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Szkoły Podstawowej nr 4 z Legnicy

Dużo się o nas mówi, ale czy Państwo nas 
znają? Wydział Promocji i Komunikacji Spo-
łecznej powstał z myślą o mieszkańcach, ich 
potrzebach i jeszcze większym zintensyfi ko-
waniu działań promocyjnych miasta. Jak już 
Państwu pisałam na łamach „Legnicy.eu”, 
dla nas informacja wprost i do mieszkańca 
jest najważniejsza!

Nabory do naszego wydziału pokaza-
ły, jak wielu młodych, zdolnych legniczan 
chciałoby dołączyć do naszego zespołu 
(wpłynęło kilkadziesiąt aplikacji). Cieszymy 
się z tego, bo to również świadczy o zaufa-
niu, jakim nas Państwo darzą.

Arkadiusz Rodak – to rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta, polonista, były dziennikarz 
Polskiego Radia. To on sprawnie redagu-
je serwis prasowy i odpowiada na pytania 
dziennikarzy, jest też redaktorem naczel-
nym cenionego przez Państwa miesięcznika 
„Legnica.eu”.

Artur Antkiewicz – kieruje Referatem Ko-
munikacji Społecznej, politolog. Dba o to, by 
nasi pracownicy byli wszędzie tam, gdzie są 
Państwo, bo dokumentowanie życia miasta 
oraz informowanie mieszkańców to główne 
zadania tego referatu.

Małgorzata Banaszkiewicz - główny spe-
cjalista referatu Komunikacji Społecznej, 
grafi k, fotograf. To ona dba, by obraz Legnicy 
zawsze się Państwu podobał. Jej zdjęcia m.in. 
promują Legnicę w Polsce i na świecie.

Michał Kotwa, politolog - nasz specjalista 
od analiz, opracowuje dokumenty prezen-
tujące dorobek samorządu w różnych dzie-
dzinach. Odpowiada również za kontakty z 
mieszkańcami.

Zygmunt Mułek – były dziennikarz, polito-
log, dokumentuje życie miasta, jest wszędzie 
tam, gdzie coś się zmienia. Fotografuje, opi-
suje, rozmawia z mieszkańcami – w tej sferze 
jest naprawdę niezastąpiony.

Beata Kostuś – kampanie promocyjne, na-
sze wydawnictwa i wszystko to, co trafi a do 
rąk turystów - to jej pomysły. Od lat przygoto-
wuje wystawy plenerowe i redaguje Miejski 
Informator Kulturalny. Dba o to, by wiedzieli 
Państwo, co dzieje się w mieście.

Barbara Sielicka – najlepsza wśród kan-
dydatów do pracy w naszym wydziale, była 
dziennikarka ekonomiczna i specjalista od 
mediów społecznościowych. Zadba o dobry 
wizerunek miasta w sieci.

Oto nasz zespół, który – jestem przeko-
nana – spełni Państwa oczekiwania. Wszyscy 
jesteśmy legniczanami, dla których praca jest 
czymś więcej, niż tylko pracą. Zapraszam do 
kontaktu za pośrednictwem mediów spo-
łecznościowych oraz na maila pr@legnica.eu.

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

W Legnicy spada bezrobocie 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, w Legnicy 
w lipcu br. liczba pozostających bez pracy nadal się zmniejszała. 
W czerwcu stopa bezrobocia wynosiła 7,7 procent.

Od szeregu miesięcy obserwujemy 
systematyczne zmniejszanie się po-
ziomu bezrobocia w naszym mieście. 
W styczniu w PUP było zarejestrowa-
nych 4230 osób, a w czerwcu – 3585. 
Przypomnijmy, że przed rokiem bez 
pracy pozostawało o blisko tysiąc legni-
czan więcej. 

Wśród poszukujących zatrudnienia 
większość nadal stanowią kobiety – 

51,8 proc. (1845). W lipcu pracę podjęło 295 bezrobotnych, 45 
rozpoczęło staże aktywizujące i szkolenia. Wśród zarejestrowa-
nych prawo do zasiłku posiadało 606 osób.

W czerwcu stopa bezrobocia w Legnicy wynosiła – 7,7 
proc., w powiecie legnickim – 16,7, w województwie - 9,4, 
a w kraju – 10,3 proc.

 
W oszczędzaniu siła

Kolejne cztery urządzenia do ćwiczeń fi zycznych zainstalo-
wano w siłowni pod chmurką przy ul. Tatrzańskiej. Ta osiedlowa 
instalacja, wybudowana w ramach Legnickiego Budżetu Obywa-

telskiego, została przekazana mieszkań-
com w połowie czerwca tego roku.

Pieniądze na nowe urządzenia (orbi-
tek, steper, twister, biegacz) pochodzą 
z oszczędności uzyskanych podczas 
realizacji tej inwestycji. Przypomnijmy, 
że wcześniej zainstalowano tu specja-
listyczne inne urządzenia do ćwiczeń. 
Wśród nich są: równoważnia, pylon, pra-
sa nożna, wioślarz, biegacz wolnostojący, 
twister i wahadło. Ustawiono także stoliki 
do gry w karty i szachy, ławki i kosze na 

śmieci. Posadzone są drzewka i krzewy. Ta rekreacyjna enklawa 
jest chętnie odwiedzana przez mieszkańców.

Wesołe hydranty

Wąsaty strażak, uśmiechnięty uczeń, czyli oryginalne hy-
dranty, które dodają uroku miastu. Legnickie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji ma pomysły na nietypowe 
zmiany otoczenia. 

Hydrant ustylizowany na strażaka zamontowano przy 
ulicy Witelona, w pobliżu siedziby Państwowej Straży Po-

żarnej. Ma ciekawy kształt 
i nietuzinkową urodę. Urzą-
dzenie wyróżnia się swoim 
wyglądem, nawiązującym do 
lokalizacji. 

Jest to już kolejny niestan-
dardowy hydrant w mieście. 
Pierwszy pojawił się w pobliżu 
Szkoły Podstawowej nr 9 przy 
ul. Marynarskiej. Jego oblicze 
przypomina uśmiechniętego 
ucznia. Urządzenia poddane 
„charakteryzacji” uatrakcyj-
niają otoczenie. Są niebanal-
nym elementem infrastruktu-
ry technicznej.

Słowo wstępne prezydenta Legnicy do książki „Przeżyli, by pamiętać …”, 
której premiera będzie miała miejsce 17 września, podczas odsłonięcia 
pomnika Zesłańcom Sybiru

Szanowni Państwo!

W chwili, gdy do Państwa rąk tra� a niniejsza publikacja, mija 75 lat 
od pierwszych masowych akcji deportacyjnych obywateli polskich z ziem 
wschodnich II Rzeczypospolitej w głąb Związku Radzieckiego. Wielu dzi-
siejszych legniczan tragedia wysiedlenia z ich „małej ojczyzny” dotknęła 
osobiście. O stronach rodzinnych pozostały wspomnienia, przywiąza-
nie do tradycji, pamięć o ludziach, drobne pamiątki. Wspomnienia te są 
szczególne w przypadku Sybiraków. Dramat wysiedlenia był początkiem 
jego kolejnego aktu - wywózki w oddalone rejony ZSRR, gdzie stawali się 
praktycznie darmową siłą roboczą w przemyśle leśnym, celulozowo-pa-
pierniczym, w kopalniach, na polach bawełny. Wielu z nich nie przeżyło 
pracy ponad siły, prymitywnych warunków mieszkaniowych, uciążli-
wych warunków sanitarnych i klimatycznych, głodowego wyżywienia 
i braku fachowej opieki medycznej. 

Pamiętamy o nich i o tych, którzy przeżyli piekło zsyłki na nieludzkiej 
ziemi. Ich niewyobrażalne cierpienia i doznane krzywdy dokumentują 
badania i książki z przejmującymi wspomnieniami, konferencje i wysta-
wy. Przypominają spotkania, obchody rocznic deportacji, tablice okolicz-
nościowe, symboliczne mogiły, nazwy placów, izby pamięci, tytuły hono-
rowego obywatela miasta. 

Te formy pamięci i miejsca wspomnień o deportacjach zwieńczy, 
jakże wymowny w swym artystycznym kształcie i symbolice, monu-
mentalny pomnik ku czci polskich zesłańców Sybiru. Odnajdujemy 
w nich cenne dla potomnych wartości, idee i wzory zachowań.

Tadeusz Krzakowski

  Prezydent Legnicy

To my, legniczanie, Wasi urzędnicy
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Rondo Niepodległości
INWESTYCJE

 ■ Od 1 września Rondo Niepodległości na osiedlu Piekary jest wyłączone 
z ruchu. Utworzono rondo tymczasowe na skrzyżowaniu Sikorskiego 
i Sudeckiej.

Nowa sportowa jakość w SP 6

Testy elementów zarządzania ruchem

Rondo Niepodległości, na którym wyłą-
czono sygnalizację świetlną, jest nieprze-

jezdne zarówno dla kierowców indywidual-
nych, jak i dla autobusów MPK. Pasażerowie 
mogą korzystać z tych samych przystanków, 
ale nastąpiły tymczasowe zmiany obsłu-
gujących je linii. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne szczegółowo informuje pa-
sażerów o zmianach. 

Dostępne dla ruchu są okalające Rondo 
Niepodległości wszystkie tzw. „prawoskrę-
ty”. Prace koncentrują się obecnie na jezd-
niach i chodnikach wokół centralnej wyspy 
ronda. Kolejnym krokiem będzie frezowanie 
asfaltu. 

Rondo tymczasowe na skrzyżowaniu ul. 
Sikorskiego i Sudeckiej zbudowano z usta-
wionych na jezdni nakładek, na których 
zamontowano wyspę z tzw. separatorów. 
Ma ono w organizacji ruchu kluczowe zna-
czenie, także ze względów bezpieczeństwa. 
Samochody, nawet wielkogabarytowe, 
mogą zawracać na jednym pasie ruchu. To 
rozwiązanie ogranicza prędkość pojazdów 
na ul. Sikorskiego. 

Po zakończeniu robót na Rondzie Niepod-
ległości zostanie ono otwarte i rozpocznie 
się przebudowa ul. Sikorskiego na odcinku 
od ronda do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewi-
cza. Wszystkie jezdnie na remontowanej ul. 
Sikorskiego zostaną na ten okres zamknięte. 
Objazd będzie wyznaczony ul. Sudecką.

W ramach tego zadania zbudowany bę-
dzie nowy przystanek autobusowy tuż za 
skrzyżowaniem ulic Sikorskiego i Iwaszkie-
wicza w kierunku Wrocławskiej. Natomiast 
zatoka autobusowa przy Sikorskiego, na-

przeciwko kościoła, będzie gruntownie zmo-
dernizowana. Przystanek na ul. Sikorskiego 
przed skrzyżowaniem z Wrocławską zostanie 
zlikwidowany.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 (al. 
Piłsudskiego) powstał nowoczesny 

kompleks sportowo – rekreacyjny. Dobie-
ga też końca budowa placu zabaw i siłow-
ni plenerowej. 

To kolejna inwestycja w legnickich pla-
cówkach oświatowych modernizująca bazę 
sportową. W SP 6 zbudowano boisko wie-

lofunkcyjne wraz bieżnią i skocznią w dal. 
W jego sąsiedztwie powstało boisko do 
piłki siatkowej. Obydwie te areny i bieżnia 
mają nawierzchnię syntetyczną. 

Na przyszkolnym skwerze powstaje plac 
zabaw oraz siłownia pod chmurką. Wszyst-

kie obiekty połączone są chodnikiem 
z kostki. Ustawiono kosze na śmieci i ławki. 
Wyremontowane oraz częściowo wymie-
nione zostało ogrodzenie. 

Koszt tej inwestycji (Modernizacja bazy 
sportowej dla potrzeb prowadzenia po-
zalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci 
i młodzieży jako elementu programów pro-

fi laktycznych) to około 780 tys. zł. 
W tym nowym kompleksie 

sportowym, powstałym w ramach 
programu standaryzacji bazy 
oświatowej w mieście, będą pro-
wadzone m.in. zajęcia lekcyjne 
i pozalekcyjne w ramach progra-
mów profi laktycznych. Mieszkań-
cy okolicznych osiedli również 
będą tam mogli aktywnie i spor-
towo spędzać wolny czas.

Pod względem jakości i dostępno-
ści infrastruktury sportowej nasze 
miasto jest dolnośląskim liderem. 
Jest to już 17 kompleks sportowy 
zbudowany w ostatnich latach 
w Legnicy. Powstały one np.: w Ze-
spole Szkół Integracyjnych przy 
ul. Wierzyńskiego, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 przy ul. 
Mazowieckiej, ZSO nr 2 przy ul. 
Radosnej, Szkole Podstawowej nr 
7 przy ul. Polarnej, SP 1 przy ul. Ka-
miennej, w Gimnazjum nr 4 w Zam-
ku Piastowskim, Zespole Szkół Sa-
mochodowych przy ul. Słubickiej, 
SP 4 przy ul. Piastowskiej, Gimna-
zjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej, SP 

9 przy ul. Marynarskiej, SP 10 
przy ul. Jaworzyńskiej, SP 18 
przy ul. Grabskiego, Zespole 
Szkół Budowlanych przy ul. 
Grabskiego oraz w V Liceum 
Ogólnokształcącym przy ul. 
Senatorskiej. Funkcję ogól-
nomiejską pełnią obiekty 
Stadionu im. Orła Białego 
wraz z boiskami bocznymi 
i infrastrukturą lekkoatle-
tyczną w parku Miejskim.

w przebudowie

Nowoczesnym i bardzo waż-
nym rozwiązaniem w ukła-
dzie komunikacyjnym Piekar 
będzie budowa ronda typu 
turbinowego na skrzyżowaniu 
ul. Sikorskiego z Iwaszkiewi-
cza. Powstanie tu dodatkowy 
pas ruchu dla pojazdów 
skręcających w prawo z ul. 
Sikorskiego w ul. Iwaszkie-
wicza. Zostanie wymieniona 
konstrukcja jezdni, chodników 
i ścieżek rowerowych.

i ul. Sikorskiego

Przypomnijmy. Przetarg na 
przebudowę ul. Sikorskiego 
- od Ronda Niepodległości 
do ul. Iwaszkiewicza wygrała 
fi rma Berger Bau Polska. Za-
proponowała najniższą cenę 
– blisko 4,2 mln zł. Zadekla-
rowała, że prace potrwają do 
końca października i udzieli 
84-miesięcznej gwarancji.

 ■ Trwa testowanie elektronicznych tablic informacyjnych zainstalowanych na przystankach przy ul. Skarbka, Poczto-
wej, Wrocławskiej i II Armii Wojska Polskiego. Wyświetlają one bieżący rozkład jazdy MPK.

To kolejne elementy instalowane w ra-
mach budowy zintegrowanego systemu 

zarządzania ruchem i transportem publicz-
nym. Dzięki nim docelowo pasażerowie 
oczekujący na autobus uzyskają dokładną 
informację o jego przyjeździe na przystanek. 
Obecnie trwa też wyposażanie 62 autobu-
sów miejskich w komputery pokładowe, 
odbierające, przetwarzające i przesyłające 
informacje o aktualnej lokalizacji autobusów 
do centrali systemu. 

Wcześniej w pięciu newralgicznych punk-
tach miasta – na ulicach Pocztowej, Witelona, 
Wrocławskiej, Jaworzyńskiej i al. Piłsudskiego 
zainstalowane zostały na bramownicach ta-
blice zmiennej treści, które przekażą kierow-
com ważne informacje dotyczące wypad-
ków, objazdów, korków czy też doradzą, jak 
najszybciej dojechać np. do centrum miasta. 
Są one obecnie podłączane do sieci i wkrótce 
również poddane będą testom. 

Budowa zintegrowane-
go systemu zarządzania 
ruchem i komunikacją 
publiczną to ogromna inwe-
stycja, warta 19.630.549,27 
zł. Na jej realizację miasto 
zdobyło w Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych 
w Warszawie 16.533.177,67 
zł unijnego do� nansowania. 
Warto przypomnieć, że 
legnicki projekt spotkał się 
z uznaniem Forum Innowacji 
Transportowych w Krakowie, 
które wyróżniło go „Nagrodą 
Innowacyjności w Transpor-
cie 2012”.
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Witaj, szkoło!
Co czwarty legniczanin jest bezpośrednio związany z oświatą. Mamy ponad 22 tys. przedszkolaków, uczniów i dorosłych słuchaczy oraz ponad 
2,6 tys. nauczycieli i pracowników administracji oświatowej. Włączywszy w to rodziców, można mówić, że Legnica to miasto edukacji.

Perła legnickiego baroku, Akademia Rycerska, nabiera blasku. Największe bogactwo zdobień i wystroju już niedługo będziemy podziwiać 
w jej reprezentacyjne Sali Królewskiej

 ■ Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, jedna z najlepszych w regionie i w kraju szkół zawodowych, był 
1 września br. gospodarzem miejskiej inauguracji roku szkolnego w Legnicy. Przybyły delegacje i poczty 
sztandarowe kilkudziesięciu legnickich placówek oświatowych. Chwilą ciszy uczczono pamięć ofi ar II wojny 
światowej w dniu 76 rocznicy jej wybuchu.

Obecni byli m. in.: poseł Robert Kro-
piwnicki, wiceminister gospodarki Ilona 
Antoniszyn-Klik, przedstawiciele władz sa-
morządowych z prezydentem Tadeuszem 
Krzakowskim oraz radnymi, reprezentanci 
środowisk kombatanckich, partnerzy spo-
łeczni i gospodarczy placówek edukacyj-
nych. Pani minister przekazała bony na za-
kup pomocy dydaktycznych dla miejskich 
szkół zawodowych. 

Inauguracja roku szkolnego to w Le-
gnicy od szeregu lat okazja do szczegól-
nego nagrodzenia uczniów wszystkich 
poziomów szkół, którzy wyróżniają się 
osiągnięciami naukowymi (z wiedzy ogól-
nej i technicznej), artystycznymi i sporto-
wymi. Zostają oni laureatami stypendiów 
i nagród prezydenta Miasta. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski pogra-
tulował uczniom, ich wychowawcom, na-
uczycielom i rodzicom. Kadrze oświatowej 
podziękował za trud włożony w sprawne 
przygotowanie szkół na przyjęcie uczniów, 
którym życzył radości i wspaniałych spo-
tkań z nauką i wiedzą. 

Od września naukę w klasach pierw-
szych szkół podstawowych rozpoczęło 
ponad 1.360 najmłodszych uczniów. Każdy 
pierwszak w szkołach prowadzonych przez 
miasto otrzymał uzyskane od Fundacji PZU 
odblaskowe serduszko, poprawiające bez-
pieczeństwo dzieci na drodze. 

Pierwszy szkolny dzwonek przywitał 
nie tylko uczniów, ale też ich nauczycieli 
i wychowawców. W legnickich placówkach 
oświatowych pracuje ok. 1.700 pedago-
gów. Kadra administracji oświatowej skła-
da się z ok. 900 osób. 

Powrót złoconych koron

Jedna z koron została w całości zrekon-
struowana. Są one umieszczone na 

przeciwległych ścianach, nad przepięk-
nym kominkiem oraz nad miejscem, gdzie 
dawniej widniał cesarki portret. Jego rama 
również została pozłocona, a wnętrze wy-
pełnia złożone z szeregu elementów lustro. 
Płatki złota pokryły także herbowego le-
gnickiego lwa, umieszczonego nad wnęką 
kominka. Elementy złoceń na sztukaterii 

pojawiają się wszędzie tam, gdzie istniały 
one pierwotnie. 

W ostatnich tygodniach w reprezenta-
cyjnej sali układany był parkiet. Zamonto-
wano imponujących rozmiarów i kształtu 
dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Barokowy 
wystrój wnętrza uzupełnią wspaniałe ży-
randole. Są one wiernym odwzorowaniem 
oryginału, który znajduje się w legnickim 
kościele św. Jana Chrzciciela.

Warto dodać, że trwają rów-
nież prace renowacyjne w dru-
giej z reprezentacyjnych sal Akademii 
Rycerskiej – sali maneżowej (zwanej 
ujeżdżalnią) na parterze. Wymienione 
są okna. Ostatnio przeprowadzano 
próby montażu na ścianach specjal-
nych ekranów akustycznych. Do uło-
żenia akustycznych tynków przygo-

towywany jest sufi t. Chodzi o to, by uzyskać 
w pomieszczeniu jak najlepsze warunki dla 
celów np. koncertowych. 

 ■ Z ogromnym pietyzmem renowatorzy przywracają niegdysiejszy blask Sali Królewskiej w legnickiej Akademii Rycer-
skiej. Odnowione i zrekonstruowane są bogate sztukaterie, zdobiące ściany i sufi t. Na swoje godne miejsce wróciły 
dwie pozłocone korony.

Jednorazowe stypendia otrzymało 
104 uczniów. Miasto przeznaczyło 
na nie blisko 55 tys. zł. Prymusów 
ze szkół podstawowych wyróżnio-
no stypendiami po 400 zł, gimna-
zjalistów – po 550 zł, zaś uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych – po 
600 zł. Dodatkowo dwie legnickie 
gimnazjalistki zostały w tym roku 
stypendystkami Fundacji im. Jerze-
go Szmajdzińskiego.

Pierwszy dzwonek rozległ się dla 
19.200 uczniów i 2.800 słuchaczy 
legnickich placówek edukacyj-
nych. Miasto prowadzi 48 placówek 
oświatowo-wychowawczych. To 
właśnie w nich kształci się absolut-
na większość młodych legniczan. 
W ubiegłorocznym budżecie na wy-
datki związane z oświatą, edukacją 
i wychowaniem przeznaczonych 
było ponad 183 mln zł. Subwencje 
i dotacje państwowe nie pokrywają 
potrzeb. Miasto przeznacza więc na 
ten cel dodatkowo rocznie ponad 
60 mln zł ze środków własnych. Do 
89 szkół niepublicznych uczęszcza 
ok. 2.300 uczniów i absolutna więk-
szość dorosłych słuchaczy. Gmina 
dofi nansowuje ich działanie kwotą 
ponad 21 mln zł rocznie.

Pod względem ilościowym w struk-
turze legnickiej oświaty dominują 
szkoły podstawowe. Kształci się 
w nich ponad 6.000 dzieci. W gim-
nazjach – blisko 2.100, w liceach 
ogólnokształcących – ponad 2.200, 
w technikach – ok. 2.100, w zasad-
niczych szkołach zawodowych – ok. 
550, a w placówkach policealnych 
– ok. 2.250. W tym roku ponad po-
łowa absolwentów gimnazjów kon-
tynuuje naukę w technikach i za-
sadniczych szkołach zawodowych, 
by kształcić się w konkretnych 
specjalnościach, poszukiwanych na 
rynku pracy.
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W lipcu Zespół Technicznej Oceny Pro-
jektów zbadał wszystkie wnioski pod 

kątem zgodności z przyjętymi zasadami 
formalno-prawnymi i procedurami. Anali-
zowana była m.in. zgodność z miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, 
sprawdzano, czy są zlokalizowane wyłącznie 
na terenach będących własnością gminy, 
szacowano ich wartość i czas realizacji, gdyż 
wykonanie  każdego zadania musi mieścić się 
w jednym roku budżetowym, a jego koszt nie 
powinien przekroczyć kwoty 200 tys. zł. Ze-
spół Technicznej Oceny Projektów składał się 
z przedstawicieli wydziałów merytorycznych 
Urzędu Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich 
i Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Ostateczną listę 63 projektów rekomen-
dowanych dla całego miasta 11 sierpnia 
br. ustalił, po ich analizie i wcześniejszym 
głosowaniu, Zespół Kwalifi kacji Projektów. 
Zespół składa się z przedstawicieli: Rady 
Pożytku Publicznego, Rady Sportu, Powia-
towej Społecznej Rady ds. Osób Niepeł-
nosprawnych, Legnickiej Rady Seniorów, 
Młodzieżowej Rady Miejskiej, Spółdzielni 
Mieszkaniowej Piekary, Legnickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, a także Rady Miej-
skiej Legnicy i reprezentujących prezyden-
ta specjalistów branżowych.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 paź-
dziernika. Procedurę zakończy wpisanie 
przez prezydenta Legnicy wybranych zadań 
do projektu budżetu miasta na rok 2016.

 ■ W ramach trzeciej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 87 nowych lokalnych 
inwestycji. Ostatecznie 63 projekty trafi ą pod głosowanie legniczan. 

LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

63 projekty LBO tra� ą pod głosowanie legniczan

Przed nami wybór
inwestycji LBO na 2016 rok

Projekty zakwalifi kowane do głosowania

Kolejne etapy tej edycji LBO to: 
prowadzona przez inicjatorów 
kampania promująca projek-
ty w lokalnych środowiskach 
i głosowanie mieszkańców (1-9 
października). Głosujemy wy-
łącznie w formie elektronicznej, 
również w specjalnych punk-
tach do głosowania na terenie 
całego miasta. Każdy głosujący 
legniczanin musi być pełnolet-
ni, musi też podać swój PESEL 
i numer dowodu osobistego. 
Wybierać możemy projekty ze 
wszystkich obszarów. Głosuje-
my tylko raz, dysponując łącz-
nie pięcioma punktami.

Obszar 1 – Północny
1. Budowa miejsc postojowych oraz prze-
budowa chodnika dla mieszkańców osiedla 
bloków przy ul. Bydgoskiej nr 24,26,28 (200 
tys. zł)
2. „Dorośli Dzieciom” – Budowa placu zabaw 
dla dzieci przy ul. Bydgoskiej (200 tys. zł)
3. Przebudowa chodnika przy ul. Akacjowej 
(200 tys. zł)

Obszar 2 – Piekary 1
1. „Zabawowo na Piekarach”. Plac zabaw dla 
dzieci na Piekarach u zbiegu ulic Jaskółczej/
Dąbrówki (200 tys. zł) 
2. Przebudowa nawierzchni drogowej ul. 
Szczygla (200 tys. zł)
3. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. 
Jaskółczej (200 tys. zł)

Obszar 3 – Piekary 2
1. Rozbudowa terenu rekreacyjnego Park 
- Piekary przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyń-
skiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 
(200 tys. zł)
2. Przyjazne przejście przy ul. Brazylijskiej i Pe-
ruwiańskiej (75 tys. zł)
3. Przebudowa boiska do koszykówki przy ul. 
Cichociemnych (200 tys. zł) 
4. Rewitalizacja terenu po szalecie miejskim 
na osiedlu Piekary - ul. Wierzyńskiego (200 
tys. zł)
5. Przebudowa chodnika i budowa miejsc 
postojowych wzdłuż budynków przy ul. 
Gałczyńskiego 24-34 oraz wykonanie 
chodnika przy ul. Gałczyńskiego 45 celem 
połączenia z pieszociągiem przy ul. Piłsud-
skiego (200 tys. zł)
6. Budowa miejsc postojowych wraz z chod-
nikiem i ścieżką rowerową w ciągu ul. Armii 
Krajowej na odcinku od ul. Bat. Zośka do Oku-
lickiego (200 tys. zł)
7. Osiedlowe Centrum Rekreacyjno – Sporto-
we Piekary w rejonie ulic: Baczyńskiego, Pru-
szyńskiego, Worcella (200 tys. zł)
8. Przebudowa ścieżki rowerowej przy al. Pił-
sudskiego od strony południowej - Piekary B 
(200 tys. zł)

Obszar 4 – Kopernik
1. Bezpieczny plac zabaw Szkoła Podstawo-
wa nr 7 (200 tys. zł) 
2. Gwiezdna Arena - Wykonanie widowni 
wraz z zadaszeniem i oświetleniem pod im-
prezy plenerowe przy SDK Kopernik w rejo-
nie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej 
i Koziorożca (200 tys. zł)
3. Pierwsze publiczne pole disc golfowe w Le-
gnicy - rozbudowa infrastruktury sportowej 
na terenie Parku Bielańskiego (26 tys. zł)

Obszar 5 – Zakaczawie
1. Przebudowa nawierzchni drogi we-
wnętrznej od ul. Drukarskiej do Moniuszki 
(200 tys. zł) 
2. Budowa podwórza w obrębie ulic św. 
Trójcy 6-16, Drukarskiej 11, Moniuszki 11 
(200 tys. zł)
3. Budowa mini placu zabaw i utwardzenie 
powierzchni podwórka ul. Wrocławska nr 56-
58 A (200 tys. zł)

4. Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac zabaw 
ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wiel-
kiego, Czarnieckiego (200 tys. zł)
5. „Bolek” ćwiczy razem z nami przy ul. Chro-
brego (200 tys. zł)
6. „Przyjazne podwórko” – zagospodaro-
wanie wnętrza blokowego pomiędzy uli-
cami św. Trójcy, Drukarską i Rzemieślniczą 
(200 tys. zł)
7. Plac zabaw dla dzieci, strefa zielona – wy-
poczynkowa, ul. Kartuska, Daszyńskiego, 
Czarnieckiego (200 tys. zł) 

Obszar 6 - Rejon al. Rzeczypospolitej 
1. Przebudowa pieszociągu ul. Jodłowej 
i dojazd do posesji al. Rzeczypospolitej 133 
(200 tys. zł) 
2. Kraina bezpiecznej zabawy – plac zabaw 
na terenie zielonym przy Szkole Podstawo-
wej nr 19 (90 tys. zł) 
3. Przebudowa chodnika przy ul. Góralskiej 
(200 tys. zł)
4. Budowa chodnika przy ul. Nowodworskiej 
- strona zachodnia (200 tys. zł)
5. Parking na Horyzontalnej (200 tys. zł)

Obszar 7 - Stare Miasto
1. Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. 
Paderewskiego (200 tys. zł)
2. Przebudowa chodnika przy kościele św. 
Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Michała (200 
tys. zł) 
3. Bezpieczny plac zabaw dla uczniów Zespo-
łu Placówek Specjalnych przy ul. Rycerskiej 
(130 tys. zł)
4. Budowa chodnika pomiędzy salą gimna-
styczną Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Murar-
ska) a Skwerem Franciszka Pałki (150 tys. zł) 
5. Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych 
i młodzieży - pomiędzy ul. Złotoryjską, Pie-
karską a Rynkiem (200 tys. zł) 
6. Boisko wielofunkcyjne – teren rekreacyj-
no sportowy na terenie I LO w Legnicy (200 
tys. zł) 

Obszar 8 – Tarninów 
1. Budowa placu zabaw „TBS” przy al. Zwycię-
stwa (200 tys. zł) 
2. Rozbudowa placu zabaw Szkoły Podstawo-
wej nr 18 (200 tys. zł)
3. Przebudowa podwórza u zbiegu ulic Zło-
toryjskiej, Kolbego oraz Wyspiańskiego - „No-
woczesny Tarninów” (200 tys. zł) 
4. Rodzinny park rekreacyjno – sportowy przy 
ulicy Oświęcimskiej (200 tys. zł)
5. Rewitalizacja ścieżki rowerowej ul. Grab-
skiego od ul. Poselskiej do Reja - strona połu-
dniowa (200 tys. zł) 
6. Pierwsze publiczne pole disc golfowe w Le-
gnicy (rozbudowa infrastruktury sportowej 
na terenie Ogrodu Jordanowskiego) przy ul. 
Oświęcimskiej (17,2 tys. zł)

Obszar 9 – Fabryczna
1. Budowa Placu zabaw w obrębie ulic E. 
Plater, K.B. Kominka i Ściegiennego (200 
tys. zł)
2. Przebudowa nawierzchni chodnika ul. No-
wogródzkiej 2-8 (200 tys. zł) 
3. „Fajne miejsce w środku miasta” - budowa 

placu zabaw przy ul. Franciszkańskiej (200 
tys. zł)
4. Oaza spokoju - budowa placu zabaw we 
wnętrzu podwórzowym przy ul. Senatorskiej, 
Żwirki i Wigury, Piastowskiej, Jagiellońskiej 
(200 tys. zł)
5. Zagospodarowanie terenu na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe we wnętrzu bloko-
wym przy ul. Fredry, Batorego, Głowackiego 
i Chojnowskiej (200 tys. zł)
6. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. 
Chojnowska/ Korczaka/ Nowy Świat/ Hutni-
ków (200 tys. zł) 
7. Przebudowa chodnika i zatoki parkingowej 
na odcinku wzdłuż budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 9 (fi lia) przy ul. Krzemienieckiej 1 do 
budynku przy ul Stryjskiej 2-8 (200 tys. zł) 
8. Przebudowa chodników na ulicy Księdza 
Piotra Ściegiennego wraz z budową oświetle-
nia stylizowanego i instalacją koszy na śmieci 
(200 tys. zł) 
9. Budowa zatoki postojowej wraz z chodni-
kiem w ciągu ul. Torowej (200 tys. zł)
10. Zagospodarowanie terenów zielonych na 
cele aktywnego wypoczynku wraz z rozwią-
zaniem komunikacji pieszej przy ul. Stanisła-
wowskiej i Lwowskiej (200 tys. zł)
11. Budowa placu zabaw, wymiana bo-
iska oraz zabudowa urządzeń we wnętrzu 
kwartału otoczonego ulicami św. Wojcie-
cha, Żwirki i Wigury, Książęcą i Franciszkań-
ską (200 tys. zł)
12. Budowa parkingu przy Żłobku nr 3 wraz 
z dojazdem od strony ul. Chojnowskiej (200 
tys. zł) 

Obszar 10 – Asnyka
1. Budowa placu zabaw i dostosowanie tere-
nu do wypoczynku dla osób starszych przy 
ul. Matejki, Hutników, Sejmowej (200 tys. zł) 
2. Budowa chodnika wraz z parkingiem przy 
ul. Marynarskiej (200 tys. zł) 
3. Budowa chodnika przy ul. Asnyka w kierun-
ku ul. Żołnierskiej wraz z elementami uspoko-
jenia ruchu - mini rondo (140 tys. zł)
4. Rewitalizacja wnętrza podwórzowego 
przy ul. Piechoty, Artyleryjskiej i Saperskiej 
(200 tys. zł) 
5. Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Pie-
choty na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. 
Lotniczej – chodnik od strony budynków Ar-
tyleryjska 5 i 7 oraz Lotnicza 18 (200 tys. zł)
6. Publiczne pole disc golfowe (budowa in-
frastruktury sportowej na polanie w Lasku 
Złotoryjskim (26 tys. zł)
7. Przebudowa Ogrodu Jordanowskiego przy 
ul. Artyleryjskiej/ Piechoty (200 tys. zł)
8. Bezpieczny plac zabaw dla dzieci wraz 
z mini siłownią dla młodzieży przy ul. Szwo-
leżerów/ Kawaleryjska (200 tys. zł)

Obszar 11- południowy
1. Budowa siłowni plenerowej przy ul. Goź-
dzikowej (200 tys. zł)
2. Zagospodarowanie terenu wokół placu za-
baw przy ul. Wielogórskiej 68-74 (200 tys. zł) 
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Żywa lekcja historii
 ■ W czwartek (17 września) w 76 rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę odbędzie się uroczystość odsłonięcia 
Pomnika Zesłańcom Sybiru. Ten monument wzniesiony na Placu Sybiraków upamiętnia gehennę naszych rodaków 
i jest jednocześnie lekcją historii dla współczesnych i potomnych.

O budowę pomnika zabiegał Związek Sy-
biraków. Projekt monumentu zaakcep-

towała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeń-
stwa. Jego autor, legnicki artysta Grzegorz 
Niemyjski, zaproponował kompozycję, której 
elementami są wznoszące się szyny z pod-
kładami kolejowymi. Można na nie wejść 
i symbolicznie uczestniczyć w drodze zsyłki 
Polaków. Na podkładach i trzech monu-
mentalnych blokach z granitu umieszczone 
zostały nazwy miejscowości - największych 
skupisk zesłańców: Irkuck, Tobolsk, Tomsk, 
Kołyma, Władywostok, Workuta, Ałma–Ata. 
Na jednym z bloków umieszczony jest napis: 
„Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru w latach 
1940–1956 w hołdzie dla ich męczeństwa 
oraz wierności ideałom wolności i niepodle-
głości -Legniczanie”. Pomnik został podświe-
tlony, co dodatkowo podkreśla jego symbo-
liczną kompozycję.

Monument powstawał w fi rmie Piramida 
pod Strzegomiem. Największe bloki „czer-
wonego” granitu sprowadzono z Ukrainy. 
Właśnie z nich powstały główne elementy 
kompozycji. Najwyższy ma ponad 4 metry 
wysokości i waży około 8 ton. Obrabiany był 
maszynowo przez pokryte diamentem tnące 
liny. Detale, których nie dało się w ten sposób 
wykonać, wykuwali kamieniarze. 

25 maja z udziałem Alfredy Dąbrowskiej, 
prezesa zarządu koła Związku Sybiraków 
w Legnicy, Tadeusza Krzakowskiego – pre-
zydenta Legnicy i Wacława Szetelnickiego – 
przewodniczącego Rady Miejskiej odbyła się 
uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego 
pomnika Zesłańcom Sybiru. Uczestniczyli Sy-
biracy i mieszkańcy.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo już nie-
bawem nasz pomnik stanie w tym miejscu – 
mówiła pani prezes. - Bardzo długo na ten 
moment czekaliśmy.

- Mam wielką satysfakcję, że możemy 
wspólnie uczestniczyć w powstawaniu 
pomnika – powiedział prezydent Ta-
deusz Krzakowski. – Czcimy pamięć 
ofi ar „nieludzkiej ziemi”.

Pomnik wkomponowany jest 
w Plac Sybiraków. Ta część miasta 
zyskała dzięki temu, nowe atrak-
cyjne oblicze. 

Plac Sybiraków jest traktowa-
ny jako dobre miejsce do odpo-
czynku, zwłaszcza w wieczory 
po upalnych dniach. W ramach 
rewitalizacji tej dzielnicy ulica 
Wrocławska została grun-
townie przebudowana na 
odcinku od ul. Kazimierza 
Wielkiego do Czarnieckie-
go. Przebudowano też od-
cinek ul. Kazimierza Wiel-
kiego od Wrocławskiej do 
Czarnieckiego. 

Plac Sybiraków rozciąga się na ob-
szarze ponad półtora tysiąca metrów kwadra-
towych. Jego nawierzchnię pokrywa kostka 

brukowa i zieleń. Rosną tu trawniki, szpalery 
drzew i ozdobne krzewy. Stoją wypoczynko-
we ławki i pojemniki na śmieci. Uliczne jezd-
nie, parkingi, których tu wcześniej nie było, 
a także zjazdy do posesji również wykonane 
są z kostki. Na nowych chodnikach, p o z a 
kostką ,ułożono antypoślizgo-
we płyty. 
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zyskała dzięki temu, nowe atrak-

Plac Sybiraków jest traktowa-
ny jako dobre miejsce do odpo-
czynku, zwłaszcza w wieczory 
po upalnych dniach. W ramach 
rewitalizacji tej dzielnicy ulica 
Wrocławska została grun-
townie przebudowana na 
odcinku od ul. Kazimierza 
Wielkiego do Czarnieckie-
go. Przebudowano też od-
cinek ul. Kazimierza Wiel-
kiego od Wrocławskiej do 

Plac Sybiraków rozciąga się na ob-
szarze ponad półtora tysiąca metrów kwadra-
towych. Jego nawierzchnię pokrywa kostka 

są z kostki. Na nowych chodnikach, p o z a 
kostką ,ułożono antypoślizgo-
we płyty. 

W tym rejonie wcześniej nie istniała kanali-
zacja. Obecnie cały plac posiada instalację 
odbierającą wodę deszczową. Powstało 30 
nowych miejsc parkingowych, w tym trzy dla 
osób niepełnosprawnych. Cały teren oświe-
tlają latarnie, a sam pomnik posiada nocną 
instalację podświetlającą. 

Koszt przebudowy ul. Wrocławskiej, bu-
dowy Placu Sybiraków i pomnika Zesłańcom 
Sybiru” to ponad 2 mln zł. Fundacja Polska 
Miedź przyznała darowiznę w kwocie 250 
tys. zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
budowy pomnika. 

 Uroczyste odsłonięcie pomnika poprzedzi (11 września) kon-
ferencja poświęcona sybirackiej historii. Na Placu, a później 
także w Rynku będzie można oglądać ekspozycję plene-
rową pt. Legniccy Sybiracy. Wydarzeniom tym towarzyszą 
ponadto premiery dwóch wydawnictw: „Legniccy Sybiracy” 
i „Przeżyli, by pamiętać …”.
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To było upalne lato. Żar lał się z nieba. 
W Legnicy zresztą padł rekord. 8 sierpnia 

termometr pokazał 38 stopni. 
Szukaliśmy ochłody i wytchnienia. Naj-

częściej na kąpielisku Kormoran oraz na 
basenach przy ul. Stromej i Radosnej. Fre-
kwencja była ogromna. Ale też dużo się tam 
działo. Na Kormoranie Grill Party z zapa-
chem pieczonych mięsiw, mnóstwo zabaw 
i gier dla dzieci. Był też tradycyjny konkurs 
rzeźby w piasku i turnieje piłkarskie. Dzieci 
i dorośli się nie nudzili. Wypoczywali aktyw-
nie i bezpiecznie.

Chodziliśmy odetchnąć do parku. Zaglą-
daliśmy do mini zoo, podziwiać piękne pta-
ki i ogrody. Ale też odpocząć na leżankach, 
ustawionych tego lata, zjeść lody, wypić na-
pój przy barze, który zawitał tutaj w letnim 
sezonie.

Dzieci spędzające wakacje w mieście 
miały bardzo ciekawe i pełne atrakcji pół-
kolonie. Miejskie instytucje zapewniły im 
atrakcje kulturalne. Były także inne rozryw-
ki, których nie sposób wymienić. Cieszyło 
nas bardzo i dawało ulgę przejście przez 
bramki wodne ustawione na ulicy Naj-
świętszej Marii Panny. Po raz pierwszy od 
lat na ulice wyjechały polewaczki. 

Żegnaj lato na rok. 

Lato w mieście też może być przyjemne
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Senioralne lato w legnickim parku
LEGNICZANIE

 ■ Grupa pań i panów „trzeciego wieku”, skupionych w Centrum Seniora LCK, w szczególny sposób promuje niezwykłe 
walory parku Miejskiego, korzystając jednocześnie z jego uroków.

- Pomysł, który nazwaliśmy Senioralne 
lato w legnickim parku, zrodził się przed 
dwoma laty – mówi pani Elżbieta Chuchol-
ska. – W tym wyjątkowym i bliskim sercom 
legniczan miejscu organizowaliśmy już wiele 

imprez. Seniorzy mogą się dzięki temu inte-
grować. Spędzamy tu, zwłaszcza latem, dużo 
czasu. Aktywnie uprawiamy parkową rekre-
ację. Gramy w bule, badmintona, tenisa. Let-
nie upały nam nie przeszkadzały. 

Seniorzy nie potrafi ą odmówić sobie czę-
stych odwiedzin i spacerów w parku. Czynią 
to w sobie właściwym, wykwintnym stylu. 
Parkowe przechadzki nie mogą się odbywać 
bez odpowiedniego stroju. Obowiązkowe są 

kapelusze. Damy noszą stosowne suk-

nie z eleganckiej epoki. Nieodzowne są ręka-
wiczki i przeciwsłoneczne parasolki.

A może by tak przyłączyć się do tego to-
warzystwa? Jest na to czas także w plenerach 
wrześniowych. 

Złote Dzieci podbiły Paryż
Zespół Taneczny „Złote Dzieci” 

zdobył Grand Prix na Międzyna-
rodowym Festiwalu Talentów Viva 
la France w Paryżu. Młodzi artyści 
z legnickiego Domu Kultury Koper-
nik w Legnicy nie mieli sobie rów-
nych wśród zespołów Europy. 

W trwającym tydzień międzyna-
rodowym festiwalu uczestniczyła 
blisko 60-osobowa grupa młodych 
tancerzy z zespołów „Złote Dzieci”, 
„Złote Dzieci Mini” i „Spectro”. Zapre-
zentowali widowiska „Alicja w krainie 
disco” i „Żywioły”.

- Jesteśmy dumni i szczęśliwi, ale 
też trochę zmęczeni – mówiła po 
powrocie do Legnicy pani Monika 
Kuligowska, założycielka i trenerka 
zespołu. – Staraliśmy się jak najlepiej 
zaprezentować w Paryżu nasz kraj i Le-
gnicę. I udało się. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy nas wspierali w drodze do 
tego sukcesu.

Już po pierwszym konkursowym 
przeglądzie było wiadomo, że legnic-
ki zespół zdecydowanie wyróżnia się 
różnorodnością stylów tanecznych, 
strojami, rekwizytami scenicznymi 
i przygotowaniem choreografi cznym. 
Reprezentuje bardzo wysoki poziom. 

- To była wielka przygoda dla dzieci – 
dodaje pani Monika. – Zwiedzały Paryż ze 
wspaniałymi zabytkami i wieżą Eiffl  a, były 

w Disneylandzie. Bardzo im się po-
dobały warsztaty taneczne prowa-
dzone przez wybitnych fachowców. 
A na koniec - ta nagroda. Jesteśmy 
naprawdę szczęśliwi. 

Biegiem po miłość
 ■ Przez znajomych nazywany jest 
„Białym Kenijczykiem”, bo zawsze 
marzył, by dogonić tamtejszych 
biegaczy. W tym celu wziął udział 
w programie „I Ty możesz zostać 
maratończykiem”. Tam poznał 
swoją drugą połówkę i teraz wspól-
nie zaszczepiają w legniczanach 
miłość do biegania.

Rafał Srokowski, prezes Klubu Sportowe-
go Feniks Legnica, jest organizatorem odby-
wającej się w parku Miejskim Parkowej Go-
nitwy. To cykl biegów – legnickie Grand Prix 
dla całych rodzin, organizowany przez Fe-
niks Legnica. Ze swoją drugą połową – We-
roniką Machowską, zachęcają do biegania 
latem i zimą. W zimowym, I Biegu Mikołaj-
kowym, udział wzięło prawie 270 osób. Ale 
kiedy Rafał zaczynał przygodę z bieganiem, 
ten sport jeszcze nie był taki popularny.

- Trenuję, a tu ludzie po policję dzwonią 
– myśleli, że coś ukradłem i teraz uciekam – 
wspomina z uśmiechem. Wówczas nie było 
też łatwe noszenie sportowych leginsów…

- Nierzadko kończyło się to dla niego 
wyzwiskami. Teraz coraz więcej ludzi biega, 
częściej pisze się o tym także w mediach, 
a społeczeństwo staje się coraz bardziej 
otwarte na biegaczy. W Legnicy z miesiąca 
na miesiąc ich przybywa - dodaje.

W bieganiu nie ma dróg na skróty

Rafał biega od 2001 roku, z kolei jego 
dziewczyna, Weronika, od 6 roku życia bie-
rze udział w biegach na orientację. Teraz 
wspólnie motywują się do treningów. 
- Nie zawsze jest ochota, aby wyjść i bie-
gać. Wówczas powtarzamy sobie „nie 
ma, że boli, nie chce mi się” i idziemy 
biegać. To samo chcemy przekazać le-
gniczanom. Forma sama się nie zbuduje, 

a w bieganiu najważniejsza jest systema-
tyczność – podkreśla Rafał.

Dlatego też Feniks Legnica od 2009 roku 
prowadzi darmowe zajęcia biegowe za-
równo dla amatorów, jak i doświadczonych 
biegaczy (obecnie w każdą sobotę pod na-
zwą BiegamBoLubię). Osoby, które z nimi 
zaczynały, teraz biegają maratony. Wśród 
uczestników bardzo liczną grupę stanowią 
legniczanki, które polubiły taką formę zor-
ganizowanych zajęć. Dlaczego więc, biega-
jąc dla zdrowia, nie przyłączyć się do nich?

 » Parkowa Gonitwa odbędzie się 19 

września w parku Miejskim w Legnicy
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Jestem w szoku! Jestem przeszczęśliwy! 
- wzruszony Szymon Ruczyński, 15-latek 

z Białowieży, nie mógł uwierzyć w to, że 
główna nagroda Grand Prix 23. Legnickiej 
Akademii Filmowej powędrowała w jego 
ręce! I to drugi rok z rzędu. 

W ubiegłym roku dostał główną 
nagrodę za fi lm „Szach”, a i w tym roku 
jury, złożone z profesjonalnych fi lmow-
ców, nie miało wątpliwości, że zrobiony 
przez Szymona fi lm „Pęd” jest najlepszy 
z najlepszych. 

Szymon animował swój obraz na 
dwóch planach jednocześnie, co jest 
niemałym wyzwaniem dla początkują-
cego fi lmowca. - To trudne i wymaga-
jące zadanie - mówił Stanisław Lenar-
towicz, znakomity polski fi lmowiec, jeden 
z wykładowców LAF. Dzieło Szymona opo-
wiada o tym, że nieprzemyślane, podyk-
towane negatywnymi emocjami decyzje, 
mogą mieć w życiu tragiczne skutki. Dla 
zdolnego nastolatka tworzenie fi lmów ani-
mowanych to prawdziwa pasja. - Robię je 
także w domu, na domowym komputerze 
- przyznał. 

Zwycięzca otrzymał bardzo ciekawą 
nagrodę - profesjonalną lalkę służącą do 
konstrukcji animacyjnych, z dodatkowym 
sprzętem. To zawodowe i bardzo kosztow-
ne urządzenie, pomagające w pracy profe-
sjonalnym animatorom. 

- Wszystkie fi lmy, które podczas LAF wy-
konały dzieci i młodzież, są niesamowite, 
wspaniałe, bardzo wartościowe. Gdyby była 
taka możliwość, nagrodziłabym każdy jeden 
- powiedziała przewodnicząca jury, Aniela 
Lubieniecka. 

Spośród najmłodszych uczestników 
wyróżniono: Emilię Jaworską, Natalię 
Komarnicką, Urszulę Marciniak, Laurę 
Pawlik, Jakuba Załęckiego i Aleksan-
drę Mandziej. Za najbardziej pracowitą 
uczestniczkę warsztatów animacji lalkar-
skiej uznano Helenę Stańczyk. 

Uroczysty pokaz fi lmów, które po-
wstały podczas LAF oraz wręczenie 
nagród, odbyły się w sobotni wieczór 
(22 sierpnia) w kinie Piast. - Bez was, 
kochani uczestnicy, Legnica nie byłaby 
miejscem, w którym przez ostatnie dni 
trwało wielkie święto animacji - powie-
działa Jadwiga Zienkiewicz, wiceprezy-
dent Legnicy. (Współpraca: ego LCK)

Grand Prix LAFZ prac Rady Miejskiej Legnicy
 ■ 27 lipca odbyła się XI sesja Rady Miejskiej Legnicy. Radni podjęli wiele istotnych uchwał. 

KULTURAAKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Dodatkowe ulgi na bilety MPK od 1 stycznia

Jedną z nich była uchwała zmieniająca 
ustalenia ceny i opłat za usługi przewo-

zowe, uprawnienia do przejazdów ulgowych 
w komunikacji miejskiej świadczone przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 
w Legnicy. Oznacza to zwiększenie o 10 proc. 
(z 40 proc. do 50 proc.) ulgi na przejazdy dla 
seniorów i uczniów. Według szacunków prze-
woźnika, zmiany te spowodują obciążenia dla 
budżetu gminy w wysokości ponad 730 tys. 
zł. Ulgi będą obowiązywały od 1 stycznia. 

Podjęto też uchwałę doty-
czącą utworzenia wraz z Po-
wiatem Legnickim wspólnego 
stanowiska rzecznika konsu-
mentów. W tej sprawie pod-
pisane zostało ze starostwem 
stosowne porozumienie. Od 
września Miejski Rzecznik 
Konsumentów (biuro na par-
terze Urzędu Miasta) udziela 
porad mieszkańcom Legnicy 
i całego powiatu. Radni jed-
nogłośnie przyjęli program 
ochrony środowiska dla mia-
sta Legnicy do 2020 roku. 
Podjęli też uchwałę o ustano-
wieniu roku 2016 Legnickim 
Rokiem Benjamina Bilsego 
– w ramach obchodzonej 17 sierpnia przy-
szłego roku 200 rocznicy urodzin tego 
znakomitego skrzypka, kompozytora i dy-
rygenta.

Z porządku obrad zdjęto uchwały do-
tyczące utworzenia Rodzinnego Domu 
Dziecka i Domu Pomocy Społecznej oraz 

ich statutów. Ma to związek z przyjęciem 
przez Sejm ustawy regulującej obecny 
schemat funkcjonowania tych jednostek. 

Powołano ponadto zespół opiniujący 
kandydatów na ławników oraz odrzucono 
skargę na działalność dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnicy. 

Mieszkańcy Legnicy mogą spotykać się 
w ważnych dla siebie sprawach z radnymi 
podczas pełnionych przez nich dyżurów. 
Dyżury mają miejsce w Biurze Rady (UM, II 
piętro, pok. 225). 
Przewodniczący RM Wacław Szetelnicki 
– 21 września, godz. 12.00-14.00, wice-

przewodniczący Benedykt Ksiądzyna 
– 7 wrzesnia, godz. 12.00-14.00, wiceprze-
wodniczący Jacek Kiełb – 14 września, 12 
października, godz. 12.00-14.00. 
Wojciech Cichoń – 11 września, godz. 
10.00-14.00, Ewa Czeszejko-Sochacka – 
15 września, godz. 13.00-16.00, Mirosław 
Jankowski – 18 września, godz. 10.00-
14.00, Stanisław Kot – 22 września, godz. 

13.00-16.00, Maciej Kupaj – 25 września, 
godz. 10.00-14.00, Sławomir Masojć – 29 
września, godz. 13.00-16.00, Grażyna 
Pichla – 2 października, godz. 10.00-14.00, 
Anna Płócieniczak – 6 października, 
godz. 13.00-16.00, Jarosław Rabczenko – 
9 października, godz. 10.00-14.00, Lesław 
Rozbaczyło – 13 października, godz. 
13.00-16.00.

 ■ Kilkunastoosobowa delegacja ukraińskich urzędników gościła (28 lipca) w Legnicy. Spotkanie w Urzędzie Miasta było 
jednym z punktów bogatego, studyjnego programu w ramach projektu „Dialog obywatelski - współpraca samorzą-
dów - lepsza jakość usług publicznych”. Przedsięwzięcie realizuje Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej.

- Otwartość legnickich urzędników na-
straja nas bardzo pozytywnie. Potrafi cie 
mówić o sukcesach, ale też o ewentualnych 
porażkach. Nic nie ukrywacie, jesteście szcze-
rzy i takich was zapamiętamy – powiedziała 
Natalia Kliuchyk, zastępca dyrektora Ogól-
noukraińskich Stowarzyszeń Rad Wiejskich 
i Osiedlowych.

Zagadnienia, które szczególnie intere-
sowały naszych gości reprezentujących ob-
wody: Kijowski, Zaporoski, Czernihowski, 

Samski, Połkowski i Dniepropietrowski, to 
struktura legnickiego urzędu oraz inwesty-
cje, m.in. z dziedziny zagospodarowania od-
padów i pozyskiwania odnawialnych źródeł 
energii.

Gospodarz spotkania zwrócił uwagę, że 
to nie pierwsza wizyta ukraińskich samorzą-
dowców w Legnicy. - Nasz region wydaje 
się ciekawy nie tylko ze względu na walory 
turystyczne. Mamy sprawnie działający sa-
morząd, który staje się wzorem dla młodej 

ukraińskiej demokracji – mówił Tadeusz Krza-
kowski, prezydent Legnicy.

Po spotkaniu w Ratuszu delegacja odbyła 
krótki spacer po mieście. Zwiedziła Rynek, uli-
cę Najświętszej Marii Panny, Basztę Głogow-
ską i okolice Zamku Piastowskiego.

Samorządowcy z Ukrainy w Legnicy

Dyżury radnych Rady Miejskiej

dla Szymona Ruczyńskiego

Jury festiwalu pierwszą nagrodę 
w kategorii 10-13 lat przyznało Ka-
rinie Gomółce za fi lm „Ornitolog”. 
Drugie miejsce zdobyła legniczan-
ka Maria Kulisz za „Piórka”. W ka-
tegorii od 14 do 17 lat zwyciężyła 
Marta Grzegorek z fi lmem „Ko-
niuszkiem pióra”. Wśród 18-latków 
i starszych fi lmowców za najlepsze 
uznano obrazy Joanny Antonie-
wicz („Percepcja” i „Pozory”) oraz 
Anny Siecińskiej („Hokus - Pokus”). 
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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 Środowiska i Gospodarowania Odpadami (tel. 76 72 12 340) 
m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny poziom hałasu, 
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, rejestracja psów ras agresyw-
nych, deklaracje „śmieciowe”, harmonogramy wywozu odpadów, edukacja 
w dziedzinie segregacji odpadów.

 ■ 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 praw-
nych, 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 pozaren-
towych, 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

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zmienił się harmonogram pracy aptek ogólno-
dostępnych 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 i tanie ogrzewanie
To się nam opłaci

Legnica wdraża projekt ograni-
czenia niskiej emisji spalin w ramach 
programu pilotażowego KAWKA. 
W czerwcu ogłoszony został nabór 
wniosków o udzielenie dotacji na 
realizację inwestycji zmieniających 
ogrzewanie paliwem stałym na 
ekologiczne. Wpłynęło już ponad 
180 takich wniosków. 

Wnioski weryfi kowane są na bie-
żąco pod względem kompletności 
i prawidłowości wypełnienia. We 
wszystkich przypadkach służby 
Urzędu Miasta wyliczają koszty 
kwalifi kowane przedsięwzięcia 
oraz efekt ekologiczny zrealizowa-
nej inwestycji. 

Kolejnym etapem procedury 
przyznawania dotacji, trwającym od 
początku września, jest wizja w lo-
kalach, w których wykonano ekolo-
giczne inwestycje. O dokładnych da-
tach planowanych oględzin Urząd 
Miasta informuje zainteresowane 
osoby telefonicznie lub pisemnie. 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku 
przez komisję, po przeprowadzonej 
wizji, będzie podstawą do zawarcia 
umowy cywilno-prawnej pomiędzy 
Gminą Legnicą a wnioskodawcą 
o przyznanie dotacji celowej na re-

alizację przedsięwzięcia polegające-
go na zmianie sposobu ogrzewania.

Warto przypomnieć, że wyso-
kość dofi nansowania wynosi do 45 
proc. udokumentowanych kosztów 
kwalifi kowanych inwestycji, jednak 
nie więcej, niż 5.000 zł, m.in. dla 
osób fi zycznych. Dotacje będą przy-
znawane do wysokości środków za-
planowanych na ten cel w budżecie 
miasta w danym roku budżetowym. 
W przypadku ich wyczerpania, nie-
zrealizowane wnioski zostaną roz-
patrzone w pierwszej kolejności 
w następnym roku budżetowym. 

Twórca legnickiego dziennikarstwa był... poznaniakiem
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 ■ Legnicka prasa początkami sięga dwóch wieków wstecz. Najdłużej wydawana gazeta ukazywała się tu ponad 60 lat. 
To właśnie dzięki „Liegnitzer Tageblatt” powstało wiele opracowań, dotyczących historii miasta i regionu. Po wojnie 
na pobicie rekordu szanse miało jedynie „Słowo Polskie”, ale pismo upadło.

Historyczny 
przegląd prasy

W tym roku przypada okrągły jubileusz 70-lecia powojennej le-
gnickiej prasy. 27 sierpnia 1945 r. została wydana pierwsza na 

Dolnym Śląsku polska gazeta codzienna. Do 43. numeru włącznie 
„Pionier”, bo taki tytuł przyjęło czasopismo, ukazywał się w Legnicy. 
Od 15 października redakcję i drukarnię przeniesiono 
do Wrocławia. Historia „Pioniera” nie trwała jednak 
długo. Już w listopadzie następnego roku, po plebi-
scycie wśród czytelników, gazeta zmieniła tytuł na 
„Słowo Polskie”. Wybór ten wynikał z faktu, iż taki 
tytuł wydawano przed wojną we Lwowie, a znaczna 
część wrocławian pochodziła właśnie z tego miasta. 
Wskutek przejęcia przez niemieckiego wydawcę, 
„Słowo Polskie” dopełniło żywota w 2003 r.

Korzenie sięgają Habsburgów

Legnicka prasa ma jednak znacznie dłuższy 
rodowód. Już podczas wojen śląskich w mieście 
ukazało się pismo „Gelehrten Neuigkeiten Schle-
siens” („Uczone Wiadomości Śląskie”). Pierwot-
nie Neuigkeiten sympatyzowało z Habsburga-
mi, jednak po zwycięstwie Prus szybko przeszło 
na stronę Fryderyka Wielkiego, jednocześnie 
zmieniając nazwę na „Neue Fortsetzung der 
Gelehrten Neuigkeiten Schlesiens” („Nowa Kon-
tynuacja Uczonych Wiadomości Śląskich”). Uka-
zywało się w latach 1741-1742 pod redakcją dr Lindnera, lekarza 
z Jeleniej Góry, i było pierwszą pruską publikacją w Legnicy.

Ale za twórcę legnickiego dziennikarstwa należałoby uznać po-
chodzącego z Poznania Johana Ernsta Doencha. W 1810 r. otrzymał 
on dziesięcioletnią koncesję na otwarcie drukarni w Legnicy. Miasto 
w tym czasie stało się stolicą jednej z czterech śląskich rejencji. Każda 
z nich rozpoczęła wydawanie własnego dziennika urzędowego, in-
formującego głównie o nowych aktach prawnych. Pierwszy numer 
„Amtsblatt der Königlichen Liegnitzschen Regierung von Schlesien”, 
drukowanego przez Doencha, ukazał się 4 maja 1811 r. Jednak nie 
ograniczał się on tylko do podawania treści urzędniczych rozporzą-
dzeń, ale także opisywał najświeższe wydarzenia.

Pierwszy dziennik w dziejach miasta

W 1836 r. ukazał się pierwszy numer tygodnika „Liegnitzer Stadt-
blatt”. Począwszy od 1862 r. gazeta zaczęła wychodzić trzy razy w 
tygodniu: w niedziele, wtorki i piątki. Na początku 1866 r. Heinrich 
Hermann Krumbhaar nabył tytuł oraz drukarnię od dotychczasowego 
wydawcy von Scheibnera. Dzięki nowemu właścicielowi pismo zaczę-
ło bardzo szybko się rozwijać, nabierając coraz większego znaczenia. 
Od października 1866 r. wydawano je codzienne. Dzięki temu gazeta 
stała się pierwszym dziennikiem w dziejach miasta. W 1874 r. redakcję i 
drukarnię usytuowano w kamienicy tuż przy Bramie Chojnowskiej. Ro-
snące znaczenie gazety znalazło swój wyraz również w nowym podty-
tule „Liegnitzer Tageblattt, który pojawił się po raz pierwszy 10 marca 
1881 r. W krótkim czasie wyparł on zupełnie pierwotny tytuł i od 10 
stycznia 1886 r. pismo istniało już tylko jako „Liegnitzer Tageblatt”. Pod 
redakcją radcy handlowego Hermanna Krumbhaara, a po jego śmier-

ci w 1909 r. jego synów Heinricha i Kurta, gazeta nabrała rozmachu 
i wykroczyła daleko poza ramy lokalne, osiągając pozycję czasopisma 
dolnośląskiego. Krąg wiernych czytelników nie ograniczał się już tyl-
ko do Legnicy, ale sięgał również do sąsiednich miast, a także bardziej 

odległych okolic całego kraju.

Smutne wnioski

Heinrich Krumbhaar zmarł 11 maja 1939 r. w Legnicy. Kierownictwo 
w fi rmie przejął jego syn Herbert. Wydawnictwo oraz druk „Liegnitzer 
Tageblatt” Krumbhaar prowadził do momentu wkroczenia do Legnicy 
wojsk radzieckich. Późnym wieczorem 4 sierpnia 1945 r. zakład, wcze-
śniej splądrowany, padł ofi arą płomieni. Dziś nie ma śladu po budynku, 
w którym mieściła się siedziba gazety najdłużej ukazującej się w dzie-
jach Legnicy. Dzięki jej istnieniu o wiele łatwiej obecnie jest historykom 
poyzskiwać informacje dotyczące przeszłości Legnicy. W początkach 
istnienia gazety fotografi a raczkowała, a zdjęcia dziennikarz musiał 
zastąpić bardzo szczegółowym opisem. Dzięki temu z łamów pozna-
waliśmy szczegóły wydarzeń, dokładne opisy budynków, na własnej 
skórze czuliśmy siłę wiatru czy zapach powietrza podczas miejskich 
imprez. Dzisiejsza prasa informacyjna i sprawozdawcza nie jest już tak 
dokładna. W przyszłości historycy będą musieli poszukiwać także in-
nych źródeł.

 ■ Marcin Makuch (liegnitz.pl)
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Od 15 października redakcję i drukarnię przeniesiono 

zywało się w latach 1741-1742 pod redakcją dr Lindnera, lekarza 

odległych okolic całego kraju.

Przypomnijmy też, że do skła-
dania wniosków i korzystania 
z dotacji uprawnione są podmio-
ty niezaliczone do sektora � nan-
sów publicznych, w szczególności: 
osoby � zyczne, wspólnoty miesz-
kaniowe, osoby prawne, przed-
siębiorcy oraz jednostki sektora 
� nansów publicznych. Do� nanso-
waniem mogą zastać objęte zada-
nia inwestycyjne zrealizowane od 
1 stycznia 2011 roku. 

Początki legnickiej prasy sięgają miejskich 
dzienników urzędowych

Liegnitzer Tageblatt to najdłużej 
ukazująca się lokalna gazeta

Pionier to pierwsza powojenna gazeta 
w Legnicy i na Dolnym Śląsku

Początki legnickiej prasy sięgają miejskich 
dzienników urzędowych

Pionier to pierwsza powojenna gazeta 
w Legnicy i na Dolnym Śląsku




