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w numerze

Pingwin, panda i miś polarny uczą dzieci jeździć na łyżwach na le-
gnickim lodowisku przy ul. Sejmowej. Pingwin i jego „koledzy”   
to bardzo popularne urządzenia do nauki jazdy na łyżwach. Urzą-
dzenia zostały zakupione przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej. Sezon na łyżwy trwa w Legnicy do końca lutego 
(jak pogoda pozwoli).

Egzotyczni instruktorzy

Legnickie morsy obchodziły swoje drugie urodziny. Stowarzyszenie 
osób lubiących lodowate kąpiele liczy, że mrozy nie odpuszczą  
do 11 marca – do czasu zakończenia sezonu. Jego zwieńczeniem 
będzie Bal Morsa.

Urodziny i Bal Morsa

Dziennikarz i fotoreporter Leszek Wspaniały otrzymał prasowego 
„oskara”. To już kolejny dziennikarz Radia Elka z nagrodą Grand Press 
Zagłębia Miedziowego. Redaktor odebrał nagrodę z rąk wiceprezy-
dent Legnicy Doroty Purgal na Gali Mistrzów Sportu.

Po prostu Wspaniały
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Praca w samorządzie zmieniła moją optykę 
dotyczącą wielu spraw. Udział w kilku ogólnopolskich 
konferencjach z udziałem samorządowców szybko 
sprowadził mnie na ziemię, bym dostrzegła zasadniczy 
fakt, że w wielu kwestiach ważnych dla lokalnej 
społeczności  – rząd „rozsadza” samorządy…

O sprawach samorządów często dyskutuje się 
w Warszawie na licznych debatach z udziałem włodarzy 
polskich miast i gmin. Po kilku próbach aktywnego 
w nich uczestniczenia szybko przekonałam się, że 
scenariusz często jest taki – samorządowcy dyskutują, 
omawiają między sobą to, co boli ich najbardziej (m.in. 
niekończące dodawanie zadań bez finansowego 
wsparcia na ich realizację), a kiedy czas  jest na 
zabranie głosu przez stronę rządową... No cóż, miał 
być pan minister danego resortu, ale niestety, z uwagi 
na ważne obowiązki służbowe, głosu nie zabiera 
minister, ani nawet podsekretarz stanu, lecz dyrektor 
jednego z departamentów. A samorządowcy po chwili 
rozjeżdżają się w Polskę – najczęściej rozczarowani.

Przykład sześciolatków w szkołach jest tylko jednym 
z wielu. Nikt nie pytał w samorządach – jak, gdzie i po 
co, choć to właśnie nas, legniczan, najbardziej te sprawy 
dotyczą. Chodzi przecież o nasze dzieci i życie codzienne, 
które jest tu w Legnicy, a nie w odległej stolicy.

W sprawie sześciolatków klamka zapadła i teraz to 
na nas spoczywa społeczna odpowiedzialność. Pytanie, 
czy zdamy test z lokalnego patriotyzmu?

Tu jest Polska! Gdzie? W samorządach 
Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału 
Promocji  
i Komunikacji  
Społecznej Urzędu  
Miasta Legnicy

W RANKINGU NAJAKTYWNIEJSZYCH SAMORZĄDÓW, 
PRZEPROWADZONYM PRZEZ ZWIĄZEK POWIATÓW POLSKICH, 
OBEJMUJĄCYM ROK 2015, LEGNICA ZAJĘŁA TRZECIE MIEJSCE 
WŚRÓD 65 MIAST NA PRAWACH POWIATU. ZDOBYLIŚMY PRAWIE 
52 TYS. PUNKTÓW, A JEDNOCZEŚNIE TYTUŁ SUPER POWIATU.

 Legnica dostała najwyższą notę 
na Dolnym Śląsku. Spośród krajo-
wych konkurentów wyprzedziły nas 
tylko Nowy Sącz i Rzeszów. W dalszej 
kolejności były: Krosno, Dąbrowa 
Górnicza, Zabrze, Piotrków Trybu-
nalski, Chełm, Tarnów i Słupsk.

Nasze miasto od wielu lat utrzy-
muje się w ścisłej czołówce rankin-
gu. Zmagania trwają przez cały rok 
w trybie on-line. Ogólnopolski ran-

king najaktywniejszych powiatów 
i gmin organizowany jest od 15 lat. 
W roku 2014 i 2013 Legnicy przypadło 
zwycięstwo. Za 2012 rok zdobyliśmy 
trzecie miejsce, za 2011 - czwarte, 
w 2010 – trzecie, w 2009 - szóste. 
W latach 2006, 2007 i 2008 byliśmy 
na drugim miejscu, a jeszcze wcze-
śniej – na 8 i 14.

Samorządy sklasyfikowane 
w rankingu są oceniane przez eks-

pertów ZPP w kilku grupach te-
matycznych, takich jak: działania 
proinwestycyjne i prorozwojowe, 
rozwiązania poprawiające jakość 
obsługi mieszkańca oraz funkcjo-
nowania jednostki samorządu te-
rytorialnego, rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i obywatelskiego, 
umacnianie systemów zarządza-
nia bezpieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań ekoenerge-
tycznych, proekologicznych, proz-
drowotnych, udzielanie pomocy 
społecznej, rozwiązań z zakresu 
edukacji, kultury i sportu, wspie-
ranie działań na rzecz gospodar-
ki rynkowej, współpraca krajowa 

i międzynarodowa oraz działania 
promocyjne.

W 2015 roku Legnica uzyskała 
m.in.: 9.000 punktów za wykorzy-
stane środki inwestycyjne pocho-
dzące ze źródeł zewnętrznych, 4.000 
punktów za tworzone pracownie in-
formatyczne, 1.000 za środki finan-
sowe pozyskane z krajowych źródeł 
zewnętrznych, 3.000 za instytucje 
wspierające rozwój przedsiębiorczo-
ści, 3.000 za wielkość wydatków na 
szkolenia, 2.920 za wspieranie roz-
wiązań ekoenergetycznych, 1.000 
za działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych, 1.500 za stypendialne 
wspieranie zdolnej młodzieży.  

Legnica w trójce  
najaktywniejszych samorządów

osoby odwiedziły w 2015 roku legnickie  
minizoo przy zabytkowej palmiarni44 684 www.palmiarnia.legnica.eu

liczba  
miesiąca
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PRZEDSZKOLAKI

Prezydent zachęca  
– poślijmy sześciolatki do szkoły

 - Powrót 7-latków do pierw-
szych klas poważnie zaburzy or-
ganizację szkół do czasu, dopóki 
ten rocznik nie wyjdzie z systemu 
edukacji. Władze Legnicy obawiają 
się, że po wakacjach w przedszko-
lach może zabraknąć miejsc. Są też 
obawy o utrzymanie etatów na-
uczycielskich. Poza tym z budżetu 
ucieknie kilka milionów subwencji. 
Legnicki samorząd, podobnie jak 
wiele innych, może więc zachę-
cać rodziców, by wysłali 6-latki 
do szkół. Wtedy także dzieci mniej 
odczują cofnięcie reformy – pisze 
Honorta Rajca w swoim tekście 
w tygodniku regionalnym „Kon-
krety”.

To bardzo dobre tezy do dysku-
sji na temat posłania sześciolatków 
do szkół. Wizja zwolnień w szko-
łach nie jest „tylko” argumentem 
do dyskusji dla władz samorządo-
wych. To, jak zauważa gospodarz 
miasta, powinno być też tematem 
naszych rozmów ze znajomymi, 
rodziną.

- Dziś mówimy o nauczycielach, 
ale zaburzenie pewnego systemu 
będzie miało też inne konsekwen-
cje. Dane o polityce ludności na 
kolejne lata powinny dodawać nam 
argumentów, także w tym 
temacie. W 2035 roku 
co czwarty miesz-
kaniec Dolnego 
Śląska będzie miał 
65 lat. To nie są 
o p t y m i s t y c z n e 
dane – mówi Ta-
deusz Krzakowski, 
prezydent Legnicy.

 Tymczasem ro-
dziców czas nagli. Na po-
czątku marca zaczyna się nabór 
w miejskich przedszkolach. Muszą 
wybrać: pierwsza klasa czy ko-
lejny rok zerówki. Władze miasta, 

wbrew obowiązującym trendom 
namawiają – poślijmy sześciolatki 
do szkoły!

- To nie jest polityczny sprzeciw, 
ale merytoryczna propozycja. Je-
żeli do szkół trafi choć 30 proc. le-
gnickich 6-latków, to przynajmniej 
w części uda się ograniczyć deficyt 
miejsc w przedszkolach i reduk-
cję etatów. Skorzystają też dzieci, 

bo w tym roku na pewno 
będzie mniej tłumnie – 

podkreśla prezydent 
Tadeusz Krzakowski 
i apeluje o społeczną 
odpowiedzialność.

Dziś niepokój 
legnickiego ratusza 

dodatkowo budzi 
tempo wprowadza-

nia zmian i nieokreślona 
liczba dzieci, które we wrze-

śniu rozpoczną naukę. Ostateczne 
dane znane będą dopiero po waka-
cjach. Tymczasem organizowanie 
bez nich systemu nieco przypo-

mina zabawę w ciuciubabkę. Tym 
bardziej że kolejna rewolucja, jak 
poprzednia, obejmie także przed-
szkola i szkolne zerówki.

Na razie wiadomo, że w ze-
szłym roku 197 legnickim 6-lat-
kom odroczono obowiązek szkol-
ny i to one, jako 7-latki, teraz 
głównie rozpoczną naukę. Ratusz 
wstępnie szacuje, że z tej liczby 
powstanie około 10 klas pierw-
szych, zapewne nie w każdej 
placówce, bo liczba odroczonych 
maluchów różni się w poszcze-
gólnych rejonach.

Tymczasem pierwotnie plano-
wano utworzenie 45 oddziałów. 
Ze statystyk wynika bowiem, że 
legnickich sześciolatków, które 
w nadchodzącym roku szkolnym 
miały zasiąść w ławkach, jest 1020. 
Ilu z nich we wrześniu założy torni-
ster? Niektóre samorządy szacują, 
że w najlepszym razie będzie to 15 
proc. grupy. Jeśli nawet przyjąć naj-
korzystniejszą wersję, w szkołach 

powieje pustką, a w przedszkolach 
zapanuje ciasnota.

Sytuacja wymaga tworzenia 
dodatkowych miejsc dla maluchów. 
Trzeba będzie zapewnić je i 6-lat-
kom, które nie pójdą do szkół, ale są 
także oczekiwania, by przedszkolną 
opieką już otoczyć trzylatki, co od 
2017 r. będzie obowiązkiem gmi-
ny. Do systemu, który do tej pory 
opierał się na trzech rocznikach, 
dochodzi kolejna grupa.

Według psychologów dzieci, które wcześniej idą do szkoły, lepiej się rozwijają, ale czy rodziców to przekona?

WZOREM EUROPEJSKICH PAŃSTW POLSKA DOSTOSOWAŁA SYSTEM OŚWIATY DO POTRZEB DZIECI I POLITYKI LUDNOŚCIOWEJ. DZIŚ 
RODZICE MOGĄ NIE POSYŁAĆ SZEŚCIOLATKÓW DO PIERWSZYCH KLAS. ALE CZEMU MAJĄ TEGO NIE ROBIĆ, SKORO LATAMI PRACOWANO 
NA TO, BY SZKOŁY, NAUCZYCIELE I DZIECI BYŁY NA TO W PEŁNI PRZYGOTOWANE – PYTAJĄ RETORYCZNIE WŁODARZE LEGNICY

NASZE SZKOŁY 
PODSTAWOWE SĄ 
BARDZO DOBRZE 
PRZYGOTOWANE 

DO PRZYJMOWANIA 
6-LATKÓW
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Prezydent zachęca  
– poślijmy sześciolatki do szkoły

Nabór do miejskich 
przedszkoli
Od 1 marca 2016 r. w naszym mieście uruchomiona zostanie już po 
raz kolejny elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do-
świadczenia z poprzednich lat dowodzą, że jest to bardzo dogodne 
i wysoko oceniane przez rodziców rozwiązanie.

Legniczanie będą mogli przez internet dokonać wyboru placówki 
i wypełnić „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddzia-
łu przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonego przez 
miasto Legnicę.”
Można wybrać maksymalnie trzy placówki – w porządku od naj-
bardziej do najmniej preferowanych. Osoby, które nie mają dostępu 
do internetu, mogą zapisać swoje dziecko osobiście w najbardziej 
preferowanym przedszkolu lub szkole podstawowej, w której funk-
cjonuje oddział przedszkolny.

Kryteria rekrutacji
1. wielodzietność rodziny kandydata
2. niepełnosprawność kandydata
3 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
8.  rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w przedszkolu 

pierwszego wyboru/uczęszcza do szkoły podstawowej 
pierwszego wyboru, w której znajduje się oddział przed-
szkolny

9.  oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wy-
chowujący kandydata pracują/pracuje lub studiują/studiuje 
w trybie dziennym

10.  rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wycho-
wujący wskazali/wskazał Legnicę jako miejsce zamieszka-
nia w rocznym zeznaniu podatkowym od osób fizycznych

11.  rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do przedszko-
la/szkoły podstawowej/oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej pierwszego wyboru

12.  rodzina kandydata objęta jest opieką Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Legnicy, za wyjątkiem świadczeń 
jednorazowych

13.  odległość zamieszkania kandydata od przedszkola/oddziału 
przedszkolnego w szkole  podstawowej pierwszego wyboru 
wynosi do 3 km

Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicznego naboru 
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych, znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” – Edu-
kacja – Rekrutacja.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają także wszystkie 
legnickie przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, 
w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

Według psychologów dzieci, które wcześniej idą do szkoły, lepiej się rozwijają, ale czy rodziców to przekona?

- Na razie samo-
rząd ma obowiązek 
zapewnić miejsca 
w przedszkolach 
4-, 5- i 6-latkom. 
Ale jeśli te ostatnie 
nie pójdą do szkoły, 
szacujemy, że w Legni-
cy zabraknie miejsc dla około 
czterystu 3-latków – mówi wice-
prezydent Dorota Purgal. – Podkre-
ślam, że nasze szkoły podstawowe 
są bardzo dobrze przygotowane do 
przyjmowania 6-latków.

Zmiany dotkną nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej. Miasto 
spodziewa się, że etaty, średnio li-
cząc, może stracić około 20 osób. 
Reformowanie wcześniejszej re-
formy odbije się też finansowo na 
samorządach.

- Zaplanowaliśmy, że jeśli te 
1020 dzieci rozpocznie naukę, mia-
sto otrzyma na nie 5,8 mln zł sub-
wencji z budżetu państwa. Teraz, 
jeżeli te 6-latki pozostaną w przed-
szkolu, do budżetu wpłynie jedy-
nie 1,4 mln zł dotacji przedszkolnej. 
I choć zwiększono ją z 1305 do 1370 
zł, to i tak powstaje duża różnica 
w przychodach miasta – argumen-
tuje wiceprezydent Dorota Purgal.

Nie brakuje też innych wątpli-
wości. Większość spośród 197 dzie-
ci, które w zeszłym roku nie poszły 
do szkoły, odroczenie uzyskało 

z powodu jakichś 
deficytów.

- Może więc stać 
się tak, że w efekcie 

nauczyciele będą 
tracić pracę, a w tych 

oddziałach pojawi się 
konieczność dodatko-

wego zatrudniania asystentów, 
bo tak nakazują przepisy. Ponosić 
więc będziemy wyższe koszty, gdy 
subwencja oświatowa się zmniej-
szy – wyjaśnia wiceprezydent Do-
rota Purgal.

Zatrzymany rocznik będzie 
zaburzał organizację i strukturę 
oświaty na kolejnych szczeblach: 
najpierw podstawówek, a w przy-
szłości gimnazjów i szkół średnich. 
Gdy zakończy edukację wcze-
snoszkolną, może z kolei brako-
wać godzin, by utrzymać wszystkie 
etaty dla nauczycieli przedmiotów.

- Dziś trudno przewidzieć 
wszystkie skutki. Liczymy, że ro-
dzice zdecydują jednak, że warto 
6-latka posłać do szkoły. To wcale 
nie oznacza zabierania mu dzieciń-
stwa, bo wykwalifikowana kadra 
oraz towarzystwo rówieśników 
gwarantują mu i zabawę, i dobry 
rozwój – argumentuje wiceprezy-
dent Legnicy Dorota Purgal.

(W materiale użyto fragmenty 
tekstu  z „Tygodnika Regionalnego 

Konkrety”, 27.01.2016 r.)

ZATRZYMANY  
ROCZNIK BĘDZIE 

ZABURZAŁ  
ORGANIZACJĘ 

I STRUKTURĘ OŚWIATY 
NA KOLEJNYCH 
SZCZEBLACH 
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Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

LEGNICZANIE SĄ BARDZO PRZYWIĄZANI DO SWOJEGO 
MIASTA. TA WIĘŹ NIE GAŚNIE NAWET, GDY KTOŚ 
OPUSZCZA LEGNICĘ. PRZYKŁADEM JEST NASZA 
FACEBOOKOWA SPOŁECZNOŚĆ, KTÓRA POWIĘKSZA SIĘ 
Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. FANI ZGROMADZENI NA PROFILU 
„MIASTO LEGNICA” CODZIENNIE BIORĄ AKTYWNY 
UDZIAŁ W PROWADZENIU PROFILU, WYSYŁAJĄC NAM 
ZDJĘCIA MIASTA CZY TEŻ PISZĄC, JAK TĘSKNIĄ ZA 
LEGNICĄ I ZA CO JĄ KOCHAJĄ.

Z okazji przekroczenia na naszym profilu „Miasto Legnica” 
liczby 10 000 fanów, zorganizowaliśmy konkurs, w którym 
chcieliśmy się dowiedzieć, za co legniczanie kochają swoje 
miasto. Popularność tego konkursu przeszła nasze oczekiwa-
nia. O swojej miłości do Legnicy pisali jej obecni mieszkańcy 
oraz ci, których życie zaprowadziło w inne miejsca w kraju i za 
granicą. Legnicę kochają młodzi i starsi, kobiety i mężczyźni, 
mieszkańcy miasta i ci, którzy byli w nim tylko przejazdem, 
turyści i obcokrajowcy.

„Kocham Legnicę za spacery po parku, za wycieczki rowe-
rowe w różne legnickie zakątki. Za to, że wszędzie jest blisko 
i jest tu wszystko, czego do spokojnego i szczęśliwego życia 
potrzeba” - to fragment odpowiedzi Oli Jadach, która wygrała 
w naszym konkursie na Facebook`u. Legnica od roku jest jej 
domem z wyboru i jeszcze nie było dnia, żeby żałowała tej 
decyzji.

Za co jeszcze kochamy Legnicę? Długo by pisać. Niemal 
każdy kocha legnicki park Miejski. Za to, że jest świetnym 
miejscem na rodzinne spacery i ulubionym miejscem zabaw 
dzieci. Za to, że można biegać po parkowych ścieżkach, ogląd-
nąć mecz na stadionie i posłuchać koncertu na Muszli.

Doceniamy, że w Legnicy historia miesza się z nowocze-
snością, że każdy znajdzie tu część, która mu odpowiada. 
Uwielbiamy ją za jej niepowtarzalny czar i urok, za magię, 
która otula miasto. Kochamy Zamek Piastowski i jego historię. 
Doceniamy wiele legnickich zabytków i to, że są one chronio-
ne i dostępne dla zwiedzających. Kochamy to, że miasto nie 
pozwala zapomnieć o swojej historii i że chowa ono w sobie 
tajemnice, na podstawie których nagrano „Małą Moskwę” 
i „Balladę o Zakaczawiu”.

/MiastoLegnica Miasto Legnica     Strona główna

Oś czasu Informacje  Zdjęcia  Opinie  Więcej

10 500

Kocham Legnicę za …

UŻYTKOWNIKÓW LUBI TO
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/MiastoLegnica Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

TU JEST MÓJ DOM, MOJA MAŁA OJCZYZNA

Legnicę kochają zarówno osoby, które mieszkają tu od 
pokoleń, jak i te, których do naszego miasta dopiero spro-
wadziła miłość. - Nasze dzieci mają miejsca w przedszkolach 
i szkołach, młodzi mają rozwijającą się strefę ekonomiczną, 
a seniorzy - miejsca swojej aktywności. Jak nie kochać Le-
gnicy! - napisała Barbara, która od kilkudziesięciu lat mieszka 
w Legnicy. Z kolei Monika, która do Legnicy wprowadziła się 5 
lat temu, pisze tak: - Legnica przyjęła mnie, dała mieszkanie 
i pracę, a moim dzieciom edukację i przyjaciół. Zakochaliśmy 
się w Legnicy wszyscy.

Pani Teresa, która w Legnicy mieszka od urodzenia napi-
sała, że dla niej miasto jest jak rodzina – jeżeli ją kochasz, to 
się z nią nie rozstajesz, żyjesz z nią na co dzień, przyglądasz 
się, jak rośnie i się rozwija. Osoby, które z Legnicy wyjechały 
pielęgnują wspomnienia związane z miastem. Piszą, że tu po-
zostało ich serce. Cieszą się, że Legnica się rozwija, a oni mogą 
to obserwować, chociaż są daleko.

Legnicę kochają również mieszkańcy okolicznych miej-
scowości. Jak napisał Krzysztof - ceni Legnicę za to, że z roku 
na rok miasto się zmienia i dostosowuje także do potrzeb ludzi 
spoza jego granic. On sam jest taką osobą i wspólnie z rodziną 
każdą wolną chwilę spędza na spacerach w naszym pięknym 
mieście.

Dziękujemy za wszystkie miłe słowa, które codziennie 
wysyłacie i piszecie do nas na naszym profilach społeczno-
ściowych. Do zobaczenia w Legnicy!   

/MiastoLegnica Miasto Legnica     Strona główna
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Z ŻYCIA MIASTA

JAK CO MIESIĄC, ZAPRASZAMY 
DO SPACERÓW PO LEGNICY 
I SPRAWDZENIA SIĘ Z WIEDZY 
O ELEMENTACH MAŁEJ 
ARCHITEKTURY W NASZYM MIEŚCIE. 
TYM RAZEM PRZEDSTAWIAMY 
RZEŹBY. WIELE Z NICH POWSTAŁO 
STOSUNKOWO NIEDAWNO, 
ALE SĄ TEŻ TAKIE, KTÓRE LICZĄ 
KILKADZIESIĄT LAT.

 Wspólnie z legniczaninem Zbignie-
wem Warchoł wybraliśmy dla Was kil-
ka rzeźb, abyście mogli sprawdzić, czy 
wiecie, gdzie one się znajdują i kiedy 
powstały. W Legnicy znajdziemy bardzo 
wiele rzeźb wykonanych m.in. z drewna, 
brązu, granitu, czy betonu. Są one obec-
ne w Rynku, w parku Miejskim, na osie-
dlach i w innych punktach naszego mia-
sta. Jedną z najsłynniejszych legnickich 
rzeźb jest „Chłopiec z łabędziem”, który 
zdobi fontannę przed Nowym Ratuszem. 
Rzeźba pochodzi z XIX wieku i wykonana 
została według projektu niemieckiego 
rzeźbiarza z Górnego Śląska Theodora 
Erdmanna Kalida.

Inne, znane rzeźby, wykonane z be-
tonu, odnaleźć możemy wśród drzew 
platanowych wzdłuż ul. Pocztowej 
i Libana. Postawiono je w latach 70. XX 
wieku. Kilka znajduje się także w parku 
Miejskim.

Od 2006 roku na ul. Najświętszej Ma-
rii Panny stoi wykonana z brązu rzeźba 
Filipa. Jest on symbolem corocznego 
legnickiego festiwalu Satyrykon. W le-
gnickim Rynku znajdziemy jeszcze inną 
rzeźbę, która jest symbolem jednej 
z wielu imprez odbywających się w na-
szym mieście. Mowa o Ringu, który jest 
znakiem rozpoznawczym legnickiego 
Festiwalu Srebra. Granitowy krąg jest 
rzeźbą plenerową Galerii Sztuki.

Kilka drewnianych rzeźb znajdziemy 
z kolei na osiedlu Piekary. Powstają one 
w pracowni DK „Atrium”, gdzie od lat 
działa m.in. sekcja plastyczna. Są one 
formą aktywizacji lokalnego społeczeń-
stwa, ponieważ to mieszkańcy osiedla 
decydują m.in. o ich nazwach.

Zapraszamy do sprawdzenia się 
z wiedzy o lokalizacji poniższych rzeźb 
i odwiedzenia ich na spacerze. Odpowie-
dzi znajdziecie u dołu strony.   

Na spacer po Legnicy
Rozwiązanie:1. Rzeźba w parku Miejskim; 2. Rzeźba Filipa na ul. NMP; 3. „Włókniarka” przy ul. Libana; 4. „Chłopiec z łabędziem” przy Urzędzie Miasta Legnicy; 5. „Strażnik Piekar” przy ul. Łowickiej  
6. Rzeźba kobiety z dzieckiem przy ul. Libana; 7. „Ring” w Rynku;

1 2 3

4 5 6

7
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Na spacer po Legnicy

  Konkurs na Legnicką Książkę 
już od sześciu lat organizują Le-
gnicka Biblioteka Publiczna i Mu-
zeum Miedzi. Jest to bodajże jedy-
ny taki konkurs w kraju, w którym 
nagradzane są publikacje doty-
czące jednego miasta. W tym roku 
kapituła wybrała książkę Marcina 
Makucha „Sekrety Legnicy”.

Marcin Makuch jest history-
kiem, pracownikiem Muzeum 
Miedzi i redaktorem portalu Lie-
gnitz.pl. Do nagrody roku nomi-
nowana była jeszcze jedna jego 
publikacja - „Legnica w kolorze 
miedzi: 60 lat Huty Miedzi”. Jest 
on także autorem monografii o le-
gnickiej straży pożarnej.

„Sekrety Legnicy” to zbiór 
czterdziestu opowiadań o Legni-
cy, a ściślej o Liegnitz XIX i po-
czątku XX wieku. Autor zdradził, 
że nad książką pracował 10 mie-
sięcy. - W naszym mieście jest 

jeszcze wiele tajemnic do odkry-
cia – mówi. – W swojej książce 
zebrałem kilkadziesiąt fascynu-
jących historii z XIX i XX wieku. 
Czy będą kolejne? – Pomysły są 
– uśmiecha się autor.

Konkurs przybliża legnicza-
nom dorobek ich współmiesz-
kańców i tematykę legnicką. Jest 
z czego wybierać, bo tylko w mi-
nionym roku ukazało się 45 publi-
kacji o naszym mieście.

Kapituła konkursu nominuje 
książki, stosując jako kryteria: 
staranność edytorską, czyli este-
tykę i szatę graficzną, staranność 
redakcyjną, atrakcyjność tematu, 
wartości poznawcze i artystycz-
ne, oryginalność, efekt indywidu-
alnej pracy osoby lub zespołu oraz 
oddziaływanie na społeczność 
miasta, regionu i kraju.

Prezydent Tadeusz Krzakowski 
pogratulował zwycięzcy konkur-

su, a także wszystkim autorom 
piszącym o Legnicy. – Te publika-
cje promują nasze miasto. Tworzą 
wspólnotę osób, dla których jest 
ono ogromną wartością – mówił. 
- W przyszłym roku wydawnicza 
nagrodę wręczymy już w od-
restaurowanej Sali Królewskiej 
Akademii Rycerskiej.

Uroczyste głoszenie werdyk-
tu, przyznanie Honorowego Ty-
tułu Legnickiej Książki Roku 2015 
i wręczenie nagrody – statuet-
ki wykonanej w pracowni szkła 
artystycznego Studio Borowski, 
odbyło się podczas Koncertu 
Karnawałowego na Dwa Sopra-
ny w Muzeum Miedzi. Koncert 
był pięknym wydarzeniem arty-
stycznym. Serca bardzo licznej 
publiczności podbi ły utalen-
towane legnickie sopranistki - 
Agnieszka Szumiło i Magdalena 
Marchewka.  

Czterdzieści historii o Legnicy

Książką Roku 2015
„SEKRETY LEGNICY” MARCINA MAKUCHA ZOSTAŁY WYBRANE LEGNICKĄ KSIĄŻKĄ ROKU. 
UROCZYSTOŚCI ODBYŁY SIĘ 24 STYCZNIA W MUZEUM MIEDZI PODCZAS KONCERTU 
KARNAWAŁOWEGO NA DWA SOPRANY. GWIAZDAMI WIECZORU BYŁY LEGNICKIE ARTYSTKI: 
AGNIESZKA SZUMIŁO I MAGDALENA MARCHEWKA.

NOMINACJE DO TYTUŁU 
LEGNICKIEJ KSIĄŻKI 
ROKU 2015 OTRZYMAŁY 
NASTĘPUJĄCE 
WYDAWNICTWA:

1.  Jędrzej Burszta, Zuzanna 
Grębecka: Mówiono „Druga 
Moskwa”. Wspomnienia 
legniczan o stacjonowaniu 
wojsk radzieckich w latach 
1945-1993: źródła etnogra-
ficzne. Kraków, wydawnic-
two Libron.

2.  Czesław Kowalak: Legnickie 
sztandary szkolne. Legnica: 
Towarzystwo Przyjaciół 
Nauk w Legnicy.

3.  Anna Kopcza, Aleksandra 
Kopcza: Artystyczne smaki: 
z miłości do kuchni. Warsza-
wa, Sophisti Book.

4.  Marcin Makuch: Legnica 
w kolorze miedzi: 60 lat Huty 
Miedzi „Legnica”. Legnica, 
Muzeum Miedzi.

5.  Marcin Makuch: Sekrety 
Legnicy. Łódź, Księży Młyn.

6.  Przemysław Nadolski, 
Dariusz Walczak, Zbigniew 
Danyluk, Bohdan Turżaski: 
Tramwaje dolnośląskie. T. 2: 
Historia tramwajów i trolej-
busów w Legnicy.- Rybnik, 
Eurosprinter.
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BAL MISTRZÓW SPORTU

Sport najważniejszy!
 Zwyciężyli w nim Maciej Pa-

terski, kolarz grupy CCC Sprandi 
Polkowice oraz Piotr Stokowiec, 
trener KGHM Zagłębie Lubin.

Zwycięzca Maciej Paterski, 
kolarz CCC Polkowice Spran-
di nie mógł przyjechać na galę, 
bo przygotowuje się do nowego 
sezonu. Miniony rok był bardzo 
udany dla tego utalentowanego 
kolarza z grypy CCC. W sezonie 
2015 odniósł m.in. pierwsze w 
karierze zwycięstwo w wyścigu 
zaliczanym do cyklu UCI World 
Tour (pierwszy etapVolta a Ca-
talunya). Z kolei najlepszy trener, 
Piotr Stokowiec (KGHM Zagłębie 
Lubin) wprowadził Zagłębie do 
ekstraklasy. Obecnie drużyna 
zajmuje 7. miejsce w tabeli.

Gala odbyła się pod patrona-
tem KGHM Polska Miedź SA. Jej 
organizatorami byli: Urząd Mia-

sta Legnicy, Regionalny Portal 
Informacyjno-Publicystyczny 
e-legnickie.pl, Legnickie Cen-
trum Kultury oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Legnicy. Oczywiście, 
podczas gali nie mogło zabraknąć 
szefów samorządów naszego 
regionu, którzy wręczyli nagro-
dy najlepszym sportowcom w 
ich gminach. Po części oficjalnej 
dobry koncert dał zespół Szu Szu 
Szu. A potem wspaniały bal.

- Ta gala jest ważnym wyda-
rzeniem sportowym w regionie. 
Takie imprezy budują tożsamość 
Zagłębia Miedziowego. Dziękuję 
sportowcom za ich kunszt, który 
podziwiamy. Dziękuję ludziom 
biznesu, dzięki którym sport 
się rozwija i oczywiście samo-
rządowcom, którzy ten rozwój 
wspierają – mówił podczas gali 
prezydent Tadeusz Krzakowski.

Andrzej Zięcina, któ-
ry reprezentował na Gali 
burmistrza Polkowic, był 
zachwycony organiza-
cją wydarzenia.

- Wiele dobrego sły-
szałem o legnickiej Gali, 
ale teraz przekonałem 
się, że wszystkie dobre 
słowa nie były prze-
sadzone. Wspieramy 
imprezę od lat i uzna-
jemy, że tworzymy 
taką samorządową 
koalicję na rzecz spor-
tu – mówi A.Zięcina.

Podobne wraże-
nia miał Tadeusz Kielan, 
wójt gminy Lubin.

- Na pewno za rok, też się tu 
spotkamy – zapewnił podczas 
tegorocznej Gali.  
� 

TO BYŁ WSPANIAŁY WIECZÓR W HOTELU QUBUS. PODCZAS GALI MISTRZÓW SPORTU 
POZNALIŚMY NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW I TRENERÓW ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO. WIELU 
PRZYJACIÓŁ SPORTU REGIONU LEGNICKIEGO SPOTKAŁO SIĘ, BY UHONOROWAĆ TOP 
SPORTOWCÓW
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BAL MISTRZÓW SPORTU

OTO WYNIKI PLEBISCYTU.
  Najlepszy sportowiec gminy 
Chojnów:  
Kamil Mroczkowski (boks)
  Najlepszy sportowiec gminy 
Jawor: Grzegorz Lenart 
(kickboxing)
  Najlepszy sportowiec gminy 
wiejskiej Lubin: Dorota 
Djaczyńska-Nowacka (tenis 
stołowy)
  Najlepszy trener gminy 
wiejskiej Lubin: Jerzy 
Dzikowski (łucznictwo)
  Najlepsza drużyna powiatu 
lubińskiego: KS Cuprum Lubin 
(siatkówka)
  Najlepszy sportowiec 
gminy Polkowice: Bartosz 
Muszyński (kickboxing)
  Najlepszy sportowiec gminy 
Ścinawa: Paulina Wityk-
Szumna (nordic walking)
  Najlepszy sportowiec gminy 
Złotoryja: Kacper Harkawy 
(boks)
  Legnicki trener roku: Paweł 
Wita (piłka ręczna)
  Sport Press Foto: Leszek 
Wspaniały (Radio Elka)
  Osobowość sportowa roku: 
Paweł Wechta (KS Polkowice)
  VIP-FIT: Rafał Jurkowlaniec 
(prezes LSSE)
  Mecenas Sportu: CCC S.A. 
oraz Mine Master sp. z o.o.
  Sportowe odkrycie roku: 
Siódemka Legnica (juniorzy, 
piłka ręczna)

NAJPOPULARNIEJSI SPORTOWCY:
1.  Mieszko Fortuński (bilard, 

Lubin)
2.  Marcin Pawłowski 

(lekkoatletyka, Złotoryja)
3.  Wioletta Miśkiewicz 

(taekwon-do, Legnica)
4.  Anna Rachwał (łucznictwo, 

Pielgrzymka)
5.  Szymon Romać (siatkówka, 

Lubin)

NAJPOPULARNIEJSI TRENERZY:
1.  Paweł Wita (piłka ręczna, 

Legnica)
2.  Daniel Dudkiewicz (piłka 

nożna, Przemków)
3.  Wojciech Gibasiewicz 

(karate, Legnica)
  Wydarzenie sportowe roku: 
Wyścig kolarski Szlakiem 
Grodów Piastowskich
  Wydarzenie sportowe roku: 
Bieg Szlakiem Wygasłych 
Wulkanów 

11



12 luty 2016                                                                                                                                                 www.legnica.eu

INWESTYCJE

 LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

 W tym roku nieco wcze-
śniej rozpocznie się kolejna 
edycja Legnickiego Budże-
tu Obywatelskiego. Po co 
ta zmiana?  Jak co roku 
Urząd Miasta prze-
analizował minioną 
edycję oraz m.in. 
wyniki ubiegło-
rocznej ankiety LBO, 
w której udział wzię-
ło 618 mieszkańców. 
Na tej podstawie 
wprowadzono inno-
wacje, które wychodzą 
naprzeciw oczekiwaniom 
legniczan.

LBO 2017 przynosi korzyst-
ną zmianę dla składających 
propozycje projektów. Termin 
składania wniosków został 
przesunięty na przełom mar-
ca i kwietnia oraz wydłużony 
o trzy tygodnie w stosunku do 
roku ubiegłego. Będzie trwał 
od 15 marca do 15 kwietnia 
2016 r. Ale to nie wszystko.

- Aby spełnić oczekiwania 
legniczan, m.in. młodych ludzi, 
którzy nie mają doświadczenia 
w pisaniu wniosków, zdecy-
dowałem wprowadzić do LBO 
projektowanie warsztatowe 
– mówi Tadeusz Krzakowski, 
prezydent Legnicy.

Nowa formuła przewiduje 
m.in. konsultacyjne spotka-
nia z ekspertami i maraton 
pisania wniosków. Urzędnicy 
będą też chcieli pomóc lide-
rom promować ich projekty. 
Wcześniej, niż w latach po-
przednich, znana będzie lista 
projektów, które przejdą po-
zytywnie weryfikację tech-
niczną i tym samym poddane 
zostaną pod głosowanie. Lista 
projektów ogłoszona zostanie 
do 27 czerwca. Zatem dłuższy 

będzie również okres kam-
panii promujących projekty 
w lokalnych środowiskach. 
Głosowanie, podobnie jak 
w latach ubiegłych, odbędzie 
się na początku października. 
Wyniki poznamy najpóźniej do 
22 października 2016 r.

Dotychczasowe edycje 
Budżetu Obywatelskiego po-
kazały, że legniczanie chcą 
mieć wpływ na rzeczywistość 
w swym najbliższym otocze-
niu. W każdej z poprzednich 
edycji zgłaszano po kilkadzie-
siąt pomysłów. We wszystkich 
trzech, przeprowadzanych do 
tej pory procedurach, wybrano 
w wyniku głosowania 36 pro-
jektów, zrealizowano 25.

Obecnie rozpoczęła się 
realizacja jedenastu inwe-
stycji LBO wybranych w roku 
ubiegłym. Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej wyłonił już fir-
my, które opracują dokumen-
tację budowlaną dla dwóch 
zadań: „Dzieci bezpieczne 
i szczęśliwe. Plac zabaw ul. 
Daszyńskiego, Kartuska, 
Kazimierza Wielkiego, Czar-

nieckiego oraz „Rewitalizacja 
wnętrza podwórzowego przy 

ul. Piechoty, Artyleryjskiej 
i Saperskiej.

Jak informuje Ry-
szard Lisiecki, zastęp-
ca dyrektora ZGM, 
w przypadku pierw-
szej inwestycji prace 
projektowe mają się 
zakończyć do po-

łowy marca. Potem 
ogłoszony zostanie 

przetarg na wyłonienie 
wykonawcy.
Drugie zadanie jest bar-

dziej skomplikowane, m.in. 
z powodu budowy drogi dojaz-
dowej do podwórza czy syste-
mu odprowadzenia wód z jego 
wnętrza. Dlatego prace projek-
towe potrwają do końca maja. 
W połowie czerwca ma zostać 
ogłoszony przetarg na wy-
konawcę. Koszt opracowania 
tego projektu wynosi około 26 
tys. zł. To też świadczy o skali 
przedsięwzięcia, bo - dla po-
równania - koszt pierwszego 
zadania oszacowany został na 
6 tys. zł. Na każdym etapie re-
alizacji zadań LBO prowadzone 
są konsultacje z ich społeczny-
mi inicjatorami.

Zarząd Dróg Miejskich, 
prowadzący cztery inwesty-
cje obecnej edycji LBO, jest na 
etapie wyboru wykonawców 
projektów budowlanych. 
Z kolei Wydział Inwestycji 
Miejskich, sprawujący nadzór 
na pozostałymi pięcioma za-
daniami, przygotowuje się do 
tego etapu. Zgodnie z założe-
niami regulaminu Legnickie-
go Budżetu Obywatelskiego 
wszystkie zadania mają być 
wykonane do końca tego 
roku.   

LBO 2017 – będą warsztaty 
i maratony pisania projektów
RUSZA LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017. CZWARTA EDYCJA PROJEKTU PRZYNOSI PEWNE ZMIANY, M.IN. TERMIN 
SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA PRZEŁOM MARCA I KWIETNIA ORAZ WYDŁUŻONY O TRZY TYGODNIE W 
STOSUNKU DO ROKU UBIEGŁEGO

Wszelkie informacje, konsultacje i pomoc udzielane są w Punkcie Informacyjnym LBO: Urząd Miasta Legnicy,  
pl. Słowiański 8 (pok. 2, parter), tel.: 76 72 12 177, e-mail: lbo@legnica.eu. 

OTO LISTA WSZYSTKICH 
PROJEKTÓW (W NAWIASIE  
- GMINNE JEDNOSTKI 
PROWADZĄCE TE ZADANIA):
1.  Przebudowa chodnika przy ul. Aka-

cjowej (Zarząd Dróg Miejskich)

2.  Przebudowa nawierzchni drogowej 
ul. Szczygla (ZDM)

3.  Rozbudowa terenu rekreacyjnego 
Park-Piekary przy ul. Wierzyńskiego, 
Gałczyńskiego i Piłsudskiego w są-
siedztwie SP 20 w Legnicy (Wydział 
Inwestycji Miejskich)

4.  Gwiezdna Arena - Wykonanie wi-
downi wraz z zadaszeniem i oświe-
tleniem pod imprezy plenerowe 
przy SDK Kopernik w rejonie ul. Ga-
laktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej 
i Koziorożca (WIM)

5.  Dzieci bezpieczne i szczęśliwe. Plac 
zabaw ul. Daszyńskiego, Kartuska, 
Kazimierza Wielkiego, Czarnieckiego 
(Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej)

6.  Kraina bezpiecznej zabawy – plac 
zabaw na terenie zielonym przy 
Szkole Podstawowej nr 19 w Legni-
cy (WIM)

7.  Przebudowa chodnika przy kościele 
św. Jana - ul. Ojców Zbigniewa i Mi-
chała (ZDM)

8.  Rodzinny park rekreacyjno – spor-
towy przy ulicy Oświęcimskiej - bu-
dowa placu zabaw i siłowni napo-
wietrznej (WIM)

9.  Budowa zatoki postojowej wraz 
z chodnikiem w ciągu ul. Torowej 
(ZDM)

10.  Rewitalizacja wnętrza podwórzo-
wego przy ul. Piechoty, Artyleryj-
skiej i Saperskiej (ZGM)

11.  Budowa siłowni plenerowej przy  
ul. Goździkowej (WIM) 
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Aplikacja myBUS  
nie tylko dla młodych
MŁODZI LEGNICZANIE JAKO „NOŚNIK” INFORMACJI TO POMYSŁ TRAFIONY W 
DZIESIĄTKĘ. NOWĄ APLIKACJĘ MOBILNĄ MYBUS, JAKO PIERWSI ZOBACZYLI 
UCZNIOWIE LEGNICKICH SZKÓŁ. I, JAK OBIECALI, TERAZ REKLAMUJĄ TĘ NOWINKĘ

ANDROID

APPLE

WINDOWS 
PHONE

https://play.google.
com/store/apps/
details?id=com.taran.
mybus

https://www.micro-
soft.com/pl-pl/store/
apps/mybus-online
/9wzdncrdhcg2

https://itunes.
apple.com/us/app/
mybus-online/
id659969845?l=pl&l-
s=1&mt=8

 - To będzie hit nie tylko dla 
młodych pasażerów legnickiej 
komunikacji miejskiej – mówili 
uczniowie V LO i ZSO nr 3, zaproszeni 
na konferencję prasową poświęco-
ną mobilnemu systemowi informacji 
pasażerskiej MyBus. – Pełna wiedza 
o wszystkich autobusach, przy-
stankach, odjazdach w każdej chwili 
i z każdego miejsca jest ekstra. Wy-
starczy smartfon.

Jest to jeden z podsystemów 
wielkiego inteligentnego projektu 
zarządzania ruchem i transportem 
publicznym w mieście. Trwa budowa 
jego ostatnich elemen-
tów. Wykonawcy 

deklarują zakończenie wszystkich 
prac w pierwszym kwartale.

Niedawno uruchomiono wszyst-
kie funkcje przystankowych tablic 
informacyjnych, które podają rze-
czywisty czas oczekiwania na au-
tobusy konkretnych linii. Obecnie 
przyszła pora na bezpłatną i łatwo 
dostępną aplikację na urządzenia 
mobilne, w tym popularne smart-
fony. Wystarczy wejść na specjalnie 
stworzony portal autobusy.legnica.
eu i pobrać z niego aplikację My-
Bus np. poprzez QR-kod lub linki do 
sklepów poszczególnych systemów. 

Kody będą dostępne też na przystan-
kach.

Na mapie miasta w portalu http://
autobusy.legnica.eu dzięki zakładce 
BusStop ukazują się wszystkie przy-
stanki. Podawany jest faktyczny 
czas odjazdu dowolnego autobusu 
z dowolnego przystanku. Wystar-
czy wybrać np. linię albo nazwę uli-
cy. Możemy się też dowiedzieć, jaki 
to autobus, czy jest on np. nisko-
podłogowy. Bieżące położenie całej 
pasażerskiej floty aktualizowane jest 
co 30 sekund. Kogoś, kto mało zna 
miasto, system zaprowadzi też do 
najbliższego właściwego przystanku.

- Zdecydowanie zmierzamy 
w kierunku nowoczesności – mówił 
prezydent Tadeusz Krzakowski – po 

to, by miasto stawało się coraz 
bardziej przyjazne dla mieszkań-

ców, coraz lepsze do życia. Jestem 
pewien, że młodzi ludzie znajdą ar-
gumenty na to, by nawet kształcąc 
się w wielkich ośrodkach, wracać do 
Legnicy – dobrego miejsca dla ży-
cia, pracy i rodziny.  



 Flota miejskich smart-auto-
busów powiększy się o 12 dwu-
nastometrowych oraz trzy pięt-
nastometrowe Solarisy Urbino. 
Należą do najnowocześniejszych 
(trzecia i czwarta generacja), 
przyjaznych dla pasażerów, osób 
niepełnosprawnych oraz śro-
dowiska naturalnego pojazdów. 
Wszystkie wypełniają między-
narodową normę spalania Euro 6.

Dziesięć Solarisów Urbino 12 
dostarczonych będzie do Legnicy 
w maju 2016 roku, natomiast po-
zostałe – na przełomie września 

i października. „Dwunast-
ki” będą mogły prze-
wozić łącznie 95 pa-
sażerów, natomiast 
piętnastki – 135, 
a także wózki dzie-
cięce i inwalidzkie.

W każdym po-
jeździe siedzenia 
dla osób starszych, 
także tych z proble-
mami w poruszaniu się, 
usytuowane są na niskich 
podłogach bez schodków. 
Każdy posiada cztery odpowied-
nio oznaczone kolorami i napisa-
mi miejsca dla kobiet ciężarnych 
i osób niepełnosprawnych.

Autobusy są wyposażone 
w rampy umożliwiające wjazd 
różnego typu wózków inwalidz-
kich, w tym o napędzie elektrycz-
nym. Nowością będą zewnętrzne 
tablice informacyjne dla osób nie-
dowidzących oraz system zapo-
wiedzi głosowych wewnątrz i na 

zewnątrz 
pojazdów. 

Przyciski STOP 
i otwierające drzwi są dodatkowo 
opisane alfabetem Braila.

Nowe Solarisy posiadają 
energooszczędny system Ribas, 
klimatyzację dla pasażerów i kie-
rowcy oraz, co ważne z punktu 
widzenia ekologii i osób ocze-
kujących na przystankach, rury 
wydechowe umieszczone na da-
chach.  
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SMART KOMUNIKACJA

ECO auta
Ekojazda gwarantowana 
dzięki specjalnym progra-
mom oszczędnego spalania

Wyzwania polityki ludnościowej  cz. 2

Barometr zawodów 2016
W POPRZEDNIM WYDANIU 
„LEGNICY.EU” PISALIŚMY 
O PROGNOZACH 
DEMOGRAFICZNYCH DLA 
POLSKI I EUROPY ORAZ O 
TYM, JAK ZMIENI SIĘ LICZBA 
DOLNOŚLĄZAKÓW DO 
2035 ROKU. BĘDZIE NAS 
DUŻO MNIEJ, A TYM SAMYM 
LICZBA I UDZIAŁ SENIORÓW 
BĘDĄ WZRASTAŁY. WARTO 
ZATEM JUŻ DZIŚ WIEDZIEĆ, 
JAKIE ZAWODY BĘDĄ 
PRZYSZŁOŚCIOWE I NA 
KTÓRE BĘDZIE NAJWIĘKSZE 
ZAPOTRZEBOWANIE NA 
RYNKU PRACY.

Żródło:  
www.barometrzawodowy.pl

Barometr zawodów to 
prognoza zapotrzebowania na 
pracowników w powiecie le-
gnickim, mieście Legnicy oraz 
innych powiatach wojewódz-
twa dolnośląskiego. Badanie 
pokazuje, w jakich zawo-
dach będą mniejsze, a w ja-
kich większe szanse na pracę 
w 2016 roku. Eksperci klasyfi-
kują zawody w trzy grupy:

Zawody deficytowe – 
w których nie powinno być 
trudności ze znalezieniem 
pracy

Zawody zrównoważone -  
w których liczba ofert pracy 
będzie zbliżona do liczby 
osób zdolnych i chętnych do 
podjęcia zatrudniania

Zawody nadwyżkowe 
– w których znalezienie 
pracy może być trudniej-
sze ze względu na nadmiar 
pracowników spełniających 
wymagania pracodawców

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE PODPISAŁO 10-LETNIĄ UMOWĘ Z KONSORCJUM 
FIRM SOLARIS BUS & COACH JAKO LIDEREM I MILLENIUM LEASING NA DZIERŻAWĘ 15 
AUTOBUSÓW. KOSZT TRANSAKCJI TO PONAD 18 MLN ZŁ.

Pojadą u nas  
nowe  
autobusy

KAŻDY AUTOBUS  
POSIADA CZTERY 

ODPOWIEDNIO OZNACZONE 
KOLORAMI I NAPISAMI 
MIEJSCA DLA KOBIET 
CIĘŻARNYCH I OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
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 ■ Ekonomiści
 ■ Operatorzy maszyn włókienniczych
 ■ Pedagodzy

 ■ Politolodzy, historycy i filozofowie
 ■  Pracownicy biur podroży i organizatorzy obsługi turystycznej
 ■ Rolnicy i hodowcy

 ■  Specjaliści technologii żywności i żywienia Technicy 
budownictwa

 ■ Technicy mechanicy

Wyzwania polityki ludnościowej  cz. 2

Barometr zawodów 2016
 ■ Betoniarze i zbrojarze
 ■ Blacharze samochodowi
 ■ Brukarze
 ■ Cieśle i stolarze budowlani
 ■ Cukiernicy
 ■ Dekarze i blacharze budowlani
 ■ Fryzjerzy
 ■ Graficy komputerowi
 ■ Hydraulicy
 ■ Inżynierowe budownictwa
 ■ Inżynierowie mechanicy
 ■ Kierowcy autobusów
 ■ Kierowcy ciągnika siodłowego

 ■ Kierowcy samochodu ciężarowego
 ■ Kierownicy budowy
 ■ Krawcy i pracownicy produkcji odzieży
 ■ Kucharze
 ■ Lakiernicy samochodowi
 ■ Monterzy instalacji budowlanych
 ■ Murarze
 ■ Nauczyciele języków obcych, lektorzy
 ■ Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
 ■ Nauczyciele przedmiotów zawodowych
 ■ Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych
 ■ Operatorzy obrabiarek skrawających
 ■ Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej

 ■ Piekarze
 ■ Pracownicy produkcyjni
 ■ Programiści i administratorzy stron internetowych
 ■ Przedstawiciele handlowi
 ■ Samodzielni księgowi
 ■ Spawacze metodą MIG/MAG
 ■ Spawacze metodą TIG
 ■ Specjaliści automatyki i robotyki
 ■ Spedytorzy i logistycy
 ■ Szefowie kuchni
 ■ Ślusarze
 ■ Tynkarze

D
EF

IC
YT

Y

 ■ Administratorzy systemów komputerowych
 ■ Agenci ubezpieczeniowi
 ■  Anal i t yc y,  testerz y i  operatorz y systemów 

teleinformatycznych
 ■ Animatorzy kultury
 ■ Architekci krajobrazu
 ■ Architekci i urbaniści
 ■ Archiwiści i muzealnicy
 ■ Asystenci i technicy dentystyczni
 ■  Bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji 

naukowej
 ■ Biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy
 ■ Ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła
 ■ Dentyści
 ■ Diagności samochodowi
 ■ doradcy finansowi i  inwestycyjni
 ■ Dziennikarze i redaktorzy
 ■ Elektromechanicy i elektromonterzy
 ■ Fakturzyści
 ■ Farmaceuci
 ■ Filolodzy i tłumacze
 ■ Fizjoterapeuci i masażyści
 ■ Floryści
 ■ Fotografowie
 ■ Geodeci i kartografowie
 ■ Geologowie, geografowie i geofizycy
 ■ Gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy
 ■ Górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych
 ■ Inspektorzy nadzoru budowlanego
 ■ Instruktorzy nauki jazdy
 ■ Instruktorzy rytmiki i tańca
 ■ Inżynierowie chemicy i chemicy
 ■ Inżynierowie inżynierii środowiska
 ■ Kadra kierownicza, menedżerowie
 ■ Kamieniarze
 ■ Kelnerzy i barmani
 ■ Kierowcy samochodów dostawczych
 ■ Kierowcy samochodów osobowych
 ■ Kierownicy sprzedaży
 ■ Koordynatorzy projektów unijnych
 ■ kosmetyczki
 ■ Lakiernicy wyrobów drzewnych i metalowych

 ■ Lekarze
 ■ Listonosze i kurierzy
 ■ magazynierzy
 ■ Malarze budowlani
 ■ Masarze i przetwórcy ryb
 ■ Mechanicy maszyn i urządzeń
 ■ Mechanicy pojazdów samochodowych
 ■ Monterzy elektronicy
 ■ Monterzy konstrukcji metalowych
 ■ Monterzy maszyn i urządzeń
 ■ monterzy okien i szklarze
 ■ Nauczyciele nauczania początkowego
 ■ Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących
 ■ Nauczyciele przedszkoli
 ■ Nauczyciele szkół specjalnych
 ■ Obuwnicy
 ■ Ogrodnicy
 ■ Operatorzy aparatury medycznej
 ■ Operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru
 ■  Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych 

i kamiennych
 ■ Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych
 ■  Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy 

i tworzyw sztucznych
 ■ Operatorzy urządzeń dźwigowo – transportowych
 ■ Operatorzy wózków jezdniowych
 ■ Opiekunki dziecięce
 ■ Palacze kotłów CO
 ■ Pielęgniarki
 ■ Plastycy i dekoratorzy wnętrz
 ■ Położne
 ■ Pomoce kuchenne
 ■ Posadzkarze
 ■ Pracownicy administracyjny i biurowi
 ■ Pracownicy ds. budownictwa drogowego
 ■ Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
 ■ Pracownicy fizyczni
 ■ pracownicy myjni
 ■ Pracownicy obsługi ruchu szynowego
 ■ Pracownicy poczty
 ■ Pracownicy pralni i prasowalni
 ■ Pracownicy przetwórstwa spożywczego

 ■ Pracownicy służb mundurowych i ochrony
 ■ Pracownicy socjalni
 ■ Pracownicy sprzedażny internetowej
 ■  Pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, 

ankieterzy, teleankieterzy
 ■ Prawnicy
 ■ Projektanci i administratorzy baz danych
 ■ Projektanci wzornictwa przemysłowego i odzieży
 ■ Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek
 ■ Psycholodzy i psychoterapeuci
 ■ Ratownicy medyczni
 ■ Recepcjoniści i rejestratorzy
 ■ Robotnicy leśni
 ■ Robotnicy obróbki drewna i stolarze
 ■ Robotnicy obróbki skóry
 ■ Robotnicy poligraficzni
 ■ Sekretarki
 ■  Socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno - 

ekonomicznych
 ■ Spawacze ręcznie gazowi
 ■ Spawacze ręczni łukiem elektrycznym
 ■ Specjaliści ds. bezpieczeństwa i jakości
 ■ Specjaliści ds. finansowych
 ■ Specjaliści ds. marketingu i sprzedaży
 ■ Specjaliści ds. organizacji produkcji
 ■ Specjaliści ds. public relations i reklamy
 ■ Specjaliści ds. rynku nieruchomości
 ■ Specjaliści ds. zamówień publicznych
 ■ Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji
 ■ Specjaliści ds. zastosowań informatyki
 ■ Specjaliści elektroniki i telekomunikacji
 ■ Specjaliści ochrony środowiska
 ■ Specjaliści rolnictwa i leśnictwa
 ■ Sprzedawcy na targowiskach i bazarach
 ■ Tapicerzy
 ■ Technicy elektrycy
 ■ Technicy informatycy
 ■ Technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie
 ■ Terapeuci zajęciowi
 ■ Weterynarze
 ■  Wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych
 ■ Zaopatrzeniowcy i dostawcy
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HISTORIA

Publikujemy fragmenty książki roku „Sekrety Legnicy”

DRUGA POŁOWA XIX WIEKU 
I PIERWSZA POŁOWA 
WIEKU NASTĘPNEGO 
UPŁYNĘŁY W LEGNICY 
POD ZNAKIEM LICZNYCH 
FESTYNÓW LUDOWYCH, 
PRZYCIĄGAJĄCYCH DO 
MIASTA TYSIĄCE GOŚCI 
Z RÓŻNYCH REJONÓW 
ŚLĄSKA

 Znanym legnickim wysta-
wom ogrodniczym i rolniczym 
towarzyszyło zawsze wiele imprez 
dodatkowych. Jednak żadna z nich 
nie gromadziła tylu gości, co odby-
wający się na parkowych błoniach 
festyn strzelniczy (Mannschießfest). 
Tej zabawie ludowej towarzyszyły 
zawody strzeleckie. Pierwszy raz 
zorganizowano ją prawdopodobnie 
około 1600 roku, chociaż dzieje 
legnickiego Bractwa Strzeleckiego 
były o wiele dłuższe i sięgały 1431 
r. Miłośnikiem tego typu rozrywki 
był książę legnicki Ludwik IV, który 
w 1661 roku zdobył tytuł „króla 
kurkowego”. Słynął z zamiłowania do 
broni. Na legnickim zamku lubił urzą-
dzać fajerwerki, kanonady armatnie 
i nocne strzelania przy pochodniach. 
Pasja Ludwika IV niejako doprowa-
dziła go do śmierci. Podczas jednego 
z turniejów książę uległ nieszczęśli-
wemu wypadkowi: przy gonitwie do 
krążka upadł wraz z koniem i doznał 
ciężkich obrażeń, w wyniku których 
w następnym roku zmarł. W wieku 
XIX festyny strzeleckie były orga-

nizowane cyklicznie, początkowo 
co trzy lata, a od 1882 roku co pięć. 
Za ich przygotowanie odpowiadali 
przedstawiciele cechów. Legnicki fe-
styn odbywał się zawsze na początku 
lipca, w „Kilanswoche”. W czasie jego 
trwania miasto odwiedzały tłumy, 
dla których trzeba było podstawiać 
dodatkowe pociągi. Z pobliskich wsi 
zjeżdżały się furmanki, tak licznie, że 
legnickie stajnie nie mogły pomieścić 
wszystkich rumaków. Imprezę roz-
poczynała gra orkiestry grenadierów 
oraz werble straży festynu. Na-
stępnie barwny pochód, na którego 
czele kroczył cech cieśli, zgodnie 
z tradycją siekierami rozrąbywali 
bariery ustawione przed wejściem na 
miejsce festynu. Za nimi paradowali 
przedstawiciele średniowiecznego 
ducha walki; rycerz w żelaznej zbroi 
w otoczeniu wiernych giermków 
przyodzianych w kolczugi i hełmy. 

Dalej szli przedstawiciele cechów 
i stowarzyszeń, ubrani w historyczne 
stroje, najczęściej zgromadzeni wo-
kół niezwykle bogato przystrojonych 
wozów, reprezentanci legnickich firm 
oraz strażacy ogniowi. Na samym 
końcu jechał wóz wiozący tarczę 
strzelecką festynu, a za nim podążali 
członkowie bractwa strzeleckie-
go, przebrani za landsknechtów 
i łuczników. W następnych dniach 
odbywały się zawody strzeleckie, na 
których wyłaniano króla strzelców. 
W nagrodę wręczano mu złoty 
medalion i srebrny dzban na wino, 
ufundowany w dowód uznania przez 
korpus oficerów. W tym czasie na 
parkowych błoniach nad Kaczawą 
rozpoczynała się zabawa o charakte-
rze festynu ludowego. Uczestniczyło 
w niej kilkadziesiąt tysięcy osób. 
Tam ustawiano specjalne drewnia-
ne budowle imitujące fortyfikacje. 

W ostatnim festynie, który odbył się 
przed wybuchem pierwszej wojny 
światowej, w 1912 roku wzniesiono 
zamek czarownic z wysoką środ-
kową i dwiema bocznymi. Pośrodku 
nich w pobliżu rozstawiono wielki 
namiot taneczny i pocztę z budką 
telefoniczną. Nie zabrakło także 
wartowni z lochami dla przestęp-
ców, co pokazane zostało na wielu 
pamiątkowych kartach pocztowych. 
Na tyłach zamku rozstawiano całe 
miasteczko bogato przystrojonych 
bud jarmarcznych, oferujących 
różnego rodzaju zabawy i rozrywki. 

Masa kramów oferowała wszyst-
ko, czego dusza zapragnęła. Po 
zakończonych zawodach strzelec-
kich ich uczestnicy pojawiali się na 
miejscu zabawy, gdzie witani byli 
ogromną wrzawą, godną praw-
dziwych herosów. Ostatni legnicki 
Mannschießfest rozpoczął się 2 lipca 
1937 roku. Podobne miejskie imprezy 
w tamtych czasach organizowało 
wiele dolnośląskich miast. Oprócz 
nich, w różnych miejscowościach 
na Śląsku co dwa lata odbywały się 
spotkania i zawody związków strze-
leckich całej prowincji (Schlesisches 
Provinzial Bundesschießen). Legnica 
kilka razy była gospodarzem tych 
festynów. Pierwszy raz w 1863 roku, 
a następnie w latach 1868, 1894, 
1906 i 1924.

 Marcin Makuch 
(Liegnitz.pl)

 OD FESTYNU DO FESTYNU
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Nowe ulice i plan walki  
o czyste powietrze

PODCZAS PIERWSZEJ W TYM ROKU SESJI (25 STYCZNIA) RADA 
MIEJSKA LEGNICY PODJĘŁA 10 UCHWAŁ I PRZYJĘŁA DWA 
DOKUMENTY SPRAWOZDAWCZE. CHWILĄ CISZY UCZCZONO 
PAMIĘĆ NIEDAWNO ZMARŁEGO, ZASŁUŻONEGO DLA MIASTA 
REDAKTORA CZESŁAWA PAŃCZUKA.

 Radni m.in. podjęli uchwały 
wyrażające zgodę na bezprzetar-
gowy najem lokali użytkowych 
na czas nieoznaczony, które służą 
tworzeniu stabilnych warunków dla 
rozwoju przedsiębiorczości. Zdecy-
dowano o nadaniu imienia Tade-
usza Łabno części ulicy Stanisława 
Piaskowskiego. Nazwę Bieniowic-
ka otrzymała droga wewnętrzna, 
położona w sąsiedztwie ulicy Pąt-
nowskiej. Z kolei ulicy położonej 
w sąsiedztwie ulic honorujących 
wybitnych legniczan - Pawła 
Jurosa, Tadeusza Gumińskiego 
i Henryka Karlińskiego, nadano 
imię znanego dziennikarza, po-
pularyzatora wiedzy o historii 
miasta i radnego, Włodzimierza 
Kalskiego.

Rada uchwaliła Plan gospo-
darki niskoemisyjnej z elementami 
planu mobilności miejskiej dla Le-

gnicy do roku 2020. Uchwalenie po-
przedziły szerokie konsultacje spo-
łeczne. To dokument strategiczny, 
którego opracowanie jest niezbędne 
dla pozyskiwania środków unijnych 
przeznaczanych na walkę z emisją 
gazów cieplarnianych i zanieczysz-
czeń powietrza. Program dotyczą-

cy działań gminy, jak i wielu innych 
instytucjonalnych i prywatnych 
podmiotów, zakłada rozwój nisko-
emisyjnych źródeł energii, poprawę 
efektywności energetycznej oraz 
zwiększanie roli energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych.

Wielkość emisji na terenie miasta 
uzależniona jest od wielu czyn-

ników, ale do najważniejszych 
z nich należą: ilość gospodarstw 
domowych, gęstość zaludnienia, 
ilość podmiotów gospodarczych 
działających na terenie miasta, 
natężenie ruchu samochodowego 

i  szlaki tranzytowe przebiegające 
przez teren miasta.

Z przyjętego przez radę spra-
wozdania wynika, że w 2015 roku 

nasze miasto przeznaczyło ponad 
360 tys. zł na realizację programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
i zapobiegania ich bezdomności. Na 
zapewnienie sprawnego i skutecz-
nego funkcjonowania schroniska 
przy ul. Ceglanej wydano z budżetu 
286 tys. zł.

Działalność gminy w tej dzie-
dzinie koncentrowała się głównie 
na: zapewnieniu zwierzętom opieki 
w schronisku, odławianiu zwierząt 
bezdomnych i ograniczaniu ich po-
pulacji, całodobowej opiece wetery-
naryjnej, opiece nad kotami żyjącymi 
na wolności, dokarmianiu i adreso-
wanych do mieszkańców akcjach 
edukacyjnych. 
� 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

W UBIEGŁYM ROKU 
W SCHRONISKU  

PRZEBYWAŁY 473 PSY 
I 38 KOTÓW. DLA PRAWIE 
WSZYSTKICH (434 PSY I 31 

KOTÓW) UDAŁO SIĘ ZNALEŹĆ 
NOWE, PRZYJAZNE DOMY. 

TEN ŚWIETNY WYNIK 
JEST TAKŻE EFEKTEM 

DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH 
I PROMOCYJNYCH.
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EDUKACJA

 To najbardziej prestiżowy ran-
king szkół w kraju. Kapituła oce-
niła 50 najlepszych techników na 
Dolnym Śląsku. Natomiast w skali 
kraju brała pod uwagę 300 szkół 
technicznych i 500 Liceów Ogól-
nokształcących. W tym ogólno-
polskim zestawieniu Technikum 
Ekonomiczne Zespołu Szkół Eko-
nomicznych zajęło 45 miejsce, 
a Technikum Elektroniczne w Ze-
spole Szkół Elektryczno-Mecha-
nicznych – 49.

Nasze technika  
są najlepsze
LEGNICKIE TECHNIKUM 
EKONOMICZNE 
SKLASYFIKOWANE ZOSTAŁO 
NA PIERWSZYM, A TECHNIKUM 
ELEKTRONICZNE NA DRUGIM 
MIEJSCU WŚRÓD SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH NA DOLNYM 
ŚLĄSKU W NAJNOWSZYM 
RANKINGU SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
MIESIĘCZNIKA 
„PERSPEKTYWY”.

Z kolei Technikum Hotelarskie 
(ZSE) zajęło 22. pozycję na Dolnym 
Śląsku i 283 w kraju. Natomiast 
Technikum Elektryczne odpowied-
nio – 34. i 300.

Przypomnijmy, że w ubiegło-
rocznym rankingu Technikum Eko-
nomiczne zostało sklasyfikowane 
na 4. miejscu, a Technikum Elektro-
niczne na – 8. wśród dolnośląskich 
szkół.

Pośród liceów ogólnokształcą-
cych II LO w Legnicy sklasyfikowa-
ne zostało na 13 miejscu w woje-
wództwie i 190. w kraju, a I LO - na 
15. i 248.

W ogólnokrajowym rankingu 
zwyciężyli: Technikum Nowocze-
snych Technologii w Kleszczowie 
i XIII Liceum Ogólnokształcące 
w Szczecinie.

Czynnikiem dominującym 
w ocenie liceów były wyniki ubie-
głorocznej matury. Natomiast 
w przypadku techników o pozycji 
szkoły w dużym stopniu decydo-
wały też wyniki egzaminu zawo-
dowego.  
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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.

  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

EKOinformacja

Telefony alarmowe
  Policja  997  112  76 876 15 10
  Straż graniczna        76 877 62 00
  Straż pożarna   998   76 852 36 61
  Centrum Powiadamiania Ratunkowego – Pogotowie Ratunkowe 999  112  76 871 32 86
  Straż Miejska     986   76 723 31 80
  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego     76 722 13 92

   76 862 20 21
  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

 Uzyskanie dotacji do wymiany źródeł ciepła 
nie wymaga skomplikowanych zabiegów, pod 
warunkiem spełnienia wymaganych w regula-
minie kryteriów.

Przestarzałe systemy ogrzewania, np. piece 
na paliwo stałe, powinny być zastąpione przez 
podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne albo 
odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne 
czy pompy cieplne).

Każdy, kto jest zainteresowany trwałą wymia-
ną swojego źródła ciepła, może ubiegać się o do-
finansowanie w wysokości do 45 proc. kosztów 
całości inwestycji. W przypadku osób, fizycznych, 
osób prawnych, przedsiębiorców – do wysokości 
nie większej, niż 5.000 zł, natomiast w przypadku 
wspólnot mieszkaniowych – do 10.000 zł. Wy-
starczy złożyć odpowiedni wniosek w siedzi-
bie Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8) w Wydziale 
Ochrony Środowiska i czekać na jego rozpatrzenie.

Zdrowe  
i tanie 
ogrzewanie
ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU ZŁEGO STANU POWIETRZA NA 
ŚRODOWISKO I LUDZKIE ZDROWIE JEST MOŻLIWE DZIĘKI PROGRAMOWI KAWKA. 
UDZIAŁ LEGNICY W TYM PROGRAMIE POZWALA NA PRZEPROWADZENIE 
INWENTARYZACJI ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI NA TERENIE MIASTA ORAZ DAJE SZANSĘ 
NA WSPARCIE FINANSOWE W ZAKRESIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA.

FOTOŻART

 
Byłem dziś 

w Straży Pożarnej, 
gdzie osobiście przeszedłem 

ścieżkę edukacyjną dla małych 
legniczan. To dla ich bezpieczeń-
stwa, w realistycznych symula-
cjach, będą uczyć się reagować 
na takie zagrożenia jak pożar, 
czy zaczadzenie. Brawo dla 

naszych strażaków za 
pomysł!




