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w numerze

70 lat Ekonoma
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legni-
cy 22 października obchodził jubileusz 70-lecia swego istnienia. 
W ciągu siedmiu dekad mury szacownej jubilatki opuściło 17.967 
absolwentów, a kształciło ich 617 nauczycieli. 
W zabytkowym, pochodzącym z połowy XIX wieku, budynku 
szkoły pierwszy dzwonek rozległ się 1 września 1946 roku. Było to 
wówczas Państwowe Gimnazjum Handlowe, wzbogacone później 
o poziom licealny.
Obecnie szkoła kształci w zawodach: technik ekonomista, technik 
handlowiec, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. 
Dzięki doskonałym nauczycielom kształci na bardzo profesjonal-
nym poziomie. Wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych 
Technikum Ekonomiczne w 2016 roku sklasyfikowane zostało 
w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika 
„Perspektywy” na pierwszym miejscu na Dolnym Śląsku. 

W szczęśliwej trzynastce nietuzinkowych polskich nauczycieli 
znalazła się Bogumiła Słomczyńska, nauczycielka języka polskie-
go w Zespole Szkół Budowlanych im. Wojska Polskiego w Legni-
cy. „Głos Nauczycielski” razem z Ministerstwem Edukacji Naro-
dowej już po raz 15. nagrodził najlepszych nauczycieli w Polsce. 
Pani Bogumiła to człowiek instytucja. W ZSB pracuje od 45 lat. 
Jest animatorką życia kulturalnego szkoły, miasta i regionu. Zaj-
muje się edukacją teatralną, filmową i krasomówczą. Reżyseruje 
spektakle, prowadzi Klub Teatralny 1212. Byli członkowie klubu 
i uczniowie szkoły, podopieczni pani B. Słomczyńskiej, to dziś 
wybitni aktorzy, np. Robert Więckiewicz, Marzena Kipiel-Sztuka 
czy Paweł Pabisiak. 
Bogumiła Słomczyńska jest też m. in. Przewodniczącą koła To-
warzystwa Przyjaciół Dzieci w szkole, prowadzi młodzieżowy 
wolontariat, organizuje wiele imprez charytatywnych i dobro-
czynnych. Aktywnie pracuje w Radzie Miejskiej Legnicy. 

Legnickie STOP dla tirów
Znaki zakazujące tranzytowego wjazdu 
ciężarówek powyżej 12 ton od 24 paździer-
nika obowiązują na skrzyżowaniach ul. 
Wrocławskiej z Sikorskiego oraz ul. Kosko-
wickiej i Sikorskiego. 
Do Legnicy mogą wjeżdżać samochody o tym 
tonażu dowożące towary i należące do firm mają-
cych siedziby w naszym mieście. Dobiegają końca prace związane 
z organizacją ruchu na pozostałych drogach wlotowych do miasta, 
która ma spowodować stałe ograniczenie tranzytu przez miasto 
dla ciężarówek powyżej 12 ton. 
Zakaz został wprowadzony w związku ze znacznym zwiększeniem 
liczby samochodów ciężarowych na legnickich ulicach, spowodo-
wanym budową S-3. Zagraża to bezpieczeństwu i płynności ruchu 
w mieście, jest też przyczyną niszczenia nawierzchni jezdni. Za 
złamanie tych zakazów grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Nietuzinkowa Bogumiła Słomczyńska 
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Legnica szczęśliwych kobiet

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

 Na zadane przez Rotkiel pytanie: „Która z pań czuje się 
szczęśliwą?” niemal cała sala podniosła rękę. Odniósł się 
do tego gospodarz spotkania, prezydent Tadeusz Krza-
kowski, który dziękując paniom za przybycie powiedział, 
że cieszy się z faktu, iż w mieście jest tak wiele szczęśli-
wych legniczanek i że już piszą do niego panowie, którzy 
również uważają się za szczęśliwych.

Rekordowa była frekwencja na kolejnym już 
organizowanym przez miasto spotkaniu kobiet. Tym razem 
odwiedziła nas Maria Rotkiel, najbardziej rozpoznawalna 
polska terapeutka, piękna kobieta, przez dziennikarzy 
nazywana Angeliną Jolie polskiej psychologii. Legniczanki były 
nią oczarowane…

 Spotkanie Kobiet odbyło się w Legnicy po raz trzeci. 
Tradycyjnie gościliśmy w Letia Biznes Center. Spodziewałyśmy 
się około dwustu uczestniczek – pań przyszło niemal 400. 
Wszystkie dostały od nas symboliczne upominki. Bo tak już 
jest na spotkaniach kobiet, że każda z nas coś daje. Partnerzy 
fundują nagrody, częstują nas swoimi wyrobami, a legniczanki 
– goście naszych spotkań – nie wychodzą bez zdjęcia 
z naszymi prelegentami, zostawiając zawsze dobre słowo. 
Padają też pytania, kiedy kolejne spotkanie, kto będzie naszym 
gościem? Zapewniamy – już wkrótce spotkamy się ponownie.

Chcę też zwrócić uwagę na fakt, że w tygodniu, w którym 
organizowałyśmy spotkanie, naliczyłam cztery inne 
przedsięwzięcia dedykowane kobietom. Jeśli zatem są okazje, 
wychodźmy z domu. Spotykajmy się, a jeśli – Wy legniczanki 
– prowadzicie biznesy, zapraszamy do współtworzenia 
naszych spotkań. Bo chodzi o to, by wspierać Was zawodowo, 
ale też motywować, by praca była przyjemna, życie rodzinne 
udane i – jak powiedziała Maria Rotkiel – szukać, szukać 
szczęścia w sobie. Czy zatem według wskazań pani psycholog, 
mówicie już sobie komplementy, a może zapisujecie w notesie 
swoje sukcesy i drobne przyjemności, które mamy sobie 
sprawiać siedem dni w tygodniu?

Przy rozstaniu z Marią po wspólnym spacerze po Legnicy, 
usłyszałam: Była moc, była energia. Obiecała, że wróci do 
Legnicy na warsztaty tematyczne, które chciałybyśmy dla Was 
zorganizować. Tymczasem czekam na maile (pr@legnica.eu), 
kogo legniczanki chcą gościć podczas naszego kolejnego 
babskiego wieczoru. I bardzo proszę o opinie, czy taka 
forma spotkań się Wam podoba. Zapraszam do rozmowy 
i wskazówek – wszystkie będą dla nas niezwykle cenne.

Dziękujemy partnerom III Spotkania Kobiet, a byli nimi: 
Letia Biznes Center, Legnickie Centrum Kultury, Legnickie 
Stowarzyszenie Amazonek „Agata”, Cukiernia Czarno-Biała, 
Restauracja IS Grupa Catering, D-Domek – Patio, Orifl ame 
Legnica, Ładnie tu, Flamingo Travel, Mary Kay Legnica, 
Dolnośląski Kobiecy Klub Biznesu, Sylveco i Vianek.
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KIERUNEK – INWESTYCJE

PONAD 60 MLN 
ZŁOTYCH PLANUJE 

ZAINWESTOWAĆ LEGNICA 
PO PRZYJĘCIU PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 
DLA TERENU BYŁEGO 
LOTNISKA I TERENÓW 

PRZYLEGŁYCH

 Ten dzień (24 października) 
może się zapisać w historii legnic-
kiej gospodarki i rozwoju inwestycji.  

- Poprzemy koncepcję pre-
zydenta, dając mu możliwość 
i oczekując realizacji. Deklarujemy 
wspierać jego działania – powie-
dział Jarosław Rabczenko z PO. 

- Ta uchwała ma wielkie znacze-
nie – podkreślał Wojciech Cichoń 
(klub KWWTK). – Miasto posiada 
ogromny potencjał. Trzeba go tylko 
uwolnić. 

Zbigniew Bytnar, radny PiS, 
powiedział : - Nie wypada nie 
poprzeć projektu uchwały, bo 
zależy nam na ekspansji gospo-
darczej. – Plan prezydenta jest 
optymalny – mówił Radny Po-
rozumienia dla Legnicy, Ignacy 
Bochenek. Dajmy Legnicy szansę 
na rozwój.

- Bardzo jestem wdzięczny Ra-
dzie Miejskiej za ten wyraz troski, 
wrażliwości i odpowiedzialności za 
miasto – dziękował radnym Tade-
usz Krzakowski. – Ta decyzja za-
waży na dalszych losach Legnicy. 

Tereny inwestycyjne 
zamiast lotniska 
WSZYSCY RADNI BIORĄCY UDZIAŁ W GŁOSOWANIU NA SESJI RADY MIEJSKIEJ LEGNICY POPARLI KONCEPCJĘ PREZYDENTA TADEUSZA 
KRZAKOWSKIEGO PRZEKSZTAŁCENIA TERENU BYŁEGO LOTNISKA W MIEJSCE NOWOCZESNYCH INWESTYCJI. 
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NA TYM OBSZARZE 
(144 HA POWIERZCHNI

POD INWESTYCJE) 
powstawać mogą m.in.: przedsiębiorstwa pro-

dukcyjne, usługowe, składy, magazyny itp. Na tere-
nie byłego lotniska wykluczona jest budowa obiektów 
handlowych oraz budownictwo jedno i wielorodzinne. 
Plan uwzględnia lokalizację lądowiska dla helikopte-
rów, by mogli z niego korzystać przedsiębiorcy i ich 
partnerzy. Pas startowy zostanie zachowany jako 

oś komunikacyjna i transportowa, oś rozwojo-
wa. Wyodrębniony będzie teren z obeliskiem 

upamiętniającym wizytę świętego Jana 
Pawła II w 1997 roku – jako dobro kultury 

współczesnej.

Wspólnie będziemy się troszczyć 
o zagospodarowanie zgodne z in-
teresami i potrzebami legniczan. 
Chcemy bogatego rynku pracy, 
który przysporzy miastu nowych 
mieszkańców, a jednocześnie 
chcemy wnieść swój wkład w go-
spodarczy rozwój kraju. Proszę 
Radę o zgodne współdziałanie. To 
olbrzymie brzemię odpowiedzial-
ności. Wykorzystajmy wspólnie 
jak najlepiej czas i szanse, które 
są przed nami, bo inwestycje na 
terenie byłego lotniska nie mają 
żadnych barw politycznych.

Ponad 60 mln złotych planuje 
zainwestować Legnica po przyję-

ciu planu zagospodarowania dla 
terenu byłego lotniska i terenów 
przyległych. Da to ponad ćwierć 
miliarda zł wpływów do budżetu 
w perspektywie pięciu lat.

- Możliwości przemysłowo–
technologicznego zagospodaro-
wania terenu to konkretna oferta 
dla młodego pokolenia legniczan 
i mieszkańców subregionu – pod-
kreśla Tadeusz Krzakowski. - Chce-
my, żeby stał się ofertą narodową, 
rządową, konkurencyjną na ryn-
kach krajowych i międzynarodo-
wych. Nie wykluczamy włączenia 
go do Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej. Opracowany plan 
stawia nas w gronie najatrakcyj-

niejszych ofert w kraju – po-
wiedział prezydent.

- Stawiamy na 
nowoczesne tech-

nologie, smar t 
innowacje oraz 

nowe miejsca 
pracy – prze-
konuje Tadeusz 
Kr z akowski . 
- Zagospo-
d a r o w a n i e 
terenu będzie 

magnesem dla 
naszych miesz-

kańców, żyjących 
w dobrym i przyja-

znym mieście, a także 
dla przybyszów, którzy 

znajdą tu pracę i warunki do 
zamieszkania na stałe – dodaje 

prezydent.
Plan zawiera bardzo korzystną 

dla interesów gminy i mieszkańców 
prognozę gospodarczą i fi nansową 
przy zagospodarowaniu całego te-
renu. 80 proc. powierzchni może 
być wykorzystane pod obiekty 

WIZUALIZACJA

kubaturowe, to bardzo wysoki 
wskaźnik zainwestowania.

EKSPERCI OSZACO-
WALI, ŻE W PERSPEK-
TYWIE PIĘCIU LAT 
POTENCJALNE DOCHO-
DY GMINY MOGĄ SIĘ 
ZWIĘKSZYĆ Z TYTUŁU 
ZAINWESTOWANIA 
TERENU O KWOTĘ BLI-
SKĄ 317 MLN ZŁ. 

Wydatki miasta na budowę 
infrastruktury technicznej (drogi 
i ciągi pieszojezdne oraz uzbroje-
nie i budowa sieci) będą wymagały 
łącznych nakładów w wysokości 
tylko ok. 61 mln zł. Budżet miasta 
w pięcioletniej perspektywie może 
zatem zyskać ogromną kwotę bli-
sko 256 mln zł.

Dzięki przemysłowemu zago-
spodarowaniu terenu zdecydowa-
nie wzrosną dochody budżetu mia-
sta ze sprzedaży działek i podatku 
od nieruchomości, a po urucho-
mieniu produkcji – wpływy z po-
datków CIT i PIT. Analitycy szacują, 

że wspomniany podatek od nieru-
chomości może rocznie wzrosnąć 
nawet o 30 mln zł. Obecnie dochody 
z tego tytułu to łącznie 80 mln zł.

Po przyjęciu planu miasto może 
umocnić swą ofertę. Nawiąże w tej 
sprawie bliską kooperację z Dol-
nośląską Agencją Współpracy Go-
spodarczej we Wrocławiu, Legnic-
ką Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
a także Polską Agencją Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, z któ-
rą ma już zawarte porozumienie 
o udzieleniu wsparcia.

Przypomnijmy, że podstawą 
sporządzenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu 
byłego lotniska i terenów przy-
ległych było opracowane przez 
specjalistów w 2014 roku Studium 
uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta Legnicy. To najważniejszy 
dla gminy, strategiczny plan roz-
woju przestrzennego. Został on 
również przyjęty przez Radę Miej-
ską. Studium przewidziało dla tego 
terenu zagospodarowanie właśnie 
pod funkcje gospodarczo-inwesty-
cyjne.   
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Legnica – Roanne 
Odnowienie partnerstwa

 Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski 
i mer Roanne Yves Nicolin podpisali dekla-
rację kontynuowania współpracy na dalsze 
lata. W dokumencie czytamy m.in.: „W X 
rocznicę nawiązania partnerstwa między 
Legnicą i Roanne, w imieniu miesz-
kańców i własnym, wyrażamy 
zdecydowaną aprobatę dla 
dalekowzrocznej decyzji, któ-
ra zapadła w Legnicy i Roanne. 
Nawiązane w tym czasie przez 
mieszkańców obu miast kon-
takty potwierdzają zasadność 
ich prowadzenia oraz wspierania 
przez władze samorządowe. Specy-
fi ką tego partnerstwa jest przede wszyst-
kim wymiana kulturalna, socjalna, sporto-
wa, szkolna i turystyczna. Liczne spotkania 
mieszkańców spowodowały, iż miasta sta-
ły się sobie bliższe, a relacje międzyludzkie 
przyjazne i trwałe.”

- Pragniemy pielęgnować naszą przyjaźń 
i współpracę – mówił Tadeusz Krzakow-

ski. – Chcemy budować i rozszerzać nowe 
ich formy, wkraczać na nowe drogi, jak na 
przykład współpraca naszych środowisk 
biznesowych. Bardziej zaangażować w part-
nerstwo także inne środowiska, młodzieżo-

we, turystyczne, senioralne. Dziękuję 
wszystkim, także gościom z innych 

partnerskich miast – Drohoby-
cza, Wuppertalu i Blanska, za 
to, że jubileusz stał się ważnym 
w mieście wydarzeniem spo-
łecznym.

- Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi 
Legnicy – powiedział Yves Nicolin. 

– Jestem pod ogromnym wrażeniem 
zmian, jakie w ciągu 10 lat zaszły u nasze-
go partnera. Dzisiaj to piękne i nowoczesne 
miasto. Widzę w nim źródła inspiracji i po-
mysłów na rozszerzanie partnerskiej współ-
pracy. Sami wiele możemy się nauczyć od 
legniczan i od legnickiego samorządu. Niech 
żyje przyjaźń polsko-francuska! – kończył 
swą wypowiedź mer Roanne.  

 PARTNERSWO MIAST

FINAŁOWYM AKCENTEM OBCHODÓW 10-LECIA PARTNERSTWA LEGNICY I FRANCUSKIEGO MIASTA ROANNE BYŁA (30 WRZEŚNIA BR.) 
UROCZYSTA GALA W WYPEŁNIONEJ PO BRZEGI SALI KRÓLEWSKIEJ AKADEMII RYCERSKIEJ. WCZEŚNIEJ GOŚCIE ZWIEDZALI MIASTO 
I WSPÓLNIE Z GOSPODARZAMI W PARKU MIEJSKIM DOKONALI SYMBOLICZNEGO AKTU PARTNERSTWA NASZYCH RZEK: KACZAWY 
I LOARY, NAD KTÓRĄ POŁOŻONE JEST ROANNE.

- WSZYSCY 
JESTEŚMY 

PRZYJACIÓŁMI 
LEGNICY 

– POWIEDZIAŁ 
YVES NICOLIN. 
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NIEKTÓRE Z NICH 
NIEMAL CODZIENNIE 
MIJAMY W DRODZE 
DO PRACY LUB 
SZKOŁY. Z KOLEI 
INNE, UMIESZCZONE 
POZA NAJCZĘŚCIEJ 
UCZĘSZCZANYMI 
MIEJSCAMI 
W MIEŚCIE, SĄ MAŁO 
ZNANE. MOWA 
O LEGNICKICH 
MOSTACH 
KOLEJOWYCH.

 W numerze waka-
cyjnym naszego maga-
zynu wspólnie z legni-
czaninem Zbigniewem 
Warchołem przedsta-
wiliśmy czytelnikom 
legnickie mosty i kład-
ki, po których jeżdżą 
auta lub można przejść 
pieszo. W tym numerze 
postanowiliśmy za-
prezentować niektóre, 
wybrane przez Pana 
Zbigniewa mosty kole-
jowe, rozpoznajecie je?

Początki kolei w Le-
gnicy sięgają lat 30. XIX 
wieku, kiedy to zaczę-
to rozważać stworzenie 
połączenia kolejowego 
między Wrocławiem 
a Berlinem. Pierwszy 
uroczysty przejazd na 
trasie Wrocław – Le-
gnica mia ł miejsce 
18 października 1844 
roku. Z kolei pięć dni 
wcześniej legnicki mu-
zykant Benjamin Bilse 
przygotował wraz ze 
swoim zespołem po-
południowy koncert, 
dzięki czemu całe wy-
darzenie zyskało splen-
dor i miało dodatkowo 
charakter muzyczny.  

Czy znasz legnickie 
mosty kolejowe?

1. ul. Kąpielowa, 2. ul. Spokojna, 3. Zielony most nad Kaczawą, 4. ul. Wrocławska, 5. ul. Leszczyńska, 6. ul. Bydgoska, 7. ul. Wrocławska (w stronę Kunic), 8. ul. Pątnowska, 9. okolice ul. Wandy, 
10. okolice ul. Łabędziej, 11. ul. Marii Skłodowskiej-Curie, 12. ul. Jaskółcza
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 Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY

HISTORIA MAI I GUCIA – SZCZENIAKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY 
PORZUCONE W ŚMIETNIKU TUŻ PO URODZENIU, A NASTĘPNIE 
ZNALAZŁY TROSKLIWEGO OPIEKUNA, PORUSZYŁA NIE TYLKO 
LEGNICZAN, ALE I LUDZI Z CAŁEJ POLSKI.

  Wszystko zaczęło się 15 sierpnia 2016, gdy około godziny 
17.00 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie od mieszkańca 
Legnicy o porzuconych w śmietniku pięciu szczeniakach. Patrol 
natychmiast przetransportował je do weterynarza, jednak 
trzech z nich nie dało się już uratować, były zbyt wycieńczone. 
Najsilniejsze z miotu okazały się dwa: piesek i suczka. Jednak, 
zdaniem weterynarza, były zbyt młode na pozostawienie 
w schronisku.

Miasto Legnica
@MiastoLegnica

Strona główna

Informacje

Happy, Józio i wielkie 
serca legniczan

Historia bezdusznego pozbycia się Happy i Józia nie jest odosobnio-
nym przypadkiem. Legnicka Straż Miejska często podejmuje interwen-
cje związane z porzuconymi zwierzętami. Oto kilka przykładów tylko 
z ostatnich paru miesięcy:

- 31 maja 2016 - szczeniak wyrzucony do śmietnika,
- 4 sierpnia 2016 - pies przywiązany do transformatora 

przy ul. Ceglanej (niedaleko schroniska),
- 8 września 2016 - pies przywiązany do drzewa przy ul. Ceglanej.

Od początku roku do końca września Straż Miejska znalazła łącznie 
238 bezpańskich psów. 183 przekazano do schroniska, a 55 do we-
terynarza. Strażnikom udało się odnaleźć 66 właścicieli porzuconych 
zwierząt. 15 z nich zostało ukaranych mandatem, a 51 pouczono.

Maja (obecnie Happy) w nowym domu



Michał Dudzic, strażnik miejski, który zajmował się sprawą porzu-
conych szczeniaków, nie wahał się ani chwili – postanowił zabrać je 
do domu i zaopiekować się maluchami, póki nie nabiorą sił i znajdą 
nowych właścicieli. Weterynarz badający pieski udzielił Michałowi 
szczegółowych instrukcji, jak zaopiekować się jednodniowymi szcze-
niakami i podarował specjalne mleko do ich karmienia.

Przez prawie dwa miesiące strażnik miejski wraz ze swoją rodziną 
opiekowali się i pielęgnowali szczeniaki. Przyszedł jednak czas, aby 
poszukać im nowego domu i tu z pomocą przyszyliście Wy – fani 
ofi cjalnego profi lu Miasto Legnica. Na początku października udo-
stępniliśmy post, informując, że poszukujemy odpowiedzialnych 
opiekunów dla Mai i Gucia. Długo nie musieliśmy czekać i po kilku 
dniach oba pieski miały już nowych właścicieli.

Pierwsza znalazła ich Maja, która teraz nazywa się Happy. Szczę-
śliwy dom stworzyli jej Ania i Grzesiek. Z kolei Gucio stał się dumnym 
posiadaczem imienia Józio, a zaopiekowała się nim Tina. I tu kłaniamy 
się nisko wszystkim, dzięki którym Happy i Józio dostali szansę na 
szczęśliwe życie. Wielkie dzięki dla weterynarza, który podarował 
specjalne mleko dla piesków, dla strażnika miejskiego Michała, który 
wspólnie z rodziną zaopiekował się zwierzętami, także dla naszych 
facebookowiczów, którzy pomogli znaleźć im szczęśliwe domy.   

Od czterech lat legnicka Straż Miejska prowadzi akcję prewen-
cyjno–edukacyjną „odpowiedzialny opiekun”. Skierowana jest 
ona do wszystkich mieszkańców Legnicy, szczególnie do naj-
młodszych. Celem jest uświadomienie obecnym, jak i przyszłym 
właścicielom zwierząt, jaka odpowiedzialność ciąży na nich, kiedy 
decydują się zostać opiekunem psa. Strażnicy miejscy uczą, że 
zwierzęta mają swoje potrzeby, zwyczaje, a nawet i charaktery. 
Zarówno starszym, jak i młodszym zwracają uwagę, że decyzja 
o wzięciu do domu psa musi być przemyślana. Zwierzę nie jest bo-
wiem zabawką, której można się pozbyć, kiedy już się nam znudzi. 
Porzucanie zwierząt to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 
wolności nawet do trzech lat. Na szczęście wielu legniczan nie 
przechodzi obojętnie obok skrzywdzonych zwierząt i informuje 
o takich zdarzeniach odpowiednie służby. Jeżeli jesteśmy świadka-
mi porzucenia psa lub innego zwierzęcia, zgłaszajmy to pod numer 
alarmowy Straży Miejskiej 986 lub 76 7233185.

/MiastoLegnica  Z OFICJALNEGO PROFILU MIASTA LEGNICY
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Gucio (obecnie Józio) w nowym domu

Szczeniaki w dniu 
odnalezienia

Śmietnik, w którym znaleziono 
szczeniaki

Michał Dudzic – opiekun maluchów
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Niepowtarzalny Bieg 
Lwa LegnickiegoLwa Legnickiego SETKI 

ZAWODNICZEK 
I ZAWODNIKÓW WYSTARTOWAŁO 

W SŁYNNYM LEGNICKIM 
PÓŁMARATONIE. TRASA BIEGŁA 

MALOWNICZYMI ALEJKAMI 
PARKU MIEJSKIEGO. 

W Półmaratonie Legnica – XXIX Biegu Lwa Legnickiego, 
zorganizowanym przez legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, na 
dystansie 21,097 km biegli obok siebie profesjonaliści i amato-
rzy, młodsi i starsi. Na ten nasz niepowtarzalny bieg przyjechali 

z ponad 100 miejscowości w kraju i za granicą. Wszyscy byli 
zwycięzcami.

- Ten bieg, jak zawsze, jest świetnie zorganizowany – mówi 
Michał Gałysa z Wałbrzycha. – Trasa jest ciekawa i oczywi-

ście ta niepowtarzalna atmosfera. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski na zakończenie 

imprezy, dziękując uczestnikom biegu i publicz-
ności, powiedział: – Stworzyliście wspania-

łą, wyjątkową atmosferę. 
– Wracajcie do nas. 
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- ZAWODNICY CHWALILI 
BARDZO DOBRE I MALOWNICZE 

ŚCIEŻKI, NA KTÓRYCH RYWALIZOWALI 
– POWIEDZIAŁ ROBERT BRZEZIŃSKI 

Z POLSKIEJ FEDERACJI NORDIC WALKING.
 – Nasi sportowcy zaliczają się do najlepszych w tej dyscy-

plinie. Nie jest to sport, w którym zarabia się wielkie pieniądze. 
Ale dla nas to pasja, sposób na życie i zwiedzanie świata. 
W Mistrzostwach i Pucharze Europy w Nordic Walking, które 

odbyły się 8 października na trasie w legnickim parku Miejskim, 
wystartowało 350 zawodniczek i zawodników. Do Legnicy przyje-
chali reprezentanci 9 krajów, w tym Chińczycy. I oczywiście steki 

miłośników tej dyscypliny z Polski. Powody do radości miała 
Mariola Pasikowska z Żarek, która wywalczyła Puchar Europy.

- Zawody w Legnicy były zorganizowane na bardzo wy-
sokim, europejskim poziomie – mówiła pani Mariola. 

- Konkurencja i rywalizacja bardzo zacięta. Cieszę 
się, że właśnie w Legnicy odniosłam swój 

największy sukces.

Mistrzostwa i Puchar Europy 
w Nordic Walking
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Kolejny etap  
modernizacji  
stadionu
– CHCEMY, ŻEBY STADIONOWE 
WIDOWISKA BYŁY JESZCZE 
BARDZIEJ ATRAKCYJNE. 
I DLATEGO ZGODNIE 
Z ZAPOWIEDZIAMI 
ROZPOCZYNAMY KOLEJNY ETAP 
MODERNIZACJI STADIONU ORŁA 
BIAŁEGO – MÓWI PREZYDENT  
TADEUSZ KRZAKOWSKI. 

 Obecnie realizowana jest prze-
budowa płyty boiska z instalacją naj-
nowocześniejszej hybrydowej, pod-
grzewanej murawy, podobnej do tej ze 
stadionu Realu Madryt. W przyszłym 
roku zadaszone zostaną trzy pozostałe 
trybuny (B, C, D). - Na wszystko mamy 
zabezpieczone pieniądze w budżecie – 
dodaje prezydent. 

Przetarg na przebudowę nawierzch-
ni wygrała firma BUD – ZIEM z Pszenna, 
oferują cenę 2 mln 687 tys. zł. Zakres 
prac obejmuje m.in. zamontowanie 
systemu podgrzewania i odwodnienia 
murawy oraz ułożenie nowej murawy 
trawiastej o powierzchni blisko 10 tys. 
m2. Ciepło popłynie z węzła WPEC. Pra-
ce rozpoczęły się 3 października. Ter-
min pielęgnacji murawy wyznaczono 
do grudnia 2017 roku. Na płycie staną 
nowe bramki i piłkochwyty. Wykona-
ne też będą przyłącza umożliwiające 
zainstalowanie band elektronicznych 
wokół boiska. Piłkarze Miedzi Legnica 
podczas przebudowy stadionu swoje 
mecze będą rozgrywać na wyjeździe. 

Przetarg na zadaszenie trzech trybun 
(o łącznej powierzchni 3400 m2) wygra-
ła firma Stalbud z Żołynia, która złożyła 
najkorzystniejszą dla miasta ofertę – 2 
mln 750 tys. zł. W ramach tej inwestycji 
zostanie także zamontowane m.in. nowe 
nagłośnienie, nowy system monitoringu 
i nowa tablica LED o powierzchni 24 m2. 
Termin zakończenia prac - to grudzień 
2016 na opracowanie dokumentacji oraz 
lipiec 2017 - na wykonanie zadaszenia.  

INWESTYCJE

Nowe jezdnie, ścieżki rowerowe  
i przystanki na al. Piłsudskiego 
OKOŁO CZTERECH MILIONÓW ZŁ KOSZTOWAŁA PRZEBUDOWA KOLEJNEGO ODCINKA AL. 
PIŁSUDSKIEGO OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SUDECKĄ DO RONDA NIEPODLEGŁOŚCI.

 Wykonawca, firma COM-
-D, przebudowała obie jezdnie 
na łącznej długości ok. dwóch 
kilometrów. Położono nowe 
nawierzchnie asfaltowe na 
wzmocnionej betonem i siat-
ką konstrukcyjną podbudowie. 
Ułożone zostały nowe chodniki 

z kostki betonowej, zbudowano 
nowe ścieżki rowerowe z na-
wierzchnią asfaltową. 

Na ul. Mazowieckiej prze-
budowano zatokę autobusową, 
wymieniając kostkę na zbrojone 
płyty betonowe, które są bardziej 
odporne na obciążenia. Ustawio-

no także nową wiatę przystan-
kową. Koszt przebudowy al. Pił-
sudskiego wynosi około 4 mln zł.

Niebawem, w ramach nowe-
go zadania, zainstalowana bę-
dzie tablica pomiaru prędkości, 
podobna do tej z ul. Złotoryjskiej.  

 

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 CIESZĄ SIĘ 
Z NOWOCZESNYCH BOISK, BIEŻNI LEKKOATLETYCZNYCH 
I GRUNTOWNIE ZMODERNIZOWANEJ SALI GIMNASTYCZ-
NEJ, NA KTÓRYCH MAJĄ TERAZ ZAJĘCIA SPORTOWE. 
NOWY KOMPLEKS SPORTOWY Z ODNOWIONĄ SALĄ GIM-
NASTYCZNĄ KOSZTOWAŁ OKOŁO 1,2 MLN ZŁ. 

 Przed modernizacją 
obiektów uczniowie mieli za-
jęcia sportowe na placu asfal-
towym o bardzo już wysłużonej 

nawierzchni. Sala gimnastyczna 
też wymagała remontu. 

W nowym, wielofunkcyjnym 
obiekcie powstały m.in.: boisko 

do piłki ręcznej i mini piłki noż-
nej o nawierzchni poliuretano-
wej, dwa boiska do koszykówki, 
bieżnia okólna, boisko wielo-
funkcyjne przeznaczone do gry 
w siatkówkę, tenisa i badmin-
tona, tor do skoku w dal, dwa 
place do gier podwórkowych 
o nawierzchni poliuretanowej, 
ciągi piesze z kostki betonowej, 
a także piłkochwyty, ławki i sto-
jaki na rowery. Skarpę w pobliżu 
sali gimnastycznej przebudowa-
no na dwupoziomową trybunę 
dla widzów.  

Sportowy kompleks powstał w SP 2
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 Młodzi legniczanie chcą 
tworzyć startupy. Dlatego niedaw-
no w kinie Helios zorganizowano dla 
nich spotkanie, podczas którego 
nieco starsi od nich startupowcy, 
opowiedzieli o tym, jak sięgnąć po 
sukces i realizować swoje pomysły.

- Pomysł uruchomienia warsz-
tatów starupowych mam już od 
dawna – mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - Młodym ludziom 
trzeba pomagać w realizacji wła-
snych, nieraz bardzo ambitnych 
projektów. Czasem należy sprowa-

dzić ich na ziemię, ale też z drugiej 
strony - dać wiatr w żagle, by speł-
nili swoje marzenia. Nasz projekt ma 
dać młodym ludziom szansę 
skorzystania z wiedzy 
d o ś w i a d c z o nyc h 
kolegów – dodaje 
prezydent.

 Jakie możli-
wości przynoszą 
n o w o c z e s n e 
technologie, jak 
stworzyć star-
tup, jak zdobyć 

na niego pie-
niądze, a nade 

wszystko, jak 
odnieść sukces – 

tego wszystkiego 
dowiemy się pod-

czas warsztatów. Po-
prowadzą je Piotr Sędzik, Jan 

Kamiński i Radosław Bułat, znani 
już w Polsce startupowcy, którzy 
mimo młodego wieku (żaden z nich 
nie ma skończonych 25 lat) i wielu 
„potknięć” biznesowych po drodze 
– dziś są współwłaścicielami dobrze 
prosperującej fi rmy.

Już kilka godzin warsztatowej 
pracy ze specjalistami pomoże zro-
zumieć, na czym polega tworzenie 
unikatowego i wyjątkowego pro-
duktu. Czy młodzież z Legnicy może 

stworzyć swój własny startup? Zda-
niem szkoleniowców – tak.

Zadaniem grup będzie wytwo-
rzenie własnej aplikacji. Warsztaty 
zakończą się wręczeniem certyfi -
katów. Wyjątkowo zdolni uczestnicy 
otrzymają także nagrody rzeczowe 
– okulusy, czyli okulary do oglądania 
wirtualnej rzeczywistości. Zatem, 
warto.  

Zrób sobie 
startup

W LISTOPADZIE I GRUDNIU ODBĘDĄ SIĘ W LEGNICY WARSZTATY 
DLA MŁODYCH TWÓRCÓW STARTUPÓW, CZYLI NOWYCH, 
INNOWACYJNYCH FIRM. POPROWADZĄ JE AUTORZY ZNANEJ 
W POLSCE APLIKACJI FOOTSTEPS. PROJEKTOWI PATRONUJE 
PREZYDENT LEGNICY, A UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY.

NA WARSZTATY JUŻ 
TERAZ MOŻE ZGŁASZAĆ 

SIĘ MŁODZIEŻ Z 
LEGNICKICH SZKÓŁ 

PONADGIMNAZJALNYCH 
(INFORMACJA W SZKOŁACH). 

APLIKACJE MOŻNA TEŻ 
PRZESŁAĆ NA ADRES 

ALANGO@LEGNICA.EU.
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Wybraliśmy projekty LBO 2017
18 PAŹDZIERNIKA 2016 R. ZESPÓŁ KWALIFIKACJI PROJEKTÓW 
LEGNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017, KTÓRE 
BRAŁY UDZIAŁ W GŁOSOWANIU MIESZKAŃCÓW, ZATWIERDZIŁ 
KOŃCOWY PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA. W WYBORZE 
NAJLEPSZYCH, SPOŚRÓD 47 LOKALNYCH PROJEKTÓW 
INWESTYCYJNYCH, WZIĘŁY UDZIAŁ 8802 OSOBY. 

  Zespół Kwalifi kacji Projek-
tów to gremium społeczne, skła-
dające się z przedstawicieli: Rady 
Pożytku Publicznego, Rady Sportu, 
Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych, Le-
gnickiej Rady Seniorów, Młodzie-

żowej Rady Miejskiej, Spółdzielni 
Mieszkaniowej Piekary, Legnickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a także 
Rady Miejskiej Legnicy i reprezen-
tujących prezydenta miasta spe-
cjalistów branżowych. 

 

Ilości punktów zdobytych przez poszczególne projekty (zadania):
Obszar nr 1 - Północny

1.  Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa 
chodnika dla mieszkańców osiedla bloków 
przy ulicy Bydgoskiej nr 24, 26, 28.  - 1204 pkt.

2.  KOLOROWY ZAKĄTEK – Odnowa placu zabaw 
przy skrzyżowaniu ul. Smolarskiej i ul. Rymar-
skiej na Starych Piekarach.  - 823 pkt.

3.  Nowoczesny Ogródek Jordanowski dla trzech 
pokoleń: Dziecko + Dorosły, Młodzież, Senio-
rzy.  - 807 pkt.

4.  Kolorowe podwórka na Czarnym Dworze 
I – plac zabaw dla dzieci przy zbiegu ulic 
Głogowskiej, Prusa, Kraszewskiego i Kocha-
nowskiego.  - 684 pkt.

5.  Budowa chodnika przy budynku na ul. Bytom-
skiej 1.  – 371 pkt.

Obszar nr 2 - Piekary 1 
1.  Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw 

dla małych dzieci, przy SP nr 16.  - 1690 pkt.
2.  Mini Park Piekary z altaną, oraz leżakami 

do opalania.  - 1458 pkt.
3.  Przebudowa ul. Bieszczadzkiej  1,3,5,7. 

„Szczęśliwi mieszkańcy i bezpieczna 
okolica”.  - 784  pkt.

4.  Przebudowa ścieżek między ul. Karkonoską 
a Warmińską i Pomorską oraz 
ich oświetlenie.  - 731 pkt.

5.  Budowa nawierzchni (bez chodników) 
ul. Drozdowej na odcinku od Kruczej 
do Szpakowej.  - 383 pkt.

6.  Przebudowa nawierzchni ulicy Skowronko-
wej (bez chodników).  - 361 pkt.

Obszar nr 3 Piekary 2
1.  Kompleks sportowo - rekreacyjny przy 

ul. Staff a 6.  - 2349 pkt.
2.  Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy 

Armii Krajowej od nr 4 do nr 18.  - 1183 pkt.
3.  Przebudowa boiska do koszykówki przy ulicy 

Armii Krajowej.  - 743 pkt.

Obszar nr 4 - Kopernik
1.  Przebudowa chodnika od ul. Wrocławskiej, 

wzdłuż ul. Gwiezdnej 1-27, do ul. Gwiezdnej 35 
wraz z dojściami.  - 1563 pkt.

2.  Ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 7, u zbiegu ulic: Gwiezdnej, 
Koziorożca, Galaktycznej, 
Osi Kartuskiej.  - 891 pkt.

3.  Park Kopernika - zagospodarowanie obszaru 
zielonego w obrębie ulic Górniczej, Galaktycz-
nej, Osi Kartuskiej i Koziorożca.  - 870 pkt. 

Obszar nr 5 - Zakaczawie
1.  Bezpieczeństwo i zdrowie podstawą dobrego 

samopoczucia. Projekt ul.: Daszyńskiego, 
Kartuska, Kazimierza Wielkiego 
i Czarnieckiego.  - 985 pkt.

2.  Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej 
od ul. Drukarskiej do St. Moniuszki.  - 807 pkt.

3.  BABCIA DZIADEK MAMA TATA NA „BOLKU SPORTO-
WO WYMIATA”.  - 489 pkt.

4.  Przyjazne podwórko - zagospodarowanie 
wnętrza blokowego pomiędzy ulicami św. 
Trójcy, Drukarską i Rzemieślniczą.  - 344 pkt.

5.  Przebudowa chodnika na ulicy 
Rzemieślniczej.  - 255 pkt.

6.  Zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu. 
Budowa placu zabaw i siłowni (Street worko-
ut)  przy ul. Dmowskiego od 1 do 14a.  - 239 pkt.

Obszar nr 6 – al. Rzeczypospolitej
1.  Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy 

Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy. - 1316 pkt.
2.  Parking na Horyzontalnej.  - 1173 pkt.
3.  Tor do trenowania kolarstwa grawitacyjnego 

Dirt Park oraz zapętlony tor dla 
rowerzystów, rolkarzy oraz deskorolek 
-pump track.  - 969 pkt.

4.  Bezpieczna okolica: al. Rzeczypospolitej 
i ul. Jodłowa.  - 409 pkt.

5.  Wymiana nawierzchni ul. Wiejskiej.  - 363 pkt.

Obszar nr 7 – Stare Miasto
1.  Przebudowa chodnika przy 

ul. Paderewskiego 1-11.  - 834 pkt.
2.  Skwer aktywnego seniora.  - 747 pkt.
3.  Bezpieczny plac zabaw dla uczniów 

Zespołu Placówek Specjalnych 
ul. Rycerska 13.  – 297 pkt. 

4.  Poprawienie estetyki miejskiej poprzez re-
witalizację terenu zielonego wokół budynku 
przy ul. Młynarskiej 5.  - 257 pkt.

5.  Przebudowa chodnika 
przy ul. Złotoryjskiej 16/18.  - 165 pkt.

Prezentujemy kolejne dwa skończone  zadania LBO 2016:
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Punkty zdobyte w każdym z obszarów miasta:
1. Obszar nr 1  - PÓŁNOCNY - 3889
2. Obszar nr 2 - PIEKARY 1 - 5407
3. Obszar nr 3  - PIEKARY 2 - 4275
4. Obszar nr 4  - KOPERNIK - 3324
5. Obszar nr 5  - ZAKACZAWIE - 3119
6. Obszar nr 6  -  REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ - 4230

7. Obszar nr 7  - STARE MIASTO - 2300
8. Obszar nr 8  - TARNINÓW - 4462
9. Obszar nr 9  - FABRYCZNA - 7887
10. Obszar nr 10  - ASNYKA - 3417
11. Obszar nr 11  -  REJON  POŁUDNIOWY - 1530

Razem 43840 punktów.

Wybraliśmy projekty LBO 2017

Przebudowa ul. Szczyglej 

Ilości punktów zdobytych przez poszczególne projekty (zadania):
Obszar nr 8 - Tarninów

1.  Budowa linowego parku dla dzieci przy ul. 
Oświęcimskiej.  - 2633 pkt.

2.  Przebudowa alei Zwycięstwa w Lasku Złoto-
ryjskim do użytkowania przez mieszkańcó
w Legnicy.  - 1244 pkt.

3.  Przebudowa ul. Żeromskiego wraz z chodni-
kami wzdłuż bloku 20 a - 20 c.  – 585 pkt.

Obszar nr 11 - Południowy
1.  Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw 

przy ul. Wielogórskiej 68-74.  - 837 pkt. 
2.  Przebudowa nawierzchni chodnika obejmują-

ca odcinek ul. Tulipanowej 1 - 1a i ul. Goździko-
wej.  - 693 pkt. 

Obszar nr 9 - Fabryczna
1.  Przebudowa chodników na os. Zosinek, w oko-

licy ul. Torowej i Batorego.  - 3572 pkt.
2.  Zagospodarowanie terenów zielonych na 

cele aktywnego wypoczynku - powiększe-
nie istniejącego placu zabaw oraz budowa 
siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej 
i Drohobyckiej.  - 2213 pkt.

3.  Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego 
ulic: Senatorskiej, Książęcej, Żwirki i Wigury, 
św. Wojciecha.  - 969 pkt.

4. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe wewnątrz budynków 
mieszkalnych przy ul. Fredry, Batorego, 
Głowackiego i Chojnowskiej.  - 718 pkt.

5.  Wymiana nawierzchni chodników przy ul. 
Nowogródzkiej 1-8.  - 415 pkt.

Obszar nr 10 - Asnyka
1.  Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. 

Artyleryjskiej i Piechoty.  - 1730 pkt.
2.  Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi 

we wnętrzu podwórka przy ulicach Artyleryj-
ska 7/11, Piechoty 9/13, Saperska wraz z chodni-
kiem.  - 688 pkt.

3.  Bezpieczny plac zabaw dla dzieci przy ul. 
Szwoleżerów/Kawaleryjska.  - 585 pkt.

4.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z 
mini siłownią przy Gimnazjum nr 5.  – 414 pkt.

Prezentujemy kolejne dwa skończone  zadania LBO 2016:

Chodniki i parkingi przy ul. Torowej



 Głównym bohaterem fi lmu 
„Podwójny Ironman” jest sporto-
wiec, który zachwycił świat, a który 
w Polsce, do dziś, pozostaje osobą 
mało znaną. To fascynująca, pełna 
morderczego wysiłku, spektaku-
larnych upadków i niezwykłej siły, 
historia inspirowana życiem Jerze-
go Górskiego, który ukończył „bieg 
śmierci” oraz ustanowił rekord 
w triathlonowych mistrzostwach 
świata, zdobywając tytuł mistrza 
na dystansie Double Ironman 
z czasem 24h:47min:46sek. Ten 

rekord nie byłby jednak możliwy, 
gdyby w jego życiu nie pojawiły się 
dwie kobiety. Jedną stracił. Druga 
stała się inspiracją, aby zawalczyć 
o swoje życie. 

Jerzy Górski zamieszkał z rodzi-
cami w Legnicy, w kamienicy przy 
ul. Korczaka, gdy miał dwa lata. 
Wyemigrował z miasta w wieku 29 
lat. – Wracam do ojca, odwiedzam 
groby, mam tutaj swoje wspo-
mnienia – mówi. 

A fi lm o Twoim życiu?: – Już od 
dawna słyszałem, że taki fi lm po-

winien powstać. Jestem dumny, że 
właśnie powstaje i pokazuje drogę, 
jaką przeszedłem, by być tym, kim 
jestem. Mam nadzieję, że będzie in-
spiracją do zmiany stylu życia także 
dla innych ludzi. Tak jak dla mnie, 
przed wielu laty, był fi lm dokumen-
talny o triathlonie, który wybuchł 
w mojej głowie … 

- Robimy film o walce z wła-
snym demonem. Rzecz niezwykle 
inspirująca. To, co przeszedł Jerzy 
Górski, ma wymiar tytaniczny. To 
temat na wiele scenariuszy – pod-
kreśla reżyser, Łukasz Palkowski.

- Muszę zagrać niesamowitą 
walkę i wolę życia, wyrywanie życia 
śmierci – mówi młody aktor, od-
twórca głównej roli, Jakub Gierszał. 
– Postać Jurka jest nadzwyczajna. 
Wcielić się w niego to dla mnie za-
szczyt i ogromne wyzwanie. 

- Legnica to szalenie filmowe 
miasto. Piękna architektura, choć 
często niedoceniona. My wykorzy-
stujemy jej walory. Kręcimy sceny 
w wielu miejskich plenerach, na 
ulicach, w mieszkaniach – mówi 
producent Krzysztof Szpetmański.- 

To nie jest fi lm o komunizmie, ale 
o człowieku, który w pełni ujawnił 
swoje człowieczeństwo.

Zdjęcia zakończą się wiosną, 
kiedy fi lmowane będą sekwencje 
sportowe. – Mamy nadzieję na suk-
ces kinowy, bo to niezwykła opo-
wieść – dodaje Łukasz Palkowski, 
zapowiadając, że premiera powin-
na się odbyć w Legnicy. 

Film wejdzie na ekrany pod 
koniec 2017 roku. Jego budżet to 
ok. 8,5 mln zł.  W rolach głównych 
zobaczymy: Jakuba Gierszała, Ja-
nusza Gajosa, Magdalenę Cielec-

ką, Arkadiusza Jakubika, Tomasza 
Kota, Adama Woronowicza, Artura 
Żmijewskiego, Annę Próchniak, 
Kamilę Kamińską i Szymona War-
szawskiego.

Autorem zdjęć jest Piotr So-
bociński Junior, który w tym roku 
odebrał nagrodę 41. Festiwalu Fil-
mowego w Gdyni, za zdjęcia do 
„Wołynia” Wojciecha Smarzow-
skiego.   
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FILMOWA LEGNICA

Legnicki „Podwójny Ironman” 
na wielki ekran
W LEGNICY TRWAJĄ ZDJĘCIA DO NOWEGO FILMU REŻYSERA KINOWEGO HITU „BOGOWIE”. ŁUKASZ PALKOWSKI ZNÓW SIĘGA PO 
ŻYCIORYS NIEZWYKŁEJ OSOBY. JEST NIM LEGNICZANIN JERZY GÓRSKI, KTÓRY Z UPADKU NA SAMO DNO EGZYSTENCJI WYBIŁ SIĘ 
NA WYŻYNY ŚWIATOWEGO SPORTU. JAK FENIKS Z POPIOŁÓW.

fot. K. Lisowski

Jerzy Górski
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 Kwartał zabudowy w re-
jonie ulic Słubickiej, Poznańskiej, 
Prusa, Bagiennej i Głogowskiej, 
którego plan przestrzenny został 
zainicjowany, otrzyma funkcje 
inwestycyjne. Umożliwią one roz-
wój budownictwa mieszkaniowe-
go, przemysłowego, usługowego 
i produkcyjnego. Będą mogły tam 
powstawać instalacje wytwarza-
jące energię odnawialną, skwery 
i zieleńce, ulice, garaże, parkingi, 
place, ścieżki piesze i rowerowe. 
Z kolei uchwalony plan miejscowy 
kwartału zabudowy Curie-Skło-
dowskiej, Prusa, Leszczyńskiej 
i terenów kolejowych umożliwi tu 
m.in. budownictwo wielorodzinne 
i inwestycje usługowe. 

Miasto po raz kolejny podejmuje 
próbę udzielenia pomocy dłużni-
kom czynszowym, by na określo-

nych zasadach mogli uwolnić się 
od zobowiązań fi nansowych wo-
bec gminy. Chodzi o tzw. uchwałę 
„abolicyjną”. Przypomnijmy, że 
obecnie długi czynszowe najem-
ców komunalnych wynoszą ok. 
58 mln zł, z czego niemal połowę 
stanowią odsetki. Uchwała wpro-
wadza zasadę umarzania odsetek 
w proporcji do wpłaconej kwoty 
głównej. Przy jednorazowej wpłacie 
należności głównej i w przypadku 
rozłożenia tej spłaty na 12 rat mie-
sięcznych, odsetki będą umarzane 
w całości. Jeśli ktoś główną należ-
ność ureguluje w czasie od 13 do 36 
miesięcy – uzyska 80-procentową 
ulgę w odsetkach. Natomiast przy 
ratach wpłacanych w okresie od 
37 do 60 miesięcy, odsetki zostaną 
umorzone w 60 proc. Oczywiście 
w każdym przypadku należy za-

wrzeć odpowiednie porozumienie 
z Zarządem Gospodarki Mieszka-
niowej. 

Pod rozwagę radnych prezy-
dent skierował też dwa projekty 
uchwał dotyczących pomników 
przyrody. Oba zostały przyjęte. 
Pierwszy dotyczy uzgodnienia 
przeprowadzenia koniecznych cięć 
sanitarnych i technicznych dwóch 

drzew tak, aby nie utraciły one 
swych walorów przyrodniczych. 
Drugi dotyczy trzech drzew, wobec 
których niezbędne jest zniesienie 
statusu pomnikowego z powodu 
utraty przez nie wartości przy-
rodniczych, biologicznej degra-
dacji i stwarzania zagrożenia dla 
bezpieczeństwa ludzi.
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Ważne uchwały na sesji 
październikowej
PREZYDENT TADEUSZ KRZAKOWSKI SKIEROWAŁ NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ (24 PAŹDZIERNIKA) SZEREG WAŻNYCH PROJEKTÓW 
UCHWAŁ. POZA ZAGOSPODAROWANIEM TERNU LOTNISKA, O KTÓRYM PISZEMY NA STR. 4-5, DOTYCZĄ ONE M.IN. NOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ABOLICJI DLA DŁUŻNIKÓW CZYNSZOWYCH ORAZ POMNIKÓW PRZYRODY. WSZYSTKIE 
SPOTKAŁY SIĘ Z APROBATĄ RADNYCH. 

/MiastoLegnica
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LUDZIE LEGNICY

Mimo narodowości niemieckiej nie 
opuścił swojego rodzinnego miasta, 
pozostał tu z dziadkami. W 1945 
roku Jego miasto znalazło się 
w granicach Polski. Mimo 
licznych problemów oraz 
możliwości opuszczenia 
Legnicy, nie uczynił tego. Do 
1971 r. był bezpaństwowcem 
narodowości niemieckiej, 
z kartą stałego pobytu 
w Legnicy, co nie ułatwiało 
mu życia. Ukończył szkołę 
podstawową nr 9 z niemieckim 
językiem wykładowym. Mimo 
trudności językowych w roku 1959 
ukończył z wyróżnieniem Technikum 
Samochodowe w Legnicy. W 1972 r. 
ukończył dwuletnie Studium Turystyki 
i Przewodników Wycieczek Zagranicz-
nych, a w roku 1975 Studium Ekonomiki 
Transportu. 

Nigdy nie okazywał postawy anty-
polskiej. Wręcz przeciwnie, zacho-
wując swoją narodowość niemiecką, 
potrafił zyskać zaufanie Polaków, 
o czym świadczą fakty nie tylko awan-
sów zawodowych, lecz także wybór na 
przewodniczącego Rady Pracowniczej 
PKS i dalsza praca w wyższych instan-
cjach pracowniczych. 

Od 1981 roku włączył się także 
w życie społeczne nie tylko Legni-
cy, ale także całego Dolnego Śląska. 
Nie poszedł na współpracę z Służbą 
Bezpieczeństwa, co uniemożliwiło mu 
prowadzenie wycieczek zagranicznych. 
Włączył się wówczas we współpracę 
z harcerstwem i PTTK. Uczył mło-
dzież historii Dolnego Śląska i miłości 
do ziemi ojczystej. Stał się dla nich 
żywym przykładem miłości do swojego 

„heimatu” i „heimatstadt”. W 1993 r. 
wspólnie z Iloną Kuczerenko powołał 
do życia dziecięco-młodzieżowy zespół 
taneczny „Złoty Lew”.

Znalazł się w trójce organizatorów 
budowy w Złotoryi pomnika profesora 
legnickiego uniwersytetu – Walentyna 
Trotzendorfa, pochowanego w pod-
ziemiach legnickiego kościoła pw. św. 
Jana Chrzciciela.

Wielokrotnie prowadził wykłady 
dotyczące mniejszości niemieckiej 
w Polsce w Centrali Federalnej Kształ-
cenia Politycznego w Berlinie (m.in. 
na tematy: „Historia sześciu miast 
Łużyckich”, „Przymusowe osiedle-
nia Łemków i Ukraińców na Dolnym 
Śląsku”, „Historia kościoła ewangelic-
kiego w Legnicy”, „Stosunki polsko-
-niemieckie na przestrzeni wieków”).

W latach 1999-2000 brał udział 
w reformie szkolnictwa, gdzie prze-

forsował wprowadzenie w szkołach 
gimnazjalnych i średnich przedmiotu 
dotyczącego wiedzy o regionie. Z jego 
udziałem powstały filmy oświatowe 

m.in. „Nie zostałem wypędzony” 
– TV Wrocław i „Jeden kraj, dwa 
narody” – TV Japan.

W chwilach wolnych Jürgen 
Gretschel zajmował się mode-
larstwem związanym z historią 
rozwoju żeglugi. Ten rodowi-

ty legniczanin brał udział w 27 
wystawach modelarskich nie tylko 

w Polsce, ale także poza granica-
mi kraju. Oprócz Legnicy wystawiał 
swoje modele m.in. w: Wałbrzychu, 
Świdnicy, Ossolinemum wrocławskim, 
Chojnowie oraz w Lauchammer i Sen-
ftenbergu. Zawsze podkreślał, że jest 
legniczaninem.

Jego ogrom wiedzy historycznej, 
umiejętność przekazania jej w sposób 
niezmiernie ciekawy oraz otwartość 
na Polaków, zwłaszcza na młodzież 
spowodowały, że w 2016 r. wygrał 
plebiscyt na „Osobowość Roku 2016”. 

Jürgen Gretschel od lipca 1959 r. 
do 1991 r. związany był z Przedsię-
biorstwem Komunikacji Samocho-
dowej w Legnicy, pracując w nim na 
stanowiskach: mechanika, bryga-
dzisty, kierownika działu przewozów 
towarowych, zastępcy dyrektora 
PKS w Legnicy. Kolejne 15 lat kierował 
placówką terenową PKS w Złotoryi. 
W latach 1981–88 był także prze-
wodniczącym Rady Pracowniczej 
PKS, równocześnie był wiceprezesem 
Rady Okręgowej w Zielonej Górze oraz 
członkiem Krajowej Rady Pracowniczej 
w Warszawie. 

W 1991 r. założył Niemieckie Towa-
rzystwo Społeczno-Kulturalne w Le-
gnicy, później został współzałożycie-
lem Związku Niemieckich Towarzystw 
Społeczno–Kulturalnych w Polsce. 
Był członkiem PTTK i przez długie lata 
przewodnikiem turystycznym. Związał 
się także z harcerstwem, współpro-
wadząc drużynę harcerską im. Heleny 
Marusarz. Aktywnie też działał w sto-
warzyszeniu „Pamięć i Dialog”. 

Jürgen Gretschel 
nie żyje ZMARŁ NAD RANEM 23 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU. MIAŁ 75 LAT. 

URODZIŁ SIĘ 7 MARCA 1941 R. W LIEGNITZ. BYŁ AUTOCHTONEM, 
PRAWDOPODOBNIE NAJSTARSZYM RODOWITYM LEGNICZANINEM. 

Legnicy będzie brakowało Pana Jürgena. Cześć Jego Pamięci! 

Za zasługi w pracy zawodowej – wyróżniony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za ak-
tywność twórczą na rzecz porozumienia między narodami otrzymał tytuły i odznaki – 
Zasłużony dla Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, 
Zasłużony Działacz Kultury oraz złotą Odznakę Związku Legniczan w Niemczech. 
Nasze miasto w 2009 roku uhonorowało Jürgena Gretschela odznaką Zasłużonego dla 
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

Nowoczesność  
dla mieszkańców

PODRĘCZNE INFORMACJE

 - To kolejny produkt smart 
city dedykowany mieszkańcom 
Legnicy, ale korzystać z niego 
mogą klienci administracji pu-
blicznej bez względu na miejsce 
zamieszkania – mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Rejestru-
jąc się na platformie ePUAP i po-
siadając bezpłatny zaufany pro-
fil, zastępujący osobisty podpis, 
będą mogli załatwić wiele spraw 
urzędowych przez internet, bez 
wychodzenia z domu. 
Profil zaufany to bezpłatna me-
toda uwierzytelnienia obywateli 
w systemach e-administracji. 
Dzięki niemu możemy załatwić 
sprawy administracyjne dro-
gą elektroniczną, 24 godziny 

na dobę, z dowolnego miejsca 
z dostępem do internetu. 
Aby założyć profil zaufany, na-
leży najpierw założyć konto 
użytkownika na portalu ePUAP 
(www.epuap.gov.pl), z które-
go wysyłamy elektroniczny 
wniosek o nadanie profilu. Na-
stępnym krokiem jest osobiste 
stawienie się i uwierzytelnienie 
profilu w jednym z punktów po-
twierdzających profil zaufany 
– ich lista jest dostępna na plat-
formie ePUAP (https://epuap.
gov.pl/wps/myportal/punkty-
-potwierdzenia-pz). 
Po pozytywnej weryfikacji danych 
osobowych, na podstawie przed-
łożonego dokumentu tożsamości 

i podpisaniu wniosku papiero-
wego, wnioskodawca otrzymuje 
profil zaufany w wybranym punk-
cie potwierdzającym.
Właściciel takiego profilu może 
posługiwać się nim w kontak-
tach z administracją nie tylko 
samorządową czy państwową, 
ale też w kontaktach z urzędami 
skarbowymi czy ZUS. 
Dzięki posiadaniu profilu za-
ufanego można załatwiać m.in. 
sprawy meldunkowe, wniosek 
o wydanie prawa jazdy, roz-
poczęcie procedury rejestracji 
samochodu, deklaracje opłat za 
odbiór odpadów czy rejestra-
cję działalności gospodarczej. 
   

W URZĘDZIE MIASTA DZIAŁA PUNKT POTWIERDZAJĄCY PROFILE ZAUFANE EPUAP 
(ELEKTRONICZNA PLATFORMA USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ). MIEŚCI SIĘ 
W KANCELARII URZĘDU, NA PARTERZE PRZY PLACU SŁOWIAŃSKIM 8. 
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