
W roku 2017 w zarządzie 
KGHM zasiadało 7 osób. Ich 
wynagrodzenie wyniosło łącznie 
nieco ponad 6,6 mln zł. Do tego 
jednak trzeba doliczyć wypła-

cone dotąd odprawy i odszko-
dowanie związane z zakazem 
konkurencji dla odwołanych w 
trakcie roku wiceprezesów Jacka 
Raweckiego (948 tys. zł) i Piotra 
Walczaka (950 tys. zł). Po zsu-
mowaniu to daje łącznie ok. 8,6 
mln zł.

Spółka wciąż płaci też 
swym byłym prezesom, którzy 
w 2017 roku w ósemkę dostali 
z niej łącznie prawie 2,5 mln zł.

To oznacza, że wynagrodze-
nie członków zarządu KGHM 
pochłonęło w 2017 roku 10 mln 
980 tys. zł. To mniej niż w roku 
2016, gdy spółka wydała na ten 
cel 14,4 mln zł.

Ile zarobili poszczególni 
członkowie zarządu? Najwię-
cej wiceprezes ds finansowych 

Stefan Świątkowski - 1 mln 695 
tys. zł. Potem w kolejności Piotr 
Walczak (1 mln 653 tys. zł), Ra-
dosław Domagalski-Łabędzki 
(1 mln 353 tys. zł), Michał Je-
zioro (1 mln 223 tys. zł), Rafał 
Pawełczak (1 mln 157 tys. zł), 
Jacek Rawecki (1 mln 84 tys. zł) 
i Ryszard Jaśkowski (348 tys zł).

Poza tym spółka wypłaciła: 
702 tys. zł Krzysztofowi Skórze, 
441 tys. zł Mirosławowi Biliń-
skiemu, 414 tys. zł Herbertowi 
Wirthowi, 329 tys. zł Marcino-
wi Chmielewskiemu, 329 tys. 
zł Jackowi Kardeli, 107 tys. zł 
Adamowi Sawickiemu, 92 tys. 
zł Mirosławowi Laskowskiemu 
oraz 46 tys zł Jarosławowi Ro-
manowskiemu. Żaden z nich w 
2017 roku nie przepracował w 

KGHM ani jednego dnia.
Najlepiej zarabiającym pre-

zesem w historii KGHM po-
zostaje Herbert Wirth, który w 
roku 2016 dostał aż 2,4 mln zł z 
budżetu Polskiej Miedzi. 

Coraz więcej kosztuje spół-
kę wynagrodzenie członków 
Rady Nadzorczej KGHM. W 
ubiegłym roku było to 1 mln 
878 tys. zł, czyli o ponad 360 
tys. zł więcej niż w roku 2016. 
Różnica jest jeszcze wyraźniej-
sza, gdy podzielić te sumy przez 
ilość osób zasiadających w ra-
dzie. W roku 2016 średnia rocz-
na wynosiła niespełna 84 tys. zł, 
a w roku 2017 ponaddwukrot-
nie więcej – 188 tys. zł.

Więcej na 24legnica.pl
Piotr Kanikowski
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STOMATOLOG
Anna Muszyńska

Wykonuje protezy 
zębowe na fundusz NFZ

Ul. Chojnowska 112
Gabinet nr 208,

  531-425-025

Umowa na dworzec podpisana Gigantyczny przekręt w Legnicy Trzęsienie ziemi w Lubinie
Do końca lutego 2020 r. Grupa Fewaterm przeprowa-
dzi remont na stacji Legnica: zamontuje 4 windy dla 
podróżnych, zmodernizuje dwa perony, odnowi zabyt-
kową halę peronową i przejście dla pasażerów. Koszt 
inwestycji; 27 mln zł.

>>8

Prokurator Okręgowy w Legnicy oskarża trzech męż-
czyzn o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, 
która pod pozorem handlu olejem napędowym wyłu-
dziła w latach 2010-2012 zwrot podatku VAT w wyso-
kości 67 mln zł.

>>5

Prezes Radosław Domagalski-Łabędzki oraz wicepre-
zes Michał Jezioro zostali nagle odwołani z zarządu 
KGHM. Do czasu powołania nowego prezesa obowiąz-
ki Radosława Domagalskiego przejął Rafał Pawełczak, 
dotychczasowy wiceprezes do spraw rozwoju.  
       

 >>2

Ile można wyciągnąć z KGHM?

Za Prawa i Sprawiedliwości 
prezesi KGHM zarabiają rocz-
nie o kilkaset tysięcy mniej 
niż gdy rządziła Platforma 
Obywatelska. Ale ze względu 
na ciągłe roszady kadrowe, 
koszty wynagrodzenia zarzą-
du wcale nie są mniejsze niż 
przed rokiem 2015. Zarobki 
odwołanego w sobotę preze-
sa Radosława Domagalskie-
go-Łabędzkiego w 2017 roku 
wyniosły niespełna 1,4 mln zł 
i były o 342 tys. zł niższe niż 
zarobki... wiceprezesa Stefa-
na Świątkowskiego.



Na poniedziałek 12 marca 
było zaplanowane spotkanie 
dziennikarzy z Radosławem 
Domagalskim-Łabędzkim 
na temat aktualnej sytuacji 
w spółce. Zostało odwołane, 
bo w sobotę w trybie pilnym 
zebrała się rada nadzorcza 
KGHM i doprowadziła do 
usunięcia prezesa. Ze stano-
wiska poleciał również Mi-
chał Jezioro, który w zarządzie 
spółki odpowiadał za aktywa 
zagraniczne. Obu skończyłaby 
się kadencja w połowie roku. 

Ktoś jednak nie chciał lub nie 
mógł czekać.

Decyzje zapadły nagle, 
na pięć dni przed publika-
cją raportu finansowego za 
rok 2017 i na tydzień przed 
Nadzwyczajnym Walnym 
Zgromadzeniem Akcjonariu-
szy KGHM, podczas którego 
nadzorujący Polską Miedź 
minister energii planuje wy-
mienić radę nadzorczą spół-
ki. Dziś wciąż dominują w 
niej członkowie powołani za 
czasów, kiedy istniało jeszcze 
Ministerstwo Skarbu Państwa 
i kiedy o obsadzie kadrowej 
spółki decydował jego szef 
Dawid Jackiewicz, wrocławski 
poseł PiS. Ludzi, którzy w so-
botę głosowali za odwołaniem 
Domagalskiego-Łabędzkiego 
i Jezioro za tydzień może już 
nie być w nadzorze spółki.

To rodzi spekulacje, że 
kadrowe trzęsienie ziemi jest 
efektem zwalczania się różnych 
frakcji w Prawie i Sprawiedli-

wości. Jedna grupa to lokalni 
działacze PiS, którzy opano-
wali spółkę w ramach “dobrej 
zmiany” tuż po wyborach sa-
morządowych, gdy na preze-
sa KGHM został powołany 
Krzysztof Skóra. Druga opcja 
doszła do głosu jesienią 2016 
roku, na fali wewnątrzpartyj-
nego rozliczania przeróżnych 
“misiewiczów” i usuwania ich 
z synekur w spółkach Skarbu 
Państwa. To wówczas miejsce 
Skóry – legniczanina – za-
jął przywieziony w teczce z 
Warszawy Radosław Doma-
galski-Łabędzki, wiceminister 
rozwoju z lat 2015-2016. Za 
jego rządów lawina zeszła w 
dół, strącając z posad szereg 
miejscowych działaczy PiS i 
budząc niezadowolenie w lo-
kalnych strukturach. Rozpo-
wszechniał się pogląd, że taka 
polityka osłabia szanse PiS w 
wyborach samorządowych. 
Według jednej z najbardziej 
agresywnych narracji, podszy-

wając się pod “dobrą zmianę” z 
Domagalskim-Łabędzkim do 
kombinatu wracało stare, czy-
li przedstawiciele środowiska 
związanego wcześniej z Plat-
formą Obywatelską.

Nawet z poparciem mi-
nistra energii Krzysztofa 
Tchórzewskiego Radosław 
Domagalski-Łabędzki miał 
niełatwo. Spółka do dziś nie 
ma uchwalonego budżetu na 
rok 2018, co nie świadczy do-
brze o relacjach zarząd – rada 
nadzorcza. 

Zarówno Radosław Pa-
wełczak – p.o. prezesa KGHM 
– jak i Ryszard Jaśkowski, któ-
ry utrzymał funkcję członka 
zarządu, wywodzą się z Dol-
nego Śląska. Pierwszy – za-
nim w maju 2016 r. pojawił 
się jako dyrektor naczelny w 
Polskiej Miedzi – kierował 
kluczowymi projektami w Po-
litechnice Wrocławskiej i (od 
2009 r.) doradzał ministrom 
przy koordynacji wykorzysty-

wania środków z Unii Euro-
pejskiej. Ryszard Jaśkowski 
– wiceprezydent Legnicy z 
lat 1991- 1994 – z grupą ka-
pitałową KGHM związany, z 
przerwami, od połowy lat 80-
tych. Pracował m.in. w Hucie 
Miedzi Legnica. Energetyce, 
Pol-Miedź-Transie, Centrum 
Badań Jakości. Trzeci członek 
obecnego zarządu – Stefan 
Świątowski, wiceprezes do 
spraw finansowych i od sobo-
ty także wiceprezes do spraw 
aktywów zagranicznych – do-
świadczenie zdobywał m.in. 
jako konsultant McKinsey & 
Company Poland, wiceprezes 
FM Banku/Polskiego Ban-
ku Przedsiębiorczości i Po-
wszechnej Kasy Oszczędności 
Bank Polski S.A. , dyrektor 
finansowy w Europejskim 
Funduszu Leasingowym S.A. 
i dyrektor ALCO w Lukas 
Bank S.A.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

Na Ucho
- Trzeba się rozchmurzyć. 

Pan Prezes taki dzisiaj zmar-
twiony – Mariusz uszczypnął 
Prezesa w poliki i zademon-
strował wzorcowy uśmiech.

- Niestety, nie ma się z 
czego cieszyć.

- Nie lubię, jak przychodzi 
ten Adam. Głowę panu truje o 
KGHM, i potem Prezes cały 
dzień markotny. Co znowu 
panu nagadał?

- Mówi, że przez te czyst-
ki w KGHM doły partyjne 
mu się w Legnicy buntują.

Mariusz machnął lekce-
ważąco ręką: – Eee, misiewi-
cze.

- Misiewicze, niemisie-
wicze – nasi ludzie. Będziemy 
ich wszystkich co do jednego 
zaraz potrzebować w wybo-
rach.

- Trzeba huknąć! Żaden 
panu Prezesowi nie podsko-
czy.

- Problem w tym, że kij 
pokazaliśmy im jakiś czas 
temu. Zgodnie z logiką dzie-
jów, teraz musielibyśmy wy-
ciągnąć marchewkę, żeby kró-
liczki w terenie znowu jadły 
nam z rączki. A nasza najdo-
rodniejsza marchewka gnije. 
Nic z niej nie zostanie, jak ją 
jeszcze legnickie pysie zaczną 
podgryzać.

- Gnije przez tę kopalnię 
w Chile, co ją podstępni plat-
formersi kupili nam na złość 
– Mariusz uznał, że warto po-
ciągnąć prezesowską metaforę.

Prezes pokiwał poważnie 
głową: – Problemów, nieste-
ty, jest więcej – westchnął, 
strącając z garnituru kłaczki 
kociej sierści. – Kopalnia w 
Kanadzie, kopalnia w Lubi-
nie, arsen w Głogowie, spiek 
w piecu, podatek miedziowy, 
którego nie możemy obniżyć, 
Amerykanie, Chińczycy…

- Nie chcę tego słuchać 
– Mariusz zatkał sobie uszy. 
Przez chwilę i w gabinecie, i 
– rzecz jasna – w całej Polsce 
rządziła cisza. Powoli przez tą 
ciszę przebijał się głos rozsąd-
ku.

- No ale przecież jest pre-
zes. Ten malutki. W Lubinie. 
To od czego on jest? – zapytał 
w końcu Mariusz. Rzut oka na 
twarz Prezesa (tego wielkiego) 
upewnił go, że pytanie było 
niegłupie. Prezes zmarszczył 
czoło i w skupieniu pstrykał 
długopisem. A kiedy odłożył 
go na biurko, miał już gotowe 
rozwiązanie.

- Myślisz, Mariusz, że 
nasz prezes nadawałby się na 
marchewkę?

- Króliczki będą zachwy-
cone – zapewnił Prezesa Ma-
riusz. Z satysfakcją obserwo-
wał, jak zza chmur wychodzi 
słoneczko.

Piotr Kanikowski

Trzęsienie ziemi w KGHM

Prezes Radosław Domagal-
ski-Łabędzki oraz wiceprezes 
Michał Jezioro zostali nagle 
odwołani z zarządu KGHM. 
Do czasu powołania nowego 
prezesa obowiązki Radosła-
wa Domagalskiego przejął 
Rafał Pawełczak, dotychcza-
sowy wiceprezes do spraw 
rozwoju. W zarządzie – od 
soboty trzyosobowym – po-
zostali Stefan Świątkowski i 
Ryszard Jaśkowski.

Na zdjęciu: odwołany Radosław Domagalski-Łabędzki (z lewej) i Rafał Pawelczak, który przejął jego obowiązki (z prawej).



Jest basen wypełniony 
szarymi sześcianami z gąb-
ki, gdzie można bezpiecznie 
uczyć się podstawowych tric-
ków na trampolinie. W innym 
rogu sali wydzielono strefę 
koszykówki, dla tych, którzy 
chcieliby poćwiczyć wyskoki i 
wsadzanie piłki do kosza. Są 

trampoliny, na które można 
naskakiwać bokiem lub tyłem i 
odbijać się całym ciałem. Albo 
sektor do gry w zbijaka, z wy-
skokami, dodatkowo uatrak-
cyjniającymi tę zabawę. A to 
tylko początek. Od kwietnia 
– gdy dotychczasowy najemca 
zwolni sąsiednie pomieszcze-
nie – park dwukrotnie po-
większy swą powierzchnię. W 
Legnicy pojawi się najnowo-
cześniejszy w Europie sprzęt. 
Nie tylko trampoliny, ale też 
tor przeszkód, kółka i drążki 
akrobatyczne.

Jump Planet to frajda dla 
dzieci, ale też alternatywa dla 
klasycznych siłowni, gdzie nie-
rzadko wieje nudą. Park oferu-
je dużą różnorodność ćwiczeń. 
Na trampolinach pracuje całe 

ciało, w tym mięśnie głębokie. 
Można ćwiczyć koordynację i 
budować sylwetkę przez za-
bawę. Intensywny trening po-
zwala w ciągu godziny spalić 
800 kalorii.

- Będziemy uczyć fitnessu 
dla dorosłych – deklaruje Ka-
rol Markiewicz, szczecinianin, 
który wspólnie z Bartoszem 
Śledzińskim założyli Jump 
Planet. – Zamierzamy też za 
kilka miesięcy organizować 
pierwszy w Polsce turniej zbi-
jaka.

Codziennie do dyspozycji 
ćwiczących są trenerzy, którzy 
uczą akrobacji na trampolinie 
i pokazują możliwości zabawy. 
Park jest czynny od niedzieli 
do czwartku w godz. 9-21, a w 
piątki i soboty o godzinę dłu-

żej. Za godzinę zabawy trzeba 
zapłacić 26 złotych (w piątki 
i soboty 30 zł), ale można za-
oszczędzić, rezerwując sobie 
miejsce przez internet (wów-
czas godzina w tygodniu kosz-
tuje 22 zł, a w piątki i soboty – 
26 zł). Do tego trzeba doliczyć 
jednorazowy wydatek 5 zł na 
skarpetki z antypoślizgowym 
spodem, umożliwiające bez-
pieczną zabawę. Służą do wie-
lokrotnego użytku – można je 
prać i zabierać ze sobą zawsze, 
gdy przyjdzie ochota na ska-
kanie.

Bartosz Śledziński i Karol 
Markiewicz – właściciele Jump 
Planet – z entuzjazmem opo-
wiadają o atmosferze Legnicy. 
Trafili tu, jak przyznają, przez 
przypadek, nie bardzo zdając 

sobie sprawy z akrobatycznych 
tradycji regionu. Już pierwsze-
go dnia przez park przewinęło 
się dwieście osób – w różnym 
wieku, od kilkunastomiesięcz-
nych malców podskakujących 
w objęciach rodziców po ludzi 
przed pięćdziesiątką. Zasko-
czyła ich też otwartość władz 
miasta. Ratusz szybko za-
proponował im współpracę z 
miejskimi placówkami oświa-
towymi, które będą mogły tu 
urządzać po promocyjnej cenie 
(15 zł za godzinę od ucznia) 
lekcje wuefu i inne zajęcia.

Jump Planet ma ambitne 

plany. Legnicki Park Trampo-
lin jest drugim (po łódzkim) 
działającym pod tą marką. W 
tym roku firma otwiera 11 ko-
lejnych w całej Polsce, m.in w 
Wałbrzychu i we Wrocławiu. 
Na rynek wypuszcza nie tylko 
skarpetki ze swoim logo, ale też 
firmowe napoje energetyczne i 
inne produkty kojarzące się z 
aktywnością fizyczną. Buduje 
sieć franczyzobiorców, których 
będzie wspierać np. poprzez 
rekrutację i szkolenie kadry.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Legnica skacze z radości!
W sobotę sieć Jump Planet 
otworzyła pierwszy w Le-
gnicy Park Trampolin w są-
siedztwie hipermarketu Bi1. 
Dziś do dyspozycji dzieci i 
dorosłych są 32 trampoliny. 
Ale a tym nie koniec. Już w 
kwietniu Jump Planet pla-
nuje rozbudowę obiektu i 
przekształcenie go w jeden z 
największych i najnowocze-
śniejszych takich parków w 
Europie.
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Kolejne miliony na Zakaczawie

Jadwiga Zienkiewicz, wi-
ceprezydent Legnicy, pod-
pisała dziś z marszałkiem 
Dolnego Śląska Cezarym 
Przybylskim umowę na do-
finansowanie rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia. Wartość inwe-
stycji: 4,1 mln zł. Z tej sumy 
Ponad 2,6 mln zł będą stano-
wić środki unijne.

Pieniądze pomogą przy-
wrócić blask 5 kamienicom 
przy ul. Kościelnej i Kamien-
nej. - Ludzie, którzy w nich 
mieszkają, też poczują się zde-
cydowanie lepiej - przypuszcza 
marszałek Cezary Przybylski.

Legnica składała 7 wnio-
sków na Zakaczawie do Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Dolnego Śląska. 
Wszystkie otrzymały pozy-
tywną ocenę. Niestety, tylko 
na dwa projekty wystarczyło 
funduszy.

- Dostaliśmy dofinan-
sowanie do remontu ka-
mienic przy ul. Kościelnej 
i Kamiennej - mówi wice-
prezydent Legnicy Jadwiga 
Zienkiewicz. - Mamy już też 
przyznane 2,1 mln zł na roz-
budowę i adaptację budynku 
przy ul. Kościelnej 3 na po-
trzeby Centrum Integracji 

Społecznej. Przygotowujemy 
dokumenty. Mam nadzieję, 
że wkrótce dojdzie do podpi-
sania umowy.

Miasto realizuje obecnie 
na Zakaczawiu pięć projek-
tów. Na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 przy ul Ka-
miennej zakończyło budowę 
nowoczesnego kompleksu 
spor towo–rekreacy jnego.  
Trwa zagospodarowywanie 
wielkiego podwórza u zbiegu 
ulic Kamiennej, Kościelnej, 
Daszyńskiego i Wrocław-
skiej.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI



Strona 516 marca 2018 WIADOMOŚCI redakcja@24legnica.pl

Kluczową rolę odgrywała 
założona w Legnicy spółka K 
z prezesem Ryszardem K. na 
czele. Jak ustaliła prokuratura, 
firma wprowadziła do obrotu 
76.204.144 litrów oleju na-
pędowego, pochodzącego z 
sąsiadujących z Polską krajów 
Unii Europejskiej. Dla celów 
rozliczeń w zakresie podatku 
od towarów i usług posługi-
wano się w niej nierzetelnymi 
fakturami VAT wystawiony-
mi przez inne polskie spół-
ki, symulujące prowadzenie 
działalności gospodarczej. Ich 
prezesi, Wojciech D. i Piotr 
K., będą dzielić z Ryszar-
dem K. ławę oskarżonych w 
tej sprawie. Panowie uczynili 
sobie z oszustwa stałe źródło 
dochodu.

Mechanizm przestęp-
stwa, w którym Skarb Pań-
stwa stracił 67 mln zł objaśnia 
prokurator Lidia Tkaczy-
szyn, rzeczniczka prasowa 
Prokuratury Okręgowej w 
Legnicy. Grupa wykorzy-
stywała korzyści podatkowe 
gwarantowane w przypadku 
wewnątrzwspólnotowego ob-
rotu towarami i rzeczywistych 
dostaw oleju napędowego do 
Polski.

- Pomiędzy finalnym kra-
jowym odbiorcą oleju napę-
dowego, legnicką spółką K., 
a zagranicznymi dostawcami, 
wprowadzono sztucznie pod-
mioty krajowe, które rzekomo 
miały pośredniczyć w obrocie 
paliwem - informuje Lidia 
Tkaczyszyn.

Firmy nabywające olej 
napędowy z zagranicy w celu 
odsprzedania muszą płacić 
wysokie podatki od towarów 
i usług. Spółki Wojciecha D. 
i Piotra K. znalazły sposób, 
aby ominąć ten obowiązek. 
Co robiły? Deklarowały, że 
dodatkowo nabyły olej w kra-
ju, co dawało im możliwość 

odliczenia do zapłaty podatku 
VAT w wysokości odpowia-
dającej należnemu podatkowi.

- W efekcie pokrzywdzo-
nym został Skarb Państwa, 
a ostateczny odbiorca, czyli 
legnicka spółka K, uzyskała 
paliwo tańsze o należną kwo-
tę podatku VAT, co umożli-

wiło jej sprzedaż paliwa po 
„atrakcyjnej cenie” - relacjo-
nuje rzeczniczka Prokuratury 
Okręgowej w Legnicy. - Do-
stawy wewnątrzwspólnotowe 
oleju napędowego faktycznie 
miały miejsce, jednak doko-
nywane były pomiędzy in-
nymi podmiotami, niż wyni-

kało to z zabezpieczonych w 
siedzibie legnickiej spółki K. 
faktur VAT. Pozyskane w wy-
niku opisanych przestępstw 
środki pieniężne były wypro-
wadzane ze spółek poprzez 
różnego rodzaju wypłaty go-
tówkowe bądź przelewy na 
rzecz innych podmiotów.

Prokurator Okręgowy w 
Legnicy oskarżył Ryszarda 
K. ,Wojciecha D. i Piotra K. 
o udział w zorganizowanej 
grupie przestępczej mającej 
na celu osiągnięcie korzyści 
majątkowej przez wyłudzanie 
nienależnego zwrotu podatku 
VAT, posługiwanie się faktu-
rami poświadczającymi nie-
prawdę i doprowadzenie do 
uszczuplenia podatku VAT 
znacznej wartości do budże-
tu Skarbu Państwa. Wszyscy 
trzej mężczyźni odpowie-
dzą także za pomocnictwo 
do tych czynów oraz pranie 
brudnych pieniędzy. Ponadto 
prokurator oskarżył Ryszarda 
K. o przestępstwa skarbowe: 
oszustwo podatkowe, bez-
podstawny zwrotu podatku 
oraz nierzetelne prowadze-
nie ksiąg podatkowych. Za 
te czyny oskarżonym grożą 
im kary pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 15, wyso-
kie grzywny oraz przepadek 
korzyści uzyskanych z prze-
stępstw.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Otwarta rok temu przy 
ul. Gliwickiej placówka jest 
pierwszym prywatnym do-
mem pomocy społecznej w 
Legnicy, zarejestrowanym w 
ratuszu i działającym na pod-
stawie oficjalnego zezwolenia. 
Oferuje miejsce dla samot-
nych seniorów i innych osób 
wymagających stałej opieki 
(chorych somatycznie, w tym 
chorych z Alzheimerem, itd.) 
za stawki niekiedy o kilkaset 
złotych niższe niż w publicz-
nych domach pomocy spo-
łecznej w naszym regionie. 
W Domu Maria czekają na 
nich dwuosobowe, wygodnie 
urządzone pokoje, z osobnymi 
łazienkami. Są wyposażone 
m.in. w specjalistyczne łóżka 
dostosowane do indywidu-
alnych potrzeb rezydentów. 
Na część wspólną składają się 
jadalnia, świetlica oraz prze-
stronna sala rehabilitacyjna, 

wykorzystywana podczas in-
dywidualnych i grupowych 
zajęć pod nadzorem specjali-
stów z CostaMed. 

Całodobową opiekę za-
pełnia kadra złożona z wy-
kwalifikowanych opiekunek 
i pielęgniarek. Korzystają ze 
wsparcia lekarza rodzinnego, 
który raz w tygodniu odwie-
dza placówkę, bada pensjo-
nariuszy, wypisuje recepty i 
udziela zaleceń co do diety, 
rehabilitacji lub trybu życia. 
Również regularnie na ul. 
Gliwicką zagląda psycholog. 
Do aktywnego życia mają ich 
zachęcać także comiesięczne 
imprezy integracyjne z udzia-
łem gości z zewnątrz, m.in. 
wnoszących sporo radości w 
życie Domu Maria dzieci z 

Zespołu Placówek Specjal-
nych w Legnicy i bliskich 
sąsiadów z Przedszkola Nie-
publicznego Hobbit. 

Atutem DPS Maria jest 
też położenie w zacisznej i 
spokojnej okolicy, zarazem 
blisko centrum Legnicy. Z 
Gliwickiej łatwo dojechać do 
szpitala wojewódzkiego. W 
pobliżu są liczne ośrodki re-
habilitacyjne i przychodnie, 
gdzie w razie potrzeby można 
zwrócić się o doraźną pomoc. 
Dzięki wygodnej lokalizacji, 
seniorzy są łatwo dostępni dla 
swoich bliskich. To gwaran-
tuje rezydentom Marii lepszą 
opiekę i więcej kontaktu z 
otoczeniem, tak ważnego dla 
zapobiegania procesom sta-
rzenia.

Dom Maria
ul. Gliwicka 6

59-220 Legnica

tel.: 668 391 665
e-mail: biuro@marialegnica.pl

www.marialegnica.pl

Dom szczęśliwej starości
Ludzie starsi, z symptoma-
mi schorzeń wieku starcze-
go, niekiedy z demencją, 
mają w legnickim Domu 
Maria stałą opiekę, gru-
pową i indywidualną reha-
bilitację i inne zajęcia, by 
mogli maksymalnie długo 
zachować dobrą formę i cie-
szyć się życiem.

Gigantyczny przekręt w Legnicy
Prokurator Okręgowy w Le-
gnicy oskarża trzech męż-
czyzn o udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej, 
która pod pozorem handlu 
olejem napędowym wyłu-
dziła w latach 2010-2012 
zwrot podatku VAT w wyso-
kości 67 mln zł.
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Po przeprowadzonym w 
latach 2013-2014 kapitalnym 
remoncie budynku dworca przy-
szła pora na część peronową. Do 
przebudowy przeznaczono dwa 
perony, z których odjeżdżają 
pociągi pasażerskie - peron nr 3 
i peron nr 4. Windy (w formie 
zaakceptowanej przez konser-
watora zabytków) pojawią się 
jednak na czterech peronach. 
Ułatwią przemieszczanie się po 
stacji podróżnym o ograniczo-
nych możliwościach ruchowych, 
pasażerom z ciężkim bagażem, 
wózkami dziecięcymi, rowerami. 
Tak jak w części kasowej legnic-
kiego dworca, z myślą o osobach 
niewidzących pojawi się oznako-
wanie dotykowe ułatwiające im 

poruszanie się po peronie. Będzie 
nowe oświetlenie i nagłośnienie, 
ławki, tablice informacyjne. Od-
nowione zostaną pomieszczenia 
dawnych posterunków dyżur-
nych ruchu na obu peronach. 
Wszystkie elementy małej archi-
tektury - łącznie z zegarami - za-
planowano w stylistyce retro, by 
podkreślić zabytkowy charakter 
stacji.

Hala peronowa jest większa 
niż boisko piłkarskie (20 m x 
120 m x 60 m). I wielkim wy-
zwaniem będzie jej remont. Tym 

bardziej, że - jak zaznacza Zbi-
gniew Gzik, dyrektor Zakładu 
Linii Kolejowych we Wrocła-
wiu - wszystkie prace będą pro-
wadzone na czynnej, normalnie 
funkcjonującej, pełnej pasażerów 
stacji. Zaplanowano gruntowaną 
renowację konstrukcji stalowej, 
jej wzmocnienie i zabezpieczenie 
powłoką antykorozyjną. Wymie-
nione zostaną pokrycia z blachy, 
uzupełnione przeszklenia, zain-
stalowane nowe rynny. Projekt 
przewiduje odtworzenie świetli-
ka dachowego w oparciu o do-
stępne materiały archiwalne. Do 
wymiany jest przeznaczona in-
stalacja elektryczna i lampy. Za-
kres zadania obejmuje również 
przebudowę głównego przejścia 
z części kasowej na perony oraz 
schodów. Dawny blask odzyskają 
kute balustrady. Umowa nakłada 
na wykonawcę remontu obo-
wiązek zadbania o odwodnienie 
i izolację, a także wymianę sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Przebu-
dowane zostaną tory i sieć trak-

cyjna przebiegające obok pero-
nów nr 3 i 4.

Dworzec będzie nie tyl-
ko piękniejszy, ale też bardziej 
przyjazny ludziom. Jak podkreśla 
obecny w Legnicy podczas pod-
pisania umowy Arnold Brech 
- członek zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe - to standard 
do, którego dąży jego spółka. - 
Chcemy, by każdy pasażer bez 
względu na wiek i sprawność 
ruchową miał zapewniony do-
godny dostęp do kolei. Moderni-
zowane obiekty wyposażamy w 
windy lub pochylnie.

Arnold Brech zwraca uwagę 
na ogromną sumę 67 mld zł za-
pisaną w programie inwestycyj-
nym PKP na najbliższe lata. Ok. 
2 mld zł z tej puli zostaną zain-
westowane na Dolnym Śląsku, 
min. w modernizację legnickiego 
dworca oraz gruntowany remont 
linii kolejowej Legnica - Rudna 
Gwizdanów.

Piotr Kanikowski
FOT PIOTR KANIKOWSKI
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 19.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 1 położonego  w Legnicy przy ul. Piastowskiej 37 

Prezydent Miasta Legnicy 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego  w 

Legnicy przy ul. Andersa 26 

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 6 położonego  w Legnicy przy ul. Łukasińskiego 48

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 7 położonego  w Legnicy przy ul. Wrocławskiej 4

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 19.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 9 położonego  w Legnicy przy  ul. Piastowskiej 28

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 19.04.2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieru-

chomościami  - Barbara Kunicka-Repelowska  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.

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. 
Przetarg odbędzie się 16.04.2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - 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.

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 16.04.2018 r. o godz. 10.30

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318. 
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - 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 Biule-

tynie Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 16.04.2018 r. o godz. 11.30

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  -Wio-
letta Mazur- tel. 7672-12-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wieczyste. 
Przetarg odbędzie się 19.04.2018 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318.
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieru-

chomościami  - Barbara Kunicka-Repelowska  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.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Skład lokalu

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

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

Legnica  ul. Andersa 26, 
KW LE1L/00061768/2
Budynek mieszkalno
-użytkowy, 5 kondygnacji, 
uzbrojony w sieć gazową, 
wod-kan., energetyczną.

Legnica ul. Łukasińskiego 
48
 KW Nr LE1L/00039490/9
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Legnica ul. Wrocławska 4
 KW Nr LE1L/00066213/2
 Budynek mieszkalno-użyt-
kowy, 5-kondygnacyjny, 
teren uzbrojony 

Legnica ul. Piastowskiej 28
 KW Nr LE1L/00042150/8
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny z podda-
szem częściowo użytko-
wym, teren uzbrojony 

Dz. nr 205/2 o pow. 396 m2, 
obręb Stare Miasto
Lokal mieszkalny nr 1 
na parterze

obręb
Tarninów
dz. nr 587/1
o pow. 232 
m2

Dz. nr 407 o pow. 413 m2, 
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 6 na 
II piętrze

Dz. nr 67/1  o pow. 265 
m2, obręb Stare Miasto
Lokal mieszkalny nr 7 na 
IV piętrze 

lokal 
usługowy 
nr 2
pow.16,10 
m2                          
na parterze

Dz. nr 759  o pow. 493 m2, 
obręb Fabryczna
Lokal mieszkalny nr 9 
na  IV piętrze (poddasze)

Dwa pokoje, kuch-
nia, przedpokój, 
wc piwnica nr 1, 
47,80m2
i 8,20 m2

Pomieszczenie 
usługowe, przed-
sionek, wc

Cztery pokoje, 
dwie kuchnie, 
przedpokój, dwa 
wc, piwnica 011, 
nr 015
113,22m2
  3,20m2
15,58m2

1 pokój, kuchnia, 
przedpokój, wc w 
częściach wspól-
nych, piwnica nr 1
30,70 m2
6,50m2

Pokój, kuchnia, 
Piwnica nr 0/9 
38,97m2
i 21,10 m2

100. 000,00 zł
/12. 000,00 zł/
10.000,00 zł

40.000,00 zł
             
(2.000,00 zł)

   4.000,00 zł

159 000,00 zł
/23. 000,00 zł/
16.000,00 zł

32.000,00 zł
/6. 100,00 zł/
3.000,00 zł

80. 000,00 zł
/10. 000,00 zł/
8.000,00 zł

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 10 położonego  w Legnicy przy ul. Śląskiej 10. 

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. 
Przetarg odbędzie się 16.04.2018 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 Kunicka - Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 315 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.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Śląska 8- 10 
KW Nr LE1L/00042586/3
 Budynek mieszkalny, 
5-kondygnacyjny, teren  
uzbrojony 

Dz. nr 1095  o pow. 1095 
m2, obręb Piekary Osiedle 
Lokal mieszkalny nr 10 na 
IV piętrze

3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, wc 
przedpokój, piwni-
ca nr 10/10
58,6 m2
6,0m2

142.000,00 zł
/10. 700,00 zł/
14.000,00 zł Umowa na dworzec podpisana

Do końca lutego 2020 r. Gru-
pa Fewaterm przeprowadzi 
remont na stacji Legnica: 
zamontuje 4 windy dla po-
dróżnych, zmodernizuje dwa 
perony, odnowi zabytkową 
halę peronową i przejście 
dla pasażerów. Spółka PKP 
Polskie Linie Kolejowe pod-
pisała umowę z wykonawcą 
zadania. Koszt inwestycji; 27 
mln zł.
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- Uważam, ze zdjęcie 
rentgenowskie nie jest w 
stanie oddać tego, co do-
świadczony bioenergotera-
peuta wyczuwa koniuszkami 
swych palców. Dla mnie pal-
ce są jak oczy – mówi Jerzy 
Rak. Rozmowa z legnickim 
bioenergoterapeutą, osteopa-
tą i healerem.

Jak długo zajmuje się 
Pan medycyną alternatyw-
ną?

- Robię to już 40 lat. 
Liczba osób, którym pomo-
głem, idzie w tysiące. Mam 
pacjentów z Kanady, Sta-
nów Zjednoczonych, Belgii, 
Holandii, Niemiec, Anglii, 
Islandii, Rosji i z całej prak-
tycznie Polski. Potwierdze-
niem mojej skuteczności są 
świadectwa, które uzdrowie-
ni wpisują do księgi gości na 
mojej stronie internetowej 
rakjerzy.pl.tl.

Z jakimi problemami 
pacjenci najczęściej się 
zgłaszają do Pana?

- Dużo ludzi przychodzi 
z rwą kulszową, z krótszą 
nogą i z zespołami bólowy-
mi lub zmianami zwyrod-
nieniowymi kręgosłupa oraz 

stawów. Ale w mojej długiej 
karierze bioenergoterapeu-
ty przyszło mi zajmować się 
chyba wszystkimi dziedzi-
nami medycyny poza gine-
kologią czy pediatrią.

A co uważa Pan za swoją 
specjalność? W czym osią-
ga Pan najlepsze efekty?

- One dotyczą różnych 
dolegliwości, ale zwróciłbym 
uwagę przede wszystkim na 
eliminowanie zagrożeń ze 
strony kręgosłupa. Bada-
nie pacjentów rozpoczynam 
zwykle od sprawdzenia, czy 
są zachowane przestrzenie 
międzykręgowe a kręgi na 
siebie nie uciskają. Każ-
dy krąg w kręgosłupie jest 
bowiem połączony uner-
wieniem z określonym na-
rządem, a wszelkie niepra-
widłowości w ich położeniu 
mogą być przyczyną odczu-
wania problemów zdrowot-
nych. Wykonuję masaże. 
Potrafię metodą kręgarską, 
bezoperacyjnie, podczas jed-
norazowego zabiegu trwają-
cego 2-3 sekundy, wydłużyć 
krótszą nogę o nawet 2,5 
centymetra. To alternatywa 
dla metody Ilizarowa, po-

legającej na rozcięciu pod 
narkozą kości udowej, roz-
sunięciu jej, zalaniu kostniną 
i – po zrośnięciu się – długo-
trwałej rehabilitacji.

Wśród najbardziej 
spektakularnych uzdro-
wień jest przypadek starszej 
pani przez dwa lata unie-
ruchomionej w łóżku. Po-
dobno po jednym zabiegu, 
który Pan wykonał, znowu 
mogła chodzić?

- Tak było. Pani mia-
ła blisko osiemdziesiąt lat, 
wzrok zniszczony przez cu-
krzycę, ale przede wszyst-
kim w ogóle nie wstawała z 
łóżka. Zbadałem ją, zdia-
gnozowałem i ponastawia-
łem kręgosłup. I proszę 
sobie wyobrazić, że po raz 
pierwszy od dwóch lat wsta-
ła. Podtrzymywana prze-
ze mnie zrobiła kilkana-
ście kroków. Gdy wyszła z 
mieszkania na półpiętro, w 
kamienicy od razu zrobił się 
szum. Wszyscy byli zasko-
czeni, że sąsiadka może się 
poruszać. Wyglądali, jakby 
ducha zobaczyli. Chodziłem 
do tej pani jeszcze na następ-
ne zabiegi, po których odzy-

skała również wzrok.
Mówią o Panu człowiek

-rentgen. Skąd się to wzię-
ło?

- Uważam, ze zdjęcie 
rentgenowskie nie jest w 
stanie oddać tego, co do-
świadczony bioenergotera-
peuta wyczuwa koniuszkami 
swych palców. Dla mnie pal-
ce są jak oczy. Nimi wyko-
nuje badanie: dotykając krę-
gosłupa staram się dotrzeć 
do przestrzeni zagrożonych, 
objętych chorobą i szukać 
przyczyn dolegliwości. Na 
99 procent potrafię wyła-
pać, gdzie pojawia się ucisk 
korzeniowy; gdzie są cechy 
dysku centralnego. To dar. 
Czasem pacjenci przychodzą 
do mnie ze zdjęciami ren-
tgenowskimi. Odstawiam 
wtedy na bok opis, nie czy-
tam go. Oglądam zdjęcie,-
diagnozuję, spisuję swe spo-
strzeżenia i dopiero na końcu 
porównuję moją diagnozę z 
opisem specjalisty radiologa. 
Wszelką zgodność pomiędzy 
nimi traktuję jako potwier-
dzenie swej fachowości.

Czy medycyna alterna-
tywna może być uzupełnie-

niem konwencjonalnej?
- Musi być. Uważam, że 

osoby zajmujące się medy-
cyną alternatywną zawsze 
powinny współpracować z 
lekarzami. Lekarze mogą 
ukierunkować terapię pa-
cjenta.

Zaufanie w moc uzdro-
wiciela wydaje mi się klu-
czowe. Pacjenci oddają się 
w Pana ręce bez obaw?

- Tak, bo wiedzą, że ich 
bezpieczeństwo jest dla mnie 

najważniejsze. Dbam, by nie 
zaszkodzić osobie, która się 
do mnie zgłasza. Zajmuje 
się tylko tymi pacjentami, 
którym jestem w stanie po-
móc. Przy pierwszej wizy-
cie dokładnie sprawdzam 
przeciwskazania. Jeśli mam 
jakiekolwiek wątpliwości, 
nie podejmują się wykonania 
zabiegu. W końcu zdrowie 
każdy ma tylko jedno.

Jerzy Rak, człowiek-rentgen z Legnicy

Jerzy Rak przyjmuje w Legnicy, ul. Kościuszki 52 A/12; rejestracja telefoniczna: 608 498 227
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Tadeusz Krzakowski zga-
dza się z działaczami partii 
Razem, że równość kobiet 
i mężczyzn jest podstawo-
wą, cenną zasadą oraz istotną 
wartością demokratyczne-
go państwa. „W działalności 
urzędu i jednostek podległych 
samorządowi legnickiemu 
(....) przywiązujemy dużą 
wagę do praktycznego stoso-
wania tej zasady. Jednocześnie 
wspieramy wszelkie inicjatywy 
różnych środowisk na rzecz 
równości kobiet i mężczyzn 
w życiu codziennym, zawo-
dowym i prywatnym. Wyra-
żając wolę przystąpienia do 
Europejskiej Karty Równości 
Kobiet i Mężczyzn w Życiu 
Lokalnym, traktujemy swój 
akces jako wyra z formalnego 

potwierdzenia naszego do-
tychczasowego zaangażowania 
w realizację zasady równości 
płci, a także jako deklarację 
jej promowania i współpracy 
ze wszystkimi podmiotami na 
rzecz egalitarnej demokracji” - 
czytamy w piśmie podpisanym 
przez prezydenta Legnicy.

Europejska Kartę Równo-
ści Kobiet i Mężczyzn w Ży-
ciu Lokalnym została wpro-
wadzona w maju 2006 roku 
przez Radę Gmin i Regionów 
Europy. Przyjmując ją, samo-
rządy deklarują się respekto-
wać na swoim terenie szeregu 
zasad. Powinny m.in. dążyć do 
zwiększenia reprezentacji ko-
biet w życiu publicznym, pro-
mować równość płci i zwalczać 
wszelkie formy dyskryminacji 
oraz szkodliwe stereotypy, sto-
sować prawo równości kobiet i 
mężczyzn w każdym aspekcie 
zatrudnienia, zapewnić obu 
płciom równy dostęp do in-
formacji, edukacji oraz innych 
dóbr.

Piotr Kanikowki
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

Prezydent Legnicy chce 
podpisać Europejską Kartę 
Równości Kobiet i Mężczyzn 
w Życiu Lokalnym. Tadeusz 
Krzakowski pozytywnie od-
powiedział na petycję, którą 
w połowie grudnia 2017 roku 
skierowała do niego w imie-
niu partii Razem Anna Bura-
kowska.

STACJA

LPG
STACJA Legnica, ul. 

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

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 16.04.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 4 położonego  w Legnicy przy ul. Szkolnej 5

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność.
Przetarg odbędzie się 16.04.2018 r. o godz.10.30

w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nierucho-
mościami  - Barbara Matusiak  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  -Wio-
letta Mazur- tel. 7672-12-310. Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Legnica.

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej

Charakter zabudowy

Oznaczenie nieruchomo-
ści w operacie ewidencji 

gruntów
Numer i położenie lokalu

Skład lokalu Cena lokalu
( w tym gruntu)

Wadium

Legnica ul. Szkolna 5
 KW Nr LE1L/00061937/8
 Budynek mieszkalny, 
4-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony 

Dz. nr 25/7 o pow. 276 m2, 
obręb Ochota
Lokal mieszkalny nr 4 na 
III piętrze 

Dwa pokoje, 
kuchnia, komórka 
strychowa nr 5,  
przedpokój, wc                 
w częściach wspól-
nych, piwnica nr 1
53,35m2
4,34m2
i 9,35m2

57.000,00 zł
/15. 700,00 zł/
6.000,00 zł
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Jak Legnica wspiera policję
Z budżetu miasta Komenda 
Miejska Policji w Legnicy 
na pewno dostanie w tym 
roku 80 tys. zł na organiza-
cję dodatkowych patroli i 30 
tys. zł na projekt przebudowy 
stanowiska kierowania. Pre-
zydent Tadeusz Krzakowski 
nie wyklucza też pozytywnej 
odpowiedzi na wniosek ko-
mendanta o 200 tys. zł na 
zakup radiowozu. Radny Ja-
rosław Rabczenko chciałby, 
aby wsparcie było znacznie 
większe.

Według Jarosława Rab-
czenki kwestie bezpieczeń-
stwa w Legnicy – jak wy-
nika ze statystyk, mocno 
zagrożonej przestępczością 
– powinny być traktowane 
priorytetowo. Dlatego rad-
ny Platformy Obywatelskiej 
i przyszły rywal Tadeusza 
Krzakowskiego w wyborach 
prezydenckich złożył w ra-
tuszu interpelację w sprawie 
radykalnego zwiększenia wy-
datków na dodatkowe patrole 
policyjne – z 80 do 400 tys. 
zł. Zaproponował też zakup 

radiowozu dla legnickiej ko-
mendy.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski zapewnił go, że bez-
pieczeństwo mieszkańców 
jest traktowane priorytetowo. 
Legnica w swoim budżecie 
przewidziała środki zarówno 
na wsparcie policji, jak też 
inne działania zwiększające 
bezpieczeństwo publiczne.

Po pierwsze, dzięki 80 
tys. zł z budżetu na miasto 
wyjdzie w roku 2018 dodat-
kowo 600 funkcjonariuszy.

Po drugie, zgodnie z 
wnioskiem komendanta, in-
spektora Leszka Zagórskiego, 
samorząd będzie partycypo-
wać w kosztach przebudowy 
stanowiska kierowania w ko-
mendzie przy ul. Asnyka. W 
tym roku przekaże na ten cel 
30 tys. zł.

Po trzecie, miasto będzie 
finansować działania pre-
wencyjne, zgodnie z wnio-
skiem komendanta.

Po czwarte, zgodnie ze 
złożoną w ubiegłym roku de-
klaracją, prezydent rozpatrzy 

wniosek inspektora Zagór-
skiego o 200 tys. zł na zakup 
radiowozu i o ile sytuacja 
finansowa miasta w trakcie 
roku budżetowego na to po-
zwoli, zostaną wygospodaro-
wane środki także na ten cel.

Tadeusz Krzakowski 

przypomina, że w roku 2015 
legnicki samorząd dofinanso-
wał zakup 8 radiowozów dla 
komendy, a w 2017 pomógł w 
zakupie alkometru.

Piotr Kanikowski
FOT. POLICJA LEGNICA

Krzakowski  
razem z Razem

L e g n i c a  -  L u b i n

609 199 520
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