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Pamiętacie, że na placu Powstańców Wielkopolskich zakopana 
jest skrzynia czasu? Zgromadzono tam pamiątki od niemal 190 de-
pozytariuszy, zarówno od osób prywatnych, firm, urzędów, insty-
tucji, jak i organizacji, a złożono ją na placu w październiku 2008 
roku. Zostanie ona wydobyta dopiero w roku 2105

w numerze

Jeszcze… 90 lat!

Rozpoczęły się prace remon-
towe dzwonnicy Kościoła Marii 
Panny w Legnicy. W przyszłości 
dzwon zostanie zaopatrzony 
także w elektroniczne stero-
wanie. 

Dzwonnica Kościoła 
Marii Panny zostanie 
odnowiona 

Legnickie Morsy otworzyły se-
zon. Miłośnicy zimnych kąpieli 
spotkali się w Kunicach i tam 
pokazali, że mają krzepę i... po-
czucie humoru.

Morsy już w swoim 
żywione
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/MiastoLegnica

LEGNICA ZNALAZŁA SIĘ 
W GRONIE LAUREATÓW 
SPECJALNEJ EDYCJI 
PROGRAMU „PRZYJAZNA 
GMINA 2015 - SAMORZĄD 
25-LECIA” W KATEGORII 
GMINA MIEJSKA. WYRÓŻNIENIE 
TYTUŁEM „SAMORZĄDOWCA 
25-LECIA” OTRZYMAŁ 
TAKŻE PREZYDENT TADEUSZ 
KRZAKOWSKI.

 Organizatorem konkursu jest 
redakcja „Forum Biznesu” i „Biznes 
Trendy”. Nagrody wręczono 21 paź-
dziernika na gali Kongresu Turystki 
Polskiej w Świdnicy.

Przyznając nagrodę, kapitu-
ła brała pod uwagę, m.in. to, czy 

gmina posiada tereny inwesty-
cyjne, stwarza dogodne warunki 
dla rozwoju przedsiębiorczości, 
czy realizuje inwestycje moder-
nizacji i rozbudowy infrastruktury 
gminnej, posiada na swoim terenie 
funkcjonujące struktury gospodar-
cze, organizacje przedsiębiorców, 
fundacje, stowarzyszenia i inicja-
tywy obywatelskie o charakterze 
gospodarczym, społecznym i kul-
turalnym oraz instytucje kultury. 
W przypadku Legnicy wszystkie 
odpowiedzi brzmiały: Tak.

Laureaci otrzymali licencję na 
wykorzystywanie tytułu i logoty-
pu „Przyjazna Gmina” przez rok od 
przyznania nagrody, pomoc w pro-
mocji gminy oraz udział w elitarnym 
Klubie Liderów „Przyjaznych Gmin”.

TYTUŁEM WSTĘPU

Dziś szczególnie zapraszam do lektury 
lubianego przez Państwa miesięcznika.

„Legnica.eu” przeszła mały lifting i, mamy 
nadzieję, zyskała to, co chcielibyście w niej 
znaleźć. Przede wszystkim pragniemy, aby 
było w niej więcej Was, legniczan.

Nie zabieramy z miesięcznika przydatnych 
informacji, ale uzupełniamy je tymi, których 
być może Państwu brakuje. O tym, jakie są 
Państwa oczekiwania, często dowiadujemy 
się dzięki rozmowom poprzez nasze profile 
na portalach społecznościowych. Dla wielu 
z Państwa ten kontakt w sieci pozwala na 
rozwiązanie codziennych spraw, uzyskanie 
ważnych informacji, ale też przekazanie ich 
nam. Stąd od tego numeru gazety, znajdzie-
cie w niej również relację z tego, co dzieje się 
na naszych oficjalnych profilach na Facebo-
oku czy Naszej Klasie.

Naszym celem jest przekazywanie 
ważnych informacji, ale chcemy też zachęcić 
Państwa do dialogu. O czym chcecie czytać? 
Piszcie do nas! Coś Was drażni, coś bawi? Ja-
kie miejsca lubicie, a których unikacie? Pisz-
cie, podejmiemy najtrudniejsze tematy, nie 
bojąc się dotykać również tych sfer, które być 
może uznacie za trudne. Chcemy rozmawiać 
o Legnicy i z legniczanami. Jest tyle historii 
do opowiedzenia. Dlaczego nie poczytać ich 
w „Legnica.eu”? 

Nowa odsłona Legnicy.eu
Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału 
Promocji  
i Komunikacji  
Społecznej Urzędu  
Miasta Legnicy

„Przyjazna Gmina 2015  
- Samorząd 25-lecia” dla Legnicy
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INWESTYCJE

DZIESIĘCIU AUTORÓW 
WYSTARTUJE W KONKURSIE 
NA ZAGOSPODAROWANIE 
I REWITALIZACJĘ PLACU 
SŁOWIAŃSKIEGO

 Tyle bowiem wpłynęło wnio-
sków o dopuszczenie do udziału 
w ogłoszonym przez prezydenta 
Legnicy konkursie na opracowanie 
„Koncepcji urbanistyczno-archi-
tektonicznej zagospodarowania 
i rewitalizacji placu Słowiańskiego 
w Legnicy”.

Sąd konkursowy dopuścił dzie-
sięciu autorów do składania pro-
jektów, zapraszając ich do udziału 
w pierwszym etapie postępowania. 
Konkurs jest bowiem dwuetapowy.

Pierwszy etap ma charakter 
studialny. Autorzy mogą złożyć 
swe prace do 15 grudnia br. Jedno-
cześnie każdy z nich do 10 listopa-
da może składać pytania dotyczące 
przedmiotu konkursu oraz prezen-
tacji pracy konkursowej. Sąd wy-
bierze maksymalnie 6 prac, speł-
niających wymagania regulaminu. 

Ich autorzy zostaną zaproszeni do 
udziału w drugim etapie konkursu.

W drugim etapie – szczegó-
łowym, zawierającym koncepcję 
funkcjonalno–przestrzenną z za-
łożeniami techniczno–ekono-
micznymi, uczestnikom konkursu 
zostaną przyznane nagrody pie-
niężne, których pula wynosi 60 
tys. zł. Ogłoszenie wyników nastąpi 
15 marca 2016 r. Laureaci zostaną 

też zaproszeni do udziału w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, którego przedmiotem 
będzie szczegółowe opracowanie 
kompletnej dokumentacji projek-
towej.

Sąd konkursowy dopuścił do 
udziału wnioski dziesięciorga in-
żynierów architektów z Wrocła-
wia, Warszawy, Krakowa, Legnicy 
i Poznania. 

Kolejne 
odnowione 
drogi na osiedlu 
Kopernika
Zakończył się II etap prze-
budowy ul. Plutona oraz 
ul. Neptuna (skrzyżowanie 
i odcinek jezdni do Osi Kar-
tuskiej). Na jezdni położono 
nową nawierzchnię z kostki, 
powstały nowe chodniki. 
W minionym roku prze-
budowano ul. Plutona od 
Galaktycznej do Neptuna.

 Przebudowa ul. Neptuna 
rozpoczęła się w połowie 
czerwca br. Prace prowa-
dzono na odcinku Plutona 
od skrzyżowania z Neptuna 
do Marsa. Objęły one m.in. 
wymianę nawierzchni jezdni 
i chodników. W miejsce sta-
rego asfaltu została ułożona 
kostka betonowa. Przebudo-
wano kanalizację deszczową, 
uregulowano studzienki, 
powstał kolejny fragment 
sieci Legman. Przebudowano 
także skrzyżowanie Plutona 
i Neptuna oraz dodatkowo 
jezdnię na ul. Neptuna do 
skrzyżowania z Osią Kartu-
ską.

Przypomnijmy, że 
pierwszy etap przebudowy 
ul. Plutona zakończony był 
31 października minionego 
roku. Obejmował odcinek 
od Galaktycznej do Nep-
tuna. Co zostało zrobione? 
Nawierzchnię asfaltową 
zastąpiła kostka betonowa. 
Poprawiono podbudowę 
jezdni. Powstały chodniki 
z kostki. Rozbudowano par-
king i zatokę postojową na 55 
miejsc. Budowlańcy ułożyli 
dodatkowe kratki ściekowe 
i kolejny odcinek instalacji 
na potrzeby sieci Legman. 
Zagospodarowano również 
pasy zieleni.

Legnica zakupiła 500 koszy na 
śmieci, które ustawiane są w róż-
nych rejonach miasta. Korzystaj-
my z nich, wrzucając tam drobne, 
okazjonalne śmieci. Pojemniki te 
nie są przeznaczone do odpadów 
wytworzonych w naszych do-
mach.

 Przetarg na zakup i montaż 500 
koszy wygrało Legnickie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej, 
z ofertą opiewającą na nieco ponad 
974 tys. zł. Ta gminna spółka za-
montuje cztery rodzaje koszy o po-
jemności – 125 litrów( 50 sztuk), 
95 litrów (50 sztuk), 72 litrów (100 
sztuk), 35 litrów (300 sztuk).

Ustawienie w mieście pół tysiąca 
dodatkowych koszy wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom mieszkań-
ców. Legniczanie sami wskazywali, 
gdzie ustawić takie pojemniki. Na 
przykład podczas niedawnego 
spotkania z prezyden-
tem legniccy taksów-
karze zwrócili uwagę, 
że potrzebne są one 
w okolicach dworca PKP. 
Tutaj właśnie przybędzie 
6 dodatkowych koszy 
o pojemności 95 litrów.

Pełną lokalizację no-
wych znajdziecie Pań-
stwo na stronie www.
legnica.eu.

Jaki będzie plac Słowiański?

Czysto, coraz czyściej,  
tylko trzeba z nich korzystać

ZAKUPIONE POJEMNIKI NA ŚMIECI WYKONANE SĄ Z SOLIDNYCH MATERIAŁÓW 
– ŻELIWA I STALI.

PRZECHODZĄC OBOK, WRZUCAJMY DO NICH DROBNE ŚMIECI  
– NP. OPAKOWANIA PO JEDZENIU. DZIĘKI TEMU NASZE OTOCZENIE BĘDZIE SIĘ 

STAWAŁO CORAZ CZYSTSZE. 

ZMIANY  W ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO  
NA WWW.PORTAL.LEGNICA.EU/STRONA-1104-RUCH_DROGOWY_ZMIANY.HTML
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/MiastoLegnica POLITYKA PRORODZINNA

AŻ SZESNAŚCIE FIRM 
I INSTYTUCJI DOŁĄCZYŁO 
DO PROGRAMU MIASTA 
„LEGNICA PRZYJAZNA 
RODZINIE”, ZWIĄZANEGO 
Z OGÓLNOPOLSKĄ 
KARTĄ DUŻEJ RODZINY. 
OZNACZA TO JEDNO – 
JESZCZE WIĘCEJ ULG 
DLA LEGNICKICH RODZIN 
WIELODZIETNYCH.

 Program „Legnica przyjazna 
rodzinie”staje się coraz bardziej 
popularny wśród mieszkańców 
naszego miasta. W ciągu osiem-
nastu miesięcy obowiązywania 
krajowych zasad Karty, otrzy-
mało je w Legnicy ponad 3 tys. 
osób. Od momentu wprowa-
dzenia uchwałą Rady Miejskiej 
ulg i preferencji stosowanych 
tylko dla legniczan (maj 2015 
r.) karty otrzymało aż 1.586 

mieszkańców. W tej chwili ko-
rzystać z nich może już ponad 
600 wielodzietnych rodzin. 
Zainteresowanie stale rośnie.

Legnickie rodziny z Kartą 
Dużej Rodziny mogą korzy-
stać z lokalnego systemu ulg 
(chociażby tańsze bilety na 
miejskie baseny, komunika-
cję miejską, wolny wstęp na 
wystawy i imprezy), ale też 
mieć zniżki nadane przez lo-

kalne firmy, które coraz czę-
ściej podpisują z samorządem 
porozumienia  i przyłączają się 
do lokalnego programu.

- Legnicki sa-
morząd zawsze 
wspiera z a-
m i e s z k a ł e 
w naszym mie-
ście duże ro-
dziny i cieszę 
się ogromnie, że 
wspiera je również 
lokalny small biznes 
- mówił prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - Dziś nasz znak 
promocyjny „Legnica przyja-

zna rodzinie” staje się symbo-
lem dobrej marki, zrozumienia 
potrzeb i wsparcia dla miesz-
kańców – dodał prezydent.  

Aż jedenaście z szesnastu 
nowych podmiotów, które 
tym razem podpisały poro-
zumienia, to członkowie Le-
gnickiego Klubu Biznesu.

- Legnicki Klub Biznesu 
wpisuje się w prorodzinną po-
litykę miasta i swoim udziałem 

w projekcie chce wspierać le-
gniczan – powiedział Grzegorz 
Wszelaczyński, prezes LKB.

Tym razem porozu-
mienia podpisano 

w Hotelu Sękowski 
– to nowy part-
ner programu 
„Legnica przy-
jazna rodzinie”.

- Zachęcam 
kolegów z branży, 

by szli w nasze ślady 
i wspierali legnickie ro-

dziny. Przecież dla nas to tylko 
korzyści  – mówi Łukasz Sę-
kowski, właściciel hotelu. 

Dowiedz się więcej
 Na stronie www.le-

gnica.eu (w zakładce Le-
gnica przyjazna rodzinie) 
i w BIP dostępne są druki 
wniosków dla partnerów 
prywatnych i niepublicz-
nych oraz wzór porozu-
mienia, jakie powinni oni 
zawrzeć z prezydentem 
Legnicy. Dostępne są 
również informacje 
o zakresie i warunkach 
świadczonych przez part-
nerów usług. 

Podmioty niepowiązane z samorządem, 
które stały się partnerami legnickiego 
programu prorodzinnego:

  Centrum Edukacyjne ATUT, ATUT School, Legnica, 
ul. Oś Kartuska 2, Piastowska 43 oferuje 20-pro-
centowy rabat na grupowy kurs językowy.
  Przedszkole Niepubliczne KREDKA, Legnica ul. 
Łukasińskiego 4 - 100 proc. zniżki w czesnym i za 
zajęcia dodatkowe.
  IT Centris Adam Zientek, Legnica ul. Łowicka 5/2 - 
10 proc. zniżki na usługi firmy.
  Koncept Witold Malinka, Ireneusz Kozłowski, 
Spółka Jawna, ul. Drohobycka 2 – 15 proc. zniżki na 
usługi firmy.
  „OPTYK – FOTOGRAF” Dorota Nowakowska, Jerzy 
Nowakowski ,Legnica ul. Gwiezdna 27, Fabryczna 
3 „Bi1, Oświęcimska 8 - 15 proc. zniżki na okulary 
oraz usługi optyczne,10 proc. zniżki na soczewki 
kontaktowe oraz usługi fotograficzne, wideofilmo-
wanie i pozostałe.
  HYDROCO Łukasz Sękowski, Hotel Sękowski, Le-
gnica ul. Gliwicka 15 - 10 proc. rabatu na kręgielnię 
i salę zabaw dla dzieci, 10 proc. rabatu w Restaura-
cji Hotelowej.
  Firma Handlowa „DONA”, Donata Szuszko, Legnica, 
ul. Rynek 18–19. oferuje 5 proc rabatu od rachunku.
  DR OKO Krzysztof Seniów, Legnica ul. Złotoryjska 
14, Chojnowska 11, Chojnowska 41,Iwaszkiewicza 
1, Wrocławska 155 - 15 proc. rabatu na okulary 
korekcyjne i akcesoria okularowe, 10 proc. rabatu 
na soczewki kontaktowe.
  „CUBANA” Kawiarnia, Restauracja, Klub, Legnica, 
Rynek 33 - 10 proc. rabatu na świadczone usługi.
  Firma Handlowo – Usługowa „FANY” Iwona Rud-
nicka, Kunice, ul. Legnicka 8 - 10 proc. rabatu na 
wyroby z kamienia.
  Kawiarnia Ratuszowa, Anna Dyduk, Legnica, 
Rynek 39 - 10 proc. rabatu na świadczone usługi za 
wyjątkiem produktów alkoholowych.
  P.P.H.U. LEGMAT Ryszard Kliszewski, Legnica, ul. 
Jaworzyńska 4A – 5 proc. rabatu na świadczone 
usługi.
  Doradca Ubezpieczeniowy Przemysławem Koch, 
Legnica, ul. N. M. Panny 18/3 lub tel. 602 236 457 
w miejscu ustalonym przez klienta  oferuje zniżki 
specjalne na ubezpieczenia nieruchomości, sa-
mochodów i firm, darmowe ubezpieczenia NW dla 
dzieci do 25 roku życia.
  Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdziel-
czy Dom Kultury „Kopernik”, Klub Mieszkańców 
„Agatka”, Legnica, ul. Koziorożca 9, Artyleryjska 40 
f – oferuje dla uczestników zajęć stałych: 50 proc. 
obowiązującej stawki odpłatności dla drugiego 
dziecka z rodzeństwa, 25 proc. obowiązującej 
stawki odpłatności dla trzeciego dziecka z ro-
dzeństwa oraz całkowite zwolnienie z odpłatności 
za udział w zajęciach każdego kolejnego dziecka 
powyżej trójki z rodzeństwa.
  DermLach Prywatna Specjalistyczna Praktyka 
Lekarska, lek. med. Cezary Lachowski, Legnica, ul. 
Platanowa 17 - 20 proc. zniżki na wszystkie usługi 
świadczone w ramach działalności gabinetu.
  APTEKA „ARNIKA” Danuta Diduch, ul. Jaworzyńska 
5, APTEKA „PIASTÓW”, ul. Fabryczna 3 „Bi1” i ul. 
N.M. P. 9 oferują 10 proc. zniżki na leki oraz parafar-
maceutyki sprzedawane w aptekach. 

Również Twoja firma może wspierać rodzinę 
i otrzymać znak promocyjny  

Coraz więcej partnerów 
wspierających duże rodziny

DZIŚ NASZ ZNAK 
PROMOCYJNY 

„LEGNICA PRZYJAZNA 
RODZINIE”  

STAJE SIĘ SYMBOLEM 
DOBREJ MARKI, 

ZROZUMIENIA POTRZEB 
I WSPARCIA DLA 
MIESZKAŃCÓW
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13.604 DOROSŁYCH LEGNICZAN ZAGŁOSOWAŁO PRZEZ 
INTERNET W TRZECIEJ EDYCJI LEGNICKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO. PADŁ REKORD GŁOSOWANIA, BO 
TEGOROCZNA FREKWENCJA BYŁA WIĘKSZA O 5.422 OSOBY OD 
TEJ Z ROKU 2014.

 Wówczas głosowały 8.182 oso-
by, a więc wzrost wynosi ponad 64 
proc. W stosunku do wyników z roku 
2013 obecna frekwencja była ponad 
dwukrotnie wyższa. Świadczy to 
dobitnie o rosnącym zainteresowa-
niu mieszkańców podejmowaniem 
decyzji o inwestycjach realizowa-
nych w ich otoczeniu. W tym roku 
zwyciężyło 11 projektów, po jednym 
w każdym z obszarów miasta.

Legniczanie, z których każ-
dy przy wyborze projektu dys-
ponował pulą pięciu punktów, 
przyznali ich łącznie 67.777. Naj-
aktywniej głosowano na lokalne 
inwestycje na obszarze Fabrycz-
nej (15.139 punktów). Drugie 
miejsce w tej klasyfikacji zajął ob-
szar Piekary 2 (9.030 punktów), 
natomiast trzecie – obszar Tar-
ninowa (7.194 przyznane punkty).

Bardziej aktywne w podej-
mowaniu decyzji dotyczących 
projektów LBO były kobiety. 
Zagłosowało 7.768 pań, a męż-
czyźni oddali 5.836 głosów. Naj-
liczniejsza grupa głosujących le-
gniczan (4.542) była w wieku od 
25 do 39 lat. Drugą pozycję (3.163 
osoby) zajmuje przedział wieko-
wy od 40 do 54 lat, zaś trzecią 
(2.660) - osoby w wieku od 55 do 
64 lat. Tendencja tej aktywności 
pokrywa się dokładnie z zaob-
serwowaną przed rokiem.

Zespół Kwalifikacji Projektów 
jednogłośnie postanowił unie-
ważnić trzy przypadki głosowania 

elektronicznego z powodu bez-
prawnego wykorzystania w nich 
cudzych danych osobowych. 
Jednocześnie na pisemne oświad-
czenie tych trzech osób, których 
dane zostały wykorzystane bez 
ich wiedzy i zgody, w końcowych 
wynikach głosowania uwzględ-
niono punkty, jakie te osoby po-
stanowiły przyznać konkretnym 
projektom.

Zespół Kwalifikacji Projektów 
zarekomendował prezydentowi 
Legnicy zadania, które umiesz-
czone zostaną w projekcie bu-
dżetu miasta na rok 2016.

LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

Rekordowe  
głosow@nie  
w sieci

Zwycięzcy III edycji LBO
Obszar nr 1

Północny: Przebudowa chodnika  
przy ul. Akacjowej; 
1281 punktów; 
wartość 200 tys. zł

Obszar nr 2
Przebudowa nawierzchni drogowej, 
ul. Szczygla; 
1915 punktów; 
wartość 200 tys. zł

Obszar nr 3
Piekary 2: Rozbudowa terenu rekre-
acyjnego Park-Piekary przy ul. Wie-
rzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskie-
go w sąsiedztwie SP 20; 
2620 punktów; wartość 
200 tys. zł

Obszar nr 4
 Kopernik: Gwiezdna Arena - Wyko-
nanie widowni wraz z zadaszeniem i 
oświetleniem pod imprezy plenerowe 
przy SDK Kopernik w rejonie ul. Ga-
laktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i 
Koziorożca; 
1317 punktów;
 wartość 200 tys. zł

Obszar nr 5
Zakaczawie: Dzieci bezpieczne i szczę-
śliwe. Plac zabaw ul. Daszyńskiego, 
Kartuska, Kazimierza Wielkiego, 
Czarnieckiego; 
1570 punktów; 
wartość 200 tys. zł

Obszar nr 8
Tarninów: Rodzinny park rekreacyj-
no – sportowy przy ul. Oświęcimskiej 
- budowa placu zabaw i siłowni napo-
wietrznej; 
3921 punktów; 
wartość 200 tys. zł

Obszar nr 9
Fabryczna: Budowa zatoki postojowej 
wraz z chodnikiem w ciągu ul. Torowej; 
3950 punktów; 
wartość 200 tys. zł

Obszar nr 10
 Asnyka: Rewitalizacja wnętrza 
podwórzowego przy ul. Piechoty, 
Artyleryjskiej i Saperskiej; 
1730 punktów; 
wartość 200 tys. zł

Obszar nr 11
Południowy: Budowa siłowni plenero-
wej przy ul. Goździkowej;
2447 punktów; 
wartość 200 tys. zł

Obszar nr 6
al. Rzeczypospolitej: Kraina bezpiecz-
nej zabawy – plac zabaw na terenie 
zielonym przy Szkole Podstawowej 
nr 19; 
1667 punktów;
 wartość 90 tys. zł

Obszar nr 7
Stare Miasto: Przebudowa chodnika 
przy kościele św. Jana - ul. Ojców 
Zbigniewa i Michała; 
2911 punktów; 
wartość 200 tys. zł
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/MiastoLegnica MIEJSKIE NOWOŚCI

PÓŁ ŻARTEM

CZY NA PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM 
MOŻNA ZNALEŹĆ WYTCHNIENIE, JAK NP. NA 
ŁONIE NATURY? OCZYWIŚCIE. W URZĘDZIE 
MIASTA POWSTAŁ PROJEKT OŻYWIENIA 
WIAT PRZYSTANKOWYCH. POJAWIĄ SIĘ NA 
NICH FOTOGRAFIE PREZENTUJĄCE WALORY 
PARKU MIEJSKIEGO, PALMIARNI I LASKU 
ZŁOTORYJSKIEGO.

 Na początek wytypowano trzy wiaty przystan-
kowe. Ta przed Zespołem Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących przybierze wygląd najatrakcyjniej-
szych zakątków Lasku Złotoryjskiego. Wiata przed 
Zespołem Szkół Ekonomicznych na placu Słowiań-
skim zamieni się w palmiarnię. Z kolei przystanek na 
ul. Pocztowej (przed hotelem Qubus) zaprezentuje 
uroki zabytkowego parku Miejskiego. Technicznie 
będzie to polegało na oklejeniu ścian specjalną folią, 
ilustrującą widoki z parku, lasku i palmiarni.

- W takim otoczeniu pasażerowie miło spędzą 
czas – mówi Henryka Zdziech, ogrodnik miejski. – 
Naszą intencją jest także prezentacja urokliwych, 
posiadających wyjątkowe walory miejsc i zachę-
cenie legniczan do ich odwiedzenia. To, czy będzie 
więcej takich przystanków, zależy od mieszkańców. 
Jesteśmy otwarci na propozycje tematów i czekamy 
na nie – dodaje pani ogrodnik. 

Na przystanku 
jak w palmiarni 
czy parku

Facebook prezydenta
Z oficjalnego profilu Tadeusza Krzakowskiego
#20kilometrowprzejechane

Waldemar Krzystek odkąd nakręcił „Fotografa”…. nie jest sobą. Na 
szczęście Arkadiusz Rodak, rzecznik prasowy legnickiego urzędu, ma 

do znanego reżysera słabość. Uspokajamy, ta „ustawka” skończyła się 
pokojowym uściśnięciem dłoni, a nawet klasycznym „misiem”. 
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NIEKTÓRE Z NICH SĄ 
CHARAKTERYSTYCZNYM 
ELEMENTEM MIASTA 
I KAŻDY WIE, GDZIE SIĘ 
ZNAJDUJĄ. INNE NIEMAL 
CODZIENNIE MIJAMY, NIE 
WIEDZĄC, ŻE ISTNIEJĄ. 
MOWA O LEGNICKICH 
CZASOMIERZACH, KTÓRE 
ZDOBIĄ WIEŻE KOŚCIOŁÓW, 
SZKÓŁ, STARYCH KAMIENIC 
CZY TEŻ LEGNICKI RYNEK.

 Czy wiecie, na których wie-
żach kościelnych są zegary lub 
gdzie umieszczone są w Le-
gnicy zegary słoneczne? Fani 
profilu Urzędu Miasta na Face-
book`u mieli okazję sprawdzić 
swoją wiedzę w konkursie ze 
znajomości lokalizacji legnickich 
czasomierzy.

Niemal każdy z nas zna zegar, 
który stoi na ulicy Najświętszej 
Marii Panny między budynkami 
Galerii Piastów. Jest to bowiem 
jedno z ulubionych i charak-
terystycznych miejsc spotkań 
legnickiej młodzieży. Tak samo 
znane są zegary umieszczone 
na kościelnych wieżach. Najpo-
pularniejszym jest ten na kate-
drze pw. św. apostołów Piotra 
i Pawła. Oryginalny zegar z 1592 
roku spłonął w pożarze 56 lat 
później. Nowy zegar wieżowy 
został wykonany w 1652 roku 
przez mistrza Eugerta z Wrocła-
wia. Innymi słynnymi zegarami 
są te na wieżach kościoła św. 
Jana Chrzciciela i kościoła św. 
Jacka czy też pomiędzy wieżami 
kościoła Marii Panny.

Piękne zegary podziwiać mo-
żemy także na wielu legnickich 
szkołach. Warto tu wymienić 
chociażby odrestaurowany ze-
gar na Szkole Podstawowej nr 
10 czy też ten umieszczony nad 
wejściem do budynku V Liceum 

Ogólnokształcącego. Mało kto 
natomiast wie, że na budynku 
sali gimnastycznej Zespołu Szkół 
Ekonomicznych również znajduje 
się zegar, tym razem słoneczny. 
Można go znaleźć na ścianie od ul. 
Szkolnej. Kolejny zegar słoneczny 
odnajdziemy na budynku Zespo-
łu Szkół Samochodowych przy ul. 
Słubickiej.

Jednym z najbardziej znanych 
legnickich czasomierzy jest ten 
umieszczony na Bramie Gło-
gowskiej.  W 2012 roku – podczas 
trwania remontu – odtworzony 
został na niej stary zegar sło-
neczny. Z kolei innym, już mniej 
popularnym zegarem, jest ten 

umieszczony na kolejowej wie-
ży ciśnień przy ul. Ścinawskiej. 
Jeszcze mniej osób pamięta, 
że zegar słoneczny znajduje się 
również na zespole folwarcznym 
„Ludwikowo”.

Przykładów miejsc, w których 
możemy odnaleźć zegary – te 
najstarsze, jak i nowsze, można 
jeszcze długo wymieniać. Pięk-
ny zegar mieści się na budynku 
biura osiedla „Pod starym zega-
rem”, inne odnaleźć możemy np. 
na budynku Wyższego Semina-
rium Duchownego, na budyn-
kach przy ul. Kawaleryjskiej 1 i ul. 
Grodzkiej 75 czy też na hangarze 
przy ul. Sportowców. 

Legnickie zegary,  
o których możesz nie wiedzieć

Zapraszamy wszystkich czytelników do sprawdzenia się 
z wiedzy o lokalizacji zegarów, których zdjęcia zamieszczamy 
na tej stronie. Czy wiecie, gdzie one się znajdują? Odpowiedzi 
odnajdziecie u dołu strony. A może znacie inne miejsca, gdzie 
umieszczone są zegary o których niewielu pamięta? Zaprasza-
my do wchodzenia na stronę www.facebook.pl/miastolegnica 
i wysyłania nam swoich propozycji.

Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

/MIASTOLEGNICA

Rozwiązanie: 1. Zegar w Rynku, pomiędzy budynkami Galerii Piastów, 2. Kościół Marii Panny, 3. Kościół Św. Jana Chrzciciela, 4. Katedra pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
5. Zespół Szkół Ekonomicznych, 6. Osiedle "Pod starym zegarem", 7. Brama Głogowska, 8. Wieża byłej Gazowni Miejskiej, 9. Szkoła Podstawowa nr 10, 10. Wyższe Seminarium Duchowne
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/MiastoLegnica

 Niemal każdy miłośnik aktywne-
go spędzania czasu znajdzie w Legni-
cy coś dla siebie. Szczególnie młodzi 
ludzie mają szeroki wachlarz opcji do 
wyboru: drużyny piłki nożnej, siat-
kówki i koszykówki. Są grupy biega-
czy, kluby karate, grupy pływackie 
zumby i squasha.

Są też nieformalne grupy sportowe.
Wielu młodych legniczan organizu-

je się samorzutnie, by doskonalić swoje 
umiejętności. Zazwyczaj zaczyna się to 
od spotkań kilku przyjaciół, którzy swój 
wolny czas przeznaczają na różnego 
rodzaju aktywności sportowe.

Jedną z takich amatorskich grup 
jest prezentowana przez nas na na-
szym facebookowym profilu 4Team 
Legnica – czyli zespół pasjonatów 
stuntu rowerowego, którzy robią 
niesamowite akrobacje i ewolucje na 
rowerach. Inną grupą są legniczanie, 
którzy wspólnie z kolegami z oko-
licznych miast pasjonują się jazdą na 
deskorolce. Deskorolka kreuje ich styl 
życia i utrwala przyjaźń.

W Legnicy prężnie rozwija się rów-
nież kalistenika. Grupa młodych i bar-
dzo utalentowanych legniczan ćwiczy 

m.in. w parku kalistenicznym – street 
workout, kolejnej inwestycji Legnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to 
forma aktywności fizycznej opartej na 
klasycznych ruchach, angażujących 
liczne grupy mięśniowe. Warto wspo-
mnieć także o Mining BMX, czyli grupie 
ludzi z pasją do małych, 20-calowych 
rowerów wyczynowych, których czę-
sto spotkać można na skateparkach 
i miejskich „spotach”. Oprócz trenin-
gów sportowych młodzi ludzie zaj-
mują się produkcją części BMXowych 
i odzieży rowerowej. 

Młodzi 
zdolni 
sportowcy 
z Legnicy
FACEBOOK MIASTA LEGNICY JEST MIEJSCEM, KTÓRE M.IN. 
PROMUJE MŁODYCH, ZDOLNYCH LEGNICZAN. ZA NASZYM 
POŚREDNICTWEM MOGĄ ONI ZAPREZENTOWAĆ SWOJE 
SPORTOWE UMIEJĘTNOŚCI I POINFORMOWAĆ O ISTNIENIU 
SWOJEJ GRUPY. A TYCH – DZIAŁAJĄCYCH ZAWODOWO, JAK 
I AMATORSKO, MAMY W LEGNICY BARDZO DUŻO.

 Jeszcze długo można by 
wymieniać grupy młodych ludzi, 
których pasją i sposobem na 
spędzanie czasu jest sport. Jeżeli 
należysz do takiej grupy lub znasz 
ludzi, których warto promo-
wać, wejdź na profil Facebook/
MiastoLegnica i napisz do nas 
w prywatnej wiadomości.

Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY
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FILMOWA LEGNICA

Tajemnice Legnicy
wciąż inspirują filmowców

 Serial z Krzysztofem Pieczyń-
skim, Pawłem Małaszyńskim, Mał-
gorzatą Buczkowską i Marcelem 
Sabatem w rolach głównych już 
jesienią 2016 roku trafi na antenę 
telewizyjnej Dwójki. Produkuje go 
wrocławska firma Mediabrigade.

Dwunastoodcinkowy cykl opo-
wiada historię grupy policjantów z 
Wydziału Spraw Niewyjaśnionych. 
Kryminalne zagadki z przeszłości 
wpływają na współczesne sprawy, 
plączą losy ludzi, zmieniają bieg hi-
storii, by w końcu tajemnice ukryte 
w zakamarkach dolnośląskich ar-
chiwów wyszły na jaw.

- Dwanaście historii, które po-
zostały aż do dziś niewyjaśnione. 
Sprawcy zła skryli się w mroku 
przeszłości, dowody i narzędzia 
zbrodni utonęły w zakurzonych ar-
chiwach. Aby wymierzyć po latach 
sprawiedliwość, musimy zanurzyć 
się w przeszłości, poznać logikę 
świata, który już dawno przeminął. 
Każda ze spraw jest żmudną rekon-
strukcją zatartych śladów dawnych 
przestępstw, pojedynkiem z ich 

dzisiejszymi spadkobiercami. Jest 
także opowieścią o dramatycz-
nych i nieprostych dziejach Legnicy, 
Wrocławia i Dolnego Śląska – mówi 
o serialu scenarzysta, Krzysztof 
Kopka.

 Zdjęcia kręcone są m.in. 
we Wrocławiu, na zamkach 
w Kliczkowie i Książu, terenach 
poradzieckich w Krzywej, 
w Legnicy, Ząbkowicach, 
w Karkonoszach, Górach So-
wich, na Stawach Milickich, na 
Ślęży, w Hucie Szkła Julia oraz 
w „złotym kompleksie” RISE 
w okolicach Wałbrzycha.

NA DOLNYM ŚLĄSKU, 
W TYM RÓWNIEŻ W LEGNICY 
POWSTAJE NOWY SERIAL 
KRYMINALNY DLA TVP 2 
„KOMISJA MORDERSTW” 
TO WSPÓLNA PRODUKCJA 
TELEWIZJI POLSKIEJ I URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO. 
REŻYSERUJE JAROSŁAW 
MARSZEWSKI.

Rozwiązywanie zagadek sprzed 
lat to zadanie jednostki, która po-
tocznie zwana jest Komisją mor-
derstw. Wydział rozwiązuje m.in. 
zagadki Breslau lat 30-tych, do-
tyka sprawy Żołnierzy Niezłom-
nych, zagłębia się w historię Ziem 
Odzyskanych, analizuje tajemnicze 
przypadki z czasów II wojny świato-
wej, sowieckiej okupacji, pokazuje 
skomplikowane sprawy sekt z lat 
80-tych.

- Takiego serialu w polskiej te-
lewizji jeszcze nie było, to wybitnie 
autorski projekt – podkreśla produ-
cent i współscenarzysta Marcin Ku-
rek. – Wcześniej w takiej konwencji 
zrealizowano serial BBC „Budząc 
zmarłych”. Legnickimi wątkami 
zainspirował nas wielki admirator 
Legnicy i jej tajemnic Waldemar 
Krzystek. To ona proponował nam 

fantastyczne plenery zdjęciowe: 
pod kościołem ewangelickim, w 
jego wnętrzu, na podzamczu, w 
śródmieściu, a także w dawnej ba-
zie sowieckiej w Krzywej. Naszym 
założeniem jest – dodaje Marcin 
Kurek – promocja i odkrywanie ta-
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KULTURA

Tajemnice Legnicy
wciąż inspirują filmowców

Triumf legnickich 
artystów

 Jury miało z czego wy-
bierać – 66 artystów i niemal 
200 prac. Legniccy artyści 
triumfowali. Lwia statuetka, 
czyli nagroda prezydenta 
Legnicy, powędrowała do 
rzeźbiarza Grzegorza Niemyj-
skiego. Grand Prix jednogło-
śnie przyznano Edwardowi 
Mirowskiemu. W konkursie 
fotografii i multimediów 
Grand Prix dla Konrada 
Banaszkiewicza. W tej 
kategorii wyróżniono: 
Dariusza Górskiego, 
Andrzeja Kluskę, Piotra 
Krzyżanowskiego i Da-
riusza Mikołajewicza.

Dodatkowo jury nagrodziło 
prace Normana Smużniaka 
i Dagmary Angier–Sroki. Wy-
różnienia honorowe dyrektora 
Galerii Sztuki trafiły do Romy 
Pilitsidis, Lidii Markiewicz-
-Niwadzi i Krzysztofa Juretki. 
Pismo artystyczne Format 
uhonorowało publikacją na 
łamach magazynu Małgo-
rzatę Maćkowiak. Tradycyjna 
nagroda Stare Lwy Młodym 

Wilkom trafiła do Łuka-
sza Górskiego.

  

 Nierozwikłane  
sprawy sprzed lat rozwiązują: 
inspektor Alicja Grześkowiak 
(Małgorzata Buczkowska), 
podinspektor Maciej Stasiński 
(Krzysztof Pieczyński), aspirant 
Dominik Hertz (Marcel Sabat). 
Towarzyszyć im szalenie in-
teligentny i tajemniczy doktor 
Adam Frejncz (Paweł Mała-
szyński).

GRZEGORZ NIEMYJSKI, 
EDWARD MIROWSKI 
I KONRAD 
BANASZKIEWICZ 
ZDOBYLI 
NAJWAŻNIEJSZE 
NAGRODY WYSTAWY 
PLASTYKI ZAGŁĘBIA 
MIEDZIOWEGO 
ORGANIZOWANEJ PO RAZ 
27. PRZEZ GALERIĘ SZTUKI 
W LEGNICY.

jemnic Dolnego Śląska, także Legnicy. 
To miasto ma już we krwi współpracę 
z filmowcami.

W Legnicy kręcono sceny do od-
cinka czwartego. Składają się one 
na tragiczną historię Żołnierza Wy-
klętego, porucznika Podchorskie-

go. Tutejszy ksiądz, mimo młodego 
wieku, jest depozytariuszem tajem-
nic sprzed lat. Porucznik zginął w 
1947 roku, a dzisiaj jego córka i ekipa 
śledcza próbują zrehabilitować jego 
prawdziwą działalność i losy. Tropy 
zaprowadziły ich do Legnicy. 
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W POLSCE ZAPANOWAŁA MODA NA BIEGANIE. TAKŻE W LEGNICY 
NIE BRAK GRUP, ZRZESZEŃ I INDYWIDUALNYCH OSÓB, KTÓRE 
ZAKOCHAŁY SIĘ W BIEGANIU. JEDNI TRUCHTAJĄ RAZ NA JAKIŚ 
CZAS, INNI PREFERUJĄ SPRINTY, A KOLEJNI TRENUJĄ KILKA RAZY 
W TYGODNIU, PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO MARATONÓW.

Do tej ostatniej grupy należy 
Elżbieta Kościk, zastępca dyrek-
tora Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami w Urzędzie Miasta 
Legnicy, prywatnie miłośniczka 
biegów długodystansowych. Jej 
przygoda z bieganiem rozpoczęła 
się już w szkole podstawowej, póź-
niej kontynuowała pasję w różnych 
uczniowskich klubach sportowych, 
były to jednak głównie biegi krót-
kodystansowe, do 5 km.

Ponownie do biegania wróciła 
po 20 latach przerwy. - Kiedyś po-
stawiłam sobie cel, że przebiegnę 
maraton. I gdy nadeszła moda na 
bieganie, pomyślałam, że kiedy, 
jak nie teraz mogę spełnić swoje 

marzenie. Dwa lata temu zaczę-
łam treningi: bieganie na bieżni, po 
mieście, w parku czy po obwodnicy. 
Początkowo 2-3 km, ale szybko się 
okazało, że dla 5 km to mi się nie 
opłaca z domu wychodzić – opo-
wiada Elżbieta Kościk.

Po paru miesiącach treningów 
Elżbieta wystartowała w Nocnym 
Wrocławskim Półmaratonie, który 
ukończyła z bardzo dobrym czasem, 
poniżej 2 godzin. Później był półma-
raton w Wałbrzychu, który należy 
do tych trudniejszych. - Trudnością 
w tym maratonie jest nie tylko gó-
rzysty teren, na który trzeba mieć 
bardzo dobrą wydolność organizmu, 
ale również to, że składał się on z 3 

pętli (trzy razy biegnie się na tej sa-
mej trasie). Trzeba więc być do nie-
go bardzo dobrze przygotowanym 
psychicznie – wyjaśnia Elżbieta. 
Dodaje, że w biegach pierwszą część 
dystansu biegnie się nogami, drugą 
głową, a trzecią sercem.

Z każdym startem czas Elżbie-
ty się poprawiał, by w Legnickim 
Półmaratonie - 28. Biegu Lwa Le-
gnickiego stanąć na drugim stopniu 
podium w swojej grupie wiekowej. 
To jeszcze bardziej zmobilizowa-
ło ją, aby wystartować w pełnym 
maratonie.

Czas spełnić marzenie
Ten czas nadszedł 26 kwietnia 

ubiegłego roku. – Zbliżały się moje 
urodziny i postanowiłam biegając, 
zmierzyć się z każdym rokiem swo-
jego życia, przebiec 42 km w swoje 
42. urodziny. Jeden kilometr bie-
głam szybciej, inny wolniej – w za-
leżności od tego, jak to w życiu było 
– wspomina Elżbieta. Wystartowa-
ła w Orlen Warsaw Marathon, gdzie 
pobiegło prawie 20 tys. osób.

Gdy dobiegła do mety, płakała ze 
szczęścia i była wzruszona, że udało 
jej się spełnić marzenie. Jak mówi, 
taki bieg, to walka z samym sobą. 
Trzeba poznać swoje możliwości 
i słabości, aby móc dobrze zapla-
nować całą trasę. Była więc dumna 
nie tylko z tego, że przebiegła cały 
dystans, ale również z faktu, że nie 
miała w czasie całego maratonu 
chwili słabości lub kryzysu.

Mimo, że udział w maratonie na 
długo pozostanie w jej pamięci, szyb-
ko zaczęła startować w kolejnych pół-
maratonach, a przed nią już następne 
biegowe wyzwania. Obecnie trenuje 
przynajmniej cztery razy w tygodniu, 
aby być gotową na następne półma-
ratony i inne imprezy biegowe.

Elżbieta Kościk bardzo zachę-
ca wszystkich do biegania. Jest 
to sport, w którym nie potrzeba 
dużych nakładów finansowych. 
Jednocześnie poleca przyłącze-
nie się do którejś z legnickich grup 
biegaczy, w których doświadczeni 
sportowcy z pewnością pomogą 
w stawianiu pierwszych kroków.

LUDZIE

kilometry 
na 42.  
urodziny42 
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  Miejski program, pod hasłem 
„ProstaTa sprawa” skierowany 
jest do mężczyzn w wieku od 50 
do 69 lat. Legniczanie od lipca 
rejestrowali się, by móc, bez-
płatnie, poddać się profilaktyce. 
Program realizuje Przychodnia 
Lekarska Miedziowego Cen-
trum Zdrowia w Legnicy przy 
ul. Okrzei.

Badania trwały do 31 
października (PSA i USG 
układu moczowego, bada-
nie per rectum). Udzielano też 
profesjonalnych porad. Jak 
dowiedzieliśmy w legnickim 
MCZ, legniczanie są bardzo 
zdyscyplinowani i od końca 
sierpnia stawiali się na bada-
nia zgodnie z wcześniejszą 
rejestracją.

Pr z ypomni jmy, że 
niemałą rolę z promocji 
programu odegrali znani 
legniczanie i samorządow-
cy, którzy – przyklejając sobie 
symboliczne wąsy – nakłaniali 
do profilaktyki.

Pół tysiąca mężczyzn 
przebadanych

NIEZWYKŁYM POWODZENIEM 
CIESZYŁ SIĘ PROGRAM ZDROWOTNY 
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI RAKA 
GRUCZOŁU KROKOWEGO. OD 
SIERPNIA PRZEBADANO JUŻ PONAD 
500 LEGNICZAN.

W a r t o 
wiedzieć, że 
rak gruczołu 

krokowego jest 
najczęstszym 

nowotworem zło-
śliwym u mężczyzn 

w krajach wysoko roz-
winiętych. Rozpoznawany 

jest głównie u mężczyzn powyżej 
50 lat. Z danych Dolnośląskiego 
Rejestru Nowotworów za rok 2012 
wynika, że w Legnicy odnotowa-
no ponad 200 nowych zachoro-
wań na raka prostaty. Największa 
zachorowalność dotyczyła męż-
czyzn pomiędzy 50 a 69 rokiem 
życia. Wkrótce poznamy analizę 
przeprowadzonych badań.

Na realizację programu o war-
tości 89.100 zł nasze miasto uzy-
skało dofinansowanie z Fundacji 
KGHM Polska Miedź w wysokości 
70 tys. zł.

„W LEGNICY 
ODNOTOWANO 

PONAD 200 NOWYCH 
ZACHOROWAŃ NA 
RAKA PROSTATY.” 

ZDROWIE
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Jesienny pan

Legniccy seniorzy mają ogromne talenty 
i pasje. Podzielili się nimi podczas II Senioralnego 
Art Festiwalu, zorganizowanego przez Miejską 
Radę Seniorów w auli Centrum Kształcenia Za-
wodowego i Ustawicznego.

 – Seniorzy na emeryturze robią nieprze-
ciętne rzeczy – mówi Danuta Przechera, prze-

wodnicząca Miejskiej Rady Seniorów. – Malują, 
wytwarzają biżuterię, ceramikę, piszą wiersze, 
występują w chórach, kabaretach i robią wiele 
innych rzeczy. To trzeba pokazywać.

Podczas tego festiwalu oglądaliśmy nama-
lowane przez emerytów obrazy, wytworzoną 
przez nich własnoręcznie ceramikę, biżuterię 
i inne rękodzieła. W tym roku w programie zna-

lazły się również występy teatralne, kabaretowe, 
wokalne i taneczne.

Pani Ewa Wiśniewska swoje korale i aniołki zro-
bione szydełkiem pokazała po raz pierwszy, właśnie 
podczas tego festiwalu. – Mam teraz więcej czasu, 
bo dzieci są już na swoim – mówi pani Ewa. – Zajmuję 
się swoimi pasjami. A to, że możemy swoje prace 
pokazać i się nimi pochwalić, daje wielką satysfakcję.

Drugi Senioralny Art Festiwal

STREFA SENIORA
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 Do udziału zaproszono przed-
stawicieli: instytucji naukowo-
-badawczych i wdrożeniowych, 
gmin, związków międzygminnych, 
regionalnych instalacji przetwa-
rzania odpadów komunalnych, 
organizacji ekologicznych, przed-
siębiorstw świadczących usługi 
w zakresie odbioru odpadów ko-
munalnych oraz mieszkańcy Le-
gnicy.

Ideą konferencji była ponadre-
gionalna wymiana kilkuletnich już 
doświadczeń w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Ta inicja-
tywa służy podniesieniu obywa-
telskiej świadomości ekologicznej 
oraz poprawie stanu środowiska 
naturalnego.

Oś narracyjna legnickich pre-
zentacji i debat panelowych prowa-
dziła od podstaw prawnych i orga-
nizacyjnych gospodarki odpadami, 
poprzez jej aspekty finansowe, 
techniczne i technologiczne, aż do 
codziennych, związanych z domo-

AKTUALANOŚCI I WYDARZENIA

Zdaniem naukowców Legnica może być wzorem dla wielu samorządów w kraju

Eko znaczy skutecznie i mądrze
Z UDZIAŁEM PONAD 200 OSÓB W LEGNICY ODBYŁA SIĘ DWUDNIOWA (22-23 PAŹDZIERNIKA) OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA 
„GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI. PONADREGIONALNA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ”, ZORGANIZOWANA PRZEZ 
PREZYDENTA MIASTA.

 Prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego szczególnie 
akcentował fakt, że selektywna zbiórka odpadów to powszechne 
zobowiązanie prawne. Przedstawił hierarchię sposobów postępo-
wania z odpadami, na którą składają się: zapobieganie powstawaniu 
odpadów, przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne 
sposoby odzysku oraz unieszkodliwianie.

Profesor z uznaniem podkreślił, że gospodarka odpadami komu-
nalnymi prowadzona w Legnicy może stanowić wzorzec dla wielu 
polskich samorządów. 

wymi śmieciami, obowiązków 
mieszkańców.

Otwierający konferencję 
prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski, witając go-
ści i dziękując wszystkim 
za wielkie zainteresowanie 
podkreślił, że gospodarka 
odpadami to jeden z najważ-
niejszych obszarów działalności 
służb samorządowych. - To ciągłe 
wyzwania, ale też narastające do-
bre doświadczenia, którymi trzeba 
się dzielić – powiedział.

Wśród prelegentów były wy-
bitne autorytety naukowe. Prof. 
Krystian Ziemski z Poznania, przed-
stawiający współpracę jednostek 
samorządowych we wdrażaniu no-

wego systemu, zauważył, że ponad 
70 proc. gmin realizuje te zadania 
samodzielnie. Pozostałe działają 
w ramach związków i porozumień 
międzygminnych.
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NIEDAWNO DOKONANO 
KONSERWATORSKIEGO 
ODBIORU SZTUKATERII WE 
WNĘTRZU SALI KRÓLEWSKIEJ 
W AKADEMII RYCERSKIEJ. 
KONSERWATOR ZABYTKÓW 
NIE MIAŁ ŻADNYCH UWAG 
I ZASTRZEŻEŃ, CO DO JAKOŚCI 
I PIETYZMU WYKONANYCH 
PRAC.

 Renowacją wystroju sztuka-
torskiego, utrzymanego w stylizacji 
secesyjno-rokokowej, zajmowali 

się najwyższej klasy specjaliści. 
Swoje prace prowadzili na suficie 
sali, na ścianach i we wnękach 
okiennych. Zachowane elementy 
zdobień należało oczyścić z brudu 
i starych powłok malarskich, z kolei 
wszystkie zniszczone uzupełniano 
lub wiernie odtwarzano. Poddawa-
ne były scalaniu, impregnacji i ma-
lowaniu. Renowatorzy stosowali 
techniki reliefu i rzeźby.

Gdyby wszystkie odrestauro-
wane elementy sztukaterii zdo-
biące Salę Królewską ułożono 
w linii prostej, jej długość miałaby 

ponad 10 kilometrów. To imponu-
jące rozmiary zdobień. Imponująca 
jest również kubatura Akademii 
Królewskiej. Mało kto wie, że jest 
ona większa od przestrzeni Zamku 
Królewskiego w Warszawie.

Coraz więcej blasku  
w Akademii Rycerskiej

Kręta klatka schodowa w wie-
ży Akademii Rycerskiej, prowa-
dząca do Sali Królewskiej, jest 
już przygotowana do malowania. 
U szczytu schodów, na II piętrze, 
zamontowano dekoracyjny kan-
delabr ledowy. Stał się on praw-
dziwą ozdobą wnętrza. Wkrót-
ce wzbogaci się ono o kinkiety, 
a w przedsionku Sali Królewskiej 
zawisną żyrandole.

Ulokowana na parterze Akade-
mii Rycerskiej sala maneżowa rów-
nież coraz szybciej zmienia swoje 
oblicze. Ostatnio zamontowano tu 
ledowe plafony oświetleniowe. To 
pierwsze tego rodzaju rozwiązania 
w Polsce. Położono też akustyczne 
tynki. Trwa instalowanie centralne-
go ogrzewania i renowacja ozdob-
nego kominka. 

ZABYTKI

10 kilometrów sztukaterii

Fundacja KGHM Polska Miedź dofi-
nansowała remont i renowację Aka-

demii Rycerskiej kwotą 600 tys. zł
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PODCZAS PAŹDZIERNIKOWEJ 
SESJI RADA MIEJSKA 
LEGNICY ZAJMOWAŁA SIĘ 
GŁÓWNIE PREZYDENCKIMI 
PROJEKTAMI UCHWAŁ 
W SPRAWIE WYRAŻENIA 
ZGODY NA WYDZIERŻAWIENIE 
NIERUCHOMOŚCI W DRODZE 
BEZPRZETARGOWEJ ORAZ 
ZMIANĄ MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO KARTUZ 
W REJONIE PASMA NAD 
KACZAWĄ.

 Zmianę planu radni przyję-
li jednogłośnie. Uchwała dotyczy 
terenu o powierzchni 24 ha ogra-
niczonego ulicami: II Armii Woj-
ska Polskiego, Rzeczypospolitej, 
Kaczawską i Krętą oraz rzeką 
Kaczawą. Projekt kilkakrotnie 
wystawiany był do publicznego 
wglądu, a uwagi zainteresowa-
nych stron zostały uwzględnio-
ne. Wcześniejszy plan nie dawał 
możliwości sprzedaży lokali 
mieszkalnych ich najemcom, za-

kładał też wyburzenie niektórych 
kamienic. Zgodnie ze zmienionym 
planem możliwa stanie się sprze-
daż mieszkań w budynkach przy 
prawej pierzei ul. II Armii Wojska 
Polskiego. Wychodzi to naprze-

ciw oczekiwaniom mieszkań-
ców. Cały postprzemysłowy 
pas wzdłuż Kaczawy będzie 
można zagospodarowywać 
inwestycyjnie. To szansa na 
ożywienie gospodarcze dla 
właścicieli nieruchomości.

Radni również jednogło-
śnie wrazili zgodę na bez-
przetargową dzierżawę na 15 lat 
Miejskiemu Klubowi Sportowemu 
Miedź Legnica SA dwóch nieru-
chomości przy ul. Żeglarskiej. 
Klub jest ich dotychczasowym 
dzierżawcą, a w perspektywie 
wieloletniej planuje wyremonto-
wanie tych obiektów, ponosząc 
przy tym znaczne nakłady inwe-
stycyjne. Również bez przetargu 
Klub Karate Shotokan „Tora” nadal 
będzie mógł dzierżawić przez 5 lat 
lokal użytkowy przy ul. Mickiewi-
cza 21. Mieści się tam jego siedzi-
ba, a klub prowadzi działalność na 
rzecz rozwoju sportowego dzieci 
i młodzieży.

Większością gł osów Rada 
Miejska zgodziła się również na 
bezprzetargową, trzydziestolet-
nią dzierżawę budynku byłego 
Zespołu Szkół Rolniczych przy 
ul. Jaworzyńskiej 219 Fundacji 
Wspierania Kultury Ruchu Ocelot. 
Sztandarową działalnością funda-
cji jest prowadzenie teatru ekspe-
rymentalnego, którego tematem 
przewodnim jest ruch. 

 AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Gospodarcze ożywienie Kartuz, Ocelot w budynku dawnego „rolnika”.

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

 Ta znana w całym kraju i na arenach międzynarodowych organizacja, o wielkich promocyjnych zasługach dla Legnicy, w budynku przy Ja-
worzyńskiej chce rozszerzyć działalność z zakresu edukacji artystycznej i sportowej dzieci i młodzieży, medycyny (powstanie specjalistycznych 
przychodni medycznych, w tym medycyny sportowej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej) oraz stworzyć Centrum Rehabilitacyjne dla podopiecz-
nych fundacji i mieszkańców Legnicy. Wydzierżawienie od gminy terenu przy ul. Jaworzyńskiej 219 pozwoli na stworzenie Europejskiego Cen-
trum Edukacji Artystycznej i Sportowej, które ma za zadanie kształcić utalentowane ruchowo dzieci i młodzież, realizując rozszerzony program 
ogólnokształcący MEN w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz program szkoły baletowej.
Rada przyjęła ponadto uchwałę zmieniającą sieć publicznych gimnazjów, dostosowując ją do wprowadzonych wcześniej zmian w strukturze 
organizacyjnej placówek oświatowych. Sesyjnym obradom przysłuchiwali się studenci PWSZ, kształcący się w dziedzinie administracji samorzą-
dowej.

 RADA MIEJSKA 
ZGODZIŁA SIĘ RÓWNIEŻ 
NA BEZPRZETARGOWĄ, 

TRZYDZIESTOLETNIĄ 
DZIERŻAWĘ BUDYNKU 

BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ 
ROLNICZYCH
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HISTORIA

W KSIĘGARNIACH POJAWIŁA SIĘ WŁAŚNIE KOLEJNA 
KSIĄŻKA OPISUJĄCA DZIEJE NASZEGO MIASTA. 
SEKRETY LEGNICY AUTORSTWA HISTORYKA MARCINA 
MAKUCHA UKAZAŁY SIĘ NAKŁADEM ŁÓDZKIEGO DOMU 
WYDAWNICZEGO KSIĘŻY MŁYN. WYDAWNICTWO 
SPECJALIZUJE SIĘ W PUBLIKACJACH PREZENTUJĄCYCH 
HISTORIĘ POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW KRAJU.

Sekrety Legnicy to zbiór czterdziestu opowiadań o Legnicy, 
a ściślej Liegnitz XIX i początku XX wieku. Autor nie zawęża się 
jednak tylko do tego okresu. Nie sposób bowiem opowiadać 
o dziejach miasta, nie nawiązując do czasów odleglejszych 
i tych najnowszych. Poznajemy dzieje krótkiego panowa-
nia ostatniego księcia piastowskiego Jerzego Wilhelma, ale 
przeczytamy też o genezie pojawienia się w herbie miasta 
czeskiego lwa. Nie da się także opowiedzieć historii legnickich 
tramwajów czy lotniska, nie odnosząc się do okresu po drugiej 
wojnie światowej.

Książka odsłania wiele tajemnic, które kryje historia 
Legnicy. Tajemnic, o których wiedza jest obecnie różnorodna. 
Wielu legniczan słyszało zapewne o zlokalizowanej tu fabryce 
fortepianów, ale już nie każdy wie, że miasto miało swój okręt 
podwodny, nie każdy zna historię legnickiego planetarium – 
jednego z pierwszych na świecie. Tajemnice te już od niemal 
czterech lat odsłaniane są na łamach internetowego portalu 
Liegnitz.pl, ukazują się także na łamach magazynu miejskiego 
„Legnica.eu”.

Książka ma na celu w przystępny sposób przybliżyć wyda-
rzenia, miejsca i osobistości związane z miastem i regionem. 
Po jej przeczytaniu nie będzie można już przejść obojętnie 
obok wielu legnickich budowli, np. Domu Strzeleckiego, 
znanego dziś bardziej pod nazwą Teatr Letni. To przecież tutaj 
przyjmowano na kolacji cesarza Wilhelma I czy prezydenta 
Niemiec Paula von Hindenburga. Także tutaj koncertowała 
orkiestra jednego z najwybitniejszych dyrygentów XIX wieku – 
legniczanina Benjamina Bilsego.

Każdy znajdzie w publikacji coś dla siebie. Wśród wielu 
artykułów poruszane są różnorodne tematy związane ze 
znaczącymi wydarzeniami, kulturą, przemysłem, handlem, 
militarne i sportowe.

Trzeba pamiętać, że książka jest skierowana nie tylko do 
mieszkańców Legnicy, ale do wszystkich tych, którzy dopiero 
chcą odkryć nasze miasto i jego bogate dzieje. Z jej wydawcą 
i autorem będą Państwo mieli okazję porozmawiać podczas 
spotkania promocyjnego, które odbędzie się 2 grudnia o godz. 
18 w małym patio Galerii Piastów.

 (redakcja liegnitz.pl)  

Nasze miasto ma jeszcze sporo sekretów. Dowiecie się o nich z najnowszej publikacji zatytułowanej...

SEKRETY LEGNICY
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  Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami 
(tel. 76 72 12 340)  
m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopusz-
czalny poziom hałasu, zezwolenie na usunięcie 
drzew lub krzewów, rejestracja psów ras agre-
sywnych, deklaracje „śmieciowe”, harmono-
gramy wywozu odpadów, edukacja w dziedzinie 
segregacji odpadów.

  Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200)  
m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nie-
ruchomości, 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 opie-
kuńczo-wychowawczymi. 

  Wydział Infrastruktury Komunalnej (tel. 76 72 12 331)  
m.in.: interwencje lokatorskie, odnowa zieleni 
średniej i wysokiej, materiał nasadzeniowy dla np. 
wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

  Wydział Geodezji i Kartografii (tel. 76 72 33 173)  
m.in.: sprawy związane z geodezją, kartografią, 
mapami do celów prawnych, projektowych, wypi-
sy z dokumentów państwowych. 

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
(tel. 76 72 12 310)  
m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, prze-
kształcanie 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 
miejscowego, opinie urbanistyczne, decyzje 
o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, 
rozbiórkę, na zmianę sposobu użytkowania obiek-
tu lub lokalu.

  Wydział Oświaty Kultury i Sportu (tel. 76 72 12 230)  
m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, 
akty założycielskie, rejestracja klubów sporto-
wych, upowszechnianie kultury fizycznej i turysty-
ki, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

  Urząd Stanu Cywilnego (tel. 76 72 33 375) – m.in.: 
zgłaszanie urodzin dziecka, zgonów, zawieranie 
związków małżeńskich.

  Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 275) 
– m.in.: ewidencja działalności gospodarczej, 
uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, 
wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, 
rejestracja pojazdów. 

  Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności  (tel. 76 72 33 301)  
m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 
i powyżej dla celów pozarentowych, zatrudnienio-
wych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, wyda-
wanie kart parkingowych dla niepełnosprawnych, 
zaświadczenia uprawniające do ulg w przejazdach 
MPK, PKP i PKS.  

 Co i gdzie w Urzędzie Miasta

KOMUNIKATY, WAŻNE TELEFONY

 Spotkanie zgromadziło 
kilkudziesięciu przedstawi-
cieli powiatowych, miej-
skich i gminnych centrów 
zarządzania kryzysowego 
z naszego regionu. Stanisław 
Huskowski zaprezentował 
powstały w ministerstwie 
Regionalny System Ostrze-
gania.

- RSO działa już od trzech 
miesięcy – mówił wicemini-
ster. – Informuje m.in. o za-
grożeniach meteorologicz-
nych, losowych, drogowych, 
infrastrukturalnych i epide-
miologicznych, zagrażających 
życiu i zdrowiu mieszkań-
ców. Korzysta z przekazów 
telewizyjnych (różne kanały 
telewizji publicznej), stron 
internetowych urzędów wo-
jewódzkich oraz powszechnie 
dostępnych, bezpłatnych 
aplikacji na urządzenia mobil-
ne. Wiceminister podkreślił, 
że do współpracy udało się 
włączyć wszystkich opera-
torów sieci komórkowych. 
Dzięki temu w przypadku 

szczególnie nagłych i niebez-
piecznych zagrożeń możliwe 
będzie ostrzeganie esemesem 
mieszkańców określone-
go terenu. To pierwszy na 
świecie tak skonstruowany 
system ostrzegania.

Przedstawiciele urzędy 
wojewódzkiego zaprezen-
towali istniejący już System 
Ostrzegania, Alarmowania 
i Informowania Województwa 
Dolnośląskiego wraz z per-
spektywami jego rozwoju 
w nadchodzących latach. 
Powstał on kosztem ok. 3,5 
mln zł. Będzie zintegrowany 
z systemem ministerial-

nym. Mieszkańcy regionu 
mogą korzystać z informacji 
o wszelkich zagrożeniach, 
wchodząc na Dolnośląski 
Portal Informacyjny.

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski podkreślił ogromne 
znaczenie dla mieszkańców 
miasta esemesowego sys-
temu ostrzegania i informo-
wania, który w Legnicy działa 
już od blisko sześciu lat. Za-
powiedział też popularyzację 
wśród legniczan korzystania 
z systemów zaprezentowa-
nych na spotkaniu.

Każdy legniczanin może mieć dostęp do bezpłatnych aplikacji

Nowoczesne systemy 
dla bezpieczeństwa 
mieszkańców
W URZĘDZIE MIASTA LEGNICY ODBYŁO SIĘ (20 PAŹDZIERNIKA) 
SPOTKANIE POŚWIĘCONE SYSTEMOM OSTRZEGANIA 
MIESZKAŃCÓW I SŁUŻB PRZED RÓŻNYMI ZAGROŻENIAMI. 
UDZIAŁ WZIĘLI: WICEMINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 
STANISŁAW HUSKOWSKI, WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI TOMASZ 
SMOLARZ I PREZYDENT LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI.

Do pobrania
BEZPŁATNA APLIKACJA NA TELEFONY KOMÓRKOWE: ANDROID, APPLE - IOS, WINDOWS PHONE

 Bezpłatną aplikację na telefony komórkowe „RSO” można pobrać za pośrednictwem 
strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego www.duw.pl ze sklepów z aplikacjami na po-
szczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można 
również wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System 
Ostrzegania”.
Legniczanom proponujemy najprostszy dostęp do aplikacji poprzez skanowanie QR codów.

•Aplikacja 
na system 
Android do 
pobrania 
przez QR 
code:

•Aplikacja na 
system Apple 
- IOS do  
pobrania 
przez QR 
code:  

•Aplikacja  
na system 
Windows 
Phone do po-
brania przez 
QR code:   
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TO BYŁA PRZYGODA! BAWIŁY SIĘ DZIECI, ALE PRZEDE WSZYSTKIM UCZYŁY. ŚMIECIOWE STWORY 
I ŚMIESZNE POSTACIE POKAZYWAŁY IM, JAK DBAĆ O ŚRODOWISKO I SEGREGOWAĆ ŚMIECI. BRAWO 
ZA WASZĄ AKTYWNOŚĆ, DZIECIAKI. DO ZOBACZENIA W PRZYSZŁYM ROKU!

LEGNICA SEGREGUJE

Eko bajka
 – jak Wam się podobało?


