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Nie lada atrakcja czeka mieszkańców i  turystów w  legnickiej 
palmiarni. W dniach 9-11 czerwca odbędzie się tam Festiwal 
Roślin Owadożernych. 
To niezwykle malownicze, zabytkowe miejsce zamieni się w ist-
ny „owadożerny” raj. Organizatorzy przygotowują wiele nie-
spodzianek. Będzie wystawa roślin owadożernych (nawet kilka 
tysięcy egzemplarzy). Zobaczymy i poznamy najwyższe kaptur-
nice, dorastające nawet do metra wysokości, najbardziej głodne 
dzbaneczniki, które potrafią upolować nawet mysz lub nie-
wielkiego ptaka i wiele więcej. Miłośnicy botaniki będą mogli 
uczestniczyć w targach roślin owadożernych, posłuchać porad 
specjalistów i kolekcjonerów oraz zobaczyć pokazy karmienia 
roślin. Będzie też kiermasz ciekawych roślin nieowadożernych.
Organizatorzy festiwalu to Urząd Miasta Legnicy i firma Rora-
ima Świat Roślin Owadożernych.

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.

Prezydent na Wielkanoc  str. 3

Konwent samorządowców regionu   str. 4

Akademia tętniąca życiem   str. 5

Nowości inwestycyjne   str. 6

Młoda filmowa Legnica   str. 7

Nasze profile   str. 8

Żółte Poziomice   str. 9

Rusza LBO 2018   str. 10-11

Wybudowano w Legnicy  str. 12

Strażnik z pasją   str. 13

Pożegnanie pierwszego biskupa   str. 14

Z prac Rady Miejskiej   str. 15

Szewach Weiss w Legnicy   str. 16-17

Strefa Seniora   str. 18

Jeden procent czyni cuda   str. 19

Spotkanie Kobiet   str. 20

MAGNOLIE ZAMIAST 
CHORYCH JABŁONI 
Z uwagi na bardzo zły stan zdrowot-
ny i brak rokowań na dalszy rozwój 
pięciu jabłoni, rosnących na placu 
Powstańców Wielkopolskich, Dol-
nośląski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków wydał zezwolenie na ich 
usunięcie.
Drzewa stanowiły realne zagroże-
nie bezpieczeństwa przechodniów. 
W  swych koronach miały bardzo 
dużo posuszu gałęziowego, świad-
czącego o niekorzystnych zmianach 
w  systemach korzeniowych. To ko-
lejne powody, dla których zostały 

wycięte. Usunięte jabłonie zastąpią 
krzewy. 
- Ze względu na zabytkowy, sakralny 
i  reprezentacyjny charakter terenu, 
do nasadzeń kompensacyjnych wy-
braliśmy Magnolię gwiaździstą (Ma-
gnolia stellata) – wyjaśnia ogrodnik 
miejski, Henryka Zdziech. - Krzew 
ten kwitnie bardzo obficie, kwiaty są 
koloru białego i wydzielają przyjem-
ny, silny zapach. Nie bez znaczenia 
jest także fakt, że magnolia gwiaździ-
sta kwitnie najwcześniej ze wszyst-
kich magnolii, od początku kwietnia. 

Trwa remont mostu nad rzeczką 
Młynówką przy ul. Hodowców. Pra-
ce zakończą się w czerwcu. Koszt to 
około 250 tys. zł. 
Podczas robót wymieniona zostanie 
izolacja płyty mostowej, wyremon-
towane będą belki nośne i podpory 
oraz zamontowane nowe barierki. 
Wzmocniona zostanie także skarpa 
i dno rzeki. 

OWADOŻERCY  
w palmiarni

Remont mostu 
nad Młynówką
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TYTUŁEM WSTĘPU

LEGNICA 
DOBRYCH LUDZI

Niezwykłym wydarzeniem była w Legni-
cy wizyta profesora Szewacha Weissa, 
polityka, byłego ambasadora Izraela 
w Polsce. Ktokolwiek miał przyjemność 
uczestniczenia w spotkaniu z tym wielkim 
człowiekiem, doznał z pewnością tego, 
czego brakuje nam w dobie mediów spo-
łecznościowych – prawdziwego i bliskiego 
kontaktu z autorytetem naszych czasów.

Szewach Weiss, zapytany o internet 
i nowe technologie, z charakterystycznym 
mrugnięciem okiem powiedział: „Tak, 
mam konto na Facebooku, ale nigdy go nie 

widziałem. Wiem, co to tweet, ale nigdy 
go nie robiłem...”. Podczas konferencji 
prasowej z lokalnymi dziennikarzami 
powiedział: 
„Czuję to dobro, które jest w was”. 
Siedzieliśmy jak zaczarowani… 
Żal było przerywać, a my z każdym 
słowem czuliśmy się lepszymi ludźmi.

Z jednej strony mam świadomość, że 
takich doznań nie będzie miał odbiorca 
w świecie wirtualnym, z drugiej jednak 
strony - ufam, że nowoczesne środki prze-
kazu pozwalają młodym ludziom poznać 

niewątpliwy geniusz izraelskiego polityka. 
Polecam zatem relację ze spotkania z pi-
sarzem, który został w Legnicy przyjęty 
niezwykle ciepło. Jestem dumna z mojego 
miasta, które w opinii kolejnego ważnego 
gościa, jest miejscem kulturowej tolerancji.

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

Drodzy Legniczanie!

Radosny okres Świąt Wielkanocnych 
przynosi ze sobą głębokie refleksje nad 
istotą bytu człowieczego, otwiera też  

w sercach optymizm i nadzieję. 
Niech te Święta przyniosą nam wszyst-
kim wytchnienie od codziennych obo-

wiązków i radość z rodzinnych spotkań. 

Życzę pogody ducha, zdrowia oraz  
spełnienia marzeń i oczekiwań.  

Niech świąteczny nastrój wyzwoli w nas  
życzliwość dla innych ludzi. 

Wesołych Świąt!

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy
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Samorządowy konwent w Legnicy
Ponad 30 szefów samorządów przybyło do legnickiej Akademii Rycerskiej (28 lutego br.), by wziąć udział w Konwencie Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Gospodarzem był prezydent Tadeusz Krzakowski. 

To już drugie samorządowe forum poświęcone 
najważniejszym problemom subregionu, prze-
prowadzane w  takiej formule. Pierwsze odbyło 
się we wrześniu 2016 r. w Głogowie, a kolejne 
planowane jest na maj-czerwiec w Polkowicach. 
W  trakcie legnickiej debaty samorządowej po-
ruszana była m.in. problematyka: wdrażania 
reformy oświatowej na Dolnym Śląsku, zmian 
w  ustawie o  ochronie przyrody w  kontekście 
przepisów ustawy o ochronie zabytków, zamie-
rzeń WFOŚiGW we Wrocławiu, w tym progra-
mu ograniczenia niskiej emisji na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego oraz naboru wniosków 
na dofinansowanie z funduszy UE w 2017 r. 

Gospodarz konwentu, Tadeusz Krzakowski pod-
kreślił skuteczność samorządowych działań 
kolegialnych oraz potrzebę konsultacji i współ-
działania z administracją państwową. 

- To niezwykle cenne spotkanie. Uważam ten 
konwent za najbardziej dynamiczny i  mery-
toryczny – mówił wojewoda Paweł Hreniak. 
– Wsłuchuję się w  głos naszych samorządów, 
zwłaszcza w  kontekście reform wdrażanych 
w  kraju, takich jak oświatowa czy dotycząca 
służby zdrowia. 
- Cieszę się, mogąc uczestniczyć w tak ważnym 
forum wymiany doświadczeń – powiedział mar-
szałek Cezary Przybylski. – Uczymy się siebie na-
wzajem.
Marszałek wraz z dyrektor Departamentu Fun-
duszy Europejskich UMWD Magdaleną Bed-
narską-Wajerowska poinformowali, że do końca 
stycznia br. wnioskodawcy, głównie samorzą-
dowi, zgłosili ponad 4800 wniosków o  unijne 
dofinansowanie różnych przedsięwzięć. W  tym 
czasie podpisano umowy na 821 projektów 
o  wartości 2,8 miliarda złotych. – To ogromne 
i  rosnące zainteresowanie – podkreślił Cezary 
Przybylski.

Dobre wiadomości dla samorządów przywiózł 
do Legnicy prezes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, Aleksander Marek Skorupa. Fun-
dusz postanowił wznowić realizację programu 
zwalczania niskiej emisji. Budżet projektu to 50 
mln zł w  ciągu dwóch lat. Samorządy znowu 
będą mogły występować m.in. o dofinansowanie 
dla swoich mieszkańców do wymiany przesta-
rzałych źródeł ciepła na ekologiczne. 
Dolnośląski Kurator Oświaty, Roman Kowalczyk 
powiedział, że już ponad połowa dolnośląskich 
samorządów złożyła do zaopiniowanie projekty 
własnych uchwał oświatowych. – Chcemy mieć 
wspólnie stworzoną optymalną sieć reformowa-
nego szkolnictwa, ale szanujemy kompetencje 
i odpowiedzialność samorządów – powiedział. 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, Barbara 
Nowak-Obelinda, przestrzegała właścicieli nieru-
chomości objętych nadzorem konserwatorskim 
przed wycinaniem drzew. – Wprawdzie zmieniło 

się prawo dotyczące ochrony przyrody, ale nie 
zmieniła się ustawa chroniąca zabytki. 
- To bardzo pożyteczne i cenne spotkanie – po-
wiedziała burmistrz Prochowic Alicja Sielicka. – 
W ciągu jednego dnia mogliśmy otrzymać bądź 
zweryfikować dziesiątki ważnych informacji 
z tak wielu dziedzin działania samorządu. 

SAMORZĄD
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KULTURA

ZAPRASZAMY TU KAŻDEGO 
LEGNICZANINA

W minionym roku w odrestaurowa-
nych salach Królewskiej i Maneżowej 
odbyły się 84 wydarzenia artystycz-
ne i komercyjne. To sukces? 
- Zdecydowanie tak. Po przekazaniu tych sal 
okazało się, jak bardzo były one potrzebne. 
Cieszymy się, że miejsca te są wykorzystywa-
ne tak szeroko – od uroczystych spotkań po 
rozrywkowe widowiska. LCK organizuje wiele 
wydarzeń kulturalnych. Bywały dni, że mieli-
śmy tu po trzy wydarzenia dziennie.

Jak postrzegają te sale artyści?

- Bardzo pozytywnie. Wprawdzie są grupy ar-
tystów mocno przyzwyczajonych do takiego 
entourage`u, jak np. wykonawcy Narodowego 
Forum Muzyki, których nota bene bez tych sal 
nie mielibyśmy szansy i możliwości gościć, ale 
dla innych bywają one zaskoczeniem. Ostat-
nio w Sali Maneżowej koncertowała Marika. 
Oszołomiona tym miejscem stwierdziła na 
koniec, że właśnie takiego wyjątkowego oto-
czenia potrzebowała do zaprezentowania no-
wego etapu swojej twórczości, która wymaga 
oprawy innej, niż dotychczas. Poza tym wresz-
cie mamy miejsce na komfortowe garderoby 
dla artystów, na bufet, szatnię i  przestronny 
hol, w  którym możemy przyjąć widzów czy 
słuchaczy.

A mieszkańcy? 

Dobrze się tutaj czują. Chętnie uczestniczą 
w  wydarzeniach. Bywanie w  tym miejscu 
wchodzi im w  nawyk. I  tak być powinno. 
Mamy świadomość, że udostępniamy najpięk-
niejszy obiekt w mieście. To dziedzictwo, które 
jest naszą wspólną własnością. Dlatego naszą 
ambicją jest zaprosić tu każdego legniczanina. 
Jak? Oczywiście ciekawymi propozycjami. 

Jaką przygotowujecie ofertę, żeby 
było jeszcze bardziej atrakcyjnie?
Nareszcie zyskaliśmy stałe miejsce dla na-
szych cykli koncertowych - Blues Day i  Jazz 
Day, które do tej pory musieliśmy realizować 
poza Akademią Rycerską. Rozszerzamy ofertę 
o kolejne - Classic Day, prezentujący muzykę 
klasyczną, a  także Off Day i  Hip Hop Day. 
Dwa ostatnie, wnoszące nowe brzmienia, al-
ternatywne nurty, kierujemy szczególnie do 
młodych odbiorców. Popularyzujemy sale na 

wiele innych sposobów. Mam na myśli zwie-
dzanie ich z  przewodnikami, impresariaty, 
udostępnianie do innych wydarzeń, jak np. 
niedawne spotkanie gimnazjalistów z  Wal-
demarem Krzystkiem. W  perspektywie ma-
rzy mi się np. „nocna Akademia”, czyli nocna 
akcja dla dzieci, wzorem istniejących w  wie-
lu miastach nocy w  bibliotekach, muzeach, 
zamkach oraz szereg innych pomysłów dla 
najmłodszych i dorosłych. 

Akademia to nie tylko te dwie sale…

Cały gmach dawnej Akademii Rycerskiej od-
zyskał blask i jest to powód do dumy. Mamy 
się czym pochwalić jako miasto i  wykazać 
jako Legnickie Centrum Kultury. Proponuję 
przy tej okazji na nowo odkryć także wspa-
niałą wystawę Muzeum Miedzi poświęconą 
historii tego obiektu. Robi wrażenie również 
odrestaurowany dziedziniec, który tym bar-
dziej zamierzamy wykorzystywać w  sezonie 

letnim. Liczę, że planowany majowy koncert 
Comy na dziedzińcu też przeniesie słuchaczy 
w inny wymiar. 

Rozmowa z Justyną Teodorczyk, zastępcą dyrektora Legnickiego Centrum Kultury
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W PARKU BIELAŃSKIM 
POWSTANĄ PUMPTRACKI

Opracowany już został program 
funkcjonalno-użytkowy tej inwe-
stycji. Wcześniej był on konsulto-
wany z  osobami uprawiającymi 
ten, dość ekstremalny rodzaj sportu. 
Obecnie trwają prace przetargowe 
związane z dokumentacją i budową 
obiektów. 

Czym jest pumptrack? To asfaltowy 
tor rowerowy, składający się z gar-
bów, zakrętów profilowanych oraz 
małych „hopek”, ułożonych w takiej 
kolejności, by możliwe było rozpę-
dzanie się i utrzymywanie prędkości 
bez pedałowania. Przeszkody toru 
wraz z zakrętami tworzą zamkniętą 

pętlę, po której można jeździć w obu 
kierunkach. Dla maksymalnego 
wykorzystania terenu projektuje się 
liczne odnogi i  alternatywne linie 
przejazdu. 
Rowerowe place zabaw służyć 
będą zarówno początkującym, jak 
i  zaawansowanym użytkownikom 

w  doskonaleniu techniki jazdy na 
rowerze. Różnorodność torów za-
chęcać będzie do uprawiania róż-
nych odmian kolarstwa przez dzieci, 
młodzież, dorosłych i  seniorów. To 
prosty i  przyjemny sposób na ak-
tywność sportową bez względu na 
wiek. 
Place zabaw pumptrack, wykonane 
w specjalnej technologii mineralno-
-asfaltowej, umożliwią korzystanie 
z obiektu nie tylko rowerzystom, ale 
także deskorolkarzom, rolkarzom 
czy miłośnikom jazdy na hulajno-
gach. Możliwa tu będzie organizacja 
treningów, warsztatów, szkoleń, za-
wodów czy innych wydarzeń o cha-
rakterze sportowym i rekreacyjnym. 
Legnickie tory pumptrackowe po-
wstaną przy skateparku, pomiędzy 
osiedlem mieszkaniowym a ogród-
kami działkowymi. Istnieje możli-
wość dojazdu tam samochodem 
od al. Piłsudskiego czy ul. Kosko-
wickiej. Będą wyposażone w oświe-
tlenie, ławki, pojemniki na śmieci 
i monitoring. 

Trwa budowa układu komunikacyjnego 
w  obszarze aktywizacji gospodarczej 
i  społecznej między ul. Wrocławską, 
Zieloną, Jordana i Orła Białego (II etap). 
Koszt inwestycji to około 622 tys. zł. 

W  ramach tego zadania wzdłuż 
powstającego budynku MPoint 
budowane są drogi wewnętrzne, 
chodniki i  miejsca parkingowe, 
a także trawniki i elementy małej 
architektury. Termin zakończenia 
prac - latem tego roku. Przetarg 
na tę inwestycję wygrała w lutym 
br. firma Budrim. 
Przypomnijmy, że w  minionym 
roku w  tym rejonie, w  okolicach 
powstałego gmachu Urzędu 
Skarbowego, miasto zbudowało 
nowe drogi, parkingi, chodniki 
i skwery. 

Wśród kilkudziesięciu dodatkowych tegorocznych zadań inwestycyjnych, zaproponowanych przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 
w budżecie, znalazła się budowa dwóch rowerowych placów zabaw pumptrack. Powstaną w sąsiedztwie skateparku jeszcze w tym roku. 

Kolejne inwestycje przy Wrocławskiej

INWESTYCJE

Przykładowe rozwiązania PUMPTRACKÓW
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W PARKU BIELAŃSKIM 
POWSTANĄ PUMPTRACKI

Artystycznym opiekunem projektu został legni-
czanin, wybitny scenarzysta i reżyser Waldemar 
Krzystek. Patronat honorowy sprawuje prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. Obaj panowie spotka-
li się z uzdolnioną młodzieżą, przekonując ją do 
podjęcia się nowego wyzwania.
„Nakręceni na Legnicę” to projekt, który ma po-
kazać, jak wielki potencjał filmowy posiada mia-
sto. Co roku gościmy przynajmniej jedną ekipę 
filmową, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Le-
gnica to miasto rodzinne wielu znanych aktorów 
i reżyserów. Mieszka tu również wielu młodych, 
zdolnych ludzi, którzy stawiają pierwsze kroki 
w filmowym świecie. Teraz właśnie oni otrzyma-
ją swoją szansę.

Projekt ma niestandardową formułę konkur-
sową. Chodzi o wybór najlepszych filmów pro-
mujących nasze miasto z tematem przewodnim 
„Nie bądź Januszem. Odkryj Legnicę”. Film trze-
ba wymyślić, nagrać, zmontować i zaprezento-
wać. W czerwcu uczestników warsztatów czeka 

finał i  atrakcyjne nagrody. Warsztaty filmowe 
dla gimnazjalistów poprowadzą znane już ze 
swej wiedzy i dorobku artystycznego uczennice 
klasy medialnej V Liceum Ogólnokształcącego 
w Legnicy – Karolina Kałakajło i Wiktoria Wle-
klik. Decydujący głos będzie należał do mistrza 
Waldemara Krzystka.
- Już po drugiej klasie I LO w Legnicy, którego 
byłem absolwentem, wiedziałem że chcę zostać 
reżyserem – mówił w rozmowie z młodzieżą. - 
To była naprawdę rzadka wówczas decyzja, ale 
całą dalszą edukację właśnie jej podporządko-
wałem. W  bibliotece publicznej przeczytałem 
wszystkie książki o filmie. Teraz młodzi dyspo-
nują łatwo dostępnym, często profesjonalnym 
już sprzętem. Macie więc środki, macie też 
pomysły i wsparcie. Ja już nie muszę was spe-
cjalnie „nakręcać”. Jesteście twórczy i  aktywni. 
Wytrwajcie w tym. Wystarczy mieć oczy szero-
ko otwarte, by znaleźć temat, zdecydować, czy 
ma to być film dokumentalny, czy fabularny, 
stworzyć zespół – ekipę podobnie myślących 
ludzi. Jeśli do tej pory kręciliście filmy dla siebie, 
to teraz zróbcie to dla innych. Dowiecie się, czy 
inni podzielają wasze poglądy, mają podobne 
sposoby widzenia rzeczywistości.
Prezydent Tadeusz Krzakowski zachęcał z  ko-
lei młodych filmowców, by nie ulegali rozlanej 
w  internecie złudniczej manierze hejtowania 
wszystkiego. – Bądźcie na tyle odważni, by po-
kazywać pozytywnych ludzi, zjawiska, zdarze-
nia, fakty. Legnica warta jest takich filmów – po-
wiedział.

Prawie dwustu legnickich uczniów 
trzecich klas gimnazjalnych uczestniczyło 
w spotkaniu inaugurującym projekt pn. 
„Nakręceni na Legnicę” (15 marca) w Sali 
Maneżowej Akademii Rycerskiej. To młodzi 
ludzie interesujący się tworzeniem fi lmów. 

Miasto warte fi lmu

FILMOWA LEGNICA
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Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

Przygotowaliśmy projekt „Legnica – discover 
it again”, w  którym chcemy Wam pokazać te 
wszystkie cudowne miejsca oraz zachęcić do od-
krycia legnickich zabytków na nowo. Zaprezen-
tujemy je w niestandardowy sposób, posługując 
się dronem. Dzięki temu z bardzo bliska zobaczy-
my to, co trudno dostrzec z ziemi.

W  pierwszym filmie, który możecie zobaczyć 
na naszym oficjalnym profilu Miasto Legnica 
na Facebooku oraz Youtubie, skupiliśmy się na: 
Kościele Marii Panny, auli w I Liceum Ogólno-
kształcącym, Teatrze Modrzejewskiej, dawnej 
loży masońskiej w Legnickiej Bibliotece Publicz-
nej, Sali Królewskiej w Akademii Rycerskiej, ka-
plicy zamkowej w Zamku Piastowskim oraz auli 
w  Centrum Kształcenia Zawodowego i  Usta-
wicznego.
Każde z  tych miejsc ma historię, którą warto 
poznać. Kościół Ewangelicki Marii Panny, nazy-
wany również kościołem Mariackim, należy do 
najstarszych na Śląsku. W  latach 1905-1906 
świątynię wyposażono w jeden z największych 
w Polsce zespołów witraży o łącznej powierzch-
ni 300 m². 
Niesamowite wrażenie robi również aula w I Li-
ceum Ogólnokształcącym. Gmach szkoły pełnił 
w XIII wieku rolę klasztoru dominikanów. Póź-
niej przeniesiono do niego siostry benedyktynki, 
a następnie stacjonowały w nim wojska napole-
ońskie. W roku 1886 podjęto decyzję o umiesz-
czeniu tu szkoły. 
W  filmie pokazujemy również scenę oraz wi-
downię Teatru Modrzejewskiej, który powstał 
w  latach 1841-42 według projektu Carla Fer-

dinanda Langhansa, m.in. twórcy teatrów we 
Wrocławiu, Szczecinie i Lipsku. Do dziś zacho-
wał się pierwotny układ widowni i  jej klasycy-
styczne ornamenty.
Zwiedzimy również budynek dawnej loży ma-
sońskiej, gdzie obecnie mieści się Legnicka 
Biblioteka Publiczna. Kolejnym punktem jest 
Sala Królewska w Akademii Rycerskiej, otwar-
ta w  2016 roku, uważana przez specjalistów 
za jedno z najpiękniejszych na Dolnym Śląsku 
reprezentacyjnych wnętrz. 
Nie mogliśmy pominąć kaplicy zamkowej 
w  Zamku Piastowskim, jednym z  pierwszych 
murowanych warowni na ziemiach polskich. 
Ostatnim punktem jest aula w Centrum Kształ-
cenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie daw-
niej mieściło się seminarium nauczycielskie. 
Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, musicie to 
koniecznie nadrobić. Na naszym profilu na Fa-
cebooku obejrzało go już prawie trzynaście ty-
sięcy osób. Dziękujemy za wiele miłych słów. 
Kolejny film w ramach projektu „Legnica – di-
scover it again” już w przygotowaniu.

Legnica - odkryj ją na nowo!
Rynek, park Miejski, śledziówki, legnicka Katedra – to miejsca, które bardzo dobrze znamy 
i odwiedzamy najczęściej. Są jednak takie, do których nie mamy dostępu na co dzień, 
a które trzeba koniecznie zobaczyć. Nie tylko mają one niezwykłą historię, ale również 
zachwycają wyglądem.

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZEZDJĘCIE MIESIĄCA
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Z ŻYCIA MIASTA

Obie inwestycje nagrodzono Żółtą Poziomicą. To trofeum zorganizo-
wanego po raz pierwszy konkursu pod hasłem Legnickie Prezentacje – 
Architektura 2016. Przygotowany przez grupę „Skupień i  przyjaciele”, 
odbył się on w Legnickiej Bibliotece Publicznej 10 marca. Nagroda pu-
bliczności również trafiła w ręce projektanta domu przy ul. Okrężnej 3C 
i 3D - Bartosza Kościelnego.
Pomysłodawca konkursu, legnicki architekt Jerzy Skupień, zaprezento-
wał 13 obiektów ukończonych w 2016 r., wybranych spośród kilkuset 
zrealizowanych w mieście inwestycji. Były wśród nich budynki mieszkal-
ne, użyteczności publicznej i przemysłowe.

- W Legnicy każdego roku powstaje wiele bardzo 
ciekawych architektoniczne obiektów – powiedział 
Jerzy Skupeń. – Warto więc je premiować środo-
wiskowymi wyróżnieniami i promować najlepsze 

projekty legnickich architektów. 

Oto ubiegłoroczne realizacje, 
które wzięły udział w pierwszych 
legnickich prezentacjach architektonicznych:

1. Remont i modernizacja Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska,
2. Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy (WORD), ul. Bydgoska 30,
3. Hala Bionovo, ul. Nowodworska 7,
4. Komenda Miejska Policji, ul. Staffa 2,
5. Hala firmy C+P Systemy Meblowe Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 293,
6. Dom, ul. Okulickiego 25, 27, 29,
7. Dom, ul. Pileckiego 36, 38,
8. Budynek, ul. Powstańców Warszawy 18,
9. Budynek, al. Rzeczypospolitej 112 a, 112b,
10. Budynek, ul. Wrocławska 41,
11. Dom, ul. Okrężna 3C i 3D,
12. Wytwórnia Mas Bitumicznych Budimex, ul. Złotoryjska,
13. Hala SCS Polska Sp. z o.o., ul. Jaworzyńska 260.

Dom przy ul. Okrężnej 3C i 3D, zaprojektowany przez Bartosza Kościelnego oraz Hala Bionovo 
przy ul. Nowodworskiej 7, autorstwa zespołu Sankon s.c. (Adam i Alicja Santorowscy) 
to – zdaniem architektów - najlepsze legnickie realizacje 2016 roku. 

Dobra architektura 2016
          NAGRODZONA

- To zwycięzca głosowania architektów i publiczności 
na najładniejszy budynek 2016 roku, czyli jeden z dwu 
bliźniaczych budynków mieszkalnych przy Okrężnej 
3C i 3D - dzieło Bartosza Kościelnego. Od zabudowy 
ulicy wyróżnia się vitrolitem na całą szerokość klatki 
schodowej i uskokowymi tarasami od przytulnego 
podwórza. Całość wieńczy czarna dachówka zakładkowa 
i czarna blacha na rąbek stojący w mansardach od 
strony podwórza. Elegancja i styl.

- Hala biurowo-magazynowa fi rmy Bionovo, zajmującej 
się od dwudziestu lat dostawami najnowocześniejszej 
technologii biochemicznej dla medycyny i farmacji. 
Piętrowe skrzydło biurowca z ogromnym przeszkleniem 
i czarnym gzymsem z alkabondu robi wrażenie, 
a zestawione z bielą hali daje piękny kontrast. 
W tylnej elewacji zastosowano grę niesymetrycznie 
rozmieszczonych witryn i okien o czarnych ramach, 
osadzonych w czerwonej, klinkierowej elewacji. 

Hala Bionovo • ul. Nowodworska 7

Dom • ul. Okrężna 3C i 3D
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LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

- To już piąta edycja projektu, który wzbudza 
uznanie i  zainteresowanie mieszkańców – 
mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Budu-
je i wzmacnia społeczną aktywność legniczan, 
którzy najlepiej wiedzą, jakie zmiany i  nowe 
obiekty infrastrukturalne są najbardziej po-
trzebne w  ich sąsiedzkim otoczeniu. Chodzi 
o  niewielkie, ale trwałe inwestycje, które po-
służą im przez wiele lat. Do tej pory najwięcej 
powstaje placów zabaw, ale inwencja wniosko-
dawców wciąż się rozwija. 

W ramach kolejnej edycji Legnickiego Budże-
tu Obywatelskiego, podobnie jak w  latach 
poprzednich, do wydania będą 2 miliony 200 
tysięcy złotych, czyli po 200 tysięcy w każdym 
z  jedenastu obszarów miasta. W  dniach od 
22 marca do 5 kwietnia trwa etap zgłaszania 
wniosków. 
Tegoroczną nowością jest możliwość składania 
wniosków za pomocą elektronicznego genera-
tora dostępnego na stronie lbo.legnica.eu. Listę 
zadań, które przejdą pozytywną weryfikację 
merytoryczną Zespołu Technicznej Oceny Pro-
jektów oraz Zespołu Kwalifikacji Projektów 
poznamy do 26 czerwca. Wrzesień to czas na 
promocję projektów zakwalifikowanych do 
głosowania. Tradycyjnie już głosowanie odbę-
dzie się na początku października. Na oddanie 
głosu pełnoletni legniczanie będą mieli 8 dni. 
Początek - 2 października o  godz. 8.00, a  za-
kończenie - 9 października o godz. 17.00. Wy-
niki głosowania prezydent Legnicy ogłosi do 24 
października 2017 r.

Jak złożyć projekt?

W tym roku można złożyć wniosek do Legnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego 2018 za pomo-
cą elektronicznego generatora, czyli formularza. 
Aby to zrobić, trzeba:
-  wejść na stronę lbo.legnica.eu lub legnica.eu 

i wybrać zakładkę LBO,

22 marca rozpoczęło się składanie wniosków, projektów i propozycji mieszkańców  
do piątej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków potrwa  
do 5 kwietnia (dwa tygodnie). Zwycięskie inwestycje będą zrealizowane w 2018 r. 

Czas na 
LBO 2018
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LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

Czas na 
LBO 2018

- kliknąć „generuj wniosek”,
- podać dane wnioskodawcy,
- wpisać tytuł projektu,
-  na mapie wybrać działkę, na której ma po-

wstać inwestycja, a  numer działki wygene-
ruje się automatycznie, przy czym projekt 
musi być zlokalizowany na działce gminnej 
(żółty kolor na mapie), a jego realizacja musi 
się zakończyć w  ciągu roku budżetowego 
2018,

-  krótko opisać projekt. Skrócony opis projek-
tu ma zachęcić mieszkańców Legnicy, aby 
oddali głos właśnie na tę konkretną propo-
zycję,

-  oszacować koszt swojego pomysłu, pamię-
tając, że nie można przekroczyć wartości 

200 000 zł. W zakładce „Orientacyjne kosz-
ty projektu” znajdą się ceny najczęściej sto-
sowanych rozwiązań w LBO,

-  wygenerować wniosek, wydrukować, podpi-
sać go i przynieść do punktu informacyjnego 
w Urzędzie Miasta.

Projekt musi uzyskać pisemne poparcie 20 
pełnoletnich mieszkańców obszaru, w  którym 
ma być zrealizowany. Listę poparcia trzeba do-
starczyć do punktu informacyjnego LBO do 7 
kwietnia 2017 r. do godz. 15.30. 
Gdy wniosek spełni powyższe warunki formal-
ne, zacznie się ocena techniczna i merytoryczna. 
Jeżeli organizatorzy będą mieli pytania do kon-
kretnego wniosku, skontaktują się z autorami. 

Z wszelkimi pytaniami i wątpli-
wościami należy zwracać się do 
udzielających wszelkiej pomocy 
pracowników punktu informa-
cyjnego: Urząd Miasta Legnicy, 
pl. Słowiański 8, pok. nr 2 
(parter), tel. 76 72 12 177, 
e-mail: lbo@legnica.eu. 
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Wiele legnickich budowli 
opisano, dlatego wydawa-
łoby się, że wiemy o  nich 
już wszystko. Nic bardziej 
mylnego. Istniejące bu-

dowle żyją swoim życiem 
poprzez remonty, ulepszenia 

i  zmiany. Natomiast wyburzone w  przeszło-
ści - zachowały się w formie reliktów architek-
tury lub źródeł historycznych. Przybliżając je 
współczesnym mieszkańcom, opiszemy ich stan 
obecny, który niewątpliwie zainteresuje również 
przyszłe pokolenia.

Witold Łaszewski, prezes Towarzystwa  
Przyjaciół Nauk w Legnicy

Baszta Nowej Bramy  
Wrocławskiej 

Obiekt, który oficjalnie nie istnieje

Listopadowe przedpołudnie 1999 roku, jezdnia 
ul. Wrocławskiej. Po otrzymaniu pozwolenia od 
Służby Ochrony Zabytków, można było przy-
stąpić do rozkuwania zabytkowego sklepienia. 
Ktoś powiedział: - Proszę uważać, tam znajduje 
się pomieszczenie, do którego nie wchodzono od 
ponad stu lat. Po chwili wąski otwór był gotowy. 

Pracownik uzbrojony w  latarkę, nie bez trudu 
wsunął się w  jego czeluść. Wszyscy wstrzymali 
oddech. Z  podziemi dobiegło dziwne pytanie. 
„Czy w średniowieczu były junkersy?! Jakie jun-
kersy?! Gazowe do grzania wody! Raczej nie! 
W takim razie, to tu, to żaden zabytek, tylko zwy-
kła graciarnia.” Jeszcze tego samego dnia okazało 
się, że wejście do zabytkowego obiektu, znajduje 
się w piwnicy jednej z kamienic. 
Basztę Nowej Bramy Wrocławskiej zbudowano 
w pierwszej połowie XV w. po najazdach husyc-
kich. Po raz pierwszy wzmiankował ją Ambroży 
Bitschen w 1451 r. Budowlę poddano wielokrot-
nym remontom, m.in. w pierwszej połowie XVIII 
w., kiedy od strony zachodniej dostawiono nowy 
barokowy budynek. Ze względu na zły stan 
bramy w 1784 r. przejazd czasowo zamknięto. 
Basztę rozebrano około 1886 r., aby poszerzyć 
ul. Wrocławską.  Architektura budowli była 
oszczędna, basztę zdobiły: ostrołuczne blendy 
na ścianie wschodniej i  zachodniej, natomiast 
u  szczytu: arkadki, krenelaż i  żygacze. Zabytek 
znajdujący się pod jezdnią ul. Wrocławskiej, stał 
się kanwą obiegowej informacji o  tajemniczym 
tunelu, prowadzącym w kierunku I Liceum Ogól-
nokształcącego.

WYBUDOWANO W LEGNICY

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w najnowszym numerze Legnicy.eu inicjuje cykl artykułów, poświęconych budowlom naszego 
miasta. Zaprezentujemy obiekty dawne i najnowsze, istniejące i znane z przeszłości. Autorami tekstów będą: architekci, 
archeologowie, historycy sztuki, planiści i pasjonaci legnickiej architektury. Cykl jest zaplanowany jako forum otwarte, 
na którym każdy mieszkaniec będzie mógł zamieścić ciekawy artykuł, opatrzony zdjęciami z wybranej przez siebie formy 
architektonicznej. Kontakt z redakcją cyklu znajdą Państwo na stronie www.tpnlegnica.pl.

ARCHITEKTURA NA ŁAMACH 
LEGNICY.EU

Zabytkowe pomieszczenie baszty. Najniższą 
kondygnację przykryto sklepieniem 
z regularnych ciosów piaskowca, które 
dodatkowo oszlifowano, aby nadać kolebie, 
kształt idealnego łuku. Mury budowli 
wykonano z gotyckiej cegły. Fotografia ze 
zbiorów W. Łaszewskiego.

Baszta Nowej Bramy Wrocławskiej, lata 
80 XIX w., widok od południa. Fotografia 
z kolekcji Kazimierza Makowca.

Fragment planu miasta z lat 70-80 XIX w. 
Czerwonym kolorem zaznaczono basztę 
Nowej Bramy Wrocławskiej. 

Baszta Nowej Bramy Wrocławskiej, fragment 
panoramy miasta Scuteltusa, pierwsza 
połowa XVII w.
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LUDZIE

Andrzej Bitdorf jest absolwentem 
Uniwersytetu Zielonogórskiego 
na kierunku Ochrona Środowi-
ska. Posiada też dyplom technika 
weterynarii. W  Straży Miejskiej 
pracuje od września 2016 roku 
na stanowisku aplikanta i  został 
przydzielony do EKOpatrolu. Wy-
konuje zadania związane z ochro-
ną środowiska i estetyką miasta. 
Jego osobistą pasją zawsze były 
sztuki walki. Trenuje karate już 
od kilkunastu lat, „zaszczepiony” 
przez tatę, Tadeusza Bitdorfa, 
który posiada obecnie VI DAN. 
- Wbrew powszechnej opinii sztu-
ki walki nie różnią się tak bardzo 
od siebie - mówi pan Andrzej. - 

Najważniejsze, by ćwiczyć w spo-
sób, który pozwoli na osiągnięcie 
postawionych sobie celów – wy-
jaśnia. Posiada III DAN. Ćwiczy 
dla własnej satysfakcji, nie dla 
medali. Należy do Klubu Karate 
Shotokan Dragon Legnica. Jak 
sam mówi, wielkie oparcie ma 
w  swojej żonie, która nie tylko 
motywuje go do dalszej pracy, 
ale także stara się uczestniczyć 
w jego treningach. 
Pan Andrzej ceni wielu ludzi zwią-
zanych z karate za ich charakter, 
umiejętności i  wiedzę. Nie ma 
jednak konkretnego mistrza, na 
którym by się wzorował. - Staram 
się czerpać od nich to, co najlep-

sze, jednak zawsze będę szedł 
własną drogą – opowiada. 
Mocno zapadła mu w pamięć wy-
grana walka sparingowa, w której 
nie zadał ani jednego ciosu. - Wy-
korzystałem wtedy siłę przeciw-
nika przeciwko niemu samemu, 
co niestety, zakończyło się u nie-
go przykrą kontuzją – dodaje.

Od paru tygodni Andrzej Bitdorf 
wraz z innymi strażnikami prowa-
dzi dla legniczan bezpłatny kurs 
samoobrony. Jego zdaniem każdy 
powinien umieć się bronić. Tego 
można się nauczyć w  każdym 
wieku. - Przede wszystkim w  sy-
tuacji zagrożenia nie można wpa-
dać w  panikę. Wówczas bowiem 
stajemy się bezbronni – mówi 
pan Andrzej i zachęca do udziału 
w zajęciach z samoobrony. 

- Gdy zostaniemy zaatakowani, musimy pamiętać, że napastnik chce nas skrzywdzić i w pierwszym momencie możemy liczyć tylko na 
siebie. Zaraz po odparciu ataku musimy szybko oddalić się w bezpieczne miejsce, jednocześnie wzywając pomoc. Nigdy nie należy wdawać 
się w dłuższą walkę, bo przeciwnik może okazać się silniejszy od nas lub być uzbrojony. - Takie rady możemy usłyszeć od Andrzeja 
Bitdorfa, strażnika miejskiego, który prowadzi zajęcia z samoobrony dla kobiet i seniorów. 

Strażnik miejski  
       nauczy samoobrony

Więcej szczegółów o kursach na str. 18

ARCHITEKTURA NA ŁAMACH 
LEGNICY.EU
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POŻEGNANIE BISKUPA

Odszedł człowiek wiary

Już w piątkowe popołudnie (10 marca) wier-
ni mogli pożegnać się ze zmarłym biskupem 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Wieczornej 
mszy żałobnej przewodniczył biskup legnic-
ki Zbigniew Kiernikowski. Następnego dnia 
przed południem kondukt żałobny wyruszył 
do legnickiej katedry, gdzie odbyły się główne 
uroczystości. 
Mszy świętej przewodniczył metropolita 
wrocławski, arcybiskup Józef Kupny. Homi-

lię wygłosi biskup Stefan Regmunt, obecnie 
emerytowany biskup zielonogórsko-gorzow-
ski, a przed laty - biskup pomocniczy diecezji 
legnickiej. Wśród koncelebransów, był także 
kardynał Henryk Gulbinowicz.
W  eucharystii wzięło udział kilkuset kapła-
nów, głównie z diecezji legnickiej, ale również 
świdnickiej, wrocławskiej, diecezji czeskich 
i  niemieckich. Przybyli biskupi z  całej Polski 
i  reprezentanci innych kościołów chrześcijań-
skich. Uczestniczyły tłumy wiernych. Obecni 
byli przedstawiciele parlamentu, władz miasta, 
samorządowcy i reprezentanci różnych organi-
zacji i stowarzyszeń. Odczytano telegram, jaki 
w  imieniu papieża Franciszka przesłał sekre-
tarz stanu Stolicy Apostolskiej, kardynał Pietro 
Parolin. 

Pierwszego legnickiego biskupa, w imieniu 
mieszkańców miasta, prezydent Tadeusz Krza-
kowski pożegnał tymi słowami: 
Urodzony pod Warszawą – wybrał Dolny Śląsk. 
Związany z Wrocławiem – otrzymał misję bu-
dowy legnickiego kościoła, wyznaczoną przez 
Świętego dziś Papieża, Jana Pawła II.

Pierwszy Ordynariusz Diecezji Legnickiej. 
Pierwszy Biskup na ziemiach Świętej Jadwigi 
i Henryka Pobożnego. U podnóża ich Piastow-
skiego Zamku tworzył nową stolicę biskupią. 
Człowiek o głębokiej duchowości, intelektuali-
sta, a jednocześnie - Dobry Gospodarz.
Trzynaście lat sprawowania Jego posługi prze-
szło do historii Legnicy. Czas ten był świadec-
twem wszechstronnego działania ku pożytkowi 
miasta, regionu i jego mieszkańców, wypełnia-

nia pasterskiego obowiązku oraz misji codzien-
nej służby człowiekowi i kościołowi.
Legniczanie, doceniając skalę i trwałość do-
konań Księdza Biskupa, na mocy decyzji Rady 
Miejskiej – przyznali Mu w 2003 roku godność 
Honorowego Obywatela Miasta. A są to doko-
nania zaiste imponujące. Legnica, urastając do 
rangi siedziby biskupiej, podniosła swój prestiż 
w skali regionu i kraju. 

Ważnym dziełem było zorganizowanie struk-
tur diecezji. Liczne, wspaniałe zabytki architek-
tury Legnicy, zagospodarowane i poddane re-
nowacji dzięki staraniom Dobrego Gospodarza, 
odzyskały swą dawną świetność. 
Powstało Wyższe Seminarium Duchowne 
i Fakultet Teologiczny. Ludzie znajdujący się 
w materialnym ubóstwie znaleźli pomoc i opie-
kę w Legnickiej Caritas. Jego działania duszpa-
sterskie służyły integracji społecznej i pobu-
dzaniu ludzkiej wrażliwości. 
Cały chrześcijański świat poznał - głoszone 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy 
2 czerwca 1997 roku – przesłanie o niezby-

walnym człowieczym prawie do pracy oraz 
jej godności.
Biskup Tadeusz był tej historycznej wizyty go-
spodarzem. W tym roku obchodzić będziemy 
jej dwudziestą rocznicę. Niestety, bez Niego.
Odszedł człowiek wiary. Szanujący i kochający 
ludzi. Nie hierarcha, ale Pasterz. 
Żegnaj, Biskupie Tadeuszu. Przyjacielu Legni-
cy i Legniczan. 

Wierni diecezji legnickiej 10 i 11 marca czcili pamięć jej pierwszego ordynariusza, Tadeusza Rybaka. Biskup Senior zmarł 7 marca  
w wieku 88 lat. Spoczął w krypcie legnickiej katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
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Wsparcie dla rodziców  
i prywatnych żłobków

Na lutowej sesji (27 lutego) Rada Miejska Legnicy przyjęła cztery uchwały, związane m.in. z dofinansowaniem przez miasto działalności 
niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych oraz ze zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym.

R adni jednogłośnie 
zaakceptowali pre-
zydencki projekt 
uchwały w  spra-
wie wysokości 
i  zasad ustalania 

oraz rozliczania dotacji celowych 
dla podmiotów prowadzących 
żłobki lub kluby dziecięce na tere-
nie Legnicy. Umożliwi to podmio-
tom niepublicznym, prowadzącym 
żłobek lub klub dziecięcy, otrzymać 
na każde zamieszkałe w  Legnicy 
dziecko objęte efektywną opieką 
dotację z budżetu gminy.

Przyjęto propozycję prezydenta, 
aby dofinansowanie do niepublicz-
nego żłobka wynosiło ok. 300 zł, 
natomiast do niepublicznego klu-
bu dziecięcego ok. 150 zł za każdy 
miesiąc opieki nad dzieckiem. Od-
powiednie środki są przygotowane 
w budżecie miasta. 

Takie zróżnicowanie wysokości do-
tacji dla żłobka i klubu dziecięcego 
wynika z  faktu, że zgodnie z  art. 
22 ustawy o  opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3, w żłobku dla dzie-
ci objętych opieką do 10 godzin 
dziennie zapewnia się wyżywienie, 
natomiast w  przypadku klubów 
dziecięcych - jedynie opiekę w wy-
miarze do 5 godzin dziennie. 

Jaki jest cel i  intencja tej uchwa-
ły? Udzielanie dotacji podmiotom 
niepublicznym, sprawi, że opłaty 
rodziców będą mniejsze. Powin-
no też spowodować zwiększenie 
liczby nowych miejsc w żłobkach 
i  klubach dziecięcych. Dotacja 
będzie też kolejnym elementem 
polityki prorodzinnej, realizowa-
nej w ramach lokalnego programu 
„Legnica Przyjazna Rodzinie”. 

Takie działanie umożliwi zwięk-
szenie realnego wsparcia dla ro-
dziców najmłodszych mieszkań-
ców Legnicy, umożliwi podjęcie 
pracy przez matki, będzie także 
zachętą dla drobnych przedsię-
biorców, którzy zdecydują się na 
prowadzenie działalności polega-
jącej na opiekowaniu się dziećmi 
w wieku do lat 3. 

W Legnicy działają cztery 
żłobki publiczne, opieku-

jące się łącznie ponad 400 ma-
luchami. Miesięczny koszt utrzy-
mania dziecka wynosi w nich ok. 
1.140 zł. Rodzice płacą ok. 300 
złotych. Reszta – ok. 919 zł - to 
dotacja miasta.
Obecnie w mieście funkcjonu-
ją tylko trzy niepubliczne kluby 
dziecięce, opiekujące się pięćdzie-
siątką dzieci. Prywatny żłobek 
przy ul. Grabskiego od roku jest 
zlikwidowany. Nowa inicjatywa 
prezydenta może zdecydowanie 
przyczynić się do powstawania 
nowych placówek, które przyjmą 
o wiele więcej maluchów pod swą 
opiekę. 

Zmiany w miejskiej 
przestrzeni
Większością głosów przyjęto 
dwie powiązane ze sobą uchwały: 
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta 
oraz w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego północnego terenu Za-
kładu Produkcji Wody, położonego 
przy ul. Nowodworskiej.

Zmiana studium wynika z bieżą-
cych potrzeb miasta, szczególnie 

z dużego zapotrzebowania na tere-
ny inwestycyjne, na których mogą 
powstawać małe zakłady produk-
cyjno-usługowe. Zmiana studium 
pozwala na wprowadzenie na te-
renach (ponad 9 ha) należących do 
Legnickiego Przedsiębiorstwa Wo-
dociągów i Kanalizacji funkcji pro-
dukcyjno-przemysłowych o niskiej 
uciążliwości. Gminna spółka będzie 
mogła sprzedawać działki na ta-
kie właśnie cele. – Będą mogły tu 
powstawać nowe firmy, tworzące 
miejsca pracy dla legniczan i zasila-
jące miejski budżet – mówi prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. - Zbycie 

działek obniży również koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
W związku z utratą walorów użyt-
ku ekologicznego „Lasku przy ul. 
Rzeszotarskiej” Rada Miejska po-
stanowiła znieść w tym miejscu 
(ok. 6,8 ha) ochronę indywidualną. 
Na wniosek organizacji pozarzą-
dowej - Zarządu Powiatowego 
Ligi Obrony Kraju w Legnicy, do-
tychczasowy użytek będzie mógł 
pełnić nieuciążliwe funkcje rekre-
acyjne, np. strzelnicze i treningo-
we, przy pełnym dostosowaniu 
się do wymogów sąsiedztwa i śro-
dowiska.



16
www.legnica.eu

16

/MiastoLegnica 

LUDZIE

SZEWACH WEISS: 
-  W LEGNICY CZUJĘ SIĘ  

SZCZĘŚLIWY
Profesor Szewach Weiss został powitany i pożegnany w Sali Królewskiej owacją na stojąco przez kilkuset gości, którzy przyszli  
na spotkanie z tym wybitnym izraelskim politykiem i naukowcem, przyjacielem naszego kraju.

P rofesor Weiss, naukowiec, pisarz, 
były ambasador Izraela w  Polsce, 
kawaler Orderu Orła Białego - czło-
wiek charyzmatyczny, ciepły, dow-
cipny. Uratowany z Zagłady. 
- Polska to moja druga ojczyzna. 

Urodziłem się dawno temu w Borysławiu. W cza-
sach holokaustu uratowały mnie polska i ukraiń-
ska rodzina. Kilka lat spędziłem w ciemnej piwni-
cy, w podwójnej wąskiej ścianie – wspominał.
Po wojnie, jak wiele rodzin żydowskich, uciekał 
z Polski. Miał wówczas 11 lat. Po latach został am-
basadorem Izraela w  Polsce. Jan Paweł II krótko 
skwitował ten wybór: „Da sobie radę”. Powtarza, 
że ksenofobia i rasizm, to hańba. Wniósł i wnosi 
niebagatelny wkład w  poprawę stosunków pol-
sko– izraelskich, polsko-żydowskich. 
Czyni to podczas takich spotkań, jakie odbyły się 
w Legnicy. Barwnie opowiada o swoim życiu, po-
lityce. – To prawdziwa uczta, móc obcować z pa-
nem – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski, 
w  imieniu legniczan. – Spotkanie w  Sali Królew-
skiej było na najwyższym, światowym poziomie.

– W  Legnicy czuję specyficzną solidarność.  
To mnie bardzo wzrusza. Tutaj czuję się szczę-
śliwy, jak między swoimi, z  rodziną – zapewnił 
podczas spotkania z prezydentem. 

Ludzie, którzy przychodzą na spotkania z  prof. 
Weissem, czują bijącą od niego pozytywną energię. 
Wielu z nich chce najzwyczajniej się do wiekowego 
profesora przytulić. I tak było w Sali Królewskiej. 
Dla młodych ludzi spotkanie z prof. Weissem jest 
bezcenną lekcją historii. - To było dla mnie wielkie 
przeżycie, bo po raz pierwszy spotkałem się z Ży-
dem – opowiada Jakub Pawlasty, uczeń V Gim-
nazjum w  Legnicy. - Bardzo wiele dowiedziałem 
się o historii Izraela i holokauście. To była świetna 
lekcja i to od człowieka, który uczestniczył w tych 
wydarzeniach.
Spotkanie Szewacha Weissa z mieszkańcami mia-
sta zorganizowali: Legnicka Biblioteka Publiczna, 
Fundacja Rojt i Legnickie Centrum Kultury.

fot. K. Lewandowski, lca.pl
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STREFA SENIORA

W Sali Maneżowej odbył się Wieczór Mody i Urody. Centrum Seniora LCK zaprosiło na to wydarzenie legniczanki - starsze i młodsze 
- by przyszły ubrane w stylu Coco Chanel, czyli w „małych czarnych” i innych strojach, kojarzonych ze słynną projektantką

- Coco mówiła, że trendy w modzie przemijają, 
a dobry styl pozostaje na zawsze. To zainspiro-
wało nas do zorganizowania wieczoru w  do-
brym stylu, czyli w stylu Coco Chanel - mówiła 
Elżbieta Chucholska z Centrum Seniora.

Sala Maneżowa „udawała” tego dnia francuską 
kawiarenkę - z zapachem kawy i francuską mu-
zyką. Były konkursy, występy i zabawy. Spotka-
nie odbyło się z okazji Dnia Kobiet, ale nie zabra-
kło też na nim eleganckich - a jakże, panów.

 (Źródło: ego, LCK, fot. Wojciech Obremski Lca.pl)

Stowarzyszenie Szczęśli-
wych Emerytów i Diecezjalne 
Centrum Edukacyjne w Legnicy 
wraz z przyjaciółmi zakończyli 
tegoroczny karnawał ostatko-
wą zabawą w Centrum Spotkań 
im. Jana Pawła II przy kościele 
Matki Bożej Królowej Polski. 

Była muzyka i taniec, doskonałe 
humory i  atmosfera oraz, oczy-
wiście, „śledzik”. 
- Taniec to nie tylko 
zabawa, ale osobliwe 
misterium prozdro-
wotne, poprawiające 
jakość życia czło-
wieka w  każdym 
wieku – powiedziała 
Krystyna Zajko-Min-
kiewicz ze Stowarzy-
szenia Szczęśliwych 
Emerytów. - Wielość 
i  rozmaitość wy-
konywanych pod-
czas tańca ruchów 
wzmacnia mięśnie 
i kości, zwiększa wydolność od-
dechową, układ krążenia i  po-
maga w  utrzymaniu zgrabnej 
figury. Obniża też stres i podnosi 

poziom odporności psychicznej. 
Uczestnicy spotkań nie tylko 
atrakcyjnie spędzają czas i  ćwi-
czą swoją kondycję, ale przede 
wszystkim stawiają czoło poczu-
ciu osamotnienia. 
Seniorzy i  ich przyjaciele z  Le-
gnicy, Lubina, Jawora i  Polko-
wic, a  także innych okolicznych 
miejscowości, tłumnie przybyli 
na ostatkowe spotkanie i „śledzi-

ka”. Bardzo radośnie żegnali kar-
nawał i  umawiali się na kolejne 
spotkanie czwartkowe, czyli na 
20 kwietnia. 

W marcu rozpoczęła się VI 
już edycja kursu „Bezpieczny 
i aktywny legniczanin”, organi-
zowanego przez Straż Miejską, 
głównie z myślą o seniorach. 
Każdy chętny może się zapisać na 
to szkolenie. 

Seniorzy aktywnie biorą udział 
w opracowanym przez nas progra-
mie szkoleniowym, w  którym nie 
chodzi o naukę zadawania ciosów, 
ale o  pokazanie, jak skutecznie 
można je odeprzeć i  uniknąć ata-
ku. Zestawy ćwiczeń dostosowane 

Bawili się w stylu  
             Coco Chanel

Ostatkowe spotkanie 
szczęśliwych emerytów

SENIORZY  
nie są bezbronni

są do możliwości grupy – mówi 
Justyna Janusz z  legnickiej Straży 
Miejskiej. 
Zajęcia odbywają się o godz. 16.00 
w  sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 7 przy ul. Polarnej  
1. Zajęcia dla seniorów odbywają 
się w piątki o godz. 16.00, a dla ko-
biet o godz. 17.00.
Zapisy w siedzibie Straży Miejskiej 
przy al. Rzeczypospolitej 3 lub te-
lefonicznie pod numerem 76/723 
33 180. Kurs jest bezpłatny, a jego 
obecna edycja trwać będzie do  
21 kwietnia. 
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NASZ JEDEN PROCENT JEST BEZCENNY
- Do 30 kwietnia mamy termin złożenia rocznych zeznań podatkowych. Jest więc jeszcze trochę 
czasu, by zastanowić się, jakiej organizacji pożytku publicznego przekazać 1 procent z naszego 
podatku. Możemy wesprzeć np. fundacje pomagające chorym dzieciom czy też wspierające 
młodych, utalentowanych ludzi, a może przekażemy nasze pieniądze czworonożnym przyjaciołom 
– zachęca prezydent Tadeusz Krzakowski. - Wybór należy do nas. Skorzystajmy z niego. Bo to 
może być ten jeden raz, kiedy bez wielkiego wysiłku możemy zrobić coś bardzo ważnego. 

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego w Legnicy uprawnione do 1 procenta podatku za 2016 
rok. Lista została sporządzona na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego publikowanego na 
stronie internetowej www.pozytek.gov.pl.

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000059985

Fundacja ESPA
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000060638

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki 
z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000065253

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym 
„Persona”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000087380

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000099986

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób 
z Upośledzeniem Intelektualnym „Jutrzenka”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000101520

Ruch Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi - Europa 
Donna Legnica
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000101623

Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia 
Miedziowego
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000107870

Klub Szachowy „Miedź”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000122747

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000125740

Klub Sportowy „Konfeks” Legnica
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000132808

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, 
Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom 
Przemocy „Nie Jesteś Sam”
Legnica, woj. dolnośląskie

Numer KRS: 0000147232

Towarzystwo Miłośników Legnicy  
„Pro Legnica”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000155325

Caritas Diecezji Legnickiej
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000221535

Stowarzyszenie „Rodzina”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000270068

Legnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000285728

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym – „Tetrusek”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000304472

Fundacja Euco Dzieciom
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000304686

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Młodzieżowej Orkiestry „Sursum Corda” 
w Legnicy
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000317060

Fundacja „Otwarte Serce”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000341502

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 5 im. 
Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy „GIM-5”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000352268

Fundacja Chrześcijańska Inicjatywa dla Indii
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000370291

Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „Agata”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000390757

Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” 
w Legnicy
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000399371

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej 
„Siódemka” Legnica
Legnica, dolnośląskie
Numer KRS: 0000292363

Stowarzyszenie „Ziemia Legnicka”
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000403313

Stowarzyszenie Migaj Sercem
Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000418315

Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski – 
Koło w Legnicy
Wrocław, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000094089

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Dolnośląski 
Oddział Regionalny – TPD Legnica Oddział 
Miejski
Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000198933

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy 
Oddział Terenowy we Wrocławiu – Koło 
w Legnicy
Wrocław, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000253553

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska – Hufiec Legnica
Wrocław, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000264246

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych 
przez III Rzeszę – Oddział Terenowy w Legnicy
Warszawa, woj. mazowieckie
Numer KRS: 0000056984

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – 
Oddział w Legnicy
Warszawa, woj. mazowieckie
Numer KRS: 0000081477

Liga Obrony Kraju – Oddział Powiatowy 
w Legnicy
Warszawa, woj. mazowieckie
Numer KRS: 0000086818

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce – Legnica
Warszawa, woj. mazowieckie
Numer KRS: 0000154454



JAK 
KOBIETA 

Z KOBIETĄ

JAK 
KOBIETA 

Z KOBIETĄ

Dlaczego warto dobrze 
czuć się z samą sobą? 

Jak dobrze i modnie 
wyglądać na wiosnę? 

Na te i inne pytania prawie 
300 legniczanek usłyszało 
odpowiedzi od znanej 
projektantki i stylistki, 
EWELINY 
RYDZYŃSKEJ. 


