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Przekazujemy Państwu kolejną już edycję 
Kroniki Miasta. Tym razem wydawnic-
two opowiada o wydarzeniach roku 2014. 
A był to rok niezwykle pod tym względem 
bogaty. Autorzy w  syntetycznej, często 
lapidarnej formie przywołują zdarzenia, 
ważne fakty z  życia samorządu, miasta 
i  jego mieszkańców. Odnotowują sukcesy 
i  problemy. Wskazują procesy rozwojowe 
i  przemiany w  naszej małej ojczyźnie, nie 
zapominając przy tym o  lokalnych cieka-
wostkach. 

Bogato ilustrowana Kronika oprowadza 
nas w czasie i przestrzeni, utrwalając fakty, 
które ze swej natury zacierają się w pamię-
ci. Jest ona zatem wydawnictwem cennym 
z  punktu widzenia historyków, ale także 

wszystkich legniczan interesujących się 
swym miastem. 

Motywem przewodnim ubiegłorocznej 
edycji Kroniki Miasta były dzieje herbu 
Legnicy. Najnowsze wydawnictwo, oprócz 
zapisów kronikarskich, prezentuje unika-
towy, wczesnobarokowy księgozbiór „Bi-
bliotheca Rudolphina”, zgromadzony przez 
legnickiego księcia Jerzego Rudolfa. Zbiory 
mają charakter muzyczny, który stał się 
również inspiracją niezwykłej oprawy gra-
fi cznej Kroniki. 

Serdecznie zachęcam do lektury tej pozycji, 
która z  pewnością stanie się cennym ele-
mentem instytucjonalnych i  prywatnych 
zbiorów opracowań poświęconych Legnicy.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

DALEJWSTECZ



03.01

Mamy najpiękniejszą iluminację świąteczną na Dolnym Śląsku. Na-
sze miasto zwyciężyło w pierwszym regionalnym etapie ogólnopol-
skiego konkursu „Świeć się z Energą”. Awansowaliśmy do II rundy 
i rywalizacji z 16 miastami, reprezentującymi swoje województwa. 

Legnica dysponuje bardzo atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski zaprezentował „Legnicki Przewod-
nik Inwestora”. Ta fachowa, opracowana w trzech wersjach języko-
wych publikacja, służy pomocą i radą przedsiębiorcom.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji pozyskało 
z Unii Europejskiej 23 mln zł na inwestycje. Dzięki nim poprawi się 
jakość życia legniczan.

07.01 

Sukces. W  rankingu najaktywniejszych samorządów, przeprowa-
dzonym przez Związek Powiatów Polskich, Legnica zajęła pierwsze 
miejsce wśród miast na prawach powiatu. Zdobyliśmy ponad 52 ty-
siące punktów i wyprzedziliśmy Słupsk i Nowy Sącz. Ten ranking or-
ganizowany jest od 11 lat. Nasze miasto plasuje się w jego czołówce.

Hieny cmentarne w areszcie. Legniccy policjanci zatrzymali trzech 
młodych mężczyzn, którzy trzykrotnie w ciągu roku zdewastowali 
ponad 130 grobów na Cmentarzu Komunalnym.

09.01 

Przebudowana została ul. Kubusia Puchatka. Dzięki temu łatwiej 
można dojechać do przedszkola czy Domu Pomocy Społecznej i jest 
bezpieczniej, bo samochody służb ratowniczych mają lepszy dojazd.

Nasze miasto jest piękne. Legnica nie bez przyczyny została zapro-
szona do udziału w projekcie „Zakochaj się w Polsce nocą”, realizo-
wanym przez fotografika Krzysztofa T. Matusiaka wraz z Centrum 
Wspierania Inicjatyw Samorządowych.

10.01 

Dobra wiadomość dla legniczan. Na wniosek prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego radni podjęli uchwałę o zmniejszeniu od pierwszego 
lutego opłat za wywóz odpadów. Stawki zmalały z 13,7 zł do 9,7 zł 
miesięcznie od osoby za odpady zbierane selektywnie i z 17,8 zł do 
17 zł za niesegregowane.
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13.01

Pięknie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Legniczanie 
okazali się hojni, wzbogacając konto orkiestry o  przeszło 120 tys. 
zł. Do tego doszły jeszcze pieniądze uzyskane z aukcji internetowej 
prowadzonej przez Legnickie Centrum Kultury. 

14.01

Przyjechali do nas rosyjscy poeci. W  Legnickiej Bibliotece Pu-
blicznej, w ramach cyklu Ambasadorzy Poezji 1. Polsko–Rosyjskie 
Spotkanie Poetów, gościli rosyjscy literaci Linor Goralik i Demiana 
Kudryavtseva. 

15.01

Nasze miasto uplasowało się na drugim miejscu Ogólnopolskiego 
Rankingu Energii Odnawialnej Związku Powiatów Polskich. Tytuł 
laureata zdobyliśmy po raz trzeci z rzędu.

Po raz pierwszy tej zimy spadł śnieg… w całym mieście. Atak był ła-
godny i nie zaskoczył służb drogowych. Piaskarki wyjechały na ulice 
o godz. 4 rano i poradziły sobie z opadami.

17.01

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych legnickie licea i technika zajęły 
wysokie miejsca w kraju i na Dolnym Śląsku. II LO sklasyfikowano na 8. 
miejscu na Dolnym Śląsku i 78. w kraju. Z kolei Technikum Ekonomicz-
ne zajęło w tym rankingu 5. miejsce w regionie i 75. w kraju.

20.01

Poznaliśmy firmę, która przebuduje ulice Witelona i Skarbka. Prze-
targ wygrało przedsiębiorstwo Heilit + Werner. Zgłosiło się pięć 
firm. Był to drugi przetarg po unieważnionym we wrześniu 2013 r., 
kiedy to oferenci zaproponowali zbyt wysokie ceny.

Dobry początek. W pierwszych dniach nowego roku Wydział Go-
spodarki Nieruchomościami UM sprzedał cztery lokale – jeden 
użytkowy i trzy mieszkalne.

22.01

Doskonale spisali się legniccy zawodnicy Taekwon–do na Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Holandii Dutch Open 2014. Zawodnik LKT 
Legnica Maciej Żuk przywiózł z tych zawodów złoty i srebrny medal. 

23.01

Rozstrzygnięte zostały konkursy na dofinansowanie legnickich or-
ganizacji pożytku publicznego. W sumie 31 z nich otrzymało dota-
cje w wysokości 1.576.100 zł. 

Nowe inwestycje i miejsca pracy w Legnickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej. Cztery firmy Viessmann, C+P, Uzin oraz S@L otrzymały 
pozwolenia na prowadzenie działalności w LSSE. W sumie zadekla-
rowały zainwestowanie w rozwój kilkanaście milionów złotych.

25.01

To był piękny noworoczny koncert. Ponad tysiąc widzów. Wspania-
ła muzyka i rewelacyjne występy tancerzy. Także owacje na stojąco. 
Koncert „Tanecznie w Nowy Rok 2014” pod patronatem prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego, przygotowany przez nauczycieli i uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych, odbył się w hali przy ul. Lotniczej.

Monografia „Pawilon polski na Nowojorskiej Wystawie Światowej 
(1939-1940) dr Krystyny Nowakowskiej otrzymał prestiżowe wy-
różnienie – „Legnicka Książka Roku”. Autorka pracuje w legnickim 
Muzeum Miedzi. Materiały do książki zbierała przez 10 lat.

27.01

Benedykt Ksiądzyna podczas sesji Rady Miejskiej został wybrany 
trzecim wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Ksiądzyna wszedł 
do rady po śmierci radnego Krzysztofa Dybka, który wcześniej był 
także wiceprzewodniczącym. 

29.01

Rozpoczęły się przygotowania do X Akademickich Mistrzostw 
Świata w Łucznictwie. To kolejna wielka impreza, której organizację 
powierzono Legnicy. Swój udział zapowiedziało 35 reprezentacji.

Według przeprowadzonego w styczniu spisu, w Legnicy przebywa-
ło 146 bezdomnych. Wszystkim tym osobom miasto gwarantowało 
dach nad głową w noclegowni. Nie wszyscy jednak z tej możliwości 
chcieli skorzystać. 

Drugie życie choinek. Ponad tysiąc tych drzewek, uzyskanych pod-
czas zbiórki LPGK, zostało przetworzonych na kompost.

31.01

Urząd Miasta wdrożył nową usługę dla mieszkańców – komunikator 
SISMS, dzięki któremu można otrzymywać informacje o tym, co dzie-
je się w Legnicy, wzbogacone dodatkowo plikami multimedialnymi. 

Zakończyła się przebudowa ul. Pomorskiej na osiedlu Piekary 
A  i  zmienił się wygląd tej części osiedla. Powstała piękna arteria 
wraz z parkingami i chodnikami – wszystko wyłożone kostką. War-
tość tej inwestycji to około 1,52 mln zł.
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03.02

Urząd Miasta w 2013 roku wydał aż 71.321 decyzji administracyj-
nych. Czyli średnio rzecz ujmując, 284 takich dokumentów dzien-
nie. To świadczy o ogromnej skali spraw, jakie mieszkańcy mają do 
załatwienia w  Urzędzie Miasta. Oczywiście też o  profesjonalizmie 
i zaangażowaniu urzędników. 

Legnicki Oddział ZUS uruchomił dla klientów dodatkowy numer 
telefoniczny dotyczący programu PŁATNIK oraz zwiększył liczbę 
konsultantów udzielających telefonicznie porad. 

0004.02
Segregujemy coraz lepiej i więcej śmieci. Po pół roku trwania „rewolu-
cji śmieciowej” wyraźnie widać, że znacznie wzrosła ilość segregowa-
nych odpadów, co jest bardzo dobrą tendencją. Niestety, do pojemni-
ków były dosyć często wrzucane śmieci, które nie powinny tam trafić. 

06.02

Kolejne prestiżowe wyróżnienie dla Legnicy. Nasze miasto uzyskało 
tytuł wraz z dyplomem „Gmina na 5” w trzecim dorocznym rankin-
gu Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych Szko-
ły Głównej Handlowej w  Warszawie. Takim samym tytułem i  dy-
plomem Legnica została wyróżniona w poprzedniej edycji rankingu.

07.02
Mniej urodzin i małżeństw. Urząd Stanu Cywilnego poinformował, 
że w roku 2013 w Legnicy urodziło się 1.487 dzieci (51 proc. chłop-
ców), o  187 mniej, niż w  poprzednim roku. Najpopularniejszymi 
imionami dla dziewczynek były: Julia, Lena, Hanna, a dla chłopczy-
ków: Jakub, Filip i Szymon. 

Legniczanie coraz mniej tolerancyjni dla osób spalających toksycz-
ne śmieci w swoich kotłowniach i na terenie posesji. Straż Miejska 
otrzymywała więcej informacji o  tym negatywnym procederze. 
Były mandaty. Jeden z mieszkańców np. zapłacił 400 zł za palenie 
w swoim piecu takim odpadami. 

08.02
Piękna gala w  Hotelu Qubus. Rozstrzygnięty został plebiscyt na 
najlepszego zawodnika i trenera Zagłębia Miedziowego. Zwycięży-
li: koszykarka CCC Polkowice – Valeriya Musina i trener tego klubu 
Jacek Winnicki. 
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10.02

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął przygotowania do przetargów 
na przebudowę kolejnych legnickich ulic: Moniuszki, Galaktycznej 
i Plutona. 

11.02
Legniccy strażacy docenieni. Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Legnicy otrzymała najwyższe wśród dolnośląskich ko-
mend oceny za działalność operacyjną w 2013 r. Dobrze było także 
pod względem współzawodnictwa sportowego. 

Radość wychowanków Domu Dziecka przy ul. Wandy. Za zwy-
cięstwo w I etapie ogólnopolskiego konkursu „Świeć się z Energą” 
nasze miasto otrzymało tysiąc zł nagrody w postaci sprzętu AGD.  
Trafił on do domu dziecka. 

Legnica przystąpiła do realizacji programu niskiej emisji spalin.  
Jego celem jest poprawa jakości powietrza w mieście. 

13.02

Zainaugurowano prace nad Strategią Rozwoju Legnicy na lata 2015-
2020 Plus. W spotkaniu inauguracyjnym, które odbyło się w Hotelu Qu-
bus, uczestniczyło około 150 osób. 

Sześć firm złożyło oferty na budowę parkingu i dróg dojazdowych przy 
Miedziowym Centrum Zdrowia. 

To były ciekawe Targi Pracy i Zawodów. Podczas imprezy, która odbyła 
się w Letia Business Center, swoją ofertę przedstawiło 55 wystawców.

14.02
Firma Skanska wygrała przetarg na przebudowę ul. Jaworzyńskiej, 
proponując cenę ponad 51, 6 mln zł. 

17.02 
Rozpoczęły się ferie. Na organizację atrakcyjnego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży miasto przeznaczyło 214 tys. zł. 

18.02

Legnicki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zainaugurował ob-
chody 70–lecia funkcjonowania organizacji w naszym mieście i na 
Dolnym Śląsku oraz 95–lecia w Polsce.

20.02
Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na przebudowę ul. Galak-
tycznej na osiedlu Kopernik. 

22.02
Grand Prix Satyrykonu pojedzie do Izraela. Główną nagrodę tej 
prestiżowej imprezy zdobył Sergey Sichienko z Izraela. Na konkurs 
wpłynęły 2.254 prace 615 autorów z 50 krajów świata. 

23.02
Coś dla braci młodszych. Wielkim powodzeniem cieszyła się dzie-
cięca wystawa „Pochwal się swoim zwierzątkiem”, zorganizowana 
przez Legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji w hali przy ul. Lotniczej. 
Miłośnicy zwierząt przyjechali z całego Dolnego Śląska. 

24.02 

Rada Artystyczna Ogólnopolskiego Turnieju Chórów Legnica Can-
tat 45, po wysłuchaniu nagrań 23 zespołów, zakwalifikowała do 
udziału w konkursie 15 chórów.

Konsorcjum firm Fobis (lider) i Rapier wygrało przetarg na budowę 
parkingu i dróg dojazdowych w rejonie ul. Klubowej przy Miedzio-
wym Centrum Zdrowia. 

Rada Miejska podjęła uchwałę o  zwiększeniu opłaty za pobyt 
w Izbie Wytrzeźwień z 250 do 300 zł. 

26.02
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, by poprawić bezpieczeństwo 
mieszkańców, wydał ponad 2 mln zł na dobudowę i doszczelnienie 
przewodów wentylacyjnych. Te inwestycje wykonano w 61 budyn-
kach komunalnych. 

27.02
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w  Legnicy wygrało 
przetarg na użytkowanie sześciu autobusów, które kupiło miasto, 
wykorzystując unijną dotację w  wysokości 4.839.390 zł. Oferta 
miejskiego przewoźnika była jedyną, która wpłynęła. Autobusy 
przeznaczono do obsługi linii 4 i 8. 

Wielkie inwestycje w  infrastrukturze wodno–ściekowej. Legnickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podpisało z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu umowę na projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno–
ściekowej w aglomeracji Legnica”. Wartość tej inwestycji to około 
46 mln zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie unijne. 

28.02
Powstał projekt uchwały powołującej Miejską Radę Seniorów. 
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03.03 

Esterka nasza bohaterka. Uczennica Szkoły Podstawowej nr 2, Es-
terka Taracińska (9 lat) została uhonorowana za bohaterską posta-
wę. Uratowała swoją siostrę i siebie przed cichym zabójcą – czadem. 
W wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej mała bohaterka ode-
brała gratulacje i nagrodę od prezydenta, komendanta straży pożar-
nej, dyrektora pogotowia i oczywiście od koleżanek i kolegów oraz 
nauczycieli szkoły. 

04.03
Rozpoczęły się prace przy budowie parkingu i  dróg dojazdowych 
przy Miedziowym Centrum Zdrowia w rejonie ul. Klubowej.

Już po feriach. Blisko cztery tysiące uczniów legnickich szkół spędzi-
ło pożytecznie dwutygodniową przerwę w nauce. Szkoda tylko, że 
bez śniegu. Ferie zorganizowało 19 instytucji, placówek gminnych, 
spółdzielczych, organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. Miasto 
dofinansowało wypoczynek dzieci i młodzieży kwotą 214 tys. zł. 

05.03
Zakończyła się wymiana 390 okien w  zabytkowym budynku Ze-
społu Szkół Elektryczno–Mechanicznych. Roboty zakończono na 
miesiąc przed planowanym terminem. Po zamontowaniu okien roz-
począł się remont elewacji. 

07.03 
Panie górą. W  Legnicy kobiety stanowią ponad 53 procent ogółu 
mieszkańców.

Legniczanie zaprosili legniczanki na wspaniały koncert legendarnej 
grupy „Pod Budą”. To wydarzenie artystyczne pod patronatem pre-
zydenta Tadeusza Krzakowskiego, z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet, zapełniło po brzegi tysięczną widownię hali przy ul. Lotniczej. 

10.03
Jest zdecydowana, wytrwała i  zawsze uśmiechnięta. Swoją przy-
szłość wiąże z  pomaganiem drugiemu człowiekowi. Któż to taki? 
Martyna Kuczyńska z V Liceum Ogólnokształcącego, która została 
laureatką XVII miejskiej edycji Ogólnopolskiego Samorządowego 
Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
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11.03 

Seniorzy na uniwersytecie nie tylko się uczą. Rozpoczął się nowy se-
mestr na Legnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego. 230 słuchaczy, bo tylu 
uczęszcza na zajęcia, rozwija tutaj swoje pasje, nawiązuje przyjaź-
nie, uczestniczy w życiu społecznym i oczywiście zdobywa wiedzę. 
Uniwersytet działa już siedem lat. 

12.03
Deszcz medali legnickich sportowców. Zawodnicy legnickiego klu-
bu Taekwon–do wywalczyli 13 medali podczas zawodów Pucharu 
Polski rozegranych w  Ciechanowie. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju został Maciej Żuk.

90. spotkanie konsultacyjne prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 
z  mieszkańcami Legnicy (drugie w  tym roku) odbyło się w  Szkole 
Podstawowej nr 2 z mieszkańcami północnej części miasta. 

14.03

Wandale znowu dali znać o  sobie. W  parku Miejskim chuligani 
zniszczyli dach wiaty wypoczynkowej przy promenadzie, wyrwali 
też i połamali 120 drewnianych listew z ławek. Naprawa zniszczeń 
pochłonęła sześć tysięcy złotych. 

15.03
Rozegrano mistrzostwa Legnicy w badmintonie. W zawodach, które 
odbyły się w hali przy ul. Lotniczej, wzięło udział 50 zawodniczek 
i zawodników z wielu miejscowości Dolnego  Śląska. 

18.03 

Grażyna Laurowska nową dyrektorką Powiatowego Urzędu Pracy. 
Nominację nowej szefowej wręczyli prezydent Tadeusz Krzakowski 
wraz ze starostą legnickim Jarosławem Humennym. Grażyna Lau-
rowska wygrała konkurs na stanowisko dyrektorki po przejściu na 
emeryturę jej poprzedniczki, Teresy Pasternak. 

Firma Heilit +Werner, która wygrała przetarg na przebudowę ulic 
Witelona i Skarbka, przejęła plac budowy. 

19.03
Zespół Pieśni i Tańca Legnica zapracował na prestiżowy certyfikat 
CIOF. Ten dokument potwierdza profesjonalizm zespołu i  otwiera 
drzwi najważniejszych festiwali folklorystycznych na świecie. 

W  Legnickiej Bibliotece Publicznej odbyło się kolejne spotkanie 
z  cyklu Ambasadorzy Poezji. Bohaterami byli rosyjscy poeci Dmi-
trij Wodennikow i Andriej Rodionow. Po raz pierwszy w Legnicy ich 
wiersze można było usłyszeć w przekładzie na język polski.

20.03
Miejski monitoring wizyjny został przekazany do użytku. Koszt jego 
budowy wyniósł około 3 mln 700 tys. zł. Miasto zdobyło dofinanso-
wanie unijne w wysokości 70 procent. Nad bezpieczeństwem miesz-
kańców i turystów czuwa 65 urządzeń cyfrowych, w tym 40 kamer 
obrotowych, zlokalizowanych w 39 punktach na terenie Legnicy.

Rektorzy z wizytą w Ratuszu. Prezydent Tadeusz Krzakowski gościł 
uczestników XX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów 
Publicznych Szkół Zawodowych. 

Gastronomiczni mistrzowie kraju. Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i Ustawicznego zwyciężyło w III Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Dzień z Podravką”. Szkolna drużyna była najlepsza w propa-
gowaniu najnowszych trendów kulinarnych.

25.03

Ruszyła przebudowa ul. Witelona i  Skarbka. Prace rozpoczęły się 
wczesnym rankiem od frezowania nawierzchni. Zdjęty stary asfalt 
został użyty do utwardzania innych dróg. 

Jacek Watral otrzymał nominację na stanowisko Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy. Inspektor Watral 
zapewnił, że w woda w Legnicy jest bardzo dobra, stale poprawia 
się też jakość żywności. Problemy są natomiast z  suplementami 
żywności. 

26.03 
Dobra wiadomość. Prezydent Tadeusz Krzakowski poinformował 
o wzroście tegorocznych wydatków budżetowych o blisko 7 mln zł, 
z czego 4,2 mln przeznacza się na inwestycje. 

Maria Jurkiewicz została wybrana prezesem legnickiego Oddziału 
Związku Sybiraków. 

28.03
Na legnickim Rynku odbyła się prezentacja najnowszych, zakupio-
nych przez miasto autobusów Solaris Urbino. Na ich kupno miasto 
zdobyło unijną dotację  w wysokości około 5 mln zł. Autobusy ob-
sługują linie 4 i 8. 

Elektroniczny rejestr dokumentacji, wprowadzony przez Komendę Miej-
ską Policji w  Legnicy, został wyróżniony w  konkursie „Profesjonaliści 
w służbie obywatelom”, zorganizowanym przez Szefa Służby Cywilnej. 

31.03
Plac Sybiraków. Podczas sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie 
nadali nazwę „Plac Sybiraków” skwerowi położonemu w  obrębie 
ulic: Wrocławskiej, Stefana Czarnieckiego i Kazimierza Wielkiego.

Wacław Makowski, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Budowla-
nych, pośmiertnie został wyróżniony tytułem Honorowego Oby-
watela Legnicy. Odznaką zasłużonego dla Legnicy wyróżniono pięć 
osób: Kazimierza Bieleckiego, Monikę Kuligowską, Beatę Łabowicz, 
Tadeusza Spendowskiego i Władysława Szudrowicza.

14 15

DALEJWSTECZ

http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5623-seniorzy_na_uniwersytecie.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5638-wandale_nie_proznowali.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5648-mistrzostwa_legnicy_w_badmintonie.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5662-gastronomiczni_mistrzowie_kraju_z.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosci/news/id/5663.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5665-miejski_monitoring_gotowy.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosci/news/id/5653.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosci/news/id/5655.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5649-wykonawca_inwestycji_na_ulicach.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5650-grazyna_laurowska_nowa_dyrektorka.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5681-ruszyla_przebudowa_ul_witelona_i_skarbka.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5677-jacek_watral_otrzymal_nominacje_na.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5682-tadeusz_krzakowski_chcemy_o_ponad_4_2.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosci/news/id/5690.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5702-nowoczesne_wygodne_i_bezpieczne_twoje.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5698-legnicka_komenda_policji_wyrozniona.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5709-z_prac_rady_miejskiej_legnicy.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5709-z_prac_rady_miejskiej_legnicy.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5628-deszcz_medali_legnickich_sportowcow.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5626-spotkanie_konsultacyjne_po_raz_90.html


01.04

773 uczniów klas szóstych z  12 legnickich szkół podstawowych 
przystąpiło do sprawdzianu wiedzy i  umiejętności, obejmującego 
umiejętności pisania, czytania, rozumowania, korzystania z  infor-
macji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 

Bujna szata miejskiej zieleni. Miasto zakupiło około 9 tysięcy drzew 
i  krzewów, m.in.: klony kuliste, graby pospolite, śliwy wiśniowe, 
brzozy brodawkowate, ligustry pospolite, krzewuszki i pęchęrznice. 
Sadzonki bezpłatnie otrzymało około 30 placówek i instytucji, które 
zasadzą je w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców. 

04.04

W  legnickim Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 
odbyła się Dolnośląska Gala Sportu Młodzieżowego 2014. Podsu-
mowano dokonania sportowców, a najlepsze dolnośląskie kluby zo-
stały nagrodzone finansowo. 

Młodzi wirtuozi skrzypiec nie zawiedli. W XII młodzieżowym Kon-
kursie Skrzypcowym „Młody Paganini” Julia Wrońska z Warszawy 
i Magdalena Heinz z Berlina zajęły wspólnie I miejsce w grupie wie-
kowej do 19 lat, a w młodszej kategorii - do lat 16, najlepszą skrzy-
paczką została uznana Anne Luise Kramb z Niemiec. Legnicki kon-
kurs od lat uznawany jest za jedną z najważniejszych imprez tego 
typu w kraju i za granicami. 

05.04

Działkowcy nie tylko uprawiają ogródki. Podopiecznym Świetlicy 
Terapeutycznej nr 1 podarowali bardzo pożyteczny prezent… stojaki 
na rowery. 

Drużyna z Przemkowa zwyciężyła w Mistrzostwach Dolnego Śląska 
Ochotniczych Hufców Pracy, które rozegrano w Szkole Podstawo-
wej nr 16 w Legnicy.

006.04

W Domu Dziecka przy ul. Wandy wybuchł pożar. Spłonął doszczęt-
nie jeden z pokoi, ucierpiały też inne pomieszczenia. Prezydent Ta-
deusz Krzakowski zapewnił pieniądze na remont, który musi być 
przeprowadzony w jak najkrótszym czasie. 

10.04
Firma Skanska rozpoczęła przebudowę skrzyżowania ulic: Jawo-
rzyńskiej, Skarbka, Witelona i Gwarnej.

Ogłoszony został przetarg na przebudowę alei Orła Białego  
w parku Miejskim. 
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11.04

Ukonstytuowała się Młodzieżowa Rada Miejska Legnicy. Na dwu-
letnią kadencję zostały wybrane 32 osoby - uczniowie legnickich 
szkół ponadgimnazjalnych. 

Legnica gościła strażaków – siatkarzy. Reprezentacja Śląska wywal-
czyła złoty medal XXXI Mistrzostw Polski Strażaków w Piłce Siatko-
wej. Turniej rozgrywany był w salach Zespołu Szkół Integracyjnych 
oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Lotniczej.  

12.04
W Palmiarni już Wielkanoc. W tym urokliwym i egzotycznym za-
kątku otwarta została ekspozycja dekoracji wielkanocnych, wyko-
nanych przez legniczan. Przybyły tłumy mieszkańców.

Klaudia Pinda, uczennica zespołu Szkół Ekonomicznych, zdobyła IV 
miejsce w Polsce i tytuł finalisty VI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

17.04 

Natalia Czerwonka, drużynowa wicemistrzyni olimpijska w łyżwiar-
stwie, odwiedziła w Ratuszu prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. 

18.04
Tradycji w Wielki Piątek stało się zadość. Był chleb, solony śledź, grosz 
i kolejka legniczan po te dary. Panie z legnickiego Stowarzyszenia Ko-
biety Europy już po raz 11 przygotowały dla mieszkańców wielkopo-
stną jałmużnę, czyli 200 bochenków chleba i 47 kg solonych śledzi  
z beczki. Zleciły też wybicie 200 okolicznościowych groszy. 

24.04

Rozstrzygnięte zostały pierwsze przetargi na realizacje zadań pierw-
szej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

W legnickiej Bibliotece Publicznej zaprezentowano książkę „Kto sie-
dzi na miedzi (-y)” pod redakcją Jerzego Starzyńskiego. Opowiada 
ona o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz polskich gru-
pach regionalnych mieszkających w Legnicy i okolicy. 

25.04
Legnicki skatepark wkroczył w nowy sezon. Sześćdziesięciu zawod-
ników z  kilkunastu miejscowości wzięło udział w  otwierających 
sezon zawodach „Skatepark Night” na legnickiej skateplazie w par-
ku Bielańskim. Mamy jeden z najpiękniejszych tego typu obiektów 
w  kraju, na który miłośnicy sportów ekstremalnych przyjeżdżają 
bardzo chętnie, nawet z zagranicy. 

26.04

Rozpoczął się nowy sezon turystyczny w Zamku Piastowskim. Dla 
zwiedzających zostały otwarte odrestaurowane dwie wieże – św. 
Jadwigi i św. Piotra. Ta pierwsza słynie z pięknej Zielonej Komnaty, 
gdzie zachowały się polichromie z  XVI w. Z  drugiej można podzi-
wiać panoramę Legnicy. Aby doświadczyć tych niezapomnianych 
wrażeń, trzeba włożyć trochę wysiłku, bo do pokonania jest ponad 
300 schodków. 

29.04
Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta zostało przeniesione do no-
wej siedziby – budynku dawnego Zespołu Szkół Medycznych przy 
ul. św. Piotra 14. Do nowego archiwum trafiły dokumenty zlikwido-
wanych jednostek gminy, przechowywane dotychczas w pomiesz-
czeniach przy ul. Szkolnej i te pochodzące z archiwum zakładowego 
Urzędu Miasta, składowane w ratuszowych piwnicach i na podda-
szu. W sumie ponad 3 kilometry akt.
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01.05

Legniczanie tłumnie odwiedzili park Miejski podczas pierwszego 
dnia majówki. W muszli koncertowej można było podziwiać wystę-
py artystów. Było też wiele innych atrakcji – stanowiska do zabaw 
dla dzieci, stragany z napojami, jedzeniem i gadżetami. 

02.05 
W dawnym koszarowcu przy ul. K. Makuszyńskiego Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego Kamienna Góra, którego głównym udziałow-
cem jest gmina Legnica, przekazało lokatorom kolejne 59 mieszkań.  

Drugi dzień majówki – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Legni-
czanie licznie manifestowali swój patriotyzm, biorąc udział w barw-
nym pochodzie. 

06.05

Na Tarninowie będzie jaśniej. Rozstrzygnięty został przetarg na bu-
dowę oświetlenia ulicznego na odcinkach ulic: Roosevelta, Łukasiń-
skiego i Mickiewicza. 

07.05
Legnickie szkoły zawodowe zajęły najwyższe lokaty na Dolnym 
Śląsku w konkursie na najlepszych uczniów w zawodzie. W tej ry-
walizacji nasze miasto reprezentowały: Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Elektryczno–Mechanicznych, 
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespół Pla-
cówek Specjalnych. 

W  Legnicy ruszył 49. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem 
Grodów Piastowskich. Wystartowało 130 kolarzy z  17 klubów 
całego kraju.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zostało uho-
norowane Srebrnym Laurem „Przedsiębiorstwa Fair Play”. Nie 
pierwszy raz. 

12.05

Zainaugurowana została II edycja Legnickiego Budżetu Obywatel-
skiego. W Ratuszu rozpoczął działalność Punkt Informacyjno-Kon-
sultacyjny LBO.

13.05 
Doskonały występ młodych szachistów. Pięć medali wywalczyli 
zawodnicy ASSZ Miedź Legnica w  Mistrzostwach Dolnego Śląska 
w Szachach Szybkich, rozegranych w Żarowie. 

14.05

Uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych zajęli pierwsze miejsce 
w ponadgimnazjalnym konkursie wiedzy „10 lat członkostwa w Unii 
Europejskiej”, organizowanym pod patronatem prezydenta Legnicy 
Tadeusza Krzakowskiego.

Jego Ekscelencja Adiya Ganbaatar, Ambasador Mongolii w  Polsce 
złożył wizytę w  Legnicy. Był gościem prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego. Rozmowy dotyczyły też, trochę z „przymrużeniem oka”, 
odzyskania głowy Henryka Pobożnego. 
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15.05

Miasto zielenieje. W  Legnicy rozpoczęły się wiosenne nasadzenia 
kwiatów rabatowych. W tym sezonie zakupiono 33 tys. sadzonek 
kwitnących roślin jednorocznych w  kilkudziesięciu gatunkach, za 
około 60 tys. zł. 

19.05 
Rozśpiewane autobusy MPK. Dziecięco–młodzieżowe zespoły wo-
kalne uprzyjemniały swoimi umiejętnościami artystycznymi podróż 
pasażerom komunikacji miejskiej. Chóry promowały w ten sposób 
Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat 45. 

20.05    

Muzyczna uczta w  katedrze legnickiej. Zainaugurowane zostały 
XXIII Legnickie Wieczory Organowe. Przy klawiaturze zabytkowego 
katedralnego instrumentu zasiadł Bartosz Jakubczak, a towarzyszył 
mu saksofonista Paweł Gusnar. 

Rozpoczęła się przebudowa al. Orła Białego w parku Miejskim. Pod-
czas prac przygotowawczo – rozbiórkowych na jednym z odcinków 
alei odkryto fragmenty starego bruku, którym była niegdyś wyło-
żona. Ta dawna została wykorzystana w innych miejscach miasta. 

Niestety znowu kradną i niszczą. Złodzieje ukradli ważący przeszło 
85 kilogramów metalowy podjazd dla osób niepełnosprawnych 
w szachowym zaułku w parku Miejskim. Przy tej okazji zniszczyli 
też płytki na podjeździe. 

21.05

Studenci rządzą miastem, ruszyły bowiem Juwenalia. Prezydent 
Tadeusz Krzakowski przekazał studenckiej braci klucze do miasta. 
Zabawa była huczna. Ale studenci podczas imprez nie przesadzili. 

22.05
Klaudia Dragas, uczennica klasy II B o profilu medialnym z I Liceum 
Ogólnokształcącego, zdobyła tytuł laureatki zawodów centralnych 
Olimpiady Języka Niemieckiego. 

23.05
Otwarta została najnowocześniejsza w  regionie sortownia odpa-
dów, zbudowana na terenie Regionalnej Instalacji Odpadów Ko-
munalnych w  Legnicy, przy Rzeszotarskiej. Koszt tej inwestycji to 
ponad 9 mln zł.    

Legnica stolicą polskiej chóralistyki. Rozpoczął się 45. Ogólnopol-
ski Turniej Chórów „Legnica Cantat”. O Złotą Lutnię Jerzego Libana 
walczyło 13 chórów. Zwyciężył Chór Akademicki Politechniki War-
szawskiej pod dyrekcją Dariusza Zimnickiego. 

W  Muzeum Miedzi otwarto międzynarodową wystawę „Rycerze 
wolności, strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w średniowieczu i cza-
sach nowożytnych”. Monumentalna, ciesząca się wielkim zaintere-
sowaniem ekspozycja. 

25.05 

Ludzie z żelaza wykuli wiele masek. Zakończył się dwudniowy, XV 
już turniej kowali o „Srebrne Klucze Legnicy”. Przyjechało 14 ekip 
z  kraju i  zagranicy. Kowale kuli żelazo, tworząc swoje arcydzieła 
w deszczu i upalnym słońcu. Tej twórczej pracy przyglądały się tłu-
my legniczan. A było jeszcze wiele innych atrakcji. 

26.05
Prezydent Tadeusz Krzakowski podczas sesji Rady Miejskiej otrzy-
mał absolutorium za realizację budżetu w 2013 roku.   

29.05
Julek – rzeźba chłopca autorstwa legnickiego artysty Edwarda Mi-
rowskiego, stanęła w  narożniku pasażu Galerii Sztuki. I  z  miejsca 
stała się atrakcją. Zrobienie sobie zdjęcia z urwisem Julkiem należy 
do dobrego tonu. 

Uczniowie Gimnazjum nr 5 przeprowadzili akcję promującą życie 
wolne od uzależnień pod wymownym hasłem „Zmień używki na 
cukierka”. Szkoła specjalizuje się w takich przedsięwzięciach. 
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02.06
Miasto uhonorowało i wyróżniło zasłużonych mieszkańców. Na uro-
czystej sesji Rady Miejskiej pośmiertnie tytuł Honorowego Obywa-
tela otrzymał Wacław Makowski. Pięć osób wyróżniono odznakami 
Zasłużonego dla Legnicy. To Kazimierz Bielecki, Monika Kuligowska, 
Beata Łabowicz, Tadeusz Spendowski i Władysław Szudrowicz. 

W Parku Bielańskim powstaną: nowy plac zabaw, siłownia i street 
workout park. Prezydent Legnicy ogłosił przetarg na wyłonienie 
wykonawców tej inwestycji. 

Wielki Festyn na Dzień Dziecka. Ponad trzy tysiące dzieci z legnic-
kich szkół, przedszkoli, warsztatów terapii zajęciowej oraz placówek 
oświatowych doskonale bawiło się na wielkiej imprezie, zorganizo-
wanej w kompleksie sportowym przy stadionie w parku Miejskim. 

03.06
I Legnickie Forum Wyborcze wyłoniło Miejską Radę Seniorów. 

Zespół Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących rozpoczął pro-
dukcję na własne potrzeby energii elektrycznej, wykorzystując no-
woczesną instalację fotowoltaiczną. 

05.06

Nasze miasto zostało wyróżnione w krajowym konkursie „Kryszta-
ły PR-u” w kategoriach: najlepszy wizerunek w mediach społeczno-
ściowych i najlepsza gazeta/biuletyn. 

09.06
Legnica nagrodzona tytułem promocyjnym „Teraz Polska”. To jedno 
z najbardziej prestiżowych wyróżnień w kraju jest potwierdzeniem 
wysokiej pozycji naszego miasta wśród polskich samorządów. 

Przebudowana zostanie ul. Skośna – kolejna oczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja drogowa. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzy-
gnął przetarg na tę inwestycję.

Specjalnie zatrudnieni przez miasto bezrobotni podczas dwóch mie-
sięcy pracy posprzątali ponad 45 hektarów terenów gminnych, zbie-
rając ponad 150 ton różnego rodzaju śmieci. 

10.06
Zawodnicy Legnickiego Klubu Taekwon-do na Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów zdobyli 15 medali. Zdobywca dwóch złotych krążków 
- Maciej Żuk został wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju. 
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11.06
Szczypiorniści ze Szkoły Podstawowej nr 9 zwyciężyli w ogólnopol-
skim turnieju „Szczypiorniak na Orlikach”. 

12.06 
Legnica najlepszym miastem na prawach powiatu w Polsce. W Świd-
nicy, podczas V Kongresu Regionów, prezydent Tadeusz Krzakowski 
odebrał w imieniu mieszkańców statuetkę i certyfikat za zajęcie przez 
samorząd pierwszego miejsca w  dorocznym rankingu powiatów 
i gmin zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich. 

Paweł Starzyński, uczeń I klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Legni-
cy, zdobył drugie miejsce w kraju w konkursie znajomości statystyki. 

Zbigniew Mróz, prezes legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji, podpisał umowę z konsorcjum firm, którego liderem jest 
P.T.H.U. Hydro – Marko Maria Pluta, na modernizację Zakładu Pro-
dukcji Wody. Koszt tego przedsięwzięcia wynosi prawie 25 mln zł. 

13.06
– Przechodniu, powiedz żonie, że jestem na Satyrykonie – powie-
dział Artur Andrus. Barwnie i  tłumnie zainaugurowany został le-
gnicki Satyrykon.

Wyróżnienie dla legnickiej firmy Eckert. Przecinarka Diament Fiber La-
ser otrzymała Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. 

14.06
UFO na Kaczawie. Tłumy legniczan przyszły nad rzekę, by podzi-
wiać pływadła uczestniczące w XVI spływie Samoróbek o Błękitną 
Wstęgę Kaczawy. Zabawa była przednia. Zwyciężyła Advena dowo-
dzona przez kapitana Zbigniewa Dziubinę z Targoszyna.

16.06
Potrafimy odnawiać energię. Legnica uplasowała się na drugim miej-
scu Ogólnopolskiego Rankingu Energii Odnawialnej 2013 Związku 
Powiatów Polskich.

Uczniowie lubią sport. W roku szkolnym 2013/2014 w Igrzyskach 
uczniów szkół podstawowych, Gimnazjadzie i  Licealiadzie wzięło 
udział 4.200 młodych legnickich sportowców. 

17.06
Rozpoczęło się wielkie Święto Legnicy. Świętowanie będzie trwało 
dwa tygodnie – każdego dnia różne atrakcje. 

20.06
Legnica po raz kolejny w gospodarczej elicie polskich miast. Zostali-
śmy sklasyfikowani na 7. pozycji w kraju w rankingu polskich miast 
atrakcyjnych dla biznesu, zorganizowanym przez miesięcznik Forbes.

Historia bez tajemnic. Jakub Jastrzębski, uczeń klasy II E Gimnazjum 
nr 5 w Legnicy, został laureatem ogólnopolskiego konkursu histo-
rycznego im. Marka Majewskiego pn. „Losy żołnierza i  oręża pol-
skiego. Czyn zbrojny w latach 1939 -1945”. 

23.06
Rozpoczęło się składanie wniosków na realizację zadań inwestycyj-
nych w ramach II edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

24.06
Młodzi piłkarze Miedzi Legnica wygrali 31. Memoriał Miroslava Ku-
bicky, rozegrany w czeskim Blansku, naszym mieście partnerskim. 

24.06
„Perły Samorządu” dla Legnicy. W ogólnopolskim rankingu „Perły 
Samorządu” Dziennika Gazety Prawnej, w  kategorii najlepszych 
włodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców, trzecie miejsce zdo-
był prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. W kategorii gmin nasze 
miasto znalazło się na szóstej pozycji. 

25.06

W legnickim ratuszu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Nauko-
wa „Edukacja i aktywizacja osób z niepełnosprawnością”.

27.06
Zakończył się rok szkolny. Ostatni dzwonek zabrzmiał dla ponad  
19 tysięcy legnickich dzieci, młodzieży i słuchaczy dorosłych. 

29.06
Wielki finał Święta Legnicy. Podczas trzydniowego finału na le-
gnickim lotnisku bawiło się tysiące legniczan i gości z wielu innych 
miast. Gwiazdą wieczoru ostatniego dnia święta był zespół Perfect, 
który dał niesamowity koncert. 

30.06
Nowe miejsca pracy w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. 
16 firm działających w  LSSE otrzymało zezwolenie na rozszerze-
nie i uruchomienie nowej produkcji. W sumie zakłady zainwestują 
w rozwój ponad miliard złotych, tworząc 543 nowe miejsca pracy.
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002.07
X Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie razem ze „Świa-
tem pod Kyczerą”. Przepiękny barwny korowód z muzyką i tańcami 
przeszedł ulicą Najświętszej Marii Panny. Tak właśnie rozpoczęły 
się dwa ważne wydarzenia – X Akademickie Mistrzostwa Świata w 
Łucznictwie oraz XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Świat pod Kuczerą”. 

Zawodnik legnickiego klubu „Tora” Daniel Santorowski zdobył czar-
ny pas w karate Shotokan. 

03.07
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej rozpoczął remont lokalu przy 
ul. Dmowskiego 15, przeznaczonego na stołówkę charytatywną dla 
najbardziej potrzebujących. 

04.07

Firma Skanska wygrała przetarg na przebudowę ul. Moniuszki. Spo-
śród czterech firm, które złożyły swoje oferty zwycięzca zaoferował 
najkorzystniejsze warunki. 

W  prażącym słońcu na płycie Rynku legniccy strażacy obchodzi-
li swoje doroczne święto. I dobra wiadomość z roku na rok maleje 
ilość strażackich interwencji. 

05.07
Srebro na pocieszenie. Zakończyły się X Akademickie Łucznicze 
Mistrzostwa Świata. Były to rekordowe mistrzostwa pod względem 
liczby sportowców – przyjechało ich bowiem 206 z 32 krajów świa-
ta. Polacy zdobyli tylko jeden medal – srebro wywalczył Maciej Fał-
dziński. Legnica po raz kolejny zorganizowała imprezę sportową na 
najwyższym poziomie. 

07.07

Ale grzało. Przed południem słupek na termometrach w legnickim 
Rynku znacznie przekroczył 40 kresek. Na ratunek przyszli jak zwy-
kle strażacy, którzy ustawili kurtyny wodne. Ulżyło. 

Rewelacyjne matury. W  II Liceum Ogólnokształcącym egzamin 
dojrzałości zdało 98, 4 procent absolwentów. I jak nie być dumnym 
z takiej szkoły i maturzystów.

Kolejny atak wandali w parku. W pergoli wyłamali dwa betonowe 
słupki oraz łącznik przykrywający murek.

Zmarł Jan Stanisławski były Komendant Miejski Policji w  Legnicy 
i były pierwszy rzecznik policji w województwie legnickim. 

08.07

Legniczanie przygotowali 73 projekty zadań w ramach drugiej edy-
cji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

W Legnicy rozpoczęły się zmagania tenisistek i tenisistów uczestniczą-
cych w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Tenisie Ziemnym. 

09.07
Pierwsze inwestycje w ramach ubiegłorocznej edycji LBO tętnią już 
życiem. Zakończyła się przebudowa fragmentu ul. Żeromskiego 
i dwóch placów zabaw - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 
oraz między ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką. 
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16.07

Kopernik odzyska dawny blask. Interesująca mozaika przedstawiająca 
Mikołaja Kopernika (na ścianie budynku przy ul. Partyzantów) wraca do 
dawnej świetności. Jej autor i twórca legnicki artysta Henryk Baca rozpo-
czął jej renowację na zlecenie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. 

Złodzieje ukradli elementy z nowiutkiego ogrodzenia przy al. Orła Białego. 

17.07
Oficjalnie i komisyjnie została odebrana aleja Orła Białego, przebu-
dowana na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do al. Białej. 
Zakończył się więc pierwszy etap przebudowy głównego parkowe-
go traktu. Jest pięknie – mówią spacerowicze. I to jest podsumowa-
nie tej inwestycji. 

Na Tarninowie rozpoczęło się instalowanie nowoczesnych, stylizo-
wanych i przede wszystkim energooszczędnych latarni, które oświe-
tlą kolejne odcinki ulic Roosevelta, Łukasińskiego i Mickiewicza. 

18.07
Film Waldemara Krzystka „Fotograf” został nominowany do Złotych 
Lwów 2014. Zdjęcia do tego obrazu kręcone były w większości w Legnicy. 

Waga na kierowców. Miasto zakupiło i  przekazało legnickiemu 
Oddziałowi Inspekcji Transportu Drogowego wagę do ważenia sa-
mochodów. To taki bat na kierowców, którzy niszczą nasze miejskie 
drogi załadowanymi ponad miarę ciężarówkami. 

21.07 
Rozpoczęła się przebudowa ulic Galaktycznej i Plutona.

W Ratuszu gościły dzieci i młodzież z partnerskiego ukraińskiego 
miasta Drohobycz, które przyjechały do Polski na wakacje w  ra-
mach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

23.07 

Pięć lat po huraganie. Obchodziliśmy piątą rocznicę niszczycielskie-
go żywiołu, który przeszedł nad Legnicą 23.07.2009 roku. Najbar-
dziej ucierpiał park Miejski. Ta tragedia wyzwoliła wielką energię 
wśród legniczan. Park został odbudowany zgodnie z  pierwotnymi 
założeniami i stylistyką. Nadal trwa jego rewitalizacja. 

Dzieci bawią się aż miło. Kolejny plac zabaw, tym razem przy ul. Sta-
nisławowskiej, został przekazany dzieciom i ich opiekunom. To już 
szósty taki obiekt zrealizowany w ramach pierwszej edycji Legnic-
kiego Budżetu Obywatelskiego. 

Znany legnicki artysta Henryk Baca został uhonorowany Złotą Od-
znaką Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. 

25.07

Firma Skanska poinformowała o zakończeniu prac w obrębie skrzy-
żowania Jaworzyńskiej, Skarbka i Muzealnej. 

28.07
Rozpoczęła się przebudowa ul. Moniuszki. Wykonawca tej inwesty-
cji, firma Skanska, przejęła plac budowy.

30.07
Kolejny laur dla LPGK. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej zostało wyróżnione w konkursie „Najwyższa Jakość Qu-
ality International 2014”. 

31.07 
Znów wysoko. Legnica zajęła czwarte miejsce wśród miast na pra-
wach powiatu w rankingu najszybciej rozwijających się gmin w la-
tach 2010–2014, opublikowanym w piśmie samorządu terytorialne-
go „Wspólnota”. 
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01.08

Kolejny nowoczesny kompleks sportowy powstaje w  Legnicy. 
W Szkole Podstawowej nr 19 ruszyły prace przy przebudowie wy-
eksploatowanych już obiektów. W ich miejsce powstaną nowocze-
sne i funkcjonalne boiska i bieżnie. 

Złodzieje i  wandale nie próżnują. Ukradli trzy stylizowane kosze 
z aneksów wypoczynkowych na promenadzie w parku Miejskim.

Uczciliśmy 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. O  godz. 17.00 
w  mieście rozległ się dźwięk syren. Przed tablicą ku czci Szarych 
Szeregów przy ul. Okrzei legniczanie oddali hołd powstańcom. 

04.08
Zakończyła się budowa chodnika i  oświetlenia przy ul. Okrężnej. 
To kolejna zrealizowana inwestycja w ramach Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

07.08
Podczas remontu dużej sali na parterze gmachu Legnickiej Bibliote-
ki Publicznej odsłonięte zostały piękne zdobienia z metalu i drewna. 
Przez ponad 40 lat były one zakryte przez podwieszony sufit.

Legnickie pogotowie uratowało Tour de Pologne. Organizatorzy tej 
imprezy nie mogli znaleźć w całym kraju ratowników jeżdżących na 
motocyklach, a bez nich wyścig mógłby się nie odbyć. Legnickie pogo-
towie jako jedyne w kraju ma takich pracowników. Na ratunek turowi 
pojechał na motocyklu legnicki ratownik medyczny Robert Mróz.

13.08
Wielkie animacje filmowe w Legnicy. Ruszyła 22. Legnicka Akade-
mia Filmowa, czyli jedne z najstarszych i najlepszych w kraju warsz-
tatów filmu animowanego. Podczas zajęć prowadzonych przez 
najlepszych specjalistów animacji uczestnicy uczą się samodzielnej 
realizacji filmów. 

15.08
Festyn z  pierogami. Tłumy legniczan świetnie bawiły się podczas 
„Pierogowego festynu na Zakaczawiu”, zorganizowanego przez le-
gnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji wraz z parafią św. Jacka. Mistrzy-
nią w  lepieniu tych rarytasów po raz kolejny została Anna Ćwiek. 
W godzinę ulepiła 366 pierogów.

18.08
Poznaliśmy 49 projektów II edycji Legnickiego Budżetu Obywatel-
skiego, które trafią pod głosowanie mieszkańców. 

20.08
Zakończył się montaż nowoczesnych, stylizowanych i  przede 
wszystkim energooszczędnych latarni przy ul. Łukasińskiego.

21.08
Legnicki Ratusz odwiedzili dawni mieszkańcy Dolnego Śląska z Re-
publiki Federalnej Niemiec. 
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22.08
Bezpieczna zebra. Na ulicy Poznańskiej w okolicach wiaduktu zbu-
dowano nowe bezpieczne i doświetlone przejście dla pieszych. 

23.08
Najlepszym filmem XXII Letniej Akademii Filmowej został wybra-
ny obraz „Szach” Szymona Ruczyńskiego z  Białowieży. Ale słowa 
uznania należą się też wszystkim 45 uczestnikom, którzy przez 10 
dni trwania imprezy w pocie czoła pracowali nad swoimi filmami. 

24.08
Oddali cząstkę siebie. Ponad pół tysiąca osób wzięło udział w dwu-
dniowej akcji „Pomóż Grzegorzowi i  innym, zostań potencjalnym 
dawcą szpiku”. Piękny przykład humanitarnej postawy legniczan. 

26.08
Zakończyła się budowa chodnika przy ul. Senatorskiej (obok Szkoły Pod-
stawowej nr 4), czyli kolejnej inwestycji w ramach Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Ułożono na nim płyty granitowe i kostkę bazaltową. 

Sztuka wyruszyła na ulice. Ruszył 2. Festiwal Street art. Between 
the Walls, zorganizowany przez Fundację Sztuki dla Ludzi. Oprócz 
warsztatów dla młodzieży przygotowano koncerty, projekcje oraz 
wykłady i dyskusje skierowane do osób w każdym wieku. 

27.08

Nasze miasto zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu 
„Grunt na medal”, organizowanego przez Polską Agencję Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z marszałkami woje-
wództw oraz regionalnymi centrami obsługi inwestora. 

28.08
Już grają. Boisko piłkarskie przy ul. Goździkowej, wybudowane w  ra-
mach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego przekazane użytkownikom. 

29.08

Legniccy strażnicy miejscy obchodzili swoje święto. Były awanse, nagro-
dy i gratulacje. Straż Miejska w naszym mieście powstała 23 lata temu. 

31.08
Wielokulturowe spotkania w  Akademii Rycerskiej. Na dziedzińcu 
tej szacownej budowli odbył się II Legnicki Festiwal Kultur „Kto sie-
dzi na miedzi(-y). Legniczanie mogli poznać kulturę, dorobek arty-
styczny, rzemiosło i kulinaria repatriantów z Kresów Wschodnich, 
reemigrantów z  Bukowiny Rumuńskiej, Bośni i  Hercegowiny oraz 
mniejszości narodowych i etnicznych: Łemków, Ukraińców, Niem-
ców, Żydów i Romów. 
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01.09

Koniec wakacji, czas do szkoły. W Zespole Szkół Budowlanych im. 
Wojska Polskiego został zainaugurowany rok szkolny w  Legnicy. 
Pierwszy dzwonek rozległ się dla 19.200 uczniów i 2.700 słuchaczy 
legnickich placówek edukacyjnych. 

Legniczanie uczcili 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uro-
czystości odbyły się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocław-
skiej. Przy symbolicznych mogiłach złożono kwiaty, zapalono zni-
cze, odmówiono modlitwę. 

04.09
Odnowione kamienice na Zakaczawiu. Zakończył się remont kolej-
nych trzech komunalnych kamienic przy ul. Bolesława Chrobrego 
i Henryka Pobożnego. Zostały one odrestaurowane dzięki środkom 
z budżetu miasta w wysokości blisko 1,3 mln zł. 

05.09

Na placu Targowym można pograć w szachy. W ramach Legnickie-
go Budżetu Obywatelskiego zainstalowano tutaj szachownice. 

Wandale i  złodzieje znowu dali o  sobie znać w  parku Miejskim. 
Zniszczyli cztery ławki przy altanie grillowej i ukradli jedną z pergol 
ustawionych na nadkaczawskiej promenadzie. 

06.09
Utalentowane dzieci Legnicy. Po tym występie wiadomo, że legnic-
kie dzieci są wspaniałe, utalentowane, urodziwe. Mają w sobie pasję, 
która porwała tłumy legniczan, jakie przyszły do Rynku na koncert 
„Dzieci Legnicy” właśnie. 

08.09
Otwarto dla ruchu obydwie jezdnie na ul. Witelona i Skarbka. Zo-
stały one przebudowane na całej długości, czyli od skrzyżowania  
z ul. Jaworzyńską do placu Wilsona. 

Legnicka uczta melomanów. Rozpoczęło się XXVIII Legnickie Co-
nversatorium Organowe. To jedna z ważniejszych w Europie imprez 
współczesnej muzyki kameralnej i organowej. 
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24.09

Odrestaurowany Kopernik w patynie czasu. Mozaika przedstawia-
jąca Mikołaja Kopernika, stworzona przed 41 laty przez legnickiego 
artystę Henryka Bacę, powróciła do dawnej świetności. Blask przy-
wrócił jej nie kto inny, jak sam twórca. 

25.09
Strategia przez aklamację. Około dwustu osób zaproszonych do Ko-
mitetu Sterującego opracowaniem Strategii Rozwoju Legnicy na lata 
2015–2020 Plus przyjęło przez aklamację projekt tego dokumentu, 
zaprezentowany podczas spotkania w hotelu Qubus.

26.09
Legnica Krajowym Liderem zrównoważonego gospodarowania 
przestrzenią. Podczas obradującego w  Wejcherowie XII Kongresu 
Miast Polskich ogłoszone zostały wyniki I  Ogólnopolskiego Kon-
kursu Miast „Lider zrównoważonego gospodarowania przestrzenią”. 
W kategorii miast na prawach powiatów tytuł ten otrzymała Legni-
ca wraz z Gliwicami.

Francuskie gody w  Legnicy. Niecodzienna uroczystość odbyła się 
w  legnickim Urzędzie Stanu Cywilnego. Uroczyste obchody „Zło-
tych Godów” zorganizowano małżeństwu reprezentującemu polo-
nię w partnerskim mieście Roanne. Państwo Halina i Paweł Ozgo-
wie są przedstawicielami trzeciego już pokolenia Polaków żyjących 
w tym francuskim mieście. 

29.09

Gaudeamus igitur na Legnickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Ponad 300 słuchaczy, w tym 100 nowych. Atrakcyjne zajęcia i nowe 
wyzwania. Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zainaugurował nowy rok 
akademicki 2014/2015.

30.09
Legnicka Książka Roku 2013 „Pawilon polski na nowojorskiej wy-
stawie światowej (1939-1940) legniczanki dr Krystyny Nowakow-
skiej została nominowana do tytułu najlepszej historycznej książki 
roku w Polsce. 

W  legnickiej katedrze odbył się ostatni w  tym roku koncert Mię-
dzynarodowego Festiwalu Organowego – Legnickich Wieczorów 
Organowych. 

Legniccy karatecy z klubu Tora zdobyli 4 złote, 3 srebrne i 4 brązo-
we medale podczas rozgrywanego w Czechach XIII Międzynarodo-
wego Turnieju Karate WKF Shotokan Cup – Sokol Vamberk.

09.09 

Królewskie pawie i  bażanty zamieszkały w  legnickim parku.  
Na terenie palmiarni otwarto mini-zoo z wolierami dla ptaków wraz 
z ogrodowym kompleksem rekreacyjno-dydaktycznym. 

11.09
Medalowe żniwo szachistów. Doskonale w Mistrzostwach Dolnego 
Śląska spisała się 9–osobowa ekipa „Miedzi” Legnica, zdobywając 
aż 8 medali. 

12.09
„Fotograf” zafascynował legniczan. Półtora tysiąca osób obejrzało 
nasze miasto w roli głównej najnowszego filmu Waldemara Krzyst-
ka, podczas jego światowej prapremiery. 

13.09

Savoy na ul. Najświętszej Marii Panny. Na imieniny ulicy Najświęt-
szej Marii Panny przyszły tysiące legniczan. Zwieńczeniem imienin 
był wielki koncert „Wiedeńska Gala Operetkowa”. Na scenie przed 
katedrą wystąpiły gwiazdy opery i operetki. 

Na Stadionie Miejskim im. Orła Białego otwarte zostały piłkarskie Mi-
strzostwa Europy Amatorów Turnieju UEFA Regions Cup 2014. W swo-
im pierwszym meczu reprezentacja Polski pokonała Rumunię 5:2.

16.09
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało wy-
różnione Dolnośląskim Certyfikatem Gospodarczym, przyznanym 
przez kapitułę pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego. Certyfikatem honorowane są firmy wnoszące istotny 
wkład w rozwój Dolnego Śląska oraz stanowiące wizytówkę jakości, 
innowacyjności i kreatywności. 

22.09
W ramach ubiegłorocznej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskie-
go rozpoczęły się prace przy budowie parkingu przy ul. Marynarskiej.
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01.10

Rozpoczęło się głosowanie nad projektami II edycji Legnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Do tej tury zakwalifikowało się 49 projektów.

Kołczan pełen medali. Legniccy łucznicy bloczkowi zdobyli sześć 
medali, w tym dwa złote, na Mistrzostwach Polski Seniorów w Bo-
guchwale koło Rzeszowa. Dwa krążki z najcenniejszego kruszcu wy-
walczyła Katarzyna Szałańska – jeden w mikście z Janem Wojtasem. 

02.10

W  Urzędzie Miasta Legnicy odbyła się Ogólnopolska Konferencja 
„Zatrudnienie osób z  niepełnosprawnością – społeczna odpowie-
dzialność biznesu”.

Inwestujemy w wychowanie najmłodszych. W naszym mieście bli-
sko 93 procent dzieci objętych jest wychowaniem przedszkolnym. 
W praktyce oznacza to, że wszystkie dzieci mają zapewnione miej-
sca w tych placówkach.

W legnickim Ratuszu zainstalowany został defibrylator – urządze-
nie ratujące życie w przypadku nagłego zatrzymania akcji serca. 

Sprzed legnickiego Urzędu Miasta wyruszyła niezwykła wyprawa 
rowerowa, której uczestnikami są osoby niewidzące i głuchoniewi-
dome. Wcześniej niezwykli kolarze pokonali już 1.300 kilometrów. 
Przed nimi ostatni etap z Legnicy do Krakowa.

03.10

Malarstwo organicznych wykwitów. W legnickiej Galerii Sztuki otwar-
ta została wystawa Daniela Perełkiewicza „Pleśnie, kożuchy i naloty”

04.10
Na Cmentarzu Komunalnym otwarto Lapidarium, gromadzące ka-
mienie nagrobne przedwojennych legniczan. Powstało ono dzięki 
zaangażowaniu Fundacji Historycznej Liegnitz.pl we współpracy 
z prezydentem miasta i Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej. W lapidarium zgromadzono około dwudziestu kamie-
ni nagrobnych dawnych legniczan. 

 W  „dziewiętnastce” mają piękny kompleks sportowy. Podczas 
festynu „Postaw na rodzinę”, w  którym uczestniczyły setki osób, 
przekazane zostały do użytku nowoczesne boiska do piłki ręcznej, 
mininożnej, siatkówki, koszykówki wraz z bieżnią lekkoatletyczną 
i skocznią w dal.

08.10

W II edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego głosowało ponad 
8 tysięcy legniczan. Tegoroczna frekwencja była o prawie 2 tysiące 
większa od tej z roku 2013.

10.10
Trzeźwe umysły nagrodzone. W ramach tegorocznej ogólnopolskiej 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014” gmina Legnica otrzyma-
ła nagrodę główną i 10 nagród indywidualnych. Laureatką nagro-
dy głównej została Lidia Lurka z Młodzieżowego Centrum Kultury, 
podopieczna Anny Rodak. 

Legnicka Galeria Sztuki została uhonorowana tytułem „Organizato-
ra 25–lecia” branży złotniczej. 

Przy dźwiękach orkiestry policyjnej już po raz XVII legnickimi ulica-
mi przeszedł „Marsz ku Zdrowiu” zorganizowany przez Ruch Kobiet 
do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna. 
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12.10

Wspaniały Bieg Lwa Legnickiego. Dokładnie 666 zawodniczek i za-
wodników wystartowało w słynnym już legnickim półmaratonie na 
dystansie 21,097 km. Przyjechali z ponad 100 miejscowości w kraju 
i za granicą. 

13.10
W  Państwem Wyższej Szkole Zawodowej zainaugurowany został 
XVII w swojej historii rok akademicki. Na tej największej legnickiej 
uczelni studiuje 5 tysięcy żaków. 

14.10

Legnica została laureatem plebiscytu „EuroSymbol 2014”, zorgani-
zowanego przez „Monitor Rynkowy” i „Monitor Biznesu”. Legnicki 
samorząd uhonorowano w kategorii Polska Samorządność.

W Klubie Nauczyciela odbyły się legnickie obchody Dnia Edukacji 
Narodowej – święta kilkutysięcznej rzeszy nauczycieli, pedagogów 
i innych pracowników oświaty. 

Zespół Placówek Specjalnych obchodził 65 rocznicę swego powstania. 

15.10

Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej 
w Legnicy zainaugurował nowy rok akademicki. Naukę rozpoczęło 
557 studentów, w tym 222 na pierwszym roku. 

17.10 
Zarząd Związku Miast Polskich już po raz drugi obradował w  Le-
gnicy. Obecni byli prezydenci, burmistrzowie i inni przedstawiciele  
16 miast polskich. 

20.10
Na legnickim Cmentarzu Komunalnym spoczął Kazimierz Krzyś-
ków. Człowiek prawy, zaangażowany w życie miasta, przez dwie ka-
dencje, w latach 1998-2006 radny Rady Miejskiej. Miał 76 lat. 

23.10
W głosowaniu mieszkańców w drugiej edycji Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego zwyciężyło 10 projektów, po jednym w  każdym 
z obszarów miasta. 

24.10

Uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych zwyciężyli 
w V edycji Gry Miejskiej. 

25.10
Odbył się V Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych.

Legnica gościła najlepszych karateków w  kraju, którzy walczyli 
o medale Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców. Walki to-
czyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Integracyjnych.

27.10
Rada Miejska uchwaliła przygotowaną przez prezydenta nową Stra-
tegię Rozwoju Legnicy na lata 2015-2020 Plus. 

29.10
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło nowoczesny, 
przyjazny pasażerom i  środowisku 15-metrowy autobus Solaris 
Turbino z normą spalania Euro 6. Kosztował 945 tysięcy złotych.

30.10
Legnica po raz drugi została wyróżniona tytułem „Samorządowego 
Lidera Edukacji”.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała pre-
zydentowi Tadeuszowi Krzakowskiemu tytuł „Mecenasa Wiedzy”.

31.10
Zakończyły się ważne inwestycje drogowe – przebudowy ulic: Mo-
niuszki, Galaktycznej i Plutona. 
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01.11 

Zmarł Honorowy Obywatel Legnicy, ksiądz profesor Władysław 
Bochnak. Uroczysty pogrzeb odbył się w katedrze.

03.11
Szkolne Schronisko Młodzieżowe otrzymało złote wyróżnienie 
w  54. Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk 
Młodzieżowych, który odbył się pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej. 

05.11
Cztery nowe syreny elektroniczne zastąpiły urządzenia starszej ge-
neracji, czyli alarmy wirnikowe. Zostały one zainstalowane w cen-
trum miasta i na osiedlu Piekary. 

06.11

Zakończyła się budowa parkingu na 32 miejsca przy ul. Marynar-
skiej, zrealizowanego w  ramach pierwszej edycji Legnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Tym samym wykonane zostały wszystkie 
zadania LBO 2013 r.

07.11
Co za urok. W  odrestaurowanej dawnej loży masońskiej otwar-
ta została Czytelnia Naukowa Legnickiej Biblioteki Publicznej.  
Ta przepiękna sala z  historycznym klimatem nawiązuje do minio-
nych czasów, harmonijnie bratając się z nowoczesnością. 

08.11

Wycieczka na składowisko odpadów. Regionalna Instalacja Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych była atrakcyjnym dla wielu 
legniczan obiektem do zwiedzania. Legniczanie, korzystając z  za-
proszenia prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, licznie odwiedzili 
to składowisko, które w istocie jest wielkim przedsiębiorstwem, wy-
twarzającym nawet prąd. 

10.11
Pobiegli dla Niepodległej. Rekordowa ilość 370 zawodników z całej 
Polski, w tym czterech z Ukrainy, wzięło udział w wieczornym V Bie-
gu Niepodległości ulicami Legnicy. 

11.11

Radośnie obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Tysiące 
legniczan manifestowało swój patriotyzm biało-czerwonymi flaga-
mi i kotylionami. To był bardzo uroczysty, pełen wrażeń, a przy tym 
refleksyjny dzień. 

13.11
Legnica uplasowała się wśród liderów pozyskiwania środków unij-
nych. Według Gazety Wrocławskiej nasze miasto uzyskało bardzo 
wysoką (ponad 90 proc.) skuteczność w pozyskiwaniu tych środków.

Mercedes dla strażaków. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożar-
nej w Legnicy otrzymała nowoczesny wóz bojowy (tzw. pierwszorzu-
towy) marki mercedes. Do jego zakupu miasto dołożyło 200 tys. zł. 

W parku Miejskim zakończyło się sadzenie 50 pięknych i dorodnych 
drzew: klonów, jaworów i dębów.
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14.11

Prezydent Tadeusz Krzakowski zaprezentował projekt budżetu mia-
sta na 2015 rok. 

Podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” mają te-
raz warunki do rozwoju. Wraz z terapeutami przeprowadzili się do 
nowej siedziby przy ul. Witelona 10 (były budynek Zespołu Szkół 
Medycznych).

Na Zakaczawiu rozpoczął działalność ośrodek „Kibice razem”. Świe-
tlica mieści się przy ul. Wrocławskiej 93/92. Projekt ten powstał 
dzięki wsparciu miasta oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

16.11
Odbyły się wybory samorządowe. Legniczanie wybierali 23 radnych 
i prezydenta miasta. 

17.11

Rozpoczęła się przebudowa zatoki autobusowej przy al. Piłsudskie-
go. To kolejna inwestycja poprawiająca standard korzystania z ko-
munikacji miejskiej. 

19.11
Przy przejściu dla pieszych na al. Rzeczypospolitej (w  okolicach 
skrzyżowania z  ul. Świerkową) zamontowane zostały lampy do-
świetlające ten fragment drogi. To kolejna inwestycja w  ramach 
programu poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych. 

20.11
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona odbyła się 
konferencja naukowa, związana z obchodami jubileuszowymi 90-le-
cia w Polsce i 70-lecia w Legnicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

21.11
Legnicki Street Workout Park w  Parku Bielańskim wzbogacił się 
o  kolejne urządzenia dla miłośników gimnastyki i  ewolucji. Zain-
stalowano drabinki, kółka i poręcze dla zaawansowanych. Pierwsze 
urządzenia na tym obiekcie zostały zainstalowane latem. 

W Galerii Sztuki odbyło się wręczenie nagród 24. Ogólnopolskiego 
Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje 2014. Do tegorocznej edy-
cji zgłosiło się 76 artystów z czternastu krajowych wyższych uczelni 
artystycznych. Grand Prix zdobył Daniel Cybulski z ASP w Gdańsku.

26.11
Legnica przyjazna seniorom. Nasze miasto otrzymało wyróżnienie 
specjalne w konkursie „Samorząd przyjazny seniorom 2014 – przy-
jazna administracja” za realizację projektu „Centrum Seniora”. Juro-
rzy docenili Legnicę za rozwiązania sprzyjające integracji między-
pokoleniowej. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy za-
jęła trzecie miejsce w  plebiscycie na „Najlepszy program studiów 
podyplomowych”, zorganizowanycm przez Ministerstwo Zdrowia. 

27.11
Artyści z Młodzieżowego Centrum Kultury odnieśli duże sukcesy na 
XXXVII Międzynarodowym Festiwalu Tańca Nowoczesnego, który 
odbył się w Wasilkowie koło Białegostoku. 

28.11
Na al. Zwycięstwa zakończyły się prace związane z budową nowo-
czesnego oświetlenia. W ramach tej inwestycji zamontowano kilka-
naście nowych latarni, wymieniono też starsze, ale wyeksploatowa-
ne. Koszt wyniósł około 100 tys. zł. 

Rozpoczął się II etap przebudowy al. Orła Białego w parku Miejskim. 

30.11
Odbyła się II tura wyborów samorządowych. Tadeusz Krzakowski 
po raz czwarty został wybrany prezydentem Legnicy. 

46 47

DALEJWSTECZ

http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6550-kolejna_zatoka_na_al_pilsudskiego_w.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6556-bezpieczniej_na_zebrach_przy_al.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6558-jubileusz_towarzystwa_przyjaciol_dzieci.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-5-6574-nagroda_dla_legnickiej_pwsz.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6576-legnica_przyjazna_seniorom.html
http://portal.legnica.eu/aktualnosc-6567-malarstwo_mlodych_w_galerii_sztuki.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6564-coraz_wiecej_atrakcji_w_parku_bielanskim.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6577-festiwalowe_sukcesy_tancerzy_z_mck.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6584-nowe_oswietlenie_na_al_zwyciestwa.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6582-kolejny_etap_przebudowy_al_orla_bialego.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-2-6589-tadeusz_krzakowski_ponownie_prezydentem.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6545-jutrzenka_w_nowej_siedzibie.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6547-prezydent_legnicy_przedstawil_projekt.html
http://www.portal.legnica.eu/aktualnosc-6544-kibice_nie_tylko_kibicuja.html


01.12

Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej Legnicy nowi radni zło-
żyli ślubowanie i  wybrali przewodniczącego. Został nim Wacław 
Szetelnicki (Prawo i Sprawiedliwość). 

Precyzyjny montaż. W okolicach przebudowywanego skrzyżowania 
ul. Jaworzyńskiej i Grabskiego rozpoczął się montaż przepompowni 
wód deszczowych. Ważące wiele ton betonowe kręgi o średnicy 5 
metrów zostały osadzone w wykopie na głębokości 8 metrów.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego - Agnieszka Palczak i Pa-
tryk Kowalski znaleźli się w gronie laureatów ogólnopolskiego kon-
kursu Wirtualne Zamki. 

02.12

Podczas wznowionej sesji Rady Miejskiej radni wybrali trzech wice-
przewodniczących: Ryszarda Kępę z Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Tadeusza Krzakowskiego, Benedykta Ksiądzynę z Porozumie-
nia dla Legnicy i Jacka Kiełba z Platformy Obywatelskiej. Dokonano 
także wyboru przewodniczących, ich zastępców oraz członków 
komisji RM. 

Zakończył się remont wiaduktu nad drogą technologiczną (na tere-
nie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) na ul. 
Nowodworskiej. Koszt tego zadania to ponad 530 tys. zł. 

Legniczanin Łukasz Ciborowski zwyciężył w Mistrzostwach Dolne-
go Śląska w  szachach szybkich. Turniej odbył się w  Letia Busines 
Center w Legnicy. 

05.12

Święty Mikołaj z workiem pełnym słodyczy zawitał do legnickich pla-
cówek opiekuńczo–wychowawczych. Na ulice wyszli też „Niebiescy 
Mikołaje” z Policji i Straży Miejskiej, którzy rozdawali prezenty. 

Lodowe Party na Sejmowej. Na inauguracji miejskiego lodowiska od-
były się bardzo atrakcyjne pokazy jazdy figurowej, choreografii i ani-
macji w wykonaniu mistrzów. A na deser przygotowano naleśniki. 
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06.12

Miasto jak z bajki. Na inaugurację świątecznego oświetlenia do Ryn-
ku przyszły tłumy legniczan. Wszyscy podziwiali wspaniałe ilumi-
nacje i robili sobie na ich tle zdjęcia. 

Roztańczone legnickie mikołajki. Łukasz Kastelik i Natalia Kiełbik 
z Wrocławia zwyciężyli w VI Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towa-
rzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Legnicy. Turniej z udziałem 
150 par odbył się w hali sportowej OSiR przy ul. Lotniczej. 

008.12
Ślubowanie prezydenta. Tadeusz Krzakowski podczas sesji Rady 
Miejskiej złożył ślubowanie, po którym oficjalnie objął funkcję Pre-
zydenta Legnicy na kolejne cztery lata.

Legnica ma dwóch zastępców prezydenta. Prezydent Tadeusz Krza-
kowski powołał Jadwigę Zienkiewicz na funkcję swego pierwszego 
zastępcy, a Dorotę Purgal - na drugiego. 

09.12

Legnicka firma Eckert, znany i ceniony na całym świecie producent 
maszyn tnących, została wyróżniona prestiżową nagrodą – Złotym 
Laurem Innowacyjności. 

10.12
Wzruszony, szczęśliwy i wyjątkowy. Legnicki filmowiec Julian Zawi-
sza został uhonorowany „Nagrodą Pary Prezydenckiej” za wybitne 
osiągnięcia w twórczości dla dzieci i młodzieży. Pan Julian jest twór-
cą znanej w całym kraju Legnickiej Akademii Filmowej. 

11.12 

Tworzą arcydzieła na emeryturze. Legniccy seniorzy ujawnili wła-
sne talenty i pasje. Swoimi dziełami pochwalili się podczas pierw-
szego Senioralnego Art. Festiwalu, który odbył się w  pięknej auli 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

12.12
Nasz zaczarowany kalendarz. Tłumy legniczan przybyły do Galerii 
Piastów na inaugurację Legnickiego Kalendarza Miejskiego na 2015 
r. Tym razem motywem przewodnim tego pożądanego wydawnic-
twa była symboliczno-humorystyczna wizja miasta, którą stworzył 
wieloletni uczestnik Satyrykonu Florian Doru Crihana.

14.12
Międzynarodowe Wigilie w Legnicy. O tym, jak różne narodowości 
obchodzą Wigilię Bożego Narodzenia, można było dowiedzieć się 
w Galerii Piastów podczas Świątecznego Spotkania Narodów „Dzi-
siaj w Betlejem” oraz w Akademii Rycerskiej, gdzie odbyła się trady-
cyjna legnicka Wigilia Narodów. 

17.12

Zakończyła się przebudowa zatoki autobusowej przy al. Piłsudskie-
go w okolicach wiaduktu.

Szopkę z  tłuczonego szkła, wykonaną przez gimnazjalistkę z  Ze-
społu Szkół Integracyjnych Gabrielę Maciak jurorzy uznali za naj-
piękniejszą spośród ponad 300 nadesłanych na tegoroczny Konkurs 
Szopek i Stroików Bożonarodzeniowych. 

18.12
Pamiętamy o  powstańcach wielkopolskich. Tradycyjnie już prezy-
dent Tadeusz Krzakowski, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania 
Wielkopolskiego, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, 
która nosi powstańcze imię, legniczanie oraz rodziny powstańców 
oddali hołd bohaterom tego powstańczego zrywu, którzy spoczęli 
na legnickiej nekropolii. 

19.12
W Galerii Srebra Pod Przepiórczym Koszem odbył się wernisaż wy-
stawy biżuterii artystycznej Katarzyny Zięby „Love Project”. 

22.12
Perełka w centrum miasta. Na długo przed planowanym terminem 
zakończyła się rewitalizacja siedziby Zespołu Szkół Elektryczno–Me-
chanicznych. Odrestaurowany budynek robi niesamowite wrażenie. 

29.12
Rada Miejska Legnicy przyjęła prezydencki projekt budżetu miasta 
na 2015 rok.

31.12
Tłumy mieszkańców żegnały stary i witały Nowy Rok 2015 podczas 
spotkania na placu Słowiańskim.
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„Bibliotheca Rudolphina” to wczesnobarokowy księgozbiór 
zgromadzony przez księcia Jerzego Rudolfa. Liczący niegdyś ponad 
6tyś. woluminów, zawierał także 486 pozycji muzycznych, z  któ-
rych do dziś zachowało się 265 dzieł. Dwieście czterdzieści pozycji 
stanowią druki (w tym 10 pozycji teoretycznych i 30 zbiorowych), 
a 25 to rękopisy. 

Zachowane zbiory zawierają kilka tysięcy utworów muzycznych 
autorstwa ponad 400 kompozytorów. Są to przeważnie wielogłoso-
we utwory religijne, zarówno popularnych w całej ówczesnej Europie 
renesansowych kompozytorów włoskich: Giovanniego Pierluigi da 
Palestrina, Orlanda di Lasso, Giovaniego Gabrieli, Giovaniego Croce, 
mistrzów niemieckich: Heinricha Schuetza, Hansa Leo Hasslera, Mel-
chiora Francka, Michaela Praetoriusa, Johannesa Eccarda, niemało 
dzieł śląskich twórców: Thomasa Stoltzera, Thomasa Fritscha, Johan-
nesa Knoeff ela, Johannesa Nuciusa, Samuela Beslera, jak też autorów 
hiszpańskich, fl amandzkich, francuskich i  angielskich. Druki te po-
chodzą z drukarni całej Europy: z Włoch, Niemiec, Niderlandów, Au-
strii, Czech, Prus Wschodnich (Królewiec), Śląska (Wrocław, Legnica, 

Zgorzelec).Wybór utworów zapewne charakteryzował upodobania 
muzyczne księcia. Przeważająca część muzycznego księgozbioru to 
łacińskie i niemieckie motety religijne na 4-8 głosów, msze, psalmy, 
pieśni wykonywane w czasie nabożeństw, wymagały jednak solidnie 
wykształconych wykonawców. Bardzo nieliczny jest zbiór utworów 
instrumentalnych, za to w dwudziestu pięciu rękopisach książę kazał 
przepisać ponad 2tyś. wokalnych utworów wielogłosowych, których 
przypuszczalnie nie udało mu się zdobyć w wersji drukowanej. Były 
one w częstym wykonaniu, o czym świadczy stopień zużycia zacho-
wanych woluminów.

Obecnie księgozbiór rozproszony w  czterech polskich biblio-
tekach (m. in. w  Towarzystwie Przyjaciół Nauk w  Legnicy), został 
w ramach projektu „Bibliotheca Rudolphina” scalony w przestrzeni 
internetowej www.rudolphina.pl. Muzyka przynosząca radość Jerze-
mu Rudolfowi, rozbrzmiewa w salach koncertowych i jest utrwalana 
w formie zapisu cyfrowego. Propagatorem przybliżającym ulubione 
utwory śląskiego Piasta jest wrocławski zespół Ars Cantus realizujący 
zadania projektu „Bibliotheca Rudolphina”.

Znaczną grupę zbiorów, przechowywanych obecnie w  od-
działach specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 
stanowią księgozbiory rozproszone podczas II wojny światowej. 
Są to przeważnie historyczne kolekcje z  różnych przedwojennych 
bibliotek dolnośląskich, które po 1945 r. zabezpieczyli pracownicy 
uczelni, które rozlokowano w poszczególnych oddziałach biblioteki, 
z zachowaniem ich historycznych układów.

W grupie tej ważne miejsce zajmuje kolekcja określona nazwą 
Bibliotheca Rudolphina, która jest historycznie związana z Legnicą. 
Jest to zbiór, należący niegdyś do piastowskiego księcia Jerzego Ru-
dolfa (1595-1653), uważany za jeden z  największych i  najcenniej-
szych księgozbiorów dworskich na Śląsku.

Kolekcja Rudolfa, którego trzon stanowiły dzieła przejęte 
w spadku po przodkach, młody książę uzupełniał już podczas stu-

diów we Frankfurcie nad Odrą (wskazują na to oprawy datowane na 
ten okres z  inicjałami księcia), a później w trakcie swoich podróży 
po Europie. Gromadzone w  ten sposób woluminy zostały później 
wzbogacone o dzieła wniesione w posagu przez jego pierwszą żonę 
– Zofi ę Elżbietę Anhalt-Dessau, oraz kolejne zakupy.

Wszechstronnie wykształcony książę, oprócz dzieł z  teologii, 
medycyny, historii, prawa i literatury zgromadził dość pokaźną licz-
bę dzieł muzycznych, co wskazuje na jego zainteresowania w tym 
kierunku. W  kolekcji muzycznej znajdujemy oprócz dzieł najważ-
niejszych twórców jego epoki, również utwory kompozytorów ślą-
skich.

Zachowane dokumenty pozwalają stwierdzić ze w 1618 r. całość 
zbiorów księcia wynosiła 3090 wol., w tym 121 wol. to muzykalia (A. 
Kolbuszewska, 1992) . Sporządzony w 1636 r. kolejny katalog obejmuje 
już 5542 oprawionych i 738 nie oprawionych wol. (Ch. Preller, 1636). 
Późniejsza rewizja katalogów wykazała jednak, że wskutek grabieży 
podczas wojny 30-letniej i braku dostatecznej opieki, legnicki zbiór Ru-
dolfa odnotował wiele ubytków.

Nie doczekawszy się potomka, książę w 1646 r. postanowił prze-
kazać swój księgozbiór utworzonej przez siebie fundacji działającej 
przy kościele św. Jana w Legnicy. Kiedy kościół przekazano Jezuitom 
książęca biblioteka została przeniesiona pod koniec XVII w. na zamek. 
Ostatecznie w  1741 r. zbiór trafi ł do Legnickiej Akademii Rycerskiej, 
stając się odtąd częścią biblioteki szkolnej. W 1818 r. Rudolphinę od-
dzielono od pozostałej części zbiorów Akademii, a w 1822 r. Friedrich 
Schulze sporządził katalog do tak wydzielonej kolekcji. Katalog ten nie 
zachował się do dzisiaj, znany jest jednak inny, wcześniejszy katalog, 
w którym Schulze oprócz licznych adnotacji podaje na luźnych kart-
kach zestawienie zbiorów, wskazujące że całość zbioru w tym okresie 
obejmowała ponad 5200 woluminów (B. Kocowski, 1955).

Ostatni z przedwojennych spisów Rudolphiny został sporządzo-
ny przez Hansa Mau’a i ukazał się w l. 1905-14, w ramach szkolnych 
programów Legnickiej Akademii Rycerskiej, przekształconej wówczas 
w  Królewskie Gimnazjum Johanneum. Katalog ten, pogrupował pia-
stowski zbiór na pięć dziedzin nauki: fi lozofi ę z fi lologią, historię, me-
dycynę, prawo oraz teologię. Należy dodać, że w zbiorach księcia znaj-
dowało się ponad 100 poloników oraz ok. 30 druków XV-wiecznych 
czyli inkunabułów. Nie były tu uwzględnione dzieła muzyczne, skata-
logowane wcześniej i opublikowane przez Ernsta Pfudla w programach 
szkoły za l. 1876-78. 

Poprzez liczebność poszczególnych działów, spis ten w  pewien 
sposób odzwierciedla zainteresowania właściciela, chociaż nie można 
wykluczyć, że gromadząc swój księgozbiór książę miał zamysł udo-
stępnić go szerszemu gronu czytelników. 

Ze wspomnianego katalogu wynika, że oprócz muzyki książę 
w sposób szczególny interesował się historią, medycyną oraz teologią.

Z zakresu historii zgromadził ok. 1100 tyt. Były to prace zarówno 
autorów dawnych jak i jemu współczesnych. Interesowała go nie tylko 

historia europejska, ale również i ta obejmująca tereny Turcji, Mongolii, 
Chin czy Indii. W tej części kolekcji znalazło się również ponad trzydzie-
ści tytułów związanych z historią Polski. Chociaż książki reprezentują-
ce medycynę stanowią dużo mniejszą kolekcję, to wśród dzieł ogólnych 
znaleźć można nazwiska takich uczonych jak Avicenna czy Hipokrates. 
Dziedziny szczegółowe, reprezentują pozycje dotyczące takich specja-
lizacji jak laryngologia, chirurgia, farmakologia czy pediatria. Książę 
zgromadził również ok. 850 pozycji dotyczących nauk prawniczych. 
W grupie tej, oprócz wydań ogólnych czy encyklopedycznych, znajdują 
się opracowania dotyczące m.in. prawa rzymskiego, administracyjne-
go, karnego, monetarnego a także prawa kościelnego. Bardzo liczna, 
bo obejmująca ponad 2tyś. tytułów jest kolekcja druków obejmujących 
szeroko pojętą teologię. W obrębie tej dziedziny książę zgromadził róż-
ne wydania Biblii, dzieła z zakresu egzegezy, historii kościoła a także 
z etyki oraz eschatologii. 

W  czasie II wojny światowej księgozbiór uległ rozproszeniu. 
W 1946 r. główny trzon piastowskiej kolekcji, wraz z niewielką ilością 
muzykaliów umieszczono w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Pozostała część muzykaliów na wskutek przemieszczeń trafi ła do Bi-
blioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, Biblioteki Narodowej 
i Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

Szacunkowe obliczenia strat wojennych, przeprowadzone 
w  pierwszych latach działalności wrocławskiej książnicy wykazały 
brak szeregu pojedynczych dzieł oraz kilku ciągów sygnaturowych, 
obejmujących ponad 600 jednostek. 

Dzisiaj w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu zin-
wentaryzowanych jest ponad 6tyś. dzieł w ok. 4tyś. wol. 

Nie można tych danych przyjąć jako liczby ostatecznej. Książę 
Rudolf bowiem nie zadbał o  należyte oznakowanie swoich zbiorów. 
Książki z  jego kolekcji nie posiadały za jego czasów ani sygnatur ani 
pieczęci pozwalających na jednoznaczną identyfi kacje. Jedynym zna-
kiem świadczącym o przynależności do kolekcji były wytłoczone na 
niektórych oprawach inicjały: G R H Z L V B [Georg Rudolph Herzog 
zur Liegnitz vnd Brieg]. 

Najprawdopodobniej podczas prac nad katalogiem Hansa 
Mau’a zmieniono układ kolekcji według dyscyplin, na rzecz numera-
cji bieżącej. Biblioteka Rudolfa otrzymała oznakowanie, umieszczane 
zazwyczaj na grzbiecie, w postaci niewielkiej nalepki z wypisanym nu-
merem. Ten sam numer wpisywany był również na przedniej wyklejce 
dzieła, w postaci zapisu ołówkiem.

W wyniku działań ostatniej wojny wiele książek uległo zniszcze-
niu, niektóre zostały pozbawione opraw i kart tytułowych. Być może 
jakieś woluminy czekają jeszcze na swoje odkrycie w którejś z krajo-
wych lub zagranicznych książnic. 

Prowadzone w ostatnim czasie badania proweniencyjne, zwią-
zane z  projektem digitalizacji części muzycznej legnickiej kolekcji 
nie wykluczają, że w  przyszłości mogą ujawnić się kolejne dzieła 
z bezcennej piastowskiej biblioteki.

MUZYKALIA „RUDOLPHINY” F  Piotr Karapeta  H

F  Mirosław Osowski  H
KOLEKCJA „BIBLIOTHECA RUDOLPHINA” 

w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu
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się na uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie rocznego pobytu 
studiował u doktora Jana Muckego. Na uczelni zaprzyjaźnił się ze swoim 
innym krewnym Jerzym Wilhelmem przyszłym elektorem brandenbur-
skim. Krótki pobyt we Frankfurcie do marca 1612 r., wynikał z obowiąz-
ków dynastycznych. Jego brat Jan Christian od trzech latach rządzący 
w księstwie legnicko-brzeskim, postanowił w 1611 r. wydzielić Jerzemu 
Rudolfowi samodzielny dział: Legnicę, Złotoryję, Lubin, Wołów, Grodziec, 
Prochowice, Wińsko, Wąsosz, Ryczeń i  Rudne [Chojnów odziedziczył 
w 1616 r. po śmierci Anny wirtemberskiej].  W 1612 r. Jerzy Rudolf złożył 

hołd lenny cesarzowi i zarazem czeskiemu królowi Maciejowi, potwier-
dzony 1 października 1612 r. we Wrocławiu. Uroczysty wjazd do Legnicy 
odbył się w czerwcu 1613 r. Po uporaniu się z pilnymi sprawami księstwa 
legnickiego, udał się w lipcu 1613, w towarzystwie siedmiu urzędników 
dworskich, w podróż edukacyjną poprzez środkowe i południowe Niem-
cy do Szwajcarii, Włoch, Francji i Holandii. Wyprawa kończyła się zmia-
ną stanu cywilnego księcia. Na przełomie października i  listopada1614 
r. ożenił się z Zofi ą Elżbietą córką Jana Jerzego I księcia Anhalt - Dessau. 
Do Legnicy małżonkowie przybyli w listopadzie 1614 r. Prawdopodobnie 
w czasie podróży przyjął konfesję kościoła ewangielicko- reformowalne-
go [kalwińską]. Zmianę wyznania, polscy historycy przypisali wpływom 
brata, niemieccy namowie żony. U progu dorosłości legnicki władca wy-
kazywał zainteresowanie literaturą, nauką i sztuką, komponował utwory 
muzyczne. Już jako nastolatek zgromadził zalążek sławnej „Biblotheka Ru-
dolfi na”, niebawem poszerzony na uczelni we Frankfurcie nad Odrą. To tu 
Bartholomeus Gesius [Goss] kantor i kompozytor podarował księciu dzie-
ło muzyczne „Opus plane novum“. Z europejskiej podróży przywiózł wiele 
ksiąg medycznych, teologicznych i muzycznych, uzupełnionych o francu-
sko-włoską bibliotekę swojej żony.

Przyszłość księstwa legnickiego tuż przed wojną trzydziestoletnią zapo-
wiadała się obiecująco, Jerzy Rudolf posiadał zadatki na gospodarnego 
władcę. Zanim wyruszył w  podróż po Europie [1613], nie zapomniał 

wspomóc złotoryjskich pogorzelców [cech sukienników] sumą 200 ma-
rek, aby odbudowali spalone warsztaty. Po powrocie rozpoczął moder-
nizację księstwa zgodnie z duchem nowożytnych państw europejskich, 
ślady tych poczynań zachowały się m.in. w dokumentach Legnicy i Lubi-
na. Były to rozporządzenia podatkowe i przepisy budowlane. Zatwierdził 
statut cechu legnickich malarzy [1613], wykonujących malarstwo tablico-
we, ścienne i polichromie snycerskie (W. Nikitenko, 1997). Równocześnie 
dbał o moralność urzędników, sprawującym funkcje miejskie. Ustanowił 
prawo, skazujące na banicję obywateli, siejących zgorszenie społeczne. 

Pilnował aby wypowiedzi bluźniercze surowo karano. Wszyscy poddani 
mieli znać nowe prawa, aby nikt nie zasłaniał się nieznajomością, od-
czytywano je publicznie cztery razy w ciągu roku (T. Bogacz, 1996). 
Książę decydował o  wyborze samorządowych władz miejskich 
(S. Jujeczka, K. Kupeć, 2012). Sejmik księstwa zwołał tylko dwa razy 
[1613 i 1619] (M. J. Ptak, 1999). Świadczyło to o stabilizacji fi nanso-
wej państwa. Poprzednicy często zwoływali stany, aby te spłaciły 
ich wierzytelności.

Jak wyglądał Jerzy Rudolf w pierwszych latach rządów? Wizerunki z mo-
net bitych w l. 1621-1622 przybliżały powierzchowność księcia. Pociągłą 
twarz z wysokim czołem i kształtnym nosem, zdobiły krótko ostrzyżone 
włosy, niewielki wąsik z hiszpańską bródką. Nad zdobnym pancerzem 
płytowym, miał wywinięty niewielki kołnierz. Ceremonialny strój uzu-
pełniała szarfa. W dobie wojny trzydziestoletniej przekaz był czytelny, 
książę-żołnierz zapewniał opiekę swemu księstwu. Monety ujawniają 
również jego bliskie więzi rodzinne. Panując samodzielnie w  Legnicy, 
wybił wspólnie z bratem Janem Christianem  sześć dukatów w 1621 r. 
Na stemplu Jerzy Rudolf został umieszczony po lewej stronie monety 
(prawa od strony patrzącego), wizerunkowo mniej ważnej. Kompozycja 
przedstawia ustanowiony porządek feudalny, a  zarazem obraz zgody 
i współpracy braterskiej. Starszy brat Jan Christian do kwietnia 1621 r. 
pełnił obowiązki namiestnika Śląska, po jego dymisji urząd przejął Jerzy 

„Si Deus pro nobis quis contra nos” (A. Kolbuszewska, 1992) – „Jeśli Bóg 
z  nami, któż przeciwko nam.” (Rz 8:31). Dwubiegunowe spojrzenie na 
otaczający świat piętnastoletniego Jerzego Rudolfa zanotowane w  rę-
kopisie z  własnymi muzycznymi utworami, stanowiło wyraz dziecię-
cej naiwności. Czas pokazał, że pod taką życiową dewizą nie można 
panować i  należy szukać kompromisów. Po jego śmierci, ujęto rządy 
księcia krótko: „Z bożej łaski Jerzy Rudolf, książę Śląska, legnicki, brzeski 
i złotoryjski. Wikariusz królewski świętego cesarskiego majestatu, najwyż-
szy zwierzchnik całego Śląska urodzony 22 stycznia roku 1595, zmarł 

14 stycznia 1653.” (1/8 talara, wybitego jako moneta pośmiertna. 
R. Pieńkowski, 2001). W kilku rzeczowych słowach zawarto czterdzie-
stoletnie panowanie jednego z ostatnich wielkich władców piastowskich 

na Śląsku. Osobowość nieprzeciętną i wybitną, uwikłaną nie z własnej 
winy w konfl ikt wojny trzydziestoletniej.

Jerzy Rudolf urodził się na zamku w Oławie jako trzeci syn księcia legnic-
ko – brzeskiego Joachima Fryderyka i Anna Marii, córki księcia  Ernsta Jo-
achima von Anhalt. W dzieciństwie utracił rodziców, ojca w 1603 r. mat-
kę w 1605 r. Po śmierci księżnej Anny Marii, regencyjne rządy w imieniu 
młodocianych książąt Jana Christiana i Jerzego Rudolfa sprawował Karol 

II oleśnicki [z dynastii Podiebradów]. Kronikarze odnotowali, że jako na-
stolatek w wyniku ciężkiej choroby otarł się o śmierć. W czerwcu 1611 
r. wraz z kuzynem księciem Karolem Fryderykiem [Podiebradem] udał 

„1610. 15 MAIJ. SI DEUS PRO NOBIS 
QUIS CONTRA NOS. MUSICA. 

GEORGIUS RUDOLPHUS” 

Witold Łaszewski

w 1616 r. po śmierci Anny wirtemberskiej].  W 1612 r. Jerzy Rudolf złożył prawo, skazujące na banicję obywateli, siejących zgorszenie społeczne. 

i złotoryjski. Wikariusz królewski świętego cesarskiego majestatu, najwyż-
szy zwierzchnik całego Śląska urodzony 22 stycznia roku 1595, zmarł 

(1/8 talara, wybitego jako moneta pośmiertna. 

kę w 1605 r. Po śmierci księżnej Anny Marii, regencyjne rządy w imieniu 
młodocianych książąt Jana Christiana i Jerzego Rudolfa sprawował Karol 

II oleśnicki [z dynastii Podiebradów]. Kronikarze odnotowali, że jako na-
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Rudolf. Harmonię rodzinną poświadcza moneta, w otoku której umiesz-
czono skrót •FRA• od łaciń. FRATRES – bracia. Przestrzeganie hierarchii 
feudalnej i rodzinnej w codzienności, nie rzutowało na przestrzeń religij-
ną. W tym przypadku, przyjął równość wobec współwyznawców, co zo-
stało odnotowane w księgach metrykalnych kościoła Najświętszej Marii 
Panny w Legnicy. „10 października 1617 r.  książę Jerzy Rudolf z przed-
stawicielami dworu i władz miejskich trzymali do chrztu Annę Marię, 
córkę Fryderyka von Kreischelwitz.” (S. Jujeczka, 2011) Chrzest jako 
fundamentalny sakrament w życiu chrześcijanina wymagał wyjątkowej 
oprawy. Dlatego chrzestnych powinien otaczać szacunek społeczny. 
W przypadku chrześniaczki Ani von Kreischelwitz różnica w hierarchii 
społecznej nie była wielka, przy sakramencie uczestniczyli ludzie z tej 
samej warstwy społecznej. W innym przypadku, obserwujemy odejście 
od obowiązujących norm społecznych wynikających z religijnego świa-
topoglądu księcia - równość wszystkich ludzi wobec Boga. „21 kwietnia 
1619 r. książę Jerzy Rudolf z żoną oraz księżniczka Barbara Agniesz-
ka trzymali do chrztu Jerzego, syna książęcego sługi (gesinde) Jerzego 
Vogel. 5 sierpnia 1619 r. córkę Veidta Wenischa, książęcego kucharza 
(Mundtkoch).” (S. Jujeczka, 2011)  Przepaść społeczna dzieląca pana Le-
gnicy od chrześniaków, była wtedy niewyobrażalna.  

W 1622 r. wprowadzono Jerzego Rudolfa do „Fruchtbringenden Gesel-
lschaft” [Owocodajnego Towarzystwa], gdzie otrzymał przydomek Der 
Wunderbare – cudowny, wspaniały, zadziwiający, nadzwyczajny. Owo-
codajne Towarzystwo łacin.  societas fructifera [1617–1680] stanowiło 
pierwszą niemiecką akademię literacką, liczącą 890 członków. Za znak 

Towarzystwa przyjęto palmy kokosowe, opatrzone dewizą „Alles Zu 
Nutzen". Przewaga szlachty i książąt tu zrzeszonych powodowała, że sto-
warzyszenie przybrało rodzaj koterii dworskiej, posiadającej wpływy dy-
plomatyczne, militarne i polityczne. Za wzorzec przyjęto model akademii 
z czasów włoskiego renesansu, wzbogacony o doświadczenia niemiec-
kie, wypracowane przez bractwa i stowarzyszenia rycerskie, szlacheckie 

oraz mieszczańskie. Pomiędzy szlachetnie urodzonymi znalazło się miej-
sce i dla gminu. Jednym z nich był syn rzeźnika z Bolesławca - Martin 
Opitz. Wykształcony w akademickim gimnazjum w Bytomiu nad Odrą 
i uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i  Heidelbergu, autor rozpra-
wy „Buch von der Deutscher Poeterey” [Księga o poetyce niemieckiej.] 
wydanej w 1624 r., wstąpił do Towarzystwa w 1629 r. Jerzy Rudolf wspo-
mógł dobrze zapowiadającego się uczonego, zatrudniając go w 1623 r. 

Pierwsze lata rządów wypełniła nieustanna, wręcz gorączkowa moder-
nizacja księstwa. Zmiany prawa stanowiły wstęp w działalności księcia. 
Zamek Piastowski w Legnicy przez wiele lat nieremontowany, lata swojej 
świetności miał za sobą. Prace restauratorskie wiekowych budowli nastąpi-
ły już w pierwszych latach rządów. Budowę nowego skrzydła zamkowego 
rozpoczęto w 1618 r. (R. Eysymontt, 2009). Przypuszcza się, że w Legnicy 
zamieszkał książę, ponieważ w zamku umieszczono zbiór „Biblotheka Ru-
dolfina”. Wysokie koszty remontu legnickiej siedziby, zwróciły uwagę Je-
rzego Rudolfa na mniejszy obiekt w Prochowicach. W l. 1613-37 wykona-
no tu wiele inwestycji. Jerzy Rudolf urządził w nim swoje wesele z Elżbietą 
Magdaleną z dynastii Podiebradów [25.11.1624]. Księżna mieszkała tu do 
śmierci [4.11.1631]. W cieniu coraz szerzej rozlewającej się po Europie wojny 
trzydziestoletniej, Jerzy Rudolf około 1621 r. lub  dopiero po wybuch młyna 
prochowego mieszczącego się na „Komarzej Wyspie” [1624], rozpoczął mo-
dernizację legnickich fortyfi kacji. W następnym roku wokół miasta usypa-
no raweliny, półksiężyce i kontrskarpy. Nowe umocnienia zaprojektowane 
przez Valentina Saebischa, architekta wykształconego w Niderlandach i Ita-
lii, powstały w miejscu dawnego wału z 1548 r. (M. J. Ptak, 1999). Fortyfi ka-

cje miały chronić Legnicę przed okropnościami toczącej się wojny. Budowa 
nie spowodowała zwołania sejmiku księstwa, jak uczyniono to poprzednim 
razem. Świadczyło to o nadwyżce fi nansowej w budżecie państwa, potwier-
dzając ekonomiczny talent księcia. W tym czasie zadbał również o strategię 
monetarną księstwa. Miasta Legnica, Chojnów, Wołów i Złotoryja otrzyma-
ły ponownie prawo produkcji pieniądza.

Wojna trzydziestoletnia spowodowała upadek produkcji papieru na Ślą-
sku. Legnicka papiernia ze Starych Piekar borykała się jednak ze zbytem 
swoich wyrobów. Wtedy pomocną dłoń wyciągnął Jerzy Rudolf  [1621], 
odkupił zakład od rodziny Fetscherów i przekazał pod zarząd swojego 
dworu (P. Łachowski, 2001). W  tym samym czasie, przejęto legnicką 
drukarnię Schneiderów „by drukować (…) m.in. podopiecznych” (J. Hara-
simowicz, 1991).  Odbito wtedy księgi z dziełami: poety Marcina Opitza, 
inżyniera książęcego Andrzeja Hindenberga i  kierownika książęcego 
chóru Tobiasza Schönfelda (A. Mendykowa, 1964). Drukarnia pracowa-
ła dla dworu w l. 1622-1635, o czym informował napis na stronie tytuło-
wej „Gedruckt in der Fürstlichen Druckerei zur Liegnitz” lub „Typis Du-
calibus” (A. Mendykowa, 1964). Po opuszczeniu Legnicy przez księcia, 
młyn papierniczy wydzierżawiono Mikołajowi Winklerowi w 1636 r. (P. 
Łachowski, 2001), drukarnię sprzedano rodzinie Schneiderów [1637] (A. 
Mendykowa, 1964).

Wojna zmieniła życie księcia. Po rezygnacji brata z  funkcji namiestni-
ka Śląska, Jerzy Rudolf przyjął i pełnił ten zaszczytny urząd w l. 1621-
1629. W 1621 r. zawarto ugodę w Dreźnie między walczącymi strona-
mi, zapewniła ona Ślązakom amnestię i swobody religijne.  Tymczasem 
w  Złotoryi w  ramach represji zakwaterowano na krótko wojsko pod 
dowództwem Johanna Georga I Wettina elektora Saksonii i komisarza 
cesarskiego na Śląsk [1621]. Destabilizacja księstwa przez cesarskie woj-
ska Albrechta Wallensteina, spowodowała przyłączenie się Jerzego Ru-
dolfa 9.08.1633 r. do sojuszu Szwecji, Saksonii, Brandenburgii i innych. 
Konfl ikt zakończył się pokojem w Pradze [1635], tu książę poprosił ce-
sarza o przebaczenie i przysięgał ponownie wierność. Dzięki ugodzie po-
twierdzono prawo Jerzego Rudolfa do władania w Legnicy i utrzymano 
wolność religijną poddanych. Kara wymierzona za współpracę z obozem 
antyhabsburskim, polegała na pozostawieniu cesarskich garnizonów we 
wszystkich miastach księstwa do końca wojny. Na jej dotkliwości skarży 

się Jerzy Rudolf w piśmie z 1639 r., skierowanym do namiestnika Śląska 
księcia ziębickiego Henryka Wacława. Opisał w nim straszną dewasta-
cję piastowskiej domeny. Pomimo zubożenia własnych ziem, w 1646 r. 
książę ustanowił fundację na rzecz protestanckiej szkoły przy kościele 
św. Jana, w skład uposażenia włączył księgozbiór „Bibliotheca Rudolphi-
na”  W lipcu 1648 r. w legnickim kościele św. Jana ogłoszono zakończe-
nie wojny trzydziestoletniej, nabożeństwo zakończono odśpiewaniem 
„Te Deum laudamus”. Książę po zawarciu pokoju nie zamieszkał w księ-
stwie,  pozostał we Wrocławiu.  

Jerzy Rudolf w  chwili wojennego zagrożenia, znalazł schronienie 
w wielkopolskim Lesznie [1633]. Po latach spłacił dług wdzięczność 
względem jego mieszkańców, umożliwiając im  bezpieczne życie w le-
gnickim Lubinie. W przeciwieństwie do brata, który udał się na emi-
grację do  Rzeczpospolitej, Jerzy Rudolf po krótkim pobycie w Polsce 
zamieszkał we Wrocławiu w domu książąt legnicko-brzeskich. Wiel-
kie miasto gwarantowało bezpieczeństwo. Bliskość ziem brata i wła-
snych, pozwalała księciu strzec piastowskiej domeny dla dziedziczą-
cych po nim bratanków, przed zakusami niemieckich Habsburgów. 
Umarł 14.01.1653 r. we Wrocławiu. „W dzwon w kościele św. Piotra 
i Pawła [w Legnicy] zaczęto bić 19 stycznia i bito codziennie przez go-
dzinę aż do dnia pogrzebu. (…) 20 lutego ciało zmarłego księcia prze-
wieziono do Legnicy. Przy drodze z Piekar na wysokości kaplicy (daw-
nego kościoła kartuskiego), zostało przywitane przez duchowieństwo, 
uczniów miejscowych szkół oraz bratanków i siostrzeńców zmarłego. 
(…) Powitalne przemówienie wygłosił pastor H.M. Crass po czym przy 
dźwięku dzwonów wszyscy pieszo doszli do zamku, gdzie przemawiał 
radca książęcy Gottfried Eichhorn. (…)Pogrzeb księcia odbył się po dal-
szych trzech miesiącach, 14 maja. (…) Tego dnia dzwony w kościele Ma-
riackim biły o godzinie 7, 8, 9. – za każdym razem przez pół godziny.” 
(S. Jujeczka, 2011).

pierwszą niemiecką akademię literacką, liczącą 890 członków. Za znak lii, powstały w miejscu dawnego wału z 1548 r. (M. J. Ptak, 1999). Fortyfi ka-
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