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Maluchy gościnie u Julka
Tuż przed Mikołajkami wielu legnickich przedszkolaków z opie-
kunkami spotkało się pod figurką Julka w Rynku. Wszystkie dzieci 
otrzymały w prezencie kamizelki odblaskowe.
- Robimy to w ramach akcji pod nazwą „Legnicki przedszkolak za-
wsze bezpieczny”, prowadzonej w ramach programu Porozumienie 
dla bezpieczeństwa Legnicy – mówił Sławomir Masojć, dyrektor 
wydziału zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej Urzędu Miasta. 
– Kupiliśmy tysiąc takich kamizelek. Niektóre przedszkola publiczne 
już je mają, ale jeśli będzie taka potrzeba, trafią do wszystkich. 
- Kiedy jesteśmy lepiej widoczni i bezpieczniejsi, w kamizelce czy 
bez? – zapytała „Smerfetka” z legnickiej policji. – W kamizelce! – 
odpowiedziały chórem dzieciaki. 
Były wspólne śpiewy, tańce i zabawy, a prym wśród maluchów 
wiedli Julek i Olaf. 

Martyna Wachtor-Macewicz, inspektor w wydziale finansowym 
Urzędu Miasta Legnicy, zdobyła w ogólnopolskim konkursie tytuł 
Wicemistrza Finansów Publicznych.
W trwającym trzy miesiące konkursie wystartowało kilkuset 
uczestników z całego kraju. Do finału, rozegranego w Toruniu, 
oprócz pani Martyny, zakwalifikowała się również jej koleżanka 
z legnickiego magistratu, Krystyna Zabielna-Spała. 
Nasza mistrzyni finansów od 2008 roku pracuje w Urzędzie Mia-
sta. Jest absolwentką wydziału prawa, administracji i ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzień zajmuje się m.in. 
finansową pomocą publiczną udzielaną przez samorząd, sprawo-
zdawczością budżetową czy monitorowaniem planów finanso-
wych instytucji kultury. 
- Zmagania w tym konkursie nie były łatwe, ale tytuł wicemi-
strzyni kraju daje satysfakcję i utwierdza mnie w przekonaniu, że 
wybór zawodu był słuszny – mówi pani Martyna.
Mistrz Finansów Publicznych to organizowany przez miesięcznik 
Finanse Publiczne konkurs dla pracowników działów finansowo-
-księgowych w jednostkach samorządu terytorialnego i admini-
stracji państwowej. Wyłania i promuje najlepszych spośród nich.

Prezenty, prezenty
Mikołaj zawitał do legnickich placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych. Ich podopieczni uradowali się ze słodkich prezentów, 
przygotowali też artystyczne występy. 
Z kolei w centrum miasta w pocie czoła pracowali Niebieski 
Mikołaj ze Śnieżynką– czyli strażnicy miejscy. W ramach akcji 
„Dorwij niebieskiego, czyli selfi z Mikołajem” pozowali do zdjęć 
i częstowali przechodniów słodyczami. 
W sumie na mikołajkowe upominki miasto przeznaczyło blisko 
8 tys. zł. Pieniądze pochodziły z opłat za wydane zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

Super księgowa
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Stwórzmy scenariusz  
magicznego miasta

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

Gdybym miała jednym słowem 
podsumować ten rok, powiedziałabym – 
magiczny. Projekt, który zainaugurowany 
został premierą legnickiego Kalendarza 
Miejskiego 2017 roku, jeszcze na dobre się nie 
rozkręcił, a już uznawany jest za niezwykły. 

A zaczęło się niewinnie – prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski namówił 
Jarosława Jaśnikowskiego do stworzenia 
projektu dziś nazywanego Magiczną 
Legnicą. Bazuje on oczywiście na 
obrazach legnickiego artysty, ale premiera 
legnickiego kalendarza to zalewie początek 
tego, co w przyszłym roku zaprezentujemy 
w ramach magicznego przedsięwzięcia. 

Chcemy, aby do Magicznej Legnicy, 
zawitali w tym roku niezwykli ludzie, 

aby każdy miesiąc 2017 roku kipiał od 
wydarzeń inspirowanych fantastycznymi 
obrazami Jaśnikowskiego. Już za miesiąc 
zaprosimy Państwa na cykl spacerów po 
Magicznej Legnicy, będziemy organizować 
spotkania i eventy, które przybliżą Państwu 
magiczny realizm. Planujemy też wyjątkowe 
artystyczne widowisko „Magia Legnicy”. 
Jednocześnie czekamy na Państwa pomysły, 
bo chcemy, aby legniczanie współtworzyli 
ten projekt. To właśnie mieszkańcy staną się 
jego głównymi bohaterami. 

Stwórzmy wspólnie scenariusz 
magicznego miasta. Zapraszam do 
rozmowy ezielinska@legnica.eu. 
Najciekawsze pomysły, nagrodzimy 
kalendarzami autorstwa Jarosława 
Jaśnikowskiego. 
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ROZMOWA

ZAKOŃCZENIE REMONTU AKADEMII RYCERSKIEJ ORAZ PRZYJĘCIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU 
DAWNEGO LOTNISKA  – TO ZDANIEM PREZYDENTA LEGNICY JEDNE Z NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ 2016 ROKU. JAKI BĘDZIE 
NADCHODZĄCY? NA PRZEŁOMIE ROKU Z TADEUSZEM KRZAKOWSKIM ROZMAWIA EWA SZCZECIŃSKA-ZIELIŃSKA.

W jakim nastroju kończy Pan 2016 rok?
 Chyba każdy z nas pod koniec roku robi 

pewien rachunek, ważąc to, co zaplanował rok 
wcześniej z tym, co udało się zrealizować. Dużo 
od siebie wymagam, więc pewien niedosyt na 
pewno jest, ale potrafię też pozytywnie ocenić 
wykonaną pracę. Uważam, że to był dobry rok 
dla miasta, ale jednak najważniejsze jest to, 
jakie mają odczucia mieszkańcy. Ich ocena jest 
dla mnie cenna, bo to z nimi chcę budować to 
miasto. 

 
W tym roku minęło 5000 dni, odkąd został 

Pan prezydentem Legnicy. Mobilizujące?
 Wspominam pierwsze lata prezydentury, 

ale też tamtejszą Legnicę. Jaka jest dziś? Czy jest 
magiczna, jak w obrazach Jarosława Jaśnikow-
skiego? Czy zachwyca, jak stwierdziła Elżbieta 
Dzikowska? Ja jestem absolutnie zafascyno-
wany Legnicą. Każdego dnia staram się, by coś 
w naszym mieście ulepszyć. Kolejne inwestycje 
pokazały też, że Legnica naprawdę się zmieniła. 
A do tego, jest nadal jednym z niewielu miast 

w Polsce tej wielkości, które tak 
energicznie wprowadza nowo-
czesne i przyjazne rozwiązania, 
które służą mieszkańcom.

 
Które z tegorocznych wydarzeń, 

mogą zapisać się w historii miasta?
 Wiele emocji towarzyszyło 

zakończeniu remontu Akademii Rycer-
skiej. Przez ostatni rok praktycznie co kilka dni 
odwiedzałem remontowane sale – Maneżową, 
a przede wszystkim Królewską, śledząc końcowe 
prace. Przywróciliśmy mieszkańcom historyczne 
dziedzictwo, z którego dzisiaj 
bardzo chętnie korzystają. 
Cieszę się, że byłem świadkiem 
tego, jak Akademia rozkwita, 
a także z faktu, że udało nam 
się podziękować niemal 
wszystkim twórcom tego 
dzieła. Mówiąc o ważnych 
wydarzeniach - na pewno 
nowy potencjał rozwo-

Dobry rok dla miasta
jowy otworzy się przed gospodarką Legnicy po 
przyjęciu przez Radę Miejską planu zagospoda-
rowania dawnego lotniska, który przewiduje dla 
tego terenu funkcje inwestycyjne, produkcyjne 
i usługowe. Przed nami jeszcze dużo pracy, by 
zagospodarować ten teren.

 
Co będzie dla Pana największym wyzwaniem 

w 2017 roku?
 Na pewno wiele uwagi poświęcimy 

kluczowym inwestycjom drogowym w mieście, 
ale też nie pominiemy osiedlowych dróg, chod-
ników i nowych miejsc parkingowych. Chcemy 
też sprostać realizacji Centrum Kultury, Nauki 
i Edukacji Witelona. Sięgamy po środki unijne 
na tę, ja i inne miejskie inwestycje. Z pewnoś-
cią w sferze społecznej tematem istotnym, 
bo mającym wpływ na codzienne życie wielu 
mieszkańców, będą zmiany w oświacie, podyk-
towane wprowadzoną przez rząd reformą. Nigdy 
nie ukrywałem, że nie jestem jej entuzjastą. To 
bardzo trudne, kosztowne i budzące niepokój 
zmiany. Będziemy je wprowadzać w sposób 
odpowiedzialny, na warunkach określonych 
prawem i z troską o dobro rodziców, ich dzieci 
oraz pracowników oświaty. 

Czego życzyłby Pan mieszkańcom w Nowym 
Roku?

 Wzajemnej życzliwości, zdrowia i op-
tymizmu. Chciałbym, aby mieszkańcom żyło 
się w Legnicy po prostu dobrze. Aby spełniali tu 
swoje zawodowe plany, realizowali ambitne za-
miary, wyzwania i pasje. Ufam, że właśnie takim 
miastem jest i będzie dla nich nasza Legnica.

  Dziękuję za rozmowę.



/MiastoLegnica Miasto Legnica     Strona główna

Miasto Legnica
@MiastoLegnica

Strona główna

Informacje
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Magia zafascynowała legniczan
W OSTATNICH TYGODNIACH TEMATEM PRZEWODNIM NA OFICJALNYCH KONTACH MIASTA 
LEGNICY W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH JEST #MAGICZNALEGNICA. TO CAŁOROCZNY 
PROJEKT, KTÓRY ROZPOCZĄŁ SIĘ INAUGURACJĄ MIEJSKIEGO KALENDARZA NA 2017 ROK 
„MAGICZNA LEGNICA W OBRAZACH JAROSŁAWA JAŚNIKOWSKIEGO”.

 Legniczanie przyznają, że żyją w pięknym, 
historycznym i magicznym mieści, które 
zachwyca zarówno za dnia, jak i w nocy, gdy 
możemy podziwiać jej piękne oświetlenie. 
Magia, którą odnajdujemy w Legnicy, a którą 
Jarosław Jaśnikowski przeniósł na swoje obrazy 
znajdujące się na kartach kalendarza, rozbudza 
wyobraźnię także naszych fanów na portalach 
społecznościowych. Zapytani o to, który obraz 
podoba im się najbardziej i jakie mają z nim 
skojarzenia, puszczają wodze fantazji.  

Najpopularniejszym obrazem okazał się majowy 
„Powrót do natury”, na którym znajduje się 
Dom Pod Przepiórczym Koszem (wszystkie 
obrazy z kalendarza i ich animacje można 
zobaczyć na magiczna.legnica.eu – przyp. red.). 
Basia opisuje go tak: „Maj jest najpiękniejszy, 
bo Legnica w maju też jest najpiękniejsza. 
Patrząc na ten obraz, czuję zapach konwalii, 
lekki ciepły wiatr i świeży zapach powietrza po 
wiosennym deszczu, a w mieszkaniu kobieta, 
której serce przepełnione jest rozpoczynającą 
się miłością (…). Miłość ta jest pełna tajemnic, 
ale też ciemnych zakamarków”. Także Julia jest 
zachwycona obrazem oraz samym budynkiem: 
„Długo wpatrywałam się w każde jej zdobienie, 
próbując odgadnąć historie, których była 
świadkiem. Zakochałam się w jej pięknie. 
Gdybym stojąc przed nią zamknęła oczy, 
przeniosłabym ją w świat bajki. Taki właśnie 
jest obraz majowy: nie tylko magiczny, ale 
i baśniowy”.

Z kolei marcowa karta z kalendarza z obrazem 
„Legnica – rzeczywistość równoległa”  
wzbudziła w Andrzeju miłe wspomnienia: 
„Czuję się niczym bohater mojego ukochanego 
zespołu Electric Light Orchestra, przeniesiony 

na płycie Time do roku 2095! To właśnie 
w Zamku Piastowskim w Legnicy w roku 
1987 prezentowałem ich muzykę w klubie 
studenckim”.

Swych fanów mają również obrazy zimowe. 
I tak styczeń z obrazem „Poselstwo emisariuszy 
legnickich” zachwycił Marzenę: „Według 
mnie przedstawia przeszłość (katedrę) oraz 
przyszłość (jako latający statek), wierzę, iż 
za jakiś czas ludzie opanują taką technologię, 
że dany obraz może być w przyszłości 
rzeczywisty. (…) latające wiatraki i skały, mam 
wrażenie jakby chciały powiedzieć „Nic nie 
jest niemożliwe”, nawet zapanowanie nad 
grawitacją oraz materią, dodatkowo im dłużej 
patrzę na lecącą katedrę, tym bardziej zaczyna 
kojarzyć mi się to z teorią o zapomnianej 
technologii Egipcjan, którzy podobno 
wykorzystując energię kosmiczną, przenieśli 
piramidę w podobny sposób, jaki został tutaj 
ukazany na obrazie”.

Z kolei grudzień i obraz „Na oceanie historii” 
jest faworytem Eli: „ Od zawsze patrząc 
na ten monumentalny, ale pełen elegancji 
i architektonicznej harmonii budynek (budynek 
Poczty Głównej), miałam wrażenie, że on jest 
nie stąd, że zatrzymał się tam tylko na chwilę, 
gdzieś w drodze do Wiednia, a może Pragi”. 

Każdy obraz z kalendarza miejskiego na 2017 
rok zachwyca legniczan na naszych oficjalnych 
profilach w mediach społecznościowych. 
Zapraszamy do ich śledzenia na Facebooku, 
Instagramie, Twitterze i Youtubie, gdzie 
można nie tylko zobaczyć kulisy powstawania 
wydawnictwa oraz niesamowite animacje 
obrazów, ale także wygrać kalendarze 
w naszych konkursach. 



6 grudzień 2016                                                                                                                                                 www.legnica.eu

Magia warta tłumów
MIASTO MAGICZNE

PROMOCJA KALENDARZA MIEJSKIEGO NA 2017 ROK „MAGICZNA LEGNICA W OBRAZACH JAROSŁAWA JAŚNIKOWSKIEGO” 
SPROWADZIŁA (16 GRUDNIA) DO GALERII PIASTÓW TŁUMY LEGNICZAN. OGROMNE PATIO PĘKAŁO W SZWACH. PUBLICZNOŚĆ TRZEBA 
BYŁO LICZYĆ W TYSIĄCACH. WSZYSCY CHCIELI OTRZYMAĆ EGZEMPLARZ TEGO NIEZWYKŁEGO WYDAWNICTWA. 

 Trwające ponad dwie godziny 
wydarzenie artystyczno-towa-
rzyskie było kulminacją miejskiego 
projektu promocyjnego Ma-
giczna Legnica. Został on 
zbudowany na kanwie 
twórczości Jarosła-
wa Jaśnikowskiego, 
legniczanina, zali-
czanego do grona 
n a j w y b i t n i e j-
szych przedsta-
wicieli realizmu 
fantastycznego 
w polskim malar-
stwie. 

– Jestem opo-
wieściomalarzem. Ro-
dzinne miasto było we mnie 
od zawsze. Opowiadam o nim re-
alnymi konkretami, znanymi każde-
mu mieszkańcowi, ale umieszczam 
je w przestrzeniach, w których nie 
obowiązują prawa logiki i fizyki, lecz 
emocji. Dzisiejszy wieczór, z takim 
mnóstwem gości, to miód na moje 
serce. Dziękuję Ci, Legnico – mówił 
autor. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski, 
wraz z najbliższymi współpracow-
nikami, podpisywał i rozdawał goś-
ciom kalendarze. – Jesteśmy dumni 
z miasta, w którym żyjemy i które 
współtworzymy – powiedział. – 
Spoglądamy dziś na nie z odmiennej, 
bajecznej perspektywy, dostrzega-
jąc jego urodę i tajemnice. Życzę, by 
ten unikatowy kalendarz odmierzał 
nam wszystkim szczęśliwe dni 2017 

roku i dzię-
kuję za magię 
dzisiejszego wie-
czoru – dodał. 

Na scenie publicz-
ność mogła oglądać i słuchać nie-
zwykle utalentowanych, młodych 
legniczan. Poza autorem „legnickiej 
mitologii” – aktora teatralnego Pa-
wła Wolaka, który brawurowo zin-
terpretował literackie autokomen-
tarze Jaśnikowskiego do własnych 
obrazów, Przemka Corso – pisarza, 
który odnosi ogólnopolskie suk-
cesy wydawnicze oraz wokalistkę 
jazzową, Patrycję Kamolę z zespo-
łem, która niedawno wydała płytę 
„Czekając na miłość”. 
� 
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GRUDIEŃPAŹDZIERNIK LISTOPAD
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 CZAS BLASKU

W SOBOTĘ (3 GRUDNIA) PREZYDENT LEGNICY WRAZ Z 
PRZYBYŁYMI NA RYNEK MIESZKAŃCAMI I GOŚĆMI, OFICJALNIE 
ZAINAUGUROWAŁ ŚWIĄTECZNĄ ILUMINACJĘ W CAŁYM 
MIEŚCIE. WYDARZENIE TO, JAK CO ROKU, ZGROMADZIŁO TŁUMY 
DOROSŁYCH I DZIECI.

Czarowna  
iluminacja 

  - Ogromnie się cieszę, że 
tak wielu nas przybyło do Rynku. 
Wszyscy kochamy świątecz-
ne iluminacje i mam nadzieję, że 
wspólnie będziemy wśród nich 
spacerować, radując się ich pięk-
nem – mówił Tadeusz Krzakowski. 
Podziękował tym, dzięki którym 
miasto zostało tak wspaniale 
udekorowane. - Szczególne sło-
wa uznania mam dla pani Henryki 
Zdziech, która dba o to, aby co roku 
jakaś nowość cieszyła nasze oczy. 
Dziękuję również pracownikom 
LPGK i wszystkim, którzy w desz-
czu i na mrozie ustawiali świątecz-
ne dekoracje - dodał prezydent.

Ogromne zainteresowa-
nie mieszkańców, zwłaszcza 
najmłodszych, wzbudził Święty 
Mikołaj, który w saniach ciąg-
niętych przez renifery, krążył 
w przestworzach nad Rynkiem. 

W rzeczywistości był to legnicki 
motoparalotniarz, Antoni Poliwka. 
Ale to wystarczyło jednej z mam 
zadać dziecku pytanie: - A teraz 
już, Antosiu, wierzysz w Mikoła-
ja? – Teraz mam dowód! – odparł 
rezolutnie chłopiec. 

W tym roku, oprócz znanych już 
legniczanom świetlistych atrakcji, 
takich jak: bombka szczęścia, ka-
reta z reniferami, śpiewający lew, 
uwielbiany przez dzieci pociąg czy 
też Gracja i paw, w Rynku stanęły 
nowe instalacje. Mowa m.in. o ra-
mie, w której można zrobić sobie 
zdjęcie i która okazała się hitem 
tegorocznej inauguracji. Na 
ulicy Najświętszej Marii Pan-
ny stanął również kompleks 
trzech świątecznych bra-
mek, przez które można 
przejść. 
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Warto przypomnieć, że już trzykrotnie, w 2013, 2014 i 2015 
roku, legnicka iluminacja świąteczna, głosami internautów, 
została uznana za najpiękniejszą na Dolnym Śląsku. W tym roku 
nie może być inaczej. 

 CZAS BLASKU
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ŻYCIE MIASTA 2016

TO BYŁ ROK DOBRYCH DLA MIASTA I LEGNICZAN EFEKTÓW DZIAŁANIA SAMORZĄDU. I TO W BARDZO WIELU SFERACH. 

ŻYCIE MIASTA 2016

Legnica sprawnie i skutecznie przy-
gotowała się do realizacji programu Rodzina 500 
Plus. Ilość dzieci objętych pomocą finansową wynosi 
około 7 tysięcy. 

Rada Miejska przyjęła dobry budżet bez głosu sprzeciwu. To budżet 
nowego otwarcia na kolejne inwestycje zarówno w mieszkańców, jak i w infra-
strukturę komunikacyjną, techniczną i społeczną. Ponad 432 mln zł to zaplanowane 
na 2016 rok dochody budżetu miasta. Wydatki wyniosły ponad 441 mln zł.

Legnicki projekt wsparcia dla wielodzietnych rodzin „Leg-
nica przyjazna rodzinie”, poza czyniącymi to instytucjami i placówkami miejskimi, 
zyskał kilkadziesiąt firm prywatnych, świadczących rodzinom swe usługi z ulgami 
i rabatami. Każdego miesiąca do korzystania z miejskiego programu przystępuje ok. 
stu członków dużych rodzin. 

Legnickie Technikum Ekonomiczne sklasyfikowane zostało na pierwszym, a Technikum Elektroniczne na 
drugim miejscu wśród szkół technicznych na Dolnym Śląsku w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcz-
nika „Perspektywy”.

Prezydent zawarł porozumienie z Polską Agencją Informacji i In-
westycji Zagranicznych, dotyczące współpracy m.in. w pozyskiwaniu inwestorów 
zagranicznych i gospodarczej promocji miasta. Nasze miasto ma sojusznika. Jakże 
znaczącego.

Światowe technologie trafiły do legni-
ckiego szkolnictwa. W legnickim Centrum Kształ-
cenia Praktycznego powstało Centrum Demonstra-
cyjno-Szkoleniowe firmy Abplanalp. To już kolejne 
porozumienie zawarte przez miasto z podmiotami 
przemysłowymi, służące wdrażaniu nowych tech-
nologii w procesie kształcenia zawodowego. Nową 
specjalnością w Zespole Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących stało się kształcenie w zawodzie 
technika transportu kolejowego
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Legnica bliska jest sercu wojewody. Taka deklaracja padła 
w marcu na spotkaniu siedemdziesięciu samorządowców subregionu z wojewodą 
dolnośląskim, Pawłem Hreniakiem. Rozmawiano o dialogu i współpracy admi-
nistracji rządowej i samorządowej. Wojewoda chce wspierać nasze miasto i inne 
samorządy. 

Perły Samorządu dla Legnicy. W kategorii najlepszych włodarzy 
miast do 100 tys. mieszkańców trzecie miejsce, kolejny już raz, zdobył prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. W kategorii gmin Legnica znalazła się na ósmej pozycji 
w kraju.(zdjęcie z 25 maja)

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Prezydent RP Andrzej 
Duda odznaczył orderami grupę dziesięciu zasłużonych samorządowców. Wśród 
nich był prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, który został wyróżniony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Legnickie Technikum Ekonomiczne sklasyfikowane zostało na pierwszym, a Technikum Elektroniczne na 
drugim miejscu wśród szkół technicznych na Dolnym Śląsku w prestiżowym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcz-
nika „Perspektywy”.

W marcu pod-
czas konferencji 

Smart City  
Forum w Warszawie 
Legnica otrzymała 

główną nagrodę i tytuł 
w kategorii „Inteligentne 
Miasto roku do 100 tys. 

mieszkańców”.

/MiastoLegnica
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W czerwcu podczas Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Powiatów Polskich wręczono trofea 
zwycięzcom dorocznego rankingu najaktywniejszych 
samorządów. Legnica zajęła trzecie miejsce wśród 65 
miast na prawach powiatu, zdobywając też tytuł Super 
Powiatu. 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał Legnicy kwotę 29.856.000.650 zł . Unijne wsparcie do-
tyczy przebudowy ul. Jaworzyńskiej.- To doskonała wiadomość dla nas wszystkich. Cieszymy się, że Zarząd Województwa docenił znaczenie 
tej inwestycji – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 51.129.000.470 zł, a unijna refundacja to ok. 
60 proc. wartości.

Legnica – Roanne. Odnowienie partner-
stwa w roku jubileuszu dziesięciolecia współpracy. 
Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski i mer Roanne 
Yves Nicolin podpisali deklarację kontynuowania jej na 
dalsze lata.

Wszyscy radni biorący udział w głosowaniu poparli koncep-
cję prezydenta Tadeusza Krzakowskiego przekształcenia terenu byłego lotni-
ska w miejsce nowoczesnych inwestycji. 24 października zapisze się w historii 
legnickiej gospodarki i rozwoju inwestycji. – Ta decyzja zaważy na dalszych 
losach Legnicy. Wspólnie będziemy się troszczyć o zagospodarowanie zgodne 
z interesami i potrzebami legniczan. Chcemy bogatego i nowoczesnego rynku 
pracy, który przysporzy miastu nowych mieszkańców, a jednocześnie chcemy 
wnieść swój wkład w gospodarczy rozwój kraju – powiedział prezydent.  

Rower miejski stał się 
hitem tegorocznego lata 
i jesieni. Był atrakcją miasta, 
a legniczanie przyjęli go bardzo 
ciepło i życzliwie. W ciągu trzech 
miesięcy w systemie zarejestro-
wały się 1144 osoby i dokonano 
4363 wypożyczeń. Legniczanie 
pokochali miejskie rowery. 
W przyszłym roku będzie więcej 
stacji i więcej jednośladów – 
zadeklarował prezydent.
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LUBIMY WYJŚĆ Z DOMU, ZABAWIĆ SIĘ, POSŁUCHAĆ MUZYKI, SPOTKAĆ Z PRZYJACIÓŁMI. UCZESTNICZYĆ W WIELKICH 
I TYCH MNIEJSZYCH IMPREZACH. JEST W CZYM WYBIERAĆ. MINIONY ROK W NASZYM MIEŚCIE BYŁ BARDZO BOGATY 
W WYDARZENIA, KTÓRE PRZYPOMINAMY NA NASZYCH FOTOGRAFIACH. PRZEŻYJMY TO RAZ JESZCZE!

1 maja tłumnie świętowaliśmy 
i bawiliśmy się w parku Miejskim. Oglądaliśmy wystę-
py utalentowanych zespołów dziecięcych i seniorów.  
2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej uświetni-
liśmy rozwinięciem 200 metrowej flagi na Rynku. 
A następnego dnia zatańczyliśmy wspólnie poloneza 
dla uczczenia Święta Konstytucji.

Koncert Aloszy Awdiejewa był pięknym prezentem od leg-
niczan i oczywiście prezydenta Tadeusza Krzakowskiego dla legniczanek 
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Artysta uczynił wszystko, co 
w jego artystycznej mocy, by paniom uśmiech nie schodził z twarzy. Tego 
udanego wieczoru hala przy ul. Lotniczej pękała w szwach.

1 czerwca legnicki Julek, 
ulubieniec dzieci, obchodził swoje drugie 
urodziny. Z tej okazji w Dzień Dziecka 
zaprosił dzieci z rodzicami do świętowania. 
Najmłodsi legniczanie nie zawiedli go 
i tłumnie przybyli na Rynek. 

Występ znanego brytyjskiego 
wokalisty Raya Wilsona zakończył 

trzydniowe obchody otwarcia Sali Królewskiej 
i Maneżowej w Akademii Rycerskiej. Najpierw 

tłumnie zwiedzaliśmy te odrestaurowane pereł-
ki baroku. A później na dziedzińcu AR bawiliśmy 

się, słuchając m.in. największych przebojów ze-
społu Genesis w wykonaniu Raya Wilsona, który 

miał też udany epizod w tej supergrupie.
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Podczas kulminacji legnickiego  
festiwalu Srebro 2016 otwartych zostało 25 
niezwykle interesujących wystaw artystycznej biżu-
terii, gromadzących łącznie ponad 2 tysiące obiektów 
z 50 krajów. Był korowód w Rynku i na dziedzińcu 
Akademii Rycerskiej. Oprócz wernisaży przygotowano 
szereg wydarzeń towarzyszących. 

 Na XVII Międzynarodowy 
Turniej Kowali o Srebrne Klucze 

Legnicy ściągnęło 30 mistrzów i ich po-
mocników. Ich wyczyny i towarzyszące 

im imprezy oglądało tysiące legniczan 
i gości z innych miast.

Tłumnie przyszliśmy nad 
Kaczawę, by podziwiać śmiałków 
zmagających się z nurtem rzeki i własnymi 
pływadłami, tym razem inspirowanymi 
dinozaurami, podczas 18. Spływu Samoró-
bek o Błękitną Wstęgę Kaczawy. 

Już  
kilka dni  

po otwarciu  
w Sali Królewskiej 

Akademii Rycerskiej zainau-
gurowaliśmy Rok Benjamina 

Bilsego. Wszyscy byli oczarowani 
i wzruszeni koncertem Orkiestry 

Kameralnej Zespołu Szkół Mu-
zycznych, która brawuro-

wo zagrała utwory tego 
kompozytora.
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Tak się działo na Satyrykonie. Ten 
jeden z najważniejszych konkursów satyrycz-
nych na świecie wyszedł na ul. Najświętszej Marii 
Panny. Tutaj właśnie przed Filipkiem prezydent 
Tadeusz Krzakowski wręczył nagrody zwycięz-
com. Mogliśmy przyjrzeć się światowej sławy 
satyrykom i posłuchać dobrej muzyki. Ich prace 
podziwialiśmy i podziwiamy w legnickich i nie 
tylko galeriach. 

Do Legnicy przyjechał 
świat barwny, roztańczony, 
rozśpiewany, uśmiechnięty. Świat 

różnych kultur, egzotyczny i swojski, 
świat tolerancji. Nasze miasto gościło 

artystów z różnych stron świata, a my 
podziwialiśmy ich występy podczas 

finału XIX Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą”.

Koncerty gwiazd, 
tysiące ludzi, szalona 
zabawa, wielkie emocje 
i niespodzianki – takie było 
Święto Legnicy 2016. Trwało na 
legnickim lotnisku przez trzy dni, 
a każdy z nich był zupełnie inny. 

Światowe Dni Młodzieży  
w Legnicy. Blisko 700 pielgrzymów 
ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Nie-
miec, Filipin, Rosji przez kilka dni gościło 
u legnickich rodzin. Byli pod wrażeniem 
serdeczności i otwartości ich przyjęcia 
i oczywiście uroków naszego miasta. 
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Tysiące 
gości  

świętowało  
Imieniny Ulicy  

Najświętszej Marii Panny, 
bawiąc się przy trzech 
scenach muzycznych i 
kramach oferujących 

lokalne specjały.

Niepowtarzalny Bieg Lwa  
Legnickiego. Setki zawodniczek i zawodników 
przebiegło słynny już legnicki półmaraton. Biegli obok 
siebie parkowymi alejkami profesjonaliści i amatorzy, 
młodsi i starsi. Przyjechali do nas ze 100 miejscowości 
z kraju i zagranicy.

Niemal 400 osób uczestniczyło w  organizo-
wanym przez Urząd Miasta spotkaniu kobiet. Punktem 
kulminacyjnym wydarzenia był wykład znanej psycho-
log, Marii Rotkiel. Tobyło trzecie  takie wydarzenie w tym 
roku, na którym panie miały okazję do rozmów oraz 
bliskiego poznania wyjątkowych gości – dziennikarkę 
Magdę Mołek (na zdjęciu) i aktora Roberta Moskwę. 

Tydzień po biegaczach zawitali do leg-
nickiego parku Miejskiego uczestnicy Mistrzostw i 
Pucharu Europy w Nordic Walking, coraz bardziej po-
pularnej dyscypliny sportowej, czyli marszu z kijkami. 
Przybyli do nas z 9 krajów świata i zgodnie chwalili 
nasze malownicze trasy w parku. 
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Widowiskowe mistrzostwa Legnicy  
w lepieniu pierogów były jedną z atrakcji cyklu festy-
nów miejskich, które od lat integrują i bawią nie tylko 
legniczan.

Nazajutrz po biegu tłumnie przybyliśmy 
na Rynek, by radośnie obchodzić Narodowe Święto 
Niepodległości. Śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, 
uczestniczyliśmy w Korowodzie Niepodległości, stwo-
rzyliśmy żywą flagę, złożyliśmy życzenia dla Polski i 
Legnicy, a potem degustowaliśmy gęsinę, tradycyjne 
polskie danie niepodległościowe.

Na dziedziniec Akademii Rycerskiej 
przybyły setki legniczan, by spotkać się z braćmi Col-
lins i obejrzeć wystawę zabytkowych i najnowszych 
aut. Bracia Collins, czyli Grzegorz i Rafał, to młodzi lu-
dzie, urodzeni w Legnicy, którzy stali się sławni dzięki 
tuningowaniu aut. Podczas tego spotkania postanowili 
odmienić wózek inwalidzki, którym porusza się sied-
mioletni Nikoś. Będzie miał pojazd z tuningiem.

ŻYCIE MIASTA 2016
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REDAKCJA PORTALU 
LIEGNITZ.PL ZA 
POŚREDNICTWEM 
MIESIĘCZNIKA „LEGNICA.
EU” ŻYCZY WSZYSTKIM 
LEGNICZANOM 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 
ROKU. ABY NADCHODZĄCY 
ROK 2017 OKAZAŁ SIĘ 
ZNACZNIE LEPSZYM NIŻ 
TEN, KTÓRY ŻEGNAMY. 

 Od pięciu lat na naszej stronie 
opowiadamy Państwu historię na-
szego miasta, ilustrowaną setkami 
kart pocztowych. Teraz przedsta-
wiamy kolejne niesamowite leg-
nickie pocztówki, rarytasy przy-
gotowane z okazji Sylwestra. Są to 
szczególne wydania, które ukazały 
się na przełomie XIX i XX wieku oraz 
w czasie trwania Wielkiej Wojny.

 Redakcja portalu Liegnitz.pl

NOWY ROK SPRZED STULECIA

Piękna sylwestrowa pocztówka wysłana z Legnicy  
1 stycznia 1911 roku.  Ze zbioru Kazimierza Makowca

Jedna z ostatnich noworocznych kart pocztowych wysłanych  
z Legnicy w XIX wieku.   Ze zbioru Kazimierza Makowca

Sylwestrowa karta pocztowa upamiętniająca nowy XX wiek.
Ze zbioru Kazimierza Makowca

Na pokładzie sterowca - to jest dopiero powitanie Nowego Roku !!! 
Karta pocztowa ze zbioru Leszka Moszyńskiego

 Pokoju – tego życzono sobie w Legnicy w 1916 roku.
Karta pocztowa ze zbioru Kazimierza Makowca

Noworoczna pocztówka z motywem 
„legnickich bomb”.

Ze zbioru Leszka Moszyńskiego
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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 
opiekuńczo-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 dzie-
cka, 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

Dobra edukacja  
przedszkolna

PODRĘCZNE INFORMACJE

 Przywróciła ona obowiązek 
szkolny od 7 lat, rocznego przy-
gotowania przedszkolnego dla 
sześciolatków i opiekę przed-
szkolną w wieku od 3 do 5 lat. 

Po tych zmianach istniała 
realna obawa, że podwyższe-
nie wieku obowiązku szkolne-
go i pozostanie dzieci 6-letnich 
w przedszkolach nie pozwoli za-
pewnić 3-latkom miejsc w tych 
placówkach.

Miasto podjęło skuteczne 
kroki, by ten problem rozwią-
zać. Bardzo dobre efekty przy-
niosło zaproponowane przez 
prezydenta Legnicy radnym 
w projekcie uchwały (29 lutego 
2016 r.) rozszerzenie sieci pub-
licznych placówek i oddziałów 
wychowania przedszkolnego 
w szkołach podstawowych. 
Niezbędne były przy tym zmia-
ny strukturalne, organizacyjne, 

remonty i dostosowanie wy-
posażenia placówek do potrzeb 
najmłodszych dzieci. 

Możliwość tworzenia do-
datkowych oddziałów przed-
szkolnych dotyczyła wszyst-
kich podstawówek. Zgodnie 
z potrzebami rodziców, powstał 
też oddział dla dzieci 3-letnich 
w SP nr 10 i oddział dla dzieci 
5-letnich w SP nr 1. Ostatecznie 
miasto powołało 11 oddziałów 
przedszkolnych w 9 szkołach 
podstawowych. Zwiększono też 
liczbę miejsc, tworząc dodatko-
we oddziały w przedszkolu nr 3 
i nr 13. 

Udało się utrzymać na bardzo 
wysokim poziomie (95,5 proc.) 
wskaźnik objęcia dzieci wycho-
waniem przedszkolnym. Nie-
wiele miast może się pochwa-
lić podobnym. Zdecydowana 
większość dzieci 6-letnich po-

została w przedszkolach (783). 
Naukę w klasie pierwszej w roku 
szkolnym 2016/2017, na wnio-
sek rodziców, rozpoczęło 239 
dzieci. Ogółem w skali miasta 
opieką przedszkolną objętych 
zostało 3.360 dzieci w 170 od-
działach. Placówki prowadzone 
przez gminę przyjęły 1.990 dzieci 
w 92 oddziałach. Pozostałe ma-
luchy są pod opieką prywatnych 
placówek. Do każdego z nich 
w prywatnym przedszkolu 
miasto dopłaca 75 proc. kosztów 
utrzymania dzieci w placówkach 
publicznych. Do 87 proc. (w 2013 
roku było 73,6 proc.) wzrosła 
ilość 3-latków objętych wy-
chowaniem przedszkolnym. 
W przedszkolach publicznych 
znalazły miejsce także dzieci 
2,5–letnie, jeśli zaistniały szcze-
gólne potrzeby w tym zakresie. 
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W LEGNICY SKUTECZNIE ROZWIĄZANO PROBLEM DOSTĘPNOŚCI MIEJSC  
W PRZEDSZKOLACH. POJAWIŁ SIĘ ON PO NOWELIZACJI USTAWY O SYSTEMIE 
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