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Nasze miasto zdecydowanie wyprzedzi-
ło wielu konkurentów: Słupsk i  Nowy 

Sącz, Rzeszów, Tarnów, Zabrze, Krosno, 
Dąbrowę Górniczą, Piotrków Trybunal-
ski, Rybnik i Kraków, a także inne powiaty 
grodzkie na Dolnym Śląsku. 

Legnica od wielu lat utrzymuje się w ści-
słej czołówce rankingu. Zmagania trwają 
przez cały rok w trybie on-line. Ogólnopol-
ski ranking najaktywniejszych powiatów 
i gmin organizowany jest od dwunastu lat. 
Nasze miasto plasuje się w  jego czołów-
ce. W  roku 2013 również Legnicy przypa-
dło zwycięstwo. Za 2012 rok zdobyliśmy 
trzecie miejsce, za 2011 - czwartą pozycję, 
w 2010 – trzecią. 

Samorządy sklasy� kowane w  rankingu 
są oceniane przez ekspertów ZPP według 
kilkudziesięciu kryteriów w  kilku grupach 
tematycznych, takich jak: działania proin-
westycyjne i  prorozwojowe, rozwiązania 
poprawiające jakość obsługi mieszkańca 
oraz funkcjonowania jednostki samorzą-
du terytorialnego, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, umacnianie systemów 
zarządzania bezpieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań ekoenergetycznych, 
proekologicznych, prozdrowotnych, udzie-
lania pomocy społecznej, rozwiązań z  za-
kresu edukacji, kultury i  sportu, wspiera-

nie działań na rzecz gospodarki rynkowej, 
współpraca krajowa i  międzynarodowa 
oraz działania promocyjne.  

Ten ogólnokrajowy ranking Związku 
Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie 
bezpłatnego i  dobrowolnego uczestnictwa 
wszystkich samorządów szczebla gminnego 
i powiatowego. Jest jedynym w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na 
bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.
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Złoty Laur dla Eckerta 

Legnicka � rma Eckert, znana i  ceniona na międzynarodo-
wym rynku producentów maszyn tnących, otrzymała kolejną 

prestiżową nagrodę - Złoty Laur 
Innowacyjności, za nowatorskie 
rozwiązania zastosowane w  prze-
cinarce Diament Fiber Laser z sys-
temem Piercing Control System 
(PCS-System Kontroli Przebijania).

Wcześniej wynalazek ten 
zdobył Złoty Medal Międzyna-
rodowych Targów Poznańskich, 
Dźwignię 2014 oraz został uhono-
rowany tytułem Mistrza Techniki 
2014.  Eckert to nowoczesne i inno-
wacyjne przedsiębiorstwo, specja-
lizujące się w  produkcji urządzeń 

umożliwiających cięcie laserem, plazmą, tlenem i  wodą oraz 
w pełni zautomatyzowanych stanowisk roboczych. Maszyny Ec-
kerta można spotkać w 25 krajach świata.

 
Usuwamy wraki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej przyznał Legnicy dotację w  wysokości 116 tys. zł za 

zrealizowane zadanie w  zakresie 
zbierania i  demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji. Dotacja 
dotyczy roku 2013, kiedy to z tere-
nu miasta usunięto 29 samocho-
dów, które zagrażały bezpieczeń-
stwu mieszkańców oraz stanowiły 
zagrożenie dla środowiska.

Pojazdy te zostały nabyte w wy-
niku orzeczenia sądu o  ich prze-
padku na rzecz powiatu, w  trybie 
ustawy z  dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o  ruchu drogowym. Osta-
tecznie porzucone samochody 

zostały poddane demontażowi. Ich sprawne części zostały prze-
znaczone do odzysku, pozostałe - do utylizacji. 

 
96 rocznica powstania 
wielkopolskiego

Od wielu lat w  Legnicy czczona jest pamięć powstania wiel-
kopolskiego. W czwartek, 18 grudnia br., w związku z 96. rocznicą 
wybuchu powstania, prezydent Tadeusz Krzakowski, Prezes To-

warzystwa Pamięci Powstania Wiel-
kopolskiego Czesław Kowalak oraz 
uczniowie i  nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, która nosi po-
wstańcze imię, oddali hołd pamięci 
zamieszkałym po wojnie w naszym 
mieście uczestnikom tego narodo-
wo-wyzwoleńczego zrywu, którzy 
spoczęli na legnickim cmentarzu. 
Przybyli też mieszkający w  Legnicy 
członkowie rodzin powstańców.

Po II wojnie Światowej w Legnicy 
osiedliło się około 40 powstańców 
wielkopolskich. Przybyli do naszego 

miasta m.in. z  Ostrowa Wielkopolskiego i  obozów jenieckich. Na 
Cmentarzu Komunalnym znajduje się 28 mogił powstańczych.

Legnica ponownie najlepsza

W  sylwestrową noc patrzymy w  niebo. 
Jego odwieczną technologię przesłaniają 
fajerwerki. Astronomiczny zegar odmierza 
ostatnie minuty starego i pierwsze nowego 
roku. Erupcja radości, nadziei, postanowień. 
Jest w tym coś magicznego, pierwotnie irra-
cjonalnego. Robimy rachunek sumienia, bi-
lans zysków i strat za rok miniony. Niech ten 
następny będzie lepszy. Nie rzucim ziemi, 
skąd nasz ród, nie rzucim palenia, nie rzucim 
żon, mężów, kochanek, nie rzucim pracy, 
chyba, że ona nas zostawi. 

Lekturę noworocznych gazet rozpo-
czynamy od horoskopów. Jaki będzie dla 
Raków, Strzelców, Bliźniąt, Lwów czy Bara-
nów? Gabinety i  telewizyjne okienka wró-
żek i jasnowidzów mają żniwa. Wolimy na-
dzieję od wiedzy. Astrologię od astronomii. 
Choć są tacy, co preferują gastronomię.

Co przyniesie nowy rok? Czy słońce na 
niebie pozostanie niewzruszone, a satelity 
będą krążyć wokół niego? Astronomicz-
nie – z  pewnością. A  politycznie? Pokażą 
to wybory. Prezydenckie i parlamentarne. 

W  tych pierwszych urodziwy estrogen 
zmierzy się ze schyłkowym testosteronem. 
W drugich – jak objawił pewien astrolog – 
wybierzemy takich, na jakich zasługujemy. 
Robi mi się zimno, choć podobno klimat 
się ociepla.

Kopernik na prezydenta! To on wstrzy-
mał słońce i ruszył ziemię, a polskie wydało 
go plemię. 

Ponadto wiadomo, że Kopernik była 
kobietą!

Arkadiusz Rodak

Dobry Polski Samorząd 2014

 ■ W krajowym rankingu najaktywniejszych samorządów, przeprowadzonym przez Związek Powiatów Polskich za rok 
2014 Legnica kolejny raz zajęła pierwsze miejsce wśród 65 miast na prawach powiatu. Zdobyliśmy ponad 51,5 tys. 
punktów, a jednocześnie tytuł Dobry Polski Samorząd 2014.

Miasta na prawach 
powiatu:

1. Legnica - honorowy tytuł 
Dobry Polski Samorząd 2014
2.  Słupsk
3.  Nowy Sącz
4.  Rzeszów
5.  Tarnów
6.  Zabrze
7.  Krosno
8.  Dąbrowa Górnicza
9.  Piotrków Trybunalski
10. Rybnik

W 2014 roku Legnica uzyskała 
m.in.: 6.000 punktów za wyko-
rzystane środki inwestycyjne 
pochodzące ze źródeł zewnętrz-
nych, 4.000 punktów za tworzone 
pracownie informatyczne, 2.000 
za środki � nansowe pozyskane 
z krajowych źródeł zewnętrznych, 
3.000 za instytucje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości, 3.000 za 
wielkość wydatków na szkolenia, 
2.920 za rozwiązania ekoenerge-
tyczne i proekologiczne, 2.620 za 
oznakowane ścieżki rowerowe, 
1.500 za stypendialne wspieranie 
zdolnej młodzieży. 
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Tegoroczny plan przebudowy obejmie 
prace na odcinku od ul. Szkolnej do ul. 

Grabskiego. Zadanie zostanie podzielone na 
3 etapy: od ul. Szkolnej do Andersa, od skrzy-

żowania z  ul. Grabskiego do Rataja i  od ul. 
Rataja do Andersa. O terminach rozpoczęcia 
prac i związanych z tym zmianach w organi-
zacji ruchu oraz zakresie robót będziemy na 
bieżąco informować. Przypomnijmy, co zo-
stało zrobione w minionym 2014 roku. Robo-
ty przy tej jednej z najważniejszych od wielu 
lat inwestycji drogowych w  mieście rozpo-
częły się pod koniec marca na ul. Grabskiego 

od wycięcia krzewów i drzew, które stały na 
przeszkodzie inwestycji. Kolejnym etapem 
była rozbiórka 13 starych obiektów gospo-
darczych, takich jak stodoły, czy warsztaty. 11 

z nich wcześniej miasto wykupiło od prywat-
nych właścicieli. 

Na skrzyżowaniu Jaworzyńskiej z  Grab-
skiego bardzo skomplikowane były roboty 
związane z  przebudową kanalizacji desz-
czowej o  średnicy metra. Przebudowywa-
na była także kanalizacja wodno-ściekowa. 
Wszystkie te prace odbywały się w głębokich 
wykopach. Do tego zakresu robót doszła 

jeszcze likwidacja kolizji różnych sieci. 22 
grudnia przywrócono na skrzyżowaniu ruch 
dwustronny. Na tym odcinku robót położona 
została nowa nawierzchnia jezdni, chodniki 
i ścieżki rowerowe wyłożono kostką, zbudo-
wano zatokę autobusową. 

Z  kolei przebudowana ul. Grabskiego na 
odcinku od Wojska Polskiego posiadała dwie 
jezdnie wyłożone kostką brukową, nowe 
chodniki z płyty i pasy zieleni. Inwestycja na 
Grabskiego jest kolejnym etapem budowy 
zbiorczej drogi południowej, realizowanej 
w ramach przebudowy ul. Jaworzyńskiej. 

Pod koniec czerwca zakończone zosta-
ły prace na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej 
z ul. Skarbka i Muzealną oraz na odcinku do 
ul. Szkolnej. Tutaj też została przebudowa-
na kanalizacja. Położono nową asfaltową 
nawierzchnię, zmodernizowano chodniki 
i oświetlenie. 

Całość inwestycji obejmuje przebudowę 
2,5 kilometra ul. Jaworzyńskiej na odcinku od 
ul. Skarbka do ul. Borsuczej, czyli do Obwod-
nicy Zachodniej, a  także fragment ul. Grab-
skiego od skrzyżowania z ul. Jaworzyńską do 
ul. Wojska Polskiego (ponad 500 m jezdni).

W wyniku przebudowy powstaną 2 ronda 
- na skrzyżowaniu ul. Jaworzyńskiej z ulicami 
Andersa, Chłapowskiego i Traugutta oraz na 
skrzyżowaniu z ulicami Rataja i Oświęcimską. 
Powstanie też 6 km chodników, 5 km ścieżek 
rowerowych, 3,5 km kanalizacji deszczowej, 
8 zatok autobusowych, a całość oświetli 180 
latarni. W  latarniach zastosowane zostaną 
oprawy energooszczędne typu LED, co wpły-
nie na obniżenie opłat za prąd o połowę.

Jaworzyńska w przebudowie
INWESTYCJE EKOLOGIA

W tym roku czekają nas kolejne prace związane z przebudową ulicy Jaworzyńskiej. Na tym etapie powstanie nowoczesna i przyjazna arteria komu-
nikacyjna od ul. Szkolnej do skrzyżowania z ul. Grabskiego. To przed nami, ale warto też pamiętać, jak się zmieniała Jaworzyńska w roku minionym. 

Walczymy o czyste powietrze
Rozmowa z pierwszym zastępcą prezydenta Legnicy, Jadwigą Zienkiewicz

- Badania wykonane w Legnicy wykaza-
ły zanieczyszczenia powietrza przekra-
czające normy. Przyczyny to głównie 
ogrzewanie węglowe w mieszkaniach 
i spaliny samochodowe. Jak miasto 
zamierza to ograniczyć?

- Rzeczywiście badania powietrza wy-
kazują przekroczenia pyłu zawieszonego 
i innych związków, także emitowanych 
przez obiekty przemysłowe i samochody. 
Dlatego włączamy się w  ramach progra-
mu ochrony powietrza na 
Dolnym Śląsku do likwidacji 
tzw. niskiej emisji, podobnie 
jak inne miasta. Problem do-
tyczy też miast zdrojowych, 
np. takich jak Cieplice. W Le-
gnicy działamy na tym polu 
już od lat dziewięćdziesią-
tych, likwidując i zastępując 
technologiami ekologiczny-
mi ponad 2,5 tysiąca pieców 
węglowych i  kilkadziesiąt 
lokalnych kotłowni. 

- W 2013 roku miasto 
zleciło opracowanie Pro-
gramu likwidacji niskiej 
emisji, który m.in. zakłada 
likwidację ogrzewania 
węglowego...

-… ale też ograniczenie 
ruchu samochodowego 
w mieście i tym samym emi-
sji spalin głównie w  cen-
trum. Projekt zatwierdził 
Urząd Marszałkowski, co 
umożliwiło nam przystą-
pienie do pilotażowego 
programu KAWKA. Dzięki 
niemu w  pierwszym etapie 
mamy nadzieję uzyskać 1,8 
mln złotych dotacji przy in-
westycjach wartych cztery 
mln zł, czyli zwrot 45 proc. 
kosztów. Także w przypadku 
właścicieli lokali, którzy zli-
kwidują ogrzewanie węglowe i przejdą na 
ekologiczne źródło ciepła: elektryczne, ga-
zowe bądź z miejskiej sieci. Pieniądze będą 
jednak przeznaczone też na dodatkowe 
inwestycje, również w miejskich obiektach.

W ramach KAWKI zamierzamy wspólnie 
z  WPEC-em doprowadzić w  tym roku sieć 
ciepłowniczą w  rejon ulicy Głogowskiej 
i Słubickiej. Chcemy też przyłączyć do niej 
przedszkole nr 7 i szkołę podstawową nr 2. 
A  także dwie kamienice komunalne, które 
dodatkowo przejdą termomodernizację. 
Ponadto na częściową refundację, do pię-
ciu tys. zł mogą liczyć właściciele 77 lokali 

mieszkalnych w zamian za przejście na eko-
logiczne ogrzewanie.

- Jednak WFOŚ jeszcze nie zatwierdził 
wniosku i umowa czeka na podpisanie.

- Niestety jest jeszcze jedna niekorzystna 
wiadomość. Początkowo mówiono o tym, że 
na refundację mogą liczyć także ci właścicie-
le, którzy od 2011 roku już wymienili insta-
lację i  pozbyli się ogrzewania węglowego. 
Rozesłaliśmy więc ankiety do mieszkańców, 

by wiedzieć, ilu legniczan jest skłonnych 
zmodernizować ogrzewanie na ekologicz-
ne, ale często droższe. Otrzymaliśmy 825 
ankiet zwrotnych i po analizie okazało się, że 
ok. 600 osób spełnia warunki programu. Te-
raz dotarła do nas informacja, że ponieważ 
staramy się o  dotację, nie zaś o  pożyczkę, 
możemy ją przeznaczyć tylko na inwestycje, 
które dopiero zostaną wykonane. Osoby, 
które wcześniej pozbyły się ogrzewania wę-
glowego, nie mogą więc z  tego programu 
skorzystać. Ponieważ jednak wzbudziliśmy 
oczekiwania, chcemy uruchomić dla nich 
do� nansowanie z tego tytułu.

Powstał też przyjęty przez Radę Miejską 
regulamin udzielania wsparcia właścicielom 
mieszkań lub domków. Zakłada on refunda-
cję w  wysokości do pięciu tysięcy złotych 
dla każdej wymienionej instalacji grzewczej. 
Niezależnie od tego, wspólnota może jesz-
cze uzyskać 10 tys. dotacji na wykonanie no-
wej instalacji w częściach wspólnych.

- Ankieta przyniosła optymistyczne 
wyniki, biorąc pod uwagę zasobność 
portfeli legniczan i fakt, że świadomość 

ekologiczna nadal jest taka 
sobie.

- Ogrzewanie w  indywidu-
alnych lokalach jest sporym 
problemem. Bo o  ile przemysł 
jest pod kontrolą i  to, co emi-
tują przemysłowe kominy, 
jest mierzone i  nadzorowane, 
o  tyle w  mieszkaniach trudno 
jest kontrolować, czym pali 
właściciel. A wiemy, że bywają 
to i tworzywa sztuczne, i opo-
ny i  inne toksyczne dla zdro-
wia śmieci. W  tym względzie 
uprawnienia kontrolne ma 
Straż Miejska i korzysta z tego.

- W Polsce zmiany w dużym 
stopniu wymusiło wejście do 
Unii Europejskiej i koniecz-
ność przestrzegania jej 
dyrektyw.

- I widać ogromy postęp, jeśli 
chodzi o troskę o środowisko.

- Od wejścia do UE liczba 
pojazdów w Legnicy z 22 
tysięcy wzrosła do ponad 
100 tysięcy. I ma to wpływ 
na jakość powietrza.

- Jest też nadzieja, że w sto-
sunkowo niedługim czasie uda 
się zakończyć budowę obwod-
nicy południowo-wschodniej 

w nowym przebiegu drogi krajowej nr 94, 
co ostatecznie pozwoli wyprowadzić tran-
zyt z centrum. GDDKiA zaczęła dostrzegać 
ważność naszych argumentów, a  inwe-
stycja znalazła się wśród opiniowanych 
projektów drogowych. Widzimy światełko 
w tunelu. Budujemy też zbiorczą drogę po-
łudniową, poczynając od Grabskiego, któ-
ra również rozładuje ruch w  śródmieściu 
i przyczyni się do ograniczenia zanieczysz-
czeń powietrza. 

 ■ (Wywiad, autorstwa Honoraty Rajcy ukazał się 
w Tygodniku Regionalnym „Konkrety” 7 stycznia br.)
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Kamery robią swoje

W  minionym roku monitoring zareje-
strował przeszło 1150 zdarzeń. Dzięki 

temu ujęto przestępców włamujących się 
do kiosków, samochodów, niszczących mie-
nie, nawet symulujących wypadek. Najwię-
cej zdarzeń nagannych dotyczy zakazanego 
spożywania alkoholu w  miejscach publicz-
nych. Ale z  usług naszego monitoringu ko-
rzystały także służby zajmujące się bardzo 
poważnymi przestępstwami. Te działania są 
objęte ścisłą tajemnicą. 

Kamery obserwują miasto przez 24 godzi-
ny na dobę. Obraz przekazują do Głównego 
Centrum Monitorowania w  siedzibie Straży 
Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3, a także 
do Lokalnego Centrum Monitorowania (cen-
trum podglądu) w  budynku policji przy ul. 
Sta� a 2. 

- Najwięcej zdarzeń odnotowujemy na 
drugiej zmianie – mówi Konrad Szczepański, 
koordynator ds. monitoringu legnickiej Stra-
ży Miejskiej. - 80 procent wszystkich to spo-
żywanie alkoholu w  miejscach publicznych. 
Dzięki monitoringowi wyeliminowaliśmy to 
zjawisko m.in. z Rynku, wałów nad Kaczawą 
i innych miejsc.

Teraz osoby trunkowe, zanim wyciągną 
butelkę na ławce, mocno się zastanawiają, 
czy warto ryzykować mandat. Kamery to tak-

że świetny bat na złodziei czy wandali. Oto 
kilka przykładów. Ulica Wrocławska, godziny 
wieczorne. Dyspozytor zauważa młodego 
mężczyznę, który kręci się przy zaparkowa-
nych samochodach. W jednym z nich wybija 
szybę, z  wewnątrz wyciąga torbę i  szybkim 
krokiem się oddala. Strażnik powiadamia 
natychmiast policję. Na zarejestrowanym ob-
razie widać, jak kilkadziesiąt metrów od miej-

sca kradzieży przestępca wpada w policyjne 
ręce.

Pl. Klasztorny (ul. Skarbowa). Złodziej wła-
muje się do kiosku. Szybka informacja na po-
licję. Przestępca złapany na gorącym uczyn-
ku. Przed dworcem PKP kamery wychwyciły 
kilku młodych ludzi, którzy okradali śpiącego 
na ławce mężczyznę. Szybko tra� li do policyj-
nego aresztu.

Dzięki zapisowi z  monitoringu ubezpie-
czyciel odkrył, że właściciel samochodu s� n-
gował wypadek, by dostać odszkodowanie. 
Inny mężczyzna zadzwonił na pogotowie 
informując, że przed szpitalem został potrą-
cony przez samochód. Przegląd monitoringu 
nie wykazał takiego zdarzenia. Mężczyzna 
przyznał się, że skłamał, bo chciał bez kolejki 
dostać się do specjalisty. 

- Kamery ratują też życie. Dzięki nim sporo 
osób, które zasłabły na ulicy, bardzo szybko 
uzyskały pomoc. Niestety, wielu ludzi prze-
chodzi obojętnie obok leżących na skwerku 
czy na chodniku. Nie zawsze są to pijacy. Mo-
nitoring obnaża więc także naszą znieczulicę. 
W  okresie zimowym kamery wychwytują 
bezdomnych śpiących na przystankach i na-
sze patrole przewożą ich do noclegowni – do-
daje Konrad Szczepański. – W grudniu zare-
jestrowały też ponad 10 zdarzeń dewastacji 

iluminacji świątecznej. Dzięki temu wandale 
zostali zatrzymani. 

- System monitoringu ma ogromne zna-
czenie dla bezpieczeństwa mieszkańców 
– mówi podinspektor Sławomir Masojć z  le-
gnickiej policji. – Dzięki niemu ujawniane są 
wykroczenia i  przestępstwa, wspomaga na-
sze postępowania dowodowe i  ma wielkie 
znaczenie prewencyjne.

Monitoring się sprawdził

 ■ Działający od blisko roku legnicki system monitoringu miejskiego sprawia, że coraz więcej wandali, przestępców i chu-
liganów jest zatrzymywanych przez policję na gorącym uczynku. Legniczanie czują się bezpieczniej. Kamery bowiem 
czuwają przez całą dobę.

System miejskiego monitoringu wizyj-
nego, po jego rozruchu technologicznym, 
wdrożeniu i przetestowaniu, przekazany zo-
stał do użytku 20 marca ubiegłego roku. Pro-
jekt pn. „Budowa i modernizacja monitoringu 
wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo 
turystów w Legnicy” uzyskał wysoką ocenę 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, któ-
ry wybrał go w konkursie. Miasto zdobyło do-
� nansowanie unijne w wysokości 70 procent, 

czyli około 2 mln 500 tys. zł. Koszt całkowity 
wyniósł ok. 3 mln 700 tys. zł. W ramach inwe-
stycji zainstalowanych zostało 65 urządzeń 
opartych na technologii cyfrowej, w tym 40 
kamer obrotowych, zlokalizowanych w  39 
punktach na terenie Legnicy. Kamery obej-
mą swoim zasięgiem znaczną część miasta, 
m.in. osiedla: Piekary, Kopernik, centrum 
miasta, okolice dworca PKP i  PKS, Kartuzy, 
Bielany, Przedmieście Głogowskie i Tarninów. 

W strefach objętych monitoringiem  po-
winna nastąpić zdecydowana poprawa 
bezpieczeństwa, także w ruchu drogo-
wym – podkreślał przed rokiem prezydent 
Tadeusz Krzakowski, dodając: - Realizacja 
projektu przyczyni się też do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej Legnicy. Nowy 
system, w połączeniu z monitoringiem 
działającym już wcześniej w autobusach 
miejskich, w placówkach oświatowych 
i setkami kamer przemysłowych, tworzy 
dla mieszkańców nową jakość w sferze 
realnego bezpieczeństwa. 
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Tegoroczne ferie legnickich uczniów potrwają od 19 do 30 stycznia

POMOC SPOŁECZNA

Nowa stołówka charytatywna
Legnicki Zarząd Gospodarki Mieszkanio-

wej podpisał z  ks. Janem Mateuszem 
Gackiem, proboszczem para� i pw. Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa, porozumie-
nie o użyczeniu wyremontowanego przez 
miasto lokalu przy ul. Dmowskiego 15 na 

nową siedzibę stołówki charytatywnej dla 
osób najbardziej potrzebujących.

Jak informuje ks. Gacek nowa stołówka 
rozpoczyna wydawanie posiłków w stycz-
niu. Do tego czasu osoby potrzebujące ko-
rzystały z pomocy w starej jadłodajni przy 
ul. Kamiennej. 

Przypomnijmy, że w  drugiej połowie 
czerwca 2014 r. Zarząd Gospodarki Miesz-
kaniowej rozstrzygnął przetarg na remont 
lokalu przy Dmowskiego. Prace rozpoczęły 
się latem i  zakończyły w  listopadzie. Re-
mont � nansowany był z  budżetu miasta. 
Jego koszt wyniósł 430 tys. zł. Prace obję-
ły m.in.: adaptację pomieszczeń lokalu na 
stołówkę, wymianę instalacji, zamonto-
wanie ogrzewania i wyposażenie w sprzęt 
służący do przyrządzania posiłków. Rocz-
nie z  pomocy stołówki charytatywnej 
korzysta kilkaset osób. Miasto od wielu 
lat do� nansowuje jej bieżącą działalność 
kwotą 60 tys. zł. 

Opiekuńcza gmina
 ■ Zaplanowane przez prezydenta Legnicy i przyjęte przez Radę Miejską w tegorocznym budżecie wydatki na � nanso-
wanie wszystkich dziedzin życia miasta - to 430.475.000 zł. Drugą, po oświacie, najpoważniejszą pozycję wśród wydat-
ków zajmują cele związane z pomocą społeczną. Przeznaczana na to kwota wyniesie w 2015 roku łącznie ponad 75 mln 
zł, czyli ok. 17,5 proc. wszystkich miejskich wydatków.

• Wypłacane przez MOPS zasiłki ro-
dzinne, dodatki do zasiłków, świadczenia 
alimentacyjne, składki na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz zdrowotne, za-
siłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednora-
zowe zapomogi z tytułu urodzenia dziec-
ka - 21.593.880 zł.

• Pokrycie kosztów usług opiekuńczych 
w  stosunku do osób obłożnie chorych 
oraz wymagających opieki specjalistycz-
nej - 7.012.600 zł.

• Działalność Domu Pomocy Społecz-
nej dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka 
i Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych 
przy ul. Grabskiego - 5.675.234 zł,

• Działalność miejskich placówek opie-
kuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka 
przy ul. Wandy, Pogotowie Opiekuńcze 
przy ul. Wojska Polskiego, Rodzinny Dom 
Dziecka przy ul. Heweliusza, dwie Świe-
tlice Terapeutyczne przy Brackiej i  Jawo-
rzyńskiej) 5.189.130 zł.

• Koszty funkcjonowania czterech żłob-
ków - 4.963.100 zł.

• Dodatki mieszkaniowe dla najuboż-
szych rodzin - 4.800.000 zł.

• Wypłacane przez MOPS składki na 
ubezpieczeni emerytalne i rentowe, zasił-
ki celowe na niezbędne życiowe potrzeby 
podopiecznych, zasiłki okresowe, zakup 
opału i sprawianie pogrzebów - 4.506.000 
zł.

• Koszty pobytu mieszkańców Legnicy 
w domach pomocy społecznej poza mia-
stem - 3.760.000 zł.

• Udział we współ� nansowaniu kosz-

tów działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy w Legnicy - 3.253.951 zł.

• Funkcjonowanie ośrodków wsparcia, 
takich jak: Noclegownia i Punkt Opieki nad 
Matką i  Dzieckiem przy ul. Przemysłowej, 
Dom Dziennego Pobytu przy ul. Korfante-
go oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
prowadzony przez Stowarzyszenie „Perso-
na” - 3.069.030,00 zł.

• Pomoc dzieciom umieszczonym w ro-
dzinach zastępczych - 2.739.590 zł.

• Zasiłki stałe dla podopiecznych MOPS 
- 2.114.000 zł.

• Wspieranie rodzin przeżywających 
trudności opiekuńczo wychowawcze - 
954.720 zł.

• Dożywianie uczniów w szkołach i do-
rosłych wymagających pomocy żywno-
ściowej - 569.680 zł.

• Rehabilitacja zawodowa i  społeczna 
osób niepełnosprawnych (do� nansowa-
nie trzech warsztatów terapii zajęciowej) 
- 123.300 zł.

• Do� nansowanie działalności Mię-
dzypara� alnej Stołówki Charytatywnej - 
60.000 zł.

PREZENTUJEMY 
PRZYKŁADY 
ZASPOKAJANIA 
I FINANSOWANIA 
RÓŻNYCH POTRZEB 
ZE SFERY 
WSPIERANIA OSÓB 
WYMAGAJĄCYCH 
OPIEKI 
I POMOCY GMINY:

WYPOCZYNEK

Miasto zadbało
o atrakcje i bezpieczeństwo
Na organizację zimowego, feryjnego wy-

poczynku legnickich dzieci i  młodzieży 
w  budżecie miasta przeznaczonych jest ok 
210 tys. zł. Ze zorganizowanych i dotowanych 
przez miasto form wypoczynku skorzysta 
prawie 4 tys. dziewcząt i chłopców.

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert zło-
żonych przez jednostki organizacyjne gminy, 
inne podmioty oraz organizacje pozarządo-
we i  stowarzyszenia, które podjęły się przy-
gotowania różnorodnych form zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Do� nansowanie uzyskało kilkanaście 
podmiotów, w tym placówki gminne, spół-
dzielcze, organizacje i  stowarzyszenia po-
zarządowe. Wnioskodawcy przygotowują 
na ferie zimowe m.in.: zajęcia świetlicowe, 
biblioteczne, sportowe, wycieczki, półko-
lonie i wyjazdowe zimowiska. 

W  Legnicy od lat wielkim zainteresowa-
niem cieszą się tzw. półkolonie, organizo-
wane dla uczniów pozostających w mieście. 
Taką formę wypoczynku przygotowały: 
Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa 
nr 7, Młodzieżowe Centrum Kultury i Zespół 
Placówek Specjalnych. Weźmie w nich udział 
ok. 350 uczniów. Dzieci, pochodzące z mniej 
zamożnych rodzin, posiadające aktualną de-
cyzję MOPS i korzystające w szkołach z dar-
mowych obiadów, w półkoloniach uczestni-
czyć będą bezpłatnie.

Koloniści korzystać będą z  dwóch posił-
ków – drugiego śniadania i obiadu. W czasie 
trwania turnusów zorganizowane zostaną 
wycieczki krajoznawcze do atrakcyjnych tu-
rystycznie zakątków regionu, wyjścia do kina, 
Galerii Sztuki i Muzeum Miedzi. Na uczestni-
ków półkolonii czekają zajęcia sportowe, pro-
gramy plastyczne, pro� laktyczne, teatralne, 
taneczne i wiele innych. 

Na wiele atrakcji i  interesujących form 
aktywnego, twórczego i bezpiecznego spę-
dzenia wolnego czasu mogą liczyć legniccy 
uczniowie, którzy wybiorą się do Ośrodka 
Sportu i Rekreacji, Legnickiego Centrum Kul-
tury, Muzeum Miedzi, Legnickiej Biblioteki 

Publicznej, Galerii Sztuki (Otwartej Pracowni 
Sztuki) czy osiedlowych domów kultury. 

OSiR ma pomysł na każdy dzień ferii. 
Proponuje turnieje sportowe, zajęcia na lo-
dowisku, na siłowni, warsztaty plastyczne, 
zabawy taneczne, wspinaczki na ściance, 
karaoke, a  nawet wystawy zwierzątek do-
mowych.  LCK szykuje warsztaty kreatyw-
nych działań artystycznych. LBP zaprasza do 
swych kilkunastu � lii  na spotkania z  książ-
ką, zajęcia plastyczne, zręcznościowe, mu-
zyczne i  inne, w  których udział brać mogą 
dzieci z  rodzicami albo dziadkami.  Specja-
liści z Muzeum Miedzi oprowadzać będą po 
ciekawych wystawach, odsłonią tajemnice 
domków dla lalek, masek karnawałowych 
i bicia monet. Otwarta Pracownia Sztuki jak 
zawsze otworzy i  rozwinie plastyczną wy-
obraźnię dzieci i młodzieży. 
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Lipiec

- W  Legnicy odbyły się Akademickie Mi-
strzostwa Świata w Łucznictwie. Uczestniczy-
ły reprezentacje z 32 państw całego świata. 

- Rozpoczęły się przebudowy ulic Galak-
tycznej i Moniuszki.

- Legniczanie przygotowali 73 projekty za-
dań w ramach II edycji LBO.

Sierpień

- Ponad pół tysiąca osób wzięło udział 
w akcji „Pomóż Grzegorzowi i innym, zostań 
potencjalnym dawcą szpiku”. Piękny przykład 
humanitarnej postawy legniczan. 

Wrzesień

- Królewskie pawie i  bażanty zamieszka-
ły w  legnickim parku. Na terenie palmiarni 
otwarto mini-zoo z  wolierami dla ptaków 
wraz z  ogrodowym kompleksem rekreacyj-
no-dydaktycznym.

- „Fotograf” zafascynował legniczan. 
Półtora tysiąca osób obejrzało nasze mia-
sto w roli głównej najnowszego � lmu Wal-
demara Krzystka, podczas jego światowej 
prapremiery. 

Październik

- Zakończyły się ważne inwestycje – prze-
budowa ul. Moniuszki, Galaktycznej i Plutona.

- Na Cmentarzu Komunalnym otwarto 
Lapidarium gromadzące kamienie nagrobne 
przedwojennych legniczan.

- Rada Miejska uchwaliła przygotowaną 
przez prezydenta nową Strategię rozwoju Le-
gnicy na lata 2015-2020 Plus.

Listopad

- Zmarł Honorowy Obywatel Legnicy, 
ksiądz prof. Władysław Bochnak. Uroczysty 
pogrzeb odbył się w katedrze.

- Legniczanie tłumnie i  radośnie obcho-
dzili Narodowe Święto Niepodległości. To był 
bardzo uroczysty, pełen wrażeń, a przy tym 
re� eksyjny dzień. 

- Odbyły się wybory samorządowe. Legni-
czanie wybrali 23 nowych radnych. Tadeusz 
Krzakowski po raz czwarty został prezyden-
tem Legnicy. 

Grudzień

- Legnica w  świątecznej szacie. W  Miko-
łajki rozbłysły bajeczne iluminacje, które jak 
przed rokiem okazały się najpiękniejsze na 
Dolnym Śląsku.

- 2015 kalendarzy miejskich tra� ło do rąk 
legniczan. Tym razem motywem przewod-
nim była symboliczno-humorystyczna wizja 
miasta, którą stworzył Florian Doru Crihana.

- Rada Miejska Legnicy przyjęła budżet 
miasta na rok 2015. 

Styczeń

- Dobra wiadomość dla legniczan. Na 
wniosek prezydenta Tadeusza Krzakowskie-
go radni podjęli uchwałę o zmniejszeniu od 
pierwszego lutego opłat za wywóz odpa-
dów. Stawki zmalały z  13,7 zł do 9,7 zł mie-
sięcznie od osoby za odpady zbierane selek-
tywnie i z 17,8 zł do 17 zł za niesegregowane.

- To był piękny noworoczny koncert. Po-
nad tysiąc widzów. Wspaniała muzyka, rewe-
lacyjne występy tancerzy. I owacje na stojąco. 
Koncert Noworoczny „Tanecznie w Nowy Rok 
2014” pod patronatem prezydenta miasta 
przygotowany przez nauczycieli i  uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych odbył się w  hali 
przy ul. Lotniczej.

Luty

- MPK wygrało przetarg na użytkowanie 
6 nowoczesnych i bezpiecznych autobusów 
zakupionych przez miasto. Unijna dotacja do 
zakupów wyniosła ok. 5 mln zł. Przeznaczono 
je do obsługi linii 4 i 8. 

Marzec

- Jest zdecydowana, wytrwała i  zawsze 
uśmiechnięta. Swoją przyszłość wiąże z  po-
maganiem drugiemu człowiekowi. Któż to 
taki? Martyna Kuczyńska z  V Liceum Ogól-
nokształcącego, która została laureatką XVII 
miejskiej edycji Ogólnopolskiego Samo-
rządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu 
Wspaniałych”. 

- Ruszyły dwie bardzo ważne inwestycje 
drogowe w mieście. Firm Skanska rozpoczęła 
przebudowę ul. Jaworzyńskiej (koszt tego za-
dania - ponad 51 mln zł). Z kolei � rma Helit + 
Werner weszła na plac budowy na ul. Witelo-
na i Skarbka. To zadanie zostało zakończone 
we wrześniu. 

Kwiecień

- Rozpoczął się nowy sezon turystyczny 
w  Zamku Piastowskim. Dla zwiedzających 
otwarte zostały odrestaurowane dwie wieże 
– św. Jadwigi i św. Piotra. Ta pierwsza słynie 
z przepięknej Zielonej Komnaty, gdzie zacho-
wały się polichromie z XVI w. Z drugiej można 
podziwiać panoramę Legnicy. Aby doświad-
czyć tych niezapomnianych wrażeń trzeba 
włożyć trochę wysiłku, bo do pokonania jest 
ponad 300 stopni. 

- Rozstrzygnięte zostały pierwsze przetar-
gi na realizację zadań pierwszej edycji Legnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie 15 
inwestycji zrealizowano w 2014 r. 

Maj

- Rozpoczęcie I  etapu przebudowy al. 
Orła Białego w  parku miejskim. Odnowio-
nym traktem mieszkańcy mogli już space-
rować w wakacje.

- Otwarta została, zbudowana przez 
LPGK, najnowocześniejsza w regionie sor-
townia odpadów komunalnych. Jej koszt 
to ponad 9 mln zł.

- Prezydent otrzymał absolutorium 
z wykonania budżetu miasta za rok 2013. 

- W  Muzeum Miedzi otwarto między-
narodową wystawę „Rycerze wolności, 
strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w  śre-
dniowieczu i  czasach nowożytnych”. Mo-
numentalna, ciesząca się wielkim zaintere-
sowaniem ekspozycja.

Czerwiec

- Miasto uhonorowało i  wyróżniło zasłu-
żonych mieszkańców. Na uroczystej sesji RM 
pośmiertnie tytuł Honorowego Obywatela 
otrzymał Wacław Makowski. Pięc osób otrzy-
mało odznaki Zasłużonego dla Legnicy. 

- Powołana została Miejska Rada Seniorów.
- Legnica nagrodzona została za swe osią-

gnięcia godłem promocyjnym „Teraz Polska”.

Z ŻYCIA MIASTA

Jaki był rok 2014? Kalendarium
Był to rok ob� tujący w ważne dla miasta inwestycje, wydarzenia gospodarcze, społeczne, kulturalne, sportowe i polityczne. Każdy miesiąc 

przynosił ich wiele. Dlatego nie lada trudnością było opracowanie krótkiego przeglądu wydarzeń anno domini 2014 i zaprezentowanie jedne-
go, dwóch czy trzech wydarzeń w każdym miesiącu. Siłą rzeczy dobór obarczony jest pewną dozą subiektywizmu. Zdecydowanie pełniejsza 
Kronika roku 2014, która tra�  do mieszkańców, jest obecnie w przygotowaniu.

Z ŻYCIA MIASTA
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Międzynarodowe wigilie w Legnicy
TRADYCJE NARODÓW

Jak różne narodowości obchodzą Wigilię 
Bożego Narodzenia, jakie jedzą potra-

wy, czego sobie życzą, kto pierwszy może 
wejść w  ten dzień do miesz-
kania? O  tym można było się 
dowiedzieć w  niedzielne po-
południe (14 grudnia) w Galerii 
Piastów, podczas  Świąteczne-
go Spotkania Narodów „Dzisiaj 
w Betlejem”. Z kolei wieczorem 
już po raz 13. w  Akademii Ry-
cerskiej odbyła się tradycyjna 
legnicka Wigilia Narodów.

W  Galerii Piastów przy 
świątecznym stole spotkali się 
przedstawiciele mniejszości 
narodowych i  grup etnicznych 
z  naszego regionu. Rozmawiali 
o  swoich tradycjach i  zwycza-
jach. Były kolędy, jasełka i  wy-
stępy zespołów muzycznych. 
Spotkanie poprowadzili znani 
z  telewizyjnych seriali (m.in. 
„Plebania” i  „Na Wspólnej”) ak-
torzy: Stanisław Kazimierz Górka 
i Aurelia Sobczak.

- Ile człowiek może się do-
wiedzieć o  tradycjach naszych 

sąsiadów innych narodowości? – mówi le-
gniczanka Janina Myszkowska. – Nie przy-

puszczałam nawet, że Romowie wigilię ob-
chodzą tak radośnie, a  na szczęście myją 

się pieniążkami. Dzięki temu spotkaniu je-
stem bogatsza w wiedzę o innych nacjach.

Wieczorem w  Akademii Rycerskiej od-
była się XIII Wigilia Narodów, pod patrona-
tem prezydenta Tadeusza Krzakowskiego.

Każda narodowość ma swoją tradycję 
związaną z  wigilią. Właśnie ta róż-
norodność kultur jest wspaniałym 
sposobem na wzajemne poznanie 
się, zaprzyjaźnienie, skosztowanie 
potraw, słuchanie muzyki i połama-
nie się opłatkiem.

Legnicka Wigilia Narodów zno-
wu zbliżyła do siebie wielu ludzi 
wywodzących się z  różnych nacji, 
ale żyjących w  Legnicy, mieście 
wielokulturowym. W tym roku przy 
suto zastawionych stołach zasiedli 
przedstawicie kilkunastu narodów. 
Po raz pierwszy w takiej wieczerzy 
uczestniczył Pakistańczyk Ircha 
Bhatti wraz z  małżonką, legni-
czanką Aliną Bhatti. – W Pakistanie 
większość mieszkańców to muzuł-
manie – mówi pan Bhatti. 
– My, chrześcijanie 
wigilię obchodzi-
my 25 grudnia, 
bo wtedy jest 
inne święto 
p a ń s t w o -
we, a  więc 
mamy dzień 

wolny od pracy. Przygo-
towujemy świąteczne 
potrawy i  obchodzimy 
Boże Narodzenie bar-
dzo uroczyście.

Tradycją jest, że pod-
czas Wigilii Narodów 
wszyscy składają sobie 
życzenia, łamiąc się 
opłatkiem, chlebem. 
Uczestniczący w  tym 
spotkaniu prezydent 

Tadeusz Krzakowski 
życzył wszystkim 

gościom speł-
nienia marzeń, 

zdrowia, po-
myślności, mi-
łości i pokoju.
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W   tym roku orkiestra zagrała po raz 23. 
Zebrane pieniądze przeznaczone zo-

staną na podtrzymanie wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach pedia-

trycznych i onkologicznych oraz zapewnienie 
godnej opieki medycznej nad seniorami.

W  naszym mieście kwestowało kilkuset 
wolontariuszy z Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 3. Świetnie wyglądali w  mundu-

rach i z puszkami. Jednymi z wolontariuszek 
z klasy pierwszej były Oliwia Sobola i Paulina 
Borowska: - Kwestujemy po raz pierwszy – 
mówiły wolontariuszki. - Jest to wspaniałe 
uczucie, bo pomagamy innym. Ludzie są 
życzliwi, sami podchodzą i  wrzucają pienią-
dze do puszek. 

W niedzielę (11 stycznia) trudno było spo-
tkać kogoś bez czerwonego serduszka przy-
lepionego do kurtki czy czapki. – Ten dzień 
jest jedynym w swoim rodzaju – zwierzała się 
legniczanka Joanna Raczyńska. – Jednoczy-
my się i pokazujemy, że mamy dobre serca. 
Chcemy pomagać. 

Legniczanie pomagali, 
jak potra� li. I byli hojni - np. 
zabawkowy misiek, prze-
kazany przez klub motocy-
klowy „Dopalacze”, został 
wylicytowany na 1800 
złotych! Legniczanie zje-
dli też osiemnaście blach 
ciasta i całą górę paszteci-
ków z mięsem, przygoto-

wanych przez seniorów. Dochód oczywiście 
tra� ł na rzecz orkiestry. 

Działo się dużo. Legnickie morsy kąpały 
się w  basenie przygotowanym w  centrum 
miasta przez strażaków, był bieg z  serdusz-
kiem. - Jest zimno i wietrznie, ale nam to nie 
przeszkadza - mówiły legniczanki Agnieszka 
Konaszków i Jolanta Gogół. – Biegniemy dla 
orkiestry i dla zdrowia. Tak trzeba!

Były występy i koncerty w Ga-
l e r i i 

Piastów. Zagrały m.in. 
Photony. A gdy na scenie pojawili się Donatan 
i  Cleo, galeria dosłownie pękała w  szwach, 
tylu legniczan przyszło zobaczyć ich koncert. 
Całość zakończył pokaz sztucznych ogni, czy-
li tradycyjne „Światełko do nieba”.

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIAZ ŻYCIA MIASTA

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
Orkiestra wielkich, 

P rzyjęty budżet na 2015 rok, wraz z  au-
topoprawką, zakłada dochody w  wyso-

kości 430.875.000,00 zł. Największy udział 
w  tej kwocie (ponad 57 proc.) mają własne 
dochody miasta. Po stronie wydatków zapla-

nowanych jest 430.475.00 zł. Najwięcej pie-
niędzy (ponad 40 proc.) przeznaczonych jest 
na oświatę i  wychowanie oraz edukacyjną 
opiekę wychowawczą (ponad 172,5 mln zł). 
Drugie miejsce na liście wydatków zajmuje 
pomoc społeczna (ponad 75 mln zł), a trzecie 
- transport i łączność – (54,5 mln zł).

W budżecie zapewniono środki na realiza-
cję aż 70 zadań inwestycyjnych. Ich wartość 
wyniesie 45.137.000 zł. Blisko 71 proc. tej kwo-
ty (ok. 32 milionów) jest przeznaczone na in-
westycje drogowe. Oto najważniejsze przed-
sięwzięcia inwestycyjne przyszłego roku: 

• Budowa zintegrowanego systemu za-
rządzania ruchem i  transportem publicz-
nym - 15.369.230,00 zł,
• Modernizacja Trasy 2a w Legnicy celem 
poprawy jakości połączeń z  siecią TEN - T 
i  dróg krajowych - przebudowa ul. Jawo-
rzyńskiej - 12.000.000,00 zł,
• Budowa układu komunikacyjnego dla 
obszaru aktywizacji gospodarczej i  spo-
łecznej między ul. Wrocławską, Zieloną i ul. 
Jordana - Orła Białego - 500.000,00 zł,

• Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa 
Placu Sybiraków i  pomnika Zesłańcom Sy-
biru – 2.050.000,00 zł,
• Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
pod budownictwo mieszkaniowe - sieci 
i  drogi na Osiedlu Piekary Jednostka B - 
537.000,00 zł,
• Przebudowa ul. Plutona - 500.000,00 zł,
• Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową 
parkingu w Legnicy - 450.000,00 zł,
• Realizacja PONE na terenie Legnicy - li-
kwidacja niskiej emisji w rejonie ulicy Gło-
gowskiej i  w  obiektach użyteczności pu-
blicznej Gminy Legnicy - 950.000,00 zł,
• Odnowa zdegradowanych obszarów 
miejskich w  rejonie ul. H. Pobożnego - re-
nowacja części wspólnych wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych - 400.000,00 zł,
• Budowa drogi dojazdowej do wnętrza 
podwórzowego w  obrębie ulic Moniuszki, 
św. Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Pol-
skiego od strony ul. św. Trójcy - 173.000,00 zł, 
• Renowacja zabytkowego budynku Bra-
my Chojnowskiej wraz z murem obronnym 
- 100.000,00 zł,
• Szkoła Podstawowa nr 6 w  Legnicy, al. 
Piłsudskiego 3 - modernizacja bazy sporto-
wej dla potrzeb pozalekcyjnych zajęć spor-
towych dzieci i  młodzieży jako elementu 
programów pro� laktycznych - 700.000,00 zł,
• Rewitalizacja zabytkowego parku Miej-
skiego - 1.750.000,00 zł,
• Przebudowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Mazowieckiej – 250.000,00 zł,
• Rewitalizacja zabytkowego obiektu pal-
miarni stanowiącego bazę edukacji przy-
rodniczo - historycznej - 150.000,00 zł,
• Remont i rewaloryzacja Akademii Rycer-
skiej, ul. Chojnowska 2 - 5.000.000,00 zł,
• 10 projektów inwestycyjnych w ramach 
LBO - 1.868.000 zł.

Rada delegowała do prac w Komisji bez-
pieczeństwa i porządku dla miasta i powiatu 
legnickiego radnego Sławomira Masojcia. 
W  skład Miejskiej rady działalności pożytku 

publicznego weszli: Wojciech Cichoń, Anna 
Płucieniczak i Ignacy Bochenek. 

Budżet Legnicy na 2015 rok został przyjęty: opłaty i podatki bez podwyżek, inwestycje za ponad 45 milionów, nadwyżka budżetowa
 - ok. 400 tys. zł

 ■ Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji, a jednocześnie trzeciej w nowej kadencji (29 grudnia 2014 r.) Rada Miejska 
Legnicy przyjęła kilkanaście uchwał, m.in. uchwałę budżetową na 2015 rok. Radni zaakceptowali jej prezydencki 
projekt. Za jego przyjęciem głosowało 12 osób, 11 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny. Rada odrzuciła 
większością głosów 2 wnioski, jakie zgłosili do budżetu radni Platformy Obywatelskiej i Porozumienia dla Legnicy.

Mieszkańcy Legnicy mogą spotykać się 
w ważnych dla siebie sprawach z radnymi 
podczas pełnionych przez nich dyżurów. 
Dyżury mają miejsce w Biurze Rady (UM, II 
piętro, pok. 225). 

Przewodniczący RM Wacław Szetelnic-
ki – 2 lutego, godz. 12.00-14.00, wiceprze-
wodniczący RM Benedykt Ksiądzyna - 9 
lutego, godz. 12.00-14.00, wiceprzewodni-
czący RM Jacek Kiełb – 19 stycznia, 16 lute-
go, godz. 12.00-14.00. 

Ignacy Bochenek – 13 stycznia, godz. 
13.00-16.00, Zbigniew Bytnar – 16 stycznia, 
godz. 10.00-14.00, Wojciech Cichoń – 20 

stycznia, godz. 13.00-16.00, Ewa Czeszejko-
-Sochacka – 23 stycznia, godz. 10.00-14.00, 
Mirosław Jankowski – 27 stycznia, godz. 
13.00-16.00, Stanisław Kot – 30 stycznia, godz. 
10.00-14.00, Maciej Kupaj – 3 lutego, godz. 
13.00-16.00, Sławomir Masojć – 6 lutego, 
godz. 10.00-14.00, Grażyna Pichla – 10 lutego, 
godz. 13.00-16.00, Anna Płucieniczak – 13 lu-
tego, godz. 10.00-14.00. 

 » To dobry budżet, gwarantujący re-
alizację głównych kierunków rozwoju 
miasta i  inwestycji. Jest przyjazny dla 
mieszkańców. Kolejny już rok z  rzędu 
nie wzrosną miejskie podatki i  opłaty 
lokalne. Na niezmienionym poziomie 
utrzymany zostanie np. podatek od nie-
ruchomości i  od środków transportu. 
Nie zdrożeje woda, ścieki będą koszto-
wać tyle samo, co wcześniej. Będzie to 
kolejny rok, kiedy podwyżki płac o ok. 
5 proc. otrzymają pracownicy obsługo-
wi i administracja wszystkich placówek 
i instytucji podległych gminie. Planuje-
my też nadwyżkę dochodów nad wy-
datkami – powiedział prezydent Tade-
usz Krzakowski

DYŻURY RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ

 ■ Po raz kolejny pięknie zagrała w naszym mieście Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Legniczanie znowu okazali się hojni. Wzbogacili jej konto o kwotę 
ok. 94 tys. zł. To nie wszystko – wciąż trwają jeszcze aukcje na allegro. Pogoda 
nie rozpieszczała, ale wszystkie serca były gorące.

gorących serc
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„Złote Dzieci” pojadą do Paryża
Na zaproszenie prezydenta Tadeusza 

Krzakowskiego w  ostatnim dniu stare-
go roku gościli w Ratuszu młodzi artyści z ze-
społu „Złote Dzieci”. Towarzyszyli im rodzice 

i  instruktorzy. Prezydent pogratulował go-
ściom ich artystycznych osiągnięć i podzię-
kował za działalność doskonale promującą 
nasze miasto na estradach kraju i  Europy. 

Rodzicom dzieci dziękował za ich ogromne 
zaangażowanie w działalność zespołu.

- Wszyscy staramy się, aby Legnica 
wciąż zmieniała się na lepsze, aby żyło się 

w niej i mieszkało coraz lepiej. Troszczymy 
się o miasto tak, jak wasi rodzice troszczą 
się o  waszą przyszłość i  rozwój – powie-
dział prezydent. 

W  imieniu całej grupy noworoczne ży-
czenia złożyła pani Monika Kuligowska, 
założycielka i trenerka zespołu tanecznego 
„Złote Dzieci”. Poinformowała też, że mło-
dzi legniccy tancerze będą reprezentować 
nasz kraj i miasto na sierpniowym między-
narodowym festiwalu artystycznym dzieci 
i młodzieży w Paryżu. 

Zespół „Złote Dzieci”, działający przy Spół-
dzielczym Domu Kultury „Kopernik”, to jedna 
z kulturalnych wizytówek Legnicy. W minio-
nym roku obchodził dwudziestolecie istnie-
nia. W tym czasie odniósł wiele wspaniałych 
sukcesów i zdobył mnóstwo nagród i wyróż-
nień. Na zajęcia uczęszcza około 180 dzieci 
i młodzieży, podzielonych na 6 grup – od pię-

ciolatków do  licealistów 
i studentów. 

K a r o l 
Tondos w  zespole 

tańczy już 11 lat. – Zaczynałem 
jeszcze w brzuchu mamy, bo ona jest w ze-
spole instruktorką – mówił Karol. – To jest 
wspaniała przygoda. Dużo podróżujemy. 
– Mi się też bardzo podoba – dodaje Niko-
la Bilińska, rówieśniczka Karola. – Tańczę 
w  zespole 2 lata i  bardzo to lubię, bo nie 
siedzę bezczynnie w domu.

Artystyczna wizytówka Legnicy Dawniej kuźnia talentów, dziś Dom Pomocy – Legnickie Pole jakiego nie znacie
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STREFA MŁODYCH STREFASTREFASTREFASTREFASTREFASTREFASTREFASTREFA Kadeci z klasztoru
 ■ W  murach dawnego klasztoru pobenedyktyńskiego w  Legnickim Polu, 
w którym obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej, od 1838 roku dzia-
łała Szkoła Kadetów. Tam kariery wojskowe rozpoczynało wielu wybitnych 
polityków i dowódców.

T ra� ł tu także przyszły prezydent Republi-
ki Weimarskiej, dwunastoletni Paul von 

Hindenburg, a także najlepszy pilot pierwszej 
wojny światowej Manfred von Richthofen, 
znany jako Czerwony Baron.

Inicjatorem powołania Szkoły Kadetów 
był król Prus Fryderyk Wilhelm III. Aby znaleźć 
odpowiednie miejsce na taką placówkę do-
wódca korpusu kadetów udał się w  podróż 
do prowincji poznańskiej i  śląskiej. Wraca-
jąc już do Berlina tra� ł do Legnickiego Pola, 
gdzie odnalazł idealne miejsce na realizację 
królewskiego przedsięwzięcia. Znajdował się 
tutaj barokowy zespół klasztorny wzniesiony 
w  latach 1723-1726. Benedyktyni korzystali 
z  jego zabudowań do czasu sekularyzacji 
dóbr kościelnych przeprowadzonej przez 
władze pruskie w 1810 r. Za lokalizacją w tym 
miejscu szkoły przemawiał stan poklasztor-
nego kompleksu, bliskość Berlina i  Wrocła-
wia, a także sąsiedztwo z miejscami dawnych 
bitew pod Legnicą z 1241, 1634, 1760 i 1813 
r. To właśnie po zwycięstwie w  bitwie nad 
Kaczawą, dowódca wojsk pruskich feldmar-
szałek Gebhard Leberecht Blücher otrzymał 
tytuł księcia Wahlstatt (Legnickiego Pola).

Po wykupieniu z  rąk prywatnych zabu-
dowań i  gruntów błyskawicznie przystąpio-
no do rozbudowy i  adaptacji obiektów. 28 
kwietnia 1838 r. naukę w  Szkole Kadetów 
rozpoczęło pierwszych czterdziestu uczniów 
wywodzących się ze szlacheckich rodów 
Śląska i  Wielkopolski. Uroczyste otwarcie 
placówki nastąpiło trzy miesiące później – 
3 sierpnia. W  drugiej połowie XIX w. liczba 
uczniów wzrosła już do 200 kadetów. Przez 
osiemdziesiąt lat istnienia szkoły, jej mury 
opuściło pięć tysięcy wychowanków.

Wśród nich znajdował się Paul von Hin-
denburg. Na świat przyszedł w Poznaniu, ale 
już w 1855 r. przeniósł się do Głogowa, gdzie 
przydział w  miejscowym regimencie otrzy-
mał jego ojciec. Wiosną 1859 r. młody Paul 
na 4-letnią edukację tra� ł do Szkoły Kadetów 
w Wahlstatt. W 1863 r. ojca Paula przeniesio-
no do stolicy Prus, dlatego edukację kontynu-
ował on w berlińskiej Szkole Kadetów.

Nauka w podlegnickej szkole nie należała 
do najłatwiejszych. Wychowanie w  surowej 
pruskiej dyscyplinie nastawione było, obok 
kształcenia szkolnego, na rozwój � zyczny 
i trening woli. Były to środki mające przygo-
tować kadeta do przyszłej służby wojskowej. 
Jednakże będąc już jedną z  czołowych po-
staci sceny politycznej w  kraju, Hindenburg 
z  wdzięcznością wspominał czas spędzony 
w Legnickim Polu, opowiadając m.in. o dłu-
giej jeździe koleją z Legnicy do domu rodzin-

nego w Głogowie w nieogrzewanych wago-
nach. Kolejny dowód swojego przywiązania 
do miejsca młodzieńczej nauki, prezydent 
dał po 65 latach, 20 września 1928 r. Doszło 
wówczas do o� cjalnej wizyty Hindenburga 
w  Legnicy. Cieszącego się powszechnym 
szacunkiem rodaków prezydenta powitano 
z honorami na nowo wybudowanym dworcu 
kolejowym. Tuż przed nim, na placu czekała 
już kawalkada sa-
mochodów, która 
udała się bezpo-
średnio do Legnic-
kiego Pola. Szkoła 
Kadetów nie istnia-
ła już wówczas od 
ośmiu lat. Jej mury 
zajął Państwowy 
Zakład Wycho-
wawczy. Hinden-
burg spotkał się 
na miejscu z  jego 
k ierownic t wem 
i  uczniami, wygła-
szając przy okazji 
krótką mowę, któ-
rą nazajutrz opu-
blikował legnicki 
dziennik „Liegnit-
zer Tageblatt”: „Ko-
chana młodzieży, 
ogromną radość 
sprawiło mi oglą-
dać was i  wasze 
pokazy gimnastyczne w  tych pomieszcze-
niach oraz w miejscu, gdzie przed 70 laty ja 
sam hasałem. To, co tutaj zobaczyłem, sta-
nowi dla mnie dowód, że ojczyste poglądy, 
duch pozostania wiernym obowiązkowi oraz 
wola � zycznego wzmocnienia nadal są żywe 
w starej szkole, nawet w jej nowej formie i po-
staci. Trzymajcie się mocno 
tego starego 
przekazu. To 
pomoże wam 
stać się prawy-
mi ludźmi, któ-
rymi ojczyzna 
będzie mogła 
się posłużyć. 
Życzę wam 
wszystkim pra-
cy pełnej sukce-
sów i  szczęścia 
w  przyszłości. 
Jeszcze raz ser-
decznie wam 
dziękuję. Rów-

nież Państwu, moi Panowie z  kierownictwa 
oraz Prowincjonalnej Rady Szkolnej, dziękuję 
za włożony trud i serdeczne przyjęcie, które 
zgotowaliście mi w  miejscu tak mi bliskim. 
Życzę instytucji przez Państwa prowadzonej 
powodzenia i prawdziwych sukcesów.”

 ■ Marcin Makuch (liegnitz.pl)

Powitanie prezydenta Hindenburga na legnickim dworcu, od lewej: 
nadinspektor kolei Gröger, prezydent Hindenburg, nadburmistrz Charbonnier, 
sekretarz stanu Meißner i nadprezydent Lüdemann (20 września 1928).

Paul von Hindenburg 
jako kadet szkoły 
w Legnickim Polu, 1860 r.

Znaczek pieczętny Znaczek pieczętny 
Szkoły Kadetów Szkoły Kadetów 
w Legnickim Polu.w Legnickim Polu.
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DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

16/17.01 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

17/18.01 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D, tel. 76/856-47-96

18/19.01 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1, tel. 76/856-02-73

19/20.01 „Cefarm” ul. Izerska 35, tel. 76/856-47-87

20/21.01 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

21/22.01 „Pod Różą”, ul. Przybosia 5, tel. 76/722-52-59

22/23.01 „dr Zdrowie” al. Piłsudskiego 84, tel. 76/855-37-87

23/24.01 „Apteka Tarnina” ul. Okrzei 14A, tel. 76/743-95-57

24/25.01 „Centrum” ul. Pomorska 15, tel. 76/712-41-24  

25/26.01 „Vita-Plus” ul. Złotoryjska 81A, tel. 76/852-26-02

26/27.01 „Libra” ul. Słoneczna 2, tel. 76/856-20-34

27/28.01 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

28/29.01 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16  

29/30.01 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8, tel. 76/721-83-00

30/31.01 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00 

31/01.02 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

01/02.02 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13, tel. 76/854-14-92

02/03.02 „Apteka Dr Max” ul. N.M.P.12, tel. 76/743-98-48

03/04.02 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

04/05.02 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76/854-40-54

05/06.02 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76/851-23-41

06/07.02 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125, tel. 76/854-98-66

07/08.02 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76/862-03-81

08/09.02 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76/721-78-47

09/10.02 „Malwa” ul. Piechoty 19A, tel. 76/722-18-82

10/11.02 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76/866-31-46

11/12.02 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

12/13.02 „Nowa” ul. Reymonta 2 , tel. 76/722-52-66

Dyżury aptek

Apteki w Legnicy pełnią dyżury rotacyjnie według poniższego harmonogramu. 
Dyżury nocne od poniedziałku do soboty trwają od godz. 21. do 8., a w niedziele 
od 20. do 8. Informacja o dyżurach aptek dostępna jest również na stronie 
internetowej www.legnica.eu.

Telefony alarmowe Urząd Miasta

Co i gdzie w Urzędzie Miasta

 ■ Policja                                                                                                                                 997, 112, 76 876 15 10
 ■ Straż pożarna                                                                                                                            998, 76 8523661
 ■ Pogotowie ratunkowe                                                                                                      999, 76 723 01 41
 ■ Straż Miejska                                                                                                                            986, 76 72 33 180
 ■ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                        76 72 21 392; 76 86 22 021
 ■ Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
– Pogotowie Ratunkowe                                                                                                   112, 76 8713286

 ■ Pogotowie energetyczne                                                                                                                               991
 ■ Pogotowie gazowe                                                                                                             992, 76 850 90 00
 ■ Pogotowie ciepłownicze                                                                                                 993, 76 856 82 00
 ■ Pogotowie wodno – kanalizacyjne                                                                         994, 76 855 48 00

 ■ Kancelaria                         
76 72 12 199

 ■ Sekretariat Prezydenta          
76 72 12 100, 76 72 12 101

 ■ Miejski Rzecznik Konsumentów              
76 72 12 138

 ■ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 76 72 12 241) 
– m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny poziom hałasu, 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rejestracja psów ras 
agresywnych.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
– m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportu, opłata skarbowa, opłata od posiadania psa.

 ■ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 76 72 12 250) 
– m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: karty parkingowe, 
turnusy rehabilitacyjne, usuwanie barier, współpraca z placówkami 
opiekuńczo–wychowawczymi. 

 ■ Wydział Infrastruktury Komunalnej (tel. 76 72 12 331) 
– m.in.: interwencje lokatorskie, zasady korzystania z przystanków 
autobusowych, odnowa zieleni średniej i wysokiej, materiał nasadzeniowy 
dla np. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

 ■ Wydział Geodezji i Kartogra� i (tel. 76 72 33 173) 
– m.in.: sprawy związane z geodezją, kartogra� ą, mapami do celów 
prawnych, projektowych, wypisy z dokumentów państwowych. 

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. 76 72 12 310) 
– m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, przekształcanie użytkowania 
wieczystego w prawo własności, dzierżawa gruntów, wydawanie zgody na 
dysponowanie nieruchomością.

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa 
(tel. 76 72 12 318) – m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu miejsco-
wego, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na 
budowę, rozbiórkę, na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub lokalu.

 ■ Wydział Oświaty Kultury i Sportu (tel. 76 72 12 230) 
– m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, akty założycielskie, reje-
stracja klubów sportowych, upowszechnianie kultury � zycznej i turystyki, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Urząd Stanu Cywilnego (tel. 76 72 33 375) – m.in.: zgłaszanie urodzin 
dziecka, zgonów, zawieranie związków małżeńskich.

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 275) – m.in.: ewidencja 
działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, 
wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (tel. 76 72 33 
301) – m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i powyżej dla celów 
pozarentowych, zatrudnieniowych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 
karty parkingowej, zaświadczenia uprawniające do ulg 
w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
e-mail: kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu

STREFA SENIORA

Artystyczne życie zaczyna się na 
emeryturze. Legniccy seniorzy 

właśnie ujawnili ogromne talenty 
i  pasje. Swoimi dziełami pochwali 
się podczas pierwszego Senioral-
nego Art. Festiwalu. Impreza zor-
ganizowana przez Miejską Radę 
Seniorów odbyła się w czwartek (11 
grudnia) w pięknej auli Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego.

Władysław Rewak od siedmiu lat emery-
towany nauczyciel przedmiotów zawodo-
wych w  Technikum Samochodowym, inży-
nier, ścisły umysł zdawałoby się. Ale przez 
lata nauczycielskiej kariery w głowie tliła się 
myśl – namalować obraz. I wreszcie na eme-
ryturze to pragnienie się zmaterializowało. 
– Nie miałem nigdy czasu na malowanie – 
uśmiecha się pan Władysław.- Dopiero na 
emeryturze realizuję swoje pasje malarskie.

Pan Władysław rocznie maluje ponad 
50 płócien i  akwarel. Uśmiecha się mó-
wiąc, że sam nauczył się malarstwa z ksią-
żek i  programów internetowych. Żona 
Anna jest zarówno krytykiem, jak i  miło-
śnikiem jego twórczości.

- Nigdy nie przypuszczałam, że ten ścisły 
umysł ma takie talenty artystyczne – cieszy 
się pani Anna. – Jego obrazy zawędrowały 
do Ameryki, Australii. Po prostu są one bar-
dzo dobrym prezentem.

Pani Kazimiera Sinola przed kilku laty 
wysłała na międzynarodowy konkurs lal-
karski jedno ze swoich dzieł. Jedno z pierw-
szych, jakie uszyła. I  sukces. Jej lalka zdo-
była drugą nagrodę. – I  zaczęła się moja 
przygoda – mówi pani Kazimiera. – Moja 
wnuczka ma już całą kolekcję lalek. Sporo 
ich tra� a na różne aukcje. A ten festiwal jest 
wspaniałą okazją, by zaprezentować swoje 
dzieła. Nie tworzymy do szu� ady – dodaje.

Danuta Przechera, przewodnicząca 
Miejskiej Rady Seniorów podkreśla, że ten 
pierwszy artystyczny festiwal okazał się 
sukcesem i  będzie kontynuowany. – Se-
niorzy na emeryturze robią nieprzeciętne 
rzeczy – mówi Danuta Przechera. – Malują, 
wytwarzają biżuterię, ceramikę, piszą wier-
sze, uprawiają różne dziedziny twórczości. 
To trzeba pokazywać.

Senioralny Art Festiwal

Apteka „Arnika” (ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56) 
dyżuruje każdego dnia przez całą dobę.Uwaga!
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