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 Oddajemy do Państwa rąk pierwszy numer miejskiego 
magazynu „Legnica.eu”. Ten miesięcznik to wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy chcą mieć dostęp 
do pełnych, rzetelnych i obiektywnych informacji na temat 
działań gminy. Jesteśmy przekonani, że samorząd powi-
nien mieć możliwość komunikowania się ze społeczeń-
stwem. Chcielibyśmy prowadzić z legniczanami dialog - dla 
dobra naszego miasta, dla dobra nas wszystkich, bo miasto 
to przede wszystkim ludzie. To pismo dla legniczan i o le-
gniczanach. Chętnie wsłuchamy się w Państwa głos. Chce-
my pisać o tym, co jest ważne dla Czytelnika. Wierzymy, że 
zechcą Państwo podzielić się z nami swoimi uwagami na 
temat  funkcjonowania miasta. Dlatego uruchamiamy spe-
cjalny adres mailowy dla czytelników: redakcja@legnica.
eu. Na Państwa listy czekamy też pod adresem: Plac Sło-
wiański 8, Legnica, z dopiskiem „Magazyn miejski”. Czeka-
my na Państwa uwagi i spostrzeżenia. 

Nasz miesięcznik zawierać będzie istotne dla miesz-
kańców wiadomości, przybliżające czytelnikom działania 
gminy w  zakresie inwestycji miejskich, gospodarki nieru-
chomościami, infrastruktury komunalnej, edukacji, kultury, 
historii, sportu czy ekologii. Będzie także dokumentować 
ważne wydarzenia z życia miasta, ciekawe miejsca oraz opi-
sywać ludzi, mających istotny wkład w rozwój i promocję 
Legnicy.  W tym numerze chcielibyśmy skupić się na tym, 
co dla legniczan najważniejsze u  progu nowego roku - 
przybliżymy Państwu m.in. miejski budżet na 2013 rok, roz-
poczniemy także cykl artykułów opisujących czekające nas 
zmiany związane z  nowym systemem gospodarowania 
odpadami, czyli tzw. rewolucją śmieciową. 

  Życzę przyjemnej lektury. 
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Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

 »  Prezydent Legnicy przedłożył Radzie 
Miejskiej projekt uchwały inicjującej 
poszerzenie granic miasta o  obszar 
około 61 ha, obejmujący teren cmen-
tarza (będący własnością gminy Legni-
ca) wraz z terenem umożliwiającym 
dostęp do tej nekropolii. Radni przyję-
li projekt zmian granic jednomyślnie. 

 ■ czytaj str. 4

 »  Podczas ostatniej ubiegłorocznej se-
sji Rada Miejska Legnicy przyjęła m. 
in. budżet miasta na 2013 rok. Radni 
zaakceptowali prezydencki projekt 
uchwały. Za jego przyjęciem głosowa-
ło 20 osób, trzy się wstrzymały, dwie 
były przeciwne. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski określił nowy plan finan-
sowy jako budżet stabilny, zrównowa-
żony i odpowiedzialny.

 ■ czytaj str. 6-7

 »  Od dziesięciu lat Legnica jest miastem 
w budowie i przebudowie. W tym cza-
sie na inwestycje wydano około pół 
mialiarda zł. Znaczne środki inwesto-
wane są zwłaszcza w  modernizację 
miejskich dróg i całych układów komu-
nikacyjnych, unowocześnianie bazy 
oświatowej i  sportowo-rekreacyjnej, 
ochronę i  konserwację zabytków oraz 
rewitalizację obiektów mieszkanio-
wych i zasobów przyrodniczych. W mi-
nionym 2012 roku na legnickie inwe-
stycje przeznaczono z  budżetu ok. 45 
mln zł.

 ■ czytaj str. 8-9
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Jesienią 2012 Prezydent Legnicy 
Tadeusz Krzakowski, po kon-

sultacjach z władzami sąsiednich 
gmin Miłkowice i Krotoszyce, wy-
cofał złożony wcześniej wniosek 
o  przyłączenie do miasta 460 ha 
terenów położonych w  granicach 
tych gmin, w  bezpośrednim są-
siedztwie Obwodnicy Zachodniej 
i graniczących z miastem. Na części 
tego terenu, będącej od lat wła-
snością miasta, zbudowany został 
nowy legnicki cmentarz komunal-
ny, kosztem 25 mln. zł. Obie gmi-
ny nie wyrażały wcześniej zgody 
na przekazanie 
miastu terenów 
leżących w  ich 
granicach, nie 
godząc się rów-
nież na przyjęcie 
uchwał „o  zało-
żeniu cmenta-
rza”. Prowadzone 
w tej sprawie trój-
stronne rozmo-
wy dały jednak 
szansę i nadzieję na wypracowanie 
rozwiązania kompromisowego: 
gminy przyjmą uchwały związane 
z  założeniem cmentarza, a  miasto 
Legnica, odstępując od pierwotne-
go zamiaru poszerzenia swej po-
wierzchni o 460 ha, włączy w swoje 
granice jedynie około 61 ha, czyli 
będący jego własnością obszar 
cmentarza wraz z terenem umożli-
wiającym dostęp do tej nekropolii. 
Taka koncepcja uzyskała już we 
wcześniejszej procedurze (pismo 
z dnia 29 maja 2012 r.) pozytywną 
opinię Wojewody Dolnośląskiego, 
który pisze: (cyt.) „Uznałem, że 
wniosek Prezydenta Miasta Legni-
cy, działającego z  upoważnienia 
Rady Miejskiej Legnicy, jest zasad-
ny w kwestii zmiany granic Miasta 
związanej wyłącznie z  konieczno-
ścią budowy nowej nekropolii dla 
Miasta Legnicy.(…) Powierzchnia 
terenów przeznaczonych w  pla-
nach miejscowych pod budowę 
nekropolii to ok. 70 ha”.

Podczas kolejnych trójstron-
nych spotkań sąsiednie gminy 

postawiły jednak nowy warunek 
- zażądały od Legnicy przekaza-
nia im części obszaru miasta na 
zasadzie „metr za metr”, pomi-
mo tego, że nasza gmina już raz 
za te tereny zapłaciła, wykupując 
je na własność. W tej sytuacji nie 
było możliwości uzyskania po-
rozumienia, mimo dobrej woli, 
otwartości na dialog i gotowości 
do kompromisu ze strony Prezy-
denta Legnicy. 

- Uważam – mówi Tadeusz 
Krzakowski - że w  obecnej sytu-
acji, przy pełnym szacunku dla 

stanowiska gmin, 
dalsze rozmowy 
stały się jednak 
bezprzedmiotowe. 
W tej sytuacji sporną 
kwestię będzie mu-
siała rozstrzygnąć 
Rada Ministrów na 
wniosek Ministra 
Administracji i  Cy-
fryzacji. Zanim jed-
nak wniosek o  roz-

szerzenie granic tra�  do Ministra, 
na jego temat wypowiedzą się 
poprzez społeczne konsultacje 
mieszkańcy Legnicy, a  następ-
nie wojewoda dolnośląski. Je-
śli samorządy gmin Miłkowice 
i  Krotoszyce będą nadal chciały 
powiększenia swego terytorium 
kosztem Legnicy , będą musiały 
skorzystać z  takiej samej proce-
dury. 

Formalne rozpoczęcie pro-
cedury rozszerzenia granic na-
stąpiło na styczniowej sesji Rady 
Miejskiej. Prezydent Legnicy 
przedłożył wówczas Radzie pro-
jekt uchwały inicjującej posze-
rzenie granic miasta o  obszar ok. 
61 ha, stanowiący teren nowego 
cmentarza wraz z  niezbędnym 
do niego dostępem. Radni przy-
jęli prezydencki projekt zmian 
granic bez głosów wstrzymują-
cych się i przeciwnych. Kolejnym 
krokiem będą konsultacje spo-
łeczne z  mieszkańcami Legnicy, 
które zostaną przeprowadzone 
w dniach 11-28 lutego.

Prezydent Legnicy 
wystąpił z nowym wnioskiem
o rozszerzenie granic miasta Bliżej legniczan i ich spraw 

w roku 2013

HARMONOGRAM CYKLU SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH*

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

    Miasto w skrócie 
 ■ Mamy kolejną dotację MKiDN na remont 
Akademii Rycerskiej

Z końcem stycznia do Urzędu Miasta napłynęły 
dobre wiadomości z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, które pozytywnie oceniło legnicki 
wniosek o do� nansowanie trwającej rewaloryzacji ba-
rokowego gmachu Akademii Rycerskiej. Ministerstwo 
przyznało 100 tys. złotych dotacji na do� nansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych w XVIII – wiecznych skrzydłach E i D. 
Na trwający od wielu lat remont Akademii Rycer-

skiej miasto wydało już niemal 44 mln złotych, 
z czego ponad 38 mln pochodziło ze środków 
własnych gminy Legnica. W budżecie miasta na rok 
2013 zarezerwował na ten cel prawie 2.600.000 zł.       
Wykonanie planowanych prac pozwoli zakończyć 
rewaloryzację skrzydła E i D, co zwiększy turystycz-
ną oraz użytkową atrakcyjność całego gmachu 
Akademii, a Legnickie Centrum Kultury uzyska nowe 
pomieszczenia na pracownie i sale prób. Ponadto 
w parterze skrzydła E znajdzie się hall wejściowy 
z szatniami, obsługującymi salę koncertową i salę 
wielofunkcyjną, zlokalizowane w skrzydle A.

Spotkania konsultacyjne prezydenta z mieszkańcami Legnicy.

1.  Zachodnia część miasta, obejmująca rejon 
ulic Złotoryjskiej i Chojnowskiej po Przemysłową i Działkową

Termin: 12 lutego 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Marynarska 31.

2.  Północna część miasta, obejmująca: Piątnicę oraz rejon ulic Głogowskiej, 
Słubickiej, Struga, Leszczyńskiej, Bydgoskiej, Poznańskiej i Pątnowskiej

Termin: 12 marca 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Głogowska 50.

3.  Rejon Alei Rzeczypospolitej, 
osiedla: Bielany i Słoneczne (okolice ul. Radosnej)

Termin: 16 kwietnia 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Radosna 17.

4. Osiedla Kopernik I i Kopernik II

Termin: 14 maja 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Polarna 1.

5.  Osiedla „Wielogórska”, „Sienkiewicza”, Przybków oraz okolice 
ul. Jaworzyńskiej od ul. Grabskiego do Obwodnicy Zachodniej

Termin: 11 czerwca 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Grabskiego 5.

6. „Zakaczawie” (od ul. H. Pobożnego do S. Moniuszki)

Termin: 24 września 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kamienna 20 A. 

7.  Centrum Staromiejskie oraz „Tarninów” 
(od ul. Złotoryjskiej do Mickiewicza)

Termin: 15 października 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące, Plac Klasztorny 7.

8. Osiedle Piekary oraz Piekary Wielkie

Termin: 19 listopada 2013 r., godz. 17.00
Miejsce: Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1.

 ■ Wojewoda Dolnośląski pisze: (cyt.) „Uznałem, że wniosek 
Prezydenta Miasta Legnicy, działającego z  upoważnienia 
Rady Miejskiej Legnicy, jest zasadny w kwestii zmiany gra-
nic Miasta związanej wyłącznie z koniecznością budowy no-
wej nekropolii dla Miasta Legnicy”.

*  Podane terminy mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach w harmonogramie będziemy informować 
na bieżąco w miesięczniku i na o� cjalnym portalu miasta www.legnica.eu

P rezentujemy czytelnikom tegoroczny harmo-
nogram spotkań konsultacyjnych prezydenta 

Tadeusza Krzakowskiego z  mieszkańcami w  cy-
klu „Bliżej legniczan i  ich spraw”. W ciągu minio-
nych 10 lat Prezydent Legnicy odbył 80 spotkań 
z  mieszkańcami poszczególnych dzielnic, osie-
dli i  rejonów miasta. Są one bardzo skutecznym 
narzędziem budowania i  integracji lokalnych 
społeczności obywatelskich oraz angażowania 
mieszkańców w  problemy życia całego miasta. 
Stanowią też dla ich uczestników ważne źródło 
wiedzy o  dzialalności samorządu, prezydenta, 
o miejskich inwestycjach, wydarzeniach itp., dając 
możliwość zgłaszania istotnych dla lokalnych spo-
łeczności postulatów.

*  Podane terminy mogą ulec zmianie. O wszelkich zmianach w harmonogramie będziemy informować 
na bieżąco w miesięczniku i na o� cjalnym portalu miasta www.legnica.eu

Radni przyjęli 
prezydencki 

projekt zmian 
granic bez głosów 

wstrzymujących się 
i przeciwnych 

.eu

Mamy kolejną dotację MKiDN na remont 

Z końcem stycznia do Urzędu Miasta napłynęły 
dobre wiadomości z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, które pozytywnie oceniło legnicki 
wniosek o do� nansowanie trwającej rewaloryzacji ba-
rokowego gmachu Akademii Rycerskiej. Ministerstwo 
przyznało 100 tys. złotych dotacji na do� nansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych w XVIII – wiecznych skrzydłach E i D. 
Na trwający od wielu lat remont Akademii Rycer-

skiej miasto wydało już niemal 44 mln złotych, 
z czego ponad 38 mln pochodziło ze środków 
własnych gminy Legnica. W budżecie miasta na rok 
2013 zarezerwował na ten cel prawie 2.600.000 zł.       
Wykonanie planowanych prac pozwoli zakończyć 
rewaloryzację skrzydła E i D, co zwiększy turystycz-
ną oraz użytkową atrakcyjność całego gmachu 
Akademii, a Legnickie Centrum Kultury uzyska nowe 
pomieszczenia na pracownie i sale prób. Ponadto 
w parterze skrzydła E znajdzie się hall wejściowy 
z szatniami, obsługującymi salę koncertową i salę 
wielofunkcyjną, zlokalizowane w skrzydle A.
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 ■ T. Krzakowski: Oparliśmy budżet m. in. na wskaźnikach Ministra Finansów i wnioskach składanych przez 
radnych, ale także z uwzględnieniem sugestii zgłaszanych przez mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych. 
Wdrażamy przy tym instrumenty stabilizujące � nanse miasta, jak chociażby całkowite zredukowanie 
de� cytu i wypracowanie nadwyżki budżetowej.

Budżet Legnicy na 2013 rok 

INFORMACJE INFORMACJE

Plan � nansowy stabilny, zrównoważony i odpowiedzialny.

Podczas ostatniej ubiegłorocznej se-
sji (27 grudnia 2012 r.) Rada Miejska 

Legnicy przyjęła m. in. budżet miasta 
na 2013 rok. Radni zaakceptowali prezy-
dencki projekt uchwały. Za jego przyję-
ciem głosowało 20 osób, trzy się wstrzy-
mały, dwie były przeciwne. Prezydent 
Tadeusz Krzakowski podziękował Radzie 
za uchwalenie nowego planu finanso-
wego, który określił jako budżet stabilny, 
zrównoważony i odpowiedzialny. 

- Racjonalnie zaprojektowane do-
chody i  wydatki pozwolą na realizację 
wielu oczekiwań i  potrzeb mieszkań-
ców – mówił, charakteryzując przyszło-
roczny budżet. – Oparliśmy go m. in. na 
analizach i wskaźnikach Ministra Finan-
sów oraz wnioskach składanych przez 
radnych i mieszkańców. Wdrażamy przy 
tym instrumenty stabilizujące finanse 
miasta, jak chociażby nie tylko całkowi-
te zredukowanie deficytu, ale również 
wypracowanie nadwyżki budżetowej. 
Zarządzanie takim budżetem będzie 
też wymagało dyscypliny.

Przewidziane w  uchwale dochody 
budżetu miasta zaplanowano w  wyso-

kości 393.812.000 zł.  Złożą się na nie 
m. in.: dochody własne (ponad 216 mln 
zł), subwencja ogólna z  budżetu pań-
stwa (ok. 123 mln zł) czy dofinansowa-
nie w  ramach projektów europejskich 
(ok. 12 mln zł).

Projektowane wydatki miasta wy-
niosą w  2013 roku 390.722.000 zł. 
Oznacza to, że możliwe będzie osią-
gnięcie nadwyżki budżetowej w wyso-
kości 3.090.000 zł.

Najwięcej pieniędzy zaplanowano na 
oświatę i wychowanie (152.196.806 zł). Po-
zycją numer dwa wśród wydatków jest po-
moc społeczna (74.850.697 zł). 

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
miasto przeznaczy w  roku 2013 kwotę 
32.141.073 zł. Wśród przedsięwzięć in-
westycyjnych znajdą się m. in.: 
•  rozpoczęcie przebudowy ulicy Jawo-

rzyńskiej (1.750.000 zł),
•  kontynuacja przebudowy al. Piłsud-

skiego (1.500.000 zł),
•  wykup gruntów niezbędnych do 

budowy zbiorczej drogi południowej 
(2.356.125 zł),

•  rozpoczęcie budowy zintegrowanego 

systemu zarządzania ruchem i transpor-
tem publicznym w mieście (2.390.329 zł),

•  budowa i modernizacja systemu monito-
ringu wizyjnego miasta (4.313.875 zł),

• przebudowa ul. Pomorskiej (700.000 zł),
• budowa w ramach inicjatyw lokalnych, 
wspólnie ze spółdzielniami mieszkanio-
wymi, parkingów przy ul. Merkurego, 
Gąbrowicza i Baczyńskiego (61.000 zł), 
•  budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej 

(400.000 zł),
•  uzbrojenie terenów inwestycyjnych niezbęd-
nych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowe-
go na osiedlu Piekary B (500.000 zł),

• budowa skateparku (1.160.000 zł).
•  budowa oświetlenia stadionu Orła Białego 
(2.949.000 zł),

•  kontynuacja remontu i rewaloryzacji Akademii 
Rycerskiej (2.590.000 zł),

•  zakup nowych, przyjaznych dla środowiska 
autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej 
(1.800.000 zł),

•  budowa wraz z przebudową oświetlenia ulicz-
nego w mieście (838.000 zł),

•  przebudowa nawierzchni ciągów pieszych 
z wydzieleniem ścieżek  rowerowych 
w Parku Miejskim (100.000 zł).

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2013

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2013

Plan dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2013 
wynosi 393.812.000,00 zł, z tego:

• dochody własne 216.027.940,40 zł
• subwencja ogólna z budżetu państwa 123.118.443,00 zł
• dotacje celowe z budżetu państwa 42.049.810,00 zł
• dotacje z funduszy celowych 141.081,00 zł
• dotacje celowe w ramach programów  � nansowanych 

z udziałem środków europejskich 11.987.384,46 zł
• środki pozyskane z innych źródeł 487.341,14 zł

 Plan wydatków budżetu miasta Legnicy 
na rok 2013 wynosi 390.722.000,00 zł, z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE 357.780.927,00 zł
w tym:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym wynagrodzenia pracowników 
oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) 183.336.550,00 zł

• pozostałe wydatki bieżące (utrzymanie miasta oraz  jednostek organizacyjnych 
miasta) 80.168.162,07 zł

• dotacje dla miejskich instytucji kultury i ZGM 15.664.000,00 zł
• dotacje m. in. na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy oraz za pobyt 

legniczan w domach pomocy społecznej i w rodzinach zastępczych na terenie 
innych samorządów 4.689.363,10 zł

• dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych i pomocy społecznej 
17.666.165,00 zł

• dotacje dla jednostek spoza sektora � nansów publicznych (w tym dla 
organizacji pozarządowych) 2.218.780,00 zł 

• świadczenia na rzecz osób � zycznych (w tym świadczenia społeczne) 
40.139.587,08 zł

•  wydatki na programy � nansowane z udziałem środków europejskich 
1.738.319,75 zł

• obsługa długu 12.160.000,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE) 32.941.073,00 zł
z tego:

• na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dotacje z nimi związane 
32.141.073,00 zł

• na wniesienie wkładów do MPK Sp. z o.o.  800.000,00 zł

Planowane dochody

393.812.000,00 zł

Planowane wydatki

390.722.000,00 zł

Planowana nadwyżka

3.090.000,00 zł

Planowana kwota długu 

na dzień 31 grudnia 

2013 roku

193.693.779,22 zł

Rolnictwo i łowiectwo 0,01%

Działalność usługowa 0,42%

Ochrona zdrowia 0,90%

Turystyka 1,11%

Różne rozliczenia 1,21%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2,08%

Gospodarka mieszkaniowa 2,20%

Kultura � zyczna 2,42%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2,53%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2,98%

Obsługa długu publicznego 3,11%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3,51%

Edukacyjna opieka wychowawcza 3,95%

Administracja publiczna 6,74%

Transport i łączność 8,72%

Pomoc społeczna 19,16%

Oświata i wychowanie 38,95%

Dotacje z funduszy celowych 0,04%

Środki pozyskane z innych źródeł 0,12%

Dotacje celowe w ramach programów � nansowanych

z udziałem środków europejskich 3,04%

Dotacje celowe z budżetu państwa 10,68%

Subwencja ogólna z budżetu państwa 31,26%

Dochody własne 54,86%

.eu

radnych, ale także z uwzględnieniem sugestii zgłaszanych przez mieszkańców na spotkaniach konsultacyjnych. 

2013 rok
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•  budowa i modernizacja systemu monito-
ringu wizyjnego miasta (4.313.875 zł),

• przebudowa ul. Pomorskiej (700.000 zł),
• budowa w ramach inicjatyw lokalnych, 
wspólnie ze spółdzielniami mieszkanio-
wymi, parkingów przy ul. Merkurego, 
Gąbrowicza i Baczyńskiego (61.000 zł), 
•  budowa pętli autobusowej przy ul. Poznańskiej 

•  uzbrojenie terenów inwestycyjnych niezbęd-
nych dla rozwoju budownictwa mieszkaniowe-
go na osiedlu Piekary B (500.000 zł),
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8 9           Luty 2013                                                                                        Magazyn Miejski                                                                                www.legnica.eu    www.legnica.eu                                                                                      Magazyn Miejski                                                                                Luty 2013

facebook/MiastoLegnica

• modernizacja odcinka ul. Wrocław-
skiej wraz z  zatokami autobusowymi 
o wartości ponad 260 tys. zł,

• modernizacja bazy oświatowej (ok. 6,2 
mln zł) oraz unowocześnienie i wyposażenie 

centrów kształcenia zawodowego w  Legni-
cy (w  ramach projektu z  udziałem środków 
Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego) 
o  wartości ok. 8 mln zł i  wkładem własnym 
w wysokości ok. 1,3 mln zł, 

• kontynuacja remontu Akademii Rycer-
skiej o  wartości 1,5 mln zł, z  czego 250 tys. 
zł stanowiło dotację pozyskaną z  Minister-
stwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego, 
a 100 tys. zł – z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego,

• zakończenie remontu Bramy Głogow-
skiej warte 320 tys. zł, które to prace 
Marszałek Województwa dofinansował 
kwotą 80 tys. zł,

• zakończenie budowy I etapu nowego 
cmentarza komunalnego w Jaszkowie z peł-
ną infrastrukturą - to koszt ponad 9 mln zł 
(łącznie na budowę nowego cmentarza wy-
dano już 25 mln zł ). To największa legnicka 
inwestycja ostatnich lat i jedna z najbardziej 
potrzebnych,

• ciąg dalszy renowacji Wieży św. 
Jadwigi o  wartości 620 tys. zł z  dofi-

nansowaniem Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego w  wysokości 
150 tys. zł oraz Marszałka Wojewódz-
twa w  kwocie 130 tys. zł (renowacja 
mieszczącej się w tym obiekcie słynnej 

Zielonej Komnaty będzie zakończona 
w roku 2013),

• budowa nadkaczawskiej promenady 
wzdłuż podwyższonego wału w rejonie Par-
ku Miejskiego (ponad 730 tys. zł),

• dokumentacja budowy skateparku (ok. 
50 tys. zł),

• sporządzenie dokumentacji oświetlenia 
stadionu Orła Białego warte ok. 100 tys. zł,

• budowa systemu identy� kacji kibica na 
stadionie Orła Białego o wartości ok. 490 tys. zł. 

• przebudowa zabytkowej Willi Bolka von 
Richtchofena wraz z jej adaptacją na Środowi-

skowe Centrum Integracyjno-Pro� laktyczne  
o wartości ponad 3,5 mln zł, na której realizację 
gmina zdobyła ponad 2 mln środków unijnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go dla Województwa Dolnośląskiego. Zadanie 
to stanowiło ostatnią integralną część, składają-
cego się z siedmiu projektów „Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy”. W ramach 
rewitalizacji tej części Legnicy miasto podpisało 
umowy z samorządem województwa na łączną 
kwotę ponad 23 mln zł, uzyskując dofinansowa-
nie w  wysokości aż 70 proc. Zrealizowano już 
wszystkie zadania w rejonie H. Pobożnego i B. 
Chrobrego: drogi i chodniki, ogród zabaw, funk-
cjonalne wnętrza blokowe, remonty 22 kamienic 
mieszkalnych, chodnik przy ul. Libana i  prze-
budowę tej ulicy. Warto podkreślić, że Lokalny 
Program Rewitalizacji dla miasta Legnicy wraz 
z zadaniami z zakresu odnowy zdegradowanych 
obszarów jest bardzo wysoko oceniany przez 
Urząd Marszałkowski, jako najbardziej spójny 
przestrzennie i zadaniowo.

Od dziesięciu lat Legnica jest miastem 
w budowie i przebudowie. W tym cza-

sie na inwestycje wydano ok. pół miliarda zł. 
Znaczne środki budżetowe oraz pochodzące 
z  wielu źródeł zewnętrznych, w  tym głów-
nie z programów unijnych, inwestowane są 
zwłaszcza w  modernizację miejskich dróg 
i całych układów komunikacyjnych, unowo-
cześnianie bazy oświatowej i  sportowo-re-
kreacyjnej, ochronę i konserwację zabytków 
oraz rewitalizację obiektów mieszkaniowych 
i zasobów przyrodniczych. 

W minionym 2012 roku na legnickie inwe-
stycje przeznaczono z  budżetu ok.  45 mln 
zł. Warto przypomnieć, jakie najważniejsze 
przedsięwzięcia zostały w  tym czasie zreali-
zowane. Znalazły się wśród nich:

• przebudowa ul. Libana wraz z  częścią 
placu Wilsona, ulicy Wrocławskiej i  traktu 
przy Parkowej o wartości ok. 4,1 mln zł, z cze-
go prawie 3 mln miasto pozyskało z fundu-
szy unijnych,

• przebudowa wiaduktu PKP w ciągu Alei 
Piłsudskiego warta ok. 3,5 mln zł, z  czego 

prawie 2 mln udało się zdobyć z  budżetu 
państwa,

• zlecone zostało w  publicznym prze-
targu przygotowanie dokumentacji prze-
budowy ul. Jaworzyńskiej (ok. 200 tys. zł),

• przebudowa nadziemnego przejścia 
dla pieszych wraz z  zainstalowaniem wind 

w  ciągu alei Piłsudskiego, jako inicjatywa 
wychodząca naprzeciw potrzebom osób 
niepełnosprawnych i  starszych, której 
koszt wyniósł ok. 550 tys. zł,

• przebudowa nawierzchni i  zatok au-
tobusowych alei Piłsudskiego, na którą 
w 2012 roku przeznaczono 1,4 mln zł i która 
będzie kontynuowana w roku 2013,

• instalacje i drogi na Piekarach „B” pod 
budownictwo mieszkaniowe (1,2 mln zł),

• przebudowa i  budowa ul. Środkowej 
wraz z chodnikami, oświetleniem i 55 nowy-
mi miejscami do parkowania, która uspraw-
niła funkcjonalność lokalnego układu ko-
munikacyjnego, o  wartości blisko 2 mln zł 
pochodzących wyłącznie z budżetu miasta,

INWESTYCJEINWESTYCJE

Legnickie inwestycje roku 2012
Przede wszystkim drogi, infrastruktura i zabytki

 ■ W minionym 2012 roku na legnickie inwestycje przeznaczono z budżetu ok.  45 mln zł. 
Warto przypomnieć, jakie najważniejsze przedsięwzięcia zostały w tym czasie zrealizowane. Na polecenie Prezydenta Miasta służ-

by drogowe zinwentaryzowały zniszcze-
nia, jakich mrozy i wilgoć dokonały w na-
wierzchniach legnickich ulic, rozpoczęły 
też ich naprawy. Negatywne skutki zimy 
były, oczywiście, brane pod uwagę, ale 
ich skala okazała się znaczna. Drogowcy 
zostali zobowiązani do opracowania 
i  szybkiego wdrożenia najbardziej efek-
tywnych i  ekonomicznych metod usu-
wania pozimowych szkód. 

Przeglądy prowadzone przez Zarząd 
Dróg Miejskich wskazują, że napraw na-
wierzchni wymaga szereg ulic, ale szcze-

gólnie ważne i pilne jest to w przypadku 
Jaworzyńskiej, jednej z głównych arterii 
wylotowych z miasta. 

Na zlecenie ZDM służby drogowe 
LPGK już 30 stycznia przystąpiły do na-
praw. Dalsze przeglądy i  roboty będą 
prowadzone przez wiele kolejnych 
dni. Warto przy tym podkreślić, że nie 
wszystkie technologie naprawcze dają 
się stosować, gdy temperatura powie-
trza spada poniżej +5 stopni. 

- Naszym celem jest możliwie szybkie 
udrożnienie, zapewnienie przejezdności 
i  bezpieczeństwa ulic – mówi Dyrektor 
ZDM, Andrzej Szymkowiak i  dodaje – 
Tylko w  styczniu zimowe utrzymanie 
legnickich dróg kosztowało ponad 600 
tys. złotych. Na cały rok 2013 w budżecie 
miasta mamy ponad 11 mln zł przezna-
czone na remonty, naprawy, utrzymanie 
i oświetlanie dróg. 

Prezydent Legnicy przebudowę ulicy 
Jaworzyńskiej uważa za inwestycję prio-
rytetową. Ostateczny jej koszt określony 
zostanie przez przetarg, ale zdaniem 
specjalistów może on być szacowany na-
wet na ok. 68 mln zł. 

Drogowcy naprawiają 
ulice zniszczone przez zimę

Po pierwsze 
– Jaworzyńska
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To był kolejny wielki Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy w  Le-

gnicy. W  drugą niedzielę stycznia przez 
Rynek przewinęło się kilka tysięcy osób, 
których nie zatrzymała w domach mroźna 
pogoda. Dwustu wolontariuszy skupio-
nych w  sztabie działającym przy Zespo-
le Szkół Ogólnokształcących nr 3 efekty 
całodziennej kwesty zliczało do godzin 
nocnych. Pomagali im nauczyciele i  pra-
cownicy szkoły. Do puszek tra� ło prawie 
79 tysięcy złotych. Były też złote pier-
ścionki, kolczyk i srebrne łańcuszki. Zbiór-
ką pieniędzy zajmowało się także stu wo-
lontariuszy w harcerskich  mundurach ze 
sztabu powołanego w  Komendzie Hufca 
ZHP. W  swoich puszkach zgromadzili oni 
41 tysięcy złotych. 

Ten Finał, zgodnie z intencją Orkiestry, 
która grała na rzecz ratowania życia naj-
młodszych i  zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorom, połączył w Legnicy 
pokolenie dzieci i  dziadków. Przed sce-
ną na Rynku gromadziły się całe rodziny. 
A było czego posłuchać. Zarówno wielkie 
gwiazdy polskiej estrady – Natalia Ku-
kulska i  zespół ŁZY, jak grupy muzyczne 
z naszego miasta i regionu skutecznie roz-
grzewały publiczność, która razem z arty-
stami śpiewała ich największe przeboje. 

Jak każdego roku, w  orkiestrowe gra-
nie włączył się Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
który przygotował i serwował publiczno-
ści gorące, pachnące racuchy. Ich sprze-
dażą zajęli się m. in. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski, jego zastępcy, radni miejscy 

i  przedstawiciele służb mundurowych 
– Państwowej Straży Pożarnej, Policji 
i  Straży Miejskiej. Zebrano prawie 5 tys. 
zł, z czego 1.500 zł pochodziło od VIP-ów, 
którzy sprzedawali racuchy. Wysmażono 
dziesięć termosów przemysłowych ciasta 
drożdżowego, a  pracownice OSiR zużyły 
40 litrów oleju do smażenia racuchów na 
trzech dużych patelniach. Nieodpłatnie 
częstowano wolontariuszy WOŚP.

Bardzo efektowny był kulminacyjny 
punkt wieczoru, czyli Światełko do Nieba. 
Trwający kilkanaście minut pokaz lasero-
wy, którego efekty wizualne wzmacniała 
monumentalna muzyka, zachwycił tłumy 
legniczan. 

Głównym sponsorem wydarzenia było, 
podobnie jak przed rokiem, Europejskie 
Centrum Odszkodowań SA w  Legnicy 
wraz z Fundacją EUCO Dzieciom. Firma ta 
wylicytowała na aukcjach internetowych 
złotą kartę telefoniczną z numerem 1 za 45 
tysięcy złotych oraz złote serduszko orkie-
stry, również z numerem 1, za sumę 150 ty-
sięcy zł. Sponsorskiego wsparcia udzieliły 
ponadto: Winkelmann Sp. z o. o., Legnicka 
Specjalna Strefa Ekonomiczna SA, Hotel 
i Galeria Gwarna, MODERNBUD Sp. z o. o., 
SANHA Polska Sp. z  o. o., URBEX Sp. z. o. 
o. (Lubin) oraz BUDRIM Sp. z. o. o. (Kunice). 

Współorganizatorami Finału byli: Le-
gnickie Centrum Kultury, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 oraz Komenda 
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, zaś 
partnerami – Miasto Legnica, Teatr AVA-
TAR i Radio Plus.

FOTOREPORTAŻ MIESIĄCA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Legnicy

Legniczanie szeroko 
otworzyli swoje serca

Światełko do nieba

.eu
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  KLUBY RADNYCH RADY    KLUBY RADNYCH RADY  
  MIEJSKIEJ LEGNICY
  VI KADENCJI 2010 - 2014

Rada Miejska Legnicy
Jej kompetencje, skład i plan pracy na 2013 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej w roku 2013

Do kompetencji Rady Miejskiej Legnicy, 
która jest organem stanowiącym Gminy, 

należą wszystkie sprawy pozostające w zakre-
sie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej. Do najważniejszych należy zaliczyć: 
uchwalanie statutu gminy, uchwalanie bu-
dżetu miasta oraz podatków i opłat lokalnych, 
uchwalanie gminnych programów gospo-
darczych, stanowienie o kierunkach działania 
prezydenta oraz przyjmowanie sprawozdań 

z  jego działalności, zatwierdzanie kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
oraz miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, podejmowanie uchwał 
w  sprawach majątkowych gminy, podejmo-
wanie uchwał w sprawie współdziałania z in-
nymi gminami, w  sprawach współpracy ze 
społecznościami lokalnymi i regionalnymi in-
nych państw, podejmowanie uchwał w spra-
wie zasad udzielania stypendiów uczniom 

i  studentom, nadawanie honorowego oby-
watelstwa gminy, w  sprawach herbu gminy, 
nazw ulic i placów, a także wznoszenia pomni-
ków, podejmowanie uchwał w sprawie przyję-
cia zadań z zakresu administracji rządowej.

Podejmowane przez Radę uchwały stano-
wią lokalne prawo obowiązujące na terenie 
miasta, a  także wytyczne dla organu wyko-
nawczego, czyli Prezydenta Miasta oraz jed-
nostek organizacyjnych gminy.

25.02.2013 r.
•  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Legnicy za rok 2012
• Rozpatrzenie projektów uchwał.

25.03.2013 r.
•  Informacje o stanie bezpieczeństwa za 2012 r. w zakresie: ochrony przeciwpożarowej i zagrożeńpo-

żarowych w Legnicy, porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności 
Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, stanu sanitarnego miasta Legnicy, działalności Straży 
Miejskiej w Legnicy • Rozpatrzenie projektów uchwał.

29.04.2013 r.
•  Informacja  o realizacji uchwał i wniosków  z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji  2010-2014,  pod-

jętych w 2012 r. • Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy za 2012 rok • Sprawozdanie 
z realizacji „ Strategii Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004 – 2014”.

•  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku  2012” • 
Rozpatrzenie projektów uchwał.

27.05.2013 r.
•  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012, sprawozdanie z wykonania planu � nan-

sowego miejskich instytucji kultury za rok 2012 i informacja o stanie mienia miasta  Legnicy • Sprawozdanie 
� nansowe miasta Legnicy • Raport Prezydenta Miasta Legnicy za rok 2012 • Rozpatrzenie projektów uchwał.

06.2013 r.
•  Uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy, podczas której wręczone zostaną: Odznaki Zasłużonego dla 

Legnicy, Nagroda Miasta Legnicy.

24.06.2013 r. 
•  Realizacja „Strategii rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020)” w 2012 roku • Informacja 

z realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na 
lata 2009-2013” • Rozpatrzenie projektów uchwał.

29.07.2013 r. 
• Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Legnicy • Rozpatrzenie projektów uchwał.

30.09.2013 r.
•  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za I półrocze  roku 2013, informacja o kształ-

towaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacja o przebiegu wykonania pla-
nu � nansowego miejskich instytucji kultury  za I półrocze 2013 r. • Informacja o wynikach � nansowych i  
działalności  spółek z  udziałem gminy w roku 2012 • Informacja o realizacji uchwał  i  wniosków  z sesji Rady 
Miejskiej Legnicy kadencji 2010-2014, podjętych w I półroczu  2013 r. • Rozpatrzenie projektów uchwał.

28.10.2013 r. 
• Rozpatrzenie projektów uchwał.

25.11.2013 r.
• Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 
•  Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2014 • Informacja o oświadczeniach mająt-
kowych radnych • Rozpatrzenie projektów uchwał.

27.12.2013 r.
•  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie budże-

tu miasta Legnicy na rok 2014.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Zmiany organizacyjne w oświacie, zmiany granic miasta, zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady.

Ważne decyzje 
na styczniowej sesji Rady Miejskiej Legnicy
N a styczniowej sesji (28 stycznia 2013 r.) 

Rada Miejska uchwaliła przygotowany 
przez Prezydenta pakiet uchwał dotyczących 
zmian organizacyjnych w  legnickiej oświa-
cie. Uchwały dotyczą:

• założenia Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Nr 4 w Legnicy oraz włączenia tej szko-
ły do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących im. Henryka Pobożnego,

• zmiany nazwy Technikum Mechanicz-
nego w Legnicy, przeniesienia kształcenia 
w  zawodzie technik ochrony środowiska, 
zamiarze likwidacji Technikum Ochrony 
Środowiska i zamiarze likwidacji III Liceum 
Ogólnokształcącego – szkół wchodzą-
cych w  skład Zespołu Szkół Technicznych 
i  Ogólnokształcących im. Henryka Poboż-
nego w Legnicy,

• zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 11 
w Legnicy, rozwiązaniu Zespołu Szkół Prze-
mysłu Spożywczego im. Marii Skłodowskiej-
-Curie w  Legnicy, włączeniu Technikum Nr 
1 do Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Legnicy,

• zamiaru likwidacji Technikum Nr 2 
wchodzącego w  skład Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w  Legnicy 
przy ul. Lotniczej 26, przeniesienia kształ-
cenia w zawodzie technik usług fryzjerskich 
oraz rozwiązaniu Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w  Legnicy przy 
ul. Lotniczej 26,

• utworzenia Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego w Legnicy.

- Reorganizację, która nas czeka od no-
wego roku szkolnego, poprzedziły głębokie 
analizy – powiedział Tadeusz Krzakowski. 
– Jest ona konsekwencją trwającego od 
szeregu lat niżu demogra� cznego, spadku 
ilości uczniów odczuwalnego szczególnie 
mocno w  gimnazjach, konieczności dosto-
sowania pro� lów kształcenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy oraz potrzeby racjo-
nalnego i efektywnego wykorzystania bazy 
oświatowej istniejącej w mieście. 

Radni przyjęli uchwały reorganizują-
ce funkcjonowanie niektórych placówek 
oświatowych absolutną większością głosów. 
Z  podobnie wysokim poparciem spotkała 
się uchwała o wystąpieniu Gminy Legnica ze 
spółki TVL Sp. z o. o. Żadnych kontrowersji 
wśród radnych nie wzbudził też prezydenc-
ki projekt uchwały inicjującej procedurę 
zmiany granic miasta poprzez konsultacje 
społeczne z  mieszkańcami oraz wystąpie-
nie z  wnioskiem do Ministra Administracji 
i Cyfryzacji. Miasto pragnie włączyć w swoje 
granice będący jego własnością teren nowe-
go cmentarza wraz z terenem umożliwiają-

cym dostęp do tej nekropolii, czyli obszar 
około 61 ha leżący na terenie gmin Kroto-
szyce i Miłkowice. 

Podczas sesji doszło też do ważnych 
zmian kadrowych w  Prezydium Rady Miej-
skiej Legnicy. Jej dotychczasowy Przewod-
niczący, Ryszard Kępa z  klubu radnych Ko-
mitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza 

Krzakowskiego, zgodnie ze złożoną przez 
siebie przed dwoma laty deklaracją, zgłosił 
rezygnację z pełnionej funkcji. Rada z sza-
cunkiem przyjęła decyzję Ryszarda Kępy. 
Od wielu radnych usłyszał wysoką ocenę 
sprawowania przez siebie funkcji Przewod-
niczącego w  sposób profesjonalny, rzetel-
ny, łagodzący kon� ikty i skutecznie poszu-
kujący kompromisów. 

- Współpraca z Panem była dla mnie za-
szczytem – powiedział Prezydent Tadeusz 
Krzakowski. – Niewielu w podobny sposób 
potra�  stosować kulturę polityczną, dbać 
o prawdziwą samorządność, zawsze działać 
w przyjaźni z miastem i ludźmi. 

Rada Miejska funkcję Przewodniczącego 
powierzyła Janowi Szynalskiemu z  Platfor-

my Obywatelskiej, który na co dzień jest 
Prezesem Zarządu Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

Na tej samej sesji Rada wybrała Ryszarda 
Kępę na funkcję jej Wiceprzewodniczące-
go. Wcześniej przyjęła rezygnacje z  tych 
stanowisk złożone przez Grażynę Pichlę 
(PO) oraz Sławomira Skowrońskiego (Klub 
Radnych Niezależnych). 

Klub Radnych Kww 
Tadeusza Krzakowskiego

1. Wojciech Cichoń – Przewodniczący

2. Ewa Czeszejko-Sochacka

3. Anna Farmas-Czerwińska

4. Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska

5. Sławomir Masojć

6. Małgorzata Nowosielska

7. Piotr Sikorski

8. Ryszard Kępa

9. Bogumiła Słomczyńska

Klub Radnych Platformy 
Obywatelskiej 

1. Paweł Frost – Przewodniczący

2. Grażyna Pichla – Sekretarz

3. Włodzimierz Tulejko – Skarbnik

4. Jan Szynalski

5. Piotr Żabicki

6. Jacek Kiełb

7. Lesław Rozbaczyło

Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości

1. Krzysztof Ślufcik – Przewodniczący

2. Jacek Baczyński

3. Ewa Szymańska

4. Anna Płucieniczak

Klub Radnych Niezależnych

1. Jan Kurowski – Przewodniczący

2. Tyberiusz Kowalczyk

3. Sławomir Skowroński

Radni bez przynależności klubowej

1. Krzysztof Dybek

2. Kazimierz Hałaszyński 

     - Sojusz Lewicy Demokratycznej

.eu

Jej kompetencje, skład i plan pracy na 2013 rok
i  studentom, nadawanie honorowego oby-
watelstwa gminy, w  sprawach herbu gminy, 
nazw ulic i placów, a także wznoszenia pomni-
ków, podejmowanie uchwał w sprawie przyję-
cia zadań z zakresu administracji rządowej.

Podejmowane przez Radę uchwały stano-
wią lokalne prawo obowiązujące na terenie 
miasta, a  także wytyczne dla organu wyko-
nawczego, czyli Prezydenta Miasta oraz jed-

•  Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Legnicy za rok 2012

•  Informacje o stanie bezpieczeństwa za 2012 r. w zakresie: ochrony przeciwpożarowej i zagrożeńpo-
żarowych w Legnicy, porządku i bezpieczeństwa publicznego wraz ze sprawozdaniem z działalności 
Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy, stanu sanitarnego miasta Legnicy, działalności Straży 

•  Informacja  o realizacji uchwał i wniosków  z sesji Rady Miejskiej Legnicy kadencji  2010-2014,  pod-
jętych w 2012 r. • Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Legnicy za 2012 rok • Sprawozdanie 

•  Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Legnica z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku  2012” • 

•  Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Legnicy za rok 2012, sprawozdanie z wykonania planu � nan-
sowego miejskich instytucji kultury za rok 2012 i informacja o stanie mienia miasta  Legnicy • Sprawozdanie 
� nansowe miasta Legnicy • Raport Prezydenta Miasta Legnicy za rok 2012 • Rozpatrzenie projektów uchwał.

•  Uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy, podczas której wręczone zostaną: Odznaki Zasłużonego dla 

•  Realizacja „Strategii rozwoju kultury w Legnicy w latach 2007-2013 (2020)” w 2012 roku • Informacja 
z realizacji „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Legnicy na 

• Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Legnicy • Rozpatrzenie projektów uchwał.

•  Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Legnicy za I półrocze  roku 2013, informacja o kształ-
towaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Legnicy i informacja o przebiegu wykonania pla-
nu � nansowego miejskich instytucji kultury  za I półrocze 2013 r. • Informacja o wynikach � nansowych i  
działalności  spółek z  udziałem gminy w roku 2012 • Informacja o realizacji uchwał  i  wniosków  z sesji Rady 
Miejskiej Legnicy kadencji 2010-2014, podjętych w I półroczu  2013 r. • Rozpatrzenie projektów uchwał.

•  Program współpracy Gminy Legnica z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w roku 2014 • Informacja o oświadczeniach mająt-

•  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w sprawie budże-
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  STREFA SENIORA 

 ■ Przejście nad Al. Piłsudskie-
go przy skrzyżowaniu z ul. 
Galaktyczną zostało wzbo-
gacone o windę ułatwiającą 
pokonanie jej przez osoby 
starsze, niepełnosprawne 
i kobiety z wózkami dzie-
cięcymi. Odnowiona została 
również sama kładka z po-
destem, schodami i balu-
stradami. Montaż wind jest 
efektem próśb starszych 
mieszkańców osiedla. Nad 
funkcjonowaniem wind 
i bezpieczeństwem osób 
z nich korzystających czuwa 
system kamer monitoringu. 
Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł 550 tys. zł.

Powstała Rada Seniorów 
Rada reprezentuje problemy i potrzeby ludzi starszych

W Legnicy została utworzona Rada Se-
niorów działająca przy Prezydencie miasta 
jako gremium opiniodawcze, konsultacyjne 
i  doradcze. W  jej skład wchodzą przedsta-
wiciele: klubów, stowarzyszeń i  Uniwersyte-
tów III Wieku. Rada, reprezentując potrzeby 
i  problemy ludzi starszych, będzie uczest-
niczyć w  procesach podejmowania decyzji, 
szczególnie tych, dotyczących jakości życia 
w mieście coraz liczniejszego środowiska se-
nioralnego. Jej działalność została zainaugu-
rowana podczas spotkania, jakie odbyło się 
w ratuszu pod koniec ubiegłego roku. Goście 
prezydenta omawiali pierwsze, gorące jesz-
cze propozycje, które dotyczyły np. ścieżek 
rowerowych, organizacji wystaw plonów 
działkowców i gospodarki odpadami. 

- Bardzo wysoko cenię Państwa wiedzę, 
potencjał intelektualny i  doświadczenie 
w  działaniu na różnych polach społecznej 
aktywności – podkreślił Tadeusz Krzakowski.- 
Dlatego rad jestem, że chcą Państwo współ-

tworzyć Radę Seniorów przy Prezydencie 
Legnicy jako kolejne środowiskowe forum 
dialogu społecznego. Będę uważnie wsłuchi-
wał się w Wasze postulaty i inicjatywy.

Seniorzy są kolejnym po młodzieży szkol-
nej środowiskiem, z którym spotyka się Pre-
zydent Legnicy, tworząc płaszczyzny spo-
łecznego dialogu.

Już w tym roku legniccy miłośnicy jaz-
dy na deskorolkach, rolkach i rowerach 

BMX, powszechnie nazywani skejtami, 
będą mogli cieszyć się jednym z najlep-
szych skateparków w Polsce. Na jego bu-
dowę w tegorocznym budżecie Prezydent 
miasta przeznaczył ponad 1,1 mln. zł. Inwe-
stycję tę wsparła � nansowo również Fun-
dacja KGHM Polska Miedź. Legnicki ska-
tepark będzie się wyróżniał na tle innych 
tego typu obiektów w Polsce połączeniem 
skateplazy i bowla. Na dwupoziomowym 
placu o wymiarach ok.62x25 metrów, sta-
ną przeszkody autorskiego projektu, uni-
kalne w skali kraju. Cały teren skateparku 
zostanie oświetlony, co pozwoli korzystać 
z niego w okresie jesienno - wiosennym 
również po zmroku, kiedy to dni są jeszcze 
stosunkowo krótkie.

Dzięki konsultacjom z przyszłymi użyt-
kownikami, rozlokowanie poszczególnych 
elementów ma być optymalne, dzięki 
czemu zagwarantowana będzie płynność 
jazdy. Obiekt będzie drugim w Polsce, po 
Lesznie, skateparkiem dostosowanym tak-
że do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenie inwestycji planowane jest 
jeszcze przed wakacjami. Opracowaniem 
dokumentacji projektowo – kosztoryso-
wej zajęła się � rma FRACTAL Skateboar-
ding, Boniek Z. Falicki. Spośród 12 możli-
wych lokalizacji tego niezwykłego obiektu 

wybrano Park Bielański. Decyzja ta została 
poprzedzona konsultacjami z przedstawi-
cielami legnickiego środowiska skejtów 
oraz projektantem. Za wyborem tego 
miejsca przemawia również doskonałe 
skomunikowanie z resztą miasta oraz po-
łożenie między osiedlami Kopernik i Pieka-
ry, gdzie mieszka znaczna część młodzieży 
uprawiającej ten sport.

W Legnicy powstanie jeden 
z najlepszych skateparków w Polsce

 ■ Reprezentanci 16 samorządów 
uczniowskich z legnickich 
szkół ponadgimnazjalnych 
uczestniczyli pod koniec roku 
w spotkaniu konsultacyj-
nym z Prezydentem Legnicy.  
Celem było stworzenie Rady 
Młodzieży - gremium konsul-
tacyjnego, które będzie się 
wypowiadać na temat potrzeb 
i problemów nurtujących 
środowisko uczniowskie szkół 
średnich. Pozwoli to na spo-
łeczną aktywizację młodzieży 
w życiu miasta. Prezydent 
zachęcił młodzież do prowa-
dzenia wzajemnego dialogu o 
ważnych dla młodych spra-
wach, których być może nie 
dostrzegają lub nie doceniają 
dorośli. Rozmawiano o miejscu 
młodzieży w życiu miasta i 
funkcjonowaniu samorządu 
oraz możliwościach organizacji 
otwartych spotkań w środowi-
skach uczniowskich.

  STREFA MŁODYCH 

Zmiana zasad gospodarowania odpada-
mi komunalnymi wynika z konieczności 

dostosowania polskiego prawa do przepi-
sów unijnych. Nowy system jest efektem 
nowelizacji ustawy o  utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach. Dostosowując się 
do jej zapisów, gminy muszą podjąć odpo-
wiednie uchwały, które uregulują wszelkie 
związane z tym kwestie. W Legnicy uchwa-
ły regulujące nowy system gospodarowa-
nia odpadami podjęte zostały przez Radę 
Miejską na grudniowej sesji.

 – Znowelizowana przez Sejm Ustawa, 
która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., dała 
gminom zaledwie 18 miesięcy na wdroże-
nie całego nowego systemu – podkreślał 
Prezydent Tadeusz Krzakowski. - W innych 
krajach Europy wdrażanie trwało wiele lat. 
U  nas nowy system ma obowiązywać już 
od 1 lipca 2013 roku. A chodzi o wdrożenie 
rozwiązań rewolucyjnych. 

Na czym ma polegać nowy system?

Gmina staje się właścicielem śmieci i to ona 
ma odpowiadać za całokształt gospodarki 
odpadami. Dotąd to właściciele nieruchomo-
ści zawierali umowy z � rmami odbierającymi 
ich śmieci. Po zmianach gmina ma wybrać  
w obowiązkowym przetargu � rmę, która zaj-
mie się odbiorem i zagospodarowaniem od-
padów. Płacić będzie za tę usługę wpływami 
z  tzw. podatku śmieciowego, którym objęci 
będą wszyscy mieszkańcy i  właściciele nie-
ruchomości. Podatek wpływał będzie do bu-
dżetu gminy. Zebrane przez samorząd opłaty 
powinny pokryć koszty funkcjonowania całe-
go systemu. A na poziom tych kosztów wpły-
nie także fakt, że w myśl nowej ustawy gminy 
będą musiały wykazywać się zdecydowanie 
większym recyklingiem odpadów niż do tej 
pory. Dziś w Polsce odzyskujemy średnio od 
4 do 10 proc. całej masy śmieciowej. Do 2020 
r. wskaźnik ten musi wzrosnąć do 50 proc., 
w  przeciwnym razie czekają nas wysokie 
kary. Mieszkańcy, którzy zdecydują się segre-
gować odpady mogą liczyć na niższe stawki 
opłat za wywóz śmieci.  

Jakie opłaty nas czekają?

Uchwały regulujące nowy system go-
spodarowania odpadami w Legnicy zostały 
podjęte na grudniowej sesji Rady Miejskiej. 
Radni, na wniosek Prezydenta Miasta, popar-
ty konsultacjami społecznymi, zadecydowali, 
że w Legnicy opłaty naliczane będą od ilości 

mieszkańców danej nieruchomości. Gminy 
mogły dokonać wyboru spośród czterech 
sposobów naliczania opłat: od liczby miesz-
kańców, od powierzchni lokalu mieszkalne-
go, od ilość zużytej wody lub po prostu od 
gospodarstwa domowego. Po prowadzo-
nych pół roku konsultacjach z mieszkańcami 
i ankietowych badaniach opinii publicznej 
Prezydent Legnicy zaproponował najbar-
dziej przez legniczan akceptowaną metodę 
naliczania opłaty, czyli od ilości mieszkańców 
danej nieruchomości. Przyjęta w uchwale 
stawka opłaty za odbiór i zagospodarowa-
nie śmieci segregowanych wynosi 13,70 zł 
miesięcznie od osoby, natomiast za śmieci 

zmieszane  (niesegregowane) – 17,80 zł mie-
sięcznie od osoby. Odpady zmieszane będą 
odbierane co najmniej raz w tygodniu.  Od-
pady segregowane – raz na dwa tygodnie. 
„Podatek śmieciowy” wszyscy zobowiązani 
wpłacać będą bezpośrednio do gminy (w ka-
sie Urzędu Miasta lub przelewem na konto) w 
terminach kwartalnych. Właściciele nierucho-
mości niezamieszkałych, którzy składać będą 
śmieci bez segregowania np. w pojemnikach 
60 litrowych, zapłacą 28 zł miesięcznie od 
każdego takiego pojemnika. Przy segrega-
cji opłata wyniesie 16,20 zł od pojemnika w 
skali miesiąca. Opłaty naliczane będą na pod-
stawie składanych przez mieszkańców lub 
zarządców (w budynkach wielorodzinnych) 
deklaracji, w których określona zostanie ilość 

osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
W przypadku innych nieruchomości nieza-
mieszkałych opłata będzie zależna od ilości 
zebranych odpadów. 

Nowe przepisy wciąż niedoskonałe

Prezydent Legnicy zwraca uwagę na 
szereg wad ustawy, które budzą poważne 
wątpliwości wśród samorządowców z całe-
go kraju. Do rządu i parlamentu tra� ały ich 
protesty, wyrażane chociażby przez Związek 
Miast Polskich. Samorządowcy wciąż li-
czą na dokonanie wielu zmian i poprawek 

w ustawie. Kwestionują m.in. obowiązek 
ogłaszania przetargów na wyłonienie � r-
my zajmującej się gospodarką odpadami, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy gminy posiadają 
wyspecjalizowane i powołane do tego celu 
własne spółki komunalne, jak na przykład 
LPGK w Legnicy. - Co stanie się z nimi, gdy 
zagraniczne podmioty zwabione bogac-
twem polskiego rynku śmieciowego zapro-
ponują dampingowe ceny swoich usług – 
pytał retorycznie Prezydent Legnicy.

 ■ W 2013 roku czeka nas rewolucja śmieciowa. Nowa ustawa nakłada na gminy obowiązek organizacji wywozu i gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców oznacza to, że od lipca tego roku będą wnosić opłaty za wywóz 
odpadów komunalnych do gminy, a nie jak dotychczas - do � rm wywożących śmieci. 

Śmieciowa rewolucja

Zagadnienia związane z  nowym syste-
mem gospodarowania odpadami będzie-
my Państwu przybliżać także w następnych 
numerach Magazynu Miejskiego.

.eu

osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
W przypadku innych nieruchomości nieza-
mieszkałych opłata będzie zależna od ilości 

Nowe przepisy wciąż niedoskonałe

Prezydent Legnicy zwraca uwagę na 
szereg wad ustawy, które budzą poważne 
wątpliwości wśród samorządowców z całe-
go kraju. Do rządu i parlamentu tra� ały ich 
protesty, wyrażane chociażby przez Związek 
Miast Polskich. Samorządowcy wciąż li-
czą na dokonanie wielu zmian i poprawek 

w ustawie. Kwestionują m.in. obowiązek 
ogłaszania przetargów na wyłonienie � r-
my zajmującej się gospodarką odpadami, 
zwłaszcza w sytuacji, gdy gminy posiadają 
wyspecjalizowane i powołane do tego celu 
własne spółki komunalne, jak na przykład 
LPGK w Legnicy. - Co stanie się z nimi, gdy 
zagraniczne podmioty zwabione bogac-
twem polskiego rynku śmieciowego zapro-
ponują dampingowe ceny swoich usług – 
pytał retorycznie Prezydent Legnicy.

W 2013 roku czeka nas rewolucja śmieciowa. Nowa ustawa nakłada na gminy obowiązek organizacji wywozu i gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Dla mieszkańców oznacza to, że od lipca tego roku będą wnosić opłaty za wywóz 

rewolucjarewolucja

Zagadnienia związane z  nowym syste-
mem gospodarowania odpadami będzie-
my Państwu przybliżać także w następnych 
numerach Magazynu Miejskiego.



16 17           Luty 2013                                                                                        Magazyn Miejski                                                                                www.legnica.eu    www.legnica.eu                                                                                      Magazyn Miejski                                                                                Luty 2013

facebook/MiastoLegnica

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

11/12.02 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

12/13.02 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D

13/14.02 „Mak” ul. Witelona 14/1

14/15.02 „Cefarm” ul. Izerska 35

15/16.02 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1

16/17.02 „DGA-2” ul. Iwaszkiewicza 1 KAUFLAND

17/18.02 „Staromiejska” ul. Matejki 1

18/19.02 „Pod różą” ul. Przybosia 5

19/20.02 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14

20/21.02 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41 GALERIA FERIO

21/22.02 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30 GALERIA GWARNA

22/23.02 „Przyjazna” ul. Marsa 30 POLO MARKET

23/24.02 „Ambra” ul. Złotoryjska 194

24/25.02 „Libra” ul. Słoneczna 2

25/26.02 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8

26/27.02 „Sano” ul. Galaktyczna 12

27/28.02 „Mak” ul. Witelona 14/1

28.02/01.03 „Avena” ul. Pomorska 17

1/2.03 „Vita- Plus” ul. Złotoryjska 81A

2/3.03 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13

3/4.03 „Basztowa” ul. Chojnowska 13

4/5.03 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25

5/6.03 „Ogólnodostępna” ul. N.M.Panny 12

6/7.03 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33

7/8.03 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

8/9.03 „Herba” Al. Rzeczypospolitej 125

9/10.03 „Mandragora” ul. Głogowska 62

10/11.03 „Aloes” ul. Pomorska 72

11/12.03 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40

WAŻNE TELEFONY ESTETYKA MIASTA

O kres świąteczno-noworoczny już za 
nami. Wielu będzie się on kojarzyć ze 

szczególnym wystrojem przestrzeni miej-
skich Legnicy, które ozdobione były świą-
teczną iluminacją. 

Różnorodność zastosowanych wzorów, 
motywów i kolorystyki pozwoliła wpisać się 
w  gusty i  oczekiwania mieszkańców. Pra-
ce nad projektem trwały prawie miesiąc. 
W  efekcie powstała spójna kolorystycznie 
koncepcja iluminacji zgodna z  aktualnymi, 
europejskimi i światowymi trendami. 

Udało się podkreślanie światłem piękna 
i czaru naszego miasta. Świadczą o  tym nie 
tylko opinie legniczan. Iluminacja wzbudziła 
zachwyt również poza granicami miasta. Le-
gnicę z  misją podpatrzenia zastosowanych 
rozwiązań kompozycyjnych wizytowali za-
równo producenci elementów dekoracyj-
nych m.in. z  Bielska Białej, Poznania i  War-
szawy, jak i ekipy fotografów wykonujących 
dokumentację zdjęciową. O zdjęcia poprosili 

też wykonawcy świątecznych iluminacji z Lu-
blina. Cieszą bardzo docierające nawet z da-
leka sygnały, że  zimowa dekoracja świetlna 
Legnicy należała w tym sezonie do piękniej-
szych w kraju.  

Świetlne dekoracje były zainstalowane 
w miejscach nowych inwestycji, np. na wia-
dukcie między osiedlami, placu Wilsona, na 
Libana, na ul. Środkowej i wokół Akademii Ry-
cerskiej (ul. św. Jana i Chojnowska). Również 
przy rondzie na Piekarach, na Wrocławskiej, 
także przy Zamkowej. Rozświetlone były mo-
sty na Kartuskiej i Wrocławskiej. 

Rynek zdobiła strojna choinka, świetliste 
łuki - fontannę Neptuna, a korony – rynkowe 
latarnie. Na ulicy Najświętszej Marii Panny 
skrzyły się abażury i  rozpięte na drzewach 
girlandy. Świetlisty kostium otrzymał satyry-
konowy Filipek. Na Placu Katedralnym zawi-
sły wiedeńskie żyrandole, podobnie jak przy 
Złotoryjskiej, którą zdobiły również wielo-
barwne, świecące parasole.

Iluminacja miasta
zachwyciła nie tylko legniczan

Dyżury aptek

Apteki w Legnicy pełnią dyżury rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od 
poniedziałku do soboty trwają od godz. 21.00 do 8.00, a w niedziele od 20.00 do 8.00. Informacja o dyżurach aptek 
dostępna jest również na stronie internetowej urzędu miasta www.legnica.eu

Telefony alarmowe

■ Policja       997, 112, 76 876 15 10
■ Straż pożarna       998, 76 8523661
■ Pogotowie ratunkowe      999, 76 723 01 41
■ Straż Miejska       986, 76 72 33 180
■ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego   76 72 21 392; 76 86 22 021Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego   76 72 21 392; 76 86 22 021
■ Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

– Pogotowie Ratunkowe      112, 76 8713286
■ Pogotowie energetyczne      991, 76 866 84 18Pogotowie energetyczne      991, 76 866 84 18
■ Pogotowie gazowe      992, 76 850 90 00
■ Pogotowie ciepłownicze      993, 76 856 82 00
■ Pogotowie wodno – kanalizacyjne     994, 76 855 48 00

.eu
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W piątkowy wieczór (25 stycznia 2013 r.) 
kilkaset osób skorzystało z zaproszenia 

Prezydenta Legnicy, biorąc udział w Koncer-
cie Noworocznym, jaki odbył się w sali Hotelu 
Qubus. Od szeregu już lat Prezydent Tadeusz 
Krzakowski zaprasza na to społeczno-towa-
rzyskie wydarzenie przedstawicieli różnych 
środowisk zawodowych i  społecznych, � rm 
tworzących nowe miejsca pracy, aktywnych 
stowarzyszeń i organizacji, których współpra-
ca z samorządem przynosiła w poprzednim 
roku szczególnie korzystne dla Legnicy i  jej 
mieszkańców efekty. Jest to forma podzięko-
wania za zaangażowanie w  społeczne życie 
miasta. 

Podczas uroczystej Gali przyznany został 
tytuł oraz wyróżnienia w trzeciej edycji kon-
kursu Legnicka Książka Roku, przeprowadzo-
nego pod patronatem Prezydenta Miasta. 
Jego organizatorami są Legnicka Biblioteka 
Publiczna i Muzeum Miedzi. Szanse na tytuł 
„Legnickiej Książki Roku” mają wydawnictwa 
poświęcone Legnicy lub napisane przez le-
gnickiego autora. Kapituła dokonała przeglą-

du i oceny 50 wydawnictw, które ukazały się 
w 2012 roku, oceniając m.in. szatę gra� czną, 
atrakcyjność tematu, oryginalność oraz od-
działywanie na społeczność miasta, regionu 
i kraju. W efekcie kapituła nominowała do Ty-
tułu dziesięć wydawnictw.

Honorowy Tytuł Legnickiej Książki Roku 
2012 i nagrodę – statuetkę wykonaną w zna-
komitej pracowni szkła artystycznego 
Studio Borowski zdobyło wydawnictwo 
„Satyrykon 35 lat (years)” w  opracowaniu 
Elżbiety Pietraszko, wydane przez Legnic-
kie Centrum Kultury i Fundację Satyrykon. 
Publikacja została uznana za najważniejszą 
w  2012 roku ze względu na uniwersalny 
charakter sprawiający, że książka, choć wy-
dana w Legnicy, przez legniczan, o  legnic-
kich inspiracjach, jest ważna także w kraju 
i za granicą. Odzwierciedla satyrę i humor, 
politykę i obyczaje w Polsce i na świecie na 
przestrzeni ostatnich 35 lat. 

Równocześnie Kapituła wyróżniła trzy po-
zycje wydawnicze, które mocnym akcentem 
wpisują się w  historię i  kulturę Legnicy. Są 

to: I  LAF: animowany świat, autorstwa Edy-
ty Golisz, wydane przez Legnickie Centrum 
Kultury – pełna dyskretnego humoru i ciepła 
opowieść o Letniej Akademii Filmowej, Silver 
meetings Legnica (Srebrne spotkania Legni-
ca): współczesna biżuteria w  Legnicy 1979-
2011, autorstwa Zbigniewa Kraski, Sławomira 
Fijałkowskiego, Ireny Huml – wydawnictwo 
o  charakterze albumowym, dokumentują-
ce historię wystaw współczesnej biżuterii 
artystycznej oraz Jeremias Joseph Knechtel 
(1679-1750): legnicki malarz doby baroku, pod 
redakcją Andrzeja  Kozieła i Emilii Kłody, wy-
dane przez Muzeum Miedzi - wybitne pod 
względem estetycznym i  merytorycznym 
wydawnictwo z dziedziny historii sztuki.

Gwiazdą artystycznej części wieczoru był 
Kuba Badach, uważany za jednego z najzdol-
niejszych polskich wokalistów, jednocze-
śnie kompozytor i  producent. Kuba Badach 
wystąpił w  repertuarze niezapomnianego 
mistrza wokalistyki – Andrzeja Zauchy. Reci-
tal spotkał się z bardzo życzliwym i ciepłym 
przyjęciem legnickiej publiczności.

Udany Koncert Noworoczny 
KULTURA

Kalendarz miejski 2013 „Dawnej Legnicy czar”

W tym roku Legnica powróciła do trady-
cji wydawania Miejskich Kalendarzy, 

które - edytowane od 2002 roku - stały się 
wizytówką miasta, jego dorobku kultural-
nego, historii i  życia współczesnego. W tym 
roku wydawnictwo, zatytułowane „Dawnej 
Legnicy czar”, przedstawia Legnicę utrwalo-
ną na starych kartach pocztowych z kolekcji 
Muzeum Miedzi. Kalendarz cieszy się niezwy-
kłą popularnością. Każdy mieszkaniec mógł 
zdobyć bezpłatny egzemplarz na grudniowej 
premierze w  Galerii Piastów. Rozdano ich 
wówczas kilka tysięcy, które rozeszły się jak 

świeże bułeczki. Wszyscy, którym nie udało 
się zdobyć wersji papierowej, mogą pobrać 
jego wersję elektroniczną (plik PDF) na o� -
cjalnym portalu miasta www.legnica.eu (pod 
banerem na głównej stronie). 

Kalendarz przywołuje rocznicę 20-lecia 
partnerstwa Legnicy i  Wuppertalu, gdzie 
osiedliło się wielu dawnych mieszkańców 
miasta. Z  kolei umieszczony na kolejnych 
kartach kalendarza herb przypomina o 560 
rocznicy przyznania miastu przywileju her-
bowego (1546-2013), kiedy to na pieczęci 
miejskiej pojawił się legnicki lew. Jego dum-

ną sylwetkę mieszkańcy Legnicy i jej goście 
spotykają na pomnikach i kartuszach herbo-
wych wielu zabytków.

Wydawanie artystycznych kalendarzy 
miejskich stało się już legnicką tradycją, 
a każdy z nich cieszył się uznaniem krajowej 
i  zagranicznej publiczności. Zawsze mają 
one charakter promocyjny, tra� ają do legni-
czan, lokalnych, regionalnych i  krajowych 
instytucji, do ambasad i  konsulatów oraz 
wielu kolekcjonerów zagranicznych. W tym 
roku wydawnictwo tra� ło nawet do Mo-
skwy, Nowego Jorku i Hajfy.

LCK ma 35 lat
Bardzo pracowicie, ale i  sentymentalnie 

obchodziło (23 stycznia br.) 35-lecie istnie-
nia Legnickie Centrum Kultury. Odbywały się 
spotkania i  dyskusje poświęcone kulturze, 
z  udziałem przedstawicieli ośrodków kultu-
ralnych z  regionu, ministerstwa kultury i  sa-
morządowców. 

Wieczorem w  Teatrze Modrzejewskiej 
odbył się jubileuszowy koncert oraz projek-
cja � lmów ukazujących zabawne sytuacje 
z zawodowego życia pracowników Legnic-
kiego Centrum Kultury.

.eu
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miejskich stało się już legnicką tradycją, 
a każdy z nich cieszył się uznaniem krajowej 
i  zagranicznej publiczności. Zawsze mają 
one charakter promocyjny, tra� ają do legni-
czan, lokalnych, regionalnych i  krajowych 
instytucji, do ambasad i  konsulatów oraz 
wielu kolekcjonerów zagranicznych. W tym 
roku wydawnictwo tra� ło nawet do Mo-

LCK ma 35 lat
Bardzo pracowicie, ale i  sentymentalnie 

obchodziło (23 stycznia br.) 35-lecie istnie-
nia Legnickie Centrum Kultury. Odbywały się 
spotkania i  dyskusje poświęcone kulturze, 
z  udziałem przedstawicieli ośrodków kultu-
ralnych z  regionu, ministerstwa kultury i  sa-

Wieczorem w  Teatrze Modrzejewskiej 
odbył się jubileuszowy koncert oraz projek-
cja � lmów ukazujących zabawne sytuacje 
z zawodowego życia pracowników Legnic-
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KULTURA • SZTUKA • MUZYKA

◊   Koncert strefa de…  
  #105 APTEKA & KRYZYS  
Trasa koncertowa „Ścieżka 
zdrowia” z udziałem dwóch 
legendarnych formacji. 
8 lutego, piątek, godz. 19.00 
Spiżarnia, ul. Piastowska, 
bilety - 20, 25 zł, org. LCK

◊   Damian UKEJE  
Koncert szczecińskiego wokali-
sty, zwycięzcy pierwszej edycji 
programu „The Voice of Poland”.
9 lutego, sobota, godz. 19.00 
Spiżarnia, ul. Piastowska, bilety, 
org. Klub „Spiżarnia”

◊   IV Legnickie  
  Prezentacje Edukacyjne 
W targach wezmą udział 
przedstawiciele dolnośląskich 
uczelni wyższych, legnickich 
szkół ponadgimnazjalnych oraz 
instytucji z branży edukacyjno-
-szkoleniowej. 
12 lutego, 
wtorek, godz. 9.00-14.00 
PWSZ, ul. Sejmowa 5E, wstęp 
wolny,org. PWSZ

◊   Legniczanie Znani i Lubiani  
Spotkanie 
z Tadeuszem Podwińskim. 
12 lutego,wtorek, godz. 18.00 
Rynek 9, sala konferencyjna, wstęp 
wolny, org. TML „Pro Legnica”

◊   Zapustny wtorek  
Na pożegnanie karnawału 
impreza odtwarzająca ludową 
tradycję zapustną. 
12 lutego, wtorek, godz. 18.00
SDK „Kopernik”, wstęp wolny, 
org. SDK „Kopernik”

◊ Bieg Zakochanych  
Uczestnicy - pary w każdym 
wieku - pokonają trasę trzymając 
się za ręce. W nagrodę otrzymają 
serca z piernika. Dla wszystkich 
uczestników gorąca czekolada 
i herbata. 
14 lutego, 
czwartek, godz. 11.00 
start - ul. NMP (OSiR),
wstęp wolny, org. OSiR

◊   Via regia. Szlak  
  wędrówki gatunków 
Wernisaż wystawy 
15 lutego, piątek,godz. 17.00 
Muzeum Miedzi, wstęp wolny, 
org. Muzeum Miedzi

◊   Wymuszeni sąsiedzi. Ludność 
  Legnicy w latach 1945-1960 
Prezentacja publikacji Alishera 
Alimurzaeva, Martina Königa 
i Elżbiety Szumańskiej powstałej 
pod kierunkiem dr Wojciecha 
Konduszy.
15 lutego, piątek, godz 17.00 
LBP, ul. Piastowska 22, wstęp wol-
ny, org. Stowarzyszenia: „Pamięć 
i Dialog”, Wydawnictwo „Edytor”

◊   KONCERT freestage #4 
Wystąpią: MORTE (Black/death 
metal - Radomsko), MADE IN  
METAL (heavy metal - Legnica), 
SERAPHS INFAMY (progresywny 
metal -Świdnica). 
15 lutego, piątek, godz. 19.30
Spiżarnia, ul. Piastowska 1, wstęp - 
5 zł, org. LCK, Klub „Spiżarnia”

◊   Dolnośląski Konkurs  
  Piosenki „Dzieciopiewy” 
16 lutego, sobota, godz.10.00
MCK, ul. Mickiewicza, 
wstęp wolny, org. MCK

◊   Kazimiera Iłłakowiczówna 
  znana i nieznana 
Spotkanie zorganizowane 
z okazji 30 rocznicy śmierci 
wybitnej poetki.
16 lutego, sobota, godz. 17.00
Muzeum Miedzi, wstęp wolny, org. 
Stow. Kobiet „Babiniec”

◊   Maciej Maleńczuk  
  „Psychodancing”    
Koncert towarzyszy reedycji 
krążka, którym Maciej Maleńczuk 
wraz z zespołem „Psychodan-
cing” przybliżył polskim melo-
manom muzykę country. 
17 lutego, 
niedziela, godz. 17.00 
Qubus Hotel, bilety - 80 zł, org. K. 
Skweres 

◊   Witelon Music Night 
Koncert - „Mike Greene 
Acoustic Trio” 
20 lutego, środa , godz. 19.00
 Dom Studenta, ul. Mickiewicza 10, 
wstęp wolny, 
org. PWSZ, Blue Monk

◊   JACK MOORE    
Koncert młodego irlandzkiego 
gitarzysty i kompozytora, zna-
nego ze wspólnych występów 
z ojcem Garrym Moorem, który 
na stałe gra z zespołem Cassie 
Taylor oraz realizuje własne 
projekty muzyczne. 
22 lutego, piątek, godz. 20.00
Spiżarnia, ul. Piastowska, bilety - 
30, 35 zł, org. Klub „Spiżarnia”

◊   Świat toruńskiego piernika 
wernisaż wystawy 
22 lutego, piątek, godz.17.00  
Muzeum Miedzi, wstęp wolny, org. 
Muzeum Miedzi

◊   Czwartek Muzyczny 
Najpiękniejsze utwory - nie 
tylko muzyki klasycznej - w wy-
konaniu Zespołów Wokalnych 
oraz Zespołów Kameralnych 
legnickiego Zespołu 
Szkół Muzycznych. 
28 lutego, 
czwartek, godz. 17.00 
Muzeum Miedzi, wstęp wolny, org. 
Zespół Szkół Muzycznych

SPORT • TURYSTYKA

◊   Turniej w Szachach Szybkich  
1, 8, 15, 22 lutego, 
piątek, godz. 16.30
SDK „Atrium”, ul Pomorska 19, 
wstęp wolny, org. SDK „Atrium”

◊   Legnicka Liga Halowa Futsalu 
   JAKO CUP  
3, 16, 24 lutego, sobota, nie-
dziela, od godz. 13.00 
hala OSiR, ul. Lotnicza 52, org. LS 
Futbol-5, wstęp wolny

◊   Błyskawiczny  
  Turniej Szachowy 
 7, 14, 21, 28 lutego, 
czwartek, godz. 16.30 
SDK „Atrium”, ul. Pomorska 19, 
wstęp wolny, org. SDK „Atrium”

◊   Akademickie Mistrzostwa  
  Polski w Futsalu  
8-10 lutego, piątek - niedziela, 
godz. 9.00-18.00 
hala ZSI, ul. Wierzyńskiego 1, hala 
ul. Lotnicza 52, wstęp wolny; org. 
PWSZ, KU AZS

◊   MSPR Siódemka M.  Legnica   
  vs SPR Chrobry  Głogów  
Mecz piłki ręcznej mężczyzn 
PGNIG SUPERLIGA 
10 lutego, niedziela, 
godz 18.00 

hala OSiR, ul. Lotnicza 52, bilety, 
org. MSPR Siódemka Miedź

◊   Młodzieżowe Grand Prix  
  Legnicy w szachach  
16 lutego, sobota, godz. 9.30 
SDK „Atrium”, ul. Pomorska 19, 
wstęp wolny, org. SDK „Atrium”

◊   XXVII Otwarte Narciarskie  
  Mistrzostwa Legnicy  
  w slalomie gigancie  
17 lutego, 
niedziela, od godz.12.00 
stok Javor 2, Pec pod Śnieżką (Cze-
chy), koszt 60/40 zł; org. OSiR

◊   Wycieczka z rodziną  
  - Jakuszyce  
23 lutego, sobota 
Legnica - Jakuszyce, odpłatność - 
47 zł, org. PTTK

◊   MSPR Siódemka M. Legnica  
  vs MMTS Kwidzyn  
Mecz piłki ręcznej mężczyzn 
PGNIG SUPERLIGA .
23 lutego, sobota, godz 18.00 
hala OSiR, ul. Lotnicza 52, bilety, 
org. MSPR Siódemka Miedź

EDUKACJA  •  NAUKA 

◊   Otwarta Pracownia Sztuki  
20 lutego (środa), godz.15.00-
18.00 - „Zimowy krajobraz” 
(malarstwo) 
27 lutego (środa), godz.15.00-
18.00 - „Dekalkomania” 
(obrazek z kleksa) 
Otwarta Pracownia Sztuki 
ul. Szkolna 7, wstęp wolny, 
org. Galeria Sztuki

◊   Biblioteka Przyjazna  
  Maluchom 
Zajęcia dla dzieci 2-5 letnich 
oraz ich rodziców 
1-28 lutego, 
poniedziałek - piątek
 Filie LBP, wstęp wolny; org. LBP

◊   Cała Polska czyta dzieciom 
13-27 lutego, środa, 
czwartek, piątek 
Filie Legnickiej Biblioteki 
Publicznej, wstęp wolny, org. LBP

◊   Moje małe muzykowanie  
Spotkanie z pedagogiem 
muzyki Janem Plewczyńskim. 
5-27 lutego, wtorek, 
środa, czwartek 
Filie Legnickiej Biblioteki 
Publicznej, wstęp wolny, org. LBP

◊   Studio Baletowe  
Zajęcia z tańca klasycznego 
prowadzi Waldemar Wołk 
Karaczewski - wybitny tancerz 
i choreograf, solista baletowy, 
który występował na najważniej-
szych scenach świata 
Akademia Rycerska, odpłatność - 
150/170 zł, org. LCK
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