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Najpopularniejszymi imionami wśród 
dziewczynek były: Julia, Hanna, Lena, 

Zuzanna i Maja, a wśród chłopczyków: 
Kacper, Jakub, Filip, Aleksander i Antoni. 

Ta lista popularności imion praktycznie nie 
zmienia się bardzo w ciągu ostatnich lat. 

Nieznacznie, ale jednak wzrosła ilość 
zawieranych małżeństw. W minionym 
roku w legnickim Urzędzie Stanu Cywilne-
go sporządzono 681 aktów małżeństwa. 
W poprzednim roku sakramentalne „tak” 
powiedziało sobie o 18 par mniej. Ślubów 
z cudzoziemcami było 70. Legniczanki wią-

zały się głównie z Niemcami, Włochami, 
Francuzami, Tunezyjczykami i  Turkami, 
a legniczanie wybierali: Niemki, Ukrainki, 
Brazylijki, Hiszpanki, a nawet obywatelki 

Tajlandii, Boliwii i Sri Lanki. W zapomnie-
nie poszła więc historia o Wandzie, co nie 
chciała Niemca.

Rekordowym miesiącem pod wzglę-
dem ilości zawieranych małżeństw zno-
wu był czerwiec (32). Dla porównania - 
w lutym ślubów było tylko 14. Niestety, zła 
wiadomość jest taka, że w minionym roku 
o 26 par więcej, niż w roku wcześniejszym, 

postanowiło się rozwieść. Odnotowano 
ich 272. 

W roku 2014 w USC sporządzono 1.731 
aktów zgonu, o 16 mniej niż przed rokiem. 
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Miasto z energią 

Legnica uplasowała się na drugim miejscu Ogólnopolskiego 
Rankingu Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich. Ten ty-

tuł zdobyliśmy po raz czwarty z rzę-
du. Wyprzedził nas tylko Nowy Sącz, 
natomiast Tarnów, Gdańsk i Rzeszów 
zamykają listę najlepszych pięciu 
miast na prawach powiatów. 

Samorządy sklasy� kowane 
w rankingu energii odnawialnej 
są oceniane przez ekspertów ZPP 
w odniesieniu do promocji i zasto-
sowań rozwiązań ekoenergetycz-
nych i proekologicznych. Uroczy-
ste ogłoszenie wyników połączone 
z wręczaniem dyplomów odbę-

dzie się podczas tegorocznego Kongresu Regionów.
Przypomnijmy, że w klasy� kacji ogólnej najaktywniejszych 

samorządów dorocznego rankingu ZPP Legnica zajęła kolejny 
raz I miejsce. 

 
Nowy chodnik na Wjazdowej

Zarząd Dróg Miejskich i Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
wspólnie � nansują przebudowę chodnika wzdłuż spółdzielczego 

bloku przy ul. Wjazdowej. Koszty 
ok. 90 tys. zł w większości pokrywa 
miasto. Stara nawierzchnia z płyt 
betonowych zostanie wymieniona 
na nową z granitu. Będą miejsca 
postojowe.

Teren, na którym zlokalizowany 
jest chodnik, ma dwóch właścicie-
li – LSM i gminę Legnica, dlatego 
jego przebudowa jest realizowa-
na wspólnie. Nowy chodnik z płyt 
i kostki granitowej będzie kompo-
nował się z wcześniej wyłożoną na-
wierzchnią placu Katedralnego. 

 
Nowa linia autobusowa do LSSE

MPK 2 lutego uruchomiło nową linię autobusową nr 28. Dzię-
ki temu pracownicy � rm w Legnickiej Specjalnej Stre� e Ekono-
micznej dojeżdżają bez przesiadek i szybciej do pracy oraz wra-
cają do domów. 

Autobusy linii 28 rozpoczynają kurs od przystanku na ul. Pocz-
towej i dalej jadą ulicą Wrocławską, przez osiedle Piekary, Koper-

nik aż do podstrefy Legnickie Pole. 
O uruchomienie tej dodatko-

wej linii zabiegali szefowie � rm 
działających w tej podstre� e i sami 
pracownicy. MPK wyszło naprzeciw 
tym oczekiwaniom. Dodatkowa 
linia cieszy najbardziej mieszkań-
ców osiedli Kopernik i Piekary. Do-
tychczas, aby miejską komunikacją 
dojechać do pracy, musieli się prze-
siadać. Teraz dotrą i wrócą bez tej 
konieczności. 

Autobus linii nr 28 będzie kur-
sował od poniedziałku do soboty, trzy razy dziennie - po to, by 
dowieźć pracowników do LSSE na godz. 6.00, 14.00 i 22.00. W nie-
dzielę będzie jeden poranny kurs, by zabrać tych, którzy zejdą z so-
botniej nocnej zmiany.

Legniczanie A.D. 2014

Gdzieś na prerii krańcach, na jednego 
mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden 
szeryf na jednego mieszkańca – drwił ironicz-
no-politycznie mistrz Wojciech Młynarski. 
W Legnicy dzisiaj na jednego mieszkańca 
jedno auto przypada. Jedno auto na jedne-
go mieszkańca. Gdyby je ustawić w szeregu, 
korek sięgałby od Legnicy po Bałtyk. Są tego 
konsekwencje. Powszechne narzekania na 
brak miejsc do parkowania. Optymiści mó-
wią, że to dowód zamożności mieszkańców. 
Zgryźliwi, że to potrzeba bycia nie gorszym 

od sąsiada. Niech wie, że mnie też stać. No 
i stoją … gdzie popadnie.

Posiadanie auta może być poczytane za 
luksusową fanaberię. Ale posiadanie miesz-
kania jest już życiową koniecznością. Bez 
względu na zamożność. Mieszkanie nie jest 
jednak przywilejem. Jest zobowiązaniem. 
Jeśli to własność gminy, zobowiązanie doty-
czy wszystkich współmieszkańców.

Według szacunkowych obliczeń w na-
szym kraju co czwarty lokator ma zaległości 
czynszowe. Kwoty długów są gigantyczne. 

We Wrocławiu najemcy komunalni winni są 
miastu 100 milionów, w Olsztynie ponad 70. 
W Wałbrzychu lokatorzy zalegają ze spłatą 
ponad 60 milionów. Legnica nie jest wolna 
od tego problemu. Dług lokatorów wobec 
gminy sięga podobnych rozmiarów. Miasto 
przygotowało dla dłużników solidną propo-
zycję. Długi czynszowe można odpracować. 

Trzeba tylko chcieć wędki, a nie ryby 
z krótkim terminem przydatności do spo-
życia.

Arkadiusz Rodak

Niemcy mają wzięcie

 ■ Z opracowanych przez Urząd Stanu Cywilnego statystyk wynika, że w 2014 roku w Legnicy urodziło się 1.494 dzieci 
(o 11 więcej, niż rok wcześniej), w większości chłopców (52 proc.). To może być symptom ponownego wzrostu ilości 
legnickich noworodków. 

- statystycznie
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Objazdy są poprowadzone w następujący 
sposób: do centrum – ulicami: Grabskie-

go, Złotoryjską i Muzealną, natomiast z cen-
trum w kierunku obwodnicy – ulicami: Muze-
alną, Kościuszki i Grabskiego. 

Przystanki autobusowe w kierunku cen-
trum z ul. Jaworzyńskiej przeniesiono na uli-
ce Grabskiego i Wojska Polskiego, natomiast 
przystanki w kierunku obwodnicy - na ul. 
Kościuszki. Objazd dla samochodów ciężaro-
wych zostaje bez zmian i jest poprowadzony 
ul. Zachodnią i Złotoryjską.

Uwaga, ulica Kościuszki od Rataja do 
Grunwaldzkiej jest jednokierunkowa. Reszta 
pozostaje dwukierunkowa. Z kolei ruch jed-
nokierunkowy na ul. Wojska Polskiego obo-
wiązuje od Grabskiego do Andersa. 

Roboty są prowadzone na odcinkach: 
od ul. Szkolnej do ul. Grabskiego oraz od ul. 
Boiskowej do ul. Borsuczej. Jaworzyńska jest 
całkowicie zamknięta od Szkolnej do Ander-
sa i od wysokości Szkoły Podstawowej nr 10 
do Grabskiego. Potrwa to do połowy wakacji. 
Po przywróceniu ruchu na tych odcinkach, 
zamknięta zostanie część Jaworzyńskiej od 
Andersa do SP 10. 

Na odcinku Jaworzyńskiej od Boiskowej 
do Borsuczej organizacja ruchu nie ulega 
zmianie. Nastąpi to w późniejszym czasie. 
Warto zwrócić uwagę, że poza pasem dro-
gowym, czyli bezkolizyjnie, trwają tu ro-
boty budowlane, związane z instalacjami 
podziemnymi, w tym z kanalizacją desz-
czową. Pierwotnie wykonawca miał prze-
budować ten odcinek w roku 2016. Jednak 
dzięki zwiększeniu w 2014 roku nakładów 
inwestycyjnych przez miasto o ok. 4,5 mi-
liona zł, ta część Jaworzyńskiej modernizo-
wana jest wcześniej.

Jak jeździmy ulicą Jaworzyńską?
INWESTYCJE INWESTYCJE

 ■ Firma Skanska SA – wykonawca przebudowy ulicy Jaworzyńskiej, rozpoczęła tegoroczny etap robót drogowych. 
W związku z tym wprowadziła zmiany w organizacji ruchu na Jaworzyńskiej i w jej sąsiedztwie, które potrwają do 
końca roku 2015.

Legnica upamiętnia

 ■ Ruszyły prace przy przebudowie ulicy Wrocławskiej, związanej z budową 
Placu Sybiraków u zbiegu ul. Kazimierza Wielkiego, Wrocławskiej 
i Czarnieckiego, gdzie wzniesiony zostanie Pomnik Zesłańcom Sybiru.

Jeszcze w tym roku powstanie reprezen-
tacyjne miejsce pamięci, przypominające 

o gehennie Polaków, ale też nowa strefa wy-
poczynku. Ta część miasta zmieni się nie do 
poznania dzięki dokonywanemu właśnie ko-
lejnemu etapowi jej rewitalizacji.

Prace rozpoczęły się od zerwania na-
wierzchni na ul. Wrocławskiej. Okazało się, 
że pod jedną warstwą kostki brukowej od-
kryto kolejną. Zakres robót jest bardzo duży. 
Zarówno na powierzchni, jak i pod ziemią. 
Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa, 
wymienione przyłącza kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej, kable energetyczne. Ulica 
będzie wyłożona kostką. 

Plac Sybiraka bardzo się zmieni, podobnie 
jak jego bliskie sąsiedztwo. Zostanie wyło-
żony kostką granitową, w otoczeniu zieleni 
i drzew. Oświetlą go latarnie. Powstanie mała 
architektura, zainstalowane będą ławeczki 
i kosze. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy zy-
skają też 32 miejsca postojowe.

Właśnie tutaj wzniesiony będzie pomnik 
Zesłańcom Sybiru. O jego budowę zabiegali 
członkowie legnickiego Koła Związku Sy-
biraków. Wszelkiego możliwego wsparcia 
udzielił im prezydent Tadeusz Krzakowski. 
Projekt monumentu zaakceptowała Rada 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jego 
autor, legnicki artysta Grzegorz Niemyjski, 
zaproponował kompozycję, której elemen-
tami są wznoszące się szyny z pokładami 
kolejowymi. Można będzie na nie wejść 
i symbolicznie uczestniczyć w drodze zsyłki 
Polaków. Na podkładach i trzech monumen-
talnych blokach z granitu umieszczone zo-
staną nazwy miejscowości - największych 
skupisk zesłańców: Irkuck, Tobolsk, Tomsk, 
Kołyma, Władywostok, Workuta, Ałma–
Ata. Na jednym z bloków będzie umiesz-
czony napis: „Pamięci Polskich Zesłańców 
Sybiru w latach 1940–1956 w hołdzie dla 
ich męczeństwa oraz wierności ideałom 

wolności i niepodległości -Legniczanie”. 
Pomnik będzie podświetlony, co pod-
kreśli jego monumentalną kompozycję.  
Uroczyste odsłonięcie pomnika plano-
wane jest na 17 września.

gehennę Sybiraków

 ▶ Koszt tego zadania, pn. „Prze-
budowa ul. Wrocławskiej – budowa 
Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom 
Sybiru”, to ponad 2 mln zł. Fundacja 
Polska Miedź przyznała darowiznę 
w kwocie 250 tys. zł z przeznaczeniem 
na do� nansowanie budowy pomnika. 
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Nowe drogi Długi czynszowe
można odpracowaćna Piekarach B

U lica Szarych Szeregów będzie wyłożona 
kostką betonową, podobnie jak łącznik 

między Pileckiego i Powstańców Warszawy. 
Zbudowane zostaną chodniki i oświetlenie 
oraz instalacje sanitarne. Koszt tej inwestycji 
to około 650 tys. zł. Zakończenie prac plano-

wane jest latem tego roku. To kolejna inwe-
stycja służąca mieszkańcom oraz umożliwia-
jąca rozwój budownictwa mieszkaniowego 
i infrastruktury w tej nowej części miasta. 

Przypomnijmy, że od szeregu lat gmi-
na konsekwentnie realizuje zadanie pn. 
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod 
budownictwo mieszkaniowe – sieci i drogi 
na Osiedlu Piekary Jednostka „B”. Budowa-
na jest sieć ulic wraz z pełną infrastrukturą 
(jezdnie, chodniki, oświetlenie, kanalizacja 
deszczowa, dojazdy). Zdecydowanie podno-
si to wartość i atrakcyjność inwestycyjną tych 
terenów, umożliwia rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i towarzyszących mu usług 
handlowych czy zdrowotnych, powstawa-
nie rekreacyjnych enklaw zieleni, parkingów 
i ścieżek rowerowych. Odpowiada też na 
społeczne potrzeby mieszkańców.

Miasto zainwestowało w osiedlowe dro-
gi na Piekarach „B” kilkanaście milionów 
złotych. Z tej kwoty ponad 3,7 mln stanowił 
wkład gminy w przedsięwzięcia realizowane 
wspólnie z � rmami deweloperskimi (Mo-
dernbud i Sedyko) i � nansowane po połowie 

w ramach tzw. inicjatyw lokalnych. Dotąd 
zbudowano ulice: Jankowskiego, Powstań-
ców Warszawy, Kedywu, Okulickiego, Pilec-
kiego, Hubalczyków i Batalionu Zośka. W naj-
bliższych latach gmina planuje wykonanie 
kolejnych dróg na tym osiedlu. 

J ak informuje Ryszard Lisiecki, zastępca dy-
rektora ZGM, dotychczas kilkunastu zadłu-

żonych lokatorów złożyło wnioski z propozy-
cją odpracowania długu. Większość z nich 
została pozytywnie rozpatrzona i właśnie 
te osoby będą mogły rozpocząć pracę. Wy-
konywane będą proste czynności, takie jak: 
wymiana piasku w piaskownicach, sprzątanie 
podwórek, piwnic, strychów, załadunek od-
padów wielkogabarytowych, drobne remon-
ty. Za godzinę pracy dług zmniejszy się o 8 zł, 
bo na tyle ustalona została stawka godzino-
wa. Te pieniądze nie tra� ą do ręki dłużnika, 
lecz zostaną przeznaczone na spłatę jego 
zadłużenia. Ważny jest również fakt, że nie 
podlegają one opodatkowaniu. 

Jest warte podkreślenia, że do odpraco-
wywania długu może przystąpić też rodzina 
dłużnika (najemcy lokalu) bądź inne osoby, 
które zechcą mu pomóc. W pierwszej kolej-
ności dłużnik odpracuje należność główną, 
potem odsetki, a na końcu - koszty sądowe 
i egzekucyjne. 

Odpracowanie zadłużenia jest jedną 
z kilku możliwości, jakie gmina proponuje 
dłużnikom. Mogą oni skorzystać z rozłożenia 
należności na raty, umorzenia długu w nad-
zwyczajnych sytuacjach albo odroczenia za-
płaty. Zadłużenie mieszkań komunalnych jest 

ogromne. Niezapłacone należności czynszo-
we wynoszą ponad 43 mln zł. Do tego docho-
dzi jeszcze zadłużenie z udokumentowaną 
nieściągalnością w kwocie ponad 16 mln zł. 

Na sześć tysięcy lokali co trzeci ma za-
ległości czynszowe przekraczające okres 3 
miesięcy. Długi rekordzistów wynoszą nawet 
100 tys. zł.

Miasto dba o rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług W Legnicy ruszyła akcja „Praca za długi”

 ■ Na legnickim osiedlu Piekary B ruszyły kolejne inwestycje drogowe. 
Budowana jest ulica Szarych Szeregów wraz z łącznikiem do ul. Pileckiego 
i oświetleniem nad częścią tej ulicy.

 ■ W najbliższym czasie pierwsi lokatorzy mieszkań komunalnych mogą 
rozpocząć spłacanie własną pracą zadłużenia czynszowego wobec 
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. W ciągu miesiąca będą mogli 
zmniejszyć dług nawet o 1.400 zł.

LEGNICA
W ROZBUDOWIE

Legnica pod względem obsza-
ru objętego miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się w krajowej czołówce. W 
sumie planami objętych jest obecnie 
2.205,45 ha, co stanowi ponad 39 pro-
cent powierzchni miasta. Dotyczy to 
wszystkich terenów, na których moż-
liwe jest prowadzenie inwestycji. 

W roku 2014 w mieście powstały 
kolejne miejscowe plany obejmują-
ce ponad 161 hektarów. Opracowy-
waniem planów zagospodarowania 

przestrzennego zajmują się urzędni-
cy Wydziału Gospodarki Przestrzen-
nej, Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miasta. Ale to nie jedyne ich 
zadania. W roku 2014 w tym wydzia-
le rozpatrzono 4.989 spraw, czyli na 
jednego pracownika przypadło ich 
statystycznie 293. W tej liczbie było 
m.in. 777 wniosków o pozwolenie 
na budowę i rozbiórkę oraz 83 wnio-
ski o ustalenie warunków zabudowy 
i 28 wniosków o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego.

 ▶ Wśród najważniejszych inwesty-
cji budowlanych, na które wydano 
pozwolenie, są m.in.: budynek 
wielofunkcyjny przy ul. Wrocławskiej, 
budynek wielorodzinny z usługami 
przy ul. Łukasińskiego, domy jedno-
rodzinne na kilku osiedlach mieszka-
niowych, hala produkcyjna przy ul. 
Poznańskiej, rozbudowa obiektów 
produkcyjnych na terenie LSSE, myj-
nia samochodowa przy Ziemowita, 
elektrownia fotowoltaiczna przy ul. 
Dobrzejowskiej, sieci ciepłowni-
cze, wodociągowe, energetyczne, 
kanalizacyjne i gazowe, a także wiele 
gminnych inwestycji infrastruktural-
nych i drogowych.

Skuteczna 
egzekucja 
„śmieciowych” 
długów

Podstawowym warunkiem 
przystąpienia do tego programu jest 
bieżące opłacanie czynszu. Wnioski 
można pobrać i składać w siedzibie 
Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej 
przy ul. Zielonej, w Oddziałach 
Gospodarki Mieszkaniowej a także 
pobrać ze strony internetowej zgm.
legnica.pl w zakładce informacje. 
Legnicka akcja „Praca za długi” 
jest nagłaśniana w lokalnych 
mediach. Ale żeby tra� ć do 
wszystkich dłużników, informację 
o możliwości odpracowania 
zaległości czynszowych ZGM 
przesyła lokatorom wraz z inną 
korespondencją za potwierdzeniem 
zwrotnym. Czas składania wniosków 
nie jest ograniczony. Program ma 
charakter otwarty. 

W minionym roku pracownicy Biura 
Gospodarowania Odpadami Komunal-
nymi wyegzekwowali około 1,2 mln zł od 
osób zalegających z opłatami za odbiór 
śmieci. Osoby i � rmy, które nie płacą za tę 
usługę mogą narazić się na poważne kon-
sekwencje.

 
Jak informuje Przemysław Rogowski, 

dyrektor BGOK, w minionym roku zale-
głości za odbiór odpadów komunalnych 
wynosiły ponad 1,4 mln zł. Na ten dług 
składały się zaległości 5.251 osób � zycz-
nych i 484 prawnych. Do podmiotów, 
które złożyły deklaracje, a nie płaciły za 
odbiór śmieci, zostały najpierw wysła-
ne upomnienia. Jeżeli to nie przyniosło 
efektów, kolejnym etapem były tytuły 
wykonawcze. To przyniosło wynik w po-
staci 1,2 mln zł, które dłużnicy zapłacili. 
Około 90 tytułów wykonawczych pra-
cownicy BGOK wysłali do organów egze-
kucyjnych w innych miastach, które ścią-
gają zaległości wobec ich mieszkańców, 
posiadających nieruchomości w Legnicy. 

Dyrektor Rogowski zapewnia, że zale-
głości, które jeszcze nie zostały ściągnię-
te od dłużników, będą konsekwentnie 
i stanowczo egzekwowane. 
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Już od lat na początku nowego roku prezy-
dent Legnicy zaprasza na uroczysty kon-

cert przedstawicieli różnych środowisk, � rm, 
stowarzyszeń i organizacji współpracujących 
z samorządem dla dobra Legnicy i jej miesz-
kańców. Jest to forma podziękowania za za-
angażowanie w społeczne życie miasta. 

- Organizując ten koncert, chciałbym pań-
stwu podziękować za wielkie zaangażowanie 
i pracę – mówił Tadeusz Krzakowski. – Dzię-
kuję, że razem zmieniamy Legnicę, która jest 
naszą wspólną sprawą. Prezydent złożył też 
wszystkim najlepsze noworoczne życzenia.

Przed zaproszeniem na scenę autorów 
nominowanych do tytułu książek obejrze-
liśmy kapitalną impresję � lmową, będącą 
swoistą kroniką najciekawszych i najbarw-
niejszych wydarzeń z życia Legnicy w 2014 
roku. Ten atrakcyjny i dynamicznie zmon-
towany obraz bardzo podobał się gościom 
koncertu. 

Właśnie ta ostania pozycja zyskała naj-
większe uznanie kapituły. Profesor Jan 
Harasimowicz przyznał, że mocno napra-
cował się przy jej powstawaniu. – Szczerze 
polecam tę książkę, bo to skarbnica wiedzy 
– mówił profesor. - I jest to pierwsza książ-
ka prawdziwie polsko-niemiecka. Można 
się z niej uczyć języka naszych sąsiadów, 
na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie 
teksty są w dwóch językach – polskim i nie-
mieckim. Słynna już, monumentalna wy-
stawa o szlachcie na Śląsku, prezentowana 
w Muzeum Miedzi w zeszłym roku, będzie 
nadal żyła w tym katalogu.

Profesor przypomniał, że już napisał 
kiedyś książkę o naszym mieście, która 
ukazała się w 1991 r. – Może kiedyś, jak siły 
pozwolą, napiszę kolejną książkę o Legnicy, 
bo kocham to miasto. 

Artystycznym zwień-
czeniem noworocznej 
gali był koncert zespołu 
VOX. Usłyszeliśmy naj-
większe ich szlagiery: 
„Bananowy song”, „O, 
Magdaleno”, „Szerokiej 
drogi, już czas”, przy 
których doskonale ba-
wiła się publiczność. 
Jerzy Słota, jeden z lide-
rów tej bardzo popular-
nej grupy, związany jest 
z Legnicą. – Mieszkam 
tu od dwóch lat – mówił 
wokalista. – Wybrałem 
to miasto dla siebie i po-
dziwiam, jak wspaniale 
się zmienia. 

Artystycznym zwień-
czeniem noworocznej 
gali był koncert zespołu 
VOX. Usłyszeliśmy naj-
większe ich szlagiery: 
„Bananowy song”, „O, 
Magdaleno”, „Szerokiej 
drogi, już czas”, przy 
których doskonale ba-
wiła się publiczność. 
Jerzy Słota, jeden z lide-
rów tej bardzo popular-
nej grupy, związany jest 
z Legnicą. – Mieszkam 
tu od dwóch lat – mówił 
wokalista. – Wybrałem 
to miasto dla siebie i po-
dziwiam, jak wspaniale 

Z ŻYCIA MIASTA

Koncert noworoczny
ze szlachecką książką roku

 ■ „Szlachta na Śląsku: średniowiecze i czasy nowożytne” pod redakcją profesora Jana Harasimowicza została wybrana 
książką roku. Uroczystości wręczenia tytułu odbyły się 30 stycznia podczas Koncertu Noworocznego Prezydenta 
Miasta w hotelu Qubus. Gwiazdą wieczoru był zespół VOX.

Do tytułu „Legnicka 
Książka Roku 2014” 
kapituła nominowała pięć 
wydawnictw: 

1. Kto siedzi na miedzi (-y). Pod 
redakcją Jerzego Starzyńskiego, 
Legnickie Centrum Kultury,
2. Barbara Skoczylas-Stadnik, 
Franciszek Grzywacz: Legnickie 
Pole. Klejnot sztuki baroku. 
Legnica, Wydawnictwo Edytor,
3. Elżbieta Wyszowska-Zając: 
Walory przyrodnicze zabytkowego 
parku miejskiego w Legnicy 
- The natural qualities of the 
historic city park in Legnica. 
Legnica, Studio KZS,
4. Osada kultury pól 
popielnicowych w Grzybianach 
koło Legnicy. Pod redakcją Justyny 
Baron, Tomasza Stolarczyka. 
Legnica-Wrocław, Muzeum Miedzi,
5. Szlachta na Śląsku: 
średniowiecze i czasy nowożytne. 
Pod redakcją Jana Harasimowicza. 
Dresden, Sandstein Verlag.
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Najlepsi z najlepszych zawodnicy i trenerzy 
Zagłębia Miedziowego 2014

Plebiscyt wygrała łyżwiarka szybka Na-
talia Czerwonka, srebrna medalistka 

Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi, 
dwukrotna medalistka mistrzostw świata 
w drużynie w 2012 i 2013 roku. Pani Nata-
lia trenuje w klubie MKS Cuprum Lubin. 
W gali nie mogła jednak uczestniczyć.

Bardzo szczęśliwy był Paweł Biszczak, 
który zajął drugie miejsce w plebiscycie. 
Ten wybitny legnicki karateka jest bardzo 
skromnym człowiekiem, na co dzień pra-
cującym w straży pożarnej. – Ja tylko ro-
bię swoje – mówi pan Paweł. – W naszym 
regionie sport jest na bardzo wysokim 
poziomie. Tym bardziej cieszy mnie to 
wyróżnienie i mobilizuje do dalszej pracy. 
Przede mną jeszcze wiele ciekawych walk.

Paweł Biszczak w minionym roku ura-
tował życie człowiekowi, który uległ cięż-
kiemu wypadkowi. Został za to nagro-
dzony przez swoich przełożonych. O tym 
zdarzeniu mówi: - W sporcie odniosłem 
wiele sukcesów, ale ten, gdy pomogłem 
skutecznie rannemu, jest dla mnie na-
wet cenniejszy. A o czym marzy mistrz: 
- Chciałbym skoczyć ze spadochronem – 
uśmiecha się. 

Łukasz Stawarz, najlepszy trener 
w plebiscycie Zagłębia Miedziowego, 
też ma wiele sukcesów na koncie jako za-
wodnik sportów walki. Obecnie trener 
Legnickiego Klubu Takwendo-do jest 
także szkoleniowcem kadry narodowej, 
pracownikiem Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej i przewodniczącym Legnic-
kiej Rady Sportu. 

- Jestem zaskoczony, bo sądziłem, że 
wygrają w tym plebiscycie przedstawicie-
le sportów zespołowych – mówił Łukasz 
Stawarz. – Bardzo się jednak cieszę, że za-
jąłem pierwsze miejsce. 

Plebiscyt na Najlepszego Zawodnika 
i Trenera Zagłębia Miedziowego odbył się 
pod patronatem KGHM Polska Miedź SA. 
Organizatorzy plebiscytu oraz balu Mi-
strzów Sportu Zagłębia Miedziowego to: 
Urząd Miasta Legnicy, Regionalny Portal 
Informacyjno-Publicystyczny e-legnickie.
pl, Legnickie Centrum Kultury oraz Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Patro-
nat medialny nad wydarzeniem objęły: 
Przegląd Sportowy, Interia.pl, Radio Plus 
Legnica, Słowo Sportowe, Panorama Le-
gnicka oraz Legnica.eu. 

- Miło mi powitać podczas tego wyjąt-
kowego wieczoru sportowców, trenerów, 
a także samorządowców i sponsorów 
z naszego regionu – powiedział prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. – To dzięki za-
angażowaniu ludzi sportu organizowane 
są u nas bardzo ważne imprezy, na któ-
rych zawodnicy zdobywają medale, dając 
wielką radość kibicom. Dziękuję państwu 
za to i życzę wspaniałej zabawy. 

Po o� cjalnej uroczystości goście wy-
słuchali koncertu legnickiego zespołu 
Photony. Później ponad 250 osób bawiło 
się na parkiecie.

 ■ To był wyjątkowy wieczór w hotelu Qubus. Podczas sobotniej gali (7 lutego) poznaliśmy naj-
lepszych zawodników i trenerów Zagłębia Miedziowego. Zwyciężyli Natalia Czerwonka i Łu-
kasz Stawarz.

„10” najlepszych zawodników 2014 
roku: 
Natalia Czerwonka, Paweł Biszczak, Maciej Żuk, 
Bartosz Skwarski, Łukasz Tomaszewski, Arkadiusz 
Michalski, Andrzej Kocyła, Dmytro Pashytskyy, Kac-
per Harkawy, Grzegorz Woźnik/Bartosz Sydor. 

„5” najlepszych trenerów 2014 roku: 
Łukasz Stawarz, Sławomir Miłoń/Jakub Zaim, Ghe-
orghe Cretu, Janusz Kudyba, Wojciech Gibasiewicz. 
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Aleja Orła Białego coraz piękniejsza

Wielkie zmiany przy Wrocławskiej

INWESTYCJE

Przedmiotem zamówienia jest nowa 
inwestycja drogowa, która umożliwi 
funkcjonalne połączenie gmachu Urzędu 
Skarbowego (wzniesionego przy ul. Wro-
cławskiej) z miejskim układem komuni-
kacyjnym oraz gospodarcze i społeczne 
ożywienie sąsiadujących z nim terenów 
w kwartale ulic Wrocławskiej, Jordana, 
Zielonej i Orła Białego. 

Zakres koniecznych do wykonania prac 
przewiduje m.in.: budowę dodatkowego 
pasa włączenia (zjazdu z ul. Wrocławskiej), 
budowę nowych ulic wewnętrznych ze 
stanowiskami postojowymi dla samocho-
dów osobowych, drogi łączącej z ul. Jorda-
na, chodników, parkingu, zagospodarowa-
nie zieleni, budowę kanalizacji deszczowej 
i sieci oświetlenia ulicznego oraz usunię-
cie kolizji z istniejącym sieciami. 

Nawierzchnie zjazdu będą wykona-
ne z betonu asfaltowego, natomiast na-
wierzchnie dróg wewnętrznych, chodni-
ków, stanowisk postojowych i parkingu 

- z kostki brukowej betonowej. Prace po-
winny być wykonane do 30 lipca br. 

Prace przy przebudowie al. Orła Białego 
na odcinku od al. Białej do Zygmunta 

Krasińskiego rozpoczęły się pod koniec li-
stopada zeszłego roku. W trakcie robót ze-
rwana została stara nawierzchnia asfaltowa. 
Kolejne wykonane już prace to utwardzenie 
alejek i ścieżek rowerowych oraz ułożenie 
krawężników. W dalszym kolejności uło-
żona zostanie estetyczna i wygodna na-
wierzchnia wykonana z kostki. Wytyczone 
będą ścieżki rowerowe, ustawione ławki, 
latarnie i kosze na śmieci. 

W okolicach placu zabaw pojawi się ko-
lejny zdrój z czystą bieżącą wodą do picia. 
Prace zakończą się wiosną 2015 r. Ten od-
cinek alei uzyska taki sam koloryt i jakość 
nawierzchni, jak zmodernizowany przed 
wakacjami ubiegłego roku odcinek głów-
nego parkowego traktu.

Przebudowa al. Orła Białego została po-
dzielona na dwa etapy. W pierwszym wyko-
nano prace na odcinku od ul. Powstańców 
Śląskich do al. Białej. W czasie wakacji 2014 
roku prace zawieszono, by legniczanie i go-
ście mogli swobodnie i bez zakłóceń wypo-
czywać w parku. Roboty wznowiono pod 
koniec listopada.

 ■ Trwa II etap przebudowy al. Orła Białego w parku Miejskim. Postęp prac jest bardzo widoczny. Sprzyja temu ła-
godna zima.

 ■ Trwa prowadzona przez Zarząd Dróg Miejskich procedura przetargowa 
na wykonanie inwestycji pod nazwą „Budowa układu komunikacyjnego 
dla obszaru aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską 
– Zieloną i ul. Jordana – Orła Białego”.

PORADNIK PODATNIKA

Możemy płacić bez prowizji
 ■ Coraz większe kolejki ustawiają się przed kasami Urzędu Miasta. Oznacza to zbliżające się terminy 
zapłaty tegorocznych podatków lokalnych i opłat. Do 15 lutego regulujemy należności pierwszej raty 
z tytułu podatku transportowego. Pierwszą ratę podatku od nieruchomości i rolnego trzeba zapłacić 
do 15 marca. W tym samym czasie wnosimy opłaty śmieciowe. Za użytkowanie wieczyste i posiadanie 
psa opłatę uiszczamy do 31 marca.

 ▶ Miasto, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, już od kilku lat oferuje możliwości płacenia 
zobowiązań gminnych w bardzo wielu miejscach. Jest przy tym bardzo ważne, że klienci nie ponoszą 
w tych punktach jakichkolwiek dodatkowych opłat. Cały koszt prowizyjny wzięła bowiem na siebie gmina. 
Tylko w ubiegłym roku było to prawie 46 tysięcy złotych. 

 ▶ Legniccy podatnicy mogą dokonywać wpłat podatku od nieruchomości i podatku rolnego od 
osób � zycznych bez dodatkowych kosztów:
• w kasie Urzędu Miasta Legnicy (Ratusz, pl. Słowiański 8),
• w siedzibie Straży Miejskiej przy alei Rzeczypospolitej 3,
• w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2,
• w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowskiej 
50, ul. NMP 3 (Urząd Skarbowy),
• we wszystkich placówkach pocztowych na terenie Legnicy,
• na indywidualny rachunek bankowy podany w decyzji (dotyczy podatku od nieruchomości), a w przypadku 
jego braku - na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

 ▶ Podatek od środków transportu bez prowizji uiszczamy:
• w kasach Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8, Akademia Rycerska (ul. Chojnowska 2),
• na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

 ▶ Opłaty skarbowe bez prowizji można wnosić:
• w kasie Urzędu Miasta Legnicy, 
• w siedzibie Straży Miejskiej przy alei Rzeczypospolitej 3,
• w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2,
• w placówkach Banku Spółdzielczego przy ulicy Wjazdowej 2, ul. Tadeusza Gumińskiego 2/1, ul. Pątnowskiej 
50, ul. Najświętszej Marii Panny 3 (Urząd Skarbowy),
• we wszystkich placówkach pocztowych na terenie Legnicy,
• w kasie Starostwa Powiatowego, pl. Słowiański 1,
• w kasie Legnickiego Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2,
• w kasie Zarządu Dróg Miejskich, ul. Wojska Polskiego 10
• lub na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

 ▶ Opłaty z tytułu posiadania psa wnosimy bezkosztowo:
• w kasach Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8, Akademia Rycerska (ul. Chojnowska 2),
• na rachunek bankowy nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.

 ▶ Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu:
należy je wnosić bez uprzednich wezwań do kasy Urzędu Miasta Legnicy, w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 
2 lub na rachunek Urzędu Miasta Legnicy nr:
• za grunty gminne - 77 1240 1473 1111 0000 2521 2053,
• za grunty Skarbu Państwa - 54 1240 1473 1111 0000 2521 2079.

 ▶ Opłaty za odpady komunalne bez prowizji regulujemy:
• w kasach Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8, Akademia Rycerska (ul. Chojnowska 2),
• na rachunek bankowy nr 06 1240 3464 1111 0010 5098 4975.
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 ▶  Jeżeli konsument nie wyrazi na piśmie lub innym trwałym nośniku zgody na propozycję zawarcia umowy złożoną przez tele-
fon, to umowa jest nieważna.

 ▶Brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody na zawarcie umowy.

 ▶Zanim przedsiębiorca zwiąże konsumenta umową, musi w sposób jasny i zrozumiały poinformować o głównych cechach 
świadczenia, swoich danych identy� kujących, łącznej cenie, sposobie i terminie spełnienia świadczenia i stosowanej procedurze 
rozpatrywania reklamacji oraz innych wskazanych w przepisach istotnych informacjach związanych z umową. 

 ▶Sprzedawca ma 30 dni na wydanie towaru konsumentowi, chyba że z umowy wynika inny termin.

 ▶Od momentu otrzymania towaru konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość i poza lokalem przed-
siębiorstwa.

 ▶W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca koszty dostawy towaru do konsumenta – do wartości najtańszego 
sposobu transportu uwzględnionego w danej ofercie.

 ▶W przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa informacje o warunkach umowy muszą być przekazane na 
papierze lub – za zgodą konsumenta – na innym trwałym nośniku.

 ▶O wszystkich kosztach konsument musi zostać poinformowany jeszcze przed zawarciem transakcji.

 ▶Sprzedawca odpowiada za uszkodzenie towaru podczas transportu, chyba że nie miał wpływu na wybór przewoźnika.

 ▶Konsument może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych do czasu pobrania plików z serwera.

 ▶Odpowiedzialność przedsiębiorcy za sprzedany towar trwa 2 lata od jego wydania.

 ▶Konsumenta ma 1 rok od momentu zauważenia wady, w którym może zgłosić sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i okre-
ślić swoje żądania.

 ▶Reklamację na wadliwy towar  konsument może złożyć do sprzedawcy z tytułu rękojmi, która jest ustawowo uregulowanym 
sposobem dochodzenia roszczeń. Przedsiębiorca nie może w żaden sposób odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to 
wprost z przepisów.

 ▶Okres szczególnej ochrony towaru sprzedanego konsumentowi, liczony od momentu jego wydania wynosi 1 rok  od daty 
zakupu. Jeżeli w tym okresie zostanie stwierdzona wada, przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania rzeczy.

 ▶Sprzedawca ma 14 dni na  poinformowanie konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji złożonej z tytułu rękojmi.

 ▶Udzielona gwarancja nie pozbawia konsumenta uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

 ▶Opłaty za infolinie stworzone w celu kontaktowania się w sprawie zawartej umowy nie mogą być większe od opłat za zwykłe 
połączenie telefoniczne.

Radni dokonali też zmian w składach Ko-
misji Budżetu i Finansów, Gospodarki, 

Spraw Obywatelskich i Rodziny oraz Komi-

sji Edukacji, Kultury i Sportu. Rada delego-
wała ze swego składu troje przedstawicieli 
do prac w zespole nazewnictwa ulic i pla-
ców: Ryszarda Kępę, Ewę Szymańską i Igna-
cego Bochenka. 

Najwięcej uwagi poświęcono projekto-
wi uchwały określającej kryteria rekrutacji 
do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, placówek oświatowo-wychowaw-
czych (Młodzieżowe Centrum Kultury) oraz 
placówek zapewniających opiekę i wycho-
wanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania, czyli 
internatów. Chodziło o dodatkowe kryteria 
naboru, które będą stosowane, gdy w tych 
placówkach po podstawowej rekrutacji po-
zostaną jeszcze wolne miejsca, z których 
można skorzystać. 

Wśród kryteriów przedszkolnych najwy-
żej punktowana jest sytuacja, gdy rodzeń-
stwo kandydata uczęszcza już do danej 
placówki. Głównym kryterium przyjęcia na 
wolne miejsca w grupach zajęć MCK jest 
udział kandydata w takich zajęciach od co 
najmniej roku. Poszukujący miejsca w in-
ternacie są premiowani m.in. wówczas, gdy 
pochodzą z rodzin wielodzietnych, oni sami, 
ich rodzice lub rodzeństwo są niepełno-
sprawni, gdy wychowuje ich samotny rodzic 

lub objęci są pieczą zastępczą. Kryteriów 
jest oczywiście więcej. 

Rada przyjęła tę uchwałę zdecydowaną 
większością głosów wraz z wnioskiem zło-
żonym przez radnego Jacka Baczyńskiego. 
Odrzuciła jednocześnie wniosek zmian zgło-
szony przez radnego Macieja Kupaja. 

Warto przypomnieć, że w Legnicy wycho-
wanie przedszkolne zapewnia w bieżącym 
roku szkolnym sieć pięćdziesięciu placówek: 
15 przedszkoli miejskich, 17 niepublicznych, 
6 niepublicznych punktów przedszkolnych 
oraz oddziały zorganizowane w 12 szkołach 
podstawowych (w tym jeden w prywatnej).

Legnica zadbała o to, by społeczne po-
trzeby w zakresie wychowania przedszkol-
nego były w pełni zaspokajane. Nie jest to 
częste zjawisko w skali regionu i całego 
kraju. W roku szkolnym 2014/15 wycho-
waniem przedszkolnym objętych zostało 
3.331 dzieci w wieku 2,5-6 lat. Do miejskich 
przedszkoli uczęszcza 1.656 maluchów, do 
niepublicznych - 1.186 dzieci, natomiast 
do oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych – 489.

Wskaźnik wychowania przedszkolne-
go z roku na rok systematycznie wzrasta 
i w bieżącym roku szkolnym wynosi 95,25 
proc. (w kraju ok. 72 proc.). Miasto całkowicie 
zapewnia opiekę przedszkolną dla dzieci pię-
cio i sześcioletnich.

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIAPORADNIK KONSUMENTA

Z prac Rady Miejskiej LegnicyNowe przepisy
Przyjęto dodatkowe kryteria naboru do przedszkoli

 ■ Podczas pierwszej w tym roku sesji (26 stycznia) Rada Miejska Legnicy przyjęła osiem uchwał. Trzy z nich dotyczyły 
wyrażenia zgody na bezterminowy najem należących do gminy lokali użytkowych w drodze bezprzetargowej. Taka 
decyzja sprzyja dotychczasowym najemcom w dalszym, stabilnym prowadzeniu działalności gospodarczej. 

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 Szetel-
nicki – 2 marca, godz. 12.00-14.00, wice-
przewodniczący Benedykt Ksiądzyna - 9 
marca, godz. 12.00-14.00, wiceprzewodni-
czący Jacek Kiełb – 16 lutego, 16 marca, 
godz. 12.00-14.00. 

Jacek Baczyński – 13 marca, godz. 10.00-
14.00, Krystyna Barcik – 17 marca, godz. 

13.00-16.00, Jarosław Rabczenko – 17 lute-
go, godz. 13.00-16.00, Lesław Rozbaczyło – 
20 lutego, godz. 10.00-14.00, Ewa Szymańska 
– 24 lutego, godz. 13.00-16.00, Jan Szynal-
ski – 27 lutego, godz. 10.00-14.00, Krzysztof 
Ślufcik – 3 marca, godz. 13.00-16.00, Adam 
Wierzbicki – 6 marca, godz. 10.00-14.00, Piotr 
Żabicki – 10 marca, godz. 13.00-16.00.

DYŻURY RADNYCH 
RADY MIEJSKIEJ

 ■ Jak informuje Agnieszka Romanowska, Miejski Rzecznik Konsumentów 
w Legnicy, 25 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy konsumenckie. 
Obecnie do towarów zakupionych po tej dacie stosujemy zapisy Ustawy 
o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r., która wdraża do polskiego 
porządku przepisy obowiązujące we wszystkich krajach UE. Natomiast 
przy reklamacji towarów zakupionych po tej dacie stosujemy przepisy 
o rękojmi, zawarte w kodeksie cywilnym.

Oto najważniejsze zmiany:

korzystne dla klientów

 ▶ Szczegółowe informacje prawne w zakresie obowiązujących przepisów konsumenckich mieszkańcy Legnicy mogą bezpłatnie 
uzyskać w Urzędzie Miasta w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów (UM, plac Słowiański 8, pokój 18, parter, tel. 76 72 12 138).

Nakłady, jakie nasze miasto prze-
znacza w budżecie na zapewnienie 
powszechnego wychowania przed-
szkolnego wyniosły w ubiegłym 
roku ok. 30,5 miliona złotych. 
Koszty, jakie ponieśli rodzice, to ok. 
2 milionów. W kwocie miejskich 
wydatków ok. 10,5 miliona stanowią 
dotacje do placówek niepublicz-
nych. Każdy wychowanek przed-
szkola prywatnego dotowany jest 
kwotą 75 procent kosztów pobytu 
dziecka w placówce publicznej, 
a dzieci z punktów przedszkolnych 
– kwotą 40 procent.
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Stadion Miejski im. Orła Białego został 
sklasy� kowany bardzo wysoko pod wzglę-

dem organizacji i stanu bezpieczeństwa 
meczów piłki nożnej w sezonie 2013/2014. 
Raport opracowany przez Polski Związek 
Piłki Nożnej oceniał i klasy� kował stadiony i 
kluby piłkarskie ekstraklasy oraz I i II ligi. W 

skali od 1 do 6 nasz obiekt otrzymał bardzo 
wysoką notę 5,06. 

Legnicki stadion, na któ-
rym mecze w I lidze rozgrywa 
Miedź Legnica, jest zdaniem 
ekspertów bardzo przyjazny, 
bezpieczny, posiadający świet-

ną infrastrukturę, wysoki stopień organiza-
cyjny i sprawną obsługę kibiców. W I lidze 
ustępuje w tej klasy� kacji tylko obiektowi 
Arki Gdynia. 

Raport został przygotowany przez De-
partament Organizacji Imprez, Bezpieczeń-
stwa i Infrastruktury Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. W sumie ponad 1200 cząstkowych 
raportów złożyło się na podsumowanie se-
zonu 2013/14 przez PZPN. Od wjazdu na par-
king przy stadionie, przez warunki zapew-
nione na trybunach, po zachowanie widzów 
i współpracę z władzami. Praca klubów zo-
stała oceniona w kilkunastu obszarach i na 
podstawie tych ocen wskazano najlepszych.

/MiastoLegnica

Mamy stadion na „piątkę”

Nowa kadencja Rady Sportu
Powołana po raz pierwszy w 2007 roku 

społeczna Rada Sportu, działająca przy pre-
zydencie Legnicy, rozpoczęła swa kolejną 
kadencję. 22 stycznia br. ukonstytuował się 
nowy skład tego 11-osobowego gremium, 
reprezentującego legnickie środowiska 
sportowe, mającego charakter opiniodaw-
czy i konsultacyjny. 

Zadaniem rady jest m.in.: opiniowanie 
projektów budżetu miasta w sferze kultu-
ry � zycznej, sportu i turystyki, opiniowanie 
kandydatur do stypendiów sportowych 
dla zawodników osiągających najwyższe 
wyniki w sporcie kwali� kowanym oraz wy-
różnień i nagród. Jest to także społeczne 
gremium doradcze prezydenta w sprawach 
związanych z rozwojem sportu w Legnicy.

Podczas spotkania w ratuszu prezydent 
Tadeusz Krzakowski wyraził przekonanie, 

że podobnie jak w poprzednich kaden-
cjach, wzajemna współpraca będzie kre-
atywna i owocna. Rozmawiano m.in. o Gali 
Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego, 
samorządowej inicjatywie objętej hono-
rowym patronatem przez KGHM Polską 
Miedź SA, która wyłania najlepszego tre-
nera i sportowca regionu, a także o przy-
gotowaniach do tegorocznych Motopa-
ralotniowych Slalomowych Mistrzostw 
Świata w Legnicy. 

Przy nieistniejącej Młynówce dawniej funkcjonowało aż pięć młynów
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Wpuścili Młynówkę w „kanał”
 ■ Vis à vis dawnego browaru powstaje budynek mieszkalno-usługowy. Pod-
czas prac przy jego fundamentach odkryto zachowane w świetnym stanie 
koryto Młynówki. Cofnijmy się w czasie, by zobaczyć miasto, przez które od 
wieków płynęła urokliwa rzeczka.

A może rynsztok? Tak przynajmniej uwa-
żali peerelowscy decydenci, którzy zli-

kwidowali ten naturalny ciek wodny.

Powódź pokarała

Konkurs (1965 r.) na nową zabudowę 
legnickiej starówki przewidywał zasypa-
nie Młynówki od ulicy Lenina do jej ujścia. 
Niedługo potem zasypano koryto w parku. 
Tym niesłusznym decyzjom już w 1977 r. 
sprzeciwiła się sama natura. Wskutek braku 
odpływu nadmiaru wody z Kaczawy, po-
wódź zalała większą część miasta, a straty 
poszły w miliony...

Wówczas argumentów za likwidacją 
rzeki było jednak sporo. Rzeczywiście, nie-
zabezpieczona przed przesiąkaniem mo-
gła być odpowiedzialna za systematyczne 
zalewanie przyziemi kamienic w pobliżu jej 
biegu. Z drugiej strony zbierała wody grun-
towe, a te – nie mając naturalnego ujścia – 
mogą podmywać fundamenty okolicznych 
budynków, o czym świadczyć dziś może 
chociażby problem osiadających wież ko-
ścioła Mariackiego.

Ówczesne władze zapomniały, że najstar-
sza część Legnicy to dawne tereny bagien 
i torfowisk. Doświadczyli tego chociażby 
budowniczowie hotelu Cuprum, powstałe-
go niemalże w środku torfowiska, w które-
go fundamentach spoczywają setki ton stali 
uzbrojonej betonem.

Alejka zamiast rzeczki

Jednak przez centrum nowoczesnego 
miasta, a takim miała stać się Legnica, nie 
mógł przecież przebiegać śmierdzący rynsz-
tok, do którego mieszkańcy wrzucać mieli 
śmieci. Czy tak było? To trudno ustalić. Ła-
twiej za to opowiedzieć o samej Młynówce 
i odtworzyć jej szlak.

Obronność legnickiego grodu warowne-
go świetnie wzmacniały warunki naturalne: 
od zachodu mokradła, od północy i wscho-
du nieistniejące odnogi Czarnej Wody i Mły-
nówka. Na początku XV w. powstał miejski 
wodociąg, doprowadzający wodę za pomo-
cą rur z Młynówki do zbiornika w północnej 
części Rynku. Nad samą rzeką natomiast 
od 1430 r. wznosiła się murowana wieża ci-
śnień, wyglądem przypominająca warowną 
wieżę. Woda napędzała koła pięciu legnic-
kich młynów, a w razie powodzi kanał od-
prowadzał jej nadmiar.

Początek rzeczka miała w okolicach Przy-
bkowa. Płynęła przez park wzdłuż ulicy Stro-
mej, przecinając stojący tu młyn. Nieopo-
dal, przy ul. Jaworzyńskiej, był drugi, zwany 

piaskowym (którego resztki zabudowań 
rozebrano w ubiegłym roku). Dziś koryto 
Młynówki łatwo rozpoznać, bo wyznacza 
je sztuczny nasyp, będący alejką spacerową 
biegnącą m.in. wzdłuż ulicy Mickiewicza. Tu 
zachowały się betonowe murki w miejscu 
koryta, a nawet pręty, do których mocowa-
no poręcze mostka. Z Mickiewicza rzeczka 
skręcała w kierunku Korfantego (cały czas 
jej koryto wyznacza alejka) i przepływała 
obok Koziego Stawu, który zasilała w wodę. 
Przed wiekami w tych okolicach znajdował 
się kolejny młyn – prochowy – o malowni-
czej bryle. Ulicę Witelona przecinała pod-
ziemnym kanałem w okolicy kładki dla pie-
szych, by – po przekroczeniu murów miasta 
– wpłynąć do nieistniejącego już młyna 
mącznego i słodowego jednocześnie (o ko-
nieczności produkcji tego drugiego świad-
czyło sąsiedztwo browaru).

OSiR nad Młynówką

I tu właśnie stajemy w miejscu powstają-
cego dziś budynku (przy ul. Młynarskiej/św. 
Piotra), w którego fundamentach kryje się 
koryto Młynówki. Jej miejski odcinek miał 
pół kilometra długości. Dalej płynęła w kie-
runku zamku, skręcając w lewo i malowniczo 
wijąc się wzdłuż tylnej fasady domu Scholza 
– obecnej siedziby OSiR-u. Renesansowa 
kamieniczka swój nieregularny kształt za-
wdzięcza właśnie konieczności dopasowa-
nia jej z jednej strony do ulicy, z drugiej do 
przepływającej Młynówki. Przed ok. dziesię-
ciu laty podczas prac ziemnych można było 
obejrzeć fragment ceglanego podziemnego 
koryta rzeczki w miejscu, gdzie przecinała 
ona ulicę Najświętszej Marii Panny. Dalej ka-
nał, przez Galerię Piastów (dokładnie w miej-
scu małego patio z tyłu budynku OSiR-u), 
kierował się ku ulicy Zamkowej, wzdłuż któ-
rej biegł prawą stroną. Ten odcinek pokazuje 
wiele powojennych zdjęć i kart pocztowych. 
Ostatni, dolny odcinek 
rzeczki, miał długość 
ok. półtora kilometra. 
W okolicach dawnej 
elektrowni Młynówka 
wpadała do Czarnej 
Wody, o czym świad-
czy obecnie wylot 
dużej rury odprowa-
dzającej wodę. Ostat-
ni młyn działał poza 
miastem, w okolicach 
dzisiejszej ul. Lesz-
czyńskiej.

 ■ Bartłomiej Rodak 
(liegnitz.pl)
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fundamentach nowo powstającego budynku.

Malownicza rzeczka na odcinku między 
ul. Zamkową i Mariacką (pocz. XX w.) 

 ▶ Przewodniczącym wybrany zo-
stał ponownie Łukasz Stawarz (Legnicki 
Klub Taekwon-do). W skład prezydium 
weszli: jako wiceprzewodniczący Bogu-
sław Dolata (Legnicki Szkolny Związek 
Sportowy) i Ewa Lobert (TKKF Zagłębie 
Miedziowe) jako sekretarz. Członkami 
rady są ponadto: Józef Baściuk (OSŁ 
Strzelec), Martyna Pajączek (MKS Miedź 
Legnica SA), Tomasz Dobrołowicz (UKS 
Dziewiątka), Bogusław Pieluch (MUKS 
Ikar), Piotr Potycz (KS Konfeks), Piotr Pę-
czek (MSPR Siódemka), Zbigniew Prych 
(Ognisko TKKF Olimp) i Joanna Stenzel-
-Chomiak (LKS Trójka).

Młyńska zamiast Młynarska

Ulica powstała wraz z rozbudową miasta w XIII w., 
łącząc podzamcze z młynem miejskim, stojącym 
nad Młynówką. Jej zmieniające się nazwy wska-
zują na wyraźne powiązanie z nazwami kanału, 
który pierwotnie nosił nazwę Mählgraben (Rów 
Mielący lub Mielny) – stąd ulica nosiła nazwę 
Mähl Straße (Mielna). Nazwy te występują jeszcze 
na mapie z 1877 r., chociaż Mühlgraben pojawia 
się już na tej z 1826 r. W 1884 r. nazwy ulegają 
zmianie na Mühlgraben (Rów Młyński lub Mły-
nówka) i Mühl Straße (Młyńska). Przetrwały one 
do 1946 r. Warto wspomnieć, że kanał Młynówki 
od początku wykorzystywany był gospodarczo. 
Stały tu młyny, folusz, później łaźnia miejska wraz 
z krytym basenem, które były zaopatrywane w 
wodę z rzeczki. Tłumacząc nazwy niemieckie, 
ulica nosiła więc najpierw nazwę Mielna, potem 
Młyńska, czyli prowadząca do młyna, który wów-
czas stał w okolicy dzisiejszej kładki pieszej nad 
ul. Witelona. 16 stycznia 1946 r. błędnie przetłu-
maczono nazwę ulicy na Młynarską, co sugeruje, 
jakoby mieszkali tu młynarze. Takie brzmienie nie 
oddaje historycznego charakteru miejsca.
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DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

16/17.02 „Apteka Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76/724-87-87

17/18.02 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76/721-35-65

18/19.02 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76/724-43-36

19/20.02 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76/722-16-00

20/21.02 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 75/712-52-56

21/22.02 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

22/23.02 „Remedium” ul. Radosna 48, tel. 76/854-72-51

23/24.02 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

24/25.02 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D, tel. 76/856-47-96

25/26.02 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1, tel. 76/856-02-73

26/27.02 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

27/28.02 „DGA – 2” ul. Iwaszkiewicza 1, tel. 76/855-30-12                             

28/01.03 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14, tel. 76/723-36-39

01/02.03 „Centrum” ul. Pomorska 15, tel. 76/712-41-24                                

02/03.03 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30, tel. 76/862-01-10

03/04.03 „Dr Zdrowie” al. Piłsudskiego 84, tel. 76/855-37-87

04/05.03 „Apteka Tarnina” ul. Okrzei 14A, tel. 76/743-95-57

05/06.03 „Pod Różą” ul. Przybosia 5, tel. 76/722-52-59

06/07.03 „Farmacja Kolejowa”, ul. Libana 8, tel. 76/721-83-00

07/08.03 „Libra” ul. Słoneczna 2, tel. 76/856-20-34

08/09.03 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

09/10.03 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

10/11.03 „Vita-Plus” ul. Złotoryjska 81A, tel. 76/852-26-02

11/12.03 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

12/13.03 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

13/14.03 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13, tel. 76/854-14-92

14/15.03 „Pod Dobrą Gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

15/16.03 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/ 852-24-56

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, STREFA MŁODYCH

Przybyli członkowie Miejskiej Rady Senio-
rów, powołanej uchwałą RM w ubiegłym 

roku, której przewodniczy Danuta Przechera, 

oraz utworzonej przed kilku laty jako 
gremium opiniodawcze i doradcze 
przy prezydencie, Legnickiej Rady 
Seniorów, którą kieruje Elżbieta Chu-
cholska. Rozmowy, w doskonałej atmosferze, 
trwały ponad dwie godziny.

- Środowisko senioralne ma dla miesz-
kańców miasta i dla mnie osobiście ogrom-
ne znaczenie – mówił Tadeusz Krzakowski. 
– Wspólnie zadbajmy o partnerstwo w dzia-
łaniach zmieniających Legnicę na jeszcze lep-
sze miejsce do życia, razem budujmy lokalny 
patriotyzm. Państwa doświadczenie, ogrom-

na wiedza i niezmożona twórcza aktywność 
to kapitał, który może posłużyć wszystkim 
mieszkańcom i umocnić - czasem trudną 

- budowę więzi międzypokole-
niowych. 

Legniccy seniorzy działają nie 
tylko w strukturach przedstawi-
cielskich. Aktywnie uczestniczą 

w zajęciach uniwersytetów trzeciego wieku, 
klubów środowiskowych czy powstałym nie-
dawno przy LCK Centrum Seniora. 

- Chcemy jak najwięcej dawać współ-
mieszkańcom. Nie odpowiada nam życie 
w izolacji, w odosobnieniu – padały zde-
cydowane deklaracje. – Już dzisiaj jako wo-
lontariusze pomagamy innym, często bez-
radnym, opuszczonym i wyalienowanym 

ludziom starszym. Opiekujemy się, dzielimy 
pomocą i radością. Realizujemy nasze ambi-
cje społeczne, twórcze i osobiste. Integracji 
szukamy w sprawności � zycznej, we wspól-
nych pasjach, z którymi chcemy wychodzić 
do wszystkich mieszkańców, zbudować 
„bank czasu” i możliwości, jakimi możemy 
służyć innym ludziom. W tych zamiarach 

miasto jest na-
szym dobrym 
partnerem.

Pre z yd e nt 
ze swą zastęp-
czynią Jadwigą 
Z i e n k i e w i c z 
z ap oznawal i 
gości z tego-
rocznymi in-
w e s t y c j a m i 
miasta. Zapla-
nowano ich 

wiele, za ponad 45 milionów. 
Większość dotyczy poprawiania układu ko-
munikacyjnego, bo to ważne dla wszystkich.

- Nasze inwestycje są przyjazne dla 
mieszkańców. Konsultując je, rozmawiamy 
ze wszystkimi środowiskami, także senio-
ralnymi i nadal będziemy to czynić – mówił 
prezydent, którego propozycja cyklicznego 
odbywania podobnych rozmów spotkała 
się z życzliwym przyjęciem. 

Seniorzy u prezydenta

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

Mają potencjał i chcą być potrzebni innym

 ■ Po raz pierwszy w nowej kadencji samorządu i nowym roku odbyło się (9 stycznia) spotkanie prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego z przedstawicielami legnickich środowisk senioralnych.

Ferie, ferie i po feriach…

To były piękne półkolonie
 ■ Prawie cztery tysiące uczniów legnickich szkół skorzystało z przygotowa-
nych przez miasto różnych form zimowego wypoczynku. Oferta była bardzo 
bogata i atrakcyjna. Nikt nie miał prawa się nudzić. Dzieci i młodzież dobrze 
się bawiły, wypoczywały, zwiedzały.

Piątek, ostatni dzień półkolonii w Szko-
le Podstawowej nr 7. – Było bardzo fajnie – 
mówi Paulina z klasy trzeciej podstawówki. 
– Lubię półkolonie. Było dużo zabawy i wy-
cieczek. Jedzenie mi smakowało. Szkoda, że 
ferie tak szybko się skończyły. 

Norbert z klasy piątej też jest zachwyco-
ny. – W domu bym się nudził – nie ukrywa. 
- Tutaj mogłem się pobawić. Bardzo podo-
bała mi się wycieczka do ZOO.

W półkoloniach zorganizowanych w Szko-
le Podstawowej nr 7 uczestniczyła ponad set-
ka dzieci z całego miasta. Przygotowano dla 
nich bardzo atrakcyjny program.

- Każdego dnia przygotowaliśmy wiele 
atrakcji – mówi nauczycielka Iwona Smulska. 

– Były wyjazdy na wycieczki, wyjścia do 
kina i dużo zajęć na miejscu. Nikt nie na-
rzekał na nudę.

Uczestnicy półkolonii byli na wy-
cieczkach w ZOO i fabryce cukierków 
we Wrocławiu, w Teatrze Lalki i Akto-
ra w Wałbrzychu, w kinie, parku rozrywki. 
Na miejscu przygotowano dla nich zajęcia 
komputerowe, gry i zabawy, korzystali też 
z pięknego basenu. Inne półkolonie zorga-
nizowane w MCK, „czwórce” i Zespole Pla-
cówek Specjalnych miały równie atrakcyjną 
i bogatą ofertę. 

Na organizację zimowego wypoczynku 
legnickich dzieci i młodzieży miasto prze-
znaczyło ok 210 tys. zł. Do� nansowanie uzy-

skało kilkanaście podmio-
tów, w tym placówki gminne, spółdzielcze, 
organizacje i stowarzyszenia pozarządowe. 

Bardzo wiele interesujących form aktyw-
nego, twórczego i bezpiecznego spędze-
nia wolnego czasu zapewniały legnickim 
uczniom: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Legnic-
kie Centrum Kultury, Muzeum Miedzi, Legnic-
ka Biblioteka Publiczna, Galeria Sztuki (Otwar-
tej Pracowni Sztuki) i osiedlowe domy kultury. 

STREFASTREFA
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