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Tytuł dzisiejszego felietonu to nie moje 
dzieło. Jeden z regionalnych portali tak wła-
śnie podsumował odbywającą się w Legnicy 
konferencję szkoleniową dla przedsiębior-
ców, właścicieli małych i średnich � rm.

Do tego, że warto wystartować w wy-
ścigu po środki unijne przekonywali: 
prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
Tadeusz Maćkała, prezes Agencji Roz-
woju Regionalnego Arleg i Rafał Jur-

kowlaniec, prezes Legnickiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. Obecność 
Ilony Antoniszyn-Klik, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Gospodarki sprawiła, że 
o legnickiej konferencji mówiono nie tyl-
ko w lokalnych mediach. Mówiono dużo 
i dobrze – o innowacji, szansach dla regio-
nu – i tych wykorzystanych i które przed 
nami. Wypełniona sala konferencyjna Inku-
batora Przedsiębiorczości z pewnością była 
dowodem na to, że przedsiębiorcy są na 
linii właśnie takiej retoryki i dobrych relacji. 
Bez narzekania, wiecznego wmawiania, że 
to jest źle, tamto niedobrze i nic się nie uda. 
Oj uda się, uda. I to jak!

Ta sala zachwyca 

We wrześniu na su� cie w Sali Królewskiej Akademii Ry-
cerskiej zawieszony został trzeci, ostatni już żyrandol. Są one 

wiernymi kopiami oryginału, który przed 
wielu laty z Akademii tra� ł do kościoła św. 
Jana. Każdy waży po 120 kilogramów. Wy-
konane są ze szlachetnego mosiądzu. Zdo-
bią je kryształowe sznury, złożone z tysięcy 
lśniących elementów.

Sala ma bogate, wspaniale odrestaurowa-
ne sztukaterie, liczne złocenia, imponującą 
parę dwuskrzydłowych drzwi. Blisko 400 m2 
podłogi pokrywa dębowy parkiet. Niezwykle 
bogate jest zdobienie ścian, kryształowych 

luster i ogromnego kominka. Między oknami zawisły przepiękne 
kinkiety. Przestrzeń prawdziwie królewska. 

 
Siedemdziesiąt lat I LO

I Liceum Ogólnokształcące skończyło 70 lat. Mury tej elitarnej 
legnickiej szkoły opuściło ponad 8,5 tysiąca absolwentów. Wśród 
nich wielu znanych i uznanych nie tylko w kraju. 

- Naszą chlubą jesteście wy, nasi absolwenci – mówiła Hali-
na Tamioła, dyrektor szkoły. – Wywarliście duży wpływ na ży-
cie w mieście i w kraju. Pierwsze liceum jest naprawdę szkołą 

wielu możliwości.
Wśród wybitnych absolwentów są m.in.: 

Tomasz Kot – aktor teatralny i � lmowy, 
Waldemar Krzystek – reżyser � lmowy i te-
atralny, Roland Rowiński – reżyser � lmowy, 
Tadeusz Samborski – poseł na Sejm II i IV 
kadencji, twórca Stowarzyszenia Kulturalne-
go „Krajobrazy” w Legnicy, Elżbieta Szmyt-
ka – śpiewaczka operowa, wybitna polska 
sopranistka, Ewa Szuszkiewicz – profesor 
astro� zyki Uniwersytetu Szczecińskiego, 
Cezary Suszyński – profesor Szkoły Głównej 

Handlowej w Warszawie, Beata Tadla – dziennikarka radiowa i te-
lewizyjna, Daniel Waszkiewicz – kapitan kadry narodowej w piłce 
ręcznej, uczestnik Olimpiady w Moskwie, Tomasz Wójcik – poseł 
na Sejm III kadencji, Ryszard Wrzaskała – muzyk, kompozytor, dy-
rygent „Mazowsza” w latach 1967-1969.

Zguby pod młotek

Wszystkie 73 przedmioty wystawione do licytacji przez Biu-
ro Rzeczy Znalezionych w Urzędzie Miasta znalazły nabywców. 
Do miejskiej kasy wpłynęło 2.709 zł.

Na licytację przyszły tłumy ludzi. Walka 
o wystawione rzeczy była momentami bar-
dzo zacięta. Najwięcej, bo 620 zł, nabywca 
zapłacił za markowy rower. Jego cena wy-
woławcza wynosiła 187,5 zł. I właśnie rowe-
ry cieszyły się największą popularnością. 
Sprzedano ich 15. Kołpaki samochodowe 
poszły średnio po 50 zł, damskie torebki - 5 
zł, a portfele - 7,5 zł. Poszukiwanym narzę-
dziem okazała się wkrętarka, bo nabywca 
zapłacił za nią aż 60 zł. 

Wystawione na licytację przedmioty 
przeleżały w magazynach Biura Rzeczy Znalezionych po kil-
ka lat. Nikt się po nie zgłosił i dlatego zgodnie z przepisami 
tra� ły pod młotek. 

Gospodarczy sojusz dla Legnicy. Można?

Szanowni Państwo!

W roku 2015 już po raz trzeci legniczanie mogą współdecydować o tym, na 
jakie cele zostaną wydane pieniądze Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 
W głosowaniu wybieramy nowe projekty, które zostaną wykonane w 2016 
roku. Dzięki nim Legnica będzie jeszcze lepsza, piękniejsza i bardziej przyjazna. 

Inicjatywa LBO obudziła ogromne zaangażowanie mieszkańców Legnicy, 
wyzwoliła ich potencjał i obudziła potrzebę współdziałania.

Obecnie dobiega końca realizacja zwycięskich zadań drugiej edycji LBO. 
Znalazły się wśród nich kolejne place zabaw, parking, nowe chodniki oraz 
obiekty sportowe i rekreacyjne. Gwiazdami tego rozdania obywatelskiego 
budżetu stały się siłownie plenerowe. Właśnie te obiekty natychmiast 
przyciągnęły wielu miłośników rekreacji, którzy z przyjemnością korzystają 
z nowoczesnych instalacji do ćwiczeń. Są wśród nich dzieci, młodzież, dorośli 
i seniorzy, są osoby niepełnosprawne. 

Tegoroczne efekty inwestycji LBO cieszą lokalne społeczności. Zachęcają 
do jeszcze szerszego włączenia się we wspólną pracę. 

Pragnę podziękować za zaangażowanie i kreatywność projektodawców 
i wolontariuszy. Dziękuję tysiącom osób głosujących i wszystkim legniczanom, 
z którymi wspólnie zmieniamy nasze otoczenie. 

Tadeusz Krzakowski

Prezydent LegnicyPrezydent Legnicy

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji 

Społecznej Urzędu Miasta Legnicy
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WYDARZENIA

Polak, Węgier – dwa bratanki Odmieniony teren 
przy Wrocławskiej ■ Z o� cjalną wizytą w Legnicy przebywał (25 września 2015 r.) ambasador Węgier w Polsce, dr Ivan Gyurcsik wraz 

z małżonką Zsuzsanną. Z węgierskimi gośćmi oraz wiceprzewodniczącą Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, 
senator Dorotą Czudowską spotkał się w Ratuszu prezydent Tadeusz Krzakowski. 

 ■ Rekordowy rok - 110 nowych słuchaczy, w sumie już ponad 400. Atrakcyjne zajęcia i nowe wyzwania. Legnicki 
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zainaugurował już po raz 
dziewiąty nowy rok akademicki. 

Rozmawiano o możliwościach współpra-
cy naszego miasta z węgierskimi part-

nerami w dziedzinie kultury, wymiany mło-
dzieżowej, turystycznej, w dziedzinie sportu 
i gospodarki. Płynną polszczyzną pan amba-

sador, notabene szef grupy zagranicznych 
dyplomatów mówiących po polsku, poin-
formował o obchodzonym w przyszłym 
roku w naszym kraju Roku Kultury Węgier-
skiej. Zbiegnie się on z 60 rocznicą węgier-
skiej rewolucji. – W 1956 roku Polacy okazali 

nam wielką przyjaźń, zrozumienie i wsparcie 
– powiedział. – Zawsze o tym pamiętamy, 
jak również o tym, że Polak i Węgier to dwa 
bratanki … Zaproponował, że w związku 
z rocznicą w Legnicy można zorganizować 
np. przeglądy � lmów fabularnych poświę-
conych tamtym tragicznym wydarzeniom. 

Gospodarz spotkania zapoznał gości 
z historią, kulturą i gospodarką Legnicy. 

Podkreślił, że jest bardzo otwarty na part-
nerską współpracę w wielu dziedzinach. 

– Legniczanie i Węgrzy powinni się bliżej 
poznawać, a nasze miasto bardzo chętnie 
będzie się wymieniać doświadczeniami – 
mówił Tadeusz Krzakowski, wyrażając prze-
konanie, że za tą pierwszą wizytą pana am-
basadora przyjdą kolejne. 

Węgierscy goście złożyli kwiaty pod po-
mnikiem Zesłańcom Sybiru, zwiedzali Le-
gnicę, a wieczorem wzięli udział w poświę-

conej Węgrom wystawie, przygotowanej 
w Ośrodku Diagnostyki Onkologicznej. 

Z roku na rok ta uczelnia staje się coraz po-
pularniejsza i nie ma się czemu dziwić. – Tutaj 
jest fajnie i wesoło – mówi Helena Szadkow-
ska, słuchaczka drugiego roku. – Nikt nikogo 
do niczego nie zmusza. Rozwijamy się, pozna-
jemy, zaprzyjaźniamy. Jest wiele ciekawych 
zajęć: języki, muzyka, wycieczki, zumba. Będę 
tu studiowała dopóki sił starczy. 

Rok akademicki UTW otworzył prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. - Życzę państwu 
udanej przygody z nauką – mówił. – Uniwer-
sytet jest ważnym elementem kształcenia 
w naszym mieście. Cieszy mnie, że rozwija 
się w takim tempie, a Legnica jest miastem 
przyjaznym seniorom – dodał. 

Legnicki Uniwersytet Trzecie-
go Wieku przy Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicz-
nego przy ul. Lotniczej działa 
już 9 lat. Jest samorządową, 
publiczną placówką kształce-
nia ustawicznego aktywizującą 
osoby starsze. Słuchaczami są 

emeryci i renciści bez względu na poziom 
wykształcenia. Działalność tej uczelni opiera 
się na aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, 
społecznej i � zycznej słuchaczy. Uniwersy-
tet oferuje wykłady i seminaria kierunkowe 
z zakresu psychologii, nauk społecznych 
i � lologiczno-historycznych, pro� laktyki 
prozdrowotnej, a także wykłady z różnych 
dziedzin nauki. Studenci mogą brać udział 
w wielu zajęciach grupowych, rozwijających 
indywidualne zainteresowania, takich, jak: 
lektoraty językowe, zajęcia komputerowe, 
dotyczące historii sztuki, gimnastyki umysłu, 
plastyczne, muzyczne (m. in. śpiew chóral-
ny), taneczne, ruchowe czy literackie. 

Studiują dopóki starczy sił

INWESTYCJE

 ■ Na legnickim osiedlu Piekary „B” 
zakończyły się kolejne inwestycje 
drogowe. Zbudowana została 
ulica Szarych Szeregów wraz 
z łącznikiem do ul. Pileckiego 
i oświetleniem, a także ostatnie 
odcinki ulic Pileckiego i Batalionu 
Zośka. Wszędzie powstała nowa 
kanalizacja deszczowa.

Nowe ulice wyłożone są kostką beto-
nową. Zbudowano chodniki i oświe-

tlenie. Koszt tej inwestycji to ponad milion 
złotych. Na wszystkich ulicach, w trakcie 
ich powstawania, Legnickie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji własnym 
staraniem budowało instalację sanitarną 
i sieci wodociągowe. Dzięki temu cały 
teren posiada podstawowe uzbrojenie in-
frastrukturalne. Drogi na Piekarach „B” to 
kolejna inwestycja służąca mieszkańcom 
oraz umożliwiająca rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i infrastruktury w tej 
nowej części miasta.

Przypomnijmy, że od szeregu lat 
gmina konsekwentnie realizuje zadanie 
pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych 
pod budownictwo mieszkaniowe – sieci 
i drogi na Osiedlu Piekary Jednostka 
„B”. Zbudowana została sieć ulic wraz 
z pełną infrastrukturą (jezdnie, chodniki, 
oświetlenie, kanalizacja deszczowa, do-
jazdy). Zdecydowanie podnosi to wartość 
i atrakcyjność inwestycyjną tych terenów, 
umożliwia rozwój budownictwa mieszka-
niowego i towarzyszących mu usług han-
dlowych czy zdrowotnych, powstawanie 
rekreacyjnych enklaw zieleni, parkingów 
i ścieżek rowerowych. Odpowiada też na 
społeczne potrzeby mieszkańców.

Miasto wspólnie z partnerami zainwe-
stowało w osiedlowe drogi na Piekarach 
„B” kilkanaście milionów złotych. Zbudo-
wano ulice: Jankowskiego, Powstańców 
Warszawy, Kedywu, Okulickiego, Pilec-
kiego, Hubalczyków, Batalionu Zośka 
i Szarych Szeregów. 

Nowe miasto
na Piekarach B

Nowe jezdnie, chodniki, parkingi, skwer 
z drzewkami, krzewami i ławkami. Za-

kończył się kolejny etap przebudowy ul. Wro-
cławskiej w okolicach Urzędu Skarbowego. 

W tej części miasta zbudowano nowy pas 
jezdni na ul. Wrocławskiej, który pozwala 
bezpiecznie i wygodnie wjechać pod Urząd 
Skarbowy. Powstał w miejscu chodnika, który 
przeniesiono w głąb terenu. Otoczenie zupeł-
nie zmieniło się dzięki zaaranżowaniu przed 
nowym gmachem US pięknego skweru. 

W ramach tej inwestycji już kilka miesięcy 
temu przekazano użytkownikom przebudo-
wany parking przy ul. Jordana na 22 miejsca. 

W kierunku ul. Jordana powstała nowa droga 
z kostki betonowej o długości 220 metrów 
(szerokość jezdni 6 m). Zbudowane zosta-
ły obustronne chodniki z kostki (szerokość 

2-2,75 m). Na odcinku od ul. Wrocławskiej do 
Jordana powstały kolejne 52 miejsca postojo-
we (w tym dla osób niepełnosprawnych). 

Warta ok. 1,2 mln zł inwestycja „Budowa 
układu komunikacyjnego dla obszaru ak-
tywizacji gospodarczej i społecznej między 
ul. Wrocławską – Zieloną i ul. Jordana – Orła 
Białego w Legnicy” połączyła gmach Urzędu 
Skarbowego z miejskim układem komunika-
cyjnym, jednocześnie go usprawniając. 

Kładka nad ul. Pocztową

Kładka dla pieszych nad ul. Pocztową została gruntownie 
odnowiona. Koszt inwestycji to ponad 467 tys. zł.
Prace rozpoczęły się pod koniec lipca tego roku. Zakres 
objął m.in.: wzmocnienie konstrukcji, naprawy elemen-
tów betonowych, malowanie zabezpieczające przed 
korozją i renowacyjne, a także konserwację łożysk wałko-
wych, wymianę elementów odwodnienia i nawierzchni 
z żywic syntetycznych. 
Kładka nad ul. Pocztową pomalowana została ciepłymi 
kolorami, nawiązującymi do miejskich barw. Nawierzch-
nie z żywic syntetycznych chronią przed poślizgiem. 
W ostatnim czasie to kolejna zmodernizowana kładka dla 
pieszych w naszym mieście.
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 ■ Zakończyła się budowa nowoczesnej sortowni odpadów zmieszanych 
w legnickiej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Takie urządzenia, jak na naszym składowisku, pracują m.in. w Australii, 
Anglii czy Dubaju. 

Pod tym względem Legnica dołączyła 
więc do światowej czołówki. Niebawem 

rozpoczną się kolejne inwestycje, które jesz-
cze bardziej unowocześnią i tym samym 
zwiększą ilość odzyskiwanych odpadów, 
a także - co bardzo ważne - poprawią jakość 
środowiska. 

Podczas roboczego spotkania na składo-
wisku prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Józef Wasinkiewicz 

poinformował o zakończeniu budowy I eta-
pu sortowni odpadów zmieszanych, kolej-
nych planowanych inwestycjach oraz zaku-
pie nowoczesnej śmieciarki. W spotkaniu 
uczestniczył prezydent Tadeusz Krzakowski, 
który uruchomił instalację. 

Budowa sortowni rozpoczęła pod ko-
niec maja. Najpierw utwardzono plac, na 
którym później zamontowano urządzenia 
do mechanicznego sortowania odpadów 
zmieszanych. Będą one mogły przerobić na 
jednej zmianie w ciągu roku 50 tys. ton, czyli 
tyle, ile obecnie wytwarzają mieszkańcy Le-
gnicy i okolicznych gmin. Jak będzie działała 

sortownia? Odpady będą przenośnikami 
dostarczane do bębna o średnicy 3 m i dłu-
gości 14,5 m (jeden z najdłuższych w kraju), 
gdzie zostaną posegregowane. Część bio-
logiczna (frakcja poniżej 90 mm) zostanie 
przetransportowana do kompostowni. Po-
zostałe odpady tra� ą do sortowni odpadów 
surowcowych albo, w zależności od jakości, 
na składowisko. Koszt tej inwestycji to po-
nad 3 mln 700 tys. zł. 

- Planujemy kolejne inwestycje zwią-
zane z sortownią odpadów zmieszanych 
– poinformował prezes Wasinkiewicz. – 
Będzie to m.in. kabina wstępnego sorto-
wania, dzięki czemu powstaną nowe miej-
sca pracy i jeszcze bardziej zwiększy się 
ilość odzyskiwanych surowców. Koszt tej 
inwestycji to około 860 tys. zł. 

Komunalna spółka planuje kolejne, 
m.in.: rozbudowę i zadaszenie sortowni, 
budowę bio� ltrów dla kompostowni czy 
urządzenia do wytwarzania paliw alterna-
tywnych. Szacowany koszt tych przedsię-
wzięć to około 30 mln zł. 

Przypomnijmy, że w minionym roku na 
składowisku uruchomiono nowoczesną 
sortownię odpadów surowcowych, która 
kosztowała prawie 10 mln zł. 

LPGK zaprezentowało też swój najnow-
szy zakup. To nowoczesna i ekologiczna 

śmieciarka do zbiórki i transportu głównie 
odpadów biodegradowalnych. Może jedno-
razowo przewieźć 50 metrów sześciennych 
tych śmieci. Kosztowała ok. 900 tys. zł. 

Na składowisku
instalacja z górnej półki

EDUKACJA

Światowe technologie
 ■ W Urzędzie Miasta podpisano (15 września br.) list intencyjny w sprawie otwarcia Cen-
trum Demonstracyjno-Szkoleniowego � rmy Abplanalp na terenie Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Legnicy. Sygnatariuszami porozumienia są: prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego – Zbigniew Kałuża oraz czło-
nek zarządu Abplanalp Consulting – Paweł Matejak.

To kolejne porozumienie zawierane 
przez miasto z podmiotami przemysło-

wymi, służące wdrażaniu nowych techno-
logii w procesie kształcenia zawodowego. 
Uczniowie CKP korzystają już z maszyn 
sterowanych numerycznie przekazanych 
przez � rmę Winkelmann. 

Działalność legnickiego Centrum De-
monstracyjno-Szkoleniowego będzie oparta 
na wykorzystaniu obrabiarek sterowanych 
numerycznie amerykańskiej � rmy Haas oraz 
obrabiarek elektroerozyjnych Mitsubishi 
Electric, oferowanych przez � rmę Abplanalp. 

Koncepcja Centrum powstała dzięki do-
brej współpracy Urzędu Miasta, Centrum 
Kształcenia Praktycznego i � rmy Abplanalp 
i będzie realizowana wspólnie przez CKP 
i Abplanalp Consulting - wyłącznego dystry-
butora obrabiarek Haas oraz elektrodrążarek 
Mitsubishi Electric.

Powstający ośrodek podniesie poziom na-
uczania, dzięki zwiększeniu liczby aktualnie 
posiadanych przez CKP w Legnicy obrabiarek 

Haas. Dostarczenie dodatkowych nowych 
maszyn zwiększy możliwości nauczania 
w zawodach związanych z obróbką skrawa-
niem. 

W Centrum umieszczone zostaną także 
dwie obrabiarki elektroerozyjne Mitsubi-
shi Electric. Dzięki temu CKP w Legnicy bę-
dzie pierwszą placówką w Polsce, mogącą 
wykorzystywać w kształceniu tę nowocze-
sną technologię, a w przyszłości umożliwi 
edukację w dziedzinie obróbki elektroero-
zyjnej. 

Uczniowie legnickiego CKP, jako jedyni 
w kraju będą mogli zdobyć doświadczenie 
w obsłudze obrabiarek elektroerozyjnych 
jednego z najlepszych światowych produ-
centów. 

Paweł Matejak, reprezentujący � rmę Ab-
planalp, podkreślił, że najlepsi uczniowie po 
przejściu procedur egzaminacyjnych i otrzy-
maniu certy� katów tra� ć mogą do ich � rmo-
wej bazy potencjalnych pracowników god-
nych polecenia. 

W przeciwieństwie do innych miast, Legnica nigdy nie zlikwidowała szkół zawodowych. To się opłaciło.

w legnickim szkolnictwie zawodowym

Celem przedsięwzięcia jest pod-
niesienie poziomu kształcenia 
przyszłych operatorów obrabiarek, 
którzy dzięki temu poprawią swoje 
perspektywy na wymagającym 
nowoczesnego przygotowania rynku 
pracy - mówił prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - Funkcjonowanie tak 
nowoczesnej placówki w strukturze 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
wzbogaci miejską ofertę edukacyjną, 
kierowaną do młodzieży z Legnicy 
i regionu, podejmującej naukę zawo-
du. Ułatwi to również przedsiębior-
com w regionie znalezienie wysoko 
wykwali� kowanych pracowników 
– powiedział. Prezydent dodał, że 
w tym roku szkolnym po raz pierw-
szy ponad połowa absolwentów 
gimnazjów postanowiła kształcić się 
w szkołach technicznych i zawodo-
wych. To bardzo korzystny trend. 

Otwarcie Centrum zaplanowane 
jest jeszcze w tym roku. Miasto 
przeznacza na tę innowacyjną 
inwestycję 100.000 zł. Środki 
zainwestowane przez Abplanalp 
to kwota ok. 1,5 mln zł, z czego 
wartość samych maszyn (2 obra-
biarki Haas i 2 elektrodrążarki) 
wynosi ok. 1,3 mln zł. 
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Piękne miejsce
do pamiętania

 ■ Podniosła i pełna wzruszeń uroczystość. Przybyły setki legniczan 
różnych pokoleń. Plac Sybiraków wypełnił się po brzegi. 17 września 2015 roku, w 76 rocznicę agresji 
Związku Radzieckiego na Polskę, w Legnicy odsłonięto i poświęcono pomnik Zesłańcom Sybiru.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele św. Trójcy, celebrowaną w in-

tencji Sybiraków i ich rodzin przez biskupa 
legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego. 
– Niech ten pomnik będzie dla nas wszyst-
kich nauczycielem godnego życia – mówił 
w homilii Ordynariusz Diecezji Legnickiej. 
Uczestniczyły poczty sztandarowe służb 
mundurowych i organizacji kombatanc-
kich, a ceremonia miała wojskową oprawę. 

Wszyscy uczestnicy, na czele z orkie-
strą Komendy Wojewódzkiej Policji we 
Wrocławiu, kompanią honorową 10. Bry-
gady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa 
i sztandarami przeszli na plac Sybiraków. 
To tutaj, z inicjatywy Koła Związku Sybira-
ków w Legnicy, przy wsparciu prezydenta 
miasta i jego służb oraz do� nansowaniu 
Fundacji KGHM Polska Miedź, w ciągu roku 
wzniesiono monument. Stanął na specjal-
nie zbudowanym przez miasto, pięknym 
skwerze, nazwanym placem Sybiraków. 

Uroczystość zgromadziła setki miesz-
kańców miasta. Obecni byli przedstawiciele 
władz województwa, parlamentu – z senator 
Dorotą Czudowską, poseł Małgorzatą Seku-
łą-Szmajdzińską, posłami Ryszardem Zbrzy-
znym i Robertem Kropiwnickim, hierarcho-
wie kościołów różnych wyznań, samorządu 
- z prezydentem Legnicy Tadeuszem Krza-
kowskim i przewodniczącym Rady Miejskiej 
Wacławem Szetelnickim. Przybyli przedsta-
wiciele sąsiednich miast i gmin, wojska, poli-
cji, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb 
mundurowych, stowarzyszeń, organizacji 
i wszystkich legnickich szkół. 

Podziękował też wszystkim, którzy przy-
czynili się do realizacji idei pomnika, także 
Fundacji KGHM Polska Miedź, reprezen-
towanej na uroczystości przez jej prezesa 
Marka Bestrzyńskiego. Mieszkańców Za-
kaczawia prosił o roztoczenie codziennej 
opieki nad nowym placem i pomnikiem. 

Aktu odsłonięcia pomnika dokona-
li: pani Alfreda Dąbrowska, prezes Koła 
Związku Sybiraków w Legnicy i działacz 
tej organizacji Tadeusz Koszarski wraz 
z prezydentem Tadeuszem Krzakow-
skim, przewodniczącym Rady Miejskiej 

Wacławem Szetel-
nickim i prezesem 
zarządu Fundacji 
KGHM Polska Miedź 
Markiem Bestrzyń-
skim. 

Monument został 
następnie poświęco-
ny przez Ordynariu-
sza Diecezji Legnickiej 
Biskupa Zbigniewa 

Kiernikowskiego, któremu towarzyszy-
li: Włodzimierz Juszczak – Ordynariusz 
Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej Ukra-
ińskiego Kościoła Greckokatolickiego, 
Waldemar Pytel – Zwierzchnik Diecezji 
Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Au-
gsburskiego i ksiądz Mitrat Sławomir 
Kondratiuk z Kurii prawosławnej Diecezji 
Wrocławsko-Szczecińskiej. 

Przy dźwiękach werbli i trzykrotnej salwie 
kompanii honorowej odbył się apel pamięci, 
przywołujący wszystkich pomordowanych 
za polskość i poległych za Ojczyznę. U stóp 
pomnika złożono dziesiątki wieńców i wiąza-
nek kwiatów.

Gdy o� cjalna uroczystość już się kończy-
ła, jeden z mieszkańców tej części miasta, 
pan Mieczysław Jamrozik, 

poprosił Sybiraków i prezydenta Krzakow-
skiego o wypuszczenie w niebo białych go-
łębi, które w klatce przyniósł pod pomnik. 
I gołębie rzeczywiście uleciały w niebo. 

Wyraźnie wzruszony pan Mieczysław 
powiedział: - Mamy teraz piękne miejsce 
do pamiętania. A gołębie niech lecą i opo-
wiadają ludziom o pokoju. 

Dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkowe, 
zgromadziło setki ludzi dobrej woli 
i z pewnością zyska rangę historycz-
ną – powiedział prezydent Tadeusz 
Krzakowski, dziękując Sybirakom za 
ich świadectwo tragicznych losów 
narodu polskiego. – Są Państwo 
kwintesencją patriotyzmu. Po gehen-
nie wschodu w Legnicy znaleźliście 
Ojczyznę. Tutaj budowaliście swój 
dom na pokolenia. Miasto na zawsze 
zachowa dla Was wdzięczność. 
Wspólnie wznieśliśmy pomnik ku czci 
tych, którzy przeżyli i tych, którzy na 
zawsze pozostali na nieludzkiej ziemi 
– mówił prezydent. 
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Siła naszych głosów
 ■ Place zabaw, siłownie, enklawy wypoczynku, chodniki, boiska, parkingi. 
Sami wiemy, czego chcemy i to właśnie wybieramy.

D zięki Legnickiemu Budżetowi Obywa-
telskiemu i zaangażowaniu legniczan 

zmieniamy miasto, wzbogacamy najbliższą 
nam przestrzeń, by żyło się wygodniej, zdro-
wiej i lepiej. Mówiąc krótko, LBO to jest to. 

W drugiej edycji Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego powstały: centrum rekre-
acyjno – sportowe przy ul. Żwirki i Wigury, si-
łownia przy ul. Tatrzańskiej na osiedlu Piekary 
A, teren rekreacyjny przy Szkole Podstawo-
wej nr 20, zmodernizowano boisko przy ul. 
Oświęcimskiej i zbudowano plac zabaw w SP 
9. Powstały także: plac zabaw wraz z boiskiem 
do koszykówki przy ul. Goździkowej, siłownia 
pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 
(ul. Kartuska), chodnik przy ul. Struga i park 
kalisteniczny w parku Miejskim. W trakcie 
realizacji jest parking przy ul. Wielkiej Niedź-
wiedzicy.

Wszystkie te obiekty oglądać możemy na 
specjalnej wystawie plenerowej u zbiegu uli-
cy Złotoryjskiej i Rynku. 

Padł rekord w głosowaniu! 

Wyniki głosowania mieszkańców 
nad projektami trzeciej edycji 
LBO, wraz z ich analizą, zaprezen-
tujemy w listopadowym numerze 
naszego magazynu miejskiego. 

chodniki - ul. Struga

park kalisteniczny - Park Miejski

plac zabaw - Szkoła Podstawowa nr 9

boisko - ul. Oświęcimska

plac zabaw i boisko do koszykówki - ul. Goździkowacentrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Żwirki i Wigury

siłownia zewnętrzna - ul. Tatrzańska siłownia pod chmurką przy 
Szkole Podstawowej nr 1 - ul. Kartuska

teren rekreacyjny - przy Szkole Podstawowej nr 20
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Spółki komunalne z dobrymi wynikami. Więcej pieniędzy na miejskie inwestycje

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
 ■ Na wrześniowej sesji (28 września) miejscy radni przyjęli m.in. informację prezydenta Legnicy o przebiegu wykonania 
budżetu miasta za pierwsze półrocze 2015 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta, wykonaniu 
planów � nansowych miejskich instytucji kultury za pierwsze półrocze oraz o wynikach działalności spółek z udziałem 
gminy w roku 2014.

W pierwszym półroczu 2015 miasto od-
notowało nadwyżkę budżetową w wy-

sokości ponad 28 milionów złotych. O taką 
kwotę dochody przewyższyły wydatki. 

Wszystkie spółki komunalne, których 
stuprocentowym lub prawie stuprocento-
wym właścicielem jest gmina, a więc LPGK, 
LPWiK, SAG i MPK (94,88 proc.) wypraco-
wały dodatni wynik � nansowy o łącznej 
wartości ponad 900 tys. złotych. Sytuacja 
� nansowa gminnych spółek jest stabilna, 
a ich wyniki w pełni satysfakcjonujące. Za-
rządy spółek komunalnych są jednoosobo-
we, a nakłady poniesione na zrealizowa-
ne przez nie inwestycje infrastrukturalne 
przekroczyły w 2014 roku kwotę 16 mln zł. 
Jednocześnie skutecznie pozyskiwały one 
środki unijne. 

Radni większością głosów przyjęli pre-
zydencki projekt uchwały zmieniającej bu-
dżet roku 2015. Pozwoli to między innymi 
na zwiększenie nakładów na przebudowę 
ulicy Jaworzyńskiej o 2 mln zł, co służyć 
będzie przyspieszeniu prac i rozszerzeniu 
ich zakresu jeszcze w tym roku. Na przebu-
dowę zatoki autobusowej przy ul. Piastow-
skiej będzie można 
przeznaczyć 150 ty-
sięcy. Rozszerzy się 
zakres robót przy 
ulicy Struga, towa-
rzyszących realizo-
wanej tam inwestycji 
LBO (chodniki). Na 
ulicy Chojnowskiej 
przebudowany bę-
dzie chodnik i miej-
sca parkingowe (154 
tys. zł). Przebudowa-
ny zostanie pieszo-
ciąg przy ul Marsa. 
Możliwe będzie roz-
poczęcie prac nad 
dokumentacją funk-
cjonalno-użytkową 
zabytkowego Teatru Letniego w parku 
Miejskim, gdzie w przyszłości może po-
wstać np. unikalne w skali subregionu Cen-
trum Nauki i Techniki im. Witelona. Noc-
ną iluminację otrzyma barokowy gmach 

I Liceum Ogólnokształcącego, co podniesie 
turystyczną atrakcyjność Legnicy. Kwota 
100 tys. złotych umożliwi rozpoczęcie prac 
nad rewitalizacją i rozbudową kompleksu 
basenowego przy ul. Stromej.

Rada Miejska podjęła uchwałę o zmia-
nie inkasenta obsługującego targowisko 
przy al. Zwycięstwa. Pełniący dotychczas 

tę funkcję MKS Miedź Legnica zastąpi Mło-
dzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sió-
demka. Rada wybrała również 41 ławników 
do legnickich sądów Rejonowego i Okręgo-
wego na kadencję 2016-2019.

Tysiące legniczan
na ulicznych imieninach

Z ŻYCIA MIASTA

 ■ W sobotę, 12 września, legniczanie już po raz czternasty świętowali Imieniny 
Ulicy Najświętszej Marii Panny. Przybyły tysiące gości - zarówno z Legnicy, jak 
i z innych miast, którzy bawili się przy trzech scenach muzycznych i kramach 
oferujących lokalne specjały.

To jedno z największych świąt legnic-
kich. Każdy mógł znaleźć coś dla 

siebie. Organizatorzy przygotowali wie-
le atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Na 
trzech scenach rozbrzmiewała muzyka 
folkowa, jazzowa, rockowa, kubańska 
i podwórkowa. Grali lokalni muzycy oraz 
specjalnie zaproszeni artyści, m.in. Jose 
Torres & Hawana Dreams.

Razem z gośćmi imieniny świętował 
prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
który powitał tłumy przyjaciół „soleni-
zantki” i życzył wszystkim dobrej zaba-
wy. Obecne też były m.in. Małgorzata 
Szmajdzińska - poseł na sejm i Dorota 
Purgal, zastępca prezydenta Legnicy.

Imieniny rozpoczął występ Wolsz-
tyńskiej Orkiestry Dętej z mażoretka-
mi. Następnie podziwiać można było 
pokazy zespołu tanecznego „Balbinki” 
oraz posłuchać m.in. kapeli Lubin City, 
Iwony Kmiecik czy zespołu Overange. 
Zwieńczeniem obchodów była gala 
operetkowa, która zgromadziła ogrom-
ną rzeszę widzów. W tym roku wystąpili 
artyści Teatru Muzycznego w Łodzi pre-
zentując „Zemstę Nietoperza” Johanna 
Straussa.

Przybyli goście częstowani byli 
smakołykami tegorocznych imienin - 
rogalikami Kulczyckiego, chlebem ze 
smalcem i polskimi jabłkami.

Jaworzyńska w przebudowie, 
odcinek od Andersa do Oświęcimskiej 

Jaworzyńska, gotowy odcinek 
od Szkolnej do Z. Kossak
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Legnica w roli głównej
 ■ We wrześniu Legnica znowu stała się planem � lmowym. Amerykańska � rma producencka z Los Angeles, Boxhead 
Films, realizowała w naszym mieście zdjęcia do fabularyzowanego dokumentu. Z kolei producenci z Walii przez trzy 
tygodnie kręcili u nas fabularny � lm fantasy, zatytułowany „The Bench” („Ławka”). Obie ekipy były zgodne w swych 
opiniach. – Niewiele jest miast, w których tak doskonale współpracuje się z samorządem, które nas rozumieją, a same 
są idealną � lmową scenogra� ą – mówili producenci.

Z Legnicy do Hollywood

Przez pięć dni padały amerykańskie klap-
sy m.in. na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, 
ulicach Tarninowa, we wnętrzach kamienic 
i piwnic. Autorem niezatytułowanego jesz-

cze projektu jest pisarz Gary Gilbert. Re-
żyseruje Dan Sturman, a produkcją zajmuje 
się Dylan Nelson. Dodać trzeba koniecznie, 
że Dan Sturman był także producentem do-
kumentu „Twin Towers”, który w roku 2003 
zdobył statuetkę Oscara. Zamierzeniem au-
torów jest prezentacja projektu na festiwa-
lach � lmowych na całym świecie. Może więc 
będzie Oscar legnicki?

- Legnica to wspaniałe, zadziwiające mia-
sto, a wszystkie osoby, z którymi mieliśmy 
przyjemność współpracować, są nieprawdo-

podobnie otwarte - powiedział Gary Gilbert, 
którego korzenie wywodzą się z Polski. - Je-
steśmy zachwyceni faktem, że możemy reali-
zować tu zdjęcia.

Autorzy nie przypadkiem wybrali nasze 
miasto. Historia romantycznej miłości, któ-

rą opowiadają, rzeczywiście wydarzyła się 
w Legnicy w latach 30. minionego wieku. 
Jej bohaterka mieszkała w kamienicy nr 6 
przy ul. Traugutta. 

W Legnicy dobro pokonało zło

Dwaj Walijczycy - Steven Knapik i Kevin 
Phillips zakochali się w Legnicy. Steven 
Knapik to szef walijskiej organizacji chary-
tatywnej The Blue Balloon, który od 1997 
roku współpracuje z legnickim Zespołem 
Placówek Specjalnych i V LO. Kevin Phillips 
to � lmowiec. W ubiegłym roku zdecydo-
wali, że przygotowywany już do produkcji 

� lm „The Bench” („Ławka”) musi powstać 
nie w rodzinnej Walii, ale właśnie tutaj.

To projekt realizowany w oparciu 
o wolontariat producencki i aktorski. Role 
obsadzone są amatorami. Występuje kil-
kudziesięciu uczniów V Liceum Ogólno-
kształcącego i dzieci z Zespołu Placówek 
Specjalnych. Na plan zawitali też uczniowie 
z walijskiej szkoły specjalnej Pen-y-Cwm, 
ze szkoły podstawowej i średniej. Były dni, 
gdy przed kamerą pojawiało się nawet 40-
50 aktorów.

„Ławka” opowiada o życiu Dawida i Jo, 
dwóch bezdomnych nastolatków mieszka-
jących w Polsce, których los uwikłał w wal-
kę dobra ze złem. Ich życie odmienia się, 
gdy Dawid ulega wypadkowi, dzięki które-
mu rozwija się w nim nadprzyrodzona moc. 
Wspólnie, wyruszają na wyprawę, by z na-
rażeniem życia walczyć po stronie sił dobra. 

Zdjęcia realizowane były m.in. w parku 
Miejskim, w Rynku, na ulicy Najświętszej 
Marii Panny i w internacie Zespołu Placó-
wek Specjalnych. 

- To � nałowe sceny kon� iktu dobra ze 
złem – mówi reżyser na placu Słowiańskim. 
– Lider złych zostaje usunięty, a zniewo-
lone dzieci odzyskują wolność. Chcemy, 
żeby premiera odbyła się wiosną 2016. Film 
będziemy prezentować na międzynarodo-
wych festiwalach. Interesuje się nim także 
brytyjska telewizja. Legniczanie obejrzą go 
jako jedni z pierwszych. 

 ■ To sensacyjne znalezisko poruszyło 
świat archeologii. Pod Legnicą od-
kryto w ostatnich miesiącach jed-
no z największych i najbogatszych 
cmentarzysk kultury łużyckiej na 
Dolnym Śląsku i w kraju. Około 3 
tysięcy lat historii, 300 grobów na 
powierzchni hektara, kilka tysięcy 
niezwykłych, unikalnych artefak-
tów. A to jeszcze nie koniec odkryć.

Archeolodzy spodziewali się znaleźć na 
tym podlegnickim odcinku budowa-

nej drogi szybkiego ruchu S3 pozostało-
ści związane z bitwą nad Kaczawą z 1813 
roku, pomiędzy wojskami Napoleona a ar-
miami Prus i Rosji – mówi Izabela Kadłuc-
ka z � rmy Antropolis, prowadząca badania 
wraz z pracownią archeologiczną Dariu-
sza Majewskiego. – Tymczasem okazało 
się, że nadkaczawskie stanowisko Dunino 
6, o powierzchni 3,5 hektara, to ogromne 
cmentarzysko z epoki brązu, powstałe 
2800-3300 lat temu. 

- Pochówki z odległych epok badacze 
znajdowali w Legnicy już wcześniej – dodaje 
Tomasz Stolarczyk, archeolog z legnickiego 
Muzeum Miedzi. – Na przykład w latach 70. 
ubiegłego wieku w rejonie ulicy Spokojnej, 
a w latach 20. – w rejonie Piekar. Mogił było 
tam jednak niewiele w porównaniu do tego 
wyjątkowego odkrycia. To bez wątpienia 
pierwsza liga archeologiczna w kraju. Być 
może mamy do czynienia aż z tysiącem po-
chówków. 

W Duninie archeolodzy odkryli tzw. po-
chówki popielnicowe i jamowe. Oznacza 
to, że ciało zmarłego palono na stosie, a na-
stępnie prochy wsypywano do urny albo 
bezpośrednio do jamy w ziemi. 

- Wiele grobów zawiera po kilka urn 
i po kilkadziesiąt „przystawek”, czyli na-
czyń cera-
micznych, 
które były 
d a r a m i 
g r o b ow y -
mi – wyja-
śnia Izabela 
Kadłucka. - 
W k ł a d a n o 
do nich po-

karmy, ziarna, brązowe ozdoby czy 
broń. 

- Wśród tych darów, które są praw-
dziwymi skarbami, mamy ozdobne za-
wieszki i szpile, narzędzia, jak chociaż-
by sierpy i osełki, ale także wykonane 
z brązu groty oszczepów czy włóczni 
– dodaje Tomasz Stolarczyk. 

Niektóre obiekty stanowią zagad-
kę nawet dla specjalistów, jak np. te 
przypominające elementy insygniów 
władzy. Na stanowisku w Duninie znaj-
dują się także pozostałości kurhanów. 
Można wnioskować, że były to groby 
osób o szczególnej pozycji w ówcze-
snej społeczności. 

Nigdy wcześniej w pochówkach nie 
odkryto tylu dziecięcych zabawek. Deli-
katne ceramiczne grzechotki dźwięczą do 
tej pory, a już absolutnym unikatem jest 
zdobiona grzechotka w kształcie małej 
poduszeczki. 

Po terenowym etapie prac wykopa-
liskowych przyjdzie czas na opracowa-
nia naukowe. Znaleziska będą poddane 
m.in. analizie antropologicznej. Pozwoli 
to określić np. wiek, płeć, stan zdrowia 
czy dietę ówczesnych mieszkańców 
ziemi legnickiej. Artefakty opowiedzą 
też o ich strukturze społecznej 

i obyczajach. 
- Wzbogaca się nasza 

wiedza o odległej prze-
szłości - mówi prezydent 

Legnicy Tadeusz Krza-
kowski. - Dziedzictwo kul-
turowe regionu zostanie 
ocalone. Odkryte skarby 
znajdą najlepsze dla sie-
bie miejsce na wystawie 
w Muzeum Miedzi. 

Legnica to prawdziwe „zagłębie 
� lmowe”. W ostatnich latach miasto 
zagrało w kilkunastu produkcjach kra-
jowych i zagranicznych. Tu powstała 
znana z ekranów całego świata „Mała 
Moskwa”, a także „W zawieszeniu” 
i „Fotograf” Waldemara Krzystka. 
W niemieckim obrazie „Anonyma” 
ulica Roosevelta doskonale wcieliła się 
w zdobywany przez Armię Czerwoną 
Berlin. Za kilka tygodni w legnickich 
plenerach pojawią się autorzy serialu 
fabularnego pt. „Komisja Morderstw”, 
w reżyserii Jarosława Marszewskiego, 
przygotowywanego na Dolnym Śląsku 
dla programu drugiego TVP. 
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Nowoczesne laboratoria 
w dawnej zbrojowni
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Legnicy mają do dyspo-
zycji nowoczesne i świetnie wyposażone 
laboratoria oraz pracownie w Ośrodku Pro-
jektów i Edukacji. Powstały one w jednym 
z budynków, w którym kiedyż była zbro-
jownia i magazyn.   

W Ośrodku Projektów i Edukacji (OPiE) 
znajdują się specjalistyczne laboratoria  bio-
chemii i mikrobiologii oraz pracownie: eco, 

techniki mikroprocesowej, anatomiczna, 
elektroniki i miernictwa, e-edukacji, odna-
wialnych źródeł energii, pokój dydaktyczny 
do terapii indywidualnej. A także  Centrum 
Socjoterapii, przeznaczone do prowadze-
nia zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci 
i młodzieży oraz grup wsparcia dla rodziców 
dzieci z zaburzeniami zachowań. Bogate 
wyposażenie sal w centrum pozwala na 
wykorzystanie ich do różnych form pracy te-
rapeutycznej – muzykoterapii, biblioterapii 
oraz innych metod terapii przez sztukę. 

Ośrodek służy jako miejsce nauki stu-
dentom z niemal wszystkich kierunków 
i wydziałów funkcjonujących obecnie 

w Uczelni. Dodatkowo wzmocnił ofer-
tę dydaktyczna dla studentów stu-
diów drugiego stopnia – magisterskich 
i umożliwi uruchomienie w niedługim 
czasie kolejnych studiów tego typu.

 W budynku (D) w którym mieści się 
ośrodek,  gdy były we władaniu Armii 
Radzieckiej, znajdowały się zbrojownia 
i magazyn. Został zmodernizowany 
w ramach Lokalnego Programu Rewi-

talizacji Le-
gnicy, który 
jest kontynu-
acją Priorytetu 
9 Regionalne-
go Programu 
Operacyjnego dla 
Województwa Dol-
nośląskiego na lata 
2007-2013 pn. „Od-
nowa zdegrado-
wanych obszarów 
miejskich na terenie 
Dolnego Śląska”. 

 ■ źródło PWSZ

Wspaniały Bieg
Lwa Legnickiego

Turniej łuczniczy
wygrała… 
niewiasta

Na Zamku Piastow-
skim odbył się pierw-
szy Historyczny Turniej 
Łucznictwa Tradycyjnego 
o Pieczęć św. Jadwigi pod patro-
natem prezydenta Legnicy Tadeusza 
Krzakowskiego. O ile łuki na zamku, 
zbroje i dawne stroje nie były niczym 
zaskakującym, to fakt, że rywaliza-
cję wygrała kobieta – Anna Płotycja 
z Wołczyna, świadczy, iż panowie nie byli 
w najlepszej formie. Jak widać św. Jadwi-
ga, patronka turnieju, czuwała nad tym, 
by wygrała go jedyna panna startująca 
w rywalizacji. 

SPORT

 ■ Setki zawodniczek i zawodników przebiegło 4 października słynny już 
legnicki półmaraton. I oni wszyscy zostali zwycięzcami. Na imprezie 
zorganizowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji bawiło się bardzo wielu 
legniczan i gości.

W Półmaratonie Legnica – XXVIII Biegu 
Lwa Legnickiego na dystansie 21.097 

km wystartowało ponad 600 zawodniczek 
i zawodników. Biegli obok siebie profesjonali-

ści i amatorzy, młodsi i starsi. Przyjechali z po-
nad 100 miejscowości w kraju i z zagranicy. 

Trasa biegła alejkami parkowymi, prome-
nadą nad Kaczawą oraz Aleją Orła Białego - 
od Placu Wilsona do stadionu. Biegacze mieli 
do pokonania trzy pętle po siedem kilome-
trów każda. Start i meta – na bieżni lekkoatle-
tycznej w kompleksie sportowym w parku. 
Zwyciężył Grzegorz Gronostaj z Wrocławia 
z czasem 1:12:22. Wśród pań pierwsza prze-
kroczyła linię mety Anna Ficner ze Złotoryi 
(22. w klasy� kacji ogólnej) z czasem 1:26:28. 

Wszyscy startujący otrzymali pamiątkowe 
medale. Na szyjach zawodników zawieszał je 
m.in. prezydent Tadeusz Krzakowski. - Jestem 
dumny z tak licznego udziału i wspaniałej at-
mosfery biegu. Dziękuję i gratuluję – mówił 
do biegaczy i publiczności. 

Leszek Dacewicz, 75-letni biegacz z Jele-
niej Góry, nie krył zadowolenia z ukończe-
nia półmaratonu. – Biegłem w Legnicy już 
po raz trzeci – powiedział. – Czuję się tutaj 
bardzo dobrze. Podoba mi się organizacja 
i świetna atmosfera.

- Bieg Lwa Legnickiego jest rewelacyj-
ny – dodaje Anna Kujawińska ze Szklarskiej 
Poręby. – Podczas biegu przygrywała nam 
orkiestra, co jest wyjątkowe. Biegło mi się 

ciężej, niż w ubiegłym roku, ale jestem za-
dowolona, bo dobiegłam do mety w poni-
żej półtorej godziny. 

Tego niedzielnego dnia półmaraton był 
oczywiście najważniejszym wydarzeniem. 
Ale wcześniej rozegrany został bieg rodzin-
ny na jedną milę, w którym wzięło udział 
200 osób. Biegli razem z pociechami w wóz-
kach, rodzinnie.

- Biegniemy po raz pierwszy z naszą 
dwuletnią córeczką – mówił Adrian Szmigla. 
– Jest bardzo fajnie, bo pogoda piękna i tylu 
ludzi przyszło do parku. 

Turniej łuczniczy

Na Zamku Piastow-

Łucznictwa Tradycyjnego 
o Pieczęć św. Jadwigi pod patro-
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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. 

Jest praca w policji
Służbę w policji może pełnić 

obywatel polski o nieposzlakowa-
nej opinii, nie karany i korzysta-
jący w pełni z praw publicznych, 
posiadający co najmniej średnie 
wykształcenie, zdolność � zyczną 
i psychiczną do służby w forma-
cjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbo-
wej, której gotów jest się podpo-
rządkować. Mężczyźni powinni 
ponadto posiadać uregulowany 
stosunek do służby wojskowej.

Osoby zainteresowane pod-
jęciem służby w policji powinny 
złożyć w Zespole Kadr i Szkole-
nia KMP w Legnicy następujące 
dokumenty:

• pisemne podanie o przyjęcie 
do służby skierowane do Komen-
danta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu,

• wypełniony kwestionariuszy 
osobowy kandydata do służby,

• dokumenty potwierdzające 
posiadane wykształcenie i kwa-
li� kacje zawodowe (kserokopie,  

oryginały do wglądu), w przypad-
ku wystawienia tych dokumen-
tów w językach obcych - ich tłu-
maczenie,

•  kserokopia dowodu osobiste-
go, prawo jazdy,

• książeczka wojskowa, jeżeli 
kandydat do służby jest objęty 
ewidencją wojskową,

• kserokopie świadectw pracy 
lub służby z poprzednich miejsc 
zatrudnienia, jeżeli wcześniej 
kandydat pozostawał w stosunku 
pracy lub w służbie.

Budynek legnickiego „Ekonoma” ukończył 160 lat. Zaglądamy w jego historyczne mury
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 ■ We wrześniu 1930 r. Żeńska Szkoła Średnia, bo tak wówczas nazywała się wszechnica, obchodziła jubileusz 75-lecia 
istnienia. To stało się świetną okazją do podsumowań, które w obszernym artykule opublikował „Liegnitzer Tageblatt”.

Niezła szkoła życia 

Zespół Kadr i Szkolenia Ko-
mendy Miejskiej Policji w Le-
gnicy (ul. Asnyka 3) jest czynny 
w dni powszednie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 15.00, tel. kontakto-
wy 76-876-1460, 76-876-1509, 
76-876-1516.

J ak dowiadujemy się z gazety, w 1928 roku 
dla absolwentek legnickiej Żeńskiej Szkoły 

Średniej, posiadaczek świadectw dojrzałości, 
drzwi do zawodowej kariery stały otworem. 
Świeżo upieczona maturzystka mogła śmiało 
studiować w wyższych szkołach handlowych 
lub też wybrać się na kursy dla panien. Po 
ukończeniu seminariów mogła też pracować 

w przedszkolu czy świetlicy dla dzieci. Z dy-
plomem szkoły w ręku absolwentka mogła 
starać się o posadę opiekunki społecznej, pie-
lęgniarki niemowlaków, nauczycielki muzyki, 
sportu i gimnastyki czy też uczyć, jak prowa-
dzić gospodarstwo domowe. Do wyboru po-
zostało jej również kształcenie nauczycielek 
gimnastyki do funkcji ortopedy i gimnastycz-
ki domowej lub zostanie techniczną pomocą 
w instytucjach medycznych. Tak szeroki wa-
chlarz zawodowych możliwości gwarantował 
wieloletni parasol mecenacki, jaki legnicki 
magistrat rozpościerał nad najbliższą prze-
cież swojej siedzibie szkołą.

Na baczność do kon� rmacji

Od początków istnienia była oczkiem 
w głowie władz lokalnych, zajmując szcze-
gólną pozycję na oświatowej mapie Liegnitz. 
16 kwietnia 1855 r. nauczyciele i uczniowie 
opuścili swoje stare sale w szkole para� alnej 
Piotra i Pawła, by po krótkiej uroczystości 
w kościele pomaszerować, otoczeni � agami 
i ozdobami kwiatowymi, przy dźwiękach ka-
peli Bilsego, wokół Rynku do nowej szkoły. Po 
poświęceniu budynku wszechnica otrzyma-
ła nazwę: Ewangelicka Zjednoczona Szkoła 
Miejska. W jej skład wchodziły bowiem trzy 
miejskie i przedmiejskie szkoły: wrocławska, 
chojnowska i złotoryjska. Nowo powstały 

organizm podzielono na mieszczańską szko-
łę dla chłopców, mieszczańską szkołę dla 
dziewcząt oraz na szkołę elementarną dla 
chłopców i szkołę elementarną dla dziewcząt. 
W programie nauczania określono następu-
jący cel: „Szkoła elementarna ma zapewnić 
uczniom do czasu ich kon� rmacji wymagane 
prawem kwali� kacje, które są przystosowane 

do wymagań czasu i miejsca”.

Sałata dla mamusi

„Mając na uwadze przygo-
towanie dziewcząt do wyma-
gań towarzyskich, magistrat 
zezwolił na pobieranie pry-
watnych lekcji francuskiego. 
W ten sposób w 1856 r. po raz 
pierwszy pojawił się w planie 
lekcji Mieszczańskiej Szkoły 
dla Dziewcząt język obcy” - 
czytamy dalej na łamach ga-
zety. Dopiero w 1911 r. zamiast 
francuskiego wprowadzono 
naukę języka angielskiego 
jako bardziej przydatnego. 
Od tamtej chwili nauka języka 
obcego była obowiązkowa.

W 1901 r. wszechnicę prze-
kształcono w szkołę średnią. W latach 20. 
założono szkolną klinikę dentystyczną, która 
zapewniała uczennicom bezpłatne leczenie 
zębów. Warto też odnotować rangę szkolne-
go ogrodu i zajęć z gospodarstwa. „(...) Ogród 
wyznaczył sobie dwa zadania: pielęgnowa-
nie zawsze kwitnącego ogrodu kwiatowego 
i pielęgnowanie ogrodu użytkowego. (…) 
Obok małego pasma grządek kwiatowych 
każda uczennica hoduje swoje ulubione wa-
rzywa, począwszy od rzodkiewek aż 
po seler, kapustę i pomidory. A jak 
już ktoś zobaczył bogate owoce, ten 
nie przejmuje się kpinami, że to tylko 
zabawa. Jakaż to radość, kiedy mat-
ce można przynieść do domu pierw-
szą sałatę!” - donosili dalej podeks-
cytowani dziennikarze.

Szkoła bez żarówek

Dzisiejszy Zespół Szkół Ekono-
micznych usytuowany jest w gma-
chu powstałym latach 1853-1855, 
w czasie największej ekspansji bu-
dowlanej śródmieścia Legnicy. Trzy-
kondygnacyjny, neorenesansowy 
budynek o symetrycznej kompozy-
cji składa się z trzech ustawionych 
w podkowę skrzydeł, które zamyka 
od ulicy Szkolnej jednokondygna-

cyjny budynek, mieszczący dziś salę gimna-
styczną. Obiekt po zakończeniu II wojny świa-
towej władze radzieckie przekazały miastu 24 
lipca 1946 r. Swoje „wysiłki” i „zaangażowa-
nie” w jego stan techniczny Rosjanie odnoto-
wali na piśmie: „ Podczas przystosowywania 
budynku na szkołę dowództwo radzieckie 
przeprowadziło prace remontowo-budowla-
ne, co wyniosło zgodnie z rachunkiem 30023 
ruble i 21 kopiejek. Budynek przekazano 
w stanie gotowości do eksploatacji bez żaró-
wek elektrycznych.”

Żeromski patronem

Pierwszy rok szkolny w polskiej histo-
rii miasta ruszył tradycyjnie, 1 września, 
w tym samym, 1946 roku. Działalność roz-
poczęło Państwowe Gimnazjum Handlo-
we, w którym naukę podjęło 33 uczniów. 
Już 5 listopada otworzono kolejną, liczącą 
39 chłopców, klasę, a w 40-osobowej klasie 
dziewcząt pierwsze lekcje odbyły się 11 li-
stopada. W marcu następnego roku szkołę 
przemianowano na Państwowe Gimnazjum 
i Liceum Handlowe w Legnicy. Dziesięć lat 
później szkoła znowu zmieniła nazwę, funk-
cjonując już jako Technikum Ekonomiczne 
podległe Ministerstwu Oświaty. Ucznio-
wie kształcili się na kierunkach: ekonomika 
i organizacja przemysłu, � nanse i rachunko-
wość, statystyka, administracja terenowa, 
przetwórstwo roślin spożywczych. W 1964 r. 
szkole nadano sztandar i imię patrona – Ste-
fana Żeromskiego. Kolejne lata przyniosły 
liczne reorganizacje i zmiany w strukturze 
dydaktycznej szkoły, do dziś funkcjonującej 
jako powszechnie znany „ekonom”.

 ■ Bartłomiej Rodak (liegnitz.pl)

Miejska Szkoła Żeńska była w przedwojennej Liegnitz elitarnym miejscem nauki

W 50-lecie istnienia szkoły w 1905 r. ukazała się okolicznościowa kartka pocztowa 
z informacją o pierwszych pięciu dyrektorach placówki.
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