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Miasto otrzymało prawie 30 mln zł 
unijnej dotacji do przebudowy ulicy 
Jaworzyńskiej.
Legnickie mini-zoo odwiedziło  
w minionym roku ponad 80 tys. osób, 
blisko dwa razy więcej niż rok wcześniej.

Liczby roku

Kamery  
wypatrzyły wandali
Dzięki monitoringowi miejskiemu zostali namierzeni, a następ-
nie zatrzymani dwaj mężczyźni, którzy niszczyli lusterka w sa-
mochodach zaparkowanych na ul. Neptuna.
Pod koniec stycznia funkcjonariusze z  Centrum Monitoringu 
Miejskiego zauważyli dwóch mężczyzn, z których jeden wyry-
wał lusterka w samochodach, a drugi nagrywał to telefonem 
komórkowym. Wandale zostali ujęci przez wspólny patrol stra-
ży miejskiej i policji. 
To kolejne zatrzymanie wandali dzięki monitoringowi. Niedaw-
no policjanci ujęli dwóch złodziei, którzy okradali opuszczone 
budynki w pobliżu dworca PKP. 

Redaktor naczelny:
Arkadiusz Rodak
Wydawca: Gmina Legnica
ISSN 2299-8659
Adres redakcji:
pl. Słowiański 8 • 59-220 Legnica
tel. 76 721 23 62
e-mail: redakcja@legnica.eu
www.legnica.eu

Zdjęcia:
archiwum fotograficzne UM
Druk: Drukarnia JAKS
ul. Bogedaina 8 • 50-514 Wrocław

Magazyn Miejski „Legnica.eu” 
dostępny jest także w wersji elek-
tronicznej na stronie internetowej 
www.legnica.eu.

Legnica znów w czołówce   str. 3

Reforma oświaty  str. 4-5

Abolicja czynszowa  str. 6

Stop dla tirów tr. 7

Z mediów społecznościowych  str. 8

Ludzie i zwierzęta  str. 9

Koncertowe podsumowania str. 10-11

30 mln zł na rozwój str. 12 -13

Smart biblioteka  str. 14

Sport po legnicku str. 15

Walczymy ze smogiem str. 16

Rada Miejska str. 17

Strażnik z pasją str. 18

Przydatne informacje str. 19

Magicznej Legnicy cd. str. 20

WALDEMAR KRZYSTEK 
AMBASADOREM LEGNICY     
Podczas walentynkowego spotkania 
kobiet (16 lutego) prezydent Ta-
deusz Krzakowski wyróżnił twórcę 
„Małej Moskwy” honorowym tytu-
łem Ambasadora Legnicy.
- Dzięki legnickim filmom Waldema-
ra Krzystka nasze miasto przebojem 
trafiło na usta i do kulturowej świa-
domości całej Polski. Poznali je wi-
dzowie w Europie i w wielu krajach 

świata, zwłaszcza „Małą Moskwę” 
– powiedział Tadeusz Krzakowski. 
- Artystyczny sukces Waldemara 
Krzystka stał się wielkim promocyj-
nym sukcesem Legnicy. Twórca uko-
chał swoje rodzinne miasto i  daje 
wszystkim tego dowody. Przyznając 
mu honorowy tytuł Ambasadora Le-
gnicy, dziękujemy i prosimy o więcej 
– dodał prezydent. 
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LEGNICA ZNOWU WŚRÓD 
NAJAKTYWNIEJSZYCH SAMORZĄDÓW KRAJU

ZMIENIAMY SIĘ 
DLA WAS

TYTUŁEM WSTĘPU

„Legnica.eu” w nowej odsłonie – to nasza 
propozycja, która - mamy nadzieję - spotka 
się z Państwa akceptacją, a może nawet 
uznaniem?

Nie każdy lubi zmiany, ale u nas pomysłów 
pełne głowy i wciąż galopujemy, by dogonić 
modę i najnowsze trendy – a przecież i tych 
w dobrej prasie nie brakuje. Zmieniliśmy 
layout naszego miejskiego miesięcznika, 
stawiając na dynamikę i nowoczesną grafi kę. 
Życzymy miłej lektury i niezmiennie zapra-
szamy do rozmowy (pr@legnica.eu).

A propos mody, muszę wspomnieć o tego-
rocznych Walentynkach, a dokładnie - tren-
dzie ich obchodzenia. Wielu z nas postanowi-

ło 14 lutego wybrać się na kolację „we dwoje”. 
Ci, którzy optymistycznie założyli, że w ulu-
bionej restauracji czeka na nich wolny ulu-
biony stolik… no cóż, mogli się rozczarować. 
Restauracje, puby, kawiarnie i kina pękały 
w szwach. Były lokale, które na swoich pro-
fi lach w mediach społecznościowych pisały 
– „Kochani klienci, nie przychodźcie dziś do 
nas, jesteśmy full :-)”. Ja też tego wieczoru 
chodziłam po Legnicy z pustym żołądkiem, 
a wyczekiwaną „Sztukę kochania” oglądałam 
w kinie w pierwszym rzędzie (szczerze – nie 
polecam). Na szczęście sycące smakołyki 
z Tradycyjnej Pączkarni na długie godziny 
zaspokoiły głód. No i super! Uważam, że to 
fantastycznie, że jemy na mieście, w lokal-
nych osiedlowych knajpkach i restauracjach. 

Pytanie do panów: dlaczego tylko w Świę-
to Zakochanych? Może i tu warto pójść 
w kierunku trendów, by choć raz w tygodniu 
odpocząć od domowej kuchni. Wspieramy 
w ten sposób lokalne small biznesy, a przy 
tym przecież cudownie się bawimy.

Legnica dostała najwyższą notę 
na Dolnym Śląsku. Spośród 

krajowych konkurentów wyprzedziły nas tyl-
ko Nowy Sącz i  Rzeszów. W  dalszej kolejności 
były: Krosno, Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Chełm, 
Piotrków Trybunalski i  Słupsk. Nasze miasto 
zdobyło też trzecią pozycję w  kategorii energii 
odnawialnej. 
Legnica od wielu lat utrzymuje się w ścisłej czo-
łówce rankingu. Zmagania trwają przez cały rok 
w trybie on-line. Ogólnopolski ranking najaktyw-
niejszych powiatów i gmin organizowany jest od 
16 lat. W roku 2014 i 2013 Legnicy przypadło 
zwycięstwo. W  2015 i  2012 rok zdobyliśmy 
trzecie miejsce. 
Samorządy są oceniane przez ekspertów ZPP 
według kilkudziesięciu kryteriów w  kilku gru-

pach tematycznych, takich 
jak: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania po-
prawiające jakość obsługi miesz-
kańca oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego, 
rozwój społeczeństwa informacyj-
nego, społeczeństwa obywatelskie-
go, umacnianie systemów zarzą-
dzania bezpieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych, proekologicznych, prozdrowot-
nych, udzielanie pomocy społecznej, 
rozwiązania z  zakresu edukacji, kul-
tury i  sportu, wspieranie działań 
na rzecz gospodarki rynkowej, 
współpraca krajowa i międzyna-

rodowa oraz działania promocyjne. 
W  2016 roku Legnica uzyskała 

m.in.: 9.000 punktów za wykorzy-
stane środki inwestycyjne pochodzą-

ce ze źródeł zewnętrznych, 4000 – za 
wykorzystanie krajowych źródeł finan-

sowania, 4.000 punktów za tworzone 
pracownie informatyczne, 3.000 za insty-

tucje wspierające rozwój przedsiębiorczości, 
3.000 za wielkość wydatków na szkolenia, 

2.920 za wspieranie rozwiązań ekoenerge-
tycznych, za oznakowane ścieżki rowerowe 

– 2.700, 1.000 za działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 1.500 za stypendial-

ne wspieranie zdolnej młodzieży, 1.000 
za za promocję zdrowego stylu życia 
poprzez organizowanie imprez. 

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

W rankingu najaktywniejszych samorządów 2016 roku, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, Legnica zajęła trzecie miejsce 
wśród 65 miast na prawach powiatu. Zdobyliśmy ponad 54 tys. punktów, a jednocześnie kolejny już raz tytuł Super Powiatu. 
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Edukacja w przebudowie
- Wprowadzana obecnie rządowa reforma oświaty spowoduje duże, nieplanowane dotychczas zmiany w strukturze kształcenia na terenie 
Legnicy. Jest to ogromne logistyczne i organizacyjne przedsięwzięcie, bowiem zmiany obejmą wszystkie typy szkół – mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski. - Cała reorganizacja nie może spowodować naruszenia wysokiego poziomu i dotychczasowych warunków kształcenia 
uczniów legnickich szkół.

Miasto ma już za sobą przyjęcie obszernego 
pakietu intencyjnych uchwał, związanych 
z  wdrażaniem rządowej reformy edukacji. 
Legnickie projekty dostosowania sieci oświa-
towej do nowego ustroju szkolnego zaopiniu-
ją dolnośląski kurator i nauczycielskie związki 
zawodowe, a  w  marcu, na kolejnej sesji Rady 
Miejskiej, zatwierdzany będzie nowy, ostateczny 
model funkcjonowania oświaty w Legnicy.

Kontrowersje wzbudził zamiar likwidacji Li-
ceum Ogólnokształcącego nr VI działającego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy 
ul. Radosnej. Ostatecznie szkoła głosami więk-
szości radnych pozostanie. W  ramach Liceum 
wygaszane będzie tamtejsze gimnazjum. Nie bę-
dzie ona włączona do Liceum Ogólnokształcą-
cego nr VII, które miało być z ulicy Mazowieckiej 
przeniesione na Radosną. W  obiekcie dotych-
czasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 3 przy Mazowieckiej stworzone zostaną wa-
runki do umieszczenia tam dodatkowo Zespołu 
Placówek Specjalnych z ul. Tatrzańskiej.

- Pragnę dobrego klimatu do pracy dla obu tych 
szkół, które miały być połączone. Potrzeba czasu, 
może roku, na wyciszenie złych emocji i wzajem-
nych oskarżeń – skomentował problem Tadeusz 
Krzakowski, bo jak się okazuje, rządowa reforma 
może konfliktować lokalne społeczności.

Dokonano też innych korekt w  projektach 
uchwał dotyczących dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego. W  Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 4 na ul. Tarasa Szewczenki (z językiem 
ukraińskim) gimnazjum nr 10 zostanie prze-
kształcone w Szkołę Podstawową nr 5 dla dzieci 
z mniejszości ukraińskiej, obok IV Liceum Ogól-
nokształcącego.

- Trudne i  skomplikowane zmiany oświatowe 
przeprowadzamy konsekwentnie, z dobrą wolą, 
by uzyskać jak najbardziej optymalne rezultaty 
i całość przygotować najlepiej, jak potrafimy – 
mówił prezydent. – Realizując to zadanie w Le-
gnicy przyjęliśmy zasadę, że zmiany muszą się 
odbywać w sposób odpowiedzialny, z poszano-
waniem potrzeb uczniów i ich rodziców oraz na-
uczycieli i innych pracowników szkół. Zaanga-
żowanie samorządu Legnicy w  przygotowanie 
i  wdrażanie zmian zapewni uczniom komfort 
nauki, a nauczycielom możliwość dalszej pracy 
– podkreślił Tadeusz Krzakowski.

- Zmiany w oświacie były 
poprzedzone konsultacjami 
w ramach powołanego przez 

prezydenta zespołu do spraw 
wdrażania reformy, złożone-

go z przedstawicieli wszystkich poziomów 
kształcenia, radnych miejskich i związków 
zawodowych działających w oświacie. Bar-
dzo dziękuję członkom zespołu za ich pracę 
– powiedziała zastępczyni prezydenta Dorota 
Purgal.

W  mieście działa 48 publicznych placówek 
oświatowych (łącznie z przedszkolami). Obecnie 
funkcjonuje 7 ogólnodostępnych gimnazjów, 
jedno artystyczne, dwa specjalne i jedno dla do-
rosłych. 31 sierpnia br., zgodnie z  założeniami 
ustawy, wszystkie one zakończą działalność, 
natomiast dotychczasowe klasy gimnazjalne zo-
staną włączone w struktury innych szkół i będą 
sukcesywnie wygaszane do 2019 roku. 

Gimnazja mają być włączone do: Liceum 
Ogólnokształcącego nr 6, nr 7, do Technikum 
nr 4 (w Zespole Szkół Budowlanych), do szkół 
podstawowych nr 4, 9 i 20. Gimnazjum dla do-
rosłych ma być przekształcone w  szkołę pod-
stawową dla dorosłych w CKZiU. Żaden obiekt 
oświatowy nie utraci swej dotychczasowej 
funkcji. Dotychczasowi dyrektorzy gimnazjów 

z mocy ustawy staną się zastępcami dyrektorów 
szkół, do których będą włączone.   

Klasy z  dotychczasowych samodzielnych 
gimnazjów nr 4 (w  Zamku Piastowskim) 
i  nr 5 (ul. Chojnowska) dokończą naukę 
w szkołach podstawowych: nr 4 (gimnazjum 
nr 4 z Zamku) oraz w obecnej szkole podsta-
wowej nr 9 (gimnazjum nr 5 z ul. Chojnow-
skiej). Młodzież będzie kontynuowała naukę 
w  siedzibach swych dotychczasowych szkół 
(jeśli taka będzie wola rodziców) w  tych sa-
mych zespołach klasowych i z udziałem tych 
samych nauczycieli.    

W  zespole Szkół Elektryczno-Mechanicz-
nych wyodrębnione zostanie Technikum 
nr 5. Specjalności kształcenia pozostaną te 
same. Podobnie będzie w Zespole Szkół Eko-
nomicznych, gdzie powstanie Technikum 
nr 2 ze specjalnością turystyczną i hotelarską 
oraz technika ekonomisty.
W  Legnicy działać będzie nadal 11 obwodo-
wych szkół podstawowych. Ze względów de-
mograficznych nie ma bowiem potrzeby, aby 
zwiększać ich ilość. Nauka będzie się odbywała 
w ich dotychczasowych siedzibach.
W  48 legnickich placówkach oświatowych 
pracuje ok. 1700 nauczycieli. Według przepro-
wadzonych przez dyrektorów symulacji orga-
nizacyjnych reforma nie powinna pociągnąć 
za sobą większych problemów kadrowych, niż 
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było to w  latach poprzednich. Według tych 
analiz 12 nauczycieli zadeklarowało przej-

ście na emeryturę. W 57 przypadkach może 
nastąpić rozwiązanie umowy o  pracę (w  tym 
również z osobami przechodzącymi na emery-
tury) oraz 70 przypadków obniżenia wymiaru 
zatrudnienia.  

Warto przypomnieć naszym czytelnikom 
generalne zasady zmian w polskim systemie 
oświatowym.
 
W  miejsce obecnie istniejących szkół po-
wstaną: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie 
liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum 
oraz dwustopniowe szkoły branżowe (zastą-
pią zasadnicze szkoły zawodowe). Gimnazja 
zostaną zlikwidowane. 

Zmiany rozpoczną się od roku szkolne-
go 2017/2018. Wówczas uczniowie koń-
czący w  roku szkolnym 2016/2017 klasę  
VI w  szkole podstawowej staną się uczniami  
VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się 
tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów 
– nie będzie już do nich prowadzona rekrutacja.

W  roku szkolnym 2018/2019 gimna-
zja opuści ostatni rocznik dzieci z  klas III.  
Od 1 września 2019 r. gimnazjalistów nie będzi 
e już w ustroju szkolnym. 

Przekształcanie szkół pociąga za sobą ko-
nieczność stworzenia przez samorządy nowej 
sieci szkół. Ostateczne uchwały w tej sprawie 
będą musiały one podjąć do 31 marca 2017 
r. Wcześniej przygotowane przez samorządy 
projekty sieci będą opiniowane przez kura-
torów, a  ich opinia będzie dla samorządów 
wiążąca. 

Wprowadzenie branżowej szkoły I  stopnia, 
w  miejsce zasadniczej szkoły zawodowej, 
planowane jest od 1 września 2017 r. Wpro-
wadzenie branżowej szkoły II stopnia dla 
absolwentów branżowej szkoły I stopnia roz-
pocznie się od roku szkolnego 2020/2021.
Zmiany w liceach ogólnokształcących i tech-
nikach zapoczątkowane mają być od roku 
szkolnego 2019/2020, a  zakończyć się 
w  roku szkolnym 2023/2024. Licea staną 
się czteroletnie, technika zaś – pięcioletnie.   
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nr 9 
SZKOŁA PODSTAWOWA
ul. Marynarska 31

nr 20 
SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. Wierzyńskiego 1

nr 5 
SZKOŁA PODSTAWOWA

ul. Tarasa Szewczenki 10

nr 12 
SZKOŁA PODSTAWOWA
ul. Rycerska 13

GIMNAZJUM NR 1
ul. Radosna 17

WYGASZANE W

WYGASZANE W

WYGASZANE W

WYGASZANE W

GIMNAZJUM NR 2
ul. Mazowiecka 3

GIMNAZJUM NR 3
ul. Grabskiego 14/22

GIMNAZJUM NR 4
ul. M. Skłodowskiej-Curie 1A
uczniowie kontynuują  
naukę w tej samej siedzibie

WYGASZANE W

WYGASZANE W

PRZEKSZTAŁCONE W

WYGASZANE W

GIMNAZJUM NR 5
ul. Chojnowska 100
uczniowie kontynuują 
naukę w tej samej siedzibie

GIMNAZJUM NR 9
ul. Wierzyńskiego 1

GIMNAZJUM NR 10
ul. Tarasa Szewczenki 10

GIMNAZJUM NR 12  
GIMNAZJUM NR 14  
SPECJALNE
ul. Rycerska 13

WYGASZANIE GIMNAZJÓW (DO 2019 r.)

VI 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ul. Radosna 17

VII 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ul. Mazowiecka 3

nr 4 
TECHNIKUM

ul. Grabskiego 14/22

nr 4 
SZKOŁA PODSTAWOWA
ul. Piastowska 3
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Oddłuż swoje  
mieszkanie

Jak informuje Zbigniew Celoch, zastępca dy-
rektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, 
zadłużenie czynszowe wynosi ok. 50 mln zł. 
Zaległości ma niemal połowa z  sześciu tysięcy 
najemców mieszkań komunalnych. Abolicja po-
lega na umorzeniu odsetek.

Kto może uzyskać pomoc?
Pomoc w spłacie zadłużenia kierowana jest do 
najemców lub byłych najemców lokali miesz-
kalnych, do osób które zajmują lub zajmowały 
lokal bezumownie, następców prawnych wcze-
śniej wymienionych osób, a także do tych, którzy 
przejmują zadłużenie najemcy lub bezumowne-
go użytkownika lokalu w  wyniku wzajemnej 
zamiany mieszkań. Umorzenie odsetek nie doty-
czy należności za bezumowne zajmowanie loka-
lu zajętego samowolnie. 

Jakie należności podlegają umorzeniu? 

Umorzeniu podlegają odsetki wyliczone na 31 

grudnia 2016 r. od następujących należno-
ści pieniężnych: zaległego czynszu, zaległego 
odszkodowania za bezumowne korzystanie 
z  lokalu mieszkalnego, zaległych opłat nieza-
leżnych od wierzyciela i od zasądzonych skapi-
talizowanych odsetek. Nie podlegają umorzeniu 

zasądzone odsetki skapitalizowane, jak również 
odsetki powstałe po 31 grudnia 2016 r. 

Na jakich warunkach można uzyskać 
umorzenie odsetek? 

Odsetki umarza się na pisemny wniosek dłużni-
ka po spłacie w terminie najpóźniej do 31 grud-
nia 2017 r. należności głównej, zasądzonych 
skapitalizowanych odsetek oraz kosztów po-
stępowania sądowego i  egzekucyjnego. Spłata 
należności głównej i  zasądzonych skapitalizo-
wanych odsetek może nastąpić w części – wtedy 
umorzenie odsetek również nastąpi w  części, 
proporcjonalnie do zapłaconej należności głów-
nej i zasądzonych odsetek. Na pisemny wniosek 

dłużnika umarza się też odsetki, jeżeli w  dniu  
1 stycznia 2017 r. dłużnik zalegał w spłacie od-
setek, a jednocześnie nie zalegał w spłacie należ-
ności głównej oraz zasądzonych odsetek. Koszty 
postępowania sądowego i egzekucyjnego należy 
zapłacić w całości. 

Czy zaległe należności można  
zapłacić w ratach? 

Tak, w  ramach podpisanego w  terminie do  
31 grudnia 2017 r. porozumienia z  Zarządem 
Gospodarki Mieszkaniowej o  zastosowaniu 

ulgi w  postaci odroczenia lub ratalnej 
spłaty należności pieniężnych, 

obejmującego okresy: do 
12 miesięcy, od 

13 do 36 mie-
sięcy, od 37 do 

60 miesięcy od 
daty obowiązywa-

nia porozumienia i pod 
warunkiem terminowego 

regulowania bieżących należ-
ności mieszkaniowych. Umorze-

niu podlegać będzie odpowiednio: 
100 proc., 80 proc. i 60 proc. wartości 

odsetek - proporcjonalnie do zapłaconej na-
leżności głównej i zasądzonych skapitalizowa-

nych odsetek. Koszty postępowania sądowego 
i egzekucyjnego oraz odpowiednio 20 proc. lub 
40 proc. odsetek należy zapłacić w sposób jed-
norazowy lub maksymalnie w 12 ratach. 

Gdzie załatwiać sprawy ? 

Wszelkie sprawy związane z umorzeniem odse-
tek należy załatwiać w: 

Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 1 przy 
ul. E. Plater 11, tel. 76 72-38-360, 

Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej nr 2 przy 
al. Rzeczypospolitej 34, tel. 76 72-38-298. 

Treść uchwały dostępna jest w  internecie pod 
adresem: http://zgm.bip.legnica.eu/zgm/infor-
macje/ogloszenia/17521,Abolicja-odsetkowa.
html.

Od 1 stycznia tego roku lokatorzy mieszkań komunalnych, mający długi czynszowe, mogą ubiegać się o umorzenie odsetek od tego długu. 
Takie możliwości abolicyjne daje uchwała Rady Miejskiej z 24 października 2016 r. 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
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Zarządzeniem prezydenta Legnicy od 6 lutego 
2017 r. na terenie miasta został wprowadzony 
całkowity zakaz tranzytowego wjazdu samocho-
dów ciężarowych o masie powyżej 12 ton.

Do miasta mogą wjeżdżać samochody o tym to-
nażu dowożące towary, pojazdy służb miejskich 
i należące do firm mających siedziby w Legnicy.
Alternatywnymi drogami dla tranzytu są: dro-
ga krajowa nr 3, autostrada A-4 i  droga krajowa 
nr 36.
Zakaz został wprowadzony w  związku ze znacz-
nym zwiększeniem liczby samochodów ciężaro-
wych poruszających się legnickim ulicami. Zagraża 
to bezpieczeństwu i  płynności ruchu w  mieście, 
jest też przyczyną niszczenia nawierzchni jezdni. Za 
złamanie zakazu grozi mandat w wysokości do 500 zł.

Darmowa autobusowa sieć wi-fi jest wspól-
nym projektem Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego i Urzędu Miasta. To kolejny 
etap wdrażania w  Legnicy służących miesz-
kańcom, inteligentnych technologii. Projekt 
pilotażowy obejmuje 10 autobusów MPK. 
Jeżeli rozwiązanie się przyjmie, będzie on roz-
szerzany. 
Hot spoty zainstalowano w  najnowszych au-
tobusach. Odpowiednie oznaczenia - naklejki 

pojawiły się już wewnątrz i  na zewnątrz po-
jazdów. Sposób logowania się do sieci jest taki 
sam, jak w przypadku logowania do hot spo-
tów rozmieszczonych w mieście. 
- Bezpłatny dostęp do wi-fi w  autobusach to 
kolejny krok w rozwoju sieci bezprzewodowych 
w ramach projektu Legman. Już pracujemy nad 
kolejnymi lokalizacjami – mówi Tomasz Kacz-
marek, kierownik referatu teleinformatyki i no-
woczesnych technologii w Urzędzie Miasta.

W Legnicy rozpoczął się pilotażowy projekt uruchomienia hot spotów z darmowym dostępem do internetu w autobusach miejskiego 
przewoźnika. Obecnie z bezpłatnego wi-fi  można korzystać w 10 autobusach. 

Przypomnijmy, że pierwsze znaki zakazu pojawiły się pod 
koniec października 2016 r. i obowiązywały na skrzyżo-
waniach ul. Wrocławskiej z Sikorskiego oraz Koskowickiej 
i Sikorskiego. Oto ich obecne lokalizacje: 

1. Wrocławska / Sikorskiego
2. Piłsudskiego / Sikorskiego (Rondo Niepodległości)
3. Sikorskiego / Sudecka (rondo) 
4. Sikorskiego / Koskowicka
5.  Jaworzyńska / Nowodworska 

(za wjazdem do stacji paliw)
6. Jaworzyńska / Zachodnia
7. Złotoryjska / Zachodnia (Rondo Unii Europejskiej)
8. Chojnowska
9. Działkowa / Bobrowa
10. Poznańska
11. Pątnowska / Kunicka

Dodatkowo ustawiony jest też znak na ul. Domejki (skrzyżo-
wanie z drogą krajową nr 3), gdzie obecnie prowadzi objazd 
związany z budową drogi S-3. 

dla tranzytu ciężarówek przez Legnicę

Darmowe wi-fi  w legnickich autobusach
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dla tranzytu ciężarówek przez Legnicę

mapka sytuacyjna na www.legnica.eu

Przypomnijmy, że obecnie darmowe 
hot spoty dostępne są w następujących 
miejscach:

-  budynki Urzędu Miasta: plac 
Słowiański 8 i 7 oraz ul. Chojnowska 2,

-  plac Słowiański (w kwartale od 
ul. Wjazdowej do Zespołu Szkół 
Ekonomicznych i od Ratusza do 
gmachu Starostwa Powiatowego),

- plac Katedralny,

-  plac Powstańców Wielkopolskich 
z przylegającą doń częścią ulicy 
Najświętszej Marii Panny,

-  Rynek i ul. Chojnowska (hot spot 
zlokalizowany na elewacji budynku 
Legnickiej Biblioteki Publicznej - róg 
Rynku i ul. św. Jana),

-  Rynek (obszar pomiędzy Galerią Sztuki, 
Rynek 12, a Fontanną Neptuna) – hot 
spot umieszczony na elewacji budynku 
Galerii),

-  Rynek (ul. Najświętszej Marii Panny 
i Złotoryjska) – hot spot na elewacji 
budynku Galerii Sztuki przy pl. 
Katedralnym 1 (od strony Rynku). 

Z ŻYCIA MIASTA
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Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

W  pamięć mieszkańców najmocniej jednak 
zapadają filmy legniczanina, Waldemara 
Krzystka, te związane z  Legnicą lub których 
akcja toczy się w naszym mieście. Doskonale 
pamiętamy „W Zawieszeniu”, „Balladę o Zaka-
czawiu” czy też „Fotografa”. Jednak szczególne 
miejsce w  sercach legniczan zajmuje historia 
nieszczęśliwej miłości, którą reżyser opowie-
dział w filmie „Mała Moskwa”.

Legnica przez prawie pół wieku była najwięk-
szym w Europie Wschodniej garnizonem wojsk 
radzieckich. Ze względu na dużą koncentrację 
jednostek wojskowych i  struktur dowódczych 
nazywano ją Małą Moskwą. W jednym mieście 
żyli, oddzieleni murami i  zakazami, Rosjanie 
i Polacy, którzy mimo strachu i powszechnej in-
wigilacji, kochali, cierpieli i mieli swoje marzenia.

Waldemar Krzystek, w  swoim obsypanym 
nagrodami filmie „Mała Moskwa”, przedsta-
wia m.in. ten czas i realia. Opowiada również 
historię nieszczęśliwej miłości Wiery - żony ra-
dzieckiego pilota i Michała - polskiego oficera. 
Zapraszamy na nasz oficjalny profil na Facebo-

oku, gdzie możecie zobaczyć wzruszający film, 
który ukazuje, jak bardzo ta historia jest nadal 
żywa we współczesnej Legnicy. 

Mimo, że od premiery „Małej Moskwy” minęło 
już prawie 10 lat, to nasi fani dobrze pamiętają 

czas realizacji zdjęć. Dla części z nich to także 
okazja do wspomnień z  dzieciństwa, jak np. 
dla Lilianny: - „Bardzo dobry film! Piękna mi-
łość, aczkolwiek z założenia skazana na niepo-
wodzenie. Z  sentymentem oglądałam sceny 
z główną bohaterką dotyczące ćwiczeń śpiewu 
w  sali w  budynku starego ratusza, do której 
w tym czasie, jako mała dziewczynka chodzi-
łam na balet. Nawet w  tym samym miejscu 
stało pianino.”

Zachęcamy do dzielenia się wspomnieniami 
związanymi z filmem „Mała Moskwa”.  

Na wasze e-maile czekamy pod adresem  
fb@legnica.eu 

Wielka miłość  
         w filmowej Legnicy

Nikt już nie ma wątpliwości, że Legnica to miasto filmowe. Jeszcze nie zdążyliśmy 
zapomnieć wizyty ekipy Łukasza Palkowskiego, który w naszym mieście kręci film 
„Podwójny Ironman” o Jerzym Górskim, a już kolejni filmowcy szykują się do zdjęć.  
Tym razem Legnica gości Pawła Pawlikowskiego, zdobywcę Oscara za obraz„Ida”. W naszym 
mieście kręci on zdjęcia do filmu „Zimna wojna”.

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZEZDJĘCIE MIESIĄCA
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Najwięcej odwiedzających przybywa do mini-zoo 
wiosną i latem. Rekord padł w lipcu, kiedy przyby-
ło tutaj ponad 13 tys. osób. Ale też zimą mini-zoo 
i palmiarnia ma wiele do zaoferowania. Chociażby 
odpoczynek pod palmami, jak w tropikach, gdy za 
oknem jest minusowa temperatura. 
- Mini-zoo powstało we wrześniu 2014 roku - 
mówi Henryka Zdziech, ogrodnik miejski. - Na 
powierzchni około 1 ha założono edukacyjne 
ogrody tematyczne i  woliery z  bażantami, pa-
wiami, kurami silkami, przepiórkami i gołębiami.
Teraz do stada kuraków dołączyły dwie ozdob-
ne kury jedwabiste, silki. Ptaki te są hodowane 
w wielu odmianach barwnych, do tej pory mieli-
śmy kury czarne i białe, aktualnie do stada dołą-

czyła kura jedwabista jarzębiata i kura jedwabi-
sta kuropatwiana przyciemniona (dzika). Nowe 
mieszkanki mini-zoo mają bardzo oryginalne 
upierzenie. 
Budzą ogromne zainteresowanie innych pta-
ków, szczególnie czarnych silek i  samicy pa-
wia, która nie odstępuje klatki z nowymi są-
siadkami. Aby poprawić warunki bytowe kur, 
w wolierze został zainstalowany nowy kurnik, 
w którym zamieszkały. 
Palmiarnia w okresie zimowym czynna jest od 
poniedziałku do niedzieli w godz. 10.00-14.00. 
Mini-zoo również można zwiedzać przez cały 
rok. 
Więcej na stronie www.palmiarnia.legnica.eu.

Działalność gminy w tej dziedzinie koncentro-
wała się głównie na: zapewnieniu zwierzętom 
opieki w schronisku, odławianiu zwierząt bez-
domnych i  ograniczaniu ich populacji, całodo-
bowej opiece weterynaryjnej, opiece nad kota-
mi żyjącymi na wolności, dokarmianiu i akcjach 
edukacyjnych.

W  ubiegłym roku w  schronisku przebywało 
458 psów i  29 kotów. Dla prawie wszystkich 
udało się znaleźć nowe domy. Ten świetny wy-
nik jest także efektem działań edukacyjnych 
i  promocyjnych oraz akcji czipowania psów. 
W minionym roku kupiono 600 czipów za po-
nad sześć tysięcy złotych. 

Odławianiem bezdomnych zwierząt z  tere-
nu miasta (287 przypadków) i  przewożeniem 
ich do schroniska kolejny już rok zajmował się 
wyspecjalizowany patrol Straży Miejskiej. Jego 
zadaniem jest również współpraca ze służbami 
weterynaryjnymi. 

Gmina zapewniała zwierzętom opiekę wete-
rynaryjną. Pomocą ofiarom poszkodowanym 
w  wypadkach komunikacyjnych zajmowały 
się na zlecenie miasta trzy lecznice. Dwie ko-
lejne leczyły chore zwierzaki znalezione przez 
mieszkańców. Na te cele wydano ponad 13 tys. 
zł. Dwukrotnie większą kwotę przeznaczono na 
ograniczanie populacji zwierząt bezdomnych 
poprzez ich sterylizację i  kastrację. Zabiegom 
takim poddano w sumie 250 zwierząt, w zde-
cydowanej większości – kotów. 

W roku 2016 nasze miasto przeznaczyło około 340 tys. zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania ich 
bezdomności, w tym na utrzymanie schroniska przy ul. Ceglanej blisko 300 tys. zł.

Legnica przyjacielem zwierząt

REKORDOWY  
ROK w mini-zoo

Legnickie mini-zoo odwiedziło w minionym roku ponad 80 tys. osób, 
blisko dwa razy więcej niż rok wcześniej. W tym sezonie kolejną atrak-
cją będą kurki jedwabiste – silki. 
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Autor nagrodzonej książki, Corso, był zaskoczo-
ny i szczęśliwy. - Kocham Legnicę i jej tajemnice 
– powiedział. - To miasto mnie przyjęło. Tu mam 
cudowną rodzinę. Tą książką chciałem zrobić 
ludziom frajdę, bo to powieść przygodowa, wa-
kacyjna, ale dla wszystkich. Za nią już idą inne. 
Dziękuję, to wielki zaszczyt. 

Do konkursu na Legnicką Książkę Roku orga-
nizatorzy - Legnicka Biblioteka Publiczna i Mu-
zeum Miedzi, wybrali aż 47 publikacji, związa-
nych tematycznie, wydawniczo lub przez osobę 
autora z Legnicą. Nominacje otrzymało sześć 
pozycji. 

Z ŻYCIA MIASTA

MAGIA, KSIĄŻKA TAJEMNIC I FEEL
Podziemne Miasto Przemka Corso zostało wybrane Legnicką Książką Roku 2016. To ważne i prestiżowe wydarzenie, które odbyło się 
w Sali Maneżowej 3 lutego, uświetnił koncert zespołu Feel. 

Podczas Gali Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego (4 lutego) 
poznaliśmy najlepszych i najpo-
pularniejszych zawodników oraz 
trenerów. W sumie wręczono 
47 statuetek. Imprezę w hotelu 
Qubus uświetnił koncert zespołu 
Feel, który dzień wcześniej był 
gwiazdą Koncertu Noworocznego, 
a potem - bal do białego rana. 

Jedyna taka Gala Sportu

O czym jest ta książka? 
Archeolog Robert Karcz przenosi 
się z wykopalisk w Egipcie do 
pełnej tajemnic Legnicy. Jako 
nauczyciel historii w legnickim 
gimnazjum poznaje miejscowych 
entuzjastów historii miasta 
i pod ich wpływem sam zaczyna 
się interesować przeszłością 
Legnicy. Przeżywa emocjonujące 
przygody w tajemniczych 
tunelach, czyta stare pamiętniki 
i poszukuje skarbów III Rzeszy. 
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Najlepszym zawodnikiem wybrany został Arka-
diusz Woźniak, piłkarz KGHM Zagłębie Lubin, a tre-
nerem szkoleniowiec tego klubu Piotr Stokowiec. 
Laureatów pozostałych konkursów prezentujemy 
na stronie www.legnica.eu.
- Gala jest wyjątkowym wydarzeniem dla sportu 
w  regionie - powiedział prezydent Tadeusz Krza-

kowski, witając gości. – Sport stanowi wizytówkę 
samorządów. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają 
jego piękno i rozwój. 
Organizatorzy gali i  plebiscytu to: Urząd Miasta 
Legnicy, portal e-legnickie.pl, Legnickie Centrum 
Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy oraz 
hotel Qubus.

Z ŻYCIA MIASTA

MAGIA, KSIĄŻKA TAJEMNIC I FEEL

Przypomnijmy, że prezydent Tadeusz Krza-
kowski już od lat zaprasza na Koncerty No-
woroczne przedstawicieli różnych środowisk, 
firm, stowarzyszeń i organizacji współpracu-
jących z samorządem na uroczysty koncert. 
Jest to forma podziękowania za zaangażo-
wanie w społeczne, gospodarcze i kulturalne 
życie miasta.  
- Za nami bardzo udany rok, pełen inwestycji, 
nowych inicjatyw, rok z niskim bezrobociem 
i dobrymi wynikami budżetowymi – mówił 
prezydent. – Rok 2017, mimo trudnych wy-
zwań, też będzie dobry. Dziękuję wszystkim, 
którzy ponad podziałami wspierają rozwój 
naszego miasta.

Kolejnym wydarzeniem wieczoru była prezentacja obra-
zu powstałego w  ramach projektu „Magiczna Legnica”. 
To wyjątkowe przedsięwzięcie inspirowane twórczością 
legniczanina, Jarosława Jaśnikowskiego. Artysta zapro-
sił czołowych twórców magicznego realizmu - Edwarda 
Sztuttera, Marcina Kołpanowicza i  Jacka Szynkarczuka, 
by wspólnie stworzyć obraz symbolizujący jego rodzinne 
miasto. To dzieło w  marcu br. zostanie wystawione na 
aukcję. Dochód z niej zasili stypendialne konto wspiera-
jące młode legnickie talenty.
Na zakończenie wieczoru odbył się energetyczny koncert 
zespołu Feel.

Gospodynią wieczoru była znana i  bardzo popularna prezen-
terka telewizyjna, legniczanka Beata Tadla. – Ja tutaj do pracy 
przyjechałam, a nie po zaszczyty – mówiła wzruszona, gdy Ta-
deusz Krzakowski wręczył jej tytuł „Ambasadora Legnicy”.
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Marszałek województwa dolnośląskiego Ce-
zary Przybylski i prezydent Tadeusz Krzakow-
ski podpisali 30 stycznia 2017 r. w  legnic-
kim Ratuszu umowę o  udzieleniu naszemu 

miastu dofinansowania unijnego w  kwocie 
29.856.653,99 zł w związku z przebudową ul. 
Jaworzyńskiej.
- To ważny, historyczny dzień dla Dolnego Ślą-
ska i Legnicy - powiedział marszałek Przybyl-
ski. – To wielka kwota, ale udana przebudowa 
ul. Jaworzyńskiej, poprawiająca bezpieczeń-
stwo ruchu pojazdów i pieszych, zwiększająca 

mobilność układu komunikacyjnego łączącego 
miasto z autostradą A4, terenami inwestycyj-
nymi w LSSE i budowaną drogą S3, była bar-
dzo potrzebna i  oczekiwana. Ponadto chodzi 

nam o zrównoważony rozwój wszystkich sub-
regionów, również Legnicy. To pierwsza taka 
dotacja, ale nie ostatnia – dodał marszałek.
- Cieszę się, że Urząd Marszałkowski tak wysoko 
ocenia naszą strategiczną, o znaczeniu ponadre-
gionalnym inwestycję. Nasz projekt uznany 
został za przygotowany bardzo profesjonalnie, 
co również cieszy i  daje satysfakcję – mówił 

Tadeusz Krzakowski, dodając: – Otrzymamy, 
w ramach refundacji kosztów już poniesionych, 
dodatkowe pieniądze na rozwój miasta, np. 
związany z  nowymi terenami inwestycyjnymi. 
Chcemy, żeby dotacja mogła zarabiać na kolej-
ne przedsięwzięcia, jako bardzo ważne wsparcie 
budżetu. 
Dzisiaj już wiemy, że na 31 dodatkowych in-
westycji przeznaczona jest znaczna część re-
fundacji, w wysokości 20 mln 88 tys. złotych. 
Pierwotnie w budżecie 2017 roku zaplanowano 
na inwestycje ponad 45 milionów. Obecnie jest 
to suma znacznie powyżej 65 milionów, czyli 
najwyższa od 4 lat.

Z ŻYCIA MIASTA

 MILIONÓW NA DALSZY 
ROZWÓJ LEGNICY

Tytuł projektu: Modernizacja trasy 2a 
w Legnicy celem poprawy jakości połączeń 
z siecią TEN-T i dróg krajowych  
– przebudowa ul. Jaworzyńskiej

Źródło dofinansowania: Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020

Wartość całkowita: 51 129 473,65 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  
29 856 653,99 zł

Głównym celem Projektu jest poprawa 
jakości połączeń ul. Jaworzyńskiej – 
drogi powiatowej z węzłem autostrady 
A4 znajdującej się w sieci TEN-T oraz 
pośrednio, z węzłem drogi ekspresowej S3 
projektowanej w ramach struktury sieci 
TEN-T, co przyczyni się do podniesienia 
spójności terytorialnej w regionie.

Oto najważniejsze dodatkowe 
zadania inwestycyjne, które 
prezydent Legnicy chce 
realizować:

•  Budowa Zbiorczej Drogi Południowej 

Etap II od ul. Wojska Polskiego do al. 
Rzeczypospolitej z budową mostu na 
Kaczawie - 100 000 zł

•  Budowa Zbiorczej Drogi Południowej 
Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. 
Sikorskiego - 200 000 zł

•  Przebudowa ul. Kołobrzeskiej  
- 200 000 zł

• Przebudowa ul. Pątnowskiej  
- 1 650 000 zł

• Przebudowa ul. Złotoryjskiej  
- 420 000 zł

•  Przebudowa ulic: Bydgoskiej 
i Szczytnickiej w tym: Etap II  
ul. Szczytnicka - 300 000 zł

•  Przebudowa zatok autobusowych 
wraz z wymianą nawierzchni 
jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. 
Sikorskiego - 150 000 zł

•  Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie 
ulicy Jaworzyńskiej oraz obwodnicy 

30
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południowo - zachodniej dla terenów 
produkcyjno - usługowych  
- 8 000 000 zł

•  Budowa drogi dojazdowej 
wraz z parkingiem przy Szkole 
Podstawowej nr 7 - 1 000 000 zł

•  Budowa i przebudowa chodników 
w mieście - 1 000 000 zł

•  Budowa parkingu wraz 
z oświetleniem przy ul. Grota 
Roweckiego - 200 000 zł

• Przebudowa ul. Marsa - 2 100 000 zł

•  Przebudowa konstrukcji wraz 
z wymianą pokrycia dachu budynku 
gminy przy ul. Kartuskiej 18  
- 130 000 zł

•  Przebudowa lokalu użytkowego 
gminy w budynku wspólnotowym 
przy ul. Wrocławskiej 7of - 40 000 zł

•  Budowa Miejskiej Sieci 
Teleinformatycznej LEGMAN  
- 250 000 zł

•  Zespół Szkół Integracyjnych 
w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - 
Termomodernizacja budynków szkoły 
- 1 500 000 zł

•  Adaptacja budynku przy  
ul. Krzemienieckiej 1 na potrzeby 
przedszkola publicznego - 500 000 zł

•  Budowa wraz z przebudową 
oświetlenia ulicznego w mieście  
- 350 000 zł

•  Gwiezdna Arena - Wykonanie 
widowni wraz z zadaszeniem 
pod imprezy plenerowe przy SDK 
Kopernik w rejonie ul. Galaktycznej, 
Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca - 
500 000 zł

Gwiezdna Arena  
na Koperniku
Już niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg na budowę Gwiezdnej Areny 
na osiedlu Kopernika. Ta oczekiwana 
przez mieszkańców inwestycja 
z powodu zbyt wysokich kosztów 
nie została zrealizowana z w ramach 
ubiegłorocznego Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski pod ko-
niec minionego roku zapewnił, że budo-
wa amfiteatru zostanie sfinansowana 
z budżetu miasta. W tym roku prezy-
dent przeznaczył na ten cel 500 tys. 

zł. W ramach tej inwestycji w okolicach 
Spółdzielczego Domu Kultury Kopernik 
powstanie zadaszona widownia wraz 
z oświetleniem, gdzie będą się odbywa-
ły widowiska plenerowe. Również mło-
dzi artyści ze słynnego zespołu Złote 
Dzieci będą miały miejsce do prezento-
wania swego kunsztu tanecznego. 

Przypomnijmy, że w głosowaniu na to 
zadanie LBO Gwiezdna Arena zdobyła 
ponad połowę wszystkich punktów. 
Niestety, projekt nie mógł zostać zre-
alizowany, gdyż w ogłoszonych dwóch 
przetargach padły kwoty ponad dwu-
krotnie wyższe, niż zakłada LBO – 200 
tys. zł. Dlatego też prezydent zdecydo-
wał o finansowaniu Gwiezdnej Areny 
z budżetu centralnego. Pieniądze z puli 
LBO, które nie zostały wykorzystane na 
ten cel, przeznaczono na dofinansowa-
nie innych zadań.

•  Przebudowa budynku dawnego kina 
„Ognisko” w Legnicy na potrzeby 
Europejskiego Centrum Kultury z salą 
widowiskowo-koncertową - 150 000 zł

•  Budowa rowerowego toru i placu 
zabaw pumptrack w rejonie 
skateparku (Park Bielański)  
650 000 zł

Z ŻYCIA MIASTA

 MILIONÓW NA DALSZY 
ROZWÓJ LEGNICY
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KULTURA

Legnicka smart 
biblioteka

Czytelnicy uzyskali dostęp do wielu nowości i bestsellerów, ale i star-
szych tytułów - z  beletrystyki, literatury faktu i  innych popularnych 
kategorii. Wystarczy, że na podstawie otrzymanego w bibliotece uni-
kalnego kodu założą konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wów-
czas wszystkie książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać na 
smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Oczywiście, za darmo. 

Aktywacja kodu następuje po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na 
stronie http://www.legimi.com/dbpw/. Następnie interesujące nas po-
zycje pobrać można bezpośrednio w aplikacji Legimi, zainstalowanej 
na naszym urządzeniu. W ramach zamówionego przez bibliotekę limi-
tu stron do przeczytania, każdy czytelnik wypożyczyć może dowolną 
liczbę książek. Kody będą ważne do końca 2017 roku.
- Usługa wypożyczania książek elektronicznych udostępniona została 
dzięki współpracy dolnośląskich bibliotek publicznych z firmą Legimi, 
jedyną, która oferuje dostęp do e-booków na zasadzie abonamentu. 
Wspaniałą pracę wykonali też informatycy z Urzędu Miasta. Czytel-
nicy mogą korzystać z ponad 16.000 tytułów najlepszych autorów - 
polskich i zagranicznych – mówi Anna Gątowska, dyrektor Legnickiej 
Biblioteki Publicznej. 

Pani dyrektor przypomina, że czytelnicy LBP od 
kilku już lat mają całodobowy dostęp do wirtualnej 

czytelni IBUK Libra, zawierającej ponad 3000 tytu-
łów książek, głównie naukowych, specjalistycznych 

i popularnonaukowych. Dostęp do portalu następuje po 
rejestracji na www.libra.ibuk.pl i wprowadzeniu otrzymanego od bi-
bliotekarza kodu. Czytelnik ma możliwość czytania zgromadzonych 
książek 24 godziny na dobę na domowym komputerze osobistym, ta-
blecie, czytniku i telefonie. 

Zaletą portalu są zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: za-
znaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie 
powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopedia-
mi PWN.
Kody dostępu do obu portali można uzyskać w każdej placówce Le-
gnickiej Biblioteki Publicznej. 

Legnicka Biblioteka Publiczna od stycznia 2017 r. daje swym klientom możliwość czytania książek bez wychodzenia z domu, w dowolnym 
miejscu. Nasza książnica udostępnia je poprzez przez portal Legimi.com. Bezpłatnie.

www.biblioteka.legnica.eu

NOWA 
PLATFORMA 
E-BOOKÓW!

Legnicka Biblioteka Publiczna od stycznia 2017 r. daje swym klientom możliwość czytania książek bez wychodzenia z domu, w dowolnym 
miejscu. Nasza książnica udostępnia je poprzez przez portal Legimi.com. Bezpłatnie.
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NASZE MIASTO 
SPORTEM STOI

Największą tegoroczną inwestycją sportową bę-
dzie zadaszenie trzech trybun (B, C, D) Stadionu 
Orła Białego w parku Miejskim, kończące rozbu-
dowę tego obiektu. Wartość prac wynosi ok. 2,9 
mln zł. W ramach tej inwestycji zostanie także 
zamontowane m.in. nowe nagłośnienie, nowy 
system monitoringu i  nowa tablica LED o  po-
wierzchni 24 m2. Zadaszenie trybun poprze-
dziło w roku 2016 wykonanie wysokiej jakości 
podgrzewanej murawy boiska. 

Kolejną znaczącą sferą na-
kładów na rozwój sportu są miejskie dotacje 
w ramach otwartych konkursów ofert na upo-
wszechniania sportu dzieci i młodzieży, do któ-
rych przystępują kluby i  stowarzyszenia. Na te 
cele w budżecie przeznaczono ponad 900 tys. zł. 
Rozwój i  wspieranie sportu wyczynowego do-
towane będą kwotą 200 tys. zł, która trafi do 
pierwszoligowego klubu piłki ręcznej mężczyzn 
MSPR Siódemka Miedź Legnica. 
750 tys. zł zostało przeznaczone na stypendia za 
wybitne osiągnięcia sportowe w  dyscyplinach 

indywidualnych i  zespołowych, które promują 
miasto jako ośrodek aktywnie wspierający roz-
wój sportu.
Prawie 180 tys. zł zasili organizację międzynaro-
dowych i krajowych imprez sportowych. W tym 
roku czekają nas m.in. Puchar Europy w Łucz-
nictwie (kwiecień), Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich (maj) 
i  Puchar Europy w  Nordic Walking (wrzesień-
-październik).

Budżet Ośrodka Sportu i  Rekre-
acji, który organizuje imprezy spor-

towe i  rekreacyjne na bardzo dużą 
skalę, wyniesie w  tym roku ponad 6,8 

mln zł. Przygotowuje on rocznie ok. 40 wielkich 
imprez (np. biegi, półmaraton, Turniej Kowali, 
Spływ Samoróbek, Imieniny Ulicy NMP itd.), 
w których uczestniczy ok. 30 tys. osób. OSiR za-
rządza 16 obiektami sportowo-rekreacyjnymi, 
a od tego roku stał się także zarządcą krytych 
basenów - Bąbelek (ul Mazowiecka 3) i Delfinek 
(ul. Polarna 1). 
Warto przy tym wiedzieć, że w legnickich klu-
bach sportowych zrzeszonych jest ok. 4 tys. 
zawodników. Absolutna ich większość to dzie-
ci i młodzież. Najpopularniejszą dyscypliną jest 
piłka nożna, którą uprawia ok.1500 osób. 

W tegorocznym budżecie Legnicy na wspieranie i upowszechnianie sportu, jego rozwój 
i inwestycje zaplanowana jest kwota ponad 11,8 mln zł. 

SPORT I REKREACJA
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Ponad półtora miliona złotych trafiło w latach 2015-2016 

do legniczan, którzy wymienili w swoich mieszkaniach lub domach 

ogrzewanie paliwem stałym na ekologiczne. Skorzystali oni z programu 

zwalczania tzw. niskiej emisji,  prowadzonego przez miasto.

W ramach programu miasto przeprowadziło 
także społeczne konsultacje i akcję 

edukacyjną oraz szczegółową inwentaryzację 
źródeł ciepła pochodzącego z paliwa stałego. 
Okazało się, że szkodliwe substancje emituje 

do atmosfery ponad 14,5 tys. różnych 
instalacji z około 8,5 tys. lokali mieszkalnych. 

Dominują wśród nich piece kaflowe (ponad 
11 tys. sztuk), ale są też kotły centralnego 
ogrzewania, kominki lub popularne „kozy”. 

Legnica walczy  
z zanieczyszczaniem powietrza

EKOLOGIA

Zmniejszenie negatywnego wpływu złej jako-
ści powietrza na środowisko i ludzkie zdrowie 
jest możliwe. Do końca 2016 roku mieszkań-
cy złożyli w  Urzędzie Miasta 511 wniosków 
o  dotację. Po ich weryfikacji miasto zawarło 
umowy z  361 wnioskodawcami na łączną 
kwotę 1.522.517,19 zł. Ta forma wsparcia 
realizowana była w  ramach projektu ograni-
czenia w  Legnicy niskiej emisji spalin KAW-
KA, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. 
Chociaż pod koniec ubiegłego roku Narodo-
wy i  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i  Gospodarki Wodnej zrezygnowały 
z dofinansowywania i kontynuacji programu 
KAWKA, w Legnicy nadal można brać udział 
w programie wymiany instalacji grzewczej na 
ekologicznie czystą. Środki na ten cel przewi-

dziane są w  budżecie. Miasto poszukuje też 
nowych rozwiązań wspierających walkę z ni-
ską emisją i będącym jej efektem smogiem. 
Z  inicjatywy prezydenta Tadeusza Krzakow-
skiego Rada Miejska przyjęła uchwałę zwal-
niającą z opłat w strefie płatnego parkowania 
właścicieli samochodów hybrydowych i elek-
trycznych. Miasto złożyło wniosek o  unijne 
dofinansowanie zakupu dla MPK ośmiu auto-
busów, w  tym czterech z  silnikami hybrydo-
wymi i czterech z ekologiczną norma spalania 
Euro 6. W ubiegłym roku prezydent Legnicy 
wystąpił też z  apelem do marszałka woje-
wództwa o  podjęcie przez sejmik uchwały, 
wprowadzającej prawne regulacje sprzyjające 
ochronie jakości powietrza. 
Przypomnijmy. Przestarzałe systemy ogrze-
wania, np. piece na paliwo stałe, powinny 

nadal być wymieniane na ekologiczne przez 
podłączanie się do miejskiej sieci ciepłowni-
czej, ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne 
albo odnawialne źródła energii (kolektory sło-
neczne czy pompy cieplne).

Każdy, kto jest zainteresowany trwałą wy-
mianą swojego źródła ciepła, może ubiegać 
się o  dofinansowanie w  wysokości do 45 
proc. kosztów całości inwestycji. W przypad-
ku osób, fizycznych, osób prawnych, przed-
siębiorców – do wysokości nie większej, niż 
5.000 zł, natomiast w  przypadku wspólnot 
mieszkaniowych – do 10.000 zł. Wystarczy 
złożyć odpowiedni wniosek, poparty doku-
mentacją przeprowadzonej inwestycji, w sie-
dzibie Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8) i po-
czekać na jego rozpatrzenie.
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z PRAC Rady 
Miejskiej Legnicy

Na styczniową sesję Rady Miejskiej trafiło aż 17 projektów uchwał. Wszystkie zostały przyjęte . Bogata też była tematyka,  
od m.in. ekologicznej, przez oświatową do planowania przestrzennego. 

Przyjęto zwalnianie z  opłat w  strefie płatnego 
parkowania właścicieli samochodów hybry-
dowych i  elektrycznych. Taka decyzja będzie 
wyraźnym sygnałem dla mieszkańców, promu-
jącym ekologię, wpisującym się w  miejską po-
litykę dbałości o  jakość powietrza i  zwalczania 
smogu.
Nowelizowana uchwała rozszerza jednocześnie 
strefę płatnego parkowania o ulicę gen. Henryka 
Dąbrowskiego. 
W pakiecie uchwał o charakterze oświatowym, 
na uwagę zasługuje ta o zamiarze przekształce-
nia Szkoły Podstawowej nr 9 poprzez likwidację 
jej filii przy ul. Krzemienieckiej.
W warunkach długotrwałego niżu demograficz-
nego, dalsze utrzymywanie tej filii staje się niera-
cjonalne. Duży, dobrze wyposażony, posiadający 
nowoczesną bazę sportową, świetlicę i  stołów-
kę budynek główny Szkoły Podstawowej nr 9 
przy ul Marynarskiej 31, jest w stanie pomieścić 
wszystkich uczniów w rejonie, także tych z filii. 
Zmiana nie wpłynie na stan zatrudnienia na-
uczycieli i pracowników administracyjno-obsłu-
gowych. 
W budynku dotychczasowej filii przy Krzemie-
nieckiej powstanie nowe przedszkole publiczne 
dla 250 dzieci. Można w nim również stworzyć 
żłobek.
Od 1 września br. zajęcia dydaktyczne Zespo-
łu Szkół Muzycznych z ul. Roosevelta 26 będą 
przeniesione do obecnego Gimnazjum nr 4 
w Zamku. Główna siedziba Zespołu Szkół Mu-
zycznych mieści się w Akademii Rycerskiej (ul. 

Chojnowska 2). Część zajęć od-
bywa się w  specjalnie do tego 
celu zaadaptowanej przed laty 
kamienicy przy ul. Roosevelta 
26. Warunki, jakie tam panują, 
nie zapewniają standardów, ja-
kich nauka w szkole muzycznej 
wymaga. W  celu polepszenia 
tych warunków nastąpi prze-
niesienie zajęć dydaktycznych 
do siedziby obecnego Gimna-
zjum nr 4 na Zamku Piastow-
skim, które zostanie wygaszone 
w sierpniu 2019 roku w związ-
ku z rządową reformą oświaty. 
W  tych okolicznościach bu-
dynek przy ul. Roosevelta 26 będzie mógł być 
przekazany na cele mieszkaniowe.
Na styczniowej sesji radni podjęli też kolejne 
decyzje związane z  gospodarką przestrzenną. 
Prezydent zarekomendował im dwa projekty 
uchwał: w  sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Ko-
skowickiej oraz planowanej obwodnicy połu-
dniowo–wschodniej, a także terenu położonego 
przy ul. Jaworzyńskiej i Wielogórskiej.
Powierzchnia obszaru objętego planowaniem 
w  rejonie Koskowickiej wynosi prawie 14 ha. 
Jego nowe przeznaczenie pozwoli na aktywiza-
cję inwestycyjną: m.in. wznoszenie budynków 
mieszkalnych jedno i  wielorodzinnych, obiek-
tów usługowych, elementów infrastruktury 

technicznej, enklaw zieleni czy atrakcyjnych 
przestrzeni rekreacyjnych.
Przeznaczony do zmiany funkcji zagospodaro-
wania obszar położony przy ul. Jaworzyńskiej 
i Wielogórskiej ma ponad 3,5 hektara. To teren 
m.in. dawnego Zespołu Szkół Rolniczych, które-
go budynki obecnie są dzierżawione przez Fun-
dację Wspierania Kultury Ruchu Ocelot. Do tej 
pory obiekt mógł spełniać tylko funkcje oświa-
towe. Fundacja wystąpiła o  ich uzupełnienie, 
gdyż zamierza poszerzyć swe zadania statutowe 
na terenie dzierżawionej nieruchomości o  pro-
mocję ochrony zdrowia oraz działalność z dzie-
dziny rehabilitacji medycznej i medycyny sportu. 
Należące do gminy działki położone na tym te-
renie zmienią swe funkcje z rolniczej na budow-
lane: budownictwo jednorodzinne i usługowe.
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LUDZIE

Marcin Niewiadomski z wykształcenia jest technikiem technologii żywności o specjalności ciastkarstwo. Wielu legniczan zna go jako pana 
Marcina, który piecze niesamowite i pyszne torty. Na co dzień jest jednak już od ośmiu lat strażnikiem miejskim.

Marcin tworzy zarówno zwykłe, 
jak i artystyczne wypieki i tylko z na-

turalnych składników. Przygotowanie 
prostego tortu zajmuje mu 1,5 godz. Więcej 

czasu - te większe i bardziej wymyślne. Jego 
największy tort weselny miał po rozstawieniu 
2,7 metra długości i 1,6 metra wysokości.
Każdy tort to wyzwanie. Zanim rozpocznie 
nad nim pracę wypytuje o pasje i zaintereso-
wania osoby, dla której ma on być upieczo-
ny. To pozwala mu wykonać niepowtarzalne 
dzieło. 
- Praca przy dekoracji ciast, a w szczególności 
tortów, jest niesamowicie wciągająca, daje mi 
możliwość ciągłego rozwoju, wprowadzania 
nowych rozwiązań, trendów, różnorodnych 

stylów, technik wykonywanych dekoracji. 
W tej dziedzinie są nieograniczone możliwości 
tworzenia ciast artystycznych. Nie ma nigdy 
końca - mówi. 
Często wzoruje się na trendach panujących 
w Stanach Zjednoczonych. Wspomina, że to, 
co u  nich jest obecnie modne, do nas przy-
chodzi dopiero po paru latach. - Pamiętam jak 
w latach 90. zobaczyłem u koleżanki reklamę 
przedstawiającą formy do wypieków różnych 
postaci bajkowych oraz ich dekoracje. Tę re-
klamę przywiozła jej ciocia z Ameryki. Jak to 
zobaczyłem, oszalałem z zachwytu. U nas nikt 
takich tortów na oczy nie widział – opowiada 
pan Marcin. 
Na zawodach cukierniczych potrafił zasko-

czyć oceniających, którzy czasami nie wierzyli, 
że jego słodkości są naprawdę do jedzenia. Na 
swoim koncie ma wygraną w ogólnopolskim 
konkursie na najlepszego cukiernika. Wielo-
krotnie stawał również na podium w konkur-
sach cukierniczych Dolnego Śląska. Marcin 
nie kryje swojej cichej nadziei, że kiedyś jego 
syn pójdzie w ślady ojca i poczuje pasję do cu-
kiernictwa. 
- Mam odpowiedzialną i  szanowaną przez 
ludzi pracę w Straży Miejskiej. Każdego dnia 
z całą załogą staramy się jak najlepiej zadbać 
o  bezpieczeństwo mieszkańców. Kiedy jed-
nak wracam do domu, staram się zadbać 
o przyjemności ich podniebienia. Takie 
dwa w jednym.

Pracuje w  zespole ds. planowania, nadzoru 
i kontroli służb patrolowych. Planuje więc zada-
nia dla strażników miejskich, związane z ochro-
ną porządku publicznego. Po godzinach rozwija 
swoją pasję i tworzy cukiernicze cuda. Piekł już 
torty m.in. dla papieża Jana Pawła II, dla prezy-
denta Lecha Wałęsy czy też na 45-lecie Huty 
Miedzi Legnica.

Zamiłowanie do pieczenia odkrył w  sobie już 
w  dzieciństwie. - Jako najmłodszy syn, bardzo 
dużo czasu spędzałem z mamą w kuchni, poma-
gając jej w  różnych czynnościach kulinarnych. 
Szczególnie uwielbiałem wyjadać wszystkie 
słodkości. Zawsze powtarzałem, że jak dorosnę, 
zostanę kucharzem lub cukiernikiem – wspomi-
na Marcin. 

Pierwszy tort, w kształcie zegara, upiekł na syl-
westra, gdy był nastolatkiem. Spędził przy nim 
prawie cały dzień, ale efekt był zdumiewający. 
Nie zawsze jednak było tak różowo. Marcin 
wspomina chociażby swoje 18 urodziny. - Robi-
łem dla siebie tort jeszcze w dawnym Horteksie. 
Po zakończeniu niosłem go do chłodni. Podczas 
otwierania drzwi tort spadł na ziemię. Byłem 
zszokowany, ale musiałem szybko wziąć się 
w garść i upiec nowy. Nigdy tego nie zapomnę. 

STRAŻNIK ARTYSTASTRAŻNIK ARTYSTA

Słodka pasja 
strażnika miejskiego
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PODRĘCZNE INFORMACJE

CO I GDZIE W URZĘDZIE MIASTA

 ■ Wydział Środowiska i Gospodarowania  
Odpadami (tel. 76 72 12 340)
m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny 
poziom hałasu, zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów, rejestracja psów ras agresywnych, deklara-
cje „śmieciowe”, harmonogramy wywozu odpadów, 
edukacja w dziedzinie segregacji odpadów.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nierucho-
mości, 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-wycho-
wawczymi. 

 ■ 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, wypisy 
z dokumentów państwowych. 

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
(tel. 76 72 12 310) 
m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, przekształcanie 
użytkowania wieczystego w prawo własności, dzier-
żawa 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 miej-
scowego, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach 
zabudowy, pozwolenia na budowę, rozbiórkę, na 
zmianę sposobu użytkowania obiektu lub lokalu.

 ■ Wydział Oświaty Kultury i Sportu 
 (tel. 76 72 12 230) 
m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, akty 
założycielskie, rejestracja klubów sportowych, upo-
wszechnianie kultury fizycznej i turystyki, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Urząd Stanu Cywilnego  
(tel. 76 72 33 375), ul. Chojnowska 2
m.in.: zgłaszanie urodzin dziecka, zgonów, zawieranie 
związków małżeńskich.

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 275) 
m.in.: ewidencja działalności gospodarczej, uzyskiwa-
nie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wyrabianie do-
wodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści (tel. 76 72 33 301), ul. Zielona 13 oficyna 
m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i po-
wyżej dla celów pozarentowych, zatrudnieniowych, 
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, wydawanie kart 
parkingowych dla niepełnosprawnych, zaświadczenia 
uprawniające do ulg w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

LEGNICA

PUNKTY
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

LEGNICA, UL. WITELONA 8 
CZYNNE

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 8-16

LEGNICA, UL. KOŚCIUSZKI 38 
CZYNNE

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
W GODZ. 8-16

www.poradyprawnelegnica.pl

ul. Witelona 8 - przyjmują: radca prawny i adwokat (tel. 76 72 33 100 w. 44)
ul. Kościuszki 38 - przyjmują: radcy prawni, adwokaci  
z Fundacji Badań Nad Prawem (tel. 76 72 33 173, w. 44)

telefony alarmowe

31 marca 2017 r. upływa termin opłaty za 
użytkowanie wieczyste gruntu. Wysokość 
indywidualnej należności wynika z  zapisów 
w akcie notarialnym lub dokonanego wypo-
wiedzenia wysokości opłaty. 
Trzeba pamiętać, że w  przypadku zbycia 
użytkowania wieczystego opłata wiąże no-
wego użytkownika oraz, że istnieje możliwość 
ustalenia innego terminu zapłaty, nieprzekra-
czającego danego roku kalendarzowego, pod 
warunkiem złożenia wniosku nie później, niż 
14 dni przed upływem terminu płatności.
W przypadku przedsiębiorców, zgodnie z art. 
10 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, wnioski są rozpatrywane z  uwzględ-
nieniem przepisów o  pomocy publicznej. 
Użytkownicy wieczyści, będący przedsię-
biorcami, wraz z wnioskiem zobowiązani są 
przedłożyć formularz informacji określony 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 
marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 
311 ze zmianami).
Osobom fizycznym, których dochód mie-

sięczny na jednego członka gospodarstwa do-
mowego nie przekracza 50 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w  gospodarce 
narodowej w  roku poprzedzającym rok, za 
który opłata ma być wnoszona, prezydent 
Legnicy udziela 50-procentowej bonifikaty, 
jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wy-
korzystywana na cele mieszkaniowe. Z wnio-
skiem o  bonifikatę należy wystąpić przed  
31 marca każdego roku.

Opłaty należy wnosić bez uprzednich we-
zwań do kasy Urzędu Miasta Legnicy lub na 
rachunek: Urząd Miasta Legnica PKO S.A. 
I O/ Legnica: 
-  grunt Gminy Legnica nr:  

77 1240 1473 1111 0000 2521 2053
-  grunt Skarbu Państwa nr:  

54 1240 1473 1111 0000 2521 2079
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków 
dostępne są na stronie internetowej www.
legnica.eu w zakładce Biuletyn Informacji Pu-
blicznej - podatki i opłaty lokalne.

PŁACIMY ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

• Policja     997   112  76 876 15 10

• Straż graniczna  76 87 76 200

• Straż pożarna    998  76 8523661

•  Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
– Pogotowie Ratunkowe    999  112  76 871 32 86

• Straż Miejska    986  76 72 33 180

•  Powiatowe Centrum Zarządzania   76 72 21 392 
Kryzysowego   76 86 22 021

• 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



AUKCJA 
OBRAZU
W RAMACH PROJEKTU 
MAGICZNA LEGNICA

CZTEREJ ARTYŚCI - JEDEN OBRAZ
Magiczna Legnica to wyjątkowy projekt 
inspirowany twórczością legniczanina, 
Jarosława Jaśnikowskiego. Artysta za-
prosił czołowych twórców magicznego 
realizmu: Edwarda Szuttera, Marcina 
Kołpanowicza i Jacka Szynkarczuka, by 
wspólnie stworzyć obraz symbolizują-
cy jego rodzinne miasto.  

Legnica stała się posiadaczem dzie-
ła sztuki, które zostanie wystawione 
na aukcję. Dochód zasili stypendial-
ne konto wspierające młode talenty 
w dziedzinie nauki i sztuki. Stypendia przyznawane będą zdolnym legniczanom 
przez niezależną kapitułę, powołaną przez Sempre Arte Stowarzyszenie Przyja-
ciół Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. Patronat nad projektem objął prezydent 
Tadeusz Krzakowski.  

Właścicielem obrazu może stać się osoba fi zyczna, fi rma lub instytucja, która weźmie udział 
w aukcji. Jej przeprowadzenie zaplanowano na marzec 2017 roku, a szczegółowe informacje - 
na stronie miasta www.legnica.eu oraz na facebook/MiastoLegnica. 
Już dziś można zgłosić swój udział w aukcji: obraz@legnica.eu.

Wspieranie młodych talentów 
pod patronatem prezydenta Legnicy 
Tadeusza Krzakowskiego


