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Do końca maja w legnickim Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej zareje-
strowanych zostało 5.230 wniosków 
o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego w ramach progra-
mu Rodzina 500 Plus. Wydano 4.474 
decyzje przyznające to uprawnienie.
Od 1 kwietnia, kiedy to program zaczął działać, do 31 maja wypłaco-
nych zostało 11.596 świadczeń na łączna kwotę 5.788.573 zł. Koszty 
wdrożenia i obsługi tego zadania wyniosły 203.671 zł. Uprawnione 
osoby wypłaty otrzymują na osobiste konto lub w formie gotówki 
w wybranych placówkach pocztowych. 
- Środki finansowe otrzymujemy terminowo – mówi Jerzy Konopski, 
dyrektor MOPS. – Odbywa się to zgodnie z zapotrzebowaniem, jakie 
składamy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim na początku każ-
dego miesiąca. Wcześniej szacowaliśmy, że z programu skorzysta 5,5 
tys. legnickich rodzin, czyli ok. 10 tys. dzieci – dodaje dyrektor.  
– Wnioski stale napływają, a z bieżącej analizy wynika, że ilość dzieci 
objętych pomocą finansową może być mniejsza i wynosić około 7 
tysięcy. Wiąże się to z wysokością dochodów w rodzinach przekra-
czającą ustawowe kryterium. Analizy wskazują również, że większość 
rodzin pobiera świadczenia wychowawcze tylko na jedno dziecko. 

Rodzina 500 Plus w Legnicy

Ponad 200 osób przybyło na spotkanie ze znaną legniczanką i dzienni-
karką Magdą Mołek, która była gościem specjalnym drugiego spotkania 
kobiet w Legnicy. Cykl organizuje Urząd Miasta. 
Magda Mołek wystąpiła ze swoim autorskim programem „Moc serca. 
O powrotach do natury, sile i intuicji współczesnych kobiet.” Opowia-
dała o swoich zawodowych doświadczeniach. Przekonywała panie, 
że każda może w życiu osiągnąć wszystko, czego zapragnie. - Tak 
naprawdę nie ważne jest to, czy pochodzimy z dużego miasta czy ma-
łego miasteczka. Jeżeli mamy marzenia i konsekwentnie dążymy do 
ich realizacji, to z pewnością uda nam się je spełnić. Trzeba tylko w to 
uwierzyć – przekonywała pani Magda. 

Magda Mołek wśród legniczanek

Łucznicze Mistrzostwa  
Europy Seniorów w Legnicy
Europejska Federacja 
Łucznicza przyznała Le-
gnicy prawo organizacji 
Mistrzostw Europy Se-
niorów w Łucznictwie na 
rok 2018.
Organizatorzy rozgrywa-
nych w bieżącym roku 
Mistrzostw Europy w an-
gielskim Nottingham (24-
29 maja) zaprosili prezesa 
OSŁ Strzelec i jednocześnie trenera polskiej kadry narodowej Józefa 
Baściuka, któremu - jako przedstawicielowi organizatora kolejnych 
mistrzostw – wręczyli flagę Europejskiej Federacji Łuczniczej.
Józef Baściuk w Ratuszu przekazał flagę prezydentowi Tadeuszowi 
Krzakowskiemu. Będzie ona tu przechowywana, a na maszcie legnic-
kiego stadionu zawiśnie w dniach 28 sierpnia-1 września 2018 roku. 
Legnica zalicza się do najbardziej znaczących ośrodków łuczniczych 
w Polsce. Odbywały się tu imprezy o randze europejskiej i świato-
wej. Przypomnijmy. Rok 2009 – Puchar Europy Juniorów, 2011 – 
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata, 2014 – Akademickie Mistrzostwa 
Świata. W 2017 roku Legnica zorganizuje też Grand Prix Pucharu 
Europy. 
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Przed nami atrakcje, na które rokrocznie czekają 
mieszkańcy – koncertowe granie na lotnisku. Muzyczny 
maraton trwa tradycyjnie trzy dni. Oj, będzie się działo…

Nie tylko będzie się działo, ale już się działo i dzieje się 
teraz. W letnich imprezach pod marką #LegnicArt, wzięły 
już udział setki mieszkańców. Srebrne miasto śpiewało 
z Cantatem, podziwialiśmy pracę kowali na turnieju z ich 
udziałem, a po Kaczawie popłynęły już zrobione przez 
Was samoróbki. Wspominamy też smyczki Benjamina 
Bilsego, które grały w parku Miejskim i Sali Królewskiej, 
Noc Muzeów i Biblioteki, Satyrykon. Wszystko na 
wysokim C.

#LegnicArt to także imprezy dla najmłodszych i ich 
rodziców. Pamiętam, jak cieszyłyśmy się ze spotkania 
z Magdą Mołek, ale mam też przed oczami setki 
maluchów ściskających postać legnickiego Julka podczas 
eventu z okazji Dnia Dziecka. Pokazaliśmy też, że Legnica 
Kibicuje w naszej rynkowej strefie rodzinnych zabaw, 
związanych z piłką nożną.

Dziękujemy, że są Państwo z nami.

#LegnicArt.  
Jak Wam się podoba?

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

Perły Samorządu 
dla Legnicy

 Redakcja Dziennika Ga-
zety Prawnej po raz czwarty 
rozstrzygnęła Ogólnopolski 
Ranking „Perły Samorzą-
du”. W kategorii najlepszych 
włodarzy miast do 100.000 
mieszkańców trzecie miej-
sce, kolejny już raz, zdobył 
prezydent Tadeusz Krza-
kowski. W kategorii gmin 
Legnica znalazła się na ósmej 
pozycji w kraju. Gala Perły 
Samorządu 2016 odbyła się 
w Warszawie, 24 maja. 

- Docenieni zostali ci 
włodarze, których sukcesy 
materializują się w postaci 
polepszenia życia miesz-
kańców czy zwiększenia 
jakości obsługi urzędu – 

mówią organizatorzy plebi-
scytu. – Wszyscy prezyden-
ci, burmistrzowie i wójtowie 
z tytułem „Perły Samorządu 
2016” są przykładem, jak 
można pracować na sukces 
swojej gminy, motywować 
zarówno swoich pracowni-
ków, jak i osoby spoza urzę-
du, do wspólnej pracy. 

Ranking ma charak-
ter przekrojowy. Oceniano 
w nim takie kwestie, jak 
sprawność strategiczna 
i operacyjna, wykorzysty-
wanie potencjału społecz-
nego oraz kompleksowe 
działania na rzecz poprawy 
jakości życia mieszkańców.
�   

 W Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie odbyły się (31 maja) doroczne uro-
czystości obchodów Dnia Samorządu 
Terytorialnego. Gościem tego spotkania 
był prezydent Legnicy Tadeusz Krza-
kowski.

Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył 
orderami grupę dziesięciu zasłużonych 
samorządowców. Wśród nich był pre-
zydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
który został wyróżniony Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.     

W rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną prezydent 
Tadeusz Krzakowski powiedział m.in.: - Mimo, że za-
rządzam miastem już ponad 5000 dni (to prawie 14 lat), 
wciąż staram się udoskonalać tę pracę. Bardzo ważny 
jest dla mnie dialog z mieszkańcami i ich potrzeby. 
Bliska mi idea smart city będzie realna wówczas, gdy 
będą promować ją sami legniczanie. Bo dla mnie smart 
city to smart obywatel i edukacja w tej sferze. 
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Prezydent Legnicy  
odznaczony  
Krzyżem Kawalerskim  
Orderu Odrodzenia Polski
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Wielkim finałem w Sali 
Królewskiej Akademii Ry-

cerskiej zakończył się (28 maja) 
47. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
CHÓRÓW LEGNICA CANTAT. 
Grand Prix wraz z Rubinową Lutnią  

im. Jerzego Libana z Legnicy,  
już po raz trzeci, zdobył  

Chór Akademicki Politechniki  
Warszawskiej. 

(Organizator: Legnickie  
Centrum Kultury)

Miasto pełne srebra, śpiewu i dzieci
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LEGNICKI  
FESTIWAL SREBRO 2016  

przeżywał 21 maja swą kumulację. 
Ogłoszono wyniki 25. Międzynarodo-

wego Konkursu Sztuki Złotniczej „Miasto” 
(City). Przy ogromnej konkurencji Grand 

Prix Ministra Kultury otrzymała szwedzka 
artystka Tove Knuts. Otwartych zostało 25 

niezwykle interesujących wystaw arty-
stycznej biżuterii, gromadzących łącznie 

ponad 2 tysiące obiektów z 50 krajów.
(Organizator: 

Galeria Sztuki)

Miasto pełne srebra, śpiewu i dzieci

Legnicki Julek, ulubie-
niec maluchów, obchodził 

w DZIEŃ DZIECKA swoje 
drugie urodziny. Z tej okazji zaprosił 
dzieci z rodzicami do świętowania. 

Najmłodsi legniczanie nie zawiedli go 
i tłumnie przybyli na Rynek. Bawili się 

wspaniale.
(Organizatorzy: UM, LCK, Klub 

Mamy i Malucha FIKIMIKI)
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Nasze miasto  
numerem „3” w kraju

 Ranking obejmował rok 2015. 
Legnica zajęła trzecie miejsce 
wśród 65 miast na prawach po-
wiatu. Zdobyliśmy prawie 52 tys. 
punktów, a jednocześnie tytuł 
Super Powiatu. 

Nasze miasto dostało naj-
wyższą notę na Dolnym Śląsku. 
Spośród krajowych konkurentów 
wyprzedziły nas tylko Nowy Sącz 
i Rzeszów. W dalszej kolejności 
były: Krosno, Dąbrowa Górnicza, 
Zabrze, Piotrków Trybunalski, 

Chełm, Tarnów i Słupsk.
Legnica od wielu lat 

utrzymuje się w ścisłej czo-
łówce rankingu. Zmagania 
trwają przez cały rok w try-

bie on-line. Ogólnopolski 
ranking najaktywniejszych 

powiatów i gmin organizo-
wany jest od 15 lat. W roku 
2014 i 2013 Legnicy przypa-
dło 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 wcześniej – 
na 8 i 14. 

Samorządy sklasyfikowa-
ne w rankingu są oceniane 
przez ekspertów ZPP według 
kilkudziesięciu kryteriów 

w kilku grupach 
tematycznych, ta-
kich jak: działania 
proinwestycyjne 
i prorozwojowe, 
rozwiązania po-
prawiające jakość 
obs ł ugi miesz-
kańca oraz funk-
cjonowania jed-
nostki samorządu 
terytor ialnego, 
roz wó j  sp o ł e-
czeństwa informacyjnego, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, 
umacnianie systemów zarządza-
nia bezpieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań ekoener-
getycznych, proekologicznych, 
prozdrowotnych, udzielania po-
mocy społecznej, rozwiązań z za-
kresu edukacji, kultury i sportu, 
wspieranie działań na rzecz go-
spodarki rynkowej, współpraca 
krajowa i międzynarodowa oraz 
działania promocyjne. 

W 2015 roku Legnica uzyska-
ła m.in.: 9.000 punktów za wy-

korzystane 
środki inwestycyjne pochodzące 
ze źródeł zewnętrznych, 4.000 
punktów za tworzone pracownie 
informatyczne, 1.000 za środki fi-
nansowe pozyskane z krajowych 
źródeł zewnętrznych, 3.000 za 
instytucje wspierające rozwój 
przedsiębiorczości, 3.000 za 
wielkość wydatków na szkole-
nia, 2.920 za wspieranie rozwią-
zań ekoenergetycznych, 1.000 za 
działania na rzecz osób niepełno-
sprawnych, 1.500 za stypendialne 
wspieranie zdolnej młodzieży.  

SAMORZĄD

W OSSIE KOŁO RAWY MAZOWIECKIEJ ODBYŁO SIĘ (31 MAJA – 1 CZERWCA) ZGROMADZENIE OGÓLNE ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH. 
LEGNICĘ REPREZENTOWAŁ PREZYDENT TADEUSZ KRZAKOWSKI. W TRAKCIE OBRAD PLENARNYCH WRĘCZONO STATUETKI I DYPLOMY 
ZWYCIĘZCOM DOROCZNEGO RANKINGU NAJAKTYWNIEJSZYCH SAMORZĄDÓW. 

NASZE MIASTO 
DOSTAŁO 

NAJWYŻSZĄ 
NOTĘ NA DOLNYM 
ŚLĄSKU. SPOŚRÓD 

KRAJOWYCH 
KONKURENTÓW 

WYPRZEDZIŁY NAS 
TYLKO NOWY SĄCZ 

I RZESZÓW. 
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  U podstaw idei smart city za-
wsze jest człowiek i to dla niego 
wdrażamy inteligentne rozwiąza-
nia i nowe technologie, by życie 
w mieście było po prostu lepsze 
– powiedział podczas otwar-
cia kongresu prezydent Tadeusz 
Krzakowski.

Legnicy, noszącej tytuł In-
teligentnego Miasta 2015 roku, 
przypadł zaszczyt otwarcia kon-
gresu prezentacją. Pokazano film 
- Legnica Smart City, a prezydent 
mówił o doświadczeniach w bu-
dowaniu nowoczesnego miasta. 

- Nowe rozwiązania i techno-
logie nie są ani tanie, ani łatwe 
do wprowadzenia, ale po prostu 
trzeba je wdrażać. Dziś Legni-
ca, która wprowadziła ich cały 
szereg, może stać się wzorem 
dla innych, mniejszych miast. 
Budowanie smart subregionu to 
dziś szansa na wspólne projekty, 
ale również wspólne ich finanso-
wanie i ubieganie się o środki ze-
wnętrzne – podkreślał prezydent 
Legnicy.

Na forum poruszano m.in. ta-
kie zagadnienia, jak zarządzanie 
infrastrukturą miejską, wsparcie 
technologiczne w dynamicznym 
rozwoju miast, wytwarzanie 
energii i zrównoważony trans-
port. 

W kongresie wzięli udział przed-
stawiciele takich miast, jak: Po-
znań, Wrocław, Słupsk i Opole.  

Zapraszamy sąsiadów do współpracy
W Urzędzie Miasta odbyło się 
(6 czerwca) robocze spotkanie 
prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego z przedstawicielami 
sąsiednich gmin. Poświęcono 
je perspektywie współpracy 
w dziedzinie zbiorowego trans-
portu publicznego w oparciu 
o Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne.

  Udział wzięli samorządowcy 
z Miłkowic, Prochowic, Złotoryi, 
Rui, Krotoszyc, Legnickiego Pola 
i Kunic, a także zastępca pre-
zydenta Legnicy Jadwiga Zien-
kiewicz i prezes MPK Zdzisław 
Bakinowski. 

Prezydent zaproponował 
sąsiadom przystępowanie do 
międzygminnych porozumień, 
dotyczących organizacji ich po-

łączeń pasażerskich z Legnicą. 
Od 1 stycznia przyszłego roku, 
po zmianie ustawy o transpor-
cie publicznym, tylko takie po-
rozumienia będą gwarantowały 
gminom zachowanie wszystkich 
ulg przysługujących pasażerom 
publicznej komunikacji zbioro-
wej. Tego rodzaju porozumienie 
obecnie Legnica ma zawarte 
z Miłkowicami.   

Legnica na 
Kongresie 
Smart City
OTWARCIA VI KONGRESU SMART CITY WE WROCŁAWIU DOKONAŁ (9 CZERWCA BR.) PREZYDENT 
LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI. KONFERENCJA Z UDZIAŁEM SAMORZĄDÓW Z CAŁEJ POLSKI 
ODBYŁA SIĘ WE WROCŁAWSKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM.

- Zachęcamy Państwa do współpracy. Dysponujemy dobrym, 
nowoczesnym i wciąż modernizowanym taborem oraz doświad-
czeniem– zachęcał Tadeusz Krzakowski. – Dzieci z sąsiednich 
gmin dojeżdżają do szkół w Legnicy, z czego się bardzo cieszymy, 
dorośli do pracy i na zakupy. Łączmy nasze społeczne, ponadlo-
kalne interesy dla dobra mieszkańców. Budujmy międzygminne 
porozumienia, bo to dla wszystkich korzystne – dodał prezydent. 

Goście byli zdecydowanie zainteresowani propozycją. Ustalo-
no, że decyzje będą podejmowane na kolejnym takim spotkaniu 
w pierwszych dniach lipca.  
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 Z OFICJALNEGO PORTALU MIASTA LEGNICY

PIOTR ZIĘTAL, KTÓREGO LEGNICZANIE ZNAJĄ PRZEDE 
WSZYSTKIM JAKO LISTONOSZA, WYRUSZYŁ 10 CZERWCA 
W SWOJĄ KOLEJNĄ WIELKĄ, ROWEROWĄ PODRÓŻ. 
TYM RAZEM RUSZYŁ SAMOTNIE NA LICZĄCĄ 3.400 
KILOMETRÓW WYPRAWĘ.

 Odwiedzi Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, Ma-
cedonię, Albanię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Chor-
wację, Węgry, Słowację, Czechy, a meta w Legnicy czeka go 
trzeciego lipca. Na pokonanie trasy dał sobie 24 dni.

Na rowerze przejechał dotąd 92 tys. kilometrów, czyli dwa 
razy wokół kuli ziemskiej. Rowerowe wyprawy są od lat jego 
największą pasją. - To moje drugie podejście do realizacji sa-
motnej wyprawy Legnica - Bałkany – Legnica – mówi pan 
Piotr. - Na przejechanie około 3.400 kilometrów daję sobie 24 
dni. Rok temu, przy pierwszej próbie, w drugą noc zostałem 
okradziony na Słowacji i musiałem przerwać podróż. Ale co 
mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Teraz się uda.

W 2009 roku pan Piotr wybrał się w samotną wyprawę 
dookoła Polski (2.816 km). Trwało to 15 dni. W tym samym 
czasie rok później objechał Czechy. W 2011 razem z kolegą 
przez 18 dni objeżdżali Litwę, Łotwę i Estonię na dystansie 3 
tys. km. Później przewędrował na rowerze całe Węgry (3.342 
km) i znowu samotnie wybrał się do Dubrownika i z powro-
tem, przejeżdżając w 24 dni 3.226 km.

- Bardzo lubię naszych południowych sąsiadów i Bałka-
ny – mówi Piotr Ziętal. – Mam w kołach i w nogach prawie 
13 tysięcy kilometrów tamtych szlaków. A że kocham swoje 
miasto, wszędzie staram się promować Legnicę.

Na sierpień planuje udział w dziewiątej i zarazem dziesiątej 
edycji Ultramaratonu Bałtyk - Bieszczady - Bałtyk Tour. Ma 
do przebycia 2016 km non-stop w 140 godzin ze Świnoujścia 
do Ustrzyk Górnych i z powrotem. - Jestem jednym z dwóch 
uczestników, którzy brali udział we wszystkich ośmiu do-
tychczasowych edycjach – dodaje.

Na naszym facebookowym profilu pan Piotr ma prawdziwą 
grupę wsparcia. Setki osób mu kibicuje, życzy powodzenia 
w podróży i szczęśliwego powrotu do Legnicy. Mamy jego 
zapewnienie, że jeżeli tylko będzie miał możliwość, to będzie 
zdawał nam relacje ze swojej podróży. Szukajcie ich na naszym 
profilu facebook.com/MiastoLegnica. 

Oś czasu Informacje  Zdjęcia  Opinie  Więcej

Trzymamy kciuki za Piotra
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 Także w Legnicy odnaleźć 
możemy wiele przykładów murali 
stworzonych przez ulicznych ar-
tystów. Piękne obrazy na ścianach 
kamienic znajdziemy m.in. na osiedlu 
Kopernika, na Zakaczawiu, a nawet 
w centrum miasta. Wspólnie z legni-
czaninem Zbigniewem Warchołem 
przedstawiamy kilka z nich.

Jednym z ciekawszych murali 
w centrum jest ten przedstawia-
jący górnika (1) znajdujący się przy 
gmachu byłego urzędu wojewódz-
kiego, a który powstał pod koniec 
lat siedemdziesiątych. Z kolei je-
den z najmłodszych powstał na ul. 
Szkolnej (2). Przedstawia mężczyznę 
moczącego nogi w wodzie. Mural ten 
sprawia, że dotąd nieciekawy zaułek 
stał się interesujący. 

Sporo ciekawych murali znaj-
dziemy na legnickim Zakaczawiu, 
m.in. nawiązujący do Majdanu i póź-
niejszych wydarzeń na Ukrainie, któ-
ry namalowano na budynku przy ul. 
Daszyńskiego (3). Przedstawia ludzi-
-kwiaty, którzy rozkwitają, jednak 
ich twarze ciągle są przesłonięte, 
nie mogą się rozwinąć. Kolejny ob-
raz znajdziemy na ul. Kamiennej (4). 
Powstał pod hasłem „Średniowiecz-
na Legnica” i przedstawia uczonego, 

Poznaj legnickie 
murale 

W POLSCE NAJCZĘŚCIEJ POWSTAJĄ NA 
OSIEDLACH, KTÓRE SĄ KOLEBKĄ I OSTAJĄ STREET 
ARTU. BLOKOWISKA DAJĄ ARTYSTOM DUŻĄ 
PRZESTRZEŃ DO TWORZENIA MURALI – BO 
O NICH WŁAŚNIE MOWA. CZĘŚĆ Z NICH POWSTAJE 
JAKO WYRAZ GŁOSU SPOŁECZEŃSTWA 
W WAŻNYCH KWESTIACH. Z KOLEI INNE SĄ PO 
PROSTU SPOSOBEM NA UKRYCIE SZARYCH ŚCIAN 
KAMIENIC I BLOKÓW. 

najsłynniejszego średniowiecznego 
legniczanina – Witelona. 

Pod tym samym hasłem nama-
lowano wielkiego białego rycerza 
na ścianie kamienicy przy ul. II Armii 
Wojska Polskiego (5). Rycerz trzyma 
w ręce tarczę z piastowskim herbem. 
Poniżej widnieje fragment Psalmu 
pisany łaciną: „Exaltationes Dei in 
gutture eorum, et gladii ancipites 
in manibus eorum” (Niech chwała 
Boża będzie w ich ustach, a miecze 
obosieczne w ich ręku; Psalm 149,6).

W zeszłym roku powstał mural na 
osiedlu Kopernika przy ul. Koziorożca 
(6), który nawiązuje do dzieł Hiero-
nima Boscha oraz Keitha Haringa. 
Został zrealizowany w ramach Fe-
stiwalu Beetwen the Walls (podob-
nie, jak murale przy ul. Szkolnej i ul. 
Daszyńskiego).

W Legnicy znajdziemy jeszcze 
wiele innych ciekawych, ulicznych 
malowideł ściennych, z których wiele 
ma swoją historię. Zapraszamy do ich 
poszukiwań. 

Murale przy ul. Szkolnej, Daszyń-
skiego, Kamiennej, II Armii Wojska 
Polskiego i ul. Koziorożca zrealizo-
wane zostały przez Fundację Sztuka 
dla ludzi.   

1 5

3

2

4

6
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GRUPA A
10 CZE 2016, 21:00 

Francja 2 : 1 Rumunia

11 CZE 2016, 15:00 
Albania 0 : 1 Szwajcaria

15 CZE 2016, 18:00 
Rumunia 1 : 1 Szwajcaria

15 CZE 2016, 21:00 
Francja 2 : 0 Albania

19 CZE 2016, 21:00 
Rumunia - : - Albania

19 CZE 2016, 21:00 
Szwajcaria - : - Francja

GRUPA B

11 CZE 2016, 18:00 
 Walia 2 : 1 Słowacja

11 CZE 2016, 21:00 
 Anglia 1 : 1 Rosja

15 CZE 2016, 15:00 
 Rosja 1 : 2 Słowacja

16 CZE 2016, 15:00 
 Anglia - : - Walia

20 CZE 2016, 21:00 
 Rosja - : - Walia

20 CZE 2016, 21:00 
 Słowacja - : - Anglia

1/8 FINAŁU

25 CZE 2016, 15:00

25 CZE 2016, 18:00

25 CZE 2016, 21:00

26 CZE 2016, 15:00

1/4FINAŁU 

30 CZE 2016, 21:00

1/4FINAŁU 
01 LIP 2016, 21:00

1/2FINAŁU 
06 LIP 2016, 21:00
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GRUPA A
10 CZE 2016, 21:00 

Francja 2 : 1 Rumunia

11 CZE 2016, 15:00 
Albania 0 : 1 Szwajcaria

15 CZE 2016, 18:00 
Rumunia 1 : 1 Szwajcaria

15 CZE 2016, 21:00 
Francja 2 : 0 Albania

19 CZE 2016, 21:00 
Rumunia - : - Albania

19 CZE 2016, 21:00 
Szwajcaria - : - Francja

GRUPA B

11 CZE 2016, 18:00 
 Walia 2 : 1 Słowacja

11 CZE 2016, 21:00 
 Anglia 1 : 1 Rosja

15 CZE 2016, 15:00 
 Rosja 1 : 2 Słowacja

16 CZE 2016, 15:00 
 Anglia - : - Walia

20 CZE 2016, 21:00 
 Rosja - : - Walia

20 CZE 2016, 21:00 
 Słowacja - : - Anglia

GRUPA C
12 CZE 2016, 18:00 

 Polska 1 : 0 Irlandia Północna

12 CZE 2016, 21:00 
 Niemcy 2 : 0 Ukraina

16 CZE 2016, 18:00 
 Ukraina - : - Irlandia Północna

16 CZE 2016, 21:00 
 Niemcy - : - Polska 

21 CZE 2016, 18:00 
 Ukraina - : - Polska 

21 CZE 2016, 18:00 
 Irlandia Północna - : - Niemcy

GRUPA D
12 CZE 2016, 15:00 

Turcja 0 : 1 Chorwacja

13 CZE 2016, 15:00 
Hiszpania 1 : 0 Czechy

17 CZE 2016, 18:00 
Czechy - : - Chorwacja

17 CZE 2016, 21:00 
Hiszpania - : - Turcja 

21 CZE 2016, 21:00 
Chorwacja - : - Hiszpania

21 CZE 2016, 21:00 
Czechy - : - Turcja

GRUPA E
13 CZE 2016, 18:00 
 Irlandia 1 : 1 Szwecja

13 CZE 2016, 21:00 
 Belgia 0 : 2 Włochy

17 CZE 2016, 15:00 
 Włochy - : - Szwecja

18 CZE 2016, 15:00 
 Belgia - : - Irlandia

22 CZE 2016, 21:00 
 Włochy - : - Irlandia

22 CZE 2016, 21:00 
 Szwecja - : - Belgia 

GRUPA D
14 CZE 2016, 18:00 
Austria 0 : 2 Węgry

14 CZE 2016, 21:00 
Portugalia 1 : 1 Islandia

18 CZE 2016, 18:00 
Islandia - : - Węgry

18 CZE 2016, 21:00 
Portugalia - : - Austria

22 CZE 2016, 18:00 
Węgry - : - Portugalia

22 CZE 2016, 18:00 
Islandia - : - Austria

1/8 FINAŁU

26 CZE 2016, 18:00

26 CZE 2016, 21:00

27 CZE 2016, 18:00

27 CZE 2016, 21:00

1/4FINAŁU 

30 CZE 2016, 21:00

1/4FINAŁU 
01 LIP 2016, 21:00

1/2FINAŁU 
06 LIP 2016, 21:00

1/4FINAŁU
02 LIP 2016, 21:00

1/4FINAŁU 
03 LIP 2016, 21:00

1/2FINAŁU 

07 LIP 2016, 21:00

FINAŁ 

10 LIP 2016, 21:00
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REKREACJA

Kowale... 

(Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji)

NA XVII TURNIEJ KOWALI
O SREBRNE KLUCZE LEGNICY 

ŚCIĄGNĘŁO 13 EKIP (30 KOWALI 
I ICH POMOCNIKÓW) Z KRAJU 

I NIEMIEC. I OCZYWIŚCIE 
TYSIĄCE LEGNICZAN. NAGRODĘ 

GŁÓWNĄ WYKUŁ BRAT 
ALBERT KUBIAK Z KLASZTORU 
BENEDYKTYNÓW W LUBINIU 

WIELKOPOLSKIM.

...i kaczawskie dinozaury

W 18. SPŁYWIE SAMORÓBEK 
O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ 

KACZAWY ZWYCIĘŻYLI 
ŻEGLARZE ZE ZŁOTORYI I 

WASILKOWA NA PODLASIU. 
W PORCIE WSZYSTKICH 

TŁUMNIE WITALI 
LEGNICZANIE. KAŻDE 

PŁYWADŁO OBOWIĄZKOWO 
INSPIROWANE BYŁO PRZEZ 

DINOZAURY.
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Ulica  
Neptuna  
w przebudowie
KOŃCZĄ SIĘ PRACE 
PIERWSZEGO ETAPU 
PRZEBUDOWY UL. 
NEPTUNA OD OSI 
KARTUSKIEJ DO NUMERU 
6. GOTOWE JEST 
SKRZYŻOWANIE Z OSIĄ 
KARTUSKĄ, FINISZUJE 
BUDOWA PARKINGU. 
EKIPY PRZEBUDOWUJĄ 
JEZDNIE, WYMIENIAJĄC 
PODBUDOWĘ I KŁADĄC 
NAWIERZCHNIE 
Z BETONOWEJ KOSTKI. 

 Przetarg na przebudowę 
ul. Neptuna od Osi Kartuskiej do 
Wrocławskiej wygrała legnicka 
firma Budromos. Prace obejmu-
ją m.in. wymianę nawierzchni 
jezdni, chodników i parkingu. 
W miejsce asfaltu kładzie się 
kostkę betonową. Przebudowa-
na już jest kanalizacja deszczowa 
i uregulowane studzienki, po-
wstanie kolejny fragment sieci 
Legman. Zbudowane będą progi 
zwalniające i zagospodarowane 
pasy zieleni. Ostatni etap tej in-
westycji, wartej ponad 540 tys. zł, 
realizowany będzie w miesiącach 
wakacyjnych. Wtedy też ten sam 
wykonawca zbuduje chodnik 
wzdłuż Neptuna przy wieżowcu. 
Te prace również trwają. 

INWESTYCJE

  Przejście zostało podwyższone 
do poziomu chodnika. Powstał na 
nim azyl, umożliwiający przecho-
dzenie jezdni „na dwa razy”, czyli 
z bezpiecznym zatrzymaniem się 
pieszego na środku jezdni. 

- To rozwiązanie przygotowa-
liśmy wspólnie z komendą policji 

– mówi Tomasz Pereta, dyrektor 
wydziału zarządzania ruchem dro-
gowym Urzędu Miasta – wprowa-
dzając odpowiednie zmiany w or-
ganizacji ruchu. Wcześniej było tu 
niebezpiecznie. Kierowcy nagminnie 
łamali ograniczenia prędkości. Wy-
muszamy więc spowolnienie ruchu. 

Aby przechodnie byli lepiej widocz-
ni, ograniczamy też parkowanie 
samochodów przed przejściem dla 
pieszych od strony ul. Grunwaldz-
kiej. Skuteczność tych rozwiązań 
będziemy monitorować. 

To już kolejna w Legnicy prze-
budowa elementów infrastruktury 
drogowej, służąca zwiększeniu bez-
pieczeństwa pieszych. W ostatnim 
czasie wykonano m.in. wyniesione 
przejście dla pieszych przy Szkole 
Podstawowej nr 9 na ul. Marynar-
skiej. Wprowadzono zmianę loka-
lizacji przejść dla pieszych, wraz 
z budową azyli, na ul. Złotoryjskiej 
w rejonie skrzyżowania z Asny-
ka i Grunwaldzką. Do jednego 
pasa ruchu zwężono jezdnię na ul. 
Wrocławskiej przy trzeciej bramie 
cmentarza. Wyniesione przejścia 
dla pieszych powstały na osiedlu 
Kopernika, a na ul. Kertyńskiego 
wydzielono ciąg pieszy. 

Drogowcy przygotowali kolejną, 
korzystną dla przechodniów zmia-
nę. Jest to azyl na przejściu przez ul. 
Czarnieckiego obok placu Sybiraków.  
 

FOTOŻART

Czyżby inspektor nadzoru po przebudowie ul. Grabskiego? 

Bezpieczniej  
na Orzeszkowej
NA UL. ORZESZKOWEJ, W REJONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I SKLEPU BIEDRONKA, 
PRZEBUDOWANO PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH. PRZECHODNIE, A ZWŁASZCZA DZIECI IDĄCE DO SZKOŁY, 
BĘDĄ BARDZIEJ BEZPIECZNE.



 LPGK w ramach inwestycji 
rozbudowało sortownię odpadów 
zmieszanych o kabinę wstępnej 
segregacji. W niej odbywa się ręcz-
ne sortowanie m.in. szkła, dużych 
kartonów, tworzyw sztucznych 
i elementów niebezpiecznych. Tu-
taj może pracować do 12 osób. Po-
wstała także rozrywarka do otwie-
rania i opróżniania worków 
z tworzywa sztucznego, 
w których są odpady 
i surowce wtórne. 

I wreszcie naj-
kosztowniejsza 
inwestycja - to 
rozbudowa kom-
postowni o nowe 
obiekty wyposażo-
ne w maszyny i no-
woczesne technologie. 
Jednym z nich jest sześć 
szczelnie zamkniętych reaktorów 
żelbetowych. Dzięki tej właśnie in-
westycji nie ma już przykrego odoru, 
jaki wydzielał się podczas komposto-
wania, gdy proces odbywał się w od-
krytych obiektach. Koszt tego tylko 
przedsięwzięcia to 7,3 mln zł. 

W uroczystości uruchomienia 
instalacji uczestniczył m.in. prezy-
dent Tadeusz Krzakowski ze swoimi 

wsółpracownikami, przedstawi-
ciele Urzędu Marszałkowskiego, 
samorządowcy, firmy współpracu-
jące z LPGK. Prezydent symbolicznie 
uruchomił instalacje. 

Podziękował za kolejną ważną in-
westycję w gospodarce komunalnej. 
– Dzisiaj możemy powiedzieć miesz-
kańcom, że dzięki tym przedsięwzię-

ciom powietrze będzie jeszcze 
bardziej czyste, do czego 

przykładamy wielką 
wagę – stwierdził 

prezydent. 
Prezes LPGK 

Józef Wasinkiwe-
icz przypomniał, że 
w ostatnich ośmiu 

latach spółka zain-
westowała około 34 

mln zł w RIPOK. Dzięki 
temu jest to jedna z najno-

wocześniejszych instalacji nie tylko 
w regionie. – Mamy plany kolejnych 
projektów – powiedział prezes Wa-
sinkiewicz. – Wiemy, w jakim kie-
runku podążać. 

Przypomnijmy, że w minionym 
roku zbudowana została sortownia 
odpadów zmieszanych, a dwa lata 
temu sortownia odpadów surow-
cowych.   
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 INWESTYCJE

Nowe instalacje  
w gospodarce odpadami

KOLEJNE NOWOCZESNE URZĄDZENIA 
I OBIEKTY ZOSTAŁY W MAJU 
URUCHOMIONE W REGIONALNEJ 
INSTALACJI PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH. LEGNICKIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ ZAINWESTOWAŁO W TO 
PRZEDSIĘWZIĘCIE PONAD 8,3 MLN ZŁ. 

W OSTATNICH OŚMIU 
LATACH SPÓŁKA 

ZAINWESTOWAŁA 
OKOŁO  

34 MLN ZŁ
W RIPOK
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Koncertowo 
na lotnisku
TEGOROCZNE DNI LEGNICY  
OBCHODZIMY W DNIACH 24-26CZERWCA.  
KONCERTY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ  
NA TERENIE BYŁEGO LOTNISKA.  
A WSZYSTKO POD MARKĄ  LegnicArt.

Piątek - 24 czerwca 
Disco Polo z Radiem Plus
 - start godz. 16.00
Wystąpią zespoły:
• Mario
• Jacaro
• Disco Braders
• Avangarde
• Freaky Boys
• Mig
• Weekend
• dyskoteka z plusem

Sobota - 25 czerwca
Rock &  Pop & Dance
• 16.00 - Rosalie Chatwin Band
• 18.00 - Why
• 20.00 – Bad Boys Blue
• 22.00 – Papa D.

Niedziela - 26 czerwca
Folk & Fanky
• 16.00 - Chudoba
• 18.00 - Bajazzer
• 20.00 - Łąki Łan
• 22.00 - Strachy na Lachy 

Uwaga! Podane godziny mają charakter 
raczej orientacyjny, gdyż poszczególne wy-
stępy mogą się nieco przesuwać w czasie. 



RADA MIEJSKA NA MAJOWEJ SESJI PRZYJĘŁA 
ZAPROPONOWANE PRZEZ PREZYDENTA LEGNICY ZMIANY 
W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI. SĄ TO ZMIANY KORZYSTNE DLA 
MIESZKAŃCÓW. POWINNY OBOWIĄZYWAĆ OD 1 SIERPNIA.

 Wprowadzony zostanie jeden 
wzór deklaracji śmieciowej dla 
wszystkich podmiotów. Nie wiąże się 
to jednak z koniecznością składania 
nowych deklaracji. Taka potrzeba 
zajdzie dopiero wtedy, gdy zmienią się 
informacje i dane, jakie podawaliśmy 
w poprzednim dokumencie.

Właściciele domów jedno-
rodzinnych zamiast w zielonych 
„dzwonach”, jak był o dotąd, 
opakowania szklane gromadzić będą 
w specjalnych workach.

Zwiększy się częstotliwość 
bezpłatnego odbioru tzw. odpadów 
w i e l k o g a b a r y t o w y c h  o r a z 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Dotąd akcje takie 
prowadzono dwa razy do roku, 
wiosną i jesienią. Po zmianie będzie 
się to odbywało nie rzadziej, niż co 
dwa miesiące, a więc co najmniej 

sześć razy w roku. Do akcyjnej 
zbiórki poświątecznych choinek 
dołączy zbiórka opadłych jesiennych 
liści, które będą odbierane również 
z terenów prywatnych. 

Przypomnijmy, że odpady 
wielkogabarytowe, to np.: stoły, 
szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki 
dziecięce, materace, itp. Zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny to 
np.: chłodziarki, zamrażarki, pralki, 
suszarki, zmywarki, mikrofalówki, 
grzejniki elektryczne, wentylatory, 
u r z ą d z e n ia  k l i m a t y z a c y j n e, 

odkurzacze, żelazka, tostery, 
frytkownice, komputery, laptopy, 
faksy, te lefony komórkowe, 
odbiorniki radiowe, wiertarki, piły, 
maszyny do szycia, itp. 

Do odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego nie należą 
w s z e l k i e g o  r o d z a j u  c z ę ś c i 
budowlane i sanitarne, takie jak: 
deski, belki, panele, ramy okienne, 
grzejniki, płytki, jak również części 
samochodowe, motorower y, 
kos iark i  spa l inowe,  o dpady 
remontowe, odpady ogrodowe. Takie 
odpady nadal należy przekazywać 
do Punktów Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rzeszotarskiej 1 oraz ul. 
Nowodworskiej 48.

Kolejne zmiany to zniesienie 
limitów odpadów zmieszanych. Od 
mieszkańców obierana będzie każda 
ilość odpowiednio zgromadzonych 
odpadów, ponadto znika większość 
limitów odpadów przyjmowanych 
w PSZOK-ach (np. opony, zużyty 
sprzęt czy odpady niebezpieczne). 
Dopuszczone też będzie zbieranie 
odpadów w pojemnikach podziemnych. 
Opłatami za odbiór i zagospodarowanie 
śmieci po nowelizacji przepisów objęci 
będą także właściciele garaży.

Legnickie wyższe uczelnie będą 
wnosić mniejszą opłatę „śmieciową”. 
Dotąd przyjmowano normę dwóch 
litrów odpadów na studenta. Po 
zmianie norma dla każdego studenta 
zaocznego wyniesie tylko jeden litr.
� 

Zmianie ulegają także terminy wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Osoby fizyczne za I kwartał 
płacą do 31 marca, za II kwartał do 30 czerwca, za III kwartał do 30 września, a za IV kwartał do 20 grudnia każdego 
roku. Ta ostatnia data dotyczy też prowadzących działalność gospodarczą. Terminy opłat dla pozostałych właścicieli 
nie ulegają zmianie. 
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GOSPODARKA ODPADAMI

Korzystne zmiany  
w gospodarce śmieciowej

Dofinansowano ze środków 
Wojewódzkiego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  

we Wrocławiu

Dofinansowano ze środków 
narodowego Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Radni o budżecie 2015 roku

 S p r a w o z d a n i a  m i a ł y 
pozytywną opinię komisji Rady 
Miejskiej oraz Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu. 
Pozytywnie był również 
zaopiniowany przez Komisję 
Rewizyjną RM i RIO wniosek 
o udzielenie absolutorium 
p r e z y d e n t o w i  L e g n i c y 
z wykonania budżetu miasta za 
rok 2015. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski 
podziękował radnym za współpracę 
w realizacji uchwalonego przez 
nich ubiegłorocznego budżetu. 
Z uznaniem odniós ł  s ię do 
zaangażowania, profesjonalizmu 
i bardzo dobrych efektów pracy 
podległych sobie służb Urzędu 
Miasta. 

- To był dobry budżet, na 
miarę możliwości miasta, ale też 
potrzeb mieszkańców – powiedział 
prezydent. – Podejmowaliśmy 
działania prorozwojowe, a żadna 
złotówka nie została zmarnowana. 
Na wynik głosowania nie zamierzam 
się obrażać. Nadal będę pracował 
dla miasta i mieszkańców, swego 

suwerena. Szkoda tylko, że polityka 
wzię ła górę nad merytoryką 
i rozsądkiem. 

Na koniec roku 2015 budżet 
Legnicy po stronie dochodów 
zamknął się kwotą 453.189.574,03 
zł (plan zrealizowany w 100,47 proc.). 
Większość stanowiły dochody 
własne gminy (ok. 57 proc.). 
Wydatki budżetowe w minionym 
roku to kwota 451.252.650,78 zł 
(ok. 98 proc. wykonania planu). 
Największe nakłady miasto poniosło 

na oświatę i wychowanie – 
ponad 181 mln zł, czyli ok. 41 
proc. ogółu. Miejsce drugie 
zajmuje w tym zestawieniu 
pomoc społeczna – ponad 
17 proc. ogółu. Prawie 67,5 
mln zł przeznaczono na cele 

inwestycyjne i remontowe, 
z w ł as zc z a  w d z i e d z i n i e 

transportu i infrastruktury. 
Pier wotnie na 2015 rok 

zaplanowany był deficyt budżetowy 
w wysokości ponad 10 milionów. 
Szczególnego podkreślenia wymaga 
fakt, że polityka racjonalnego 
i oszczędnego gospodarowania 
budżetem przyniosła wynik w postaci 
prawie dwumilionowej nadwyżki. 

Wśród wielu innych uchwał 
Rada Miejska przyjęła także korektę 
tegorocznego budżetu. 

 

PODCZAS MAJOWEJ (30 MAJA) SESJI RADY MIEJSKIEJ LEGNICY RADNI PRZYJĘLI M.IN. SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIASTA 
ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2015. MIMO TO, NIE PODJĘLI UCHWAŁY O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM 
PREZYDENTOWI Z WYKONANIA BUDŻETU. O TAKIM ROZSTRZYGNIĘCIU ZDECYDOWALI WSPÓLNIE RADNI PO ORAZ PIS. 

NA KONIEC ROKU 2015 BUDŻET 
LEGNICY PO STRONIE DOCHODÓW 

ZAMKNĄŁ SIĘ KWOTĄ
  

453.189.574,03 ZŁ
 (PLAN ZREALIZOWANY  

W 100,47 PROC.). 

/MiastoLegnica
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HISTORIA

POMIMO TEGO, ŻE OBECNY 
ROK W LEGNICY ZOSTAŁ 
USTANOWIONY ROKIEM 
BENJAMINA BILSEGO, 
NADAL DLA WIELU 
LEGNICZAN POSTAĆ TEGO 
CZOŁOWEGO DYRYGENTA 
XIX W. JEST ANONIMOWA. 
ABY TO ZMIENIĆ, MUZEUM 
MIEDZI, LEGNICKIE CENTRUM 
KULTURY I ZESPÓŁ 
SZKÓŁ MUZYCZNYCH 
PRZYGOTOWAŁY SZEREG 
WYDARZEŃ, KTÓRE MAJĄ 
NA CELU PRZYBLIŻENIE 
SYLWETKI BILSEGO. 

 Benjamin Bilse urodził się 
w Legnicy w rodzinie niezamożne-
go karczmarza z ul. Głogowskiej. 
Gdy w wieku 14 lat rozpoczął swoją 
edukację muzyczną u boku miej-
skiego muzyka Ernsta Friedricha 
Scholza, okazało się, że chłopak 
dysponuje nieprzeciętnym talen-
tem. Swoje umiejętności legnicza-
nin szlifował także w Wiedniu pod 
okiem Josepha Böhma i Johanna 
Straussa (ojca). Po powrocie do 
Legnicy Bilse, objął stanowisko 
Muzyka Miejskiego. Tutaj stworzył 
z grupy młodych grajków wspa-
niałą orkiestrę, która wkrótce 
zaczęła podbijać europejskie sale 
koncertowe. To Bilse i jego muzycy 
edukowali muzycznie warszaw-
ską i berlińską publiczność. To oni 

zdobyli sławę, koncertując w 1867 
r. podczas Wystawy Światowej 
w Paryżu. Wyróżnikiem legnic-
kiego dyrygenta i jego orkiestry 
stały się doskonałe prezentacje 
utworów zarówno muzyki sym-
fonicznej jak i popularnej. Krytyka 
podkreślała szczególnie świetne 
wyszkolenie muzyków Bilsego, 
wzorcowe współdziałanie różnych 
grup instrumentów, wspaniały 
dźwięk smyczków i instrumentów 
dętych. To były atuty gwarantu-
jące doskonałą interpretację naj-
ważniejszych dzieł muzycznych.
W samym Berlinie Bilse dał ponad 

3,5 tysiąca koncertów, stając się 
ulubieńcem tamtejszej publicz-
ności. Z okazji 3000 koncertu 
zorganizowanego w berlińskim 
Domu Koncertowym ukazało 
się pamiątkowe wydawnictwo, 
w którym Otto Lessmann tymi 
słowami opisał  koncerty Bilsego: 
„Obsadzona znakomitymi muzy-
kami orkiestra prowadzona przez 
rozsądnego, pilnego i energicz-
nego dyrygenta prezentowała się 
w pięknym, obdarzonym świetną 
akustyką wnętrzu, w budyn-
ku położonym w sercu Berlina. 
Wszystko to powoduje, że koncer-
ty na stałe zakorzeniły się w życiu 
muzycznym i nie można sobie bez 
nich wyobrazić stolicy.”
Benjamin Bilse był także kompo-
zytorem. Ponad czterdzieści jego 
dzieł ukazało się drukiem w Berli-
nie, Warszawie, a także w Paryżu. 
Jego twórczość była wyrazem pa-
nującej wówczas mody na utwory 
salonowe. Tworzył wiele kompo-
zycji na cześć osobistości, a także 
w celu upamiętnienia znaczących 
wydarzeń. Takim przykładem 
jest opus 3. Eisebahn-Galopp, 
poświęcony otwarciu w paździer-
niku 1844 r. linii kolejowej łączącej 
Legnicę z Wrocławiem.
Współcześni zaliczali Bilsego do 
największych dyrygentów tych 
czasów. Dowodem uznania dla tego 
wybitnego legniczanina było wiele 
odznaczeń, które otrzymał m.in. 
od rosyjskiego cara, króla Danii czy 
tureckiego sułtana. Jeszcze za jego 
życia, imieniem Bilsego nazwano 
jedną z ulic i reprezentacyjny plac 
w Legnicy. Warto dodać, że to 
właśnie muzycy legnickiego dyry-
genta stanowili trzon powstającej 
Filharmonii Berlińskiej. 

Z życiem i twórczością Benjamina 
Bilsego można zapoznać się na 
wystawie zorganizowanej przez 
Muzeum Miedzi, która czynna 
będzie do końca października. 

Marcin Makuch 
(Liegnitz.pl)

CUDZE CHWALICIE,  
SWEGO NIE ZNACIE

Benjamin Bilse. Ze zbiorów 
Benjamin Bilse Gesellschaft 
w Detmold

Dolina Szwajcarska w Warszawie 
podczas koncertu orkiestry Bilsego. 
Drzeworyt z czasopisma „Kłosy”.  
Ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy
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  Wydział Środowiska i Gospodarowania Odpadami 
(tel. 76 72 12 340)  
m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopusz-
czalny poziom hałasu, zezwolenie na usunięcie 
drzew lub krzewów, rejestracja psów ras agre-
sywnych, deklaracje „śmieciowe”, harmono-
gramy wywozu odpadów, edukacja w dziedzinie 
segregacji odpadów.

  Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200)  
m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nie-
ruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, 
opłata skarbowa.

  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)  
ul. Kościuszki 38  
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),  
ul Chojnowska 2 – m.in.: zgłaszanie urodzin dziec-
ka, 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),  
ul. Zielona 13 oficyna  
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

NA LEGNICKIM RYNKU MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE 
ZAPREZENTOWAŁO SWE NAJNOWOCZEŚNIEJSZE AUTOBUSY. ZWIEDZALI JE 
MIESZKAŃCY, UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH I DZIECI. NIEKTÓRZY 
SKORZYSTALI Z PREMIEROWEJ PRZEJAŻDŻKI PO ŚRÓDMIEŚCIU, ALE WSZYSCY BYLI 
POD WIELKIM WRAŻENIEM TEGO TABORU.
MPK POKAZAŁO 10 SOLARISÓW URBINO I MERCEDESA, KTÓRY PRZEZNACZONY 
ZOSTANIE DO OBSŁUGI MNIEJ UCZĘSZCZANYCH TRAS. JESIENIĄ DO TEJ FLOTY 
DOŁĄCZY JESZCZE PIĘĆ SOLARISÓW. 

Piękne, przyjazne  
i inteligentne

PODRĘCZNE INFORMACJE



FOTORELACJA

www.legnica.eu

PARKOWANIE
Pobierz aplikację, oznacz  
pojazd identyfikatorem  
i rozpocznij parkowanie  
(opłata w poczet twojej  
karty płatniczej).

AUTOBUS W TWOIM  
TELEFONIE
Pobierz bezpłatną aplikację  
i bądź na bieżąco  
z rozkładem jazdy MPK.

PARKOWANIE TELEFONEM
Uruchom aplikację SkyCash,
wejdź w Usługi,
wybierz mobiParking.
Za szybą umieść znak  
mobiParking.

ZADZWOŃ PO BILET
Zarejestruj się pod  
nr 22 100 1 600
lub na www.callpay.pl. 
Doładuj swoje konto i płać. 
Bilet jednoprzejazdowy
76 74 54 1 XX (nr autobusu),
bilet całodzienny 76 74 54 140.


