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99170 – tylu mieszkańców liczy obecnie 
Legnica. Utrata statusu miasta stutysięcz-
nego nie jest jednak tak bolesna po opu-
blikowaniu danych dotyczących projektu 
„Zintegrowanego systemu powiązań miast 
Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego”. Wynika z nich, że w latach 2008-
2012 odpływ mieszkańców z Legnicy wy-
niósł 4 tysiące osób. Komu przybyło? Nie, 
jak sugerowano w przypływie wyborczych 
emocji, Londynowi, Newcastel czy jeszcze 
innemu miastu w Wielkiej Brytanii, lecz 
m.in. Krotoszycom, Miłkowicom i Kuni-
com. Dane precyzyjnie wskazują bowiem 

na migrację w kierunku sielskiego życia za 
miastem. Okazuje się jednak, że i ten trend 
może się zmienić…

Marek Wiland, szef Stowarzyszenia Urba-
nistów ZOIU, który był uczestnikiem niemal 
każdego posiedzeniu partnerów projektu 
LGOF, był, moim zdaniem, autorem najcie-
kawszych wykładów  towarzyszących kon-
ferencjom. Niespełna półtora roku temu 
usłyszałam jego zaskakującą prognozę, 
opartą na badaniach światowych i euro-
pejskich, kłócącą się z obowiązującym tren-
dem opuszczania wielkich miast na rzecz 
spokojnego życia na wsi. Zdaniem urbani-
stów, życie poza miastem jest… niezgodne 
z naturą człowieka. Mówił o modzie i wiel-
kim „came back” do miast, szczególnie lu-
dzi młodych, z dobrą pracą i posiadających 
więcej niż jedno dziecko. Jako świeżo upie-
czona pracująca mama, planująca – wzo-
rem moich rówieśników – wyprowadzić się 

do podlegnickiej miejscowości, nabrałam 
poważnych wątpliwości. Argumenty, iż na-
turą ludzką jest to, by mieć wszędzie blisko 
– pod ręką szkołę, przedszkole i sklepy – 
wydawały się przekonujące. Co ważne, we-
dług prognoz, mają też przekonać innych 
młodych ludzi do powrotu do rodzinnych 
miast. Tak po prostu jest wygodniej. Inna 
statystyka z projektu LGOF mówiąca o tym, 
iż obecnie do pracy do Legnicy dojeżdża aż 
8 tysięcy osób, to kolejna dawka optymi-
stycznych danych.

Ja zostaję w Legnicy. Ostatnio, kiedy 
powiedziałam o tym z dumą, usłyszałam, 
że mówię tak, by zrobić dobry wizerunek 
miastu. Odpowiadam krótko – to nie PR, 
to... życie!

Ewa Szczecińska-Zielińska
Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

„Spożywczak” ma dzierżawcę 

Miasto znalazło dzierżawcę gmachu dawnego Zespołu Szkół 
Spożywczych. Reprezentujący gminę Zarząd Gospodarki Miesz-
kaniowej zawarł z � rmą Asino sp. z o. o. umowę dzierżawy nie-

ruchomości przy ul. Wrocławskiej 211. 
Kontrahent wyłoniony został w drodze 
publicznego przetargu.

Zadeklarował on w umowie prowa-
dzenie w obiekcie usług publicznych. 
Zobowiązał się również do wykonania na 
własny koszt wszelkich prac remontowo-
-przygotowawczych w okresie jednego 
roku od dnia obowiązywania umowy. Pra-
ce te mają się rozpocząć w ciągu pół roku 
od zawarcia umowy. Dzierżawa obowią-
zuje na czas nieoznaczony, a rozpoczyna 
się z dniem 1 lipca 2015 r.

 
Urząd przyjazny głuchoniemym

Urząd Miasta już od czterech lat z powodzeniem stosuje nowo-
czesne rozwiązania, ułatwiające osobom głuchoniemym porozu-
miewanie się ze służbami administracji samorządowej. Środowisko 

ludzi z takimi dysfunkcjami, liczy w naszym 
mieście ok. 120 osób. 

Legnickie doświadczenia i dobre prak-
tyki stają się przykładem dla innych samo-
rządów i instytucji publicznych. Działające 
w naszym mieście Europejskie Centrum 
Obsługi Głuchych, z którym miasto współ-
pracuje w tej dziedzinie, zachęca innych 
partnerów do wdrażania systemu w opar-
ciu o legnicki wzór. Powstał o tym � lm in-
struktażowy.

Specjalne stanowiska obsługowe czyn-
ne są w kancelarii UM na parterze Ratusza 

oraz w Akademii Rycerskiej - z przeznaczeniem dla klientów wy-
działu spraw obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego. Powstały 
również punkty obsługi w siedzibie Straży Miejskiej, Miejskiego 
Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, MOPS (ul. Poselska 
13 i Chojnowska 112), a obecnie punkt taki powstaje w agendach 
pomocowych przy ul. Okrzei 9.

 
Rok Benjamina Bilsego

Prezydent Tadeusz Krzakowski zaproponował, by rok 2016 ob-
chodzony był w Legnicy jako Rok Benjamina Bilsego. Ten wybitny 

skrzypek, kompozytor i dyrygent urodził 
się w naszym mieście przed 200 laty, 17 
sierpnia 1816 roku. 

Działania, zmierzające do ustanowienia 
przez Radę Miejską Roku Benjamina Bilsego 
już się rozpoczęły. Odbyło się pierwsze spo-
tkanie zespołu, złożonego z przedstawicieli 
miejskich instytucji kulturalnych, oświato-
wych i stowarzyszeń pozarządowych zaj-
mujących się działalnością kulturalną.

Są już wstępne propozycje programu 
obchodów. Mogą się na nie złożyć np. 
wystawy, projekty edukacyjne, muzycz-

ne, wydawnicze, a nawet koncert Filharmoników Berlińskich. 
Ta światowej sławy orkiestra jest spadkobierczynią zespołu 
Benjamina Bilsego. 

Obchody 25-lecia samorządu terytorialnego

„Perła Samorządu” dla prezydenta 
 ■ Redakcja Dziennika Gazety Prawnej po raz trzeci rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Z uwagi 
na to, że rok 2015 jest jubileuszowym rokiem samorządu terytorialnego ideą rankingu było wybranie samorządu 
i włodarza 25-lecia.

W kategorii najlepszych włodarzy polskich miast do stu tys. 
mieszkańców dziewiąte miejsce przyznano prezydento-

wi Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu. Gala Perły Samorządu 
2015 odbyła się w Warszawie, 26 maja. 

- Tegoroczna edycja „Pereł Samorządu” była wyjątkowa – 
podkreśla Zo� a Jóźwiak z Dziennika Gazety Prawnej. – Oce-
nialiśmy włodarzy nie za rok czy kadencję, ale za cały okres 
trwania ich rządów. 

W rankingu wybierano miasta i gminy wyróżniające się 
szczególnie działalnością w zakresie inwestycji, ochrony śro-
dowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji. Wysoko punktowano 
wprowadzane w urzędach udogodnienia ułatwiające obsługę 
klientów oraz aktywność szefów samorządów w różnorodnych 
kontaktach z mieszkańcami. 

Gospodarze gmin odpowiadali na kilkadziesiąt pytań za-
wartych w specjalnie przez redakcję przygotowanych ankie-
tach. Dane były wery� kowane. Organizatorzy odbywali też 
wirtualne podróże po ocenianych urzędach i miejscowościach. 

Tego samego dnia, z okazji jubileuszu ćwierćwiecza od-
rodzonego samorządu, Tadeusz Krzakowski był gościem 
uroczystego spotkania z Prezydentem RP Bronisławem Ko-
morowskim. 

Przypomnijmy niedawną wypowiedź Prezydenta Legni-
cy, nawiązującą do jubileuszu 25-lecia restytucji samorządu 
terytorialnego: 

Reforma samorządowa to najbardziej udana część pakietu, 
wdrożonego po 1990 roku. Przekazanie odpowiedzialności 
za sprawy lokalne gospodarzom gmin doprowadziło do 
przebudowy i szybkiego rozwoju lokalnej Polski. Samorządy 
wypracowały narzędzia zaspokajania potrzeb i rozwiązywania 
problemów zwykłych ludzi. 
Najistotniejsze korzyści reformy to: decentralizacja zadań, 
podmiotowość i autonomia gminy oraz efektywność władz 
lokalnych. Samorządy ciągle ewoluują, ale część administracji 
państwowej zatrzymała się w reformowaniu, nie nadąża za 
postępem i zmianami. W Polsce samorządowej potrzebujemy 
samodzielności, mniej państwowej ingerencji, mniej polityki, 
a więcej realnego samorządzenia.

fot. Marcin Kierul
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Na prośby mieszkańców wracamy do programu „Legnica przyjazna rodzinie”, przypominając wcześniejsze i prezentując nowe, ważne informacje

Miasto wspiera duże rodziny 

POLITYKA PRORODZINNA

 ■ Program „Legnica przyjazna rodzinie” robi furorę wśród mieszkańców naszego miasta. Już ponad 2 tysiące legniczan 
korzysta z tego bardzo istotnego wsparcia dla rodzin wielodzietnych. A to dopiero początek, bo szacuje się, że Karta 
Dużej Rodziny w Legnicy może objąć nawet 7 tysięcy osób. 

Do grona jednostek i instytucji gminnych, 
które świadczą dla posiadaczy kart 

usługi na warunkach preferencyjnych, czyli 
z ulgami, dołączyły podmioty niepowiązane 

z budżetem miasta. Prezydent Tadeusz Krza-
kowski podpisał porozumienia o przystą-
pieniu do programu z: Przedszkolem Niepu-
blicznym „Tęczowy Zakątek” (ul. Witkiewicza 
4), Przedszkolem Niepublicznym „Jedynka” 
(ul Złotoryjska 54/56), Akademickim Liceum 
Ogólnokształcącym (ul. Sejmowa 5) ora Przy-
chodnią Weterynaryjną doktora Jerzego Le-
gienia (ul. Wrocławska 172 B). 

Prywatne przedszkole „Tęczowy Zaką-
tek” od 1 czerwca br. udziela posiadaczom 

Kart Dużej Rodziny 20-procentowej zniż-
ki w opłacie czesnego, jeśli do placówki 
uczęszcza jedno dziecko, i 25-procentowej 
ulgi w przypadku, gdy przedszkole opiekuje 
się rodzeństwem. W przedszkolu „Jedynka” 
ulga wynosić będzie 20 procent. Oba poro-
zumienia zawarte są na rok. 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
obniży uczniom pochodzącym z wielodziet-
nych rodzin czesne w wysokości 20 proc. 
Ulga obowiązuje od 1 czerwca br. do 30 
czerwca 2016 r. Z kolei prywatna przychod-
nia weterynaryjna w tym samym okresie 
udzieli 10-procentowej zniżki na wszystkie 
oferowane przez siebie usługi.

Przypomnijmy. Program „Legnica przy-
jazna rodzinie”, przyjęty przez Radę Miejską, 
wszedł w życie 15 maja. Każda z objętych 
nim rodzin musi posiadać Kartę Dużej Ro-
dziny. Można ją uzyskać w wydziale zdrowia 
i spraw społecznych Urzędu Miasta Legnicy. 
Formalności nie trwają długo, choć doku-
menty te drukuje się w Warszawie. 

Program rządowy, czyli Karta Dużej Ro-
dziny dawała pewne przywileje ogólno-
polskie. Rodziny wielodzietne mogły np. 
korzystać z ulg przy zakupie biletów do 
publicznych muzeów, parków narodowych 
i innych instytucji. Nie było tego zbyt wiele. 
Dopiero w połączeniu z ulgami i przywileja-
mi wprowadzonymi przez miasto w ramach 
programu „Legnica przyjazna rodzinie” war-
tość Karty, a tym samym korzyści dla rodzin, 
znacząco wzrosły. To się przekłada na bar-
dzo wyraźny wzrost liczby chętnych, starają-
cych się o jej otrzymanie. 

- Codziennie nawet kilkadziesiąt osób 
składa wnioski o wydanie Karty Dużej Rodzi-
ny – mówi Leszek Śliwak, dyrektor wydziału 
zdrowia i spraw społecznych Urzędu Miasta. 
– Ludzie cieszą się, że zyskają sporo oszczęd-
ności w budżecie domowym, korzystając 
z ulg zawartych w prezydenckim programie 
„Legnica przyjazna rodzinie”. 

i ma do tego partnerów

Przyjęcie miejskiego programu 
wsparcia dla rodzin wielodzietnych 
spowodowało wielki wzrost zainte-
resowania mieszkańców Kartą Du-
żej Rodziny – powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Oferta pro-
gramu „Legnica przyjazna rodzinie” 
skutecznie podnosi jakość życia w na-
szym mieście. Bardzo się z tego cieszę, 
podobnie jak z nowych, prywatnych 
partnerów. Bardzo dziękuję za wraż-
liwość na potrzeby współmiesz-
kańców. Program żyje w wymiarze 
społecznym. Ufam, że te pierwsze 
porozumienia zachęcą także innych 
partnerów, a wiem, że tacy już są. 

System lokalnych ulg i preferencji 
dla członków dużych rodzin zamiesz-
kałych w Legnicy obejmuje:

• zniżki w wysokości 50 proc. obowią-
zującej stawki w opłacie za pobyt i opiekę 
nad dzieckiem we wszystkich publicznych 
żłobkach; 

• zniżki w wysokości 50 proc. obowią-
zującej stawki w opłacie za pobyt i opiekę 
nad dzieckiem we wszystkich publicznych 
przedszkolach;

• bilet okresowy (na cały miesiąc) za 
przejazdy autobusami Miejskiego Przedsię-
biorstwa Komunikacyjnego w cenie 30 zł na 
wszystkie linie w każdy dzień miesiąca oraz 
bilet jednorazowy kosztujący 1 zł;

• wszyscy legniczanie posiadający Kar-
tę będą mogli również korzystać z biletu 
zintegrowanego (jednocześnie na pociąg 
Kolei Dolnośląskich i autobusy wszystkich 
linii MPK), płacąc za jego część autobusową 
miesięcznie jednie 30 zł,

• zniżki wynoszące 50 proc. obowiązują-
cej stawki za bilet wstępu na prowadzone 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji kąpielisko, 
baseny odkryte i lodowisko;

• zniżkę w wysokości 50 proc. ceny bile-
tu na basen „Bąbelek” przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 oraz na basen „Del-
� nek” przy Szkole Podstawowej nr 7;

• Legnickie Centrum Kultury udzieli 30 
proc. zniżki w cenie biletu na koncerty i inne 
wydarzenie biletowane oraz 20 proc. zniżki 
na wszystkie płatne zajęcia prowadzone 
przez LCK;

• Galeria Sztuki zapewni bezpłatny do-
stęp do wszystkich organizowanych przed-

sięwzięć artystycznych i edukacyjnych;
• Muzeum Miedzi zapewni bezpłatne co-

dzienne zwiedzanie wystaw;
• Szkolne Schronisko Młodzieżowe zapew-

ni 20 proc. zniżki na pierwsze trzy noclegi oraz 
bezpłatne noclegi dla dzieci poniżej 7 lat.

 Program „Legnica przyjazna rodzinie” 
ma charakter otwarty i mogą przyłączyć się 
do niego także inne zainteresowane pod-
mioty, które zaoferują zniżki i preferencje 
na zawarte w swej ofercie dobra i usługi. 
W takim przypadku uchwała Rady Miej-
skiej zobowiązuje prezydenta do zawarcia 
z każdym nowym partnerem pisemnego 
porozumienia. 

Legnicki program jest uzupełnieniem 
oferty ogólnopolskiej. Mogą z niego korzy-

stać wyłącznie legniczanie posiadający Kar-
ty Dużej Rodziny i tylko na terenie miasta. 

Karty wydawane w Urzędzie Miasta są 
oczywiście ogólnopolskie. Nie ma jednak 
żadnej potrzeby wprowadzania specjal-
nych kart legnickich, ponieważ nazwa mia-
sta zakodowana jest w siedmiu pierwszych 
cyfrach numeru Karty.
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Pogoda też była piękna. Orkiestra 
z Miłkowic grała porywająco. 

Spływ był także wielkim piknikiem 
z grillem. Do słynnych już legnickich 
zawodów zgłosiło się 16 załóg. W tym 
roku motywem przewodnim było 
ZOO. Płynęły więc żyrafy, niedźwiedzie 
polarne, goryle i inne. 

Zwyciężyła już po raz kolejny za-
łoga Wiktorii i Zbigniewa Mokrogul-
skich, uzupełniona jeszcze o Maję Pa-
sek i Tomasza Stępnia. 

Wiktoria Mokrogulska ma 11 lat 
i to był już jej 10 spływ. Pierwszy za-
liczyła, gdy nie miała jeszcze roku. 
Zwyciężyła wraz z tatą w pięciu. – Lu-

bimy dobrą zabawę – zwierza 
się Zbigniew Mokrogulski. – 
A te spływy sprawiają nam 
wielką frajdę. Jeździmy także 

na spływy do innych miast. 
Nasz legnicki jest jednym z naj-

lepszych. Inni mogą się od nas uczyć.
Wrażenie na widzach wywarł stwór 

„Zakaczawiak” Arnolda Maculewicza, 
który przyjechał na spływ aż z Czarnej 
Białostockiej. – Ledwo żyję – zwierzał 
się po zakończeniu pan Arnold. – Tym 
stworem powinno nas płynąć ze trzech, 
co najmniej. Ale dla takiej publiczności 
warto się poświęcać.

Cichymi bohaterami tego spły-
wu byli pracownicy Legnickie-

go Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Uratowali bowiem port 

zakotwiczony na Kaczawie, którego 
o mały włos nie zatopiła wezbrana 
rzeka podczas sobotniej ulewy. 

W tym roku organizator spływu, 
Legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotował pulę nagród w wysoko-
ści 10 tysięcy złotych. Każdy z uczest-
ników dostał pewną część. Nagrody 
wręczali prezydent Tadeusz Krzakow-
ski, jego zastępczyni Dorota Purgal 
i Andrzej Gąska, dyrektor OSiR. 

ZOO na Kaczawie
 ■ Tłumy legniczan podziwiały wspaniałe pływadła zmagające się z wartkim 
nurtem rzeki podczas XVII Spływu Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy 
(14 czerwca). Zwyciężyły Wesołe Żyrafy, dowodzone przez weterankę spły-
wów, jedenastoletnią - Wiktorię Mokrogulską. Niestety, na dno poszły dwie 
samoróbki. I można rzec, że były to piękne katastrofy.
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Oto o� cjalne wyniki:

▶ I miejsce i Błękitną Wstęgę 
Kaczawy otrzymała legnicka 
samoróbka Wesołe Żyrafy (Stanisław 
Mokrogulski, Wiktoria Mokrogulska, 
Maja Pasek i Tomasz Stępień);
▶ II miejsce wywalczył 
Zakaczawiak - Arnold Maculewski 
z Czarnej Białostockiej;
▶ III miejsce przypadło 
w udziale Eko Rybce i Tadeuszowi 
Wróblewskiemu z Legnicy;
▶ IV pozycję zajęły Szalone 
Pingwiny - Agnieszka i Natalia Zając 
z Legnicy;
▶ V pozycję - Pływające ZOO
- Patrycja Werwińska i Milena 
Ostańska z Legnicy oraz Małpa 
Domowa - Mirosław Dąbrowski 
z Legnicy. 
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Prace będą prowadzone na odcinku ul. 
Plutona od skrzyżowania z Neptuna 

do Marsa. Obejmą one m.in. wymianę na-

wierzchni jezdni i chodników. W miejsce 
asfaltu zostanie ułożona kostka betono-
wa. Przebudowana będzie kanalizacja 
deszczowa, uregulowane studzienki, po-
wstanie kolejny fragment sieci Legman. 
Przebudowane będzie także skrzyżowanie 
Plutona i Neptuna. Prace mają zakończyć 
się jeszcze latem tego roku. Koszt wyniesie 
ok. 300 tys. zł. 

Przypomnijmy, że I etap przebudowy ul. 
Plutona zakończony został 31 października 
minionego roku. Obejmował odcinek od ul. 

Galaktycznej do Neptuna. Co zostało zrobio-
ne? Nawierzchnię asfaltową zastąpiła kostka 
betonowa. Poprawiono  podbudowę jezdni. 

Powstały chodniki z kostki. I co jest bardzo 
ważne dla mieszkańców – rozbudowano 
parking i zatokę postojową na 55 miejsc, 
z czterema dla osób niepełnosprawnych. 
Budowlańcy ułożyli dodatkowe kratki ście-
kowe i kolejny odcinek instalacji na potrzeby 
sieci Legman. Zagospodarowano również 
pasy zieleni. 

Na osiedlu Kopernika w ostatnim czasie 
gruntownie zostały przebudowane ulice: 
Moniuszki, Galaktyczna, Plutona (I etap) i Oś 
Kartuska na odcinku od Neptuna do Marsa. 

Decyzja o rewitalizacji obiektu zapadła 
w trosce o przyszłość zabytkowej bu-

dowli. Jest ona architektoniczną perełką, 
ale jej potrzeby remontowe nie zachęcały 
potencjalnych inwestorów. Miasto przyjmu-
je na siebie ciężar opieki nad tym obiektem 
oraz jego rewitalizacji. Choć, jak podkreśla 
prezydent Legnicy, będą czynione starania 
o pozyskanie środków � nansowych z fundu-
szy zewnętrznych. 

- Teatr Letni wielokrotnie był wystawia-
ny do przetargu na dzierżawę lub sprzedaż 
– mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – 
Nie przyniosło to jednak spodziewanych 
efektów, a zainteresowanie potencjalnych 
inwestorów było małe. W tej sytuacji zde-
cydowałem o rozpoczęciu prac przygoto-
wawczych do remontu. Jest on konieczny, 
ponieważ Teatr Letni powinien dobrze słu-
żyć mieszkańcom i gościom miasta. 

 
Pierwszym etapem będzie opracowa-

nie dokumentacji. Ważne jest także zbada-
nie potrzeb i oczekiwań legniczan związa-
nych z przyszłą funkcją obiektu. Właściwe 
prace rozpoczną się, gdy dobiegnie końca 
rewitalizacja Akademii Rycerskiej. Obec-
nie odnawiane są tu dwie reprezentacyj-
nych sale – królewska i maneżowa. Prace 
są zaawansowane. Warto przypomnieć, 
że miasto na remont Akademii Rycerskiej 
wydało blisko 50 mln własnych środków. 
Rewitalizacja Teatru Letniego będzie zde-
cydowanie mniej kosztowna. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski podkre-
śla, że gmach Teatru Letniego jest w cało-
ści własnością miasta. Tak więc nie będzie 
w tym przypadku takich problemów, jak 
z kinem Ognisko. Od lat przed sądem to-
czy się proces o odzyskanie pełni gmin-

nych praw właścicielskich do obiektu kina. 
Dopiero po takim orzeczeniu miasto wy-
remontuje budynek, w którym planowane 
jest urządzenie sali koncertowej.

Teatr Letni to bardzo ciekawa pod 
względem architektonicznym budow-

la w parku Miejskim. Przed woj-
ną była Domem Strzeleckim. Po 
wojnie służyła Armii Radzieckiej. 
Odbywały się tutaj akademie i po-
tańcówki. Gdy Rosjanie odeszli, 
teatr przejęło miasto. Następnie 
wydzierżawiło go biznesmenowi, 
który organizował tu dyskoteki. 
Nie cieszyły się one jednak dobrą 

sławą. Kolejny, który wydzierżawił obiekt, 
nie wywiązał się ze zobowiązań � nanso-
wych. W tej sytuacji trzy lata temu teatr 
ponownie przejęło miasto. Przetargi na 
dzierżawę nie przyniosły skutku. Remont 
otworzy nowy rozdział w jego historii. 

 ■ Rozpoczął się II etap prac związanych z przebudową ul. Plutona oraz 
ul. Neptuna (skrzyżowanie). Plac budowy został już przekazany � rmie 
Budromos, która wygrała przetarg. Wykonawca od połowy czerwca 
wprowadził w tym rejonie zmienioną, tymczasową organizacje ruchu. 

 ■ Nowe, estetyczne 
chodniki przy ul. Szkolnej 
i Beskidzkiej (osiedle 
Piekary A) zostały 
przekazane do użytku 
mieszkańcom. To kolejne 
tego typu zakończone 
inwestycje w mieście.

 ■ Szykuje się powrót do świetności jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów parkowych w Legnicy. 
Zabytkowy Teatr Letni zostanie wyremontowany. 

REWITALIZACJE INWESTYCJE I MODERNIZACJE

Ulica PlutonaTeatr Letni będzie wyremontowany

ze zbioru Zdzisława Grosickiego/ archiwum Liegnitz.pl

archiwum Liegnitz.pl

do przebudowy
Coraz więcej 
modernizowanych 
chodników

Jak informuje Andrzej Szymko-
wiak, dyrektor Zarządu Dróg Miej-
skich, chodnik przy ul. Beskidzkiej 
(w pobliżu dawnego targowiska) 
ma nową nawierzchnię z kostki 
betonowej. Poprzednia, częściowo 
z asfaltu i płyt, uległa zużyciu i trze-
ba ją było wymienić. Koszt tego za-
dania wyniósł około 20 tys. zł. 

Nowy chodnik przy ul. Szkolnej 
(na odcinku od ul. Jaworzyńskiej do 
Roosevelta) także został wyłożony 
kostką brukową. Wcześniej jedna 
z legnickich � rm położyła tutaj ka-
ble energetyczne. Jej zadaniem 
było też odtworzenie nawierzchni. 
ZDM zlecił � rmie, aby zamiast asfal-
tu wyłożyła nawierzchnię z kostki. 

Niedawno w centrum miasta 
wyremontowane zostały chodniki 
u zbiegu ulic Orzeszkowej i Jana 
Pawła II, a także przy ul. Piekarskiej. 
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To była pierwsza majówka myśliwych 
w naszym parku. Patronat nad wyda-

rzeniem objął prezydent Tadeusz Krza-
kowski. Koła łowieckie, wraz legniczanami, 
świętowały 40–lecie Okręgu Legnickiego 
Polskiego Związku Łowieckiego. 

- Myśliwi potra� ą się bawić – mówi le-
gniczanka Janina Marcinkiewicz, która 

przyszła z rodziną do parku. – I świetnie go-
tują. Dowiedziałam się, że nie tylko polują. 
Mają bogatą kulturę i tradycje. Z przyjem-
nością słuchałam opowieści pana Russaka.

- Mam nadzieję, że ta majówka wpisze 
się w kalendarz imprez legnickich – powie-
działa, witając gości, zastępca prezydenta 
Jadwiga Zienkiewicz.

Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ, 
Stanisław Pępkowski zapewnił, że Związek 
również chce, by takie imprezy odbywały 
się cyklicznie. – Łowiectwo istnieje od zara-
nia dziejów - mówił prezes. - Mamy kulturę, 
obyczaje i tradycje, którymi możemy się 
poszczycić. I właśnie to chcemy przekazać 
mieszkańcom.

Ponieważ jednak nie 
samą tradycją żyje czło-
wiek, myśliwi przygo-
towali cztery tysiące 
porcji wyśmienitego 

jadła. Bigos z pół tony kapusty i 250 kg dzi-
czyzny warzyli przez trzy dni. Wielką jajecz-
nicę z tysiąca jaj usmażyli, ku radości widzów, 
w ciągu godziny. 

- Czegoś takiego dawno nie jadłem - 
cieszył się legniczanin Jan Mazurek. – Takie 
imprezy bardzo mi się podobają. 

Darz bór Kowale opanowali

 ■ Był bigos, gulasz, grochówka i jajecznica z tysiąca jaj. To dla podniebienia. 
Dla ducha – wspaniały koncert Reprezentacyjnego Zespołu Sygnalistów 
Łowieckich „Odgłosy kniei” z Wałbrzycha i niezapomniane gawędy łowieckie 
Grzegorza Russaka – tak minęła wyjątkowa parkowa impreza.

Z ŻYCIA MIASTA

 ■ Na szesnasty już Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy (30-31 maja br.) 
mistrzowie tego artystycznego rzemiosła przyjechali z najodleglejszych 
zakątków kraju, także z Niemiec. Uczestniczyło 35 osób, w tym wiele ekip 
rodzinnych.

Pogoda była wspaniała, więc największą 
polską kuźnię - w legnickim parku Miej-

skim odwiedziło tysiące legniczan. - Formu-
łę turnieju zmieniamy co roku, by widowisko 
i towarzyszący mu piknik były jak najbardziej 
atrakcyjne – mówi Andrzej Gąska, dyrektor 
OSiR. – Mamy wspaniałą, twórczą załogę. 
W tym roku w parku zbudowaliśmy Western 
City. Jest tu saloon, sklep kolonialny, bank, 
obowiązkowo zakład pogrzebowy, poczta 
i oczywiście biuro szeryfa. Żadne miastecz-
ko Dzikiego Zachodu nie mogło się obyć bez 
koni i kowala, a ewentualnych koniokradów 
odstrasza szubienica – uśmiecha się główny 
organizator.

Poza wielką kuźnią park wypełniały ki-
piąca tańcem i muzyką estrada, alejki pełne 
punktów gastronomicznych, handlowych, 
usługowych, urządzenia zabawowe dla dzie-
ci. Były też konie i kucyki. Liczną widownię 
miały popisy hippiczne. 

Tegorocznym zadaniem domowym dla 
kowali był „Czas”. Kategoria ulotna i niena-
macalna, a jednak powstały inspirowane 
nią wspaniałe dzieła z twardego żelaza. 
Były wśród nich pełne symboliki i alego-
rii zegary i kalendarze. „Czas” – to główny 
temat turniejowego konkursu. Komisji sę-
dziowskiej przewodniczył kolejny już raz 
europejskiej sławy kowal i artysta z Wrocła-
wia Ryszard Mazur.

Jurorzy pierwszą nagrodę i trofeum 
Srebrnych Kluczy Legnicy przyznali An-
drzejowi Słowikowi wraz z synem Mar-
cinem, przybyłym z Januszkowic, którzy 
wykuli przestrzenny zegar słoneczny 
z symbolami zodiaku.

- Pokazaliśmy drogę, jaką wciąż odbywa-
ją w czasie noce i dni, pory roku oraz ludzie 
od narodzin do późnej starości – objaśnia 
wymowę swego dzieła pan 
Andrzej. 

Drugie miejsce zdobyli: 
brat Albert Kubiak z wiel-
kopolskiego zakonu Bene-
dyktynów z pomocnikiem 
Danielem Fenglerem oraz 
małżeństwo kowalskie 
z Lidzbarka Warmińskiego – 
Magdalena i Marek Matuse-
wiczowie. Trzecie przypadło 
w udziale Januszowi Świsto-
wi z Ropczyc i Kazimierzowi 
Kudle z Dębicy. 

Na legnicki turniej z roku 
na rok przyjeżdża coraz wię-
cej ludzi młodych i … ko-
biet. Pana Leszka Supińskie-
go z Gdańska dzielnie przy 
kowadle i młocie wspierają 
żona Grażyna i córka Ola, tegoroczna matu-
rzystka. – Cieszymy się z pobytu w Legnicy. 
Piękne miasto, cudni ludzie i doskonała or-
ganizacja imprezy – chwalą obie panie. – 
Mąż zajmuje się kowalstwem już 20 lat. Ma 
więcej zamówień, niż może wykonać. Co 
ciekawe, w tym zawodzie pojawia się coraz 
więcej kobiet i ludzi bardzo młodych. Młodzi 
przychodzą, bo chcą się uczyć tego fachu. 
To wspaniałe – dodaje pani Grażyna. 

Kowale nie tylko kuli. Pobiegli także 
w drugim Biegu Kowalskim na dystansie 860 
metrów, czyli jednej kowalskiej mili. Razem 

z nimi pobie-
gło ponad 

200 legni-
czan. Małe 
dzieci i lu-

dzie starsi. 

Całe rodziny, matki i tatusiowie z wózkami. 
Zwyciężył Artur Gułaj z Legnicy. Atmosfera 
radości i beztroskiego pikniku udzielała się 
wszystkim.

- Musiałem tu być z całą rodziną – mówi 
pan Stanisław Górski. – Mamy tu wszystko, 
fajne koncerty, zwierzęta, kowalskie arcy-
dzieła i dobre jedzonko. Spotkaliśmy też 
pana prezydenta.

Tadeusz Krzakowski serdecznie dzię-
kował wszystkim gościom i organizato-
rom, gratulował kowalom. – Ta impreza 
dostarcza radości i ma swój piękny wyraz 
społeczny, bo cieszymy się z bycia razem 
– powiedział.

Kowale przygotowali prezydentowi nie-
spodziankę. Wręczyli mu na zakończenie 
kowalską kraciastą koszulę, skórzany kape-
lusz i gwiazdę szeryfa. 
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również chce, by takie imprezy odbywały 
się cyklicznie. – Łowiectwo istnieje od zara-
nia dziejów - mówił prezes. - Mamy kulturę, 
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w parku Miejskim Western City Legnica

gło ponad 
200 legni-
czan. Małe 
dzieci i lu-

dzie starsi. 

Okręg legnicki Polskiego Związku Łowieckiego istnieje od 1975 r. Obejmuje sześć 

powiatów: głogowski, polkowicki, lubiński, legnicki, złotoryjski i jaworski. Działa 

w nim 37 kół, zrzeszających około 1700 myśliwych. Myśliwi uprawiają 371 hektarów 

poletek, na których sieją zboża i inne rośliny przeznaczane na dokarmianie zwie-

rząt. W obwodach łowieckich legnickiego okręgu PZŁ żyje ponad 16 tys. saren, 

4 tys. dzików, 5 tys. zajęcy, 1700 jeleni, 15 wilków, 30 cietrzewi, 500 jastrzębi gołębia-

rzy i jest około 150 stanowisk bobrów. 
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Legnicki Festiwal „Srebro” liczy już sobie 36 
lat. W 1979 r. odbył się pierwszy Ogólno-

polski Przegląd Form Złotniczych. Od lat festi-
wal stanowi stały punkt w kalendarzu kultural-
nym, a legnicka wiosna upływa pod znakiem 
i w kolorze srebra. Kulminacja festiwalu, który 
w tym roku przebiegał pod hasłem „Granice”, 
przypadła na 15-16 maja i tradycyjnie przy-
brała charakter święta. W „srebrny” weekend 
odbyły się aż 24 wernisaże i wiele imprez to-
warzyszących.

Podczas tłumnych otwarć wystaw awan-
gardowej biżuterii obecni byli autorzy 
z Polski, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajca-
rii, Niemiec, Szwecji, Litwy, a także Argentyny 

i Korei Połu-
dniowej. Wśród 
nich znalazło się 
kilku absolutnie 

topowych projektantów, którzy uchodzą za prawdziwe „gwiazdy” 
małego design, nie tylko w Europie. 

Podczas najważniejszej ceremonii – rozstrzygnięcia 24. Mię-
dzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Granice” rozdano 
nagrody warte łącznie ponad 40 tys. zł, w tym � nansową Nagrodę 
Prezydenta Miasta, a także 4,5 kg granulatu srebra ufundowanego 
przez KGHM. 

Tegoroczne hasło „Granice” przyciągnęło rekordową liczbę arty-
stów (337 projektantów z 42 krajów). Do Legnicy tra� ły prace wy-
konane z różnorodnych materiałów, zarówno tych tradycyjnie uży-

wanych w biżuterii (metale 
i kamienie szlachetne), jak i nie-
typowych, sztucznych i natural-
nych (np. plastik, drewno, szkło, 
tkanina, kości zwierzęce). Ponad 
dwadzieścia srebrnych wystaw, 
prezentujących awangardową 
biżuterię artystyczną 
z całego świata, moż-
na było oglądać do 7 
czerwca. 

 ■ (współpraca: Ju-
styna Teodorczyk, 

Galeria Sztuki)

KULTURA

 ■ Grand Prix 24. Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej „Granice” organizowanego przez Galerię Sztuki, 
tra� ła w ręce polskich projektantów: Bogumiły i Andrzeja Adamskich oraz Jarosława Westermarka.  Rubinowa Lutnia Legnicy Cantat

 ■ Ogłoszeniem laureatów i galowym koncertem zakończył się 46. Ogólnopolski Turniej Chórów 
Legnica Cantat. Grand Prix zdobył Chór Kameralny Akademii Muzycznej w Poznaniu, pod dyrekcją 
Marka Gandeckiego.

KULTURA

Tyle srebra w całym mieście

13

prezentujących awangardową 
biżuterię artystyczną 
z całego świata, moż-
na było oglądać do 7 
czerwca. 

(współpraca: Ju-
styna Teodorczyk, 

Galeria Sztuki)
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pojechała do Poznania

To spełnienie marzeń chóru i mo-
ich. Ten zespół prowadzę od 3 

lat, ale dyryguję chórami już lat 20. 
Ale to właśnie dziś jest najważniej-
szy dzień w moim dyrygenckim 
życiu. Legnica Cantat jest bowiem 
turniejem wyjątkowym, prestiżo-
wym. I zdobycie tu Grand Prix to 
naprawdę spełnienie marzeń. W na-
szym chórze są prawdziwi pasjonaci 
śpiewu, totalnie zwariowani na tym 
punkcie - mówił rozemocjonowany 
Marek Gandecki. 

Marek Gandecki odebrał 
w � nałowy wieczór nagrodę - 
Rubinową Lutnię im. Jerzego 
Libana z Legnicy z rąk prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego.

Prezydent, podczas gali 
Cantatu, podziękował uczestni-
kom turnieju za to, iż dzięki nim 
Legnica przez cały weekend była 
najbardziej rozśpiewanym miej-
scem w Polsce. - Ogromnie mnie 
cieszą bardzo dobre opinie doty-
czące naszej imprezy, gościnności 
Legnicy i uroków miasta, które 
dziś usłyszałem. Trochę żal, że 46. 
Cantat już za nami. Ale przecież 
to początek 47. edycji, więc dziś 
mówimy w rozśpiewanej Legnicy 

– do zobaczenia za rok – powie-
dział Tadeusz Krzakowski. 

Jury turnieju, pod przewod-
nictwem prof. Stanisława Kraw-
czyńskiego, po wysłuchaniu 
jedenastu chórów przyznało:

• Srebrny Dyplom - III miejsce 
- Nagrodę Dyrektora Legnickiego 
Centrum Kultury oraz nagrodę 
pieniężną w wysokości 2.000 zł 
Chórowi „La Musica” z Gimna-
zjum nr 16 im. Fryderyka Chopina 
w Lublinie, pod dyrekcją Zdzisła-
wa Ohary;

• Złoty Dyplom - II miejsce 
– Nagrodę Prezydenta Miasta 
Legnicy oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 3.000 zł Chórowi Ka-
meralnemu „441 Hz” z Gdańska, 
pod dyrekcją Anny Wilczewskiej;

• Złoty Dyplom - I miejsce 
- Nagrodę im. Henryka Karliń-
skiego oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 5.000 zł dla Żeńskie-
go Zespołu Wokalnego Sigma 
Wydziału Dyrygentury, Jazzu 
i Edukacji Muzycznej z Akademii 
Muzycznej w Bydgoszczy, pod 
dyrekcją Magdaleny Filipskiej;

• Nagrodę Zarządu Główne-
go Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr, za najlepsze wykonanie 
utworu polskiego kompozytora, 
przyznano Żeńskiemu Zespołowi 
Wokalnemu Sigma z Wydziału 
Dyrygentury, Jazzu i Edukacji 
Muzycznej Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy, pod dyrekcją 
Magdaleny Filipskiej, za utwór 
Szymona Godziemby-Trytka 
„O vos omnes”;

• Złoty Dyplom, Grand Prix - 
Nagrodę Główną dla najlepszego 
chóru Turnieju Legnica Cantat 
46, Rubinową Lutnię im. Jerze-
go Libana z Legnicy (nagroda 
przechodnia), nagrodę pieniężną 
w wysokości 10.000 zł oraz udział 
w przyszłorocznej edycji turnieju 
w charakterze gościa specjal-
nego otrzymał Chór Kameralny 
Akademii Muzycznej w Poznaniu, 
pod dyrekcją Marka Gandeckiego. 
Dyrygentowi Chóru jury przyzna-
ło nagrodę specjalną w postaci 
zaproszenia do udziału w jury 
przyszłorocznej edycji Legnicy 
Cantat.
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIAPAMIĘĆ POKOLEŃ

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
Rada przyjęła wykonanie budżetu roku 2014, ale uchwały absolutoryjnej nie podjęła. W 2015 roku o prawie 10 mln zł więcej, niż plano-
wano, prezydent przeznacza na inwestycje. Miasto uhonorowało swych zasłużonych

 ■ Podczas majowej sesji Rady Miejskiej Legnicy radni przyjęli sprawozdanie � nansowe miasta oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu za rok 2014. Dokumenty te miały pozytywną opinię komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Pozytywnie był również zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną RM 
i RIO wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Legnicy z realizacji budżetu miasta za rok 2014. W tym 
przypadku dziewięciu radnych głosowało „za”, natomiast od głosu wstrzymało się dwunastu. Rada nie podjęła 
zatem uchwały absolutoryjnej.

 ■ Z udziałem Alfredy Dąbrowskiej, prezes zarządu koła Związku Sybiraków 
w Legnicy, Tadeusza Krzakowskiego – prezydenta Legnicy i Wacława 
Szetelnickiego – przewodniczącego Rady Miejskiej 25 maja br. odbyła się 
uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pomnika Zesłańcom Sybiru. 

Pomnik z aktem erekcyjnym

Ten dokument, wraz z m.in. egzemplarzem magazynu miejskie-
go Legnica.eu, w specjalnej tubie został umieszczony w fun-

damencie monumentu. Uroczystości odbyły się na placu Sybira-
ków w Legnicy, u zbiegu ulic Kazimierza Wielkiego, Wrocławskiej 
i Czarnieckiego. Uczestniczyli Sybiracy, przedstawiciele władz 
miasta i mieszkańcy.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo już niebawem nasz pomnik sta-
nie w tym miejscu – mówiła pani prezes. - Bardzo długo na ten mo-
ment czekaliśmy. Teraz będzie to nasze świadectwo wobec współ-
czesnych i przyszłych pokoleń. 

- Mam wielką satysfakcję, że możemy wspólnie uczestniczyć 
w powstawaniu pomnika – powiedział prezydent Tadeusz Krzakow-
ski. – Czcimy pamięć o� ar „nieludzkiej ziemi”. Pomnik, zaprojektowany 
przez legnickiego artystę Grzegorza Niemyjskiego, powstaje w � rmie 
Piramida w Kostrzy koło Strzegomia. Na jednym z bloków monumentu 
będzie umieszczona inskrypcja: „Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru 
w latach 1940–1956 w hołdzie dla ich męczeństwa oraz wierności ide-

ałom wolności i nie-
podległości - Legni-
czanie”.

Obecnie trwa-
ją jeszcze prace 
na budowie placu 
Sybiraków. Monto-
wane są również 
kolejne elemen-
ty monumentu. 
Wkrótce Legnica zyska nowe, reprezentacyjne miejsce pamięci 
narodowej. Będzie to jednocześnie nowy etap systematycznej 
rewitalizacji tej części miasta. 

Na koniec roku 2014 budżet Legnicy po 
stronie dochodów zamknął się kwotą 

425.180.838,35 zł (plan zrealizowany w 100 
proc.). Większość stanowiły dochody własne 
gminy (prawie 56 proc.). Wydatki budżetowe 
w minionym roku to kwota 435.259.064,24 zł 
(ok. 97 proc. wykonania planu). 

Największe nakłady miasto poniosło 
na oświatę i wychowanie – ponad 183 mln 
zł, czyli ok. 42 proc. ogółu. Miejsce dru-
gie, z kwotą ok. 78 mln zł, zajmuje w tym 
zestawieniu pomoc społeczna – około 18 
procent ogółu. Ponad 60,1 mln zł prze-
znaczono na cele inwestycyjne i remon-
towe, zwłaszcza w dziedzinie transportu 
i infrastruktury. Ubiegły rok przyniósł 
m.in.: przebudowę ulic Witelona i Skarb-
ka, pierwszy etap przebudowy Jaworzyń-
skiej, zakup nowoczesnych autobusów dla 
komunikacji publicznej, przebudowę ulic 
Moniuszki, Galaktycznej, Plutona, alei Orła 
Białego, budowę parkingu i dróg w rejonie 
ul. Klubowej, nowe sieci i drogi na potrze-
by budownictwa mieszkaniowego osiedla 
Piekary B, renowację gmachu Zespołu 
Szkół Elektryczno-Mechanicznych, Akade-
mii Rycerskiej oraz 15 lokalnych inwestycji 
infrastrukturalnych w ramach LBO. 

Radni uchwalili prezydencki projekt 
uchwały zmieniającej tegoroczny budżet. 
Dochody wzrosną o ponad 4,4 mln zł, a wy-
datki o ok. 9,7 mln zł. Zwiększone wydatki 
będą przeznaczone na cele inwestycyjne.

Dzięki zmianie 6 mln zł tra�  na prze-
budowę zatok autobusowych oraz na-
wierzchni jezdni w ciągu ulic Piłsudskiego 

i Sikorskiego na osiedlu Piekary. O kwotę 
200 tys. zł wzrosną nakłady na uzbrojenie 
terenów pod budownictwo mieszkanio-
we na osiedlu Piekary B, 140 tys. tra�  na 
przebudowę ul. Neptuna. O około 220 
tys. zł wzrosną wydatki na zapewniające 
bezpieczeństwo w kamienicach komu-

nalnych instalacje wentylacyjne i remonty 
dachów. 400 tys. zł umożliwi dokonanie 
zmiany pro� lu jezdni łuku ulic Zamiejskiej 
i Nowodworskiej w celu poprawy bezpie-
czeństwa ruchu drogowego. Dodatkowa 
kwota 995 tys. zł zasili roboty budowlane 
i konserwatorskie przy remoncie Akade-
mii Rycerskiej. 

Deficyt, zaplanowany pier-
wotnie na blisko 20 milionów, 
udało się zmniejszyć o połowę. 
Jednocześnie uzyskano tzw. 
nadwyżkę operacyjną w wyso-
kości ponad 23 milionów, która 
jest różnią pomiędzy bieżący-
mi dochodami i wydatkami, 
świadczącą o racjonalnym 
i oszczędnym gospodarowaniu 
publicznymi pieniędzmi.

Podczas dorocznej, uroczystej 
sesji RM (16 czerwca) wręczono 
legnicką nagrodę 
i honorowe odznaki. Laureatem 
� nansowej Nagrody Miasta 
Legnicy (15 tys. zł) jest Legnickie 
Stowarzyszenie Rodzin i Przyja-
ciół Dzieci z Zespołem Downa 
„Otwórz Serce”.
Odznaki „Zasłużonego dla 
Legnicy” otrzymali: Stanisław 
Bednarek, Bronisław Bystryk, 
Bogusława Grabka, Adam Grabo-
wiecki, Władysław Kolanowski, 
Adam Konieczny, Jan Kopcza, 
Jakub Należny, Jerzy Nowakow-
ski, Włodzimierz Przysłupski, 
Zdzisław Szneler, Eugeniusz 
Szydłowski, Robert Urbański 
i Krystyna Zajko-Minkiewicz.

Koszt zadania, pn. „Przebudowa ul. Wrocławskiej – budowa Pla-
cu 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.

Z udziałem Alfredy Dąbrowskiej, prezes zarządu koła Związku Sybiraków 
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Legnica jest od szesnastu lat miastem 
partnerskim ukraińskiego Drohoby-

cza. Dlatego też włączyła się w realizację 
przez Związek Miast Polskich projektu pod 
nazwą „Miasta w transferze polskiego do-
świadczenia decentralizacji na Ukrainę”. To 
projekt współ� nansowany przez Minister-
stwo Spraw Zagranicznych. Celem wizyty 
było zapoznanie się z legnickimi doświad-
czeniami w funkcjonowaniu samorządu, 
by w przyszłości wykorzystać je w działal-
ności władz lokalnych na Ukrainie.

Mer Taras Metyk podziękował za zapro-
szenie i gościnność. – Jesteśmy wdzięczni 
za każde merytoryczne wsparcie na naszej 
drodze ku reformom, także samorządo-
wym – powiedział. –Staramy się je wpro-
wadzać, by zbliżyć się do Europy. Jesteśmy 
bardzo zdeterminowani. A reformy chcemy 
wdrażać mimo, że odbywa to się w czasie 
wojny. Codziennie boleśnie odczuwamy to, 
co dzieje się na wschodzie naszego kraju, 
w Donbasie. Tam zabijają i okaleczają rów-
nież naszych bliskich. Mamy wiele takich 
przykładów. Staramy się pomóc wszystkim 
potrzebującym. Jesteśmy wdzięczni za każ-
dą pomoc z Polski i z Legnicy. Bardzo cen-
ne było dla nas poznanie funkcjonowania 
Legnicy jako organizmu samorządowego. 
Szczególnie interesowała nas organizacja 
i � nansowanie oświaty, a także gospodarka 
odpadami komunalnymi.

Podczas pięciodniowej wizyty goście 
zapoznali się z działalnością spółek komu-
nalnych, zwiedzili bazę MPK, sortownię od-
padów komunalnych i zakład oczyszczania 
ścieków LPWiK. Zwiedzali także miasto 

i spotykali się ze środowiskiem mieszkają-
cych w Legnicy Ukraińców. 

Pan mer ostatnio odwiedził Legnicę 
w 2001 roku. –Jestem pod wielkim wraże-

niem zmian, jakie zaszły w waszym mieście. 
Ufam, że gdy pokój wróci na Ukrainę, bę-
dziemy mogli również rozwijać się coraz 
szybciej – powiedział.

NASI PARTNERZY

N iedługo później, między dzisiejszymi ulicami Okrężną i Sportow-
ców, powstało lądowisko wraz halą dla sterowców. Już w listopa-

dzie 1913 roku grupa szczęśliwców miała okazję przyjrzeć się Legnicy 
z lotu ptaka z pokładu Zeppelina „Sachsen”. W latach 20. i 30. XX w. po 
legnickim nieboskłonie podróżowały samoloty, z pokładów których 

wykonano wiele zdjęć. Większość tra� ała na popularne wówczas 
karty pocztowe. Dziś spoglądamy na nie z sentymentem, podziwiając 
zabudowę miejską sprzed stu lat.

Jak wyglądały początki legnickiego lotnictwa? Jak prezentowało 
się nasze miasto z wysokości kilkuset metrów? Odpowiedzi na te py-

tania uzyskacie na plenerowej wystawie, która prezentowana jest na 
placu Mariackim. A już od 27 czerwca uważnie obserwujcie niebo nad 
miastem. Do 5 lipca w Legnicy trwać będą II Slalomowe Mistrzostwa 
Świata w Motoparalotniarstwie. 

 ■ Marcin Makuch (liegnitz.pl)

Dawniej w Legnicy bujano w obłokach. Niebawem niebo nad miastem znów pełne będzie lotników...

Z perspektywy chmur
 ■ W Pierwszych Śląskich Zawodach Balonowych wzięły udział cztery załogi. W górę wzbił się także 
balon z burmistrzem Arno Charbonnierem na pokładzie. A było to w roku 1909. Nigdy wcześniej 
legniczanie nie mieli okazji podziwiania swego miasta z chmur.

Stare miasto sprzed 1945 r. nie przypomina dzisiejszego.
Wlatach 50. i 60. XX w. wyburzono bowiem setki kamienic 
mieszczańskich

Zakaczawie z lotu ptaka.

Park wystawowy przygotowany na GUGALI w 1927 r.

Wizyta samorządowców z Drohobycza
 ■ Pięć dni trwała robocza, studyjna wizyta mera Drohobycza Tarasa Metyka i szefa wydziału spraw społecznych 
tamtejszego merostwa Iwana Terleckiego w Legnicy. Gości witał i pożegnał w Ratuszu prezydent Tadeusz 
Krzakowski. 

- Mamy prawdziwą satysfak-
cję z możliwości podzielenia 
się z ukraińskim partnerami 
naszym 25-letnim dorobkiem 
funkcjonowania samorządu 
terytorialnego – mówił Tadeusz 
Krzakowski. – Zaproponowali-
śmy im na naszych konkretnych 
przykładach drogę reform de-
mokratycznych i obywatelskich. 
Prezentowaliśmy działalność 
administracji samorządowej, 
funkcjonowanie spółek komu-
nalnych, gospodarkę miasta, 
inwestycje powstałe z udziałem 
środków unijnych oraz życie 
społeczne – dodał prezydent.
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KOMUNIKATY, WAŻNE TELEFONY

Dyżury aptek

Komunikat

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
 ■ Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
– Pogotowie Ratunkowe                                                                                        999, 112, 76 8713286

 ■ Straż Miejska                                                                                                                            986, 76 72 33 180
 ■ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                        76 72 21 392; 76 86 22 021
 ■ 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 Dużej Rodziny, 
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 autobu-
sowych, 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, 
wydawanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych, 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

Te � lmy pokazują, jakie skutki niosą nało-
gi – powiedziała jedna z uczennic, Agata 

Świerbudowicz po obejrzeniu wszystkich 
obrazów krótkometrażowych. – Koniecznie 
trzeba uważać na to, co robimy i nie dać się 
ponieść złudzeniom. Trzeba pomyśleć, za-
nim coś się zacznie.

W wypełnionej po brzegi sali kina Helios 
ogłoszono wyniki konkursu poświęconego 
zapobieganiu problemom alkoholowym 
i narkomanii. Wpłynęło 11 � lmów, zrealizo-
wanych przez uczniów i nauczycieli szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Zwyciężył � lm przygotowany przez 
uczniów CKUiZ. Kolejne miejsca jurorzy 

przyznali realizatorom z I Liceum Ogól-
nokształcącego i V LO. Zwycięski obraz 
w trzech aktach opowiada historię grupy 
uczniów, począwszy od gimnazjum do 
wieku dojrzałego. Mówi o ich marzeniach, 
życiu i błędach, jakie popełniają. W tę opo-
wieść są oczywiście wplecione narkotyki 
i alkohol. Film powstawał kilka dni. Zagra-
ło w nim 10 młodych aktorów. 

- Każdy z nas zetknął się w jakiś sposób 
z alkoholem czy narkotykami – mówi Patry-
cja Zabłotna, jedna z twórców zwycięskiego 
� lmu. – My dajemy jasny przekaz, że to jest 
złe. I dajemy dobry przykład, proponując 
zdrowy styl życia bez nałogów.

Prezydent Tadeusz Krzakowski podkreślił, 
że to przedsięwzięcie Straży Miejskiej bardzo 
dobrze oceniła Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, która przyzna-
ła na ten cel środki � nansowe. - Wasza praca 
nad tymi � lmami jest imponująca – powie-
dział prezydent. – Ważne jest, że lansujecie 
zdrowy styl życia. Życzę wam wielu sukce-
sów. Dodał, że Straż Miejska po raz kolejny 
udowodniła, że nie musi być kojarzona tylko 
z wystawianiem mandatów, bowiem realizuje 
wiele cennych programów pro� laktycznych. 

Omówiono też kalendarz imprez, które 
odbędą się podczas Święta Legnicy. Oba 
środowiska już zapowiadają w nich udział.

Uczniowie CKZiU

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zmienił się harmonogram pracy aptek 
ogólnodostępnych w porze nocnej w dni powszednie, soboty, niedziele oraz 
w święta. Od 1 maja br. całodobowe dyżury,  w tym nocne, pełni tylko 
apteka Arnica (ul. Jaworzyńska 5, tel. 76 852 24 56). 
Rozszerzony został czas pracy apteki Maxfarm działającej w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym (ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76 721 18 88). Pełni ona 
dyżury od poniedziałku do piątku, w soboty, niedziele i święta od godz. 7.00 do 
21.00. Zmiany pozytywnie zaopiniowała Dolnośląska Izba Aptekarska. 

Ekologiczne ciepło
prawie za pół ceny

Legnica przystąpiła do realizacji projektu ograniczenia niskiej 
emisji spalin w ramach programu pilotażowego KAWKA. 
3 czerwca 2015 r. ogłoszono nabór wniosków o udzielanie dotacji ce-
lowej z budżetu miasta na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu 
ochrony środowiska, służących ochronie powietrza, 
polegających na zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym 
na ogrzewanie ekologiczne.

• Do składania wniosków i korzystania z dotacji uprawnione są podmioty 
niezaliczone do sektora � nansów publicznych, w szczególności: osoby 
� zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz 
jednostki sektora � nansów publicznych. Do� nansowaniem mogą zastać 
objęte zadania inwestycyjne zrealizowane od 1 stycznia 2011 roku. Kwo-
ta do� nansowania wyniesie do 45 proc. udokumentowanych zgodnie 
z regulaminem projektu kosztów inwestycji. 

• Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do Regulami-
nu, który dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Legnicy www.legnica.
eu oraz w kancelarii Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pok. 5. 
Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wymienionych w za-
łączniku nr 2 do Regulaminu (oryginały do wglądu).

• Wszelkie informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać 
w wydziale środowiska i gospodarowania odpadami Urzędu Miasta 
Legnicy, pl. Słowiański 8 (III piętro) lub pod numerem telefonu: 
76 72 12 242 (w godzinach 8.00-15.00). 

UWAGA!

prawie z Oscarem
 ■ Krótki � lm zrealizowany przez uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego 
i Zawodowego zwyciężył w konkursie „Zakończ, nim zaczniesz”, zorganizo-
wanym przez legnicką Straż Miejską. Pod koniec maja w kinie Helios odbył się 
pokaz 11 obrazów, które wpłynęły na ten konkurs.

Młodzi lubią Julka
 ■ Urwis z Rynku obchodził pierwsze urodziny. Młodzież z V Liceum Ogól-
nokształcącego, która opiekuje się � gurką, częstowała gości tortem 
i słodyczami. A wszystko to w Dzień Dziecka.

Legnicki Julek miał bardzo słodkie 
urodziny. Minął rok, odkąd stanął przy 
Rynku i legnicka młodzież nie omieszka-
ła tego faktu podkreślić.

- Dbamy o Julka – mówi Aleksander 
Strzelecki, uczeń V Liceum Ogólnokształ-
cącego. - Choć, jak widać, nie potrzeba 
mu poklasku, bo zawsze wokół tej � gurki 
są gromadki dzieci – dodaje z uśmiechem.

- Jest to chyba najczęściej fotografowa-
na � gura w mieście. Dzieci po prostu lubią 
Julka – mówi Edward Dobosz, dyrektor le-
gnickiego liceum.

O tym, jak bardzo to miejsce jest lubia-
ne przez dzieci, opowiedziała nam właści-
cielka pobliskiej kawiarni.

- Nie ma godziny, by dzieci nie było 
przy � gurce. Julek ma robione zdjęcia, 
jest przytulany przez maluchy. Nawet do-
rośli nie potra� ą przejść obojętnie, każdy 
się zatrzyma, popatrzy i najzwyczajniej 
uśmiechnie – mówi pani Aneta z Legnicy.




