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w numerze

MPK uruchomiło (27 lutego) nową linię komunikacyjną „C”, którą 
dojedziemy na cmentarz komunalny w Jaszkowie. 
Busy kursują 4 razy dziennie - w soboty, niedziele i święta, na trasie: 
pętla Domejki – cmentarz Jaszków – pętla Domejki. Odjazdy z pętli 
Domejki o godzinach: 10.05, 12.05, 14.05 i 16.05.
Rozkład jazdy umożliwi przesiadkę pasażerów na pętli Domejki z linii 
nr „23”, „24” i „5” (zarówno przy dojeździe, jak i w powrocie) na linię 
„C” do cmentarza w Jaszkowie. 
Taryfa opłat dla linii „C” jest taka sama, jak dla linii miejskich, zacho-
wuje też ulgi. Pasażerowie mogą wykorzystywać bilety jednoprze-
jazdowe przesiadkowe (ważne 45 minut). 
Pasażerów wsiadających na przystanku przy cmentarzu obowiązują 
bilety kupione wyłącznie u kierowcy (w busie brak kasownika). 

Busem na cmentarz w Jaszkowie

Od 15 marca do 15 kwietnia 
(prawie 5 tygodni) można 
składać wnioski do Legnickie-
go Budżetu Obywatelskiego 
2017. W odróżnieniu do roku 
poprzedniego termin ten zo-
stał przyspieszony i wydłużony. 
Po zakończeniu cyklu spotkań konsultacyjnych prezydenta w po-
szczególnych obszarach Legnicy, w dniach 17, 22 i 31 marca odbędą 
się w Urzędzie Miasta warsztaty pisania wniosków. Pracownicy Re-
feratu Aktywności Obywatelskiej będą do dyspozycji wnioskodaw-
ców również w godzinach popołudniowych. Formularze wniosków 
i listy poparcia dla projektu można już pobrać ze strony lbo.legnica.
eu lub w punkcie konsultacyjnym w UM pokój nr 2 (parter). Tutaj 
dostępne są również wszelkie informacje.

Rusza LBO 2017

decyzji wydano 
w 2015 roku. 
To rekord77 700liczba 

miesiąca

Pracowity rok urzędników
O rzeczywistej, ogromnej skali spraw, jakie mieszkańcy załatwiają 
w Urzędzie Miasta Legnicy, dobitnie świadczy ilość wydawanych 
rocznie przez samorządowych urzędników decyzji administracyj-
nych. W roku 2015 było ich ponad 77 tysięcy. To rekord.
Decyzje dotyczą m.in. pozwoleń na budowę, zgody na warunki za-
budowy, zamiany użytkowania wieczystego na prawo własności, 
spraw fi nansowych, podatkowych i dziesiątków innych.  
W 2015 roku w Urzędzie Miasta powstało aż 77.740 takich doku-
mentów (rok wcześniej było ich 68.129, a w 2013 r. – 71.132). Przy-
rost jest ogromny. Najwięcej powstawało ich w Wydziale Finanso-
wym (46.660) i Wydziale Spraw Obywatelskich (25.470).
Spośród wszystkich wydanych decyzji zaledwie 20, czyli 0,026 proc. 
zostało uchylonych i przekazanych do ponownego rozpatrzenia. Ten 
ostatni wskaźnik wystawia dobre świadectwo rzetelnego i zgodnego 
z prawem działania legnickich urzędników samorządowych. 
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Na to samorządowcy z regionu czekali od lat. Nigdzie 
indziej, ale właśnie w stolicy dawnego województwa 
legnickiego odbyło się spotkanie z wojewodą 
dolnośląskim, Pawłem Hreniakiem. Przyjechali 
prezydenci, burmistrzowie i wójtowie kilkudziesięciu 
miast i gmin naszego regionu - od Legnicy, aż po 
Bolesławiec. I nie odjechali rozczarowani.

Pełniąc rolę moderatora tego spotkania 
powiedziałam, że wynika ono z wielu potrzeb. Jest 
oczywiście pochodną zmiany na stanowisku w stolicy 
województwa, ale też, co bardzo ważne, drogą do 
polepszenia wzajemnych relacji, której nade wszystko 
pragną samorządowcy. Efektem spotkania powinny być 
dobre zmiany dla mieszkańców regionu.

Jest coś jeszcze. Legnickie spotkanie pokazało, jak 
silne są więzi gmin regionu z Legnicą. Samorządowcom 
bliżej do niej, niż do Wrocławia i Warszawy. I nie mam 
na myśli wyłącznie odległości. Jedno spotkanie może 
nie zmieni wiele, ale na pewno jest dobrym początkiem 
czegoś, co kiedyś ładnie nazwano samorządową 
rodziną. 

Legnica bliska
samorządom

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału
Promocji 
i Komunikacji 
Społecznej Urzędu 
Miasta Legnicy

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału
Promocji 
i Komunikacji 
Społecznej Urzędu Społecznej Urzędu 
Miasta Legnicy

Drodzy mieszkańcy Legnicy!
Zbliżają się radosne Święta Wielkiejnocy. Zwolnijmy zatem codzienne tempo 
życia, by spojrzeć w siebie, dostrzec wokół innych i ich potrzeby. Nadchodzi czas 
spotkań, rozmów i zabawy. Niech będą one pełne życzliwości i nadziei. Niech 
umacniają nasze rodziny. 
Wielkanoc przychodzi wraz z wiosną, gdy do nowego życia budzi się przyroda, 
a człowiek odnajduje w sobie wolę bycia twórczym i otwartym na innych ludzi.
Z okazji tych Świąt życzę Państwu wzajemnej serdeczności, wielu pełnych 
uśmiechu chwil, dostatku zadowolenia i zdrowia.
Wesołych Świąt, drodzy Legniczanie! Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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 Zawsze uśmiechnięta, wręcz 
promienieje. Beata Tadla, choć 
skończyła swoją przygodę z tele-
wizją publiczną, dziś nie narzeka 
na brak zajęć. Znana dziennikarka 
nadal ma wypełniony kalendarz, ale  
wizyty w rodzinnym mieście nie od-
mówiła. Prezenterka, do niedawna 
twarz „Wiadomości”, przyjechała 
na zaproszenie młodzieży z I, II i V 
Liceum Ogólnokształcącego, by 
wziąć udział w projekcie „Wirtual-
na wizytówka”. Uczyła młodzież, jak 
dobrze się prezentować. Młodzież 
z uwagą słuchała, jak Beata„poko-

nywała” kolejne wyboje na niejed-
nokrotnie bardzo wyboistej drodze 
zawodowej kariery.

-  Był i śmiech, i łzy, pokora, 
wzloty i upadki, chwile satysfak-
cji, dumy i sukcesu… - streszczała 
przebieg swojej ścieżki zawodo-
wej Beata Tadla.

Co dziś robi znana dzienni-
karka? O planach zawodowych 
mówi niechętnie, ale nie widać, 
by przerwa w pracy na wizji ją 
demotywowała….

- Z każdej rzeczy w życiu wy-
ciągam wnioski, szukam pozyty-

wów. Teraz skupiam się na pracy 
na uczelniach. Rola akademic-
kiego wykładowcy daje potężny 
zastrzyk energii. Czerpię ją gar-
ściami – mówi nam Beata Tadla.

Zapytaliśmy też Beatę, za co 
nadal lubi Legnicę…

- Wracam tu z ogromnym 
sentymentem. Miasto ma nie-
zwykłą architekturę i klimat. 
Przejeżdżając ulicami miasta, 
wspominam młode lata. To już 
zupełnie inna Legnica… - zakoń-
czyła piękna reporterka.

  

Ambasadorka w stolicy
MIESZKA POZA LEGNICĄ, ALE CHĘTNIE WRACA DO RODZINNEGO MIASTA. JEST PIĘKNA, MĄDRA, ZROBIŁA KARIERĘ. CO NAJWAŻNIEJSZE, 
TO AMBASADORKA NASZEGO MIASTA W STOLICY. BEATA TADLA, CHOĆ MIESZKA Z WARSZAWIE, CHĘTNIE WRACA DO LEGNICY

Wirtualna 
wizytówka
Wirtualna wizytówka” to projekt 
w ramach ogólnopolskiej Olimpia-
dy „Zwolnieni z Teorii”. Wspólnie 
biorą w nim udział uczniowie trzech 
legnickich szkół – I Liceum Ogól-
nokształcącego, II LO i V LO. - Ten 
projekt pokazuje, że razem można 
więcej – mówiła do uczniów Halina 
Tamioła, dyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego.
To właśnie w tej szkole odbyło się 
spotkanie „Autoprezentacja – jak 
to ugryźć?”. Licealiści uczyli się, jak 
się prezentować i dbać o swój wize-
runek. Dziennikarka i prezenterka 
opowiedziała młodzieży o swojej 
karierze, o tym jak nieśmiało po-
dejmowała kolejne zawodowe wy-
zwania. Wcześniej z kolei licealiści 
wysłuchali prezentacji „Skuteczne 
zarządzanie informacją w dobie 
mediów społecznościowych” na 
przykładzie miasta Legnicy, którą 
przedstawiła Ewa Szczecińska-Zie-
lińska, dyrektor wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej legnickie-
go urzędu. 
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Na stronie www.legnica.eu (w zakładce Legnica przyjazna rodzinie) i w BIP dostępne są druki wniosków dla partnerów prywatnych i niepu-
blicznych oraz wzór porozumienia, jakie mogą oni zawrzeć z prezydentem Legnicy. Dostępne są również informacje o zakresie i warunkach już 
świadczonych przez partnerów usług.  

Oto nowi partnerzy 
i ich oferty:

  Przedszkole Niepubliczne „Chatka 
Skrzatka” (Legnica, ul. Mickiewicza 
31/1) oferuje 20-procentową 
zniżkę za pobyt dziecka 
w placówce, a w przypadku 
dwojga dzieci uczęszczających do 
przedszkola – zniżkę po 25 proc. 
na każde. 
  Park Rozrywki Play City i Kręgielnia 
(Legnica, Galeria Piastów, ul NMP 9) 
– 25 proc. zniżki dla dziecka.
  Kancelaria Radcy Prawnego 
Michał Zarębski (Legnica, ul. B. 
Bilsego 7/20) – 20 proc. zniżki na 
wszystkie usługi.
  Mydlarnia Legnicka – Aleksandra 
Kruszelnicka (Legnica, Galeria 
Piekary w pasażu Carrefour, ul. 
Paderewskiego 84) – oferuje 
10 proc. zniżki na zakupy 
kosmetyków, świec Yankee 
Candle, ręczniki z haftem 
indywidualnym na zamówienie 
i pozostały nieprzeceniony 
asortyment mydlarni.
  Gabinet Weterynaryjny Sebastian 
Hudyka (Legnica, ul. Oś Kartuska 
12/11) – 10-procentowa zniżka na 
usługi weterynaryjne.
  Piekarnia „Anna” s.c. Anna Kazik 
i wspólnicy (Legnica, ul. Drukarska 
26) – 25 proc. zniżki na cały 
asortyment. 

 Legnicki projekt wsparcia dla 
wielodzietnych rodzin, związany 
z ogólnopolską Kartą Dużej Rodzi-
ny, staje się coraz bardziej popu-
larny wśród mieszkańców naszego 
miasta. Każdego miesiąca do ko-
rzystania z miejskiego programu 
przystępuje ok. stu członków 
dużych rodzin. W ciągu niespełna 
dwóch lat obowiązywania krajo-

wych zasad karty, otrzymało je 
w Legnicy ponad 3,5 tys. osób. Od 
momentu wprowadzenia uchwa-
łą Rady Miejskiej ulg i preferencji 
stosowanych tylko dla legniczan 
(maj 2015 r.) karty otrzymało aż 
1.866 mieszkańców. W tej chwi-
li korzystać z nich może już 735 
wielodzietnych rodzin. To zainte-
resowanie rośnie.

Do grona jednostek i instytucji 
gminnych, które świadczą dla po-
siadaczy kart usługi na warunkach 
preferencyjnych, czyli z ulgami, 
dołączyły kolejne podmioty nie-
powiązane z samorządem. Łącznie 
jest ich już 32. 

- Bardzo szybko i skutecznie 
powiększamy rodzinę fi rm przyja-
znych rodzinie – powiedział Tade-

usz Krzakowski. – To piękne, że na 
nasz apel pojawiają się coraz nowi 
partnerzy, którzy dużym rodzinom 
oferują wysokie zniżki na bardzo 
wiele usług mających wpływ na 
poziom ich życia. Również dzięki 
temu Legnica staje się miastem 
coraz lepszym do życia. – dodał 
prezydent. 

 

Rośnie rodzina fi rm 
przyjaznych rodzinie
DO 32 POWIĘKSZYŁO SIĘ (2 MARCA) GRONO FIRM – PARTNERÓW PROGRAMU „LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE”. W SALI 
WSPINACZKOWEJ PARKU ROZRYWKI PLAY CITY W GALERII PIASTÓW PREZYDENT TADEUSZ KRZAKOWSKI PODPISAŁ POROZUMIENIA 
O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU Z SZEŚCIOMA NOWYMI PODMIOTAMI. 
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LEGNICA JEST GOTOWA DO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z PROGRAMU RODZINA 500 PLUS. 
JUŻ DZIŚ WYZNACZONE SĄ MIEJSCA I GODZINY, W KTÓRYCH UPRAWNIENI RODZICE BĘDĄ MOGLI OD 1 KWIETNIA POBIERAĆ 
DRUKI I SKŁADAĆ WNIOSKI O ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 500 ZŁ MIESIĘCZNIE. REALIZACJĄ PROGRAMU ZAJMUJE SIĘ MIEJSKI 
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Przygotowania do programu 

500 plus
GDZIE I JAK SKŁADAĆ WNIOSKI OD 1 KWIETNIA?

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej (www.
mops.bip.legnica.eu) oraz w miejscach, w których po wypełnieniu 
będą one składane. Oto te miejsca:

  SIEDZIBA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGNICY, 
ul. Poselska 13 (pok. 3, 4 i 6) w godz. od 8 do 13 oraz podczas 
dyżuru w jednym pokoju od godz. 13 do 15. 

Uwaga, ważne! Do MOPS powinny zgłaszać się osoby ubiega-
jące się o świadczenie na pierwsze i kolejne dziecko, spełniające 

kryteria dochodowe oraz osoby aktualnie korzystające ze świad-
czeń rodzinnych/funduszu alimentacyjnego.

Z kolei osoby ubiegające się o świadczenie na drugie i kolejne 
dziecko (czyli bez względu na wysokość dochodu) mogą odbierać 
druki i składać wnioski w następujących punktach:

 UL. RYNEK 3, w godz. od 8 do 15
  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 (ul. Jaworzyńska 47), pok. 113 
(parter), w godz. od 8 do 15
  ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH (ul. Słubicka 7), pok. 4 w godz. 
od 8 do 15. 

Wnioski można składać także drogą elektroniczną za pomocą 
systemu: 

 udostępnianego przez ZUS (pue.zus.pl), 
 empatia (www.empatia.mpips.gov.pl) 
  oraz banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną 
(więcej na stronie www.mpips.gov.pl/bip).

Gotowe wnioski, które składamy dopiero od 1 kwietnia, można 
przesłać również pocztą na adres MOPS w Legnicy - ul. Poselska 13. 

UWAGA, WAŻNE!

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to 
świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wy-
równaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 2 lipca 2016 r.), to 
świadczenie zostanie przyznane i wypłacane począwszy od mie-
siąca, w którym rodzice złożą wniosek. Zatem do programu można 
dołączyć w dowolnym momencie. 

KTO MOŻE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE?

Otrzymywać je mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktycz-
ni dziecka. Będzie ono przysługiwało do ukończenia 18 roku życia 
dziecka w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziec-
ko, niezależnie od dochodu. Jednak rodziny, w których dochód nie 
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach 
wychowujących niepełnosprawne dziecko), otrzymają je również 
na pierwsze lub jedyne dziecko. O wsparcie będą mogli ubiegać się 
także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastęp-
cze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze 
typu rodzinnego.

BEZPIECZNE PIENIĄDZE

500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego, która 
nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. 
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy 
ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin, m.in. z pomocy 
społecznej, funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

Więcej informacji na: www.mpips.gov.pl w zakładce Rodzina 
500 plus oraz www.mops.bip.legnica.eu. Wszelkich wyjaśnień 

udzielają również pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych 
MOPS w Legnicy (ul. Poselska 13, tel. 76 72 21 838/837).
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 Umowę partnerską między 
Drohobyczem a Legnicą podpi-
sano w 1999 r. Przez ten czas na 
Ukrainie i w Polsce w ramach wi-
zyt przebywało około dwóch ty-
sięcy osób, zarówno młodzieży, 
jak i dorosłych. Ostatnia wizyta 
rozpoczęła się 11 lutego. Repre-
zentacja Legnicy (klub Konfeks 
wraz z opiekunami) wyjechała na 
Ukrainę w ramach wymiany miast 
partnerskich. Poza programem 
czysto sportowym legniczanie 
m.in. zwiedzili także Lwów, za-
bytki Drohobycza oraz kurort 

Truskawiec. Spo-
tkali się z merem 
Drohobycza Ta-
rasem Kuczmą. 

-  B a r d z o 
p o w a ż n i e 
podchodzimy 
do współpracy 
między naszymi 
miastami – po-
wiedział mer. Jeste-
śmy bardzo otwarci na różne 
wspólne przedsięwzięcia. 

Opiekun drużyny Konfeksu 
w Drohobyczu i przyjaciel Le-

gnicy Wasyl Kar-
pyn dodał: -Dzięki 

wam ten turniej 
odzyska ł rangę 
międz ynarodo-
wą. – Od dwóch 

lat z powodu sytu-
acji na Ukrainie nie 

przyjeżdżały do nas 
zagraniczne ekipy. 
Wasyl Kurpyn własnym 

busem woził piłkarzy, trene-
ra i opiekunów na mecze i inne 
imprezy. Miły, serdeczny, ciepły 
człowiek. Przyjaciel naszego mia-
sta i Polski. - U nas teraz bardzo 
ciężko się żyje. Mamy wojnę. I to 
przekłada się na naszą sytuację 
gospodarczą. Ale współpracę 
trzeba kontynuować. Młode po-
kolenie musi się poznawać, za-
przyjaźniać. 

A jak legniczanom podobała 
się Ukraina? – Zachwyciłem się 
Lwowem i Drohobyczem – opo-
wiadał Mikołaj Hawran. – Tutaj 
warto przyjechać, by poznać ten 
kraj. Żyją tu bardzo mili ludzie. 
Jego kolega z drużyny piłkarskiej, 
Łukasz Garbacz dodaje: - Nasi 
rówieśnicy są podobni do nas. – 
Szybko się zaprzyjaźniliśmy. Oni 
dopingowali nas, my ich. Rozma-
wialiśmy o szkole, cenach w skle-
pach. Jesteśmy sąsiadami i trzeba 
się poznawać.  

PÓŁ ŻARTEM

Młodzież 
poznawała Ukrainę

JAK NAJLEPIEJ POZNAĆ ZAGRANICZNYCH SĄSIADÓW? TRZEBA SIĘ ODWIEDZAĆ. I WŁAŚNIE WZAJEMNE WIZYTY SĄ JEDNYM 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW IDEI MIAST PARTNERSKICH. MŁODZI PIŁKARZE KONFEKSU LEGNICA WRAZ Z OPIEKUNAMI 
UCZESTNICZYLI W XIV MIĘDZYNARODOWYM TURNIEJU PIŁKI HALOWEJ O PUCHAR JURIJA DROHOBYCZA, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W DNIACH 
13–14 LUTEGO W DROHOBYCZU, NASZYM PARTNERSKIM MIEŚCIE NA UKRAINIE.

WASYL KURPYN 
WŁASNYM 

BUSEM WOZIŁ 
PIŁKARZY, TRENERA 

I OPIEKUNÓW 
NA MECZE I INNE 
IMPREZY. MIŁY, 

SERDECZNY, CIEPŁY 
CZŁOWIEK.
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NOWOCZESNA EDUKACJA

 Uroczystego otwarcia dokonali 
sygnatariusze porozumienia: pre-
zydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
dyrektor Centrum Kształcenia Prak-
tycznego Zbigniew Kałuża i członek 
zarządu Abplanalp Paweł Matejak. 
Koncepcja Centrum powstała dzięki 
skutecznej współpracy Urzędu Mia-
sta Legnicy, Centrum Kształcenia 
Praktycznego i fi rmy Abplanalp. Zre-
alizowały ją wspólnie CKP i Abplanalp 
Consulting - wyłączny dystrybutor 
obrabiarek Haas oraz elektrodrąża-
rek Mitsubishi Electric.

Jest to już kolejne porozumienie 
zawierane przez miasto z podmiota-
mi przemysłowymi, służące wdraża-
niu nowych technologii w procesie 
kształcenia zawodowego. Uczniowie 

Światowe technologie 
w naszym szkolnictwie
W LEGNICKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO POWSTAŁO CENTRUM DEMONSTRACYJNO-SZKOLENIOWE FIRMY 
ABPLANALP. TO WRĘCZ HISTORYCZNE WYDARZENIE DLA MIEJSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO BYŁO EFEKTEM 
POROZUMIENIA ZAWARTEGO JUŻ WE WRZEŚNIU 2015 ROKU. 
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Legnica należy do najbardziej 
na Dolnym Śląsku rozwinię-
tych i wyspecjalizowanych 
ośrodków szkolnictwa za-
wodowego. Bogate doświad-
czenia mają tu również tzw. 
klasy patronackie, kształcące 
obecnie prawie 400 uczniów. 
Z inicjatywy prezydenta 
miasta od wielu lat zawierane 
są porozumienia o współpracy 
szkół z fi rmami, a współpraca 
ta przyjmuje formę właśnie 
klas patronackich. 

CKP korzystają już z maszyn stero-
wanych numerycznie przekazanych 
przez fi rmę Winkelmann. Centrum 
Kształcenia Praktycznego istnieje od 
1997 roku i kształci w różnych zawo-
dowych specjalnościach uczniów le-
gnickich szkół technicznych, a także 
młodzież z wielu miast regionu. 

- Chcemy wzmacniać gospodar-
kę miasta i Dolnego Śląska dzięki wy-
kwalifi kowanej kadrze pracowniczej. 
Celem obecnego przedsięwzięcia jest 
podniesienie poziomu kształcenia 
przyszłych operatorów obrabiarek 
sterowanych numerycznie CNC, 
którzy dzięki temu poprawią swoje 
perspektywy na wymagającym no-
woczesnego przygotowania rynku 
pracy – mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - Funkcjonowanie tak 
nowoczesnej placówki w strukturze 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
wzbogaci miejską ofertę edukacyjną, 
kierowaną do młodzieży z Legnicy 
i całego regionu, podejmującej na-
ukę zawodu. Ułatwi to również dol-
nośląskim przedsiębiorcom znale-
zienie wysoko wykwalifi kowanych 
pracowników. Dzięki temu już wiele 
światowych fi rm zaufało naszemu 
miastu, lokując tu swoje zakłady – 
podkreśla.

Dzięki dalekowzrocznej polityce 
oświatowej Legnica, w przeciwień-
stwie do innych ośrodków, w pełni 
zachowała swoje szkolnictwo zawo-
dowe i techniczne. Rozwija je i uno-
wocześnia, stając się coraz bardziej 
atrakcyjną także dla inwestorów 

i przedsiębiorców. Prestiżowy ran-
king „Perspektyw” uznał ostatnio 
dwie legnickie placówki – Tech-
nikum Ekonomiczne i Technikum 
Elektroniczne za najlepsze na Dolnym 
Śląsku. W bieżącym roku szkolnym 
po raz pierwszy ponad połowa ab-
solwentów gimnazjów postanowiła 
kształcić się w szkołach technicz-
nych i zawodowych. To bardzo ko-
rzystny trend. 

Centrum Demonstracyjno-Szko-
leniowe Abplanalp przyczyni się do 
poniesienia poziomu nauczania, 
dzięki zwiększeniu liczby aktualnie 
posiadanych przez CKP w Legnicy 
obrabiarek Haas. Dostarczenie do-
datkowych nowych maszyn pozwala 
na zwiększenie możliwości naucza-
nia w zawodach związanych z obrób-
ką skrawaniem, ale również z wysoko 
specjalistycznym programowaniem 
obrabiarek CNC. 

Ponadto w Centrum umieszczo-
ne są dwie obrabiarki elektroerozyjne 
Mitsubishi Electric. Dzięki temu CKP 
w Legnicy jest pierwszą placówką 
w Polsce, która będzie mogła pre-
zentować uczniom tę nowoczesną 
technologię, a w przyszłości umoż-
liwi im edukację w dziedzinie obróbki 
elektroerozyjnej. 

Do tej pory fi rma Abplanalp otwo-
rzyła na terenie Polski 5 podobnych 
Centrów Demonstracyjno-Szkole-
niowych Haas, w których uczniowie 
mają możliwość kształcenia się na 
obrabiarkach tego amerykańskiego 
producenta. Uczniowie legnickiego 
CKP, jako jedyni w kraju będą mogli 
zdobyć doświadczenie w obsłu-
dze obrabiarek elektroerozyjnych 
jednego z najlepszych światowych 
producentów. 

Firma Abplanalp deklaruje, że 
najlepsi uczniowie po przejściu pro-
cedur egzaminacyjnych i otrzyma-
niu certyfi katów trafi ć mogą do ich 
firmowej bazy potencjalnych pra-
cowników godnych polecenia wielu 
pracodawcom.

Mapa kształcenia 
zawodowego w Legnicy

- Legnica staje się miejscem, 
w którym krzyżują się drogi wysoko 
wykwalifikowanych pracowników 
i stosujących najnowocześniejsze 
technologie pracodawców – pod-
kreślił członek zarządu Abplanalp, 
Paweł Matejak.

Łączny wkład finansowy w tę 
przyszłościową inwestycję wynosi 
po stronie Urzędu Miasta ok. 100.000 
zł. Środki zainwestowane przez Ab-
planalp to kwota blisko 1.750.000 
zł, z czego wartość samych maszyn 
(2 obrabiarki Haas i 2 elektrodrążarki) 
opiewa na ok. 1.612.000 zł. 
 

Centrum 
Demonstracyjno-
-Szkoleniowe 
Abplanalp przyczyni 
się do poniesienia 
poziomu nauczania, 
dzięki zwiększeniu 
liczby aktualnie 
posiadanych przez 
CKP w Legnicy 
obrabiarek Haas
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SAMORZĄD

Legnica bliska  
sercu wojewody
PRAWIE SIEDEMDZIESIĘCIU SAMORZĄDOWCÓW Z TERENU DAWNEGO 
WOJEWÓDZTWA LEGNICKIEGO I BOLESŁAWCA PRZYBYŁO (9 MARCA) DO 
LEGNICY NA SPOTKANIE Z WOJEWODĄ DOLNOŚLĄSKIM, PAWŁEM HRENIAKIEM. 
ROZMAWIANO O DIALOGU I WSPÓŁPRACY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I 
SAMORZĄDOWEJ. TO BYŁO PIERWSZE OD LAT TAKIE SPOTKANIE Z WOJEWODĄ. 
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SAMORZĄD

PAWEŁ HRENIAK 
PODZIĘKOWAŁ 
UCZESTNIKOM 
SPOTKANIA ZA 

OTWARTOŚĆ. – TA 
ROZMOWA DOBRZE 
SŁUŻY POPYCHANIU 
SPRAW DO PRZODU, 
A NIE WZAJEMNEMU 

GŁASKANIU SIĘ  
– MÓWIŁ.

11

stracji państwowej w trosce o region 
i mieszkańców, ponad politycznymi 
podziałami. 

Uczestnicy debaty podejmowali 
między innymi problemy nadzoru 
prawnego i kontroli wojewody, dzia-
łania służb konserwatora zabytków, 
które często komplikują lokalne 
inwestycje, spraw komunikacyj-
nych, np. odrzańskiej drogi wodnej 
i legnickiej obwodnicy południowo-
-wschodniej oraz systemu oświaty.

Samorządowcy krytycznie 
odnosili się do działania nadzoru 
prawnego, który zbyt często i do-
wolnie uchylał uchwały rad gmin, 
nie prowadząc żadnych konsulta-
cji. Wojewoda Paweł Hreniak, który 
podkreślił, że chętnie słucha samo-
rządowych opinii, podzielił ten po-
gląd. Wyraził przekonanie o potrzebie 
pilnego wprowadzenia zmian do pra-
cy służb nadzorczych, które niewła-
ściwie funkcjonowały.

- Nie chcę narażać na szwank de-
cyzji samorządowych – mówił woje-

woda. – Chcę natomiast dialogu, 
konsultacji i kultury praw-

nej na Dolnym Śląsku. 
W tym celu będziemy 

organizować też 
dla samorządów 
szkolenia prawne. 
Zaprosił, już od 
najbliższego po-
niedziałku, przed-

stawicieli miast 
i gmin do konsultacji 

zmian, jakie zachodzą 
w systemie edukacji. 
Paweł Hreniak podzię-

kował uczestnikom spotkania 
za otwartość. – Ta rozmowa dobrze 
służy popychaniu spraw do przodu, 
a nie wzajemnemu głaskaniu się – 
mówił. – Zainicjowany w Legnicy 
dialog musimy kontynuować. 

Na skierowany do wojewody apel 
prezydenta Tadeusza Krzakowskie-
go o poparcie włączenia budowy 
obwodnicy południowo-wschod-
niej do zadań rządowego programu 
budowy dróg i autostrad Paweł Hre-
niak odparł: - Przyjrzę się sprawie 
i będziemy o tym rozmawiać. Obok 
Wrocławia Legnica jest najbliższa 
mojemu sercu.  

 Inicjatorami wydarzenia byli: 
prezydent Legnicy Tadeusz Krza-
kowski, prezydent Głogowa Rafael 
Rokaszewicz, burmistrz Polkowic 
Wiesław Wabik i wójt Grębocic Ro-
man Jabłoński. 

Gospodarz debaty, Tadeusz 
Krzakowski zaproponował, by takie 
spotkania odbywały się cyklicznie, 
np. raz na pół roku, na co wojewoda 
chętnie przystał. Mają być one źró-
dłem wymiany doświadczeń oraz 
współpracy samorządów i admini-
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JESTEŚMY BARDZO PRZYWIĄZANI DO SWOJEGO 
RODZINNEGO MIASTA I NIE WAŻNE, CZY OBECNIE NADAL 
MIESZKAMY W LEGNICY, CZY POZA GRANICAMI MIASTA 
LUB KRAJU. IDEALNIE POKAZAŁ TO STWORZONY 
NA NASZYM PROFILU NA FACEBOOKU PROJEKT 
„LEGNICZANIE NA ŚWIECIE”.

Każdy, kto kiedyś mieszkał w Legnicy, a teraz na stałe lub 
czasowo przebywa poza granicami naszego miasta, może 
oznaczyć swoje obecne miejsce pobytu na stworzonej przez 
nas mapie. W ten sposób nie tylko wiemy, gdzie na świecie 
mieszka największa liczba legniczan, ale to także okazja dla 
nich do zawarcia nowych znajomości i stworzenie małych, 
lokalnych wspólnot.

/MiastoLegnica Miasto Legnica     Strona główna

Oś czasu Informacje  Zdjęcia  Opinie  Więcej

Pozdrawiamy 
legniczan na świecie

 Z OFICJALNEGO PORTALU MIASTA LEGNICY

Informacje  Zdjęcia  Opinie  Więcej

Pozdrawiamy 
legniczan na świecie
Pozdrawiamy 
legniczan na świecie
Pozdrawiamy 
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Bardzo wielu legniczan mieszka obecnie w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii. Nie brakuje nas także w Belgii, Holandii, 
Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji czy 
też Szwecji, Danii i Norwegii. Legniczanie mieszkają także na 
Ukrainie, w Izraelu, Jordanii, Omanie. Znajdziemy ich również 
w Japonii, Rosji, Australii, Meksyku oraz w takich stanach USA, 
jak Kalifornia, Kolorado, Nebraska, Oklahoma, Floryda, Illinois, 
Michigan, Maryland czy też New Jersey.

A jaka odległość dzieli Legnicę od miejsc, w których obec-
nie mieszkają legniczanie? Oto niektóre z tych odleglejszych 
(na podstawie odlegloscimiedzymiastami.pl)

Legnica – Nowosybirsk, Rosja (ok. 4 310 km)
Legnica – Tokyo, Japonia (ok. 8 906 km)
Legnica – Newcastle, Australia (ok. 15 928,63 km )
Legnica - Vancouver, USA (ok. 8 554 km)

Z LEGNICY W POLSKĘ
Na naszej mapie mogą oznaczyć się również legniczanie 

żyjący w Polsce. Wielu z nich mieszka na Górnym Śląsku (Cho-
rzów, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza), w Krakowie oraz we 
Wrocławiu i w Warszawie. Legniczan odnajdziemy również 
m.in. w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie czy też Lublinie.

Będziemy na bieżąco aktualizować naszą mapę „Le-
gniczanie na świecie”. Jeżeli Ty lub Twoi znajomi jesteście 
legniczanami i chcielibyście oznaczyć się na naszej mapie, 
zapraszamy do wysyłania e-maili na adres fb@legnica.eu.

/MiastoLegnica Miasto Legnica     Strona główna

 Z OFICJALNEGO PORTALU MIASTA LEGNICY

Z LEGNICY NA KONIEC ŚWIATA
Bardzo wielu legniczan mieszka obecnie w Niemczech 

i Wielkiej Brytanii. Nie brakuje nas także w Belgii, Holandii, 
Austrii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech, Grecji czy 
też Szwecji, Danii i Norwegii. Legniczanie mieszkają także na 
Ukrainie, w Izraelu, Jordanii, Omanie. Znajdziemy ich również 
w Japonii, Rosji, Australii, Meksyku oraz w takich stanach USA, 
jak Kalifornia, Kolorado, Nebraska, Oklahoma, Floryda, Illinois, 
Michigan, Maryland czy też New Jersey.

A jaka odległość dzieli Legnicę od miejsc, w których obec-
nie mieszkają legniczanie? Oto niektóre z tych odleglejszych 
(na podstawie odlegloscimiedzymiastami.pl)

Legnica – Nowosybirsk, Rosja (ok. 4 310 km)

16 
tysięcy 

kilometrów

taka jest odległość 
między Legnicą 

a Newcastle (Australia), 
gdzie też są legniczanie
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Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

 Podczas rozgrywanych w Za-
mościu 34. Halowych Mistrzostw 
Polski Seniorów w łucznictwie, Ka-
tarzyna Szałańska, zawodniczka OSŁ 
Strzelec w Legnicy, zdobyła tytuł Mi-
strzyni Polski na rok 2016. W fi nale 
Kasia ustanowiła nowy rekord Polski, 
uzyskując 148 punktów na 150 moż-
liwych. To wynik tylko o jeden punkt 
niższy od rekordu Europy i o dwa 
punkty od rekordu świata.

Z kolei podczas mię-
dzynarodowego tur-
nieju pływackiego 
Sheraton Poznań 
Cup (19-20 lutego) 
z udziałem ponad 
tysiąca startują-
cych, wyróżnili się 
młodzi sportowcy 
z legnickiego klubu Wan-
kan. Najlepszą zawodniczką 
w kategorii wiekowej 14-15-latków 
została Kornelia Fiedkiewicz za zwy-
cięstwo w konkurencji 50 m stylem 
dowolnym w czasie 0:26.13 s. To był 
jej rekord życiowy.

LEGNICZANIE NAJLEPSI NIE TYLKO 
W SPORCIE

W lutym swoje nagrody wręcza-
ła Fundacja Anioły Farmacji i Anioły 
Medycyny 2015. Na uroczystej gali 
w Filharmonii Narodowej w Warsza-
wie tytuł i statuetkę Anioła Farmacji 
2015 odebrała Anna Leszczyńska, 
prowadząca jedną z legnickich ap-
tek. Nominacje do tytułów otrzy-
mały też legnickie lekarki – dr Luba 
Jarzębiak i Beata Darska-Nykiel oraz 
farmaceutka Zofi a Kowalczyk.

Inna legniczanka została z kolei 
laureatką Stypendium Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne 
osiągnięcia artystyczne i naukowe. 

Patrycja Kamola jest jedyną w Pol-
sce laureatką tego stypendium 
reprezentującą wyższą uczelnię 
muzyczną. Młoda, utalentowana 
artystka preferuje jazz i bluesa. Od 
trzech lat z autorskimi projektami 
muzycznymi występuje na scenie. 
Jej projekt „Blues Vocal Night”, do 
udziału w którym zaprosiła pięcio-
krotnego zdobywcę tytułu najlep-

szego gitarzysty bluesowego 
Jacka J.J. Jagusia, w opinii 

wielu wydawnictw 
muzycznych zyskał 

miano „Koncertu 
2015 roku”.

J e ż e l i  m ow a 
o sukcesach legni-

czan, to nie sposób nie 
wspomnieć tutaj To-

masza Ślusarczyka oraz 
Romana Konkola, właścicieli 

fi rmy WrapTh eCar. W czasie „6th Po-
lish Car&Wrap Championship”, czyli 
mistrzostw Polski w profesjonalnym 
oklejaniu samochodów, Tomek zdo-
był mistrzostwo, a Roman - wicemi-
strzostwo kraju.

Legniczanom udaje się także 
uczestniczyć w różnego rodzaju 
konkursach międzynarodowych 
i rodzimych produkcjach programów 
rozrywkowych. Swoje przedstawi-
cielki mieliśmy w takich programach 
kulinarnych, jak Hells Kitchen (Emilia 
Kurowska) i MasterChef (Katarzyna 
Byczko). Także w Must Be Th e Music 
gościł legniczanin Bartosz Rzep-
ka. Obecnie Anastazję Mykytiuk, 
uczennicę jednej z legnickich szkół 
podstawowych możemy oglądać 
w programie Mali Giganci. Wszyst-
kim zdobywcom nagród gratulujemy 
i trzymamy kciuki za legniczan!
 

Jesteśmy 
z Was
dumni!
OSTATNI MIESIĄC TO PRAWDZIWY WYSYP DOBRYCH 
WIADOMOŚCI. NA NASZYM PROFILU NA FACEBOOKU 
WIELOKROTNIE INFORMOWALIŚMY WAS O SUKCESACH 
LEGNICZAN W SPORCIE, MUZYCE, FARMACJI CZY TEŻ REKLAMIE.

WSZYSTKIM 
ZDOBYWCOM 

NAGRÓD 
GRATULUJEMY 

I TRZYMAMY KCIUKI 
ZA LEGNICZAN!

Anna Leszczyńska

Patrycja KamolaEmilia Kurowska

Tomasz Ślusarczyk 
i Roman Konkol
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Piwnica Ratuszowa piwo serwuje od 1779 roku. Dawniej była tu miejska winiarnia

DZIŚ NIE DO POMYŚLENIA, 
DAWNIEJ NA PORZĄDKU 
DZIENNYM W WIELU 
ŚLĄSKICH MIASTACH - NA 
GÓRZE URZĄD, NA DOLE 
LOKAL Z BOGATĄ OFERTĄ 
GASTRONOMICZNĄ. TAKŻE 
POD LEGNICKIM RATUSZEM 
PRZY KUFLU PIWA I ŚWIEŻEJ 
GAZECIE „URZĘDOWALI” 
URZĘDNICY MAGISTRATU. 
POD JEDNYM WSZAKŻE 
WARUNKIEM: ŻADNYCH 
BURD I ROZWIĄZŁEGO 
TOWARZYSTWA! 

 Tutaj właśnie, w Starym 
Ratuszu w legnickim Rynku, przed 
wiekami zapadały najważniejsze 
dla miasta decyzje. Dawny cen-
tralny ośrodek władzy miejskiej 
stoi w tym samym miejscu, 
co dwie poprzednie budowle 
pełniące te funkcje. Pierwszy 
drewniany ratusz wzniesiono 
jeszcze przed wielkim pożarem 
z 1338 r., w którym spłonęło 
niemal całe miasto. Decyzja 
o powstaniu nowej siedziby 
miejskich rajców zapadła 
w 1737 r., bo ówczesny gotycki 
gmach po licznych naprawach 
groził już zawaleniem. Pierw-
sze posiedzenie rady w nowej 
siedzibie odbyło się cztery lata 
później. Jednak ważniejsze o wiele 
zdarzenie miało miejsce w 1779 r. 
Wówczas to Piwnicy Świdnickiej 
odebrano przywilej nalewania 
piwa, by przekazać go dzierżaw-
cy miejskiej winiarni z siedzibą 
pod ratuszem. Od tej pory lokal 
znany był jako Piwnica Ratuszowa, 
jeden z najbardziej popularnych 
wyszynków, oferujących szklankę 
zimnego niemieckiego piwa - 
jak donosił dziennik „Liegnitzer 
Tageblatt”.
By nakreślić bogate dzieje tego 
przybytku, ale i biesiadne tradycje 
miejskich rajców, cofnijmy się 
jednak nieco wstecz. Średnio-
wieczni włodarze zwykli bowiem 
pokrzepiać się kubkiem wina 
w winiarni miejskiej na rogu Rynku 
i ul. Złotoryjskiej (dziś w miejscu 
poczty). Dopiero w 1741 r. mogli po 

ciężkim dniu pracy na wyższych 
kondygnacjach zajrzeć do piwnicy 
pachnącego nowością magistratu, 
w której serwowano pyszne trun-
ki. Piękna, przestronna gospoda 
i nieco mniejsza izba z wyszyn-

kiem czekały na gości, którzy mieli 
ochotę, by kosztować smaku wina 
w nowej miejskiej winiarni, prze-
niesionej z sąsiedztwa. Dzierżawcy 
wybudowano nawet izbę sypialną. 
Ale wraz z pojawieniem się mody 
na biesiadowanie w przedmiej-
skich kawiarniach z bilardem 
i ogrodem kwiatowym, interes 
słabł. Dopiero po latach nastały 

złote czasy, kiedy wino zastąpiono 
piwem, a lokal z winiarni zmienił 
się w główną miejską piwiarnię. 
Magistrat szybko zaostrzył zasady 
przyznawania dzierżawy, zaka-
zując rozwiązłego towarzystwa 
i wszelkich hulanek. 
W 1840 roku Piwnicę Ratuszową 
przebudowano i poszerzono. 
W lokalu można już było czytać 

najnowsze informacje z gazet, 
organizowano wieczorne koncer-
ty. Piwnica Ratuszowa stała się 
miejscem modnym, a z czasem 
wręcz kultowym. Tutaj zwyczajnie 
nie wypadało nie chodzić! Za-
równo stałe grono bywalców, jak 
i coraz to nowi goście, miłe chwile 
spędzali pod pięknymi sklepienia-
mi nawet w czasach zawirowań 
I wojny światowej czy nędzy 
infl acyjnej, podczas której za kufel 
piwa trzeba było zapłacić nawet 
worek (!) pozbawionych wartości 
pieniędzy.

Władze miasta z budynku wypro-
wadziły się do istniejącego do dziś 
przy placu Słowiańskim nowego 
gmachu dopiero w 1905 r. Od tej 
pory w zabytkowych już murach 
działał Urząd Stanu Cywilnego, 
co także sprzyjało dalszemu 
rozwojowi Piwnicy Ratuszowej, 
gdzie urządzano huczne przyję-
cie weselne. W restauracyjnym 
ogródku w ciepłych miesiącach 
swoje ulubione miejsce miał Curt 
Schumm, dyrektor Śląskiego 
Banku Ziemskiego we Wrocławiu, 
mylnie zwanego dziś Dresdner 
Bankiem. Poza zimnym piwem 
bankowiec upodobał sobie także 
nową na owe czasy dziedzinę - 
fotografi ę, dzięki czemu pozo-
stawił bogatą spuściznę, pośród 
której znajdziemy także widok na 
popularną dawniej i dziś Piwnicę 
Ratuszową.

Bartłomiej Rodak 
(liegnitz.pl)

RZĄDZILI MIASTEM PRZY PIWIE I WINIE

Zdjęcia ze zbiorów: Zdzisława Grosickiego, Petera Winklera i archiwum Liegnitz.pl
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KULTURA

Grand Prix Satyrykonu 
pojedzie do Austrii
GRAND PRIX SATYRYKONU 2016 WRAZ Z NAGRODĄ 8 TYS. ZŁ OTRZYMAŁA PRACA PT. „CLOSED” GERHARDA GEPPA Z AUSTRII. 
TEN POZORNIE SKROMNY RYSUNEK POKONAŁ AŻ 2 TYS. 519 PRAC, NADESŁANYCH PRZEZ 741 AUTORÓW Z 58 KRAJÓW ŚWIATA. 
MIĘDZYNARODOWE JURY OBRADOWAŁO 20 LUTEGO. 

 Zdaniem prof. 
Gabriela Kołata z łódzkiej 
Akademii Sztuk Pięknych, 
przewodniczącego 
tegorocznego jury, 
największą wartością 
zwycięskiej pracy jest 
jej prostota, skromność 
i autentyczność. Oraz 
to, że jej przekaz nie jest 
oczywisty, więc trzeba 
się przy niej zatrzymać, 
pomyśleć, zinterpretować 
po swojemu. To praca, która 
skłania do zastanowienia.

Ta „skromność” jest 
rzeczywiście pozorna - 
w rysunku dziecięcego 
wózka, szczelnie zabitego 
deskami, autor zawarł 
bowiem wiele ważnych 
treści. - W mojej opinii ta 
praca pokazuje, jak krótkie 
jest ludzkie życie - mówi 
Andrei Popov z Rosji, członek 
jury tegorocznego konkursu.

Rysunek doświadczonego 
austriackiego artysty wygrał 
dosłownie „o włos” z pracą 
bez tytułu, debiutującego 
w konkursie Grzegorza 
Myćki z Polski. Jego dzieło, 
przedstawiające jakby 
schemat budowy siekiery, 
otrzymało ostatecznie 
I nagrodę i Złoty Medal. 
Tematem wiodącym 
tegorocznego Satyrykonu 
było „Zło”.

- Jestem zaskoczony, 
bo już drugi rok z rzędu 
obrady były spokojne. 
Oczywiście niełatwe, ale 
bardzo merytoryczne. I nie 
dochodziło do żadnych 
sporów, jak to często bywało 
w poprzednich latach - 
mówi Grzegorz Szczepaniak, 
dyrektor Legnickiego 
Centrum Kultury.  

Grand Prix Satyrykonu 2016  
 „Closed” Gerharda Geppa z Austrii

Wystawa Satyrykon 2016 zostanie otwarta w Legni-
cy w czerwcu. Wtedy też odbędzie się wręczenie nagród 
wszystkim laureatom, a Legnica zamieni się na kilka dni 

w światową stolicę dobrego humoru. 

Lex Drewiński 
Li(f)e

Aristides Hernandez 
bez tytułu

Jerzy Głuszek 
Żołnierz
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Nagroda Prezydenta Legnicy 
–  Leszek Żebrowski (Polska) za 

pracę „Polonicus lupus
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W DZIALE „ZŁO”:
  I nagroda, złoty medal i 6.000 
zł - Grzegorz Myćka  (Polska) 
za pracę bez tytułu
  II nagroda, srebrny medal 
i 5.500 zł - Houmayoun Mah-
moudi (Anglia) za pracę bez 
tytułu
  III nagroda, brązowy medal 
i 5.000 zł - Jerzy Głuszek (Pol-
ska) za pracę „Żołnierz”

oraz dwa równorzędne wyróż-
nienia po 4.000 zł każde: Łukasz 
Kliś (Polska) za prace: „Recy-
dywa zła” i „Hejtler” i Aristides 
Hernandez Ares (Kuba) za pracę 
bez tytułu

W DZIALE „SATYRA I ŻART”:
  I nagroda, złoty medal i 6.000 
zł - Mihai Ignat (Rumunia) za 
pracę bez tytułu
  II nagroda, srebrny medal 
i 5.500 zł - Alessandro Gatto 
(Włochy) za pracę bez tytułu
  III nagroda, brązowy medal 
i 5.000 - Andrea Pecchia (Wło-
chy) za pracę „You are here”

oraz dwa równorzędne wy-
różnienia po 4.000 zł każde: 
Lex Drewiński (Polska) za pracę 
„Li(F)e” i  Ilya Katz (Izrael) za 
pracę „Freedom of expression”

NAGRODY SPECJALNE:
  1. Dyrektora Legnickiego Cen-
trum Kultury (4.000 zł) - Bla-
govesta Tsvetkova (Bułgaria) 
za pracę bez tytułu
  2. Prezydenta Legnicy (4.000 
zł) - Leszek Żebrowski (Polska) 
za pracę „Polonicus lupus”
  3. Nagroda dyrektora Muzeum 
Karykatury (4.000 zł) - Izabela 
Kowalska-Wieczorek za pracę 
„Życie rodzinne” 

Alessandro Gatto Łukasz Kliś  
Rec.ydywa zła 

Łukasz Kliś 
Hejtler 

Andrea Pecchia 
You are here

Ilya Katz 
Freedom of expression

Mahmoudi Houmayoun 
bez tytułu 

Mihai Ignat Grzegorz Myćka 
bez tytułu

Blagovesta Tsvetkowa 
Evil's Joke
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

TO BYŁA JEDNA Z NAJKRÓTSZYCH W OBECNEJ KADENCJI SESJI 
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY (29 LUTEGO BR.). TRWAŁA ZALEDWIE 
OK. 50 MINUT, ALE RADNI PRZYJĘLI 13 UCHWAŁ, W TYM 
DOTYCZĄCĄ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH WE WSZYSTKICH 
PODSTAWÓWKACH. 

 Uchwały dotyczyły m.in. gospo-
darki odpadami, organizacji i struktu-
ry miejskich placówek oświatowych 
i opiekuńczo-wychowawczych, na-
zewnictwa ulic oraz planów zagospo-
darowania przestrzennego. 

Grupa radnych: Zbigniew Bytnar 
(PiS), Wacław Szetelnicki (PiS), Jacek 
Kiełb (PO), Piotr Żabicki (PO) i Bene-
dykt Ksiądzyna (PdL) przygotowali 
projekty dwóch uchwał dotyczących 
zmian w gminnych zasadach gospo-
darki odpadami komunalnymi. To 
uchwała o zmianie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku w gminie 
Legnicy oraz w sprawie przyjęcia 
obowiązków odbioru odpadów ko-
munalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają tam odpady 
komunalne. Obie dotyczą wyłącze-

nia wyższych uczelni, w tym PWSZ 
im. Witelona, z systemu organizo-
wanego przez miasto odbioru od-
padów. Problem w tym, że podob-
nych wyłączeń mogłyby domagać 
się także inne podmioty, w których 
nieruchomościach nikt nie mieszka, 
ale produkuje się tam odpady, jak 
np. w sklepach. Mimo, że zgłoszone 
projekty zmian w uchwałach miały 
negatywne opinie sanepidu i praw-
ników Urzędu Miasta, zostały przez 
radnych uchwalone dziesięcioma 
i dwunastoma głosami. Ich zgodność 
z przepisami sprawdzą służby nadzo-
ru prawnego wojewody. 

Rada przyjęła jednomyślnie 
uchwałę, zgodnie z którą od września 
2016 roku we wszystkich jedenastu 
szkołach podstawowych Legnicy 
działać będą oddziały przedszkol-

ne. Wcześniej 
istnia ł y one 
w s i e d m iu 
s z k o ł a c h . 
Intencją tej 
zmiany jest 
z apewnie-
nie miejsc 
w oddziałach 
przedszkolnych 
dzieciom 6-let-
nim, których rodzice 
nie poślą od 1 września 
do pierwszych klas podsta-
wówek.

Podczas sesji jednomyślnie wpro-
wadzono zmiany do statutów czte-
rech legnickich żłobków. Wprowa-
dzono zasadę, że dziecko przyjęte do 
żłobka, które bez usprawiedliwienia 
ze strony rodziców nie uczęszcza 
przez pierwszy miesiąc (wrzesień) 
na zajęcia, może być skreślone z listy 
przyjętych. 

Również jednogłośnie przyjęto 
uchwały nadające nazwy ulicom 
w mieście. Imię Jana Brzechwy no-

sić będzie droga 
w e w n ę t r z -

na, biegną-
ca między 
u l i c a m i 
Boles ł awa 
L e ś m i a n a 

i Tadeusza 
Boya-Żeleń-

skiego. Nato-
miast Nektaro-

wa, to nazwa drogi 
wewnętrznej położonej 

od ul. Rolniczej w kierunku 
północno-zachodnim. 

Przyjęto też uchwałę o przy-
stąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego ternu położonego 
przy ul. Bielańskiej, co umożliwi in-
westorowi rozbudowę obiektu ho-
telowego. Z kolei plan dla rejonu ulic 
Asnyka, Złotoryjskiej i Kilińskiego, 
oprócz budownictwa mieszkanio-
wego, uwzględni budowę obiektów 
o funkcji usługowej. 

 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

RADA PRZYJĘŁA  
JEDNOMYŚLNIE UCHWAŁĘ, 

ZGODNIE Z KTÓRĄ OD  
WRZEŚNIA 2016 ROKU  

WE WSZYSTKICH JEDENASTU 
SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 

LEGNICY DZIAŁAĆ BĘDĄ  
ODDZIAŁY 

PRZEDSZKOLNE.

Oddział przedszkolny w każdej 
miejskiej podstawówce
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PODRĘCZNE INFORMACJE

  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

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
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Dziwna ona,  
dziwny on 

FOTORELACJA

- spotkanie z aktorem Robertem Moskwą z okazji Dnia Kobiet


