rolnych wchodzących w skład go-
spodarstwa rodzinnego w danej gminie (art. 
7 ust. 5 pkt.2 ust.1 ustawy) potwierdzonego 
przez Wójta Gminy) – wzór 3
- Oświadczenie o łącznej powierzchni użyt-
ków rolnych stanowiących własność, użyt-
kowanych wieczyście, będących w samo-
istnym posiadaniu, dzierżawionych przez 
rolnika indywidulanego (art. 7 ust.5 pkt 1 
ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego) – wzór 2
- Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji rolniczych,
- Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
stały na terenie Gminy Zagrodno, 
- Potwierdzenie wniesienia wadium.

Komisja przetargowa po weryfikacji złożo-
nych dokumentów, ustali kandydatów speł-
niających warunki dopuszczające do udzia-
łu w przetargu ograniczonym.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w 
przetargu zostanie wywieszona na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno w dniu 
12 października 2017 r.

WARUNKI PRZETARGU

1. Przetarg odbędzie się w dniu 16 paź-
dziernika 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie 
Urzędu Gminy Zagrodno
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest:
- zakwalifikowanie przez komisje przetar-
gową do uczestnictwa w przetargu,
- wniesienie wadium przelewem na kon-
to Urzędu Gminy Zagrodno nr 27 8658 
0009 0017 3544 2000 0040 najpóźniej do 
dnia  09 października 2017 r. włącznie, z 
adnotacją „przetarg ustny ograniczony na 
dzierżawę gruntów rolnych w Łukaszowie 
część dz. nr ………”. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu środków 
pieniężnych na konto,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z 
przedmiotem i warunkami przetargu,
3. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał prze-
targ od zawarcia umowy dzierżawy.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, któ-
ry wygrał przetarg zaliczone zostanie na po-
czet czynszu dzierżawnego.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, któ-
ry przegra przetarg podlega zwrotowi w cią-

gu trzech dni od odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi pod-
stawę naliczenia czynszu dzierżawnego.
7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na 
czas nieoznaczony. Gmina Zagrodno za-
strzega sobie prawo wypowiedzenia umo-
wy za 3 – miesięcznym okresem wypowie-
dzenia, w przypadku zmiany przeznaczenia 
gruntu oraz może być wypowiedziana przez 
wydzierżawiającego przed upływem termi-
nu, na który została zawarta po uprzednim 
6 – miesięcznym okresem wypowiedzenia 
przez Wydzierżawiającego  w przypadku 
wystąpienia istotnych zmian, okoliczno-
ści powodujących, iż przedmiot dzierżawy 
stanie się Wydzierżawiającemu niezbędny 
z powodu realizacji celów zawartych w 
Uchwale nr XII/141/2001 z dnia 27.04.2001 
r., bądź dla innych ważnych celów.
8. Termin wnoszenia czynszu dzierżawne-
go: do 30 września każdego roku.
9. Dzierżawca zobowiązany będzie do po-
noszenia, oprócz czynszu dzierżawnego 
wszelkich obciążeń publiczno – prawnych 
związanych z przedmiotem dzierżawy, a ob-
ciążających, zgodnie z przepisami, właści-
ciela lub posiadacza nieruchomości, w tym 
podatku od nieruchomości, podatku rolnego 
i leśnego oraz innych obciążeń związanych 
z jego posiadaniem, w tym kosztów ubez-
pieczenia obowiązkowego.
10. W umowie dzierżawy zostanie zawarta 
klauzula, że Wydzierżawiający nie zwra-
ca nakładów czy jakichkolwiek kosztów 
związanych z zagospodarowaniem dzierża-
wionej nieruchomości bez względu na czas 
rozwiązania umowy oraz nie zalicza ich na 
poczet czynszu.
11. Koszty ewentualnego wznowienia gra-
nic ponosi dzierżawca.
12. Wydanie przedmiotu dzierżawy nastąpi 
najpóźniej do dnia 31 października 2017 r.

Wójt Gminy Zagrodno może odwołać ogło-
szony przetarg z uzasadnionej przyczyny 
informując o tym niezwłocznie w formie 
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji dot. przedmio-
towych nieruchomości można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Zagrodno, 
pok. nr 23 lub telefonicznie 76 8773 396 
wew. 106

Wójt Gminy Zagrodno
(-) Tadeusz Szklarz
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WÓJT GMINY ZAGRODNO 
OGŁASZA 

I przetarg ustny ograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych we wsi Łukaszów, stanowiących własność Gminy Zagrodno.

Przetarg ogranicza się do rolników indywidualnych, w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni 
miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu.

(Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łącz-
na powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z 

nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo)

Przedmiot przetargu
1. Część dz. nr 144/35, cz. dz. 144/36 po-
łożona w miejscowości Łukaszów,
- łączna pow. 5,8983 ha,
- sposób zagospodarowania: nierucho-
mość wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 
ha (17,69 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 123,00 zł 

2. Część dz. nr 144/35, cz. dz. 144/36, cz. 
dz. nr 144/28 położona w miejscowości 
Łukaszów,
- łączna pow. 15,2858 ha,
- sposób zagospodarowania: nierucho-
mość wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 
ha, (45,86 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 314,00 zł

3. Część dz. nr 144/34 położona w miej-
scowości Łukaszów,
- łączna pow. 1,6967 ha,
- sposób zagospodarowania: nierucho-
mość wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 
ha, (5,09 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 41,00 zł

4. Część dz. nr 144/28, cz. dz. 144/33, cz. 
dz. nr 144/34 położona w miejscowości 
Łukaszów,
- pow. 3,3501 ha,
- sposób zagospodarowania: nierucho-
mość wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 
ha, (10,05 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 69,00 zł

5. Część dz. nr 144/25, cz. dz. 144/29, cz. 
dz. nr 144/31, cz. dz. nr 144/34 położona 
w miejscowości Łukaszów,
- pow. 4,1734 ha,
- sposób zagospodarowania: nierucho-
mość wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 
ha, (12,52 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 86,00 zł

6. Część dz. nr 144/26, cz. dz. 144/29, cz. 
dz. nr 144/31, cz. dz. nr 144/32, cz. dz. nr 
144/33, cz. dz. nr 144/34 położona w miej-
scowości Łukaszów,
- pow. 13,1275 ha,
- sposób zagospodarowania: nierucho-
mość wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 
ha, (39,38 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 269,00 zł

7. Część dz. nr 144/35 położona w miej-
scowości Łukaszów,
- pow. 4,4553 ha,
- sposób zagospodarowania: nierucho-
mość wykorzystywana rolniczo,
- cena wywoławcza rocznej stawki czyn-
szu za dzierżawę gruntu: 3 q pszenicy za 1 

ha, (13,37 q pszenicy za działkę)
- wysokość wadium: 92,00 zł
Powyższa nieruchomość objęta jest miej-
scowym planem zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonego Uchwałą nr 
XII/141/2001 z dnia 27.04.2001 r. Teren 
oznaczony symbolem 3/2000 UC, KS,RPO 
-  tereny usług, handlu hurtowego, gastro-
nomii, obsługi komunikacyjnej i rolnictwa,  
4/2000 PBS – tereny zabudowy przemysło-
wej, baz, składów i magazynów, produkcji 
budowlanej oraz przetwórstwa, 5/2000 ZI 
i 6/2000 ZI - tereny zieleni izolacyjnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fi-
zyczne spełniające warunki określone 
w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 
2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 
(t.j.: Dz.U.2016.2052 z późn. zm.), które 
są rolnikami, posiadającymi gospodarstwo 
rolne położone w Gminie Zagrodno.

„Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w 
sprawie kwalifikacji rolniczych posiada-
nych przez osoby wykonujące działalność 
rolniczą (Dz.U.2012.109):
§ 6. 1. Dowodem potwierdzającym posia-
danie kwalifikacji rolniczych, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, w 
zakresie wykształcenia rolniczego:
 1) wyższego - jest dyplom ukończenia 
studiów pierwszego stopnia, drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magister-
skich na kierunku wymienionym w § 2;
 2) średniego - jest świadectwo lub dy-
plom ukończenia szkoły kształcącej w 
zawodzie wymienionym w § 3 pkt 1 albo 
- w przypadku gdy na świadectwie ukoń-
czenia szkoły brak jest informacji o zawo-
dzie - świadectwo ukończenia szkoły wraz 
z zaświadczeniem, o którym mowa w § 3 
ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w spra-
wie świadectw, dyplomów państwowych i 
innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, 
poz. 624), potwierdzającym, że absolwent 
kształcił się w zawodzie wymienionym w 
§ 3 pkt 1;
 3) zasadniczego zawodowego - jest świa-
dectwo ukończenia szkoły z uzyskanym 
tytułem wykwalifikowanego robotnika lub 
dyplom ukończenia szkoły z tytułem wy-
kwalifikowanego robotnika albo dyplom 
uzyskania tytułu zawodowego lub dyplom 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w 
zawodzie wymienionym w § 3 pkt 2.
2. Dowodem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji rolniczych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, w zakresie 
tytułu kwalifikacyjnego lub tytułu zawo-
dowego, lub tytułu zawodowego mistrza 
w zawodzie przydatnym do prowadzenia 
działalności rolniczej, jest świadectwo z 
tytułem wykwalifikowanego robotnika 
lub dyplom z tytułem mistrza, w zawo-
dzie wymienionym w § 5, wydane przez 
państwową komisję egzaminacyjną, lub 
świadectwo albo zaświadczenie ukończe-
nia trzech stopni zespołu przysposobienia 
rolniczego, albo świadectwo ukończenia 
szkoły przysposobienia rolniczego.
3. Dowodem potwierdzającym posiadanie 

kwalifikacji rolniczych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, w zakresie:
1) wykształcenia innego niż rolnicze, w 
przypadku wykształcenia:
a) wyższego - jest dyplom ukończenia stu-
diów pierwszego stopnia, drugiego stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich na 
kierunku innym niż wymieniony w § 2,
b) średniego - jest świadectwo ukończenia 
liceum ogólnokształcącego, liceum profi-
lowanego, liceum technicznego, średniego 
liceum zawodowego albo świadectwo lub 
dyplom ukończenia szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe, dającej wykształ-
cenie średnie,
c) zasadniczego zawodowego - jest świa-
dectwo ukończenia szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe, dającej wykształ-
cenie zasadnicze zawodowe;
2) ukończenia studiów podyplomowych 
związanych z rolnictwem - jest świa-
dectwo ich ukończenia wraz z wykazem 
przedmiotów objętych programem stu-
diów oraz ich wymiarem godzinowym.
4. Dowodem potwierdzającym posiadanie 
kwalifikacji rolniczych, o których mowa w 
art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, w zakresie:
1) wykształcenia podstawowego - jest 
świadectwo ukończenia szkoły podstawo-
wej;
2) gimnazjalnego - jest świadectwo ukoń-
czenia gimnazjum;
3) zasadniczego zawodowego - jest świa-
dectwo ukończenia szkoły prowadzącej 
kształcenie zawodowe, dającej wykształ-
cenie zasadnicze zawodowe.
§ 7. Dowodem potwierdzającym posia-
danie kwalifikacji rolniczych, o których 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b-d ustawy, 
w zakresie posiadanego stażu pracy w rol-
nictwie, przy:
1) podleganiu ubezpieczeniu społecznemu 
rolników - jest zaświadczenie właściwej 
jednostki organizacyjnej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego;
2) prowadzeniu przez osobę przejmującą 
gospodarstwo rolne działalności rolniczej 
w gospodarstwie rolnym o łącznej po-
wierzchni użytków rolnych wynoszącej co 
najmniej 1 ha będącym:
a) jej własnością - jest:
– akt notarialny,
– prawomocne orzeczenie sądu,
– wypis z księgi wieczystej,
– wypis z ewidencji gruntów i budynków,
– zaświadczenie właściwego wójta (burmi-
strza lub prezydenta miasta),
– inne dokumenty, w tym oświadczenia, 
potwierdzające łączną powierzchnię, po-
łożenie i stan prawny posiadanego gospo-
darstwa rolnego,
b) przedmiotem użytkowania wieczystego 
- jest jeden z dokumentów wymienionych 
w lit. a tiret pierwsze-czwarte,
c) przedmiotem dzierżawy - jest jeden z 
dokumentów wymienionych w lit. a tiret 
pierwsze-czwarte lub kopia umowy dzier-
żawy z datą pewną;
3) zatrudnieniu w gospodarstwie rolnym 
na podstawie umowy o pracę lub spół-
dzielczej umowy o pracę, przy wykonywa-
niu pracy związanej z prowadzeniem dzia-
łalności rolniczej - jest świadectwo pracy;

4) wykonywaniu pracy związanej z pro-
wadzeniem działalności rolniczej w cha-
rakterze członka spółdzielni produkcji 
rolnej - jest zaświadczenie o wykonywa-
niu pracy;
5) odbyciu stażu, o którym mowa w art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z 
późn. zm.3)), obejmującego wykonywanie 
czynności związanych z prowadzeniem 
działalności rolniczej - jest zaświadczenie 
o odbyciu stażu.

Warunkiem zakwalifikowania do 
uczestnictwa w przetargu jest złożenie w 
terminie do dnia 09 października 2017 r. 
przez zainteresowanego przetargiem, w 
siedzibie Urzędu Gminy Zagrodno (se-
kretariat) dowodów potwierdzających 
spełnienie n/w kryterium:

- Oświadczenie rolnika indywidualnego o 
osobistym prowadzeniu gospodarstwa rol-
nego (art. 7 ust.1 w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 
1 ustawy z dnia 11.04.2003 r. o kształto-
waniu ustroju rolnego) oraz o łącznej po-
wierzchni użytków rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rodzinnego w danej 
gminie (art. 7 ust. 5 pkt.2 ust.1 ustawy) 
potwierdzonego przez Wójta Gminy) – 
wzór 3
- Oświadczenie o łącznej powierzchni 
użytków rolnych stanowiących własność, 
użytkowanych wieczyście, będących w 
samoistnym posiadaniu, dzierżawionych 
przez rolnika indywidulanego (art. 7 ust.5 
pkt 1 ustawy 
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu 
ustroju rolnego) – wzór 2
- Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji rolniczych,
- Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt 
stały na terenie Gminy Zagrodno, 
- Potwierdzenie wniesienia wadium.

Komisja przetargowa po weryfikacji zło-
żonych dokumentów, ustali kandydatów 
spełniających warunki dopuszczające do 
udziału w przetargu ograniczonym.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału 
w przetargu zostanie wywieszona na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy Zagrodno w 
dniu 12 października 2017 r.

WARUNKI PRZETARGU

1. Przetarg na każdą działkę oddzielnie od-
będzie się w dniu 16 października 2017 r. 
o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Gminy 
Zagrodno
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu 
jest:
- zakwalifikowanie przez komisje przetar-
gową do uczestnictwa w przetargu,
- wniesienie wadium przelewem na kon-
to Urzędu Gminy Zagrodno nr 27 8658 
0009 0017 3544 2000 0040 najpóźniej do 
dnia 09 października 2017 r. włącznie, z 
adnotacją „przetarg ustny ograniczony na 
dzierżawę gruntów rolnych w Łukaszowie 
część dz. nr ………”. Za datę wniesienia 
wadium uważa się datę wpływu środków 

pieniężnych na konto,
- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z 
przedmiotem i warunkami przetargu,
3. Wadium ulega przepadkowi w razie 
uchylenia się uczestnika, który wygrał 
przetarg od zawarcia umowy dzierżawy.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który wygrał przetarg zaliczone zostanie 
na poczet czynszu dzierżawnego.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika, 
który przegra przetarg podlega zwrotowi 
w ciągu trzech dni od odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
6. Cena osiągnięta w przetargu stanowi 
podstawę naliczenia czynszu dzierżawne-
go.
7. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na 
okres trzech lat. Gmina Zagrodno zastrze-
ga sobie prawo wypowiedzenia umowy za 
3 – miesięcznym okresem wypowiedze-
nia, w przypadku zmiany przeznaczenia 
gruntu oraz może być wypowiedziana 
przez wydzierżawiającego przed upły-
wem terminu, na który została zawarta po 
uprzednim 6 – miesięcznym okresem wy-
powiedzenia przez Wydzierżawiającego  
w przypadku wystąpienia istotnych zmian, 
okoliczności powodujących, iż przedmiot 
dzierżawy stanie się Wydzierżawiające-
mu niezbędny z powodu realizacji celów 
zawartych w Uchwale nr XII/141/2001 z 
dnia 27.04.2001 r., bądź dla innych waż-
nych celów.
8. Termin wnoszenia czynszu dzierżawne-
go: do 30 września każdego roku.
9. Dzierżawca zobowiązany będzie do po-
noszenia, oprócz czynszu dzierżawnego 
wszelkich obciążeń publiczno – prawnych 
związanych z przedmiotem dzierżawy, a 
obciążających, zgodnie z przepisami, wła-
ściciela lub posiadacza nieruchomości, w 
tym podatku od nieruchomości, podatku 
rolnego i leśnego oraz innych obciążeń 
związanych z jego posiadaniem, w tym 
kosztów ubezpieczenia obowiązkowego.
10. W umowie dzierżawy zostanie zawarta 
klauzula, że Wydzierżawiający nie zwra-
ca nakładów czy jakichkolwiek kosztów 
związanych z zagospodarowaniem dzier-
żawionej nieruchomości bez względu na 
czas rozwiązania umowy oraz nie zalicza 
ich na poczet czynszu.
11. Koszty ewentualnego wznowienia gra-
nic ponosi dzierżawca.
12. Wydanie przedmiotu dzierżawy na-
stąpi najpóźniej do dnia 31 października 
2017 r.

Wójt Gminy Zagrodno może odwołać 
ogłoszony przetarg z uzasadnionej przy-
czyny informując o tym niezwłocznie w 
formie właściwej dla ogłoszenia o prze-
targu.

Szczegółowych informacji dot. przedmio-
towych nieruchomości można uzyskać w 
Urzędzie Gminy Zagrodno, 
pok. nr 23 lub telefonicznie 76 8773 396 
wew. 106

Wójt Gminy Zagrodno 
(-) Tadeusz Szklarz


