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Komunikowanie się. Nie przebrniemy 
przez dzień, bez porozumiewania się z in-
nymi. Zaczynamy od porannego „dzień do-
bry”, a kolejne godziny to fala komunikatów, 
skierowanych do naszych bliskich, sąsiadów, 
współpracowników. Nasze rozmowy, wyraża-
nie emocji i gesty to nic innego jak potrzebna 
nam do życia międzyludzka komunikacja.

Osoby, które swoje życie zawodowe 
związały z samorządem, nadają jej szcze-

gólne znaczenie. My, pracownicy służb 
publicznych, wierzymy, że informacja 
wprost do mieszkańców, jest najbardziej 
oczekiwana. Prawdziwa, potrzebna zawsze 
i wszędzie. Nigdy jej nie za wiele, nigdy nie 
za dużo osób do przekazywania tego, co 
dotyczy życia legniczan. I nigdy za wiele 
słów bezpośrednio do Państwa od osoby, 
którą od ponad 12 lat obdarzają Państwo 
największym zaufaniem.

Pragnę by komunikacja społeczna miała 
w Legnicy nową twarz. Czyją? Legniczan, 
którzy, tak jak ja,  lubią i cenią swoje mia-
sto. Nikt inny jak legniczanie dokonują 
wyborów, poddają ocenie, często surowej, 
samorząd Legnicy.  Nie boimy się krytyki. 
Ale oczekujemy też obiektywnych ocen za 
te działania, z których są Państwo dumni 
i uznają je za potrzebne. Kiedy odniesiemy 
sukces – pochwalimy się, kiedy popełnimy 
błąd  -  przeprosimy i zrobimy wszystko, aby 
się nie powtórzył.

Do pracy w sferze komunikacji społecznej 
na rzecz mieszkańców potrzebuję jeszcze 
jednego sojusznika - mediów. Nie trudno 
mi mówić o ich misji, bo większość mojego 
zawodowego życia spędziłam w dziennikar-
stwie. To doświadczenie nauczyło mnie, że 
praca służb prasowych i mediów ma wspól-
ny mianownik. Każdy z nas, czy urzędnik, czy 
dziennikarz, chce dotrzeć do Państwa z infor-
macją. To, można rzec, nasz cel nadrzędny. 
Stoimy w jednym równym szeregu, by Pań-
stwa wiedza była kompletna, a informacja 
zawsze dotarła na czas.

Jakie są Państwa oczekiwania? Bardzo 
chcę je poznać. Liczę, na Państwa uwagi, 
także dotyczące wydawnictwa, które mają 
Państwo w rękach. Z Legnicą.eu chcemy być 
bliżej legniczan i ich spraw. Dla nas Państwo 
są najważniejsi!

Spotkania z samorządowcami regionu 
legnickiego są dla mnie zawsze bardzo 

ważne. Będą kontynuowane, bo oczekują 
ich również samorządy subregionu.  Musi-
my wspólnie określać cele i obszary naszej 
współpracy – dla rozwoju regionu i do-
brych rozwiązań na rzecz lokalnych spo-
łeczności – podkreśla Tadeusz Krzakowski, 
Prezydent Legnicy.

Duży potencjał dla rozwoju regionu wi-
dzą samorządowcy w związku z rozpoczy-
nającą się budową drogi szybkiego ruchu 
S3. Prezydent Tadeusz Krzakowski zauważył, 
że już teraz należy podjąć działania związa-
ne z aktywizacją gospodarczą i inwestycyjną 
terenów gminnych, położonych w sąsiedz-
twie S3.  Możliwe będzie zabieganie o utwo-
rzenie w rejonie węzła autostrady 
A4 i drogi S3 np. centrum logistycz-
nego. Zachęcił samorządowców 
z sąsiedztwa do wspólnego wy-
stępowania do GDDKiA w sprawie 
zakończenia budowy obwodnicy 
południowo-wschodniej miasta 
i przełożenia na nią przebiegu dro-
gi krajowej nr 94. Obecnie droga ta 
prowadzi przez centrum Legnicy, 
generując uciążliwy ruch. Ważne 
jest także porozumienie, na podsta-
wie którego razem będzie można 
aplikować o fundusze unijne w naj-
nowszym okresie budżetowania.

Kolejne „koalicje” samorządów dotyczą 
takich tematów, jak pasażerska obsługa 
sąsiednich gmin przez Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacyjne 
(już rozpoczęta), rozwój 
infrastruktury wodocią-
gowej i ściekowej wdra-
żany z udziałem Legnic-
kiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
(również rozpoczęty) czy 
też zintegrowane przez 
gminy legnickiego ob-
szaru funkcjonalnego 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zdaniem uczestników spotkania, nale-
ży pracować nad wykreowaniem wspól-

nego produktu turystycznego subregionu 
na bazie sieci szlaków i ścieżek rowero-
wych. Zintegrować działania promocyj-

ne, wydawnicze, kulturalne 
i rekreacyjne. Dobrym pomy-
słem jest również tworzenie 
wspólnych, międzygminnych 
grup zakupowych, ubezpie-
czeniowych oraz ds. zamó-
wień publicznych. Pozwoli 
to uzyskiwać oszczędności 
i zwiększać skuteczność.

Kolejnym krokiem aglo-
meracyjnego porozumienia 

będzie powołanie zespołów roboczych 
i zadaniowych do opracowania konkret-
nych już projektów.

Ewa Szczecińska-Zielińska
Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

Komunikacja, inwestycje, kultura, turystyka

Razem dla subregionu - z Legnicą na czele
 ■ To było pierwsze w tej kadencji spotkanie prezydenta Legnicy z samorządowcami regionu 
legnickiego, ale na pewno nie ostatnie, bo – jak zapowiedział prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski – wraca tradycja spotkań samorządowców w sercu subregionu legnickiego. 

W spotkaniu udział wzięli starosta legnicki Janina Mazur, wójt gminy Kunice Zdzisław Tersa, Anna Rabska – sekretarz gminy Krotoszyce, 
wójt gminy Miłkowice Dawid Stachura, wójt gminy Chojnów Andrzej Pyrz i burmistrz Chojnowa Jan Serkies.

Uczestnicy zgodnie uznali, 
że naturalnym liderem 
wspólnych projektów 
powinien być prezydent 
Tadeusz Krzakowski.

Bezpieczniej na przejściach 

Zarząd Dróg Miejskich zainstalował lampy doświetlające 
przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu alei Rzeczypospolitej 

z ulicami Staszica i Armii Ludowej. 
Doświetlacze są skierowane bez-
pośrednio na przejście, czyniąc 
przechodniów zdecydowanie 
bardziej widocznymi. To drugie 
w ostatnim czasie takie bezpiecz-
ne przejście przez aleję Rzeczypo-
spolitej. Wcześniej lampy zamon-
towano przy Świerkowej. 

Miasto od kilku już lat pro-
wadzi program bezpiecznych 
przejść dla pieszych. Koszt każ-
dej realizacji wynosi ok. 30 tys. zł. 
Bezpieczne przejścia tworzone są 

w wielu rejonach Legnicy, m.in. na nowych ulicach osiedla Piekary 
B. Dotąd powstało ich już kilkadziesiąt.

 
Od 1 kwietnia odbierane są bioodpady

1 kwietnia ruszył odbiór odpadów biodegradowalnych – 
przypomina Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 
Urzędu Miasta. Są to odpady z terenów zielonych oraz spożyw-
cze i kuchenne pochodzące z gospodarstw domowych. 

Zaliczamy do nich m.in.: obier-
ki z owoców i warzyw, skoszoną 
trawę, zgrabione liście, rośliny, 
ziemię po kwiatach, trociny, drew-
no (o gabarytach umożliwiają-
cych umieszczenie w pojemniku), 
fusy z kawy i herbaty, skorupki ja-
jek oraz inne odpady nadające się 
do kompostowania.

Właściciele domów jednoro-
dzinnych powinni zaopatrzyć się 
w pojemnik brązowy, a w przy-
padku przekroczenia jego po-

jemności - w brązowe worki bio. Z obowiązku tego zwolnieni są 
właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydo-
mowe kompostowniki, w których odpady te są przetwarzane.

 
Rzeźba po liftingu

Około 3.700 zł kosztowała naprawa rzeźby „Chłop-
ca z łabędziem”, będącej elementem fontanny przed 

budynkiem legnickiego Ra-
tusza. Pod koniec stycznia 
tego roku zniszczyli ją wan-
dale -  oderwali łabędziowi 
mosiężną szyję wraz z głową. 
Być może spłoszeni przez 
kogoś, pozostawili uszko-
dzony fragment na miejscu 
i uciekli. W ramach naprawy 
brakujące części zostały po-
łączone z tułowiem łabędzia. 
Naprawy rzeźby podjęła się 
specjalistyczna � rma Brązart 
z Pleszewa. Jej pracownicy 

odlali repliki uszkodzonych elementów i przywrócili ła-
będziowi pierwotny wygląd. 
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 ■ Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej w minionym 
roku przekazał wspólnotom 
mieszkaniowym ponad 3,5 
mln zł, w zdecydowanej 
większości na fundusz 
remontowy. 

SPRAWY OBYWATELSKIE

Inwestycja „Budowa układu komunikacyj-
nego dla obszaru aktywizacji gospodarczej 

i społecznej między ul. Wrocławską – Zieloną 
i ul. Jordana – Orła Białego w Legnicy” połą-

czy gmach Urzędu Skarbowego z miejskim 
układem komunikacyjnym. W ramach tego 
zadania zostanie zbudowany asfaltowy pas 
zjazdu z ul. Wrocławskiej o długości 55 me-
trów i szerokości jezdni 3,5 m. Dalej, w kierun-
ku ul. Jordana powstanie nowa ulica z kostki 
betonowej o długości 220 metrów (szerokość 
jezdni 6 m). Zbudowane zostaną obustron-
ne chodniki z kostki (szerokość 2-2,75 m). 
Na odcinku od ul. Wrocławskiej do Jordana 
powstaną 52 miejsca postojowe (w tym dla 

osób niepełnosprawnych). Na parkingu przy 
ul. Jordana będą kolejne 22 miejsca do par-
kowania. Nasadzona zostanie także nowa 
roślinność.

W przetargu na wykonanie inwestycji 
uczestniczyło 8 � rm. Zwycięska zaofero-
wała cenę 1 mln 86 tys. zł. Prace mają się 
zakończyć do 30 lipca. Teren objęty jest 
nadzorem archeologicznym. Podczas ro-
bót może dojść do nieprzewidzianych 
odkryć, tak jak to było np. podczas prze-
budowy ul. Wrocławskiej. Wszelkie ewen-
tualne niespodzianki mogą jednak wydłu-
żyć termin zakończenia prac i zwiększyć 
ich koszty.

Rejon Wrocławskiej 
– nowe drogi i parkingi

 ■ Zdecydowanie rozkręcają się prace przy budowie drogi dojazdowej wraz 
z chodnikami do nowej siedziby Urzędu Skarbowego przy ul. Wrocławskiej. 
Roboty ruszyły w połowie marca. Wycięto krzewy i kilka drzew kolidujących 
z inwestycją. Potem przeniosły się na parking przy ul. Jordana, który jest 
gruntownie przebudowywany.

Gmina wspiera 
remonty 
kamienic 
wspólnotowych

Nowy wzór, zabezpieczenia i uproszczony wniosek

Dowody osobiste po nowemu
 ■ 1 marca 2015 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych, a co za tym idzie 
- nowy wzór dokumentu tożsamości.

Każdy, kto złoży po 1 marca wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego, otrzyma dokument tożsamości oparty na nowym 

wzorze. Co się zmieni? Na dokumencie pojawi się szereg no-
wych zabezpieczeń, m.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie, mi-
krodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trud-
niej będzie go sfałszować. Na dowodzie znajdą się informacje 
o polskim obywatelstwie, a opisy pól będą również w języku 
angielskim. Nie będzie już informacji o kolorze oczu i wzroście, 
ani skanu podpisu posiadacza. Zniknie również adres zameldo-
wania. Dzięki temu przy każdej zmianie meldunku nie trzeba 
będzie wymieniać dowodu. Dzięki integracji rejestrów państwowych, urzędy same w razie po-

trzeby zwery� kują nasze dane adresowe w rejestrze PESEL. W banku 
wystarczy oświadczenie obywatela o zameldowaniu potwierdzone 
własnoręcznym podpisem. – Związek Banków Polskich zadeklaro-
wał, że nie będzie wymagał od swoich klientów każdorazowego 
przedstawiania zaświadczenia o zamieszkaniu – wyjaśnia Karolina 
Grenda, dyrektor Departamentu 
Spraw Obywatel- skich MSW. 
Wiele formalności bankowych już 
teraz można za- łatwić, przed-
stawiając jedy- nie paszport, 
w którym również nie ma infor-
macji o zameldo- waniu. 

Ponadto, dzięki w p row a d ze -
niu zintegrowa- nego Systemu 
Rejestrów Pań- s t w o w y c h 
wniosek o dowód osobisty zło-
żymy w dowolnej gminie. – Takie 
udogodnienie zo- stało w 2013 
roku wprowadzo- ne w stosunku 
do wniosków skła- danych w urzę-
dach paszporto- wych. Obywa-
tele korzystają z tego bardzo 
powszechnie – za- znaczyła dyr. 
Karolina Grenda. 

Od 1 marca wniosek o wydanie dowodu osobistego składa-
my na nowym, bardziej przejrzystym druku. Prace nad wnio-
skiem poprzedzone zostały badaniem, z którego wynika, że 
obywatele w nowym formularzu popełniają 5 razy mniej błę-
dów. W nowym wniosku znajduje się m.in. instrukcja napisana 
prostym językiem i przedstawiona graficzne. 

Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobiste-
go nie oznacza konieczności wymiany wszystkich 
wydanych dokumentów. Dotychczasowe zachowają 
ważność do upływu terminów w nich określonych.

Źródło: www.msw.gov.pl
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Obecnie w mieście istnieje około 
1.030 budynków z własnością miesza-
ną. Znajduje się w nich ponad 3.300 
mieszkań komunalnych i około 8.000 
prywatnych. Dla porównania ZGM 
w swoim zarządzie posiada 341 budyn-
ków, w których jest 2.831 mieszkań. 

Jak informuje Ryszard Lisiecki, za-
stępca dyrektora Zarządu Gospodar-
ki Mieszkaniowej, do wspólnot prze-
kazywane są pieniądze w wysokości 
proporcjonalnej do udziałów gminy. 
Wspólnoty z każdym rokiem zaciąga-
ją coraz więcej kredytów na remonty 
wspólnych części budynków. W mi-
nionym roku była to kwota przeszło 
7,6 mln zł, a rok wcześniej o prawie 
2,5 mln zł mniej. Środki te przezna-
czane są na remonty np. klatek scho-
dowych, elewacji i dachów. 

Warto dodać, że wspólnoty miesz-
kaniowe, które podejmują się remon-
tu części wspólnych kamienic, mogą 
otrzymać na podstawie decyzji pre-
zydenta dodatkowy pro� t w postaci 
pięcioletniego zwolnienia z podatku 
od nieruchomości.

Na dowodzie znajdą się 
informacje o polskim 
obywatelstwie, a opisy pól 
będą również w języku 
angielskim. Nie będzie 
już informacji o kolorze 
oczu i wzroście, ani skanu 
podpisu posiadacza. 
Zniknie również adres 
zameldowania. Dzięki 
temu przy każdej zmianie 
meldunku nie trzeba 
będzie wymieniać 
dowodu.



6 7         Kwiecień 2015                                                                         Magazyn Miejski                                                                        www.legnica.eu          www.legnica.eu                                                                            Magazyn Miejski                                                                          Kwiecień 2015

/MiastoLegnicaLEGNICKO-GŁOGOWSKI OBSZAR FUNKCJONALNY PRZEWODNIK WYBORCY CZĘŚĆ 1

Wspólnie można więcej

Legnicko-Głogowski Obszar Funkcjo-
nalny to jeden z czterech takich ob-

szarów wyznaczonych 
w projekcie zmiany pla-
nu zagospodarowania 
przestrzennego woje-
wództwa dolnośląskie-
go i w Strategii Rozwoju 
Województwa Dolnoślą-
skiego 2020. Partnera-
mi przedsięwzięcia byli: 
przedstawiciele samo-
rządu województwa dol-
nośląskiego, Instytutu 
Rozwoju Terytorialnego 
oraz prezydenci Legnicy 
i Głogowa, a także wójto-
wie gmin Legnickie Pole, 

Jerzmanowa, Żukowice, Kotla, Głogów 
i starosta bolesławiecki.

Projekt miał na celu przygotowanie 
zgodnej ze strategią rozwoju województwa 
dolnośląskiego koncepcji rozwoju inwesty-
cji drogowych i kolejowych o charakterze 
ponadlokalnym, które pobudzać będą ko-
rzystne zmiany gospodarcze, infrastruktu-
ralne i społeczne na znacznym obszarze. 
Taki właśnie charakter mają np. budowa 
drogi ekspresowej S3, budowa obwodnicy 
południowo-wschodniej Legnicy, budowa 
drugiej przeprawy przez Odrę w Głogowie, 
powstanie w Legnicy węzła przesiadkowe-
go o znaczeniu krajowym i lokalnym oraz 
przebudowa linii kolejowej nr 289 na trasie 
Legnica - Rudna Gwizdanów i jej odgałęzie-
nia do Polkowic. 

Partnerzy wyszli z założenia, że indywi-
dualna droga sięgania po środki pochodzą-
ce z budżetu państwa, województwa czy 
też Unii Europejskiej w perspektywie lat 
2014-2020 będzie nieskuteczna. Wspólne, 
solidarne działanie przyniesie natomiast 
realne korzyści wszystkim. 

Powiązania transportowe w naszym 
subregionie, związane z komunikacją ko-
lejową, samochodową, a także rowerową 
i pieszą, stanowią kluczowe zagadnienie 
dla dalszego rozwoju Legnicko-Głogow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego. 

 ■ Samorządowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych podsumowali w marcu realizację 
projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym (LGOF)”. Jest 
to wspólny, ponadlokalny model powiązań transportowych, uwzględniający inwestycje drogowe i kolejowe, który ma 
kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju naszego subregionu.

W imieniu prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego podziękowania 
i gratulacje partnerom złożyła jego 
zastępczyni Jadwiga Zienkiewicz. 
– Podsumowujemy ponad roczną 
współpracę nad projektem, który 
przyniesie regionowi nowe impulsy 
gospodarcze i rozwojowe, ukierunkuje 
nas również pod kątem celów, jakie 
możemy osiągnąć, wykorzystując 
środki unijne w nowym okresie 
budżetowania. Mamy wiedzę 
i cenne doświadczenia – podkreśliła 
wiceprezydent Legnicy.

LGOF obejmuje tereny 42 gmin 
o powierzchni ponad 5 tys. 
km2, który zamieszkuje blisko 
600 tys. osób. Legnica jest 
w nim głównym ośrodkiem 
regionalnym.

Gdzie głosujemy w majowych wyborach prezydenckich?
OBWÓD NR 1 
(lokal - Zespół Szkół Rolniczych, ul. Jaworzyńska 219):
aleja Czerwonych Maków, Astrów, Bartnicza, Bławatkowa, Boiskowa, Bor-
sucza, Bratkowa, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Daktylowa, Filtrowa, Fiołkowa, 
Gniewomierska, Goździkowa, Groszkowa, Hodowców, Jaśminowa, Jaworzyń-
ska nieparzyste od nr 133 do końca i parzyste od nr 138 do końca, Jęczmien-
na, Kaskady, Konwaliowa, Kosiarzy, Kosmonautów, Liliowa, Lipnicka, Makowa, 
Malwowa, Miejska, Morelowa, Nasienna, Niezapominajek, Nowodworska, 
Orzechowa, Palmowa, Pierwiosnków, Pigwowa, Południowa, Rondo Bitwy 
Legnickiej 1241 r., Rumiankowa, Sadownicza, Sienna, Słonecznikowa, Soliń-
ska, Spółdzielcza, Stokrotek, Storczykowa, Transportowa, Tulipanowa, Wały 
Jaworzyńskie, Warzywna, Wielogórska, Wilcza, Wiśniowa, Wrzosowa, Zielna, 
Złocieniowa, Żniwna, Żytnia.
OBWÓD NR 2 
(lokal - Zespół Szkół Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22):
aleja Zwycięstwa, Chłopska, Dekarska    eparzyste od nr 25 do końca i pa-
rzyste od nr 16 do końca, plac OttomaraOertela, Sarnia, Sempołowskiej, 
Spacerowa, Stroma, Wojska Polskiego nieparzyste od nr 31 do końca i pa-
rzyste od nr 28 do końca, Wybickiego, Zduńska, Żółkiewskiego.
OBWÓD NR 3 
(lokal - Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jaworzyńska 47):
Grunwaldzka nieparzyste od nr 1 do nr 7 i parzyste od nr 2 do nr 36, Jaworzyń-
ska od nr 25 do nr 70, Orzeszkowej nieparzyste od nr 13 do końca i parzyste od 
nr 12 do końca, Oświęcimska, Rataja nieparzyste od nr 1 do nr 11 i parzyste od 
nr 2 do nr 16, Świętej Elżbiety, Tatarska.
OBWÓD NR 4 
(lokal – Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych, ul. Skarbka 4):
Bankowa, Generała Andersa, Jana Pawła II, Jaworzyńska od nr 1 do nr 24, 
Kossak, Muzealna, Orzeszkowej nieparzyste od nr 1 do nr 11 i parzyste od 
nr 2 do nr 10, Skarbka, Skwer Orląt Lwowskich, Wjazdowa, Wojska Polskie-
go nieparzyste od nr 1 do nr 29 i parzyste od nr 2 do nr 26.
OBWÓD NR 5 
(lokal – Zespół Szkół Ekonomicznych, plac Słowiański 5):
Chłapowskiego, plac Słowiański, Przesmyk, Roosevelta, Szkolna, Traugutta.
OBWÓD NR 6 
(lokal - Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3):
Łukasińskiego, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Reymonta, Wodna.
OBWÓD NR 7 
(lokal - Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypospolitej 129):
Aleja Rzeczypospolitej od nr 85 do końca, Antenowa, Armii Ludowej, Bro-
nisława Chyły, Cedrowa, Dębowa, Graniczna, Hangarowa, Henryka Karliń-
skiego, Jana Podoby, Jana III Sobieskiego, Janusza Kertyńskiego, Jodłowa, 
Klonowicza, Koszarowa, Langiewicza, Limbowa, Lucjana Ziarnika, Łącz-
nościowców, Nowowiejska, Objazdowa, Okrężna, Opolska, Pawła Jurosa, 
Mieczysława Piskozuba, płk. Karola Myrka, Podchorążych, Podmiejska, Po-
ligonowa, Poprzeczna, Pszeniczna, Radarowa, Radiotelegra� stów, Roberta 
Schumana, Skrajna, Sosnowa, Sportowców, Stanisława Miśka, Stanisława 
Piaskowskiego, Śmigłowcowa, Tadeusza Gumińskiego, Tadeusza Myśliwca, 
Topolowa, Wiązowa, Wiejska, Wierzbowa, Wiktorii Wiedeńskiej, Władysława 
Dybowskiego, Wysockiego, Zamiejska.
OBWÓD NR 8 
(lokal – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 6, al. Piłsudskiego 3, wejście 
od podwórka):
Aleja Rzeczypospolitej od nr 1 do nr 84, Biała, Bielańska, Broniewskiego, 
Fabryczna, Góralska, Kaczawska, Kasprowicza, Kręta, Kwiatkowskiego, 
Nad Skarpą, Ogrodowa, Olszewskiego, Staszica, Strzelecka, Wały Bielań-
skie, Zagrodowa.
OBWÓD NR 9 
(lokal - Klub Seniora, ul. Moniuszki 9):
II Armii Wojska Polskiego, Drukarska, Moniuszki, Plac O� ar Niemieckich 
Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Rzemieślnicza, Św. Trójcy. 
OBWÓD NR 10 
(lokal - Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kamienna 20a):
Bolesława Limanowskiego, Kamienna, Kartuska nieparzyste od nr 1 do nr 31 
i parzyste od nr 2 do nr 32, Konduktorska, Kościelna, Nadbrzeżna, Niedziałkow-
skiego, plac Targowy, plac Kardynała Karola Wojtyły, Wrocławska nieparzyste 
od nr 51 do nr 103 i parzyste od nr 52 do nr 92.
OBWÓD NR 11 
(lokal – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Kamienna 20a):
Czarnieckiego, Daszyńskiego, Kartuska nieparzyste od nr 33 do końca i parzy-
ste od nr 34 do końca, Łąkowa, plac Sybiraków.

OBWÓD NR 12 
(lokal - Świetlica Terapeutyczna nr 1, ul. Bracka 16):
aleja O� ar Ludobójstwa OUN-UPA, Bracka, Celna, Ciesielska, Cmentarna, 
Dmowskiego, Jagodowa, Kazimierza Wielkiego, Kołodziejska, Kowalska, Ku-
nicka, Kwiatowa, Malinowa, Pątnowska, Podmokła, Poziomkowa, Rymarska, 
Rzeczna, Smolarska, Stolarska, Sygnałowa, Taras, Truskawkowa, Wały Północ-
ne, Wędkarska.
OBWÓD NR 13 
(lokal - sala konferencyjna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, ul. 
Iwaszkiewicza 5): 
Bociania, Ceramiczna, Czysta, Dąbrówki, Drozdowa, V Dywizji Piechoty, Ja-
skółcza, Kanarkowa, Klonowa, Kosowa, Kraka, Krucza, Łabędzia, Pawia, Plac 
Kołłątaja, Ptasia, Różana, Sawy, Skowronkowa, Słowicza, Sokolska, Spokoj-
na, Szczygla, Szpakowa, Wandy, Warsa, Wiosenna, Wrocławska od nr 145 
do końca, Wronia, Zacisze, Ziemowita, Ziemska, Żurawia.
OBWÓD NR 14 
(lokal - Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek”, ul. Witkiewicza 4):
Gałczyńskiego nieparzyste od Nr 1 do Nr 25 i parzyste od Nr 2 do Nr 22, 
Iwaszkiewicza, Nałkowskiej, Norwida, Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Przy-
bosia, Sta� a, Wańkowicza.
OBWÓD NR 15 
(lokal - Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1, wejście główne):
Gojawiczyńskiej, Gombrowicza od nr 21 do końca, Szaniawskiego.
OBWÓD NR 16 
(lokal - Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1, wejście od ul. Gał-
czyńskiego):
Baczyńskiego, Gałczyńskiego nieparzyste od nr 27 do końca i parzyste od nr 
24 do końca, Gombrowicza od nr 1 do nr 20, Jastruna, Pruszyńskiego, Tuwima, 
Witkiewicza, Worcella, Zapolskiej.
OBWÓD NR 17 
(lokal – Zespół Szkół Integracyjnych ul. Wierzyńskiego 1, wejście od al. Piłsud-
skiego):
Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Cichociemnych, Generała Grota – Rowec-
kiego, Generała Okulickiego, Generała Sosnkowskiego, Generała Tokarzew-
skiego – Karaszewicza, Jana Karskiego, Rondo Niepodległości, Wierzyńskiego.
OBWÓD NR 18 
(lokal - Miejskie Przedszkole nr 18, ul. Sta� a 6):
Argentyńska, Armii Krajowej, Bobrzańska, Brazylijska, Bystrzycka, Diamen-
towa, Generała Bora – Komorowskiego, Generała Fieldorfa, Hubalczyków, 
Jankowskiego, Kamińskiego, Kedywu, Kolumbijska, Kubańska, Meksykańska, 
Notecka, Odrzańska, Panamska, Peruwiańska, Pileckiego, Pilicka, Powstańców 
Warszawy, Szarych Szeregów, Widawska, Wiślana, Zawiszaków, Zygmunta 
Rumla.
OBWÓD NR 19 
(lokal - sala konferencyjna S M „Piekary”, ul. Bieszczadzka 1a):
Bieszczadzka, Izerska, Karkonoska.
OBWÓD NR 20 
(lokal - Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Tatrzańska 9):
Bartoszowska, Beskidzka, Generała Sikorskiego, Koralowa, Koskowicka, Kujaw-
ska, Opalowa, Rubinowa, Sudecka, Sza� rowa, Szmaragdowa, Świętokrzyska, 
Tatrzańska, Turkusowa.
OBWÓD NR 21 
(lokal - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Mazowiecka 3):
Łowicka, Mazowiecka, Pomorska parzyste od nr 2 do nr 28, Śląska.
OBWÓD NR 22 
(lokal - sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Mazo-
wiecka 3, wejście od ul. Kujawskiej k/basenu):
Pomorska nieparzyste od nr 1 do końca i parzyste od nr 30 do końca, War-
mińska.
OBWÓD NR 23 
(lokal - Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1):
Krzywa, Księżycowa, Mirandy, Planetarna, Sowia, Wielkiej Niedźwiedzicy 
od nr 1 do nr 14.
OBWÓD NR 24 
(lokal - Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik”, ul. Koziorożca 9):
Galaktyczna, Kosmiczna, Neptuna, Polarna.
OBWÓD NR 25 
(lokal - sala konferencyjna Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. 
Gwiezdna 8):
Gwiezdna, Koziorożca, Wrocławska nieparzyste od nr 105 do nr 143 i parzyste 
od nr 94 do nr 144.
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Autobus z górnej półki

KOMUNIKACJA

 ■ Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło kolejny nowoczesny, 
przyjazny pasażerom i środowisku, autobus Solaris Urbino. Jest to 
drugi pojazd w taborze � rmy, który spełnia najwyższą normę czystości 
spalania Euro 6. 

 ■ Fachowcy z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wyremontują tramwaj Konstal 5N, który przez 
16 lat był eksponowany przed dawną zajezdnią przy ul. Wrocławskiej. Ten historyczny pojazd 12 marca został 
przetransportowany do bazy MPK. 

OBWÓD 26 
(lokal – Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Andromedy 14):
Andromedy, Górnicza, Marsa, Orbitalna, Oś Kartuska, Plutona.
OBWÓD 27 
(lokal – Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a):
Jowisza, Kasjopei, Merkurego, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Saturna, We-
nus, Wielkiej Niedźwiedzicy od nr 14a do końca.
OBWÓD NR 28 
(lokal – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Radosna 17): 
Astronomiczna, Biegunowa, Bystra, Cicha, Ciepła, Ciołkowskiego, Cynko-
wa, Gagarina, Galileusza, Kryniczna, Łagodna, Miła, Niklowa, Ołowiana, 
Pogodna, Promienna, Radosna, Sielanka, Skoczna, Słoneczna, Srebrna, 
Strojna, Swojska, Szczęśliwa, Śpiewna, Świerkowa, Wesoła, Zalotna, Złota.
OBWÓD NR 29 
(lokal – Szkoła Podstawowa nr 6, al. Piłsudskiego 3):
aleja Marszałka Piłsudskiego, Heweliusza, Horyzontalna, Malczewskiego, 
Miarki.
OBWÓD NR 30 
(lokal – I Liceum Ogólnokształcące, plac Klasztorny 7):
aleja Platanowa, Biskupia, Libana, Henryka Pobożnego, Ks. Tadeusza Łą-
czyńskiego, Mariacka, Najświętszej Marii Panny, Parkowa, plac Klasztorny, 
plac 3 Maja, plac Mariacki, plac Pastora Meisslera, plac Powstańców Wielko-
polskich, plac Wilsona, Skarbowa, Świętego Piotra, Witelona.
OBWÓD NR 31 
(lokal – II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17):
aleja Krasińskiego, aleja Orła Białego, aleja Oswobodzenia, Bolesława 
Chrobrego, Hetmańska, Jordana, Kolejowa, Korfantego, Przeskok, Stacyj-
na, Wały Księcia Poniatowskiego, Wrocławska od nr 1 do nr 50, Zielona, 
Żeglarska.
OBWÓD NR 32 
(lokal – plac Zamkowy 1, wejście „A”):
Dworcowa, Piastowska nieparzyste od nr 23 do końca i parzyste od nr 32 
do końca, plac Piastowski, plac Warzywny, plac Zamkowy, Pocztowa, Skło-
dowskiej – Curie, Zamkowa.
OBWÓD NR 33 
(lokal – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Chojnowska 2, poczekalnia Sali Ślubów):
Gwarna, Piekarska, plac Katedralny, Rynek, Złotoryjska nieparzyste od nr 1 
do nr 37 i parzyste od nr 2 do nr 46.
OBWÓD NR 34 
(lokal – sala gimnastyczna Zespołu Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13): 
Grodzka, Młynarska, Nowa, Paderewskiego, Partyzantów, Szpitalna, Środ-
kowa, Świętego Jana.
OBWÓD NR 35 
(lokal – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Piastowska 3):
Bilsego, Chojnowska nieparzyste od nr 1 do nr 39 i parzyste od nr 2 do 
nr 40, Dziennikarska, Generała Dąbrowskiego, Murarska, Ojców Zbigniewa 
i Michała, Piastowska nieparzyste od nr 1 do nr 21 i parzyste od nr 2 do nr 
30, plac Bohaterów Getta, Rycerska, Skwer Franciszka Pałki.
OBWÓD NR 36 
(lokal – Hala Sportowa, ul. Głogowska 16):
aleja Czynu Młodych, Bagienna, Brama Głogowska, Bytomska, Czarna, 
Gliwicka, Głogowska, Kąpielowa, Kobylińska, Kochanowskiego, Koronna, 
Kraszewskiego, Leszczyńska, Masarska, Okólna, Pawicka, Piątnicka, Plac 
Gdański, Północna, Prusa, Przechodnia, Rybacka, Sierocińska, Ścinawska, 
Wałbrzyska, Wały Rzeczne, Władysława Łokietka.
OBWÓD 37 
(lokal – Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7):
Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Bydgoska, Chocianowska, Cisowa, Cypryso-
wa, Dobrzejowska, Garncarska, Grabowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Kasz-
tanowa, Lipowa, Lubińska, Magnoliowa, Miłkowicka, Modrzewiowa, Plata-
nowa, Polkowicka, Poznańska, Przemkowska, Radwanicka, Rzeszotarska, 
Skośna, Słubicka, Struga, Szczecińska, Szczytnicka, Toruńska, Wiatrakowa, 
Zawietrzna, Zbożowa.
OBWÓD NR 38 
(lokal – V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 32):
Kardynała Kominka, Księdza Ściegiennego, Plater, Przemysłowa, Senator-
ska, Wazów.
OBWÓD NR 39 
(lokal – sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 4, ul. Piastowska 3):
Anielewicza, Chojnowska nieparzyste od nr 41 do nr 91 i parzyste od nr 42 
do nr 96, plac Wolności, Żwirki i Wigury.

OBWÓD NR 40 
(lokal - Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Żwirki i Wigury 32):
Działkowa, Franciszkańska, Jagiellońska, Książęca, plac Franciszkański, 
Świętego Wojciecha.
OBWÓD 41 
(lokal – Politechnika Wrocławska ZOD, ul. Stefana Batorego 9):
Boczna, Fredry, Głowackiego, Krótka, Stefana Batorego, Torowa.
OBWÓD NR 42 
(lokal – Filia Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Krzemieniecka 1):
Bobrowa, Ciemna, Drohobycka, Drzymały, Grodzieńska, Jasna, Kresowa, 
Krzemieniecka, Księdza Gładysza, Lwowska, Mała, Miodowa, Nowogródzka, 
Pińska, Polna, Potoczek, Pszczelarska, Rolnicza, Stanisławowska, Stryjska, Tar-
nopolska, Wały Królowej Jadwigi, Wileńska.
OBWÓD NR 43 
(lokal – Hala Sportowa, ul. Sejmowa 3a):
Hutników, Korczaka, Matejki, Nowy Świat, Sejmowa.
OBWÓD NR 44 
(lokal – MOPS Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9):
Klubowa, Kościuszki nieparzyste od nr 1 do nr 39 i parzyste od nr 2 do nr 
46, Okrzei nieparzyste od nr 1 do nr 23 i parzyste od nr 2 do nr 14, Poselska, 
Rataja nieparzyste od nr 13 do końca i parzyste od nr 18 do końca, Świętego 
Maksymiliana Kolbe, Wyspiańskiego, Złotoryjska nieparzyste od nr 39 do nr 
83a i parzyste od nr 48 do nr 116.
OBWÓD NR 45 
(lokal - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26):
Lindego, Lotnicza, Pancerna, Piechoty, Saperska, Tarasa Szewczenki.
OBWÓD 46 
(lokal – Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Marynarska 31):
Asnyka parzyste od nr 2 do końca, Będzińska, Ceglana, Chojnowska niepa-
rzyste od nr 93 do końca i parzyste od nr 98 do końca, Chorzowska, Domej-
ki, Janowska, Katowicka, Kawaleryjska, Kilińskiego, Kołobrzeska, Lubuska, 
Łączna, Marynarska, Mikołowska, Olkuska, Pszczyńska, Raciborska, Rybnicka, 
Siemianowicka, Sosnowiecka, Szwoleżerów, Tyska, Westerplatte, Widokowa, 
Zabrzańska, Zdrowia, Żołnierska.
OBWÓD NR 47 
(lokal – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Złotoryjska 
144):
Artyleryjska, Asnyka nieparzyste od nr 1 do końca, Bolesława Leśmiana, Cze-
sława Miłosza, Grabskiego nieparzyste od nr 21 do końca i parzyste od nr 28 
do końca, Grunwaldzka nieparzyste od nr 9 do końca i parzyste od nr 38 do 
końca, Grzybowa, Ignacego Krasickiego, Jana Lechonia, Janiny Porazińskiej, 
Konopnickiej, Kornela Makuszyńskiego, Kubusia Puchatka, Leśna, Mieszka I, 
Pawłowicka, Plac Łużycki, Podgórska, Reja, Rondo Unii Europejskiej, Sanecz-
kowa, Sienkiewicza, Słowackiego, Smokowicka, Tadeusza Boya – Żeleńskiego, 
Władysława Orkana, Zachodnia, Zbigniewa Herberta, Złotoryjska nieparzyste 
od nr 85 do końca i parzyste od nr 118 do końca, Żeromskiego.
OBWÓD NR 48 
(lokal – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Iwaszkiewicza 5):
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny.
OBWÓD NR 49 
(lokal - MOPS Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Grabskiego 11):
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dom Pomocy Społecznej dla Do-
rosłych.

To nowej generacji niskopodłogowy auto-
bus o długości 12 metrów. Pasażerowie 

mają do dyspozycji 28 miejsc siedzących i 67 
stojących. Łatwo tutaj mieszczą się wózki in-
walidzkie i wózki z małymi dziećmi. Pojazd 
spełnia normy ekologiczne. 

Solaris Urbino 12 wykonany jest z mate-
riałów najwyższej jakości (nierdzewnych). 
Posiada system ABS i przeciwpoślizgowy 
ARS. Drzwi wyposażone są w mechanizm 
zabezpieczający pasażera przed ściśnięciem. 

Autobus posiada system monitoringu - 3 ka-
mery wewnątrz i jedna na zewnątrz. Ma także 
systemy pozwalające na ekonomiczną jazdę, 
liczenie pasażerów i gaszące ogień w silniku 
oraz pełną klimatyzację. Co ważne, jest przy-
jazny pasażerom niepełnosprawnym – po-
siada rampę do wjazdu wózków i obniżane 
podwozie. 

Autobus Solaris Urbino 12 kosztował 580 
tys. zł. Producent przez pewien czas używał 
go do prezentacji na rynku niemieckim. 

Tramwaj z historią
Przypomnijmy, że Konstal 5N został spro-

wadzony z Elbląga do Legnicy w 1998 r. Ten 
tramwaj wyprodukowany w latach 50. minio-
nego wieku jest własnością Muzeum Miedzi. 
Upamiętniał historię legnickich tramwajów, 
która zakończyła się w roku 1968. Prezydent 

Tadeusz Krzakowski zapowiadał przywróce-
nie pojazdu do świetności. Z jego inicjatywy 
zadania tego podjęła się miejska spółka MPK. 

- Remont tego tramwaju dla naszej 
załogi jest sporym wyzwaniem – mówi 
prezes MPK Zdzisław Bakinowski. – Zaj-
mujemy się naprawą autobusów, ale przy-
wrócimy go do świetności.

Niestety, lata stania „pod chmurką” i zło-
dzieje zrobili swoje. Skradziono z wnętrza po-
jazdu aluminiowe okucia, metalowe grzejni-
ki. Nie wiadomo, w jakim stanie są blachy czy 
drewniane konstrukcje. Wiadomo natomiast, 

że wiele elementów trzeba będzie wymie-
nić. Takich już się nie produkuje. Zdobycie 
oryginalnych części z tamtych lat nie będzie 
łatwe. Rekonstrukcja tego tramwaju będzie 
pracochłonna. Może potrwać wiele miesięcy 
i sporo kosztować, nawet 150 tys. zł. 

KOLOR CZERWONY - lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

KOLOR ZIELONY - lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych i wyznaczony do gło-
sowania korespondencyjnego 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w dniu 10 maja 
2015 r. od godz. 700 do godz. 2100

W przypadku ponownego głosowania, zostanie ono 
przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. od godz. 700 
do godz. 2100

PRZEWODNIK WYBORCY CZĘŚĆ 2

Gdzie głosujemy w majowych wyborach prezydenckich?
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 Jej powrót do świetności
 ■ W Akademii Rycerskiej trwa obecnie przywracanie blasku dwóm salom: królewskiej i maneżowej (zwanej 
też ujeżdżalnią). Tym samym dobiega końca trwający od 37 lat remont i modernizacja tego wspaniałego 
barokowego zabytku.

Sala królewska w stylu neobarokowo–secesyjnym powstała po 
przebudowaniu górnego piętra Starej Ujeżdżalni (skrzydło A) 

w latach 1902-1903. Miała bogatą dekorację stiukową. W oknach 
znajdowały się witraże. Robiła wrażenie. Niestety, po przejęciu 
Akademii przez Armię Czerwoną przez lata uległa ona bardzo po-
ważnym zniszczeniom. 

- Przez wiele lat ta sala była nieogrzewana – mówi Grażyna 
Litwin, dyrektor wydziału inwestycji miejskich. – Nie było okien, 
przez dziurawy dach wlewała się woda. To spowodowało wielkie 
zniszczenia. Przywracanie sali świetności jest żmudne i praco-
chłonne – dodaje pani dyrektor. 

W sali królewskiej, do której jeszcze nie tak dawno nie można było 
wejść z powodu zniszczeń, wylano żelbetową posadzkę, na której zo-
stanie ułożony parkiet. Położono instalacje i wzmocniono sklepienia. 
Trwają bardzo żmudne prace sztukatorskie i wiele innych. Po 
ich zakończeniu będzie to prawdziwa perełka.

- Sala będzie przedmiotem dumy legniczan, reprezenta-
cyjnym miejscem odświętnych spotkań – podkre-
ślał wielokrotnie prezydent Tadeusz Krzakowski. 
- Mogą się tu odbywać różnego rodzaju podniosłe 

uroczystości, ale też studniówki i koncerty. 
Sala maneżowa na parterze (ujeżdżalnia) 

przez wiele już lat służyła mieszkańcom. Od-
bywały się tu spotkania i koncerty. Zawsze 

jednak były problemy z akustyką i wen-
tylacją. Podczas remontu te istotne dla 
funkcjonowania sali mankamenty zo-
staną usunięte. Konserwator zabytków 
zgodził się, by zamontować tam na 
ścianach i � larach detale akustyczne. 

Powstanie też system wentylacji. 
O znaczeniu Akademii Rycerskiej 

(poza tym, iż jest to gmach 
stanowiący perłę architek-

tury barokowej) dla kul-
tury śląskiej stanowiło 
i stanowi przede wszyst-
kim to, co się tu działo 
i dzieje w sferze kultury, 

edukacji, wychowania. 
Dawniej podstawową 
funkcję wypełniały 
edukacja, kształce-

nie i wychowanie. 
Współcześnie, po 
roku 1978, kiedy to 

ówczesne województwo legnickie odzyskało obiekt z rąk wojsko-
wych władz Związku Radzieckiego, Akademia stała się przybytkiem 
kultury. Jej gospodarzem jest Legnickie Centrum Kultury. Mają tu tak-
że siedziby - Muzeum Miedzi, Urząd Stanu Cywilnego, Zespół Szkół 
Muzycznych i wydział spraw obywatelskich Urzędu Miasta.

Od wielu lat ogromnymi nakładami i wysiłkiem gminy, Akade-
mia jest remontowana i modernizowana. Znaczne przyspieszenie 
prac nastąpiło w ostatnich latach, kiedy prezydent Legnicy uznał 
to zadanie za jeden z priorytetów inwestycyjnych miasta. Co roku 
oddaje się do użytku kolejne części – piętra i skrzydła obiektu, włą-
czając je do miejskiej infrastruktury kulturalnej. Na przywrócenie 
świetności gmachu wydano ponad 49 mln zł, głównie z budżetu 
miejskiego. W ciągu ostatnich dwóch lat miasto przeznaczyło na 
ten cel ok. 10 mln zł. 

Zdjęcia archiwalne pochodzą z początku lat 80. XX w.

Stan obecny.
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Gdy w marcu odbierał prestiżową na-
grodę Wiktora dla Aktora Roku, pani 

Ela była z syna bardzo dumna. Jednak pod-
kreśla, że najważniejsze nie jest dla niej to, 
że Tomek jest znanym aktorem. Tylko, że 
wyrósł na porządnego, odpowiedzialnego 
człowieka.

- Wychowaliśmy z mężem czworo dzie-
ci. Według świętej w naszym domu zasady, 
że dzieciom nie wolno się nudzić, bo z nudy 

mogą wynikać niemądre pomysły. A że mie-
liśmy turystyczne pasje, to dzieci jeździły z 
nami na rajdy, wycieczki, chodziły na różne 
kółka zainteresowań, uprawiały sport. Przez 
to, że miały zajęcia i obowiązki, wiedziały, co 
to jest odpowiedzialność. I wszystkie wyrosły 
na fajnych, poukładanych, pracowitych ludzi. 
I to jest dla mnie najważniejsze na świecie. A 
sukcesy aktorskie Tomka to taka wisienka na 
torcie - uśmiecha się mama Tomasza.

Gdy Tomek był mały, przez myśl jej nie 
przeszło, że pierworodny syn wyrośnie na 
aktora. - Był cudnym dzieckiem, pogodnym, 
grzecznym. Nie broił, nie sprawiał kłopotów. 
Niespełna dwa lata po nim urodziłam Pawła, 
a po kolejnych dwóch latach Kasię. Z trójką 
maluchów nie było łatwo, ale Tomek był bar-
dzo odpowiedzialnym bratem: opiekuńczym, 
troskliwym, kochającym rodzeństwo. Oni trak-
towali go jak wyrocznię, a mnie to cieszyło, bo 
mogłam być pewna, że Tomek nie zrobi nicze-
go głupiego. Syn pięknie rysował. Miał kilka 
lat, gdy zapisałam go na zajęcia plastyczne do 
domu kultury, gdzie potwierdziło się, iż ma w 
tym kierunku talent. Chodził na te zajęcie wiele 
lat i nabierałam pewności, że pójdzie kiedyś na 
ASP, zostanie artystą. Ale że aktorem?! Do gło-
wy mi nie przyszło! - opowiada pani Ela.

Wszystko zmieniło się, gdy 
Tomek zdał do I LO w Legnicy. 
Szybko ważniejsze od plasty-
ki stały się dla niego lekcje 
języka polskiego. Dzięki na-
uczycielowi Tomaszowi Dziu-
rzyńskiemu, który odmienił 
świat Tomka. Zaszczepił w 
nim miłość do teatru. Tomek 
zaczął grać w Klubie Gońca 
Teatralnego, działającym przy 
legnickim teatrze projekcie 
dla adeptów sztuki aktorskiej. 
I ruszyła lawina, której już nic 
nie mogło zatrzymać.

- Poszłam kiedyś na wywia-
dówkę i okazało się, że Tomek... 
prawie nie chodzi do szkoły! Bo 
młodzi aktorzy z Gońca jeździli 
na spektakle i Tomek nie miał 
czasu chodzić na lekcje! Ale się 
wściekłam! - wspomina pani 
Ela. Tomek był wtedy w III kla-
sie. Po wielkiej awanturze do-
stał kategoryczny zakaz gra-
nia w teatrze, przynajmniej 
do matury.

- To zaczął nam mówić, że 
wychodzi... uczyć się do kole-
żanki. A chodził na próby do 
kolejnego spektaklu! Nad tam-
tym spektaklem czuwał Janusz 
Chabior, także bardzo popu-
larny dziś aktor. I gdy przyszło 
do premiery, Tomek poprosił 
Janusza, by... nie umieszczał 
jego nazwiska na a� szu, żebyśmy się my, jego 
rodzice nie dowiedzieli, że on dalej gra w te-
atrze! - wspomina ze śmiechem pani Ela.

Rok później Tomasz za pierwszym podej-
ściem dostał się do prestiżowej Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Speł-
nił swoje marzenia. Był już po studiach, gdy 
gdzieś na scenie zauważył go znakomity re-
żyser Jan Kidawa Błoński. Odszukał Tomka i 
powierzył mu główną rolę w głośnym � lmie 
„Skazany na bluesa” o Ryszardzie Riedlu, cha-
ryzmatycznym wokaliście zespołu Dżem.

Ucharakteryzowany na Riedla Tomek 
wpadł któregoś dnia w odwiedziny do rodzi-
ców w Legnicy. Miał długie dredy, bransolet-
ki, był zarośnięty, ubrany w skórę, postrzępio-
ne spodnie. - Wypatrzyła go nasza sąsiadka, 
zawołała mnie i mówi oburzona: „To wyście tak 
go dobrze wychowywali, a z niego taki narko-
man wyrósł”! - zaśmiewa się mama Tomka.

Po tamtym � lmie Tomek zdobył uzna-
nie i popularność. Pamiętamy jego kreację 
w � lmie legniczanina Waldemara Krzystka 
„Fotograf”. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, 

że to jeden z najznakomitszych aktorów 
młodego pokolenia.

Gdy Tomasz Kot odebrał w tym roku pre-
stiżową nagrodę Wiktora, został zaproszony 
do telewizji TVN. Wywiad z nim przeprowa-
dziła Magda Mołek, także legniczanka. Roz-
mowa była  nawet reklamowana jako wywiad 
legniczanki z legniczaninem.

Naprawdę, „takie rzeczy” to tylko w Le-
gnicy!

 ■ Edyta Golisz

Piątek i sobotę legnickiego świętowania 
wypełni Satyrykon, a w niedzielę planowa-
ny jest piknik dla miłośników kultury kreso-
wej, ale nie tylko. W poniedziałek dziedziń-
cem Akademii Rycerskiej (a w przypadku 
niepogody jej salami) zawładną młodzi 
szachiści, którzy biorą udział w trwającej 
edycji programu „Legniczanie dają mata”. 
W szachownicowe szranki stanie 120 
pierwszoklasistów, którzy będą mieli oka-
zję w poważnym turnieju sprawdzić swe 
umiejętności.

Wtorek to tradycyjnie dzień, w którym 
odbywają się koncerty w ramach festiwalu 
Legnickie Wieczory Organowe. Wprawdzie 
na 23 czerwca LCK nie planuje festiwalo-
wego koncertu, ale będzie duża gratka dla 
miłośników muzyki klasycznej. Na czterech 
scenach, w czterech różnych miejscach 
w centrum miasta usłyszymy przeboje 
muzyki klasycznej w wykonaniu legnickich 
artystów. Będzie też okazja do spaceru, 
podczas którego posłuchamy ciekawych, 
muzycznych opowieści.

Środa także będzie muzyczna. Tym jed-
nak razem ukontentowani powinni być 
zwłaszcza miłośnicy talentu Jurka Delwo 
i Sławka Szudrowicza, czyli � larów grupy 
Photony. LCK zaprosi bowiem na bene� s 

tych artystów. W czwartek natomiast miesz-
kańcy miasta spotkają się w parku – będzie 
coś dla seniorów, ale nie tylko.

Tegoroczne Święto Legnicy zakończy 
koncert inaugurujący jednocześnie festiwal 
Świat pod Kyczerą. Na uwielbianą przez legni-
czan imprezę organizatorzy zaproszą 1 lipca.

W czerwcu wielkie
legnickie świętowanie

Miasto szykuje maraton atrakcji

LUDZIE LEGNICY

 ■ Znamy już większość szczegółów tegorocznego Święta Legnicy. 
Przygotowywany przez Legnickie Centrum Kultury cykl imprez rozpocznie 
się 18 czerwca i potrwa do 1 lipca. Koncertowa kulminacja na lotnisku 
zbiegnie się z początkiem Mistrzostw Świata w motoparalotniarstwie. 
Szykuje się więc wyjątkowo intensywna druga połowa czerwca.

Taki legniczanin to skarb
 ■ Za rolę w � lmie „Bogowie” legniczanin Tomasz Kot został obsypany nagrodami, a krytycy i widzowie okrzyknęli go 
najlepszym polskim aktorem młodego pokolenia. - Ale Tomkowi żadne sukcesy nie przewróciły w głowie. Pozostał 
wspaniałym ojcem i mężem, dobrym synem,  skromnym, poukładanym człowiekiem - uśmiecha się Elżbieta Kot 
z Legnicy, mama aktora.

Święto Legnicy zainaugurowane 
zostanie w czwartek 18 czerwca 
obok jednego z legnickich 
mostów. – To nie przypadek, bo 
m.in. dzięki naszym staraniom 
wydarzenia Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 wyjdą poza Wrocław. 
W tym roku będzie realizowany 
m.in. projekt „Mosty”, do którego 
skutecznie aplikował Teatr 
Avatar i to premiera spektaklu, 
który powstanie w ramach 
tego projektu, będzie pierwszą 
atrakcją Święta Legnicy – mówi 
Grzegorz Szczepaniak, dyrektor 
Legnickiego Centrum Kultury. 
Warto dodać, że udział Teatru 
Avatar w projekcie „Mosty” 
możliwy jest dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta Legnicy.

Od piątku do niedzieli (26-28 
czerwca) wielkie koncertowanie 
na lotnisku. W piątek prawdziwa 
gratka dla miłośników 
tanecznych rytmów: zobaczymy 
i usłyszymy grupy Basta, Piękni 
i Młodzi oraz Boys. Supporty 
wybierzemy wspólnie dzięki 
konkursowi organizowanemu 
przez Radio Plus. W sobotę 
koncerty Vavamu�  n, Indios 
Bravos i Wilków - to atrakcje 
na ziemi. Nie zabraknie jednak 
także tych podniebnych, dzięki 
specjalnym pokazom, które 
przygotowują organizatorzy 
Mistrzostw Świata w 
motoparalotniarstwie. Wreszcie 
w niedzielę sceną zawładną m.in. 
K.A.S.A i Maciej Maleńczuk z 
Psychodancingiem.

Tomasz Kot
na planie � lmu

Waldemara Krzystka
„Fotograf”.

Tadeusz Krzakowski 
  na portalu społecznościowym  

pogratulował Tomaszowi Kotowi 
prestiżowego Wiktora.

I przyłączyły się do nich setki legniczan.
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Inny legniczanin, dwudziestoczterola-
tek Rafał Skop, 24 marca powrócił z pieszej 
wędrówki dookoła Polski. Przeszedł samot-
nie około 3.000 kilometrów. Pomogli mu 
w tym poznani w drodze, życzliwi ludzie.

Wyruszył w pierwszy dzień świąt Bo-
żego Narodzenia 2014 r. Motywowała go 
wielka chęć odmiany w życiu. Noclegi, je-
dzenie i potrzebne do przetrwania rzeczy 
otrzymywał od przypadkowych osób, 

które o taką pomoc poprosił. Wielu ludzi 
zaangażowało się, obserwując jego po-
czynania na fanpage`u Rafała, który polu-
biło ponad pół tysiąca osób. Pomagali mu. 
Ludzie z różnych zakątków Polski wysyłali 
Rafałowi drobne sumy. W każdym miejscu 
noclegu otrzymywał ciepły posiłek, a rano 
śniadanie. Po powrocie do Legnicy wita-
ło go wiele osób. Teraz planuje napisanie  

książki o swojej wędrówce. 

F ranciszek Gogół ma 57 lat. Mieszka na Za-
kaczawiu. Jest zdunem. Ten ciężki zawód 

wykonuje od 40 lat. Jak powiada, ta praca 

hartuje. A że nie lubi siedzieć bezczynnie, 
to za najlepszy sposób na zajęcie w wolnym 
czasie uważa sport, który jest jego pasją od 
najmłodszych lat. Uprawiał lekkoatletykę 
i kolarstwo szosowe. 

W 2011 roku na rowerze przejechał wo-
kół Polskę. Właśnie podczas tego rajdu na 
jednym z etapów znalazł w rowie porzu-
conego psa. 

- Nie miałem możliwości zaopiekowa-
nia się nim – wspomina pan Franciszek. 
– Zostawiłem mu swoje jedzenie, wodę 
i pojechałem dalej. Ale wówczas zrodził 
się w mojej głowie 
pomysł, by zawalczyć 
o zwierzęta, zwrócić 
uwagę ludzi na ich cza-
sami okrutny los. W jaki 
sposób najlepiej? Wła-
śnie biegnąc dookoła 
Polski, ale wraz z psem.

Dwa lata temu przy-
garnął szczeniaka Dino. 
Gdy pies podrósł, za-
czął ze swoim panem 
biegać. Jako że Dino jest raczej nieduży, 
więc się męczył. Pan Franciszek kupił spe-
cjalistyczny wózek, w którym podczas biegu 
pies odpoczywa. Gdy odpocznie, wyskakuje 
z niego i biegnie z panem. Tak właśnie bę-
dzie wyglądał bieg dookoła Polski.

Pan Franciszek wraz z Dinem przebiegli 
jesienią minionego roku legnicki półma-

raton. Wtedy stali się znani. Teraz solidnie 
przygotowują się właśnie do rajdu wokół 
Polski. 

- W zeszłym roku zmarła moja żona Elż-
bieta, mój najwierniejszy kibic – wspomina. – 
Towarzyszyła mi wielu wyjazdach na zawody. 
Jej także dedykuję moją wyprawę z psem.

W założeniu tego przedsięwzięcia jest 
także promocja bie-
gów długodystan-
sowych i oczywiście 
Legnicy. To impreza 
kosztowna. W pomoc 
panu Franciszkowi za-
angażowali się m.in. 
Urząd Miasta, Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, 
Fundacja Ochrony 
Przyrody i Turystyki 
„Gobi”, hotel Qubus, 

KS Feniks, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 
Młodzieżowe Centrum Kultury i lekarz wete-
rynarii Jerzy Legień. 

I jeszcze pytanie o receptę na tak dosko-
nałą sportową formę. - Przede wszystkim, 
chce mi się po pracy wyjść z domu i biegać. 
Jem mało mięsa, a dużo nabiału. I mam pa-
sjonujące hobby, czyli sport. 

/MiastoLegnica

W obwodzie głosowania nr 1 dopisana 
została ulica Wrzosowa, natomiast 

z obwodu nr 17 wykreślono ulicę Stefana 
Korbońskiego. 

Siedziba obwodowej komisji wybor-
czej nr 13 zostanie przeniesiona z bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy 
ul. Polarnej 1 do sali konferencyjnej 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego przy ul. Iwaszkiewicza 5. 

Podczas drugiej części sesji (30 mar-
ca br.) radni przyjęli kilkanaście projek-
tów uchwał. 

Jeden, dotyczący zmian zasad dota-
cji przyznawanych przez miasto pod-
miotom wymieniającym ogrzewanie 
paliwem stałym na ekologiczne, więk-
szością głosów odrzucili. 

Rada zaakceptowała m.in. regula-
min przyznawania stypendiów w ra-
mach programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów i zmieniła zasa-
dy przyznawania stypendiów sporto-
wych, dostosowując nowe przepisy do 
wymogów ustawowych. 

Uchwalono zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla Kolonii Piątnicy, która ułatwi rozwój 
budownictwa jednorodzinnego na tym te-
renie. Uchwalony również miejscowy plan 
zagospodarowania rejonu ulicy Pileckiego 
umożliwi realizację budownictwa mieszka-
niowego na obszarze należącym do gminy. 

Rada Miejska przyjęła zmianę uchwały 
w sprawie zasad gospodarowania nieru-
chomościami stanowiącymi własność gmi-
ny. Przywraca ona ulgi udzielane najem-
com mieszkań komunalnych, którzy kupują 
je od miasta. 

Tegoroczną Nagrodę Miasta Legnicy 
w wysokości 15 tys. złotych radni postano-
wili przyznać Stowarzyszeniu Rodzin i Przy-
jaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz 
Serce”, działającemu z doskonałymi efekta-
mi już od ośmiu lat. 

Rada uhonorowała 14 osób odznakami 
„Zasłużonego dla Legnicy”. Oto one: Sta-
nisław Bednarek, Bronisław Bystryk, Bo-
gusława Grabka, Adam Grabowiecki, Wła-
dysław Kolanowski, Adam Konieczny, Jan 
Kopcza, Jakub Należny, Jerzy Nowakowski, 
Włodzimierz Przysłupski, Zdzisław Szneler, 
Eugeniusz Szydłowski, Robert Urbański, 
Krystyna Zajko-Minkiewicz. Wyróżnienia 
wręczone będą laureatom na uroczystej 
sesji RM w czerwcu br. 

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIALUDZIE LEGNICY

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
Zmiany ważne dla wyborców, zdolnych uczniów i najemców chcących tanio kupić mieszkania komunalne

 ■ Na wniosek prezydenta Rada Miejska w trakcie pierwszej części marcowej sesji (26 marca) jednogłośnie podjęła 
m.in. uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych na terenie Legnicy.

W 60 dni dookoła Polski z psem Dino

Obwód nr 13 obejmuje wyborców 
zamieszkałych przy ulicach: Bocia-
niej, Ceramicznej, Czystej, Dąbrówki, 
Drozdowej, V Dywizji Piechoty, Ja-
skółczej, Kanarkowej, Klonowej, Ko-
sowej, Kraka, Kruczej, Łabędziej, Pa-
wiej, Placu Kołłątaja, Ptasiej, Różanej, 
Sawy, Skowronkowej, Słowiczej, So-
kolskiej, Spokojnej, Szczyglej, Szpa-
kowej, Wandy, Warsa, Wiosennej, 
Wrocławskiej od nr 145 do końca, 
Wroniej, Zacisze, Ziemowita, Ziem-
skiej, Żurawiej. 

Uczniowie kwali� kowani do sty-
pendiów sportowych będą musieli 
wykazać się również dobrymi wyni-
kami w nauce: w szkole podstawo-
wej średnią 5,0, w gimnazjum – 4,5, 
a w szkole ponadgimnazjalnej – 4,0. 

Przy wykupie wszystkich mieszkań 
w budynku wielorodzinnym i jedno-
razowej zapłacie boni� kata wyniesie 
97 proc. Ulgę w wysokości 95 proc. 
uzyskają ci, którzy kupują mieszkanie 
pojedynczo i płacą jednorazowo peł-
ną kwotę. Natomiast najemcy płacący 
w ratach, mogą liczyć na boni� katę 
w wysokości 80 proc. rynkowej warto-
ści mieszkania. 

 ■ Legniczanin Franciszek Gogół wraz ze swoim czworonożnym przyjacielem Dino pobiegną dookoła Polski w intencji 
obrony praw zwierząt. Trasę o długości około trzech tysięcy kilometrów pan Franciszek planuje pokonać w 60 dni. 
Start 1 maja. 

Niesamowita wyprawa Rafała Skopa
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Nasi juniorzy w najlepszej krajowej czwór-
ce znaleźli się po raz pierwszy w historii. 

Zespół trenera Pawła Wity najpierw zdobył 
mistrzostwo Dolnego Śląska. Następnie 
triumfował w trzech turniejach: 1/8 � nału 

(w Legnicy), ćwierć� nale (w Mielcu) oraz pół-
� nale (w Kwidzynie). I wreszcie wielki � nał 
w Legnicy (20-21 marca). Zakwali� kowały się 
do niego oprócz legniczan - drużyny: Vive 
Tauron Kielce, Orlen Wisła Płock i MTS Kwi-
dzyn. Przyznanie przygotowania � nału mi-
strzostw naszemu miastu to także wielki suk-

ces organizacyjny, w którym znaczący udział 
miał prezydent Tadeusz Krzakowski. 

Wracając do turnieju. W piątkowym me-
czu o awans do � nału nasi piłkarze ręczni po 
dramatycznej dogrywce pokonali Vive Turon 
Kielce 36:35. W drugim meczu Wisła Płock 
wygrała wysoko MTS Kwidzyń - 32:21. 

W sobotę nasi piłkarze walczyli o złoto. 
Po doskonałej walce, w której przez więk-
szość meczu prowadzili, polegli jednak 
w końcówce, różnicą trzech bramek. 

Drużyny wystąpiły w następujących 
składach: Siódemka Miedź - Stachurski, 
Teterycz, Kehle (1), Galik (1), Majewski (5), 
Cegłowski (2), Mosiołek (8), Antosik (1), Fur-
man (3), Marcinkiewicz, Dobrasiak (1), Skiba 
(2), Orlen Wisła - Ruciński, Góral, Skibiński 
(5), Graczyk, Gawski, Janiszewski, Bronow-
ski (5), Waluch, Lemaniak, Kondracki (4), 
Moryń (6), Chosik (3), Haliń-
ski (2), Brzeziński (2).

Najlepszym strzelcem 
turnieju został Kamil Mo-
siołek (Siódemka Miedź 
Legnica) - 20 goli, a bram-
karzem - także nasz za-
wodnik, Adrian Stachurski. 
W meczu o trzecie miejsce 

MTS Kwidzyn pokonał po dogrywce Vive 
Tauron Kielce 32:28.

- Przegraliśmy w końcówce, ale to wła-
śnie ostatnie minuty decydują o zwycię-
stwie w takich meczach – mówił po jego 
zakończeniu trener legniczan Paweł Wita. 
– Gratuluję zwycięstwa naszym przeciw-
nikom i świetnej gry mojej drużynie, bo to 
było wspaniałe widowisko. 

Sukcesem była też organizacja turnieju. 
Pod wrażeniem był wiceprezes ds. szkole-
niowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce Zyg-
fryd Kuchta. - Jestem zbudowany bardzo 
wysoką formą zawodników – powiedział. 
– To było wspaniałe widowisko, a turniej 
został doskonale zorganizowany. W imieniu 
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, który 
nie mógł uczestniczyć w turnieju, zwycięz-
com gratulowała i wręczała medale jego 
zastępczyni, Dorota Purgal.
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Zaskakujący wzrost gospodarczy i prze-
strzenny, jaki dał się zauważyć pod ko-

niec XIX i na początku XX w., Legnica, 
podobnie jak całe ówczesne Niemcy, za-
wdzięczała m.in. kontrybucjom. Te pienią-
dze (po wojnie prusko-austriackiej i prusko-
-francuskiej) inwestowane były w znacznej 
mierze w dalszy rozwój armii. Strategiczne 

na mapie ówczesnego państwa położenie 
Legnicy, a także jej usytuowanie na ważnym 
kolejowym szlaku komunikacyjnym, zadecy-
dowało o zlokalizowaniu tutaj licznych jed-
nostek wojskowych. To pociągnęło za sobą 
konieczność budowy koszar, jakie z czasem 
zaczęły wyrastać w wielu częściach miasta, 
głównie jednak na jego rogatkach.

Dla gospodarki centralnej wojsko to 
ogromny wydatek, dla lokalnej – znaczne 
zyski. W Legnicy obecność żołnierzy opła-
cała się wszystkim, bo dzięki nim pracę mia-
ło wielu ludzi. Tu produkowano elementy 
umundurowania, znaczną część wyposaże-
nia, tu wytwarzano dla armii żywność, rozwi-
nięto wiele gałęzi usług.

Na przełomie wieków gwałtownie za-
częła wzrastać liczba mieszkańców miasta. 
Ów nagły przyrost pośrednio wynikał także 
z przebywania tu licznych wojsk. Do Liegnitz 
na służbę przybywali kadeci z całego kraju. 
Często po jej odbyciu lub jeszcze w trakcie, 
poznawali tu przyszłe żony, zakładali ro-
dziny, stając się „elementami krajobrazu”, 
o czym świadczą chociażby setki ujęć z żoł-
nierzami w tle na kartach pocztowych.

Najstarszą sprowadzoną do Legnicy 
jednostką był Regiment Grenadierów Kró-
la Wilhelma I (2. zachodniopomorski) nr 7. 
Pierwszy raz do miasta w 1819 r. wkroczył 
batalion � zylierów (2. zachodniopruskiego) 
7. Regimentu Piechoty, który stacjonował tu 
do 1830 r. W 1860 r. regiment pojawił się tu 
ponownie, tym razem na dłużej. Początko-
wo ponad połowa żołnierzy kwaterowała 

w kamienicach mieszczańskich i stołowała 
się w gospodach. Rozrzucenie pułku w róż-
nych częściach miasta trudno było pogodzić 
z prawidłowym szkoleniem i dyscypliną 
żołnierzy. Decyzja o budowie stałych ko-
szar przy obecnej ulicy Hutników zbiegła 
się w czasie ze zwycięskim zakończeniem 
wojny z Francją w 1871 r. Zaczęto jednak od 
wytyczenia nieistniejącej jeszcze wówczas 
ulicy, której centralnym punktem miały być 
właśnie koszary grenadierów.

Budowę pierwszego skrzydła (z cegły 
wyprodukowanej w cegielni Gottfrieda Bien-
walda przy obecnej ul. Kilińskiego), położo-
nego frontem do ulicy, rozpoczęto w 1874 r., 
a zakończono w 1877 r. Uroczystość otwarcia 
koszar odbyła się, z udziałem cesarza, w ka-
synie o� cerskim. W budynku zakwaterowano 
żołnierzy I batalionu. Koszarowiec dla II bata-
lionu, leżący wzdłuż ul. Sejmowej, budowano 
w latach 1879-1881. Żołnierze wprowadzili się 
do niego 21 września 1881 r. Rok później – 13 
września 1882 r., zakończono budowę trze-
ciego gmachu. W budynku zakwaterowano 
na stałe batalion � zylierów, dotychczas sta-
cjonujący w Lwówku Śląskim. W latach 1893-

1897 dołączył czwarty batalion, a w 1909 
r. także oddział karabinów maszynowych. 
Garnizonowy lazaret przy dzisiejszej ul. Choj-
nowskiej został ukończony w 1877 r.

Legniccy grenadierzy brali udział w woj-
nach: prusko-austriackiej (1866), prusko-fran-
cuskiej (1870-1871) i I wojnie światowej (1914-
1918). Podczas pierwszej z nich, pod koniec 
czerwca, regiment uczestniczył w walkach 
pod Nachodem i Czeskimi Skalicami (Skalitz). 
Szczególnie druga bitwa tragicznie zapisała 
się w historii pułku, zginęło wówczas 22 o� ce-
rów i 463 żołnierzy. W działaniach wojennych 
pomiędzy Prusami a Francją w latach 1870–

1871 grenadierzy z legnickiego regimentu 
brali udział w bitwach pod Weißenburgiem 
i pod Würth. W obu starciach regiment stracił 
73 proc. o� cerów i 30 proc. żołnierzy. Grena-
dierzy walczyli także pod Sedanem i Paryżem. 
Do Legnicy wrócili 2 czerwca 1871 r. W 1900 
r. legniccy ochotnicy brali udział w walkach 
prowadzonych przez Niemcy w Chinach, 
a w latach 1902 – 1905 w Niemieckiej Afryce 
Południowo-Zachodniej. Podczas I wojny 
światowej 18. Brygada Piechoty (18. Infante-

rie-Brigade), w skład której wchodzili 
legniccy grenadierzy, podlegała 9. 
Dywizji Piechoty z Głogowa. Jed-
nostka ta podczas wojny brała udział 
w walkach na froncie zachodnim 
przeciwko Francuzom. Po wojnie 
Regiment Grenadierów Królewskich 
w Legnicy został rozwiązany.

Intensywna rozbudowa obiek-
tów militarnych w mieście przypa-
dła na początek wieku XX. Koszary 
dla kolejnych jednostek wyrastały 
jak grzyby po deszczu: przy obec-
nej alei Rzeczypospolitej jako Fun-
ker-Kaserne, a od 1915 do 1930 
r. Blücherkaserne, wchodzącej 

w skład 18 Infanterii (dywizja piechoty). Po-
nadto przy ul. Słubickiej, Poznańskiej, Choj-
nowskiej, Złotoryjskiej. Powstało tu także 
lotnisko i koszary dla pilotów (dziś osiedle 
mieszkaniowe). Ten olbrzymi potencjał in-
frastrukturalny, a także geopolityczny mia-
sta tuż po zakończeniu II wojny światowej 
wykorzystali Rosjanie, lokując na blisko pół 
wieku właśnie w Legnicy siedzibę Północ-
nej Grupy Wojsk. Ostatni rosyjski żołnierz 
miasto opuścił w 1993 roku. Ostatni polski 
w 2007 r., razem z likwidacją jednostki przy 
al. Rzeczypospolitej.

 ■ Bartłomiej Rodak (liegnitz.pl)

 ■ Juniorzy Siódemki Miedź Legnica odnieśli wielki sukces, zdobywając 
wicemistrzostwo Polski. W wypełnionej do ostatniego miejsca hali przy 
ul. Lotniczej przegrali, po stojącym na bardzo wysokim poziome � nale, 
z drużyną Orlen Wisła Płock 24:27. 

Srebrna Siódemka Miedź Legnica
Dawniej Legnica wojskiem stała. Dziś nie ma tu śladu żołnierzy

Za mundurem
 ■ Przedwojenna Legnica silną pozycję gospodarczą i status ważnego ośrodka 
administracyjnego zawdzięczała wojsku. Liczne jednostki z tysiącami 
żołnierzy były kołem zamachowym dynamicznego rozwoju miasta.

miasto sznurem

Skrzyżowanie dzisiejszych ulic Hutników i Nowy Świat. 
W 1904 r. taki widok był codziennością.

Legnicki grenadier na kolorowanej fotogra� i wykonanej 
w zakładzie Georga Hansena w Rynku.

Grenadierzy królewscy ze sztandarami na karcie 

pocztowej  z 1914 roku.

Historyczny � nał w Legnicy
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DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

14/15.04 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1, tel. 76/856-02-73

15/16.04 „Cefarm” ul. Izerska 35, tel. 76/856-47-87

16/17.04 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

17/18.04 „DGA – 2” ul. Iwaszkiewicza 1, tel. 76/855-30-12

18/19.04 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14, tel. 76/723-36-39

19/20.04 „Pod Różą” ul. Przybosia 5, tel. 76/722-52-59

20/21.04 „dr Zdrowie” al. Piłsudskiego 84, tel. 76/855-37-87

21/22.04 „Apteka Tarnina” ul. Okrzei 14A, tel. 76/743-95-57

22/23.04 „Centrum” ul. Pomorska 15, tel. 76/712-41-24

23/24.04 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8, tel. 76/721-83-00

24/25.04 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/ 852-24-56

25/26.04 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/ 852-24-56

26/27.04 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

27/28.04 „Vita-Plus” ul. Złotoryjska 81A, tel. 76/852-26-02

28/29.04 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

29/30.04 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

30.04/01.05 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13, tel. 76/854-14-92

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 graniczna                                                                                                                                 76 87 76 200
 ■ 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 MŁODYCH

Yuji Miyata do Legnicy przybył na cały 
marcowy tydzień. W Polsce był po raz 

pierwszy. – Zainspirowała mnie rocznica 

wyzwolenia hitlerowskiego obozu koncen-
tracyjnego Auschwitz oraz obalenia muru 
berlińskiego. Dlatego idę z Oświęcimia do 
Berlina, niosąc również przez Polskę ideę po-

koju. Byłem już w Gli-
wicach, Mikołowie, 

Opolu, we 
Wrocławiu, teraz jestem w Legnicy, bo 
spotkani po drodze ludzie bardzo polecali 
mi to piękne miasto. Legnickie dzieci są tak 
samo szczere i otwarte, jak mali Japończycy 
– dodaje. Uważa, że dzieci i młodzi ludzie 

mają jeszcze szansę zmienić świat i to od 
nich zależy, w jakiej rzeczywistości 

będziemy żyli.
24 marca pan Miyata od-

wiedził legnicki Ratusz. Był też 
wśród podopiecznych domu 
dziecka przy ul. Słubickiej 
i spotkał się z uczniami II LO. 
Swoim gospodarzom pre-
zentował warsztaty orgia-
mi. Jego papierowe rzeźby 
symbolizują pokój. Później 
wyruszył w kierunku Berli-
na. 

Pieszy podróżnik wy-
znaje słuszność osiąga-
nia nawet szczytnych 
celów małymi krokami. 
Jego pokojowa misja to 
krzewienie wzajemnej 

międzyludzkiej życzliwo-
ści, okazywanie sobie wdzięczności oraz 
szacunku. - Wojna i kon� ikty najbardziej 
depczą te wartości, dlatego je propaguję. 
Zwykły uśmiech, to też deklaracja pokoju, 
to wielka siła. Małe czyny dobroci, małe 
kroki budują wielkie dzieła – dodaje. 

Laureat Wojciech Bieleń jest uczniem 
pierwszej klasy. Ma niespełna 17 lat. Miesz-
ka w Lubinie, ale na naukę wybrał szkołę 
w naszym mieście. Pomaga innym od 
ośmiu lat, czyli pół swojego życia. Jak 
zacząłeś? – W drugiej klasie szkoły pod-
stawowej katechetka namówiła mnie do 
udziału w różnych zbiórkach – wspomi-
na. - Teraz działam w Caritasie. Pracuję 
z dziećmi. Pomagam w odrabianiu lekcji, 
prowadzę gry i zabawy. Podczas waka-
cji wyjeżdżam z nimi na kolonie i ferie. 
Wtedy organizuję im wolny czas. Odkąd 
jestem uczniem legnickiej szkoły, tutaj 
też zaczynam pomagać innym – dodaje 
Wojciech. - Czym jest dla ciebie poma-
ganie innym? – To odruch bezwarunko-
wy – uśmiecha się. – Oddawanie komuś 
siebie i dawanie radości jest bardzo piękne. 

Miejskie eliminacje konkursu „Ośmiu 
wspaniałych” zorganizowało Młodzieżo-

we Centrum Kultury wraz z Urzędem Mia-
sta. Zgłoszonych zostało 12 kandydatów. 
Komisja, pod przewodnictwem zastępcy 

prezydenta Legnicy Do-
roty Purgal, kilka godzin 
analizowała dokumentację 

i prowadziła rozmowy kwali� kacyjne z kan-
dydatami. 

- Tegoroczny konkurs był bardzo wyrów-
nany i bardzo trudno było wybrać 
laureatów – powiedziała Dorota 
Purgal. – Uczestnicząc w tej edycji, 
udowodniliście, że jesteście najlepsi 
w Legnicy. Wasz zapał do wolonta-
riatu jest zachętą dla innych. Gratu-
luję wam wszystkich wspaniałych 
osiągnięć. 

Ostatecznie do prestiżowego 
grona legnickich „Ośmiu Wspa-

niałych” tra� li: Karolina 
Jeżewska z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Aleksandra 
Grochowska z Gimnazjum 
nr 5, Wiktoria Zelek z Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 i Piotr Semanyszyn z V 
Liceum Ogólnokształcącego.

Pieszo przemierza świat, głosząc pokój

JEDYNI TACY WSPANIALI

 ■ Japończyk Yuji Miyata to przemierzający pieszo kraje i kontynenty pielgrzym, głoszący ideę pokoju między ludźmi. 
Dziennie pokonuje trasę 30 km, mając za bagaż jedynie mały plecak, a w nim śpiwór, dwie zmiany odzieży, komputer 
i aparat fotogra� czny. W latach 2007-2012 szedł z pokojowym przesłaniem na dystansie 12.500 kilometrów z Chin aż 
do Londynu. Odwiedzając wiele krajów, posadził 4000 drzew, spotykał się z uczniami 700 szkół i podopiecznymi 200 
domów dziecka. – To właśnie dzieci mają w sobie najwięcej bezinteresownego człowieczeństwa – mówi. 

 ■ Wojciech Bieleń z Zespołu Szkół Rolniczych został laureatem XVIII miejskiej edycji XXI Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Wojtek będzie reprezentował Legnicę 
w eliminacjach ogólnopolskich w Warszawie. 

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zmieni się harmonogram pracy aptek 
ogólnodostępnych w porze nocnej w dni powszednie, soboty, niedzie-
le oraz w święta. Obecny harmonogram obowiązuje tylko do końca 
kwietnia. 
Od 1 maja całodobowe dyżury, w tym nocne, pełnić będzie 
tylko apteka Arnica (ul. Jaworzyńska 5, tel. 76 852 24 56). 
Rozszerzony będzie czas pracy apteki Maxfarm działającej w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76 
721 18 88). Będzie ona pełniła dyżury od poniedziałku do piątku, 
w soboty, niedziele i święta od godz. 7.00 do 21.00. Zmiana była 
pozytywnie zaopiniowana przez Dolnośląską Izbę Aptekarską. 
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