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STACJA Legnica, 

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

TANIEJ NIŻ W SUPERMARKETACH
dowozimy butle i węgiel do klienta 
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2,51zł 48zł
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BUTLI

TURYSTYCZNYCH

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELE

CZYNNE 
W KAŻDĄ
NIEDZIELĘ

Zwycięzcy drugiej tury
Tadeusz Krzakowski zdecydowanie pokonał Jarosława Rabczenkę w boju o fotel prezydenta Legnicy. 
Od pierwszej tury powiększył swój elektorat o prawie 3 tysiące legniczan. W tym samym czasie Jaro-
sław Rabczenko zdołał do siebie przekonać nieco ponad 300 nowych wyborców. To nokaut.  >>2

Belgowie czekają  
na wyrok

Jacek Kiełb  
w kolejce na Wiejską

8 lat więzienia, 170 tys. zł grzywny plus zakaz zaj-
mowania stanowisk kierowniczych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej. To kara, jaką 
żąda prokurator dla Filipa S. - prezesa belgijskich 
spółek, które budowały w Nowej Wsi Legnickiej halę 
pod niedoszłą montownię komputerów. Zdaniem 
oskarżenia, Belgowie oszukali polskich podwykonaw-
ców, nie płacąc im 20 mln zł za wykonane prace.  
          >>4

Tadeusz Maćkała musiał zdecydować, czy woli być 
przez pięć lat radnym PiS-u w powiecie lubińskim, 
czy przez jeden rok posłem PO w Warszawie. Wy-
brał samorząd. Jeśli odmówi również radny Piotr 
Miedziński z Jeleniej Góry, to poselski mandat 
przypadnie legniczaninowi Jackowi Kiełbowi.  
        >>6



Legnica nie chce zmia-
ny w ratuszu. Na Tadeusza 
Krzakowskiego głosowało w 
drugiej turze aż 65,5 proc. 
wyborców. Jarosław Rab-
czenko po dobrej, intensyw-
nej kampanii wyborczej po 
raz drugi przegrywa w do-
grywce z urzędującym prezy-
dentem. Dla Krzakowskiego 
to już szósta kadencja w ra-
tuszu. 

W Złotoryi Barbara 
Zwierzyńska-Doskocz zdo-
była 2691 głosów, ale to nie 
wystarczyło, by pokonać 
Roberta Pawłowskiego, na 
którego głosowało 3014 zło-

toryjan (52.8 proc.). Pawłow-
ski wygrał drugą turę i drugą 
kadencję w ratuszu.

W Polkowicach sensacja: 
Łukasz Puźniecki  ogromną 
przewagą głosów (67 proc.) 
wygrał z Wiesławem Wa-
bikiem. Podczas pierwszej 
tury obaj kandydaci mieli 
zbliżone poparcie, więc nic 
nie wskazywało na nokaut. A 
jednak!

W Chocianowie nie było 
zaskoczenia: tak jak w pierw-
szej turze Tomasz Kulczyński 
(62 proc.) zdecydowanie po-
konał Annę Pichałę. 

W Legnickim Polu Idzie 
Nowe. Tak się nazywa komi-
tet Rafała Plezi, który strącił 
z wójtowskiego fotela Hen-
ryka Babuśkę. Za Plezią i za 
zmianą głosowało prawie 56 
procent wyborców.

Bez zmian w Kunicach. 
Maciejowi Mikuliczowi nie 
udało się pokonać wójta 
Zdzisława Tersy, który z po-
parciem 50,7 proc. wkracza w 

nową kadencję. 
W Krotoszycach Dariusz 

Jarema przegrał w dogrywce 
z Wiesławem Woźniakiem. 
Wynik Woźniaka  imponuje: 
zgarnął ponad 69 proc. gło-
sów.

W gminie wiejskiej Zło-

toryja opuszczony przez 
Marię Leśną fotel zajmie do-
tychczasowy przewodniczący 
rady gminy Jan Tymczyszyn. 
Zagłosowało na niego aż 73 
procent wyborców. To klęska 
Pawła Choczaja.

Po jednej kadencji musi 

się spakować wójt Zagrodna 
Tadeusz Szklarz. W drugiej 
turze wyborów pokonała 
go Karolina Bardowska, na 
którą głos oddało 53 proc. 
mieszkańców.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI

11 listopada o godzinie 
12.00 w katedrze rozpocznie 
się msza święta w intencji oj-
czyzny, a odprawi ją biskup 
legnicki Stefan Cichy. Udział 
wezmą przedstawiciele róż-
nych środowisk społecznych 
i kombatanckich wraz z 
pocztami sztandarowymi.

O godzinie 13.30 z pla-
cu Katedralnego wyruszy na 
Rynek z Legnicką Orkiestrą 
Dętą i pocztami sztandaro-
wymi Kompania Honorowa 
Wojska Polskiego. W Ryn-
ku mieszkańcy wysłuchają 
koncertu Orkiestry Dętej. Z 
kolei o 14.00 w sali Akade-
mii Rycerskiej będzie miał 
miejsce koncert Legnickiej 
Orkiestry Symfonicznej w 
repertuarze patriotycznym, 
poprzedzony okolicznościo-
wym wystąpieniem Prezy-
denta Tadeusza Krzakow-
skiego.

Legnicki Ośrodek Spor-

tu i Rekreacji już tradycyj-
nie zaprasza 11 listopada 
o godz.. 13.00 przed swą 
siedzibę (ul. NMP), skąd 
wyruszy „Bieg Niepodległo-
ści”. Chłopcy i dziewczęta ze 
szkół podstawowych, gim-
nazjów i liceów pobiegną na 
dystansach od 800 do 2.500 

metrów. Dorośli wystartują 
w biegu głównym o 15.00 
– na dystansie 5.000 m. Na 
zwycięzców czekają nagrody.

Już w najbliższy piatek (9 
listopada) na godzinę 15.30 
Młodzieżowe Centrum 
Kultury (ul. Mickiewicza 3) 
zaprasza na koncert muzyki 

polskiej z okazji 88 rocznicy 
odzyskania niepodległości.

W związku ze zbliżają-
cym się Narodowym Świę-
tem Niepodległości, prezy-
dent Tadeusz Krzakowski 
apeluje do właścicieli i za-
rządców nieruchomości, by 
zadbali o odpowiednie ude-

korowanie obiektów barwa-
mi i flagami państwowymi.

– Wszyscy uczcijmy ten 
dzień w sposób godny i pa-
triotyczny! – podkreśla pre-
zydent Legnicy.

Źródło: Urząd Miasta  
w Legnicy
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MOJE TRZY
GROSZE

FELIETON 
COTYGODNIOWY

48 tysięcy
W Legnicy żyje 48 ty-

sięcy wyborców, którym jest 
wszystko jedno. Wszyst-
ko jedno: Krzakowski czy 
Rabczenko, basen letni czy 
całoroczny, autobusy bez-
płatne czy płatne, szkoły 
dwu- czy jednozmianowe, 
obwodnica przez Piekary 
czy za Wierzbiakiem, itd.

Te 48 tysięcy żywych 
ludzi - nie zombie - gdzieś 
tu jest, choć nie spotkacie 
ich w lokalach wyborczych, 
podczas ulicznej pikiety, 
na sesji rady miejskiej. Być 
może nawet próbowaliście 
z tym i owym rozmawiać 
o jakiejś legnickiej spra-
wie: niewyremontowanym 
chodniku, błotnistym po-
dwórku... Nie przejęli się 
waszą troską; wzruszyli 
ramionami na wasze dy-
lematy, ponieważ Legni-
ca nic dla nich nie znaczy. 
Jest przypadkową geoloka-
lizacją wyświetlaną przez 
ich telefony komórkowe; 
miejscem, z którego uciek-
ną, jeśli nadarzy się okazja, 
lub w którym beznadziejnie 
przeżyją swe życie i umrą, 
jeśli nic ich przed tym nie 
uratuje.

Może jest inaczej. 
Może tylko nie wierzą, że 
ich głos zsumowany z inny-
mi głosami cokolwiek zna-
czy. W zabiegających o po-
parcie kandydatach widzą 
cynicznych manipulatorów, 
którzy – jak piszą brukow-
ce - chcą tylko dorwać się 
do koryta. Te 48 tysięcy 
mieszkańców Legnicy de-
mokrację i samorządność 
ma wyłącznie za ordynarny 
szwindel. 

Nie wiem, które wyja-
śnienie jest bliższe prawdy, 
ale wiem, że nie biorąca 
udziału w wyborach rzesza 
jest wyzwaniem nie tylko 
dla lokalnych polityków, 
dla dziennikarzy, ale też dla 
ich sąsiadów, współmiesz-
kańców, współobywateli. 
Nic się nie zmieni, jeśli nie 
wyleczymy ich z bierności, 
bezwładu, cynizmu i nieuf-
ności.   

Paradoksalnie, 21 paź-
dziernika i 4 listopada oni 
też dokonali wyboru. Po-
kazali podniesiony w górę 
palec zarówno tym, którzy 
w nadziei na zmianę wrzu-
cili do urny głos za Rab-
czenką, jak i całej reszcie 
opowiadającej się za kon-
tynuacją dotychczasowego 
kursu. Od nas zależy, czy 
ten uniesiony w górę palec 
potraktujemy jak wyzwanie 
czy jak wyzwisko.   

Piotr Kanikowski

Zwycięzcy drugiej tury

Święto Niepodległości w Legnicy

Tadeusz Krzakowski zdecy-
dowanie pokonał Jarosława 
Rabczenkę w boju o fotel pre-
zydenta Legnicy. Od pierw-
szej tury powiększył swój 
elektorat o prawie 3 tysiące 
legniczan. W tym samym 
czasie Jarosław Rabczenko 
zdołał do siebie przekonać 
nieco ponad 300 nowych wy-
borców. To nokaut. 

Na tegoroczne obchody Świę-
ta Niepodległości 11 listopa-
da w Legnicy złoży się kilka 
uroczystych wydarzeń.
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54 -letni Filip S. jest głów-
nym oskarżonym. Był prezesem 
spółki PLA Development, która 
w latach 2008-2009  dla kon-
cernu Lenovo gigantyczną, zaj-
mującą 3 hektary halę na terenie 
podstrefy Legnickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Legnic-
kim Polu. Filip S. kierował po-
nadto dwoma spółkami-córkami 
PLA Development pełniącymi 
rolę głównego wykonawcy (IC 
Polska) i wykonawcy-pośrednika 
(Immo Industry Poland). W ich 
zarządach zasiadali dwaj pozo-
stali oskarżeni w legnickim pro-
cesie: Marc C i Bart de S..

Jako podwykonawców przy 
budowie hali IC Polska zatrudni-
ła szereg polskich firm. Belgijscy 
menadżerowie już w momen-
cie podpisywania umów zataili 

przed polskimi kontrahentami 
kondycję finansową PLA De-
velopment, Immo Industry Po-
land oraz IC Polska. Wszystkie 
trzy podmioty były już wówczas 
praktycznie niewypłacalne. Uzy-
skany na halę Lenovo bankowy 
kredyt Belgowie zużyli na inne 
równolegle prowadzone inwe-
stycje. Filip S., który – jak twier-
dzi prokuratura, od pewnego 
momentu musiał zdawać sobie 
sprawę, że przedsięwzięcie się nie 
powiedzie – robił dobrą minę do 
złej gry. Niezgodnie z prawdą za-
pewniał podwykonawców o do-
brej kondycji finansowej spółki, 
dokonywał nowych zamówień 
i naciskał na kontynuowanie 
prac, a nawet ich przyspieszenie. 
Na przełomie 2008 i 2009 roku 
płatności na usługi całkowicie 
zawieszono. Mimo tego polscy 
podwykonawcy zeszli z placu 
budowy dopiero w lutym 2009 
roku. Stracili różne kwoty: jedna 
4,7 mln zł, dwie po 2,3 mln zł...

Rozprawie w Sądzie Okrę-
gowym w Legnicy przysłuchi-
wał się jeden z poszkodowanych 
przedsiębiorców. Belgowie zale-
gają mu 1,5 miliona złotych za 
wykonane w hali prace. Musiał 
ogłosić upadłość, odesłać 4 pra-
cowników na bruk. Nie ma na-
dziei na odzyskanie swoich pie-
niędzy. Mówi, że szanse na taki 
finał są mniejsze niż na szóstkę 

w totolotku.
Prokurator Paweł Mazur w 

mowie końcowej wnosił, by sąd 
zobowiązał Filipa S., Barta de S. 
i Marca C. do solidarnego napra-
wienia wyrządzonej szkody. Jego 
zdaniem surowa kara więzienia 
będzie w stanie skłonić Filipa S., 
aby ujawnił swój majątek i oddał 
podwykonawcom z Polski na-
leżne im pieniądze. Starając się 
o przedterminowe zwolnienie z 
odsiadki Belg będzie zmuszony 
zadośćuczynić krzywdom. Dla 
Bara de S. oraz Marca C. oskar-
życiel chce kar pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu (odpowied-
nio 8 miesięcy w zawieszeniu na 
3 lata i 1 roku w zawieszeniu na 
rok) , grzywny (odpowiednio 40 
tysięcy i 4 tysięcy) oraz 3-letnie-
go zakazu zajmowania stanowisk 
kierowniczych związanych z 

działalnością gospodarczą i wy-
dawaniem decyzji zarządczych.

Zdaniem prokuratora Paw-
ła Mazura, Filip S. działał z za-
miarem bezpośrednim oszuka-
nia polskich podwykonawców. 
Oskarżyciel podkreślał, że prawo 
nie zabrania niewypłacalnym 
spółkom prowadzenia działalno-
ści gospodarczej albo zawierania 
umów, ale taki podmiot nie może 
ukrywać przed kontrahentami 
ukrywać swojej kondycji finan-
sowej.

- Zatajając swoją sytuację 
bankrut wypełnia znamiona 
przestępstwa - mówił Paweł 
Mazur.

23 listopada mowy końcowe 
wygłoszą obrońcy oskarżonych. 
Wyrok niebawem.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Belgowie czekają na wyrok
8 lat więzienia, 170 tys. zł 
grzywny plus zakaz zajmowa-
nia stanowisk kierowniczych 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 
To kara, jaką żąda prokurator 
dla Filipa S. - prezesa belgij-
skich spółek, które budowały 
w Nowej Wsi Legnickiej halę 
pod niedoszłą montownię 
komputerów. Zdaniem oskar-
żenia, Belgowie oszukali pol-
skich podwykonawców, nie 
płacąc im 20 mln zł za wyko-
nane prace.
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Joanna Mierzwiń-
ska, rzeczniczka prasowa 
dolnośląskiego oddzia-
łu Narodowego Fundu-
szu Zdrowia, jest gotowa 
odpowiedzieć na nasze 
pytania, ale dopiero za 
kilka dni, gdy spłyną wy-
niki kompleksowej kontroli 
przeprowadzonej w złoto-
ryjskim szpitalu.

Oddział, na którym 
pracuje doktor Matusz, jest 
niewielki: 10 łóżek, 2 leka-
rzy specjalistów na etacie, 
dodatkowo 3 lekarzy dy-
żurantów, 6 pielęgniarek. 

W ciągu 10 miesięcy 2018 
roku hospitalizowano tu 
655 pacjentów i wykonano 
430 zabiegów (co stanowi 
120 procent kontraktu). W 
kolejce na zabieg oczekuje 
250 chorych. Mają wyzna-
czone terminy do końca 
maja. To stosunkowo nie-
długo, bo np. w Legnicy 
na zabieg czeka się półtora 
roku a we Wrocławiu nie-
które placówki pierwszy 
wolny termin mają w latach 
2021 - 2024.

Mimo braków kadro-
wych w całym szpitalu, 
złotoryjska otolaryngolo-
gia ma na Dolnym Śląsku 
dobrą opinię. Pacjenci z 
Wrocławia i innych części 
województwa chętnie się tu 
zgłaszają także ze względu 
na znacznie krótszy niż 
gdzie indziej czas oczeki-
wania na zabieg. Wycho-
dzą zadowoleni.

Około 90 procent pa-
cjentów w tej kolejce to 
małe dzieci. Często mają 
problem z powodującym 
niedosłuch przerostem mi-
gdałków. Jeśli nie zostaną 
zoperowane we właściwym 

czasie grozi im poważ-
ne upośledzenie słuchu, z 
którym będą zmagać się 
już do końca życia. Likwi-
dacja oddziału spowoduje, 
że będą zmuszeni poszu-
kać innego miejsca i zno-
wu ustawić się na końcu 
kolejki na zabieg. Dla nie-
których oznacza to utratę 
szans na powrót do zdro-
wia. Brak operacji, kłopoty 
ze słuchem, zaważy na ich 
edukacji i całym życiu. Nie 
można do tego dopuścić, 
dlatego doktor Matusz 
prosi każdego, kto chce po-
móc, o interwencje w dol-
nośląskim oddziale NFZ.

Powtarza się sytuacja 
sprzed roku, kiedy NFZ 
po raz pierwszy chciał za-
mknąć złotoryjską laryn-
gologię. Liczne telefony od 
pacjentów, zaalarmowa-
nych przez Radosława Ma-
tusza, oraz zainteresowanie 
mediów sprawiły, że od-
stąpiono od tego zamiaru, 
ogłoszono konkurs i pod-
pisano kontrakt. Niestety, 
tylko na rok.

Piotr Kanikowski

Natalia W. jechała we 
wtorek z aresztu do Legnicy, 
aby usłyszeć wyrok. Podczas 
narady sąd powziął jednak 
wątpliwość, czy prokuratu-
ra słusznie zakwalifikowała 
dramatyczne wydarzenia, 
do jakich doszło w domu 
Natalii W., jako ten sam je-
den ciągły czyn.

- Być może należy za-
kwalifikować to zdarzenie 
jako dwa przestępstwa z 
artykułu 148 Kodeksu kar-
nego popełnione w krótkim 
odstępie czasu - wyjaśnia 
prawniczy dylemat sędzia 
Witold Wojtyło, przewod-
niczący składu sędziowskie-
go. Na sali sądowej nie było 
obrońcy Natalii W. i z tego 

powodu nie można było 
rozstrzygnąć tej kwestii od 
razu. W tej sytuacji sąd zde-
cydował się ogłosić przerwę 
do 11 grudnia. Wówczas 
na jednym posiedzeniu za-
mknie przewód sądowy i 
wyda wyrok.

Prokuratura Rejonowa w 
Lubinie domaga się dla Na-
talii W. kary dożywotniego 
pozbawienia wolności z za-
strzeżeniem, że przedter-
minowe warunkowe zwol-
nienie nie może nastąpić 
wcześniej niż po odbyciu 35 
lat pozbawienia wolności.

Natalia W. przyznała 
się do zamordowania obu 
córek. 13-miesięczna Laura 
zginęła na miejscu. Matka 

podcięła jej gardło, przebi-
ła nożem plecy. Wcześniej 
12-letniej Emilii zadawała 
ciosy w kark, szyję, krtań, 
klatkę piersiową, plecy, ręce. 
Różnymi nożami. Gdy było 
po wszystkim Natalia W. 
próbowała powiesić się w 
łazience. Wtedy siły ją opa-
dły. Połamała na sobie jeden 
z noży. Z wbitym w ciało 
ostrzem wyszła na balkon, 
aby wyskoczyć. Ale cofnę-
ła się. Postanowiła zostać z 
dziećmi.

Starsza dziewczynka 
żyła jeszcze, gdy przyjecha-
ło pogotowie. Zmarła tego 
samego dnia w szpitalu.

Piotr Kanikowski
FOT. PIOTR KANIKOWSKI
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Oddziałowi otolaryngolo-
gicznemu w złotoryjskim 
szpitalu grozi likwidacja. 
Od 1 stycznia 2019 roku 
NFZ zamierza zaprzestać 
jego finansowania. Dzieci z 
przerostem migdałków, po 
przerzuceniu na koniec ko-
lejek do innych placówek, 
nieodwołanie stracą szansę 
powrotu do zdrowia.- Jeśli 
będą zmuszone czekać 2-3 
lata na zabieg, ich słuch zo-
stanie upośledzony – mówi 
Radosław Matusz, laryngo-
log. – To zaważy na całym 
ich życiu.

11 grudnia zapadnie wyrok 
w sprawie Natalii W. z Lu-
bina. 23 stycznia 2018 roku 
nożami kuchennymi zabiła 
swoje córki, 12-letnią Emi-
lię i 13-miesięczną Laurę, 
apotem sama próbowała 
popełnić samobójstwo. Sąd 
waha się, jak traktować jej 
zbrodnię: jako jeden ciągły 
czyn czy jako dwa czyny w 
bliskim odstępie czasu. W 
obu wersjach Natalii W. 
grozi dożywocie.

Druga wojna o laryngologię Końcówka procesu dzieciobójczyni
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W Sejmie będzie do objęcia 
miejsce pośle Stanisławie Hu-
skowskim. Huskowski porzuca 
go dla dolnośląskiego Sejmiku, 
gdzie właśnie zdobył mandat z 
listy Rafała Dutkiewicza. Po-
nieważ w 1015 roku Huskowski 
dostał się do Sejmu jako kan-
dydat Platformy Obywatelskiej, 
zwolnione przez niego miejsce 
przynależy następnym osobom z 
największym poparciem na liście 
PO.

W pierwszej kolejności 
Iwonie Krawczyk, wicemarsza-
łek Dolnego Śląska (2,23 proc. 
głosów w 2015 r.). Krawczyk 
podobnie jak Huskowski dostała 
się do Sejmiku na nową kaden-

cję i woli to od spędzenia kilku 
miesięcy w ławach opozycji na ul. 
Wiejskiej w Warszawie.

W drugiej kolejności miejsce 
po Huskowskim mógłby zająć 
Tadeusz Maćkała (1,50 proc. 
głosów w 2015 r.). "Dość speku-
lacji" - napisał dziś na Facebooku. 
"W najbliższym czasie zacznę 
sprawować w moim rodzinnym 
mieście obowiązki radnego po-
wiatu. wynikające z powierzenia 
mi tej funkcji."

W trzeciej kolejności do 
Sejmu mógłby dołączyć Piotr 
Miedziński (1,20 proc. głosów 
w 2015 r.), ale i on musiałby się 
zrzec dopiero co wywalczone-
go mandatu w Radzie Miejskiej 
Jeleniej Góry.

Tu - uwaga! - pojawia się 
szansa dla Jacka Kiełba, legnic-
kiego radnego minionej kadencji, 
który bez powodzenia ubiegał się 
o miejsce w dolnośląskim Sej-
miku. Trzy lata temu startował z 
listy Platformy Obywatelskiej do 
Sejmu. Z poparciem 1,02 proc.
ulokował się wówczas bezpo-
średnio po Miedzińskim. A to 
oznacza, że jeśli jeleniogórzanin 
wybierze bycie radnym w swoim 
mieście, poselski mandat po Hu-
skowskim przejmie Jacek Kiełb.

Gdyby zrezygnował, na-
stępny w kolejce jest Ryszard 
Raszkiewicz, starosta ze Złotoryi 
(0,69 proc. głosów w roku 2015).

Piotr Kanikowski

Radny Jacek Kiełb  
w kolejce na Wiejską
Tadeusz Maćkała musiał 
zdecydować, czy woli być 
przez pięć lat radnym PiS-u 
w powiecie lubińskim, czy 
przez jeden rok posłem PO 
w Warszawie. Wybrał sa-
morząd. Jeśli odmówi rów-
nież radny Piotr Miedziński 
z Jeleniej Góry, to poselski 
mandat przypadnie legnicza-
ninowi Jackowi Kiełbowi.
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Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograni-

czony dotyczący sprzedaży nierucho-
mości zabudowanej Skarbu Państwa 

położonej w Legnicy przy ul. Reymonta 
nr 2 A

Przedmiotem oferty przetargowej 
jest nieruchomość położona w Legnicy 

przy: 
ul. Reymonta nr 2 A, działka nr 126 

o powierzchni 0,0153 ha, obręb Ochota.
KW LE1L/00069530/1

Cena wywoławcza 400.000,00 zł (w 
tym wartość gruntu 55.500,00 zł ).

Wadium 40.000,00 zł. 
Przetarg odbędzie się 10.12.2018 

r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta 
Legnicy,

pl. Słowiański 8, pokój 318
Szczegółowych informacji na temat 

ww. nieruchomości udziela Wydział 
Gospodarki Nieruchomościami  - Halina 
Furman -tel. 7672-12-294, pokój 333 III 
p. oraz warunków przetargu  -Wioletta 

Mazur- tel. 7672-12-301.
Pełne ogłoszenie zamieszczono na 

www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz wywieszono na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta  Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości następujące
WYKAZY NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia i dzierżawy: 
1.  ul. Pancerna 17-21, ul. Moniuszki 3/6, ul. Książęca 6, ul. Korfantego 5, ul. 

Kwiatowa 11, ul.  Kazimierza Wielkiego 12, 16, ul. Przemysłowa 1, ul. Hutników 19, ul. 
Kartuska 33, 62, ul. Piekarska 6,   -bezprzetargowo lokale mieszkalne na rzecz dotychcza-

sowych najemców,
2.  ul. Jaworzyńska 28  – wolny lokal mieszkalny w trybie przetargu nieograniczo-

nego,
3. obręb Tarninów, cz. dz. 1419 - dzierżawa w trybie bezprzetargowym na poprawę 

warunków,
4. ul. Andersa  - dz. nr 1446/1 obręb Tarninów – dzierżawa w trybie bezprzetargo-

wym – parking.
5. ul. Złotoryjska – dz. nr 335 część, obręb Tarninów – dzierżawa w trybie bezprze-

targowym – pawilon handlowy. 
6. ul. Leszczyńska – dz. nr 44/6 część, obręb Piatnica – dzierżawa w trybie bezprze-

targowym – trafostacja. 
7. ul. Wielogórska nr 49 działka nr 117/1 obręb Przybków – w trybie przetargu pod 

zabudowę jednorodzinną,
8. ul. Grodzka działka nr 791/3 obręb Stare Miasto - w trybie przetargu pod zabu-

dowę mieszaną mieszkaniową i usługową. w 
Rozszerzone ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Miasta Legnicy Plac Słowiański 8 III p. pok. 312-315 w godzinach pracy Urzędu

„Prezydent Miasta Legnicy
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami
informuje,

że zostały podane do publicznej 
wiadomości następujące 

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI
stanowiących własność Skarbu 

Państwa przeznaczonych do najmu:
1. Część nieruchomości gruntowej, 

zabudowanej garażem, położonej w 
Legnicy przy 

ul. Wyspiańskiego, działka 
nr 634/177, obręb Tarninów (KW 

LE1L/00061128/4) – bezprzetargowo 
na rzecz dotychczasowego najemcy.

2. Nieruchomość gruntowa, na 
której zlokalizowany jest kiosk wyko-

rzystywany na prowadzenie działalności 
usługowo – handlowej, położona w 
Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 30, 

działka nr 627, obręb Stare Miasto (KW 
LE1L/00100983/1) – bezprzetargowo 

na rzecz dotychczasowego najemcy.
Rozszerzone ogłoszenie zamiesz-

czono na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Legnicy Plac 

Słowiański 8 III p. pok. 333 w godzinach 
pracy Urzędu”

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza przetarg ustny nieograni-

czony dotyczący sprzedaży nierucho-
mości niezabudowanej  położonej w 

Legnicy przy ul. Pszczelarskiej

Przedmiotem oferty przetargowej 
jest nieruchomość położona w Legnicy 

przy
 ul. Pszczelarskiej, działka nr 162/2 

o powierzchni 1966 m2, obręb Ulesie 
KW nr LE1L/00087945/5

Cena wywoławcza 200.000,00 zł + 
pod. VAT. Wadium 20.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 10.12.2018 
r. o godz.10.00  w  Urzędzie Miasta 

Legnicy,
Pl. Słowiański  8, pokój nr 318

Szczegółowych informacji na temat 
ww. nieruchomości udziela Wydział 

Gospodarki Nieruchomościami - Ewa 
Zając tel. 767212-300, pokój 314 oraz 

organizacji przetargu - Wioletta Mazur, 
tel.767212-310, pokój 318. Ogłoszenie 

zamieszczono na www.legnica.eu. 
w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta Legnica.

Prezydent Miasta Legnicy
ogłasza, że 10.12.2018 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu 

mieszkalnego  nr 8 położonego  w Legnicy przy ul. Artyleryjskiej 4

Lokal przeznaczony do sprzedaży na własność, grunt w użytkowanie wie-
czyste. Przetarg odbędzie się 10.12..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 Kunicka-Repelowska tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. 

oraz warunków przetargu  -Wioletta Mazur- tel. 7672-12-301. 
Pełne ogłoszenie zamieszczono na www.legnica.eu. w Biuletynie Informacji Publicz-

nej 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. Artyleryjskiej 4
 KW Nr LE1L/00036084/9
 Budynek mieszkalny, 
4-kondygnacyjny, teren 
uzbrojony

Dz. nr 971 o pow. 351 m2, 
obręb Tarninów
Lokal mieszkalny nr 8 na 
III piętrze

pięć pokoi, dwie 
kuchnie, łazienka, wc, 
przedpokój
107,20 m2

138.000,00 
zł

/12. 000,00 
zł/

14.000,00 zł

„Śląsk” istnieje od 65 lat. Jest 
najlepszy w swojej dziedzinie. 
Znany, ceniony i lubiany na pię-
ciu kontynentach promuje polską 

twórczość ludową i narodową.
Ponad stuosobowy zespół 

chóru, baletu i orkiestry wykona 
w Legnicy barwne i dynamicz-
ne widowisko. W programie nie 
zabraknie żywiołowych tańców 
krakowskich i góralskich oraz 
wzruszających wykonań śląskiej 
„Karolinki” czy piosenki „Szła 
dzieweczka”. Setki kolorowych 
kostiumów z wielu regionów 
Polski mienić się będą na scenie 
w blisko dwugodzinnym progra-
mie, opracowanym m.in. przez 
Stanisława Hadynę i Elwirę 

Kamińską. Zobaczymy boga-
ty wachlarz polskiego folkloru, 
efektownie prezentujący piękno 
naszej kultury. Zaprasza Legnic-
kie Centrum Kultury serdecznie.

Bilety kosztują 85, 60 i 40 zł. 
Są dostępne w kasie Legnickiego 
Centrum Kultury (ul. Chojnow-
ska 2, pokój 118, I piętro) oraz w 
Galerii Satyrykon (Rynek 36).

Źródło: EGO/ Legnickie 
Centrum Kultury

FOT. MATERIAŁY ORGA-
NIZATORA KONCERTU

„Śląsk” na jubileusz w Legnicy

W sobotę, 10 listopada, w 
hali widowiskowo-sportowej 
OSiR przy ul. Lotniczej wy-
stąpi Zespół Pieśni i Tańca 
„Śląsk” im. Stanisława Ha-
dyny. Zespół zaprezentuje 
wielki Koncert Jubileuszowy 
„A to Polska właśnie”, który 
oklaskiwało już 25 milionów 
ludzi na całym świecie. Po-
czątek o godz. 17.00.
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Dr Spurek w Złotoryi
Dr Sylwia Spurek – za-

stępczyni Rzecznika Praw 
Obywatelskich – wygłosi w 
Złotoryi wykład pt. “Dyskry-
minacja i wykluczenie, kogo 
zostawiliśmy w tyle”. Zapra-
szamy 9 listopada o godz. 17 
do sali klubowej Złotoryjskie-
go Ośrodka Kultury i Rekreacji 
przy pl. Reymonta 5. Wstęp 
wolny.

Chiny biorą miedź
KGHM Polska Miedź 

S.A. i spółka China Minmetals 
zawarły pięcioletni kontrakt 
wart 4 miliardy dolarów. To 
wartość katod miedzianych, 
które KGHM zobowiązał się 
dostarczać do Chin. Do pod-
pisania dokumentu doszło 
podczas China International 
Import Expo 2018. - Uczestni-
cząc w tym wydarzeniu chcemy 
wzmocnić naszą współpracę z 
rynkiem chińskim i wprowa-
dzić inne produkty wytwarza-
ne przez Grupę KGHM, takie 
jak srebro, złoto, ołów rafino-
wany, molibden, kwas siarkowy, 
siarczan niklu i selen – mówi 
prezes KGHM Macin Chlu-
dziński. - Promujemy również 
inne spółki z naszej grupy ka-
pitałowej i ich produkty. 

PEKA



R
EKLAM

A


