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Konsorcjum firm z  liderem Przedsiębiorstwem Drogowo–Inżynieryj-
nym Stop wygrało przetarg na przebudowę ul. Wrocławskiej od pla-
cu Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej. Zwycięzca złożył najkorzystniejszą 
ofertę z ceną 3 mln 977 tys. zł. Zakończenie inwestycji - w sierpniu 
przyszłego roku. To kolejny etap rewitalizacji tej części miasta.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.: przebudowę jezdni i chodni-
ków z budową zatok postojowych na ul. Wrocławskiej, części 
Daszyńskiego i Rzemieślniczej (nawierzchnia z kostki granito-
wej i płyt kamiennych), wbudowanie torów tramwajowych, za-
gospodarowanie pasów zieleni, obudowę schodów, podestów, 
okienek piwnicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego i ka-
nalizacji deszczowej.
Przypomnijmy, że dwa lata temu powstał tutaj plac Sybiraków 
i pomnik Zesłańcom Sybiru. Ulica Wrocławska została grun-
townie przebudowana na odcinku od Kazimierza Wielkiego do 
Czarnieckiego. 
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Przebudowa WROCŁAWSKIEJ

Podczas obrad XXII Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Powiatów Pol-
skich Legnicę wyróżniono trzecim 
miejscem w Ogólnopolskim Rankin-
gu ZPP najaktywniejszych powiatów 
i  gmin, tytułem Super Powiatu oraz 
trzecią pozycją w  Rankingu Energii 
Odnawialnej.
Nasze miasto otrzymało najwyższą 
notę na Dolnym Śląsku. Spośród 
krajowych konkurentów wyprzedzi-
ły nas tylko Nowy Sącz i  Rzeszów. 
W  dalszej kolejności były: Krosno, 
Dąbrowa Górnicza, Zabrze, Chełm, 
Piotrków Trybunalski i Słupsk. 
- To powód do satysfakcji i  dowód 
uznania dla miasta, gdyż Legnica od 

wielu lat utrzymuje się w ścisłej czo-
łówce tego rankingu – mówi prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. 

LEGNICA W KRAJOWEJ CZOŁÓWCE 

Na zaproszenie prezydenta Ta-
deusza Krzakowskiego oficjal-
ną wizytę (25-28 maja) złożyła 
w Legnicy delegacja władz samo-
rządowych niemieckiego miasta 

Meißen (Miśnia). Nadburmistrzo-
wi Meißen, Olafowi Raschke to-
warzyszyli miśnieńscy urzędnicy 
i radni.
- Dzisiaj stawiamy pierwsze kroki 
na drodze do realnego partner-
stwa i współpracy naszych miast 

– powiedział podczas spotkania 
prezydent Legnicy. – Cieszę się, 
że panu nadburmistrzowi i  nam 
zależy na tym samym, na dopro-
wadzeniu do bliskiej współpracy 

Legnicy i  Miśni głównie na po-
ziomie społecznym i  między-
ludzkim, ale też gospodarczym 
i  komunalnym, na wymianie 
doświadczeń administracyjnych, 
współpracy edukacyjnej, kultu-
ralnej i turystycznej. 

LEGNICA I MIŚNIA 
CHCĄ PARTNERSTWA MIAST
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TYTUŁEM WSTĘPU

Drodzy uczniowie!

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

Przed Wami wakacje, zawsze oczekiwany 
i najpiękniejszy okres w roku. Czas wypoczyn-
ku po wielu miesiącach wytężonej nauki, czas 
relaksu, bez trosk, bez porannych budzików 
i szkolnych dzwonków. 

Wam wszystkim, a  także nauczycielom, pra-
cownikom szkół i przedszkoli oraz absolwen-
tom placówek oświatowych i  przedszkola-
kom życzę wielu wspaniałych wakacyjnych 
przeżyć, poznania nowych przyjaciół i atrak-
cyjnych miejsc, pięknej pogody, bezpieczeń-
stwa i wspaniałego samopoczucia. 

Na różne formy wakacyjnego wypoczynku 
miasto przeznacza w tym roku dofinansowa-
nie w  wysokości ponad pół miliona złotych. 
Z tego wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 
6,5 tys. osób.

Na progu wakacji pragnę też przypomnieć, że 
co trzeci legniczanin jest bezpośrednio zwią-
zany z edukacją. Do legnickich szkół uczęsz-
czało w  tym roku łącznie prawie 22,5 tys. 
przedszkolaków, uczniów i dorosłych słucha-
czy, a nauczaniem i administracją oświatową 
zajmowało się prawie 2,5 tys. osób. W kształ-
cenie dzieci zaangażowane są również tysią-
ce rodziców. Mam pewność, że dla miasta 
edukacja to najważniejsza inwestycja w przy-
szłość. 

Wracajcie wypoczęci, szczęśliwi, ale też z za-
pałem do dalszej nauki w  warunkach zmie-
nionego systemu oświaty. Zrobiliśmy wszyst-
ko, by legnickie szkoły w  nowym kształcie 
były przyjazne dla uczniów i nauczycieli.

A na razie – niech żyją WAKACJE!

TOURNEE PROJEKTU 
INVEST IN LEGNICA

„Invest in Legnica”, czyli oferta inwestycyjna 
miasta, po raz kolejny gościła w Warszawie. 
Legnica otrzymała zaproszenie do udziału 
w targach ReDi po swojej udanej prezentacji 
w centrum EXPO XXI. Dziś nie brakuje też 
propozycji, aby promować nasze tereny także 
za granicą. 
Bez wątpienia to, co najbardziej zaintereso-
wało odbiorców naszej oferty i gości naszych 
stoisk w stolicy, to duży teren byłego lotniska. 
Dziś w biznesowej prasie mówi się o nim 
w kontekście korzyści dla całego byłego wo-
jewództwa legnickiego, a nawet Dolnego Ślą-
ska. Nie bez znaczenia jest też budowa drogi 
S3, która według ekspertów, ma być motorem 
dla regionu Zagłębia Miedziowego. 
Uważam, że upada mit kojarzenia Dolnego 
Śląska tylko z Wrocławiem. Dziś, podróżując 
po kraju, coraz częściej słyszę, że nowoczesna 

i dynamiczna stolica województwa, z której 
– podkreślam – jestem dumna, zawdzięcza 
bardzo dużo miastom takim, jak Legnica. 
Myślę, że przed nami, legniczanami, ogromna 
praca. Bo musimy częściej podkreślać dumę 
z naszego miasta i z większym optymizmem 
myśleć o tym, co nam przyniosą kolejne mie-
siące i lata. Wśród znajomych spoza Legnicy 
mam opinię pozytywnie zakręconej na jej 
punkcie. I ważne jest to, że coraz więcej moich 
znajomych legniczan przyznaje, że szczerze 
kochają swoje miasto.
Mamy lato, słońce świeci, miasto – moim 
zdaniem – wygląda teraz cudnie. Dni Legnicy 
za pasem, a tym samym - maraton koncertów 
i zabaw. Uśmiechamy się, wciskamy na maksa 
guzik z napisem optymizm i korzystamy z uro-
ków #MagicznaLegnica. Miłych i bezpiecz-
nych wakacji!

Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Legnicy
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Nasze miasto uczestniczyło w Warszawie 
w targach, na których prezentowało ofer-
tę inwestycyjną – m.in. teren byłego lot-
niska, tereny Legnickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i tzw. Legnicę II w sąsiedz-
twie ulicy Jaworzyńskiej, gdzie jesienią za-
kończona będzie budowa dróg i podziem-
nej infrastruktury. Jak wypadliśmy?
- Państwa miasto miało świetną lokaliza-
cję stoiska i było zdecydowanie zauważal-
nym wystawcą. Nie można odmówić Le-
gnicy tego, że bardzo dobrze przygotowała 
się - mówiła Krystyna Swojak, współor-
ganizatorka targów. - Należy dodać, że 
niemal każdy uczestnik zachwycał się 

Państwa oryginalnym „członkiem ekipy”, 
czyli robotem euGeniusem. W kontekście 
targów bardzo dużo dobrego mówiono 
o nim i o Legnicy.
Według danych organizatorów tylko 
w  samej konferencji towarzyszącej tar-
gom zarejestrowano ponad 600 uczest-
ników. Legnickie stoisko odwiedzili m.in. 
przedstawiciele Bank of China, Polskiej 
Rady Centrów Handlowych czy Asian In-
frastructure Investment Bank. 
- Nawiązaliśmy też kontakty, które po-
zwolą na udział w  podobnych przedsię-

wzięciach, także o zasięgu międzynarodo-
wym. Stawiamy na promocję gospodarczą 
całego regionu, a projekt Invest in Legnica 
świetnie się w  nią wpisuje – powiedział 
prezydent Tadeusz Krzakowski.
Targi Real Connect odbyły się w centrum 
EXPO XXI w Warszawie w dniach 26-27 
kwietnia. Były to pierwsze w Polsce i  je-
dynie w  Europie Środkowo-Wschodniej 
międzynarodowe targi rynku nierucho-
mości i  inwestycji – gruntów, nierucho-
mości handlowych, biurowych, magazy-
nowych, logistycznych i innych. 
Promocyjny projekt „Invest in Legnica” 
po raz kolejny gościł w Warszawie 7 i 8 

czerwca, tym razem podczas targów ReDi 
na Stadionie Narodowym. 
CEE TRADE FAIR FOR RETAIL INVE-
SMENT – to targi dla deweloperów, in-
westorów, zarządców i  firm usługowych 
działających w  regionie CEE oraz sieci 
handlowych, które szukają ciekawych lo-
kalizacji i  partnerów biznesowych w  Eu-
ropie centralnej i wschodniej.

Przypomnijmy, że legnicka oferta dostępna jest 
na oficjalnym portalu miasta www.legnica.eu.

PROMOCJA  
TERENÓW 
INWESTYCYJNYCH
Ponad pół tysiąca uczestników, wiele nowych kontaktów i tylko pozytywne opinie 
o zdecydowanie wyróżniającym się stoisku Legnicy i jej partnerów – tak można 
podsumować dwudniowe targi inwestycyjne Real Connect 2017 CEE PROPERTY  
& INVESTMENT FAIR w Centrum EXPO XXI w Warszawie.

INWESTYCJE

INVEST IN LEGNICA
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ZBIORCZA 
DROGA 

POŁUDNIOWA  
W BUDOWIE

Postęp budowy najbardziej widoczny jest na 
ul. Bielańskiej. Tutaj powstały już chodniki ze 
ścieżką rowerową i  rondo. Na jezdni została 
wyłożona warstwa wiążąca asfaltu i namalo-
wano oznakowanie tymczasowe. Dzięki temu 
odbywa się tutaj ruch samochodowy. 
Najwięcej trudności sprawiały roboty pod-
ziemne, związane z kanalizacją, które zostały 
już zakończone. Dobiegają końca prace przy 
budowie podpór przęsłowych, na których uło-
żone zostaną 64 belki mostowe. Najdłuższe 
będą miały po 28 metrów długości, a najkrót-
sze po 20. To będzie bardzo skomplikowana 
i  trudna operacja inżynieryjn-logistyczna. 
Także w  związku z  ich dowiezieniem do Le-
gnicy.

Obecnie nad Kaczawą ustawione zostały już 
dwa betonowe przyczółki, będące jednym 
z  elementów mostu. Na ukończeniu jest też 
budowa przejścia podziemnego, którego ze-
wnętrzna, górna konstrukcja będzie jezdnią 
w kierunku ul. Mickiewicza. Od strony ul. Ja-
worzyńskiej w  kierunku Kaczawy budowana 
jest jezdnia wraz z chodnikami. 
Przypomnijmy zakres tej jednej z największych 
inwestycji drogowych w naszym mieście:
-  najdłuższy w Legnicy most na Kaczawie 

 (119 m),
-  ok. 1600 m drogi od ul Jaworzyńskiej do 

skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej wraz 
z chodnikami, zatokami autobusowymi, 
obustronnymi ścieżkami rowerowymi,

-  cztery mniejsze mosty nad Młynówką,
-  dwa ronda (po jednym z każdej strony  

Kaczawy),
-  parkingi na prawie pół tysiąca miejsc dla 

dojeżdżających na Stadion Orła Białego, 
do Letniego parku wodnego przy Stromej 
i odwiedzających park Miejski,

-  podziemne przejście dla pieszych, łączące 
Letni park wodny przy ul. Stromej 
z parkiem Miejskim,

- 14 km kabli i rur podziemnych,
-  ponad 2,5 km kanalizacji deszczowej  

i 1600 m sieci Legman,
-  usunięcie ok. 3 km podziemnych kolizji 

z sieciami gazowymi, energetycznymi  
i telekomunikacyjnymi.

Prace przy budowie zbiorczej drogi południowej są bardzo zaawansowane.  
Już niebawem rozpocznie się układanie na podporach belek mostowych,  
z których najdłuższe mają po 28 metrów.
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Z LEGNICY NA PODBÓJ EUROPEJSKIEGO RYNKU MODUŁÓW ŁAZIENKOWYCH 

INWESTYCJE

W  tym byłym poradzieckim kompleksie woj-
skowym (R-37) w ciągu 12 lat przekazano loka-
torom już siedem wyremontowanych bloków, 
w których jest ponad 400 mieszkań. Ósmy zo-
stanie wybudowany od podstaw. Będzie w nim 
wiele ciekawych i  innowacyjnych rozwiązań, 
które w  efekcie spowodują obniżenie kosztów 
eksploatacji.
- Czterokondygnacyjnemu budynkowi ogrze-
wanie sufitowe zapewni system studni i pomp 
cieplnych, które dostarczą ciepło z ziemi – mówi 

prezes TBS Kamienna Góra Władysław Niemas. 
- Wykonaliśmy już jeden z  18 odwiertów na 
głębokość 180 metrów, z  których będzie po-
chodziła energia cieplna. 
Z kolei system wentylacji doprowadzi do miesz-
kań przefiltrowane i  oczyszczone powietrze. 
Każdy z lokatorów otrzyma oprócz mieszkania 
z  balkonem, także pomieszczenie gospodar-
cze i garaż. W budynku powstaną jedno, dwu, 
trzy i  czteropokojowe mieszkania o  średniej 
powierzchni ok. 50 m2. Koszt tej inwestycji, 
przewidzianej w  cyklu dwuletnim, to około  
8 mln zł. Jest finansowana z niskooprocentowa-
nej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego 
(49 proc), przyszłych lokatorów, gminę i TBS.
Kto może wynająć mieszkanie w TBS? Osoba, 
która jest na liście oczekujących, niemająca wła-
snego mieszkania i osiągająca dochody pozwa-
lające na jego utrzymanie. Wymagana jest opła-
ta partycypacyjna w wysokości około 20 proc. 
wartości mieszkania, która zostanie zwrócona, 
gdy lokator zrezygnuje z lokalu. 
- Tutaj, w  Lasku Złotoryjskim, powstało małe 
miasteczko – mówi prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – My stawiamy na budownictwo w ra-
mach TBS, dzięki któremu mieszkańcy mogą 
wynajmować lokale w atrakcyjnych cenach. 
Czynsz w mieszkaniach TBS w Legnicy wynosi 

od 9 do 10,5 zł za metr kwadratowy plus media. 
Jest zdecydowanie niższy, niż w  mieszkaniach 
wybudowanych w  ramach rządowego progra-
mu Mieszkanie Plus.
Legnica jest największym udziałowcem TBS 
Kamienna Góra, posiadając 40,67 proc. udzia-
łów. Od 2005 roku w Legnicy zmodernizowano 
i  wybudowano osiem budynków wielorodzin-
nych (przy al. Zwycięstwa, ul. Daszyńskiego 
i  Makuszyńskiego). Powstało 460 nowocze-
snych, dobrze wyposażonych mieszkań. Wkrót-
ce miasto przekaże aportem TBS-owi działki 
do zabudowy mieszkaniowej po wyburzonych 
obiektach na Zakaczawiu (ul. Kościelna i  Ka-
mienna). 

Legnicka firma Ready Bathroom, jeden 
z największych w Europie producentów 
łazienek modułowych, objęła patrona-
tem klasę o specjalności monter zabu-
dowy i  robót wykończeniowych w  Ze-
spole Szkół Budowlanych.

Porozumienie w  tej sprawie pod-
pisali prezes RBR Łukasz Załucki, 
członek zarządu firmy Jan Grivalsky, 
dyrektor ZSB Tomasz Łabowicz 
oraz prezydent Tadeusz Krzakow-
ski.
- Podpisaliśmy kolejną umowę pa-
tronacką z firmą produkcyjną dzia-
łającą w  naszym mieście – mówi 
prezydent. – Klasy te kształcą kadry 
na potrzeby rynku pracy. Mam na-

dzieję i tego życzę, aby uczniowie tej 
klasy patronackiej znaleźli w firmie 
RBR swoją szansę na sukces i  roz-
wój kariery.

Firma RBR funkcjonuje w  Legnic-
kiej Strefie Aktywności Gospodar-
czej od dwóch lat. Zatrudnia około 
130 pracowników. Wytwarzane 

tutaj moduły łazienkowe trafia-
ją do wielu europejskich krajów 
– Skandynawii, Anglii, Irlandii. 
Prezes Załucki podkreśla, że w na-
szym mieście firma znalazła dosko-
nałą bazę do rozwoju i ekspansji na 
zagraniczne rynki. A  współpraca 
z władzami miasta też jest bardzo 
udana. 
-Jednak wąskim gardłem są spe-
cjalistyczne kadry – wyjaśnia pan 
prezes. – Dlatego obejmujemy pa-
tronatem klasę w  ZSB. Uczniom 
gwarantujemy praktyki w  naszym 
zakładzie, a  potem zatrudnienie. 
W Legnicy chcemy stworzyć Euro-
pejskie Centrum produkcji modu-
łów łazienkowych.

NOWOCZESNE  
MIESZKANIA DLA LEGNICZAN
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, którego udziałowcem jest miasto, wybuduje 
na osiedlu w Lasku Złotoryjskim blok dla 44 rodzin. Wykorzystane w nim zostaną 
najnowocześniejsze technologie. Ostatnio podpisano umowę o przekazaniu placu budowy 
wykonawcy - Przedsiębiorstwu Budowlanemu Mirosław Wierzyk w Świdnicy. 
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Dzięki tym środkom przeprowadzone 
zostaną prace konserwatorskie na ze-
wnątrz i  wewnątrz budynku. Nastąpi 
wymiana okien, drzwi i  podłóg. Wy-
remontowany będzie dach i  strych. 
Powstanie szyb z  windą dla osób nie-
pełnosprawnych. Utworzy się również 
dwie strefy: młodzieżową - w sali, gdzie 
będą komputery z nowoczesnym opro-
gramowaniem oraz strefę ZielonoZa-
czytani wokół siedziby biblioteki. Tutaj 
w plenerze będzie można np. poczytać 
książki i czasopisma. 

Przed gmachem biblioteki wymianie 
ulegnie nawierzchnia chodników, by 
nawiązać do staromiejskiej zabudowy, 
zamontowane zostaną ławki i  leżanki 
oraz stojaki na rowery. Budynek będzie 
miał sygnalizację alarmową, przeciw-
pożarową i monitoring. 

Legnicka Bibliotek Publiczna otrzymała na tę inwestycję blisko pięć milionów złotych dofi nansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego. Termin zakończenia prac jesienią przyszłego roku. 

INWESTYCJE

Rozpoczynają się też prace przy 
dwóch kolejnych trybunach - B i C. 
Z tego powodu pomieszczenia we-
wnątrz trybun zostaną wyłączone 
z użytkowania do połowy lipca. 
Wartość wszystkich prac przy za-
daszeniu stadionu wynosi ok. 2,9 
mln zł. Przetarg na pokrycie da-
chem trzech trybun (o  łącznej po-
wierzchni 3.400 m2) w  formule 
zaprojektuj i  wybuduj wygrała fir-
ma Stalbud z Żołynia, która złożyła 

najkorzystniejszą dla miasta ofertę.
W  ramach tej inwestycji zostanie 
także zamontowane m.in. nowe 
nagłośnienie, nowy system moni-
toringu i  nowa tablica LED o  po-
wierzchni 24 m2. Termin zakoń-
czenia prac – to lipiec 2017 r. 

Przypomnijmy, że zadaszenie try-
bun poprzedziło w roku 2016 wy-
konanie wysokiej jakości podgrze-
wanej murawy boiska.

DACH NAD TRYBUNAMI
                             STADIONUNa stadionie Orła Białego trwają zaawansowane prace przy 

zadaszeniu trybun, największej inwestycji sportowej w tym roku. 
Ustawiona została już konstrukcja dachowa na trybunie D. 

Firma Architektoniczno – Budowlana Restauracji Zabytków Architekton z Głogowa wygrała przetarg na rewaloryzację 
siedziby Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej. Zwycięzca przetargu zaproponował najkorzystniejszą 
cenę - około 4 mln 883 tys. zł. 

Biblioteka wypięknieje

Projekty dofi nansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
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Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

Ewangelicki kościół Marii Panny w  Legnicy, 
nazywany również Kościołem Mariackim, jest 
jednym z najstarszych na Śląsku. Kościół ten od 
ponad ośmiuset lat jest sceną najważniejszych 
wydarzeń w  historii miasta. To tutaj, zgodnie 
z legendą, swój oręż poświęcił Henryk Pobożny, 
wyruszając na bój z Mongołami, to tutaj rozpo-
częła się w Legnicy Reformacja, to w tej świątyni, 
w  1813 roku, urządzono lazaret dla żołnierzy 
Napoleona. Dzieje kościoła Mariackiego niero-
zerwalnie splotły się z najważniejszymi wydarze-
niami w historii Legnicy. 31 maja 1906 r. odbyła 
się uroczystość poświęcenia kościoła. 9 czerwca 
1908 r. świątynia została ponownie przekaza-
na do użytku parafii ewangelickiej w obecności 
cesarza Wilhelma II. Jest to jedyny kościół w Le-
gnicy, który od czasów Reformacji nieprzerwanie 
służy wierze ewangelickiej.
W latach 1905-1906, podczas generalnej odbu-
dowy według planu Oskara Hossefelda, świąty-
nia wyposażona została w jeden z największych 

w Polsce zespołów witraży o łącznej powierzch-
ni 300 m². Wielkie okna kościoła Marii Panny 
ozdobiono witrażami, które wykonali najzna-
komitsi artyści niemieccy. W nawach bocznych 
umieszczono 15 witraży z  przedstawieniami 

osób i wydarzeń związanych z historią religii i Ko-
ścioła, dziejami Reformacji, Śląska i miasta.
Całe wnętrze kościoła Marii Panny robi wrażenie: 
ogromne filary, prezbiterium zdobione kamienną 
neogotycką dekoracją architektoniczno- rzeź-
biarską, neogotycki ołtarz, Kaplica Sukienników 
czy też wielkie organy – ten kościół po prostu 
trzeba zwiedzić. 

Obowiązkowym punktem zwiedzania tego ko-
ścioła jest również wejście na wieżę widokową 
z piękną panoramą miasta. Zdjęcia z wież bardzo 
chętnie umieszczane są przez Was w serwisach 
społecznościowych. Specjalnie dla Was wybra-
liśmy się na tę wieżę o zachodzie słońca, widok 
zapiera dech w piersiach.

Magia Kościoła Mariackiego
Lato to czas wzmożonego ruchu na szlakach turystycznych. Także nasze legnickie 
zabytki cieszą się niesłabnącą popularnością. Szczególnie lubianym przez turystów 
i legniczan miejscem jest ewangelicki Kościół Mari Panny, gdzie nie tylko możecie zwiedzić 
niesamowite wnętrze, ale również wejść na wieżę widokową, skąd rozpościera się piękna 
panorama miasta. Zdjęcia z tej wieży są jednymi z najczęściej umieszczanych przez Was 
w portalach społecznościowych.

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZEZDJĘCIE MIESIĄCA

Przypominamy, że zwiedzanie kościoła oraz wejście na wieżę możliwe jest obecnie 
w następujące dni: ŚRODA-PIĄTEK: 11.00-16.00; SOBOTA: 13.00-18.00;  

NIEDZIELA: 15.00-18.00

fot. Darek Berdys
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Legniczanie 
je pokochali. W ciągu 
zaledwie miesiąca od 

rozpoczęcia tegorocznego 
sezonu Legnickiego Roweru 
z systemu skorzystało 6.335 

nowych użytkowników. Przed rokiem 
w ciągu trzech pilotażowych 

miesięcy zarejestrowanych było 
pięciokrotnie mniej  

osób – 1159.
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Z ŻYCIA MIASTA

W legnickiej palmiarni i w mini-zoo po raz pierwszy odbył się (9-11 czerwca) Festiwal Roślin Owadożernych. Impreza odniosła niebywały 
sukces frekwencyjny. Unikatowa ekspozycja przyciągnęła do zabytkowego parku ponad 20 tysięcy zaciekawionych dzieci, młodzieży, seniorów, 
hobbystów, miłośników roślin i kwiatów z Legnicy i wielu innych miejscowości. Zwiedzający stali w długich kolejkach, by obejrzeć niezwykłe 
okazy botaniczne i kupić rośliny. W ciągu trzech dni około trzech tysięcy owadożernych egzemplarzy trafi ło do domowych kolekcji. 

Piękne i bestie
- Jestem po prostu zachwycona, te kwiaty są 
przedziwne i przepiękne - cieszyła się legniczan-
ka, Agnieszka Armata. – Kupiłam dzbanecznik, 
muchołapkę, kapturnicę i  żywe kamienie. Całą 
rodziną obserwujemy te niezwykłe roślinki. Urze-
kły nas swoim drapieżnym wdziękiem. W domu 
mamy już wybrane dla nich miejsca. Będziemy je 
dokarmiać, bo i tego nauczyliśmy się tutaj. 
Odwiedzinom festiwalowych atrakcji sprzyjała 
piękna pogoda. W piątek przybyło 3,5 tys. osób, 
w  sobotę już dwa razy więcej, a  w  niedzielę 
w palmiarni i mini-zoo przebywał ponad dzie-
sięciotysięczny tłum.
- Legniczanie byli bardzo pozytywnie zasko-
czeni tematem i  formułą wydarzenia – po-
wiedziała nam Henryka Zdziech, ogrodnik 
miejski. - Podczas festiwalu zaprezentowano 
kilka tysięcy roślin, w tym 16-letnie, najwyższe 
kapturnice, dorastające nawet do metra wyso-
kości i najbardziej głodne dzbaneczniki, które 
potrafią upolować nawet mysz lub niewielkie-
go ptaka. Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyły się prelekcje, które gromadziły nawet 

do 100 osób. Pierwotnie w planie były zaled-
wie trzy prelekcje dziennie, lecz z uwagi na ol-
brzymie zainteresowanie zwiększono ich ilość 
do sześciu. Pytań było wiele i żadne nie zostało 
bez odpowiedzi. Odwiedzający wystawę do-
wiedzieli się, jakimi formułami rządzi się świat 
roślin owadożernych i  mieli możliwość kupić 
te, które ich najbardziej interesowały.
Organizatorzy festiwalu to Urząd Miasta Le-
gnicy i firma Roraima Świat Roślin Owadożer-
nych. Jej przedstawiciele odwiedzili już m.in. 
Ogród Botaniczny UJ w  Krakowie, UMCS 
w Lublinie, PAN CZRB w Powsinie, Palmiarnię 
w Poznani czy też Miejski Ogród Zoologiczny 
w Warszawie. 
- Byliśmy z  naszą ekspozycją w  wielu metro-
poliach, ale takiego, jak w  Legnicy zaintere-
sowania i  entuzjazmu nie widzieliśmy jeszcze 
nigdy – mówili botanicy z firmy Roraima Świat 
Roślin. - Jest się z czego cieszyć, bo aż co piąty 
legniczanin odwiedził nasz wspólny, niezwykły 
festiwal. Chcemy tu znowu przyjechać, może 
jesienią…
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Z ŻYCIA MIASTA

W legnickiej palmiarni i w mini-zoo po raz pierwszy odbył się (9-11 czerwca) Festiwal Roślin Owadożernych. Impreza odniosła niebywały 
sukces frekwencyjny. Unikatowa ekspozycja przyciągnęła do zabytkowego parku ponad 20 tysięcy zaciekawionych dzieci, młodzieży, seniorów, 
hobbystów, miłośników roślin i kwiatów z Legnicy i wielu innych miejscowości. Zwiedzający stali w długich kolejkach, by obejrzeć niezwykłe 
okazy botaniczne i kupić rośliny. W ciągu trzech dni około trzech tysięcy owadożernych egzemplarzy trafi ło do domowych kolekcji. 
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Z ŻYCIA MIASTA

DZIEŃ DZIECKA, URODZINY JULKA, KOWALE,  
CHÓRY I MNÓSTWO SREBRA 
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Z ŻYCIA MIASTA

1 czerwca rozpoczęły się tym razem trzydnio-
we obchody Dnia Dziecka i  3. urodzin Julka. 
Uczestniczyły tysiące legniczan, tych małych 

i tych trochę większych. 
Także na Wielkim Festynie Rodzinnym, połączo-
nym z  Biegiem Papieskim, bawiło się ponad trzy 
tysiące dzieciaków. Ta doroczna impreza odbywa 
się dzięki wsparciu miasta. 
W maju (20 i 21) po raz kolejny wielkim zaintere-
sowaniem cieszył się Turniej Kowali o Srebrne Klu-
cze Legnicy. Towarzyszyło tej imprezie mnóstwo 
atrakcji z wielką piaskownicą i występami artystów. 
Klucze do bram miasta wykuli sobie Tomasz Pe-
pliński i Michał Mendyk z Wielkopolski. 

Publiczność ceniąca sobie artystyczne doznania 
miała możliwość posłuchania najlepszych w kraju 
chórów, walczących o Rubinową Lutnię im. Jerzego 
Libana, główną nagrodę Legnicy Cantat 48. Lutnia 
pojechała do Wrocławia wraz z  zespołem wokal-
nym „Rondo”. 
Podziwiano też prace złotników podczas kulminacji 
38. edycji Legnickiego Festiwalu Srebro. W  pią-
tek i sobotę (19 i 20 maja) odbyły się wernisaże 
wszystkich 26 wystaw i liczne wydarzenia towa-
rzyszące. I nagrodę (Grand Prix Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego) międzynarodowego 
Konkursu Sztuki Złotniczej otrzymała Susanne 
Matsche z Niemiec. 

DZIEŃ DZIECKA, URODZINY JULKA, KOWALE,  
CHÓRY I MNÓSTWO SREBRA 

W maju i czerwcu bawiliśmy się i uczestniczyliśmy w wydarzeniach, które od lat są wizytówką miasta i zawsze przyciągają tłumy.  
Każdy, bez względu na wiek, znalazł coś dla siebie.
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WAKACJE

Już od soboty (24 czerwca) czynne będą miejskie kąpieliska, 
zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. W tym 
sezonie z powodu budowy zbiorczej drogi południowej nieczynny 
będzie kompleks basenów przy ul. Stromej. 

Kąpielisko Kormoran i  basen przy ul. Radosnej 
czynne będą od godziny 10.00 do 19.00. Ceny 
biletów takie same, jak w  minionym sezonie: 
dorośli – 6 zł, ulgowe – 3 zł, dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny – dorośli 3 zł, dzieci - 1,5 
zł. Dzieci do lat 3 (pod opieką osoby dorosłej) – 
wstęp wolny.
Podobnie, jak w  minionym roku, wszystkie 
obiekty zostaną odnowione. Nad bezpieczeń-
stwem wypoczywających czuwać będą ratow-
nicy. Legnickie kąpieliska cieszą się od lat wielką 
popularnością. W zależności od pogody, w cią-
gu sezonu odwiedza je od kilku do kilkudziesię-
ciu tysięcy wypoczywających osób.

Kąpielisko Kormoran, 
ul. Kąpielowa

Amatorów aktywnego wypoczynku indywidu-
alnego lub grupowego nad wodą wśród przy-
rody i  zieleni zapraszamy na kąpielisko „Kor-
moran”. Obiekt położony jest nad zbiornikiem 
wodnym o  powierzchni ponad 5 ha. Posiada 
strzeżone kąpielisko z piaszczystą plażą, brodzik 
dla najmłodszych, dużą zjeżdżalnię wodną oraz 
wypożyczalnie sprzętu pływającego. 
Do dyspozycji gości są: przebieralnie, zewnętrz-
ne prysznice, zadrzewione tereny zielone, miej-
sce do grillowania, boiska do piłki siatkowej, 
bezpłatne parkingi, pomost spacerowy, zjeż-
dżalnia, siłownia zewnętrzna, plac zabaw dla 
dzieci. W  sezonie letnim na terenie kąpieliska 
dostępny jest również bar-kawiarnia. Dla mi-
łośników wypraw wodnych są wypożyczalnie: 
kajaków i  rowerów wodnych. Wypożyczenia 
kajaka – 5 zł/godz., rower wodny – 6 zł/godz. 

Basen, ul. Radosna
Bezpieczne plażowanie, rekreacja i kąpiele „pod 
chmurką” - to jego główne atuty. Nad bezpie-
czeństwem gości czuwają ratownicy WOPR. 
Na obiekcie jest basen o wymiarach 20x50 m 
i głębokości od 1 do 4 m oraz brodzik dla dzieci. 
Do dyspozycji użytkowników są także przebie-
ralnie, urządzenia zabawowe i trawiaste plaże.

SEZON NA 
KĄPIELISKA
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Obiekt wybudowano na wąskiej działce przy 
dawnej ulicy Newlende (Nowiny), później 
przemianowanej na Schloẞgasse (ul. Zam-
kowa). Budowlę założono na planie niemia-
rowego prostokąta, z  fasadą równoległą do 
przebiegu ulicy. W tylnej części budynku pod-
wyższono parter, tworząc duże reprezentacyj-
ne pomieszczenie, tzw. „świetlicę”. Tu podczas 
prac remontowych i konserwatorskich, prowa-
dzonych w latach 1973–1986, odkryto relikty 
gotyckich profili okien, renesansowy polichro-
mowany strop oraz girlandowy fryz z wyobra-
żeniami ptaków. Odtworzono również siedzi-
ska w węgarach okien. 
Na piętrze, w pomieszczeniu od strony fasady, 
zachowała się drewniana polichromowana 
ścianka działowa (początek XVII w.) z  po-
staciami pięciu Cnót: Mądrości (Prudentia), 
Umiarkowania (Temperantia), Miłości (Cari-
tas), Cierpliwości (Patientia) i  Wiary (Fides). 
Na przeciwległej ścianie, w niszach rozdzielo-
nych renesansową kolumienką, odkryto ślady 
polichromii wyobrażającej draperie. Barokowy 
front kamienicy, o szczycie zwieńczonym latar-
nią, wykonano w pierwszej połowie XVIII w. 
Podczas ostatniego remontu (2008 r.) zli-
kwidowano przeszklone wejście dostawione 
z boku budynku i przywrócono schody z par-
teru na pierwsze piętro.
Ta wspaniała, zabytkowa kamienica mieści 
siedzibę legnickiej Delegatury Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu. 
Wnętrza obiektu można obejrzeć za zgodą kie-
rownika delegatury.
 Zdzisław Kurzeja

WYBUDOWANO W LEGNICY

Przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Nauk kontynuujemy nasz cykl poświęcony legnickim zabytkom architektury

Przy ul. Zamkowej 2 znajduje się jedyna legnicka kamienica mieszczańska, która po rozbiórkach i wyburzeniach dokonanych 
w historycznym centrum miasta na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX w., zachowała prawie kompletny 
wystrój i wyposażenie architektoniczne (od schyłku XV do połowy XVIII w.). 

JEDYNA TAKA KAMIENICA

Fragment planu z 2. połowy XIX w. Strzałką zaznaczono 
kamienicę nr 2 przy ul. Zamkowej.

F.B. Werner, połowa XVIII w. Strzałką zaznaczono 
kamienicę nr 2 przy ul. Zamkowej.

Pomieszczenie na piętrze, polichromowana ścianka 
z postaciami cnót. Mądrość w prawej ręce trzyma lustro, 
lewą rękę oplata wąż. Temperantia w prawej dłoni trzyma 
dzban, lewa (niezachowana) dzierżyła kielich lub misę.

Kamienica nr 2 przy ul. Zamkowej. Frontowa 
barokowa ściana zwieńczona latarnią. 

Świetlica, renesansowy polichromowany strop.

Świetlica, siedziska w węgarach okien.

Pomieszczenie na piętrze, polichromowana ścianka 
z postaciami cnót: Miłości, Cierpliwości i Wiary.

Świetlica, girlandowy fryz z ptakami.



16
www.legnica.eu

16

/MiastoLegnica 
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Miasto parków i ogrodów
Dziewięćdziesiąt lat temu, 25 czerwca 1927 roku nadburmistrz Legnicy Hans Arno 
Charbonnier w towarzystwie osobistości z Wrocławia i Berlina uroczyście otworzył 
Wystawę Niemieckiego Ogrodnictwa i Śląskiego Rzemiosła, potocznie znaną jako 
GUGALI (skrót od niemieckiej nazwy wystawy Deutsche Gartenbau- und Schlesische 
Gewerbe-Ausstellung Liegnitz). To jedno z największych tego typu przedsięwzięć,  
jakie odbyły się w okresie międzywojennym na terenie wschodnich Niemiec. 

Legnica zdecydowała się na tematykę ogrod-
niczą ze względu na świetne tradycje miasta, 
które od 1860 r. wielokrotnie organizowało 
wystawy regionalne. Głównym celem była 
prezentacja lokalnego przemysłu i  rzemio-
sła, a także promocja miasta i regionu. 
Ekspozycja GUGALI zajęła południową 
część dzisiejszego parku, do którego włą-
czono nowy obszar za Młynówką, zwany 
Bergerwiese (Łąka Bergera). W sumie tereny 
wystawowe objęły 325 000 m2. Podzielono 
je na trzy części. Po lewej stronie alei Baum-
garta (Orła Białego), na błoniach, tuż obok 
wejścia umieszczono budynek zarządu, dalej 
znalazły się główne hale ekspozycyjne, gdzie 
prezentowano rzemiosło i  przemysł, trady-
cyjne tereny sportowe oraz park rozrywki. 
Po prawej stronie alei, w  dawnym parku 
wystawowym (Ausstellungspark) publicz-
ność mogła podziwiać staw z podgrzewaną 
wodą, przy którym powstała nowa pergola, 
pobliski Gaj Palmowy, ogród zoologiczny, 
aleję Schuberta z pomnikami i fontannami, 
staw z  łabędziami. Ponadto umieszczono 
tutaj kawiarnię z  miejscem do tańca, plac 
zabaw dla dzieci oraz kilka stoisk eksponu-
jących rośliny. W pobliżu zabudowań miej-
skiego ogrodnictwa, w palmiarni ulokowane 
zostało planetarium. Aparat projekcyjny 
wynajęto z  zakładów optycznych Zeissa 
w  Jenie. W  kopule palmiarni umieszczono 
ekran wykonany ze specjalnego tworzywa. 
W ciągu 100 dni trwania wystawy na pokaz 
w planetarium sprzedano ponad 75 tys. bi-
letów. Nieco dalej, za palmiarnią ulokowano 
główną restaurację ze sceną koncertową. 
Komunikację ułatwiała miniaturowa kolej-
ka, która okrążała teren wystawy oraz łączy-
ła dotychczasowy park z największą atrakcją 
imprezy, jaką była nowa część urządzona na 
południe od Młynówki. Zlokalizowano tutaj 
główne plenerowe ekspozycje roślin ogrodo-
wych. Najważniejszym elementem kompo-
zycji był basen z Wyspą Róż oraz zespołem 
sześćdziesięciu fontann. Wzdłuż zachodniej 
granicy terenu wzniesiony został pawilon 
ekspozycyjny (Bergerhalle) o  powierzchni 
3 300 m2 z  winiarnią w  wieży widokowej 
(Rosenhof – Różana Wieża), kwietnymi ta-
rasami oraz położoną w  bezpośrednim są-
siedztwie sadzawką z roślinami wodnymi. 

Opracowano na podstawie: G. Humeńczuk, 
Z dziejów parku Miejskiego w Legnicy, Legni-
ca 2010, B. Störtkuhl, Modernizm w Legnicy, 
Wrocław 2007, Liegnitz.pl. Zdjęcia ze zbio-
rów Muzeum Miedzi w Legnicy.

Ekspozycja trwała od 25 czerwca do 2 października 
1927 roku. Wzięło w niej udział 585 firm, w tym 181 
z Legnicy, 248 ze Śląska oraz 156 z Niemiec. W ciągu 
100 dni GUGALI zwiedziło ponad dwa miliony osób.
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z PRAC RADY  
MIEJSKIEJ LEGNICY

Podczas majowej sesji radni miejscy przyjęli m.in. sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu miasta w roku 2016 oraz włączenie 
terenów inwestycyjnych byłego lotniska do LSSE. Nie podjęli uchwały o udzieleniu absolutorium. Przyjęli opracowaną przez Związek  
Miast Polskich Kartę Samorządności. Publikujemy jej obszerne fragmenty.

KARTA SAMORZĄDNOŚCI

Samorząd terytorialny stanowi fundament 
demokratycznego państwa. Odbudowa pol-
skiego samorządu, która przyniosła społeczno-
ściom lokalnym autonomię i możliwość decy-
dowania o swoim losie, jest najbardziej udaną 
z  polskich reform. Dzięki temu zmieniliśmy 
Polskę, zyskując przy tym zaufanie większości 
Polaków, co systematycznie potwierdzają ba-
dania opinii publicznej.

Zmiany w  ustawach dotyczących podstaw 
polskiego samorządu, które są obecnie propo-
nowane bez żadnych konsultacji ze stroną sa-
morządową, mogą podważyć ustrój państwa.

Ograniczenie praw wyborczych obywateli, po-
zbawienie przedstawicieli mieszkańców gmin 
samodzielności w realizacji zadań publicznych, 
swobody w  gospodarowaniu ich wspólnym 
majątkiem, wolności we współdziałaniu z  in-
nymi jednostkami spowoduje zahamowanie 
rozwoju lokalnego, zgodnego z oczekiwaniami 
mieszkańców. Odbieranie kompetencji gmi-
nom, powiatom i  województwom, przekazy-
wanie ich administracji centralnej, oddalonej 
od obywateli i  niepoddanej ich kontroli, to 
odejście od demokracji. Stanowczo się temu 
sprzeciwiamy.

Domagamy się, aby rządzący i  stanowiący 
prawo przestrzegali i szanowali konstytucyjne 
zasady ustroju naszego państwa, które przypo-
minamy w niniejszej Karcie.

MIESZKAŃCY

1.  Gospodarzami społeczności lokalnych i  re-
gionalnych są ich mieszkańcy i  to oni mu-
szą decydować o kształcie swoich wspólnot 
samorządowych, w tym poprzez wolne wy-
bory i  referenda lokalne. Prawa wyborcze 
mieszkańców (czynne i bierne) oraz upraw-
nienia do podejmowania przez nich decyzji 
w referendum, zagwarantowane w Konsty-
tucji, nie mogą być ograniczone.

2.  Podstawową jednostką samorządu tery-
torialnego jest gmina. Tylko mieszkańcy 
danej gminy mogą wybierać w  wyborach 

powszechnych i odwoływać w drodze refe-
rendum swoje organy samorządowe.

JEDNOSTKI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO

3.  Samorząd terytorialny działa w imieniu wła-
snym i  na własną odpowiedzialność. Jego 
samodzielność (…) podlega ochronie sądo-
wej. Nadzór nad wykonywaniem zadań wła-
snych jest sprawowany wyłącznie według 
kryterium legalności. (…)

5.  Kompetencje gmin, powiatów i  woje-
wództw, wynikające z  ich zadań własnych, 
są całkowite i  wyłączne. Ustawy określają 
zasady realizacji tych zadań; o sposobie ich 
realizacji decydują właściwe organy jedno-
stek samorządu terytorialnego. (…)

FINANSE SAMORZĄDOWE
7.  Zasoby finansowe gmin, powiatów i  wo-

jewództw, oparte na dochodach własnych 
i  subwencjach, umożliwiają realizację ich 
zadań na określonym w ustawach i aktach 
wykonawczych poziomie. Zmianom zakresu 
zadań i wymaganego poziomu ich realizacji 
towarzyszą adekwatne zmiany zasilania fi-
nansowego jednostek. Ubytki w dochodach 
własnych, wynikające z ulg i zwolnień usta-
wowych, są rekompensowane.

8.  System dochodów jest uzupełniany sub-
wencją wyrównawczą, która umożliwia 
realizację zadań obowiązkowych w określo-
nym w przepisach prawa standardzie.

9.  Dotacje celowe służą do finansowania in-
westycji oraz zadań powierzonych JST przez 
Unię Europejską, administrację rządową 
i inne jednostki samorządu terytorialnego.

MAJĄTEK

10.  Jednostki samorządu terytorialnego mają 
prawo swobodnie kształtować gospoda-
rowanie swoim majątkiem. Stanowi on 
zasób, który umożliwia realizację zadań, 
a  także jest wykorzystywany do wspiera-

nia przedsięwzięć rozwojowych w ramach 
lokalnej albo regionalnej polityki rozwoju. 
Zasoby majątkowe, mające znaczenie dla 
rozwoju lokalnego albo regionalnego, będą 
przekazywane nieodpłatnie, odpowiednio 
gminom, powiatom albo województwom.

ORGANIZACJA I WSPÓŁDZIAŁANIE

11.  Gminy, powiaty i województwa mają swo-
bodę w dostosowaniu swoich struktur or-
ganizacyjnych do lokalnych albo regional-
nych uwarunkowań realizacji zadań. Mogą 
je powierzyć własnym jednostkom organi-
zacyjnym albo podmiotom zewnętrznym: 
publicznym, społecznym lub prywatnym, 
z  zachowaniem procedur wymaganych 
prawem.

12.  Jednostki samorządu terytorialnego (…) 
mogą swobodnie współdziałać z  innymi 
jednostkami (…).

KONSULTOWANIE
17.  Samorządy muszą być rzetelnie konsulto-

wane w zakresie aktów prawnych ich do-
tyczących, w Komisji Wspólnej Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego oraz w komisjach 
parlamentarnych.
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LEGNICZANIE

Początek sezonu nie zapowiadał się jednak ró-
żowo. - Mieliśmy poważne problemy – mówi 
Grzegorz Woźnik. – Gdyby nie wsparcie Urzędu 
Miasta, nie wystartowalibyśmy w  pierwszej eli-
minacji rajdu, tracąc wiele punktów w  klasyfi-
kacji generalnej. Dzięki pomocy miasta jednak 
pojechaliśmy wówczas, a teraz, po zwycięstwie, 
wyszliśmy na pierwsze miejsce w klasyfikacji. 
Grzegorz Woźnik ściga się w rajdach z legniczani-

nem Tomaszem Harczukiem i wrocławianinem 
Bartoszem Sydorem. Wszyscy pracują na utrzy-
manie rodzin, a rajdy są ich wielką pasją. Bo, jak 
mawiają, jest to nieuleczalna choroba. 
Grzegorz Woźnik (33 lata) pracuje jako suwnico-
wy w Hucie Miedzi Legnica. W rajdach uczestni-
czy od ośmiu lat. – Tym sportem interesuję się od 
dzieciństwa - mówi. – Rajdy weszły mi do głowy 
i nie chcą wyjść. Pierwszy raz pojechałem w raj-
dzie na legnickim lotnisku. Nie skończyło się to 
zbyt dobrze, ale później było lepiej.
Rajdy samochodowe to prestiżowa dyscyplina 
sportu, ale też wymagająca dużych umiejęt-

ności i sporych pieniędzy. Ekipa SITM ściga się 
20–letnim już Oplem Astrą GSI. – Kupiliśmy 
używane auto rajdowe – wspomina Grzegorz 
Woźnik. – Kosztowało 150 tys. zł. Cały czas je 
przebudowujemy i  ulepszamy. A  startujemy 
dzięki sponsorom, wśród których jest miasto.
W minionym roku rajdowcy SITM wygrali klasy-
fikację generalną Czeskomorawskiego Pucharu 
Rajdowego. Startują w nim, bo jest organizowa-
ny na wysokim poziomie i  przyciąga dobrych 
rajdowców. Rywalizacja jest więc zacięta. 
W minionym sezonie, wygrywając klasyfikację 
generalną, nie zwyciężyli w żadnej eliminacji, ale 

zajmowali miejsca na podium. W tym sezonie 
przełamali tę passę. 
- Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że w  końcu 
stanęliśmy na najwyższym stopniu podium. 
W  połowie rajdu objęliśmy prowadzenie, ale 
przewaga była minimalna i  walka trwała do 
ostatniego kilometra. Przed ostatnim odcin-
kiem mieliśmy tylko 5 sekund przewagi i pod-
jęliśmy maksymalne ryzyko, żeby ją obronić. 
Na mecie okazało się, że wygraliśmy o  jedną 
sekundę. Po dwóch rundach wyszliśmy na pro-
wadzenie w klasyfikacji sezonu 2017 – dodaje 
Grzegorz Woźnik. 
Przed legnicką załogą jeszcze cztery eliminacje. 
Trzymamy kciuki. Dodajmy, że w  plebiscycie 
na najlepszych sportowców i trenerów portalu 
LCA dwukrotnie zostali zwycięzcami (za lata 
2015 i  2016), czego wcześniej nie dokonali 
inni sportowcy. Puchary wręczał im prezydent 
Tadeusz Krzakowski.

RAJDY TO CHOROBA 
NIEULECZALNA 
Legnicka załoga rajdowa SITM w składzie - Grzegorz Woźnik oraz piloci Tomasz Harczuk i wrocławianin 
Bartosz Sydor, po zwycięstwie w rajdzie Paszavi (klasa A3) awansowała na pierwsze miejsce w klasyfikacji 
Czeskomorawskiego Pucharu Rajdowego. 
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AKTUALNOŚCI

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

-Jedna z najnowocześniejszych w kraju 
Policyjnych Izb Dziecka została otwarta  
(25 maja) w komisariacie policji przy 
 ul. Staffa w Legnicy.
Bez pomocy miasta i pana prezydenta ten 
obiekt by nie powstał – mówił podczas uro-
czystego otwarcia PIDz zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji insp. Andrzej  
Łuczyszyn. – Dziękuję za przyczynienie się 
do tego.
Prezydent Tadeusz Krzakowski z kolei po-
dziękował za realizację tego przedsięwzię-
cia. – Mamy teraz komisariat i izbę, którymi 
możemy się szczycić – powiedział. – Mamy 
też wspaniałych policjantów oddanych 
służbie i mieszkańcom.
Policyjna Izba Dziecka w komendzie przy 
ul. Asnyka została zamknięta w  2013 
r. Dwa lata temu rozpoczął się remont 
w  przekazanym przez miasto budynku 
byłej szkoły podstawowej. Powstał tutaj 
komisariat, w  którym mieszczą się: wy-

dział prewencji, wydział nieletnich i pato-
logii oraz drogówka. Nowa Policyjna Izba 
Dziecka jest obecnie drugą na Dolnym Ślą-
sku. Podlega Komendzie Wojewódzkiej. Jej 
szefem jest st. asp. Radosław Poddębniak.
W  izbie może przebywać jednocześnie 
w  dwuosobowych salach 12 zatrzyma-
nych w  wieku od 13 do 21 lat. Oprócz 
cel mają do dyspozycji m.in. salę, w której 
mogą być prowadzone różne zajęcia, także 
sportowe i „spacerniak”. Obiekt objęty jest 
monitoringiem. 

OTWARCIE POLICYJNEJ IZBY DZIECKA

• 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




