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Dożywocie za uduszenie
ciężarnej partnerki

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski powierzył pełnienie
funkcji swego zastępcy Krzysztofowi Duszkiewiczowi. Nowy
wiceprezydent jest legniczaninem, ma 42 lata, posiada 12-letnie doświadczenie samorządowe w gminie Legnickie Pole.
						 >>2

Sąd Okręgowy w Legnicy uznał racje prokuratora i skazał Zbigniewa Józefa K. na dożywotnie więzienie. Rok temu w Jaworze skazany udusił szalikiem swą 31-letnią partnerkę, bo był
zazdrosny o innych mężczyzn. Kobieta była w ciąży. 		
						 >>3
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Duszkiewicz u boku Krzakowskiego
Prezydent Legnicy Tadeusz
Krzakowski powierzył pełnienie funkcji swego zastępcy
Krzysztofowi Duszkiewiczowi. Nowy wiceprezydent jest
legniczaninem, ma 42 lata,
posiada 12-letnie doświadczenie samorządowe w gminie Legnickie Pole.
W obecności prezydenta Legnicy i jego bliskich
współpracowników Krzysztof Duszkiewicz złożył uroczyste ślubowanie: – Na zajmowanym stanowisku będę
służyć państwu polskiemu i
wspólnocie samorządowej,
przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie
powierzone mi zadania – powiedział.
- Pan Krzysztof pełni
funkcję mojego drugiego zastępcy. Bardzo wysoko cenię
jego bogate doświadczenie
samorządowe. Analizowałem szereg kandydatur, ale tę
uznałem za najlepszą – powiedział Tadeusz Krzakowski.
- Zrobię wszystko, by nie

zawieźć zaufania pana prezydenta – mówił nowy zastępca.
Krzysztof Duszkiewicz
zajmować się będzie kilkoma dziedzinami działalności Urzędu Miasta: oświatą,
pomocą społeczną, kulturą i
sportem. Wcześniej obszary
te nadzorowała Dorota Purgal, która przeszła na emeryturę.
Z wykształcenia jest
ekonomistą, absolwentem,
a obecnie doktorantem na
Akademii Ekonomicznej we
Wrocławiu ze specjalnością w
sferze finansów publicznych.
Ukończył szereg studiów
podyplomowych. Przez 12
lat pracował w samorządzie
i Urzędzie Gminy Legnickie Pole. Piastował funkcje
wiceprzewodniczącego Rady
Gminy (2002-2006), sekretarza gminy (2007-2015)
oraz zastępcy wójta (od roku
2015). W 2014 roku wojewoda odznaczył go honorową
złotą odznaką Zasłużonego
dla Województwa Dolnośląskiego. Jest członkiem

Dolnośląskiej Rady Gospodarczej przy Marszałku Województwa.
Krzysztof Duszkiewicz
jest aktywnym strażakiem

ochotnikiem. Uwielbia motoryzację i motocykle. Lubi
turystykę pieszą i rowerową,
siatkówkę i modelarstwo. Za
kilka miesięcy powiększy mu

się rodzina.
Źródło: Urząd Miasta w
Legnicy
FOT. URZĄD MIASTA
W LEGNICY

Rasistowski incydent w autobusie MPK
Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne w Legnicy
wyraża ubolewanie z powodu
incydentu, do którego doszło
na obsługiwanej przez nie
linii. We wtorek przed południem jedna z pasażerek
zażądała wezwania policji i
wyproszenia z autobusu kobiety ubranej w burkę. "Akty
ksenofobii, agresji i odrzucenia są sprzeczne z demokratycznymi wartościami wyznawanymi w naszym kraju i
mieście" - pisze prezes Zdzisław Bakinowski.
Pasażerka
zareagowała histerycznie: podeszła do

kierowcy i zażądała, by wezwał policję, bo w autobusie
jedzie kobieta w burce. Kierowca starał się załagodzić
sytuację. Próbował porozmawiać z obu pasażerkami.
Pani, która przez obecność
muzułmanki czuła się zagrożona, nie przyjmowała
jednak żadnych argumentów.
Na następnym przystanku
wysiadła.
Policja o tym zdarzeniu
nic nie wie. - Nie dostaliśmy
zgłoszenia - mówi mł. asp.
Iwona Król-Szymajda, oficer
prasowa.
Prezes Zdzisław Baki-

nowski wydał po tym incydencie oświadczenie, w którym jednoznacznie opowiada
się przeciwko nietolerancji.
W imieniu kierownictwa i
załogi MPK przeprasza kobietę, którą spotkała ta niemiła przygoda.
"We wtorek, 6 lutego w
godzinach przedpołudniowych w autobusie linii 11
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Legnicy doszło do przykrego incydentu. Jedna z pasażerek
zażądała wyproszenia z autobusu i wezwania policji, gdyż
poczuła się zagrożona obec-

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 w budynku położonym w Legnicy
przy ulicy Głogowskiej 42.
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Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu

Legnica ul. Głogowska 42,
KW Nr LE1L00089341/5
Budynek mieszkalny,
4- kondygnacyjny,
uzbrojony w sieć gazową,
wodno-kan.,energetyczną

Działka nr 787 o pow.
1107 m² ,Obręb Czarny
Dwór, lokal mieszkalny nr 7
położony na III piętrze
o pow. 15,88 m2 i 7,85 m2

Skład lokalu

Pokój, kuchnia,
piwnica nr 05

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

25.000,00 zł
(9.000,00 zł)
3.000,00 zł

Legnica ul. Wrocławska
251
KW Nr LE1L/00041379/2
Budynek mieszkalno-użytkowy, 3-kondygnacyjny z
poddaszem użytkowym,
teren uzbrojony

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 09.03.2018 r. o godz.11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Matusiak-tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu
-Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Odrzucamy wszelkie przejawy agresji i ksenofobii,
naruszające swobody obywatelskie. Wiedząc, że mieszkańcy Legnicy podzielają te
przekonania, kierujemy słowa przeprosin do Pani, której
dobra osobiste mogły być narażone na szwank."
Miesiąc temu po internecie krążyło wraz z rasistowskimi
komentarzami
zrobione w Legnicy zdjęcie
kobiety w burce. W obronę
muzułmanki zaangażowała
się wówczas Miriam Shahed
z Fundacji Estera.
Piotr Kanikowski

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Dz. nr 71/1 o pow. 599m2,
obręb Piekary
Lokal mieszkalny nr 4
na I piętrze

Skład lokalu

pokój, kuchnia,
poddasze,
3 pomieszczenia
gospodarcze i wc,
piwnica nr 6
30,71 m2
29,78m2

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
110.000,00 zł
/23. 600,00 zł/
11.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 09.03.2018 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Agnieszka Romanowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu
-Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

nością innej kobiety, ubranej
w burkę.” - pisze Bakinowski
w oświadczeniu przesłanym
do mediów. „Kierownictwo i
załoga Miejskiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego
w Legnicy wyraża głębokie
oburzenie i ubolewanie zaistniałym faktem nietolerancji. Akty ksenofobii, agresji
i odrzucenia są sprzeczne z
demokratycznymi wartościami wyznawanymi w naszym
kraju i mieście. Komunikacja publiczna w Legnicy jest
przyjazna dla każdego pasażera i obdarza szacunkiem
wszystkich swych klientów.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 251
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Zawołanie
„Ratujmy
demokrację!” nie działa. To
tak, jakby ktoś zakrzyknął:
„Ratujmy powietrze!” - ludzie w pierwszym odruchu
się zaniepokoją, może nawet
ktoś pobiegnie ratować powietrze, ale zaraz większość
wzruszy ramionami, bo skoro da się oddychać, to po co
ta panika. Znajdą się tacy,
którzy w głównym wydaniu telewizyjnego dziennika
będą robić teatralne wdechy
i wydechy, by udowodnić
reszcie społeczeństwa, że
powietrza jest tyle samo co
zawsze.
Polacy mogą wyrażać
swoje poglądy. Odbywają się
demonstracje. Pracuje Sejm
i Senat. Prezydent i Trybunał Konstytucyjny stoją
na straży Konstytucji. W
mediach panuje pluralizm.
Przygotowywane są demokratyczne wybory. Polska
wstaje z kolan. I jednocześnie podnosi się z ruiny,
w którą wpędziły ją rządy
Platformy Obywatelskiej.
Tak to wygląda z perspektywy człowieka, któremu do
oddychania wystarczy telewizor.
Nawet jak ktoś się dusi
- jakiś Piotr S., jacyś ekolodzy z Puszczy Białowieskiej,
feministki,
cudzoziemcy,
Obywatele RP – to daleko
od kamer TVP. Legniczanie przecież nie potykają się
o policyjne płoty, ustawione przeciwko Polakom pod
Sejmem i na Krakowskim
Przedmieściu. Jeśli nie liczyć wymierzonego w kodziarzy incydentu z 2016
roku, nikt ich za poglądy
nie wynosi z ulicy do suk,
nie szarpie, nie upokarza,
nie zastrasza i nie ciąga po
sądach. Ludzie jeszcze nie
rozumieją, po co im prawa
mniejszości, wolność zgromadzeń, niezawisłe i niezależne sady, wolne media,
Konstytucja albo Trybunał
Konstytucyjny. Problem w
tym, że gdy zrozumieją, będzie za późno.
Nie jestem przekonany,
że rzeźba Jacquesa Tilly`ego,
która w niedzielę przyjedzie
do Legnicy, przemówi do
wyobraźni lepiej niż przewijane na Facebooku zdjęcia i
filmy z prodemokratycznych
manifestacji pod Sejmem,
antymiesięcznic Obywateli
RP czy strajku kobiet. Na
pewno nie wyobrażam sobie
bardziej dosadnej ilustracji
do tego, co się z nami dzieje, niż straceńczy gest Piotra S. - Szarego Człowieka.
Miejsce, gdzie się podpalił,
służby porządkowe co noc
oczyszczają ze zniczy i co
dzień Polacy zastawiają je
na nowo lampkami oraz
świeżymi kwiatami.
Tak to działa. Wydech.
Wdech. I wydech. Do końca.
Piotr Kanikowski
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Dożywocie za uduszenie partnerki
Sąd Okręgowy w Legnicy
uznał racje prokuratora i skazał Zbigniewa Józefa K. na
dożywotnie więzienie. Rok
temu w Jaworze skazany udusił szalikiem swą 31-letnią
partnerkę, bo był zazdrosny
o innych mężczyzn. Kobieta była w ciąży. Prokuratura
uważa, że nie można pozwolić, by po odsiedzeniu 25 lat
morderca wrócił na wolność.

był nie tylko pod wpływem alkoholu, ale też narkotyków.
Sekcja zwłok Iwony K. potwierdziła, że przyczyną śmierci
było uduszenie i że kobieta była
w ciąży. Podczas przesłuchań,
morderca przyznał się do winy.
Sąd zwrócił uwagę, że czyn
został popełniony w warunkach
recydywy.
- Ze względu na brak w
wyroku skazującym orzeczenia
wnioskowanego przez prokuratora ograniczenia możliwości
skorzystania przez oskarżonego z warunkowego przedterminowego zwolnienia dopiero
po odbyciu 30 lat pozbawienia
wolności, prokurator skierował
wniosek o nadesłanie pisemnego uzasadnienia wyroku, po
zapoznaniu się z którym podejmie decyzję w przedmiocie
wywiedzenia apelacji w kierunku surowszego ograniczenia do
skorzystania przez Zbigniewa Józefa K. z warunkowego
zwolnienia. Bez orzeczenia, jak
wnioskował prokurator, oskarżony będzie mógł ubiegać się
o warunkowe przedterminowe
zwolnienie po odbyciu 25 lat
kary – informuje Lidia Tkaczyszyn.
Piotr Kanikowski

Wyborne pączki z różą, czekoladą i budyniem waniliowym będą w tłusty czwartek
od szóstej rano czekać na legniczan w ich ulubionej Pączkarni Manufaktura przy ul.
Najświętszej Marii Panny 5.

Tajemnica tego smaku
tkwi w unikalnych, opracowanych specjalnie dla
pączkarni recepturach na
ciasto i nadzienie. Bazą
do eksperymentów były
stare sprawdzone przepisy. Wprowadzając do nich
pewne modyfikacje, wymyślono
najpyszniejsze
pączki w Polsce. Ciasto
jest ręcznie wyrabiane, na
wskroś naturalne, pozbawione wszelkich sztucznych dodatków. Nadzienia
powstają ze świeżych owoców, czekolady i innych surowców wysokiej jakości.
Ustawiające się na ul.
Najświętszej Marii Panny
kolejki codziennie potwierdzają, że legniczanie pokochali dobre pączki.
- Jesteśmy przygotowani, aby w tłusty czwartek

zaopatrzyć w pączki kilka
tysięcy legnickich rodzin
– mówią właściciele. - Będziemy pracować do ostatniego klienta. Zapraszamy!
Pączkarnia Manufaktura to dolnośląska marka
obecna w Legnicy od roku.

Pączkarnia Manufaktura
ul. Najświętszej Marii Panny 5b
Legnica

Smak jej wyrobów podbija kolejne miasta. Jeden
z lokali działa w Jeleniej
Górze a inny 25 stycznia
2018 roku otworzył się w
Wałbrzychu, budząc poruszenie wśród łasuchów.
Jeśli jest ktokolwiek, kto
w strachu przed kaloriami dotąd odmawiał sobie
przyjemności zjedzenia dobrego pączka, nie znajdzie
lepszej okazji, by trochę
pofolgować
łakomstwu.
Tłusty czwartek to tłusty
czwartek – powiedzcie sobie, ze na post przyjedzie
jeszcze pora.

Godziny otwarcia: 7 - 21 (pn -pt ), 9 - 21
(sb, niedz)
tel. 726 021 020
Facebook.com/Pączkarnia Manufaktura
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Finał procesu podsumowuje prokurator Lidia Tkaczyszyn,
rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy. – Prokurator
złożył wniosek o wymierzenie
Zbigniewowi K. najwyższej
kary za zbrodnię zabójstwa
przewidzianej w polskim kodeksie karnym, czyli kary dożywotniego pozbawienia wolności.
Wyrokiem z dnia 30 stycznia
2018 roku Sąd Okręgowy w
Legnicy uznał tego oskarżonego za winnego czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia przy
przyjęciu, że pozbawił życia
pokrzywdzoną będącą w ciąży
i wymierzył mu za tę zbrodnię
zawnioskowaną przez prokuratora karę dożywotniego pozbawienia wolności. Ponadto Sąd
zasądził od Zbigniewa K. na
rzecz matki ofiary nawiązkę w

kwocie 20.000,00 złotych oraz
na rzecz córki ofiary nawiązkę w
kwocie 30.000,00 złotych.
Rok temu o tym morderstwie mówił cały Jawor. Zbigniew Józef K. nie był aniołkiem. Nim został aresztowany
za zabójstwo, odsiadywał kary
za rozboje i inne przestępstwa.
Iwonę K., z którą mieszkał,
traktował źle. Bił ją, wyzywał,
popychał. Podobno z zazdrości.
W nocy z 16 na 17 stycznia 2017 roku mieli gościa. Pili
razem alkohol. Gdy znajomy
wyszedł, między Zbigniewem
Józefem K. a jego partnerkę
wybuchła kłótnia. W jej trakcie
mężczyzna wziął szalik, owinął
go wokół szyi ciężarnej konkubiny i udusił ją. Ciało Iwony K.
ułożył na łóżku i przykrył kocem, a sam wyszedł na miasto.
Chodził po Jaworze i opowiadał
różnym osobom, że martwi się o
partnerkę, bo zachorowała ciężko i karetka zabrała ją do szpitala w Legnicy. Zamroczony alkoholem, wygadał się jednak przed
jednym z krewnych. Ten poważnie potraktował jego wyznanie,
że udusił Iwonę. Informacja
rozniosła się po rodzinie. Ktoś
zawiadomił policję. W chwili
zatrzymania Zbigniew Józef K.

Codziennie jest tłusty czwartek
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Biznes na cudzy rachunek
Na polecenie Prokuratury
Rejonowej w Legnicy policja zatrzymała 29-letniego
właściciela legnickiego klubu. Z akt sprawy wynika, że
przywłaszczył sobie sprzęt
muzyczny, oświetlenie oraz
napoje alkoholowe o łącznej
wartości ponad 100 tysięcy
złotych. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

W styczniu do Prokuratury Rejonowej w Legnicy zgłosiło się dwoje poszkodowanych w wyniku
działalności biznesmena.
Pierwszym był mężczyzna. którego biznesmen
zatrudnił w czerwcu 2017

roku w swoim lokalu rozrywkowym jako DJ-a.
DJ zamontował w klubie,
gdzie miał pracować, własny sprzęt muzyczny wraz z
nagłośnieniem oraz oświetleniem. Miesiąc później
przedsiębiorca go zwolnił,
ale
zachował całą aparaturę: mienie o wartości
przekraczającej 100 tysięcy
złotych. Drugą osobą poszkodowaną była właścicielka lokalnej hurtowni
napojów alkoholowych, w
której biznesmen zaopatrywał się, nie regulując
należności. Nie zapłacił za
towar wart 17 tysięcy złotych.

- Legniccy policjanci
zajmujący się zwalczaniem
przestępczości gospodarczej po dokonaniu analizy
zebranego materiału podjęli czynności zmierzające
do udowodnienia procederu przestępczego i zatrzymania sprawcy. W wyniku
zaplanowanych i skoordynowanych wspólnie z Prokuratorem Rejonowym w
Legnicy działań 29-letni
mieszkaniec Legnicy został zatrzymany - informuje mł. asp. Iwona KrólSzymajda, oficer prasowa
legnickiej policji.
Policjanci przeszukali
pomieszczenia należące do

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Legnica ul. Piastowskiej 37
KW Nr LE1L/00073406/4
Budynek mieszkalno-użytkowy, 4-kondygnacyjny
z poddaszem częściowo
użytkowym, teren
uzbrojony

Dz. nr 205/2 o pow. 396 m2,
obręb Stare Miasto
Lokal mieszkalny nr 9
na IV piętrze (poddasze)

Dwa pokoje, kuchnia, przedpokój,
4 pomieszczenia
gospodarcze,
piwnica nr 9,
wc położone na
półpiętrze klatki
schodowej
69,80m2

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy

80 000,00 zł
/15. 000,00 zł/
16.000,00 zł

Legnica ul. Głogowska 45,
KW Nr LE1L00070223/6
Budynek mieszkalny,
4- kondygnacyjny,
uzbrojony w sieć gazową,
wodno-kan.,energetyczną

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Rokowania odbędą się 09.03.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Agnieszka Romanowska tel.7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków rokowań
-Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Piotr Kanikowski

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.03.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym w Legnicy
przy ulicy Głogowskiej 45.
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Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy
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Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 09.03.2018 r. odbędą się rokowania na sprzedaż
lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Legnicy przy ul. Piastowskiej 37

zatrzymanego mężczyzny.
Odzyskali i zabezpieczyli przywłaszczone mienie.
Zabezpieczono sprzęt muzyczny, nagłośnienie oraz
oświetlenie, a także część
napojów alkoholowych na
łączną kwotę ponad 100
tysięcy złotych. Na wniosek policjantów Wydziału
do walki z Przestępczością
Gospodarczą
Komendy
Miejskiej Policji w Legnicy, Prokurator Rejonowy w
Legnicy zastosował wobec
nieuczciwego biznesmena
środek zapobiegawczy w
postaci dozoru policyjnego.

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji
gruntów
Numer i położenie lokalu
Działka nr 626 o pow.
347 m²
Obręb Czarny Dwór, lokal
mieszkalny nr 2 położony
na
I piętrze o pow. 39,84 m2
i 3,85 m2

Skład lokalu

Dwa pokoje,
kuchnia,
piwnica nr 03

Cena lokalu
( w tym gruntu)
Wadium
65.000,00 zł
(7.800,00 zł)
7.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 09.03.2018 r. o godz.11.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,
pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Barbara Matusiak-tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu
-Wioletta Mazur- tel. 7672-12-310.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.
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Koncert po wybuchu gazu
W piątek, 9 lutego o
godz. 19.00 w Sky Club
przy Hotelu Gwarna (ul.
Złotoryjska)
odbędzie
się koncert charytatywny
„Pomagamy poszkodowanym w wybuchu gazu
w Legnicy”.
Wystąpią Iris, duet
Nikola Warda & Marcin
Gołda, The Vets oraz Patika
czyli Patrycja Kamola. W
przerwie między występami
muzyków organizatorzy zapowiadają niespodzianki.
Dochód z imprezy zostanie przekazany ofiarom
wybuchu gazu, do którego

doszło 7 września 2017
r. w lokalu For-Fit przy
ul. Gwiezdnej w Legnicy. Chodzi o wsparcie dla
czterech poszkodowanych
osób. Najbardziej ucierpiał
kucharz. Ma rozległe poparzenia na rękach i nogach,
przeszedł dwie operacje
przeszczepu skóry, wymaga
dalszego leczenia i terapii, a
został bez środków do życia.
Pomocy potrzebują też trzy
młode kobiety będące ofiarami tego nieszczęśliwego
zdarzenia.
UM
RYC. SKY CLUB

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na najem na okres do 3 lat część nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Legnicy przy ulicy Wyspiańskiego
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Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym położona w Legnicy przy ul. Wyspiańskiego, działka nr 634/177 o pow. 0,4338 ha,
obręb Tarninów, KW LE1L/00061128/4.
Przeznaczenie nieruchomości – Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka wchodzi w skład obszaru oznaczonego symbolem B41MU - zabudowa
mieszkaniowo usługowa.
Opis nieruchomości: część działki zabudowanej budynkiem użytkowym, pomieszczeniem garażowo-gospodarczym o powierzchni 74 m2.
Stawka czynszu- nie mniej niż 5,50 zł/ m2 miesięcznie plus podatek VAT.
Postąpienie 0.60 zł
Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu najmu: miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Uwagi:
1. Do stawki czynszu najmu doliczany jest podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki, zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2. Termin wnoszenia opłaty tytułem czynszu najmu: miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
3. Zasady aktualizacji opłat czynszowych: czynsz będzie waloryzowany w okresach rocznych, począwszy od 2018 r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług
konsumpcyjnych zwany wskaźnikiem inflacji, ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski dla roku poprzedzającego
dzień waloryzacji.
4. Wszystkie koszty przystosowania nieruchomości do prowadzenia działalności ponosi Najemca w całości. W trakcie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, Najemcy nie przysługuje zwrot poniesionych nakładów, czy też zaliczenie ich w poczet czynszu lub odszkodowania za bezumowne zajmowanie nieruchomości. W przypadku rozwiązania umowy i
przekazania nieruchomości Wynajmującemu, Najemca pozostawi wszystkie poczynione nakłady. Najemcy nie przysługuje za nie zapłata.
Nieruchomość można obejrzeć w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu się
z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami nr tel.76-7212294.

STACJA

LPG

W YMIANA
BUTLI

38 zł

W YMIANA
BUTLI
YCH
TURYST YCZN

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta
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LPG
1,95zł

Legnica, ul.
Wrocławska 101,
(róg Moniuszki)
tel. 602 478 962

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 200,00 zł do 23.02.2018 r.
na konto: Bank PKO - S.A. I Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109
Przetarg odbędzie się 28.02.2018 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miasta,
Pl. Słowiański 8 sala nr 318.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał
i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zaliczone na
poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od podpisania umowy najmu traci prawo do wpłaconego wadium i
przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 7672-12-294, pokój 333 III p. oraz warunków
przetargu tel. 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Zakochani do Kwadratu
14 lutego największą frajdę
sprawą własnoręcznie wykonane walentynki. Wszystko,
co potrzebne do kreatywnej zabawy, dzieci i dorośli
znajdą w sklepie papierniczo-zabawkarskim Kwadrat
przy ul. Jaworzyńskiej 57 w
Legnicy.
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Przeddzień święta zakochanych to dobra okazja,
by chwycić za nożyczki, klej,
kredki, farbki, stempelki i
ozdobne dziurkacze. Można
przy tym skorzystać z dostępnych w Kwadracie walentynkowych bloków kreatywnych.
W sklepie przy ul. Jaworzyńskiej znajdziecie największy
w Legnicy wybór materiałów
do decoupage`u (przyklejania
odpowiednio spreparowanego
wzoru z serwetki), quillingu
(nawijania papieru na rurkę)
lub scrapbookingu (ozdabiania skrawkami wyciętego papieru, pieczątkami, brokatem
itd.).
Są wycięte z drewna serduszka i inne figury do wła-

snoręcznego
pomalowania,
posypania brokatem, owinięcia dekoracyjnymi nićmi,
oklejenia papierem albo innymi ozdobami. Są sztuczne
kwiatuszki, pięknie prezentujące się zarówno na kartce
papieru, jak też jako ozdoba
stołu lub dodatek do wielkanocnego koszyczka. Tu najtaniej zaopatrzysz się w samoprzylepne kryształki, które
– wyglądając jak diamenty od
jubilera – nadadzą walentynce
blasku glamour. Grosze kosztuje walentynkowe serduszko,
które przy pomocy koralików,

Sklep papierniczy Kwadrat
ul. Jaworzyńska 57, Legnica
(róg ulic Jaworzyńskiej i Grunwaldzkiej)

piórek, tasiemek, cekinów czy
kawałków filcu można zamienić w wyjątkowy, bardzo
osobisty, bo własnoręcznie

wykonany, prezent dla bliskiej osoby. Kwadrat oferuje
też urocze pudełeczka na takie drobiazgi i całe mnóstwo

Pon. – pt.: 8:00 – 17:00
Sob.:9:00 – 14:00
tel. 76/ 721 01 60, tel. kom. 509 302 888

artykułów do dekoracji domu
na walentynki, święta, urodziny, imieniny, rocznice.
Furorę robią kolorowe

foliowe balony w kształcie
serca lub angielskiego słowa
„Love” - nowość na rynku.
Jeśli ktoś ma kłopot z wyrażaniem miłości, nie trzeba słów:
wystarczy napełnić je helem,
wręczyć pęk ukochanej osobie
i wszystko będzie jasne. Do
wspólnego spędzania czasu
zachęca reklamowana w telewizji karciana gra Motto, dostępna w dziale zabawkarskim
Kwadratu. Stawiając pytanie,
co jest najważniejsze – pieniądze, pasja, miłość czy kariera
– pozwala partnerom lepiej
się poznać.

mail: kwadrat@profesja.biz
www.profesja.biz
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