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Z badań przeprowadzonych w 2011 r. przez instytut Mil-
lwardBrown SMG/KRC na zlecenie Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej wynika, że samorządowcy są najlepiej oce-
nianymi przez Polaków reprezentantami władzy. Te same 
badania dowodzą, że zaledwie 18 proc. respondentów uwa-
ża się za dobrze poinformowanych o działaniu swego samo-
rządu, o życiu miasta czy gminy. Jednocześnie za najlepsze 
i najchętniej wykorzystywane źródło wiedzy o sprawach sa-
morządu i lokalnych społeczności aż 39 proc. spośród doro-
słych Polaków uznaje lokalną prasę. A jak to jest w Legnicy?

Jest i lepiej, i podobnie. Centrum Badania Opinii Społecz-
nej w  opracowaniu „Mieszkańcy Legnicy o  sobie i  swoim 
mieście” z  roku 2010 stwierdza, że brak orientacji w  kwe-
stiach lokalnych deklaruje ok. 37 proc. mieszkańców. Wynik 
lepszy od średniej krajowej, ale czy zadowalający? Pierwsze 
miejsce wśród najchętniej oczekiwanych przez legniczan 
źródeł informacji zajmuje, podobnie jak w kraju, lokalna pra-

sa, ale wskaźnik tych preferencji jest zdecydowanie wyższy 
i sięga prawie 54 proc. Internet w naszym mieście utrzymuje 
się w tym rankingu na dość odległej pozycji z wynikiem 21,3 
proc.

Lokalna prasa jest nam zatem wciąż potrzebna. Chcemy 
czytać o tym, co dzieje się w mieście, czym zajmuje się samo-
rząd, z  czym musimy sobie jeszcze wspólnie poradzić, a  co 
nam się już udało. Nasi czytelnicy dali temu wyraz. Pierwszy 
numer miesięcznika „Legnica.eu” rozszedł się błyskawicznie. 
Trafił do co dziesiątego mieszkańca. Najwłaściwszym jest tu 
słowo DZIĘKUJEMY. Dziękujemy za zainteresowanie, telefony 
i mejle, za wszystkie dobre, ale i za krytyczne opinie. Wycią-
gamy wnioski na przyszłość z  jednych i drugich, nie bacząc 
na gorzką wymowę starego stwierdzenia, że najtrudniej jest 
być prorokiem we własnym kraju.
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 »  W  połowie lutego 2013 r., po pełnym wy-
posażeniu pomieszczeń, odnowiona zabyt-
kowa willa Bolka von Richthofena została 
oficjalnie przekazana lokalnej społeczności. 
W powstałym tam środowiskowym Centrum 
Integracyjno-Profilaktycznym działać będzie 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 
i świetlica Terapeutyczna nr 1, które podejmą 
współpracę z wybraną w konkursie organiza-
cją pozarządową.

 ■ czytaj str. 4

 »  Legniccy właściciele nieruchomości muszą 
do 31 marca br. złożyć w  Urzędzie Miasta 
deklaracje dotyczące opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. W dokumencie 
należy wskazać liczbę osób zamieszkujących 
lokal i zaznaczyć, czy wyrzucane śmieci będą 
segregowane, czy nie.

 ■ czytaj str. 14

 »  Legnicka Rada Seniorów, czyli reprezentan-
ci środowisk zrzeszających osoby „trzeciego 
wieku”, spotkała się z  Tadeuszem Krzakow-
skim. Jako ciało konsultacyjno-doradcze i ini-
cjatywne przy prezydencie miasta, ta kilkuna-
stoosobowa grupa zajmuje się problemami, 
jakie napotykają w Legnicy osoby starsze.

 ■ czytaj str. 15

Drogie Panie,

w tym szczególnym dniu pragnę złożyć Paniom serdeczne 
życzenia spełnienia marzeń  
- tych wielkich i tych małych, które upiększają codzienność. 

Pomyślności w życiu osobistym i realizacji planów 
zawodowych. 
A nade wszystko - szczęścia, dzięki któremu wszelkie 
zamierzenia będą łatwiej osiągane.

Niech każdy dzień będzie dla Was, Drogie Panie, 
wyjątkowy, pełen wzajemnej życzliwości  
i uśmiechów, które rozproszą wszelkie smutki i problemy. 

Życzę, by Wasza codzienna praca, wysiłki i troska o innych 
zawsze spotykały się z należytym uznaniem.
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet.

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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W śród gości zaproszonych na uroczy-
ste przekazanie obiektu obecny był 

Prezydent Legnicy, przedstawiciele Rady 
Miejskiej, wykonawcy inwestycji oraz 
przedstawiciele miejskich placówek opie-
kuńczo-wychowawczych. Dzieci, które 
będą korzystać z  nowej placówki, zapre-
zentowały program artystyczny.

Gmina Legnica zrealizowała inwestycję 
w  ramach projektu pod nazwą „Odnowa 
zdegradowanych obszarów miejskich w rejo-
nie ulicy Henryka Pobożnego – przebudowa 
(adaptacja) willi Bolka von Richthofena wraz 
z  zagospodarowaniem terenu na potrzeby 
środowiskowego Centrum Integracyjno-Pro-
filaktycznego”. Całkowita wartość projektu, 
który nazwać można rewitalizacją społecz-
ną, to ponad 3,5 mln zł, z  czego ponad 2 
mln to dofinansowanie ze środków unijnych 
w  ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013.

W  powstałym Centrum działać będzie 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 
2 oraz świetlica Terapeutyczna nr 1, które 
podejmą współpracę z  wybraną w  konkur-
sie organizacją pozarządową. Instytucje te 
mają służyć lokalnej społeczności, tworząc 
miejsce wsparcia i  integracji mieszkańców. 
Zajęcia prowadzone w Centrum będą skie-
rowane zarówno do dzieci, jak i  dorosłych. 
Każdy znajdzie coś dla siebie.

Przekazany mieszkańcom nowoczesny 
obiekt wyposażony jest w  poradnię logope-
dyczną, salę doświadczania świata przezna-
czoną m.in. dla dzieci autystycznych, ale też 
w  liczne sale zainteresowań: taneczne, kom-
puterowe czy przeznaczone dla majsterkowi-
czów. W piwnicy budynku powstała kuchnia, 
gdzie mieszkańcy własnoręcznie przygotowy-
wać będą mogli poczęstunki na integracyjne 
spotkania.

Zadanie stanowi ostatnią integralną część, 
składającego się z siedmiu projektów „Lokal-
nego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legni-
cy”. W ramach rewitalizacji tej części Legnicy 
miasto podpisało umowy z  samorządem 
województwa na łączną kwotę ponad 23 mln 
zł, uzyskując dofinansowanie w wysokości aż 
70 proc. Zrealizowano już wszystkie zadania 
w rejonie ulic Pobożnego i Chrobrego: drogi 
i  chodniki, ogród zabaw, funkcjonalne wnę-
trza blokowe, remonty 22 kamienic miesz-
kalnych, chodnik przy ul. Libana i gruntowną 
przebudowę tej ulicy.

Integracja w willi na Zakaczawiu
Bliżej legniczan i ich spraw

AKTUALNOśCI I WYDARZENIA AKTUALNOśCI I WYDARZENIA

Mieszkańcy zachodniej części Legnicy rozmawiali o nurtujących ich problemachPrzebudowany za 3,5 mln zł obiekt posłuży lokalnej społeczności

 ■ w połowie lutego 2013 r., po pełnym wyposażeniu pomieszczeń, odnowiona zabytkowa willa bolka von richthofena 
została oficjalnie przekazana użytkownikom, czyli lokalnej społeczności.

T ym razem okazję do rozmowy z  prezy-
dentem miasta i  jego współpracowni-

kami mieli mieszkańcy zachodniej części 
Legnicy. Spotkanie z  cyklu „Bliżej legniczan 
i ich spraw” miało miejsce 12 lutego w Szkole 
Podstawowej nr 9 przy ul. Marynarskiej.

Mimo intensywnie padającego śniegu, 
przybyło kilkadziesiąt osób z  rejonu ulic od 
Złotoryjskiej po Przemysłową. W  konsulta-
cjach wzięli też udział zastępcy prezydenta, 
dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta, ZGM, 
ZDM, komendant Straży Miejskiej, policjan-
ci oraz radni z  wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej, Ryszardem Kępą.

Od ostatniego spotkania w tej części mia-
sta minął rok. Zgłoszone wówczas postulaty 
zostały zrealizowane w  znacznej części. Po-
prawione zostały m.in. nawierzchnie ul. Lot-

niczej, Lindego, Asnyka. Służby miejskie 
sukcesywnie sprzątały Lasek Złotoryjski. 
Przy okazji częstych patroli w  tym rejonie 
ujęto złodziei drewna. Strażnicy miejscy 
karali kierowców za parkowanie aut w nie-
dozwolonych miejscach, co jest jednym 
z utrapień mieszkańców tej części miasta.

Prezydent Tadeusz Krzakowski zaprezen-
tował najważniejsze ubiegłoroczne inwesty-
cje miejskie, a także te, które zaplanowano na 
rok 2013. Najbardziej oczekiwana z nich to re-
mont ul. Jaworzyńskiej. Uczestnicy spotkania 
dowiedzieli się o uchwalonej przez Radę Miej-
ską rozpoczętej już procedurze zmiany granic 
miasta, polegającej na przyłączeniu do Legni-
cy terenu nowego cmentarza (ok. 61 ha), zbu-
dowanego za 25 mln zł i  będącego własno-
ścią miasta, ale leżącego w  granicach gmin 

Krotoszyce i Miłkowice. Uczestnicy spotkania 
wypełniali przygotowaną w  związku z  za-
miarem zmiany granic ankietę. Zapoznali się 
także z  nowymi zasadami gospodarowania 
odpadami komunalnymi, które będą obowią-
zywać od 1 lipca br. Z kolei o zagadnieniach 
bezpieczeństwa w mieście mówili policjanci.

A  jakie problemy nurtują mieszkańców 
tego rejonu? Skarżyli się np. na uciążli-
we zachowanie osób pijących alkohol na 
skwerze przy jednym z marketów przy. ul. 
Jagiellońskiej. 

Na kolejne spotkanie konsultacyjne pre-
zydent Legnicy zaprasza mieszkańców pół-
nocnej części miasta na 12 marca o  godz. 
17 do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Gło-
gowskiej 50. Poniżej przedstawiamy sylwet-
ki dzielnicowych z tego rejonu.

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta 
Legnicy wraz z zadaniami z zakresu odnowy 
zdegradowanych obszarów został wysoko 
oceniony przez Urząd Marszałkowski, jako naj-
bardziej spójny przestrzennie i zadaniowo.

W połowie XIX w. na tereny wschodnich Niemiec dociera nowo powstały w Anglii 
Kościół Apostolsko-Katolicki. W Legnicy, mimo podejrzliwości władz, dzięki poparciu 
wpływowego barona, doktora prawa Bolka von Richthofena (1821-1899), w  1851 r. 
udaje się znaleźć miejsce na kaplicę. 13 września 1863 r. na placu usytuowanym po-
między ulicami Heinrichstrasse (Henryka Pobożnego) i Bolkostrasse (Bolesława Chro-
brego) poświęcony zostaje neogotycki kościół gminy apostolsko-katolickiej. Tuż obok 
wyrasta podobna w  stylu, pełniąca także funkcję plebanii, willa fundatora świątyni 
barona von Richthofena, który jako zwolennik nowej wiary, ma czynny udział w  jej 
propagowaniu. W  1870 r. kościół rozbudowuje się w  kierunku wschodnim, zyskując 
apsydę. W tym czasie w mieście i okolicy nowa gmina ma już ok. 250 wyznawców. Na 
jej czele stoi baron, który jako pastor i świecki duchowny, w kościele ma status proroka. 
Tak wynika z odnalezionych w budynku XIX-wiecznych kalendarzy, w których odnoto-
wywano m.in. jego posługi i kazania na nabożeństwach.

Z kart historii  
Bolko von Richthofen 
i jego willa

Granice rejonu VII stanowią: ul. Skłodowskiej-Curie, 
tory kolejowe, ul. Bobrowa, Polna, Działkowa, Sena-
torska, Partyzantów, Młynarska, Szpitalna i Zamkowa. 
Ponadto w obręb rejonu wchodzą: Zamek Piastowski, 
Park Gdański, ul. Łokietka i Kąpielowa wraz z kąpieli-
skiem Kormoran. 

Rejon VIII graniczy z Kaczawą, Czarną Wodą, z Parkiem 
Gdańskim i ul. Pocztową. W jego obrębie znajduje się m.in. 
osiedle domów jednorodzinnych (ul. Akacjowa, Lipowa, 
Modrzewiowa, Cyprysowa, Bukowa, Struga).

st. sierż. Maciej graczyk

dzielnicowy rejonu VII 
tel. 76 876 18 34

st. sierż. Mateusz Sobczyk

dzielnicowy rejonu VIII
tel. 76 876 18 31
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 ■ Na przełomie 2012 i 2013 roku miasto zakończyło pierwszy z pięciu etapów budowy nowego cmentarza komunalne-
go. Dokonano odbioru i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. wartość realizacji tego etapu sięga 25 mln zł. w lutym 
administrowanie i zarządzanie obiektem powierzono legnickiemu przedsiębiorstwu gospodarki Komunalnej.

INWESTYCJE INWESTYCJE

Rozpoczęta jesienią 2009 r., a ostatnio za-
kończona budowa nowego cmentarza 

komunalnego dla Legnicy w  podmiejskim 
Jaszkowie, należy do inwestycji o  specjal-
nym, wielopokoleniowym i  historycznym 
znaczeniu. Przedsięwzięcie, realizowane 
dziś przez ojców, służyć będzie po dzie-
sięcioleciach także wnukom i  prawnukom 
jako miejsce o szczególnym przeznaczeniu 
i godnej najwyższego szacunku symbolice.

Przestrzeń przeznaczona do pochów-
ków 190-letniej już nekropolii przy ul. Wro-

cławskiej została wyczerpana. Dla rozwija-
jącego się, stutysięcznego miasta, budowa 
nowego miejsca wiecznego spoczynku 
była więc pilną potrzebą. Nowy cmentarz, 
tuż za Obwodnicą Zachodnią na terenach 
dawnych poligonów wojskowych, będzie 
miał docelowo powierzchnię ok. 33 hekta-
rów. Można na niej stworzyć ponad 50 tys. 
miejsc pochówków. W ramach zakończone-
go właśnie I  etapu budowy na  terenie 11 
ha powstały 32 kwatery, mogące pomieścić 
ok. 15 tys. mogił, co pozwoli na wykorzy-

stywanie cmentarza przez około 15 lat. Po 
tym czasie konieczne będzie poszerzanie 
obszaru kwater grzebalnych rozłożone na 
kolejne dziesięciolecia i dalsze cztery etapy 
budowy. Docelowo na nowy cmentarz skła-
dać się będą 154 kwatery.

Gotowa jest pełna infrastruktura i  za-
budowa nowego cmentarza. Powstał Dom 
Pogrzebowy z  kaplicą, częścią administra-

Nowy cmentarz  
komunalny dla Legnicy

Prehistoryczne cmentarzysko

W  nieodległym sąsiedztwie dzisiejszego 
nowego cmentarza podczas badań ar-
cheologicznych prowadzonych w  2001 
r. przy powstającej Obwodnicy Zachod-
niej (między ulicą Chojnowską a rondem 
przy Złotoryjskiej) natrafiono na cmen-
tarzysko ciałopalne kultury łużyckiej 

z epoki brązu i okresu wczesnego żelaza. 
Archeolodzy odkryli 13 jam grobowych 
rozległej ciałopalnej nekropolii ludności 
kultury łużyckiej, pochodzącej z  okre-
su 1700-1300 lat p.n.e. do 500 lat p.n.e. 
W  grobach znaleziono fragmenty cera-
miki i  naczynia. Zdaniem specjalistów, 
tutejsi Łużyczanie używali cmentarzyska 
przez kilkaset lat. 

cyjną i gospodarczo-pomocniczą. Zbudo-
wano nowoczesne krematorium, zaplecze 
oraz garaże. Obiekt usługowy przezna-
czony jest np. na sklepy czy kwiaciarnie. 
Dwa parkingi pomieszczą prawie 300 sa-
mochodów. Są sanitariaty. Wzniesiono 10 
kolumbariów, czyli specjalnych ścian mo-
gących pomieścić ok. tysiąca urn. Nasa-
dzono zieleń. Gotowe są aleje i 32 kwatery, 
bramy, schody i murki ozdobne. Cały teren 
jest ogrodzony i  oświetlony. Wartość za-
kończonego właśnie etapu budowy sięga 
25 mln zł.

Miasto wyremontowało też drogę gmin-
ną, stanowiącą tymczasowy dojazd do 
nekropolii z  drogi krajowej nr 94. W  per-
spektywie planowana jest nowa szosa, 
rozpoczynającą się od ul. Kołobrzeskiej na 
obrzeżach Legnicy. Jej powstanie związane 
jest z przebudową drogi S-3. 

Cmentarz stanowi od lat własność 
miasta, choć geograficznie położony jest 
w  granicach sąsiednich gmin (Miłkowice 
i Krotoszyce). Na początku roku rozpoczęła 
się procedura poszerzenia terytorium Le-
gnicy o  obszar cmentarza wraz z  terenem 
niezbędnym do jego obsługi.
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Unijne miliony  
dla miasta

Legnica stawia na innowacyjność i nowoczesne technologie Oczyszczona woda, czyste powietrze, czysta i tania energia cieplna i elektryczna

Od lat Legnica utrzymuje się 
w  czołówce rankingu Związku Po-
wiatów Polskich na najaktywniejszą 
gminę i powiat. Na koniec ub.r. wśród 
liderów listy 65 powiatów grodzkich 
znalazła się kolejny raz, zajmując 3. 
miejsce, po Słupsku i Nowym Sączu, 
a przed Dąbrową Górniczą. Legnica 
jest też na 2. miejscu (po Nowym 
Sączu, przed Rzeszowem, Słupskiem 
i  Krakowem) w  rankingowej kate-
gorii energii odnawialnej. Ten tytuł 
miasto zdobyło po raz drugi z rzędu.

Ogólnopolski ranking najaktyw-
niejszych powiatów i  gmin organi-
zowany jest od dziesięciu lat. Nasze 
miasto plasuje się w jego czołówce. 
Za 2011 rok zdobyło 4. lokatę, w 2010 
– 3., w 2009 – 6. Od 2006 do 2008 by-
liśmy na drugim miejscu.

Samorządy są oceniane przez 
ekspertów ZPP według kilku kry-
teriów: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkań-
ca oraz funkcjonowania jednostki 
samorządu terytorialnego, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, roz-
wój społeczeństwa obywatelskiego, 
umacnianie systemów zarządzania 
bezpieczeństwem informacji, pro-
mocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych, proekologicznych i  prozdro-
wotnych, wspieranie działań na rzecz 
społecznej gospodarki rynkowej, 
współpraca krajowa i  międzynaro-
dowa oraz działania promocyjne. 

Pod koniec ubiegłego roku Le-
gnica uzyskała tytuł „Gminy na 
5!” w  dorocznym rankingu Szkoły 
Głównej Handlowej w  Warszawie. 
Organizatorzy badali jakość obsłu-
gi potencjalnych inwestorów przez 
urzędy gmin. Badaniem objęto 900 
jednostek samorządu terytorialne-
go z całego kraju. Przeprowadzano 
audyt stron internetowych oraz 
ocenę kontaktu elektronicznego 
z  gminami metodą „tajemniczego 
klienta” (ang. mystery client). 

Ranking wyłonił grupę 66 samo-
rządów, wśród nich Legnicę, które 
wyróżniają się wysokim poziomem 
obsługi klienta-przedsiębiorcy z  wy-
korzystaniem elektronicznych narzę-
dzi komunikacji. Instytut Przedsię-
biorczości oceniał także atrakcyjność 
inwestycyjną gmin. Legnica zaliczona 
została do najwyższej klasy – A. 

Pogląd ten podziela „Forbes” – 
jedno z  najbardziej prestiżowych 
pism o  charakterze gospodarczo-
-biznesowym. W  ubiegłorocznym 
rankingu jego eksperci pośród pol-
skich miast średniej wielkości, a  jest 
ich 80 (o ilości mieszkańców od 50 do 
150 tys.), Legnicę sklasyfikowali na 5. 
pozycji w kraju i 1. na Dolnym śląsku 
(ex equo ze świdnicą) pod względem 
atrakcyjności dla biznesu.

Organizatorzy, na podstawie 
danych zebranych przez Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodarczej, 
przy ocenie inwestycyjnej atrakcyj-
ności miast brali pod uwagę bardzo 
obiektywne wskaźniki: przyrostu 
firm w przeliczeniu na tysiąc miesz-
kańców, ilości nowych spółek, upa-
dłości i likwidacji firm.

W rankingu „Forbesa” z 2009 roku 
Legnica była na 11. pozycji w grupie 
najatrakcyjniejszych dla biznesu pol-
skich miast średniej wielkości. W 2011 
zajęła 6. miejsce. Te wyniki świadczą 
o skuteczności polityki gospodarczej 
samorządu oraz rosnącej sile legnic-
kiego rynku produkcji i usług. 

Pod koniec ubiegłego roku dobrze opra-
cowany legnicki projekt inwestycyjny 

pn. „Budowa i  modernizacja monitoringu 
wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo 
turystów w Legnicy” uzyskał wysoką ocenę 
Zarządu Województwa Dolnośląskiego, któ-
ry wybrał go w drodze konkursu do dofinan-
sowania pieniędzmi z Unii Europejskiej. 

będzie bezpieczniej

Przyznano nam kwotę 3 mln 74 tys. zł. 
Cała inwestycja kosztować ma blisko 4 mln 
420 tys. zł i jest pod tym względem najwięk-
sza w  regionie. Miasto planuje zbudować 
system jeszcze w tym roku.

W  ramach projektu zainstalowanych zo-
stanie 65 urządzeń opartych na technologii 
cyfrowej, w  tym 40 
kamer zlokalizowa-
nych w 39 punktach 
na terenie Legnicy. 
Zakres rzeczowy 
projektu obejmuje: 
modernizację istnie-
jącego systemu mo-
nitoringu wizyjnego 
(15 kamer); budowę 
nowego systemu 
monitoringu dla 25 
lokalizacji, w  skład 
którego wchodzić 
będzie 25 kamer; 
stację bazową na 
dachu budynku przy 
ul. Gwiezdnej 1; sta-
cję retransmisyjną na dachu budynku przy 
ul. Przybosia 3; modernizację Głównego 
Centrum Monitorowania w budynku Straży 
Miejskiej przy al. Rzeczypospolitej 3, w tym 
stworzenie nowoczesnego centrum zarzą-
dzania i archiwizacji obrazu; utworzenie Lo-
kalnego Centrum Monitorowania (centrum 
podglądu) w budynku policji przy ul. Staffa 
2, w  tym stworzenie nowoczesnego stano-
wiska podglądu obrazu; budowę nowocze-
snej radiowej sieci transmisji danych na po-
trzeby systemu. 

Elementy infrastruktury tej inwestycji 
obejmą: Stare Miasto, Kartuzy, Przedmieście 
Głogowskie, Piekary Wielkie, osiedle Koper-
nika i osiedle Piekary.

Ocenia się, że w  strefach, które zostaną 
objęte zasięgiem monitoringu, nastąpi ra-
dykalne zmniejszenie ilości wybryków chu-

ligańskich, kradzieży, aktów wandalizmu, 
wzrośnie też bezpieczeństwo w  ruchu dro-
gowym. Realizacja projektu wydatnie przy-
czyni się też do wzrostu atrakcyjności tury-
stycznej Legnicy. 

zielone światło dla kierowców

Bardzo dobre dla miasta i mieszkańców wia-
domości nadeszły pod koniec ub.r. z  War-
szawy. Centrum Unijnych Projektów Trans-
portowych, działające przy Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i  Gospodarki 
Morskiej, przyznało ogromne dofinansowa-
nie projektowi „Budowa zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem i transportem 
publicznym w  mieście Legnicy”. Całkowity 
koszt projektu wynosi prawie 21,3 ml zł. Do-

tacja pozyskana z Unii Eu-
ropejskiej stanowi do 85 
proc., czyli ponad 18 mln 
zł. Pozostałe wydatki zo-
staną pokryte z budżetu 
miasta.Ta na wskroś no-
woczesna inwestycja roz-
poczyna się w 2013 roku 
i potrwa do 2015. System 
pozwoli na automatycz-
ną analizę oraz regulację 
ruchu pojazdów w  mie-
ście. Detektory ruchu 
wraz z monitoringiem na 
43 strategicznych skrzy-
żowaniach za pomocą 
sieci światłowodowych 
i  radiowych informo-

wać będą centrum o wszelkich zdarzeniach 
drogowych. To centrum określać będzie na-
tychmiastowe zastosowanie optymalnych 
rozwiązań. Bramy nad skrzyżowaniami za-
opatrzone zostaną w  wizualne elektronicz-
ne systemy informacji dla kierowców. Będą 
również podsystemy realizujące priorytety 
dla transportu publicznego i pojazdów spe-
cjalnych. Na wybranych przystankach auto-
busowych pojawią się elektroniczne tablice 
informacyjne dla oczekujących pasażerów. 
To tylko niektóre z  elementów i  funkcji, ja-
kie wypełniać będzie system zdecydowanie 
podnoszący bezpieczeństwo oraz płynność 
ruchu drogowego w  naszym mieście. Le-
gnicki projekt spotkał się z uznaniem Forum 
Innowacji Transportowych w Krakowie, któ-
re wyróżniło go „Nagrodą Innowacyjności 
w Transporcie 2012”.

Nowa inwestycja ekologiczna  
za 11 milionów zł

M iastu przybyła kolejna niezwykle ważna 
z punktu widzenia ochrony środowiska 

czy wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii inwestycja. Gminna spółka - Legnickie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji 
oficjalnie uruchomiła (22 lutego br.) nowo-
czesną instalację w  Zakładzie Oczyszczania 
ścieków przy ul. Spokojnej. Obecni byli m. in. 
Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz 
przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zakład odbiera ścieki z Legnicy i okolicz-
nych gmin. Rocznie oczyszcza ich ok. 9 mln 
m3. Modernizacja jego części gazowo-ener-

getycznej była głównym przedsięwzięciem 
realizowanym przez LPGK w ubiegłym roku. 
Wartość inwestycji to ponad 11 mln zł. Prze-
prowadzono m.in. modernizację instalacji 
biogazu i  wprowadzono nowy proces, czyli 
pozyskanie energii elektrycznej i  cieplnej 
poprzez spalanie w agregatach kogeneracyj-
nych biogazu, samoczynnie wytwarzającego 

się w procesie oczyszczania ścieków. Mamy 
zatem do czynienia z technologicznym się-
gnięciem po odnawialne źródła energii.

Wcześniej produkowany biogaz był 
spalany w kotłowni, a jego nadwyżka bez 
żadnego pożytku płonęła w  pochodni. 
Zarówno energia elektryczna wytwarzana 
przez agregaty kogeneracyjne, jak i ener-
gia cieplna odbierana w  postaci gorącej 
wody, są wykorzystywane do celów tech-

nologicznych. Zielona energia ogrzewa 
budynki oczyszczalni.

Bardzo istotnym elementem zrealizowa-
nego zadania jest hermetyzacja otwartych 
obiektów, stanowiących źródło substancji 

niosących ze sobą przykre zapachy. Obec-
nie stosuje się dezodoryzację powietrza 
poprzez biofiltry przed jego odprowadze-

niem do atmosfery. Dzięki temu zminima-
lizowane zostają ewentualne uciążliwości 
zapachowe w otoczeniu zakładu.

Inwestycja sfinansowana jest z  preferen-
cyjnych pożyczek udzielonych przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony środowiska i  Go-
spodarki Wodnej (ponad 8 mln zł), z dotacji 
Narodowego Funduszu Ochrony środowiska 
i Gospodarki Wodnej (ok. 500 tys. zł) oraz ze 
środków własnych tej gminnej spółki.

  GMINA NA 5!   Legnica  
      Liderem 

!  Zainstalowanych 

zostanie 65 urządzeń 

opartych na technologii 

cyfrowej, w tym 40 kamer 

w 39 punktach miasta.
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Serwis historyczny liegnitz.pl to prawdziwa studnia wiedzy o dawnym mieście. Mieście pełnym tajemnic, które wciąż 
warto odkrywać. Dlatego na łamach „legnicy.eu”, pod patronatem portalu, publikowane będą artykuły o przeszłości 
naszej małej ojczyzny. historie znane, ale też te zapomniane. wspólnie przemierzymy przedwojenne ulice, poznamy 
ludzi, ich codzienność, pracę i pasje. Na początek legnickie sterowce, które w tym roku mają okrągły jubileusz. 

P ierwszy powietrzny statek-balon wylą-
dował w  Liegnitz w  1913 r., wzbudzając 

niemałą sensację. Po trzech godzinach lotu 
z  Drezna zacumował przy nowo powstałej 
hali sterowcowej, między dzisiejszymi ulica-
mi Okrężną i Sportowców. Zeppeliny szybko 
stały się jedną z wizytówek przedwojennego 
miasta, co świetnie ilustrują ówczesne karty 
pocztowe.

Sterowce, przypominające kształtem gi-
gantyczny ogórek, wykorzystywane były do 
celów cywilnych i  wojskowych. Na pokład 
kolosa wejść mogło kilkudziesięciu pasaże-
rów. Mimo ogromnego tonażu, z wielką gra-
cją wznosił się on w  powietrzu, przelatując 
setki kilometrów między miastami, a  nawet 
tysiące między kontynentami. Najsłynniej-
szy i największy sterowiec pasażerski, znany 
jako Hindenburg (model LZ129), zapewniał 
50 osobom (ok. 60 członków załogi) w luksu-
sowych warunkach przelot nad Atlantykiem 
z prędkością 135 km na godzinę.

Sterowce dokujące w Legnicy nie były tak 
ogromne jak 245-metrowy Hindenburg czy 
bliźniaczy Graf Zeppelin (LZ-130). Legnicka 
hala sterowcowa, wybudowana wraz z  lą-
dowiskiem w 1913 r., liczyła 185 metrów dłu-
gości (szer. 35 m, wys. 30 m). Jej wznoszenie 
trwało kilka miesięcy, a  realizacją projektu 
przygotowanego także dla Poznania, gdzie 
powstał identyczny kompleks, zajęły się 
wojska inżynieryjne.

O  lokalizacji pomiędzy dzisiejszymi uli-
cami Okrężną i  Sportowców świadczą za-
chowane karty pocztowe z ujęciami z lotu 
ptaka. Pod obecnym boiskiem piłkarskim 
do dziś tkwią w  ziemi ogromne betono-
we bloki fundamentowe hali. Cumowanie 
zeppelinom unoszącym się w  powietrzu, 
niczym statkom po rzuceniu kotwicy, 
umożliwiał maszt kotwiczący. Nie miały 
one podwozia, „parkowały” więc w olbrzy-
mich halach, gdzie po opróżnieniu wypeł-
nionych łatwopalnym gazem zbiorników, 
podczepiano je do konstrukcji.

Sto lat sterowców

Na licznych widokówkach, dokumentu-
jących pobyt sterowców w Legnicy, pojawia 
się model Sachsen (LZ17). Od maja 1913 r. do 
lipca 1914 r. służył cywilom. Pierwsze loty 
z  miasta odbyły się w  czasie „Legnickiego 
tygodnia ze sterowcem Zeppelin” od 3 do 9 
listopada 1913 r. Wówczas to z Drezna przy-
leciała cała tutejsza śmietanka, z  nadburmi-
strzem Charbonnierem na czele. Szczegóło-
wa relacja z lotu, który z powodu zbyt silnego 
wiatru został przełożony z  3 na 4 listopada, 

ukazała się w  lokalnej gazecie „Liegnitzer 
Tageblatt”. Dziennikarz, który był jednym 
z  pasażerów, skrupulatnie odnotował za-
równo start, przelot, jak i  skomplikowane 
lądowanie. Z  dbałością o  najdrobniejszy 
szczegół zrelacjonował też napięcie, jakie 
towarzyszyło mieszkańcom Legnicy ocze-
kującym na sterowiec, udostępniony dla 

zwiedzających. W  tych dniach całe miasto 
świętowało, co świetnie dokumentują co-
dzienne relacje dziennika (dostępne w pol-
skim tłumaczeniu na portalu liegnitz.pl 
w zakładce „sterowce”).

Po wybuchu wojny Sachsen stał się wła-
snością wojska. Dowodził nim Ernst Leh-
mann, który w 1937 r. był głównym człon-
kiem załogi naziemnej wspomnianego już 
Hindenburga, który spłonął 6 maja podczas 
cumowania w  Lakehurts (USA). Lehmann 

był jedną z 35 ofiar tej największej w historii 
katastrofy lotniczej z udziałem sterowców.

W  pamiętnym listopadowym tygodniu 
1913 r. w  Legnicy rozpoczęła działalność 
poczta lotnicza, pierwsza tego typu w kra-
ju. Podczas I  wojny światowej w  mieście 
znajdował się tymczasowy sztab. Lądo-
wisko wykorzystywały dwie kompanie 5. 
Batalionu Sterowców z Grudziądza. W dniu 
wybuchu wojny na swoim wyposaże-
niu posiadał on w  Legnicy sterowiec SL II 
(Schütte-Lanz). Początkowo maszynę wy-
korzystywano do zadań rozpoznawczych 
na rzecz wojsk austriackich, potem stała się 
bombowcem, trzykrotnie zrzucając ładunki 
we Francji i raz w Anglii. Sterowiec rozebra-
no 10 stycznia 1916 r.

 ■ (redakcja Liegnitz.pl)

HISTORIA

Sterowiec Sachsen wzbudzał niemałą sensację wśród mieszkańców miasta.

hala sterowcowa miała 185 m długości (karta pocztowa z 1914 r.).

wartownik 2. kompani 5. batalionu i hala sterowców 
(karta pocztowa z 1915 r.).

lądowanie w legnicy.

Strażnicy legnickich sterowców - żołnierze 5. batalionu 
Sterowców z grudziądza (karta pocztowa z 1915 r.).

poczta lotnicza rozsławiała legnicę w kraju i poza jego granicami.

hala sterowcowa mieściła się w miejscu obecnego 
boiska pomiędzy ulicami Okrężną i Sportowców.

prowizoryczne koszary i kantyna żołnierzy 
obsługujących sterowce w legnicy.

Sto lat temu powietrzne statki dumnie „parkowały” w szczerym 
polu. Dzisiaj stoi tu osiedle domów jednorodzinnych.



12 13           Marzec 2013                                                                                        Magazyn Miejski                                                                                www.legnica.eu    www.legnica.eu                                                                                      Magazyn Miejski                                                                                Marzec 2013

facebook/MiastoLegnica

Legnicka Straż Miejska 
prowadzi akcję „Od-

powiedzialny Opiekun”. 
W  pierwszej połowie lu-
tego wyspecjalizowany 
patrol, zajmujący się m.in. 
odławianiem zwierząt 
i  kontrolą przestrzega-
nia prawa przez osoby 
wyprowadzające psy na 
spacer, podjął aż 154 in-
terwencje związane z  ła-
maniem przez właścicieli 
zwierząt obowiązujących 
przepisów.

W pięciu przypadkach 
niefrasobliwi opiekunowie skorzystali z przy-
sługującego im prawa do odmowy przyjęcia 
mandatu. Jednak każda odmowa skutkuje 
sporządzeniem przez strażnika miejskiego 
wniosku do Sądu Rejonowego o ukaranie, co 
może się wiązać z grzywną do 5 tys. zł.

Od roku Straż Miejska przeprowadza też 
raz na kwartał odłów bezpańskich zwierząt 
i przekazuje je pod opiekę schroniska. W tym 
celu został powołany i wyposażony w sprzęt 
tzw. ekopatrol. Przynosi to zarówno oszczęd-
ności finansowe, gdyż gmina nie musi wynaj-

mować specjalistycznych firm zewnętrznych, 
jak i oczywiste korzyści dla samych zwierząt, 
a  także skrócenie reakcji na zgłoszenia ze 
strony mieszkańców.

W  ub.r. strażnicy odnotowali aż 844 in-
terwencje i odłowili 573 zwierzęta. Funkcjo-
nariusze udzielili pomocy 139 zwierzakom 
poszkodowanym w  wypadkach komunika-

cyjnych i innych zdarzeniach losowych, prze-
wożąc je do schroniska, lecznic weterynaryj-
nych lub organizacji zajmujących się ochroną 
zwierząt. Były wśród nich 32 porzucone i po-
szkodowane psy, 48 kotów, ale także między 
innymi ranna kuna, 12 saren, 2 jeże, jeden 
dzik, dwie ranne czaple, 7 sów, 2 łabędzie, 
królik, kaczka, a  nawet egzotyczny legwan. 
Niewłaściwe, niehumanitarne traktowanie 
przez właścicieli dotyczyło 40 psów, 3 koni, 
a  w  13 przypadkach chodziło o  pogryzie-
nia. Te interwencje Straży Miejskiej zakoń-
czyły się 159 mandatami, 350 pouczeniami, 
skierowaniem 10 wniosków do sądu i  jed-
nego do prokuratury.

Strażnicy we współpracy z  Powiato-
wym Lekarzem Weterynarii, Fundacją „Psi 
Ratownicy” i  Towarzystwem Opieki nad 
Zwierzętami stale doskonalą swą wiedzę 
i umiejętności. Ekopatrol wraz z Patrolem 

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Pomagają zwierzętom,  
edukują ich właścicieli

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Na lutowej sesji RM m.in. o mapie wyborczej, regulaminie cmentarzy, środkach unijnych dla PWSZ i strefie płatnego parkowaniaWieści ze Straży Miejskiej

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Podczas tegorocznej akcji „Zima” 
legniccy strażnicy wielokrotnie po-
magali bezdomnym, m.in. chroniąc 
ich przed zamarznięciem. Osobom, 
które nie mają stałego miejsca zamel-
dowania bądź znajdują się w trudnej 
sytuacji życiowej, nieśli pomoc 273 
razy. Oryginalnym pomysłem legnic-
kich funkcjonariuszy jest akcja „Aku-
mulator”, dzięki której zmotoryzowa-
ni mieszkańcy otrzymują pomoc przy 
uruchomieniu samochodów. Dotąd 
skorzystały z  tego 73 osoby. Funk-
cjonariusze zwracają też szczególną 
uwagę na wypełnianie przez wła-
ścicieli i  zarządców nieruchomości 
obowiązku odśnieżania chodników 
i  usuwania z  dachów wiszących so-
pli, interweniując w takich sprawach 
w 500 przypadkach.

N a lutowej sesji Rady Miejskiej Legnicy (25 
lutego br.) radni przyjęli sprawozdanie 

z  działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w roku 2012 i dotyczące realizacji 
Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Legnica w 2012 r.

 Jedna z  zaproponowanych pod obrady 
uchwał, dotycząca nadania lub zmiany nazw 
ulic i placów na terenie miasta, została zdjęta 
z  porządku obrad. Radni przyjęli natomiast 
jednogłośnie uchwałę o  utworzeniu stałych 
obwodów głosowania, ustalenia ich nume-
rów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych. Już w czasie najbliższych wybo-
rów samorządowych w  Legnicy działać bę-
dzie 47 stałych obwodów głosowania, z któ-
rych każdy zamieszkały jest przez mniej niż 
3 tys. osób. Tyle samo będzie siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych. Uchwała prze-
widuje jedną zmianę: w związku z likwidacją 
Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Witelona 
10 istniejącą tu wcześniej siedzibę lokalu wy-

borczego nr 30 przeniesiono do pobliskiego 
I LO przy placu Klasztornym 7. 

Radni przegłosowali zmianę projektu Re-
gulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy 
Legnica wraz ze zgłoszonym wnioskiem, 
by osoby niepełnosprawne, o znacznie ob-
niżonej sprawności ruchowej, posiadające 
wydawane przez gminę karty parkingowe, 
mogły poruszać się samochodami po tere-
nach cmentarzy, po uzyskaniu zezwolenia 
administratora, za wyjątkiem dni 1 i 2 listo-
pada. Posiadaczy takich kart w mieście jest 
obecnie 2130. Wnioskujący o ograniczenie 
ruchu samochodów osób niepełnospraw-
nych po cmentarzach ich zarządca – LPGK, 
jako argument podawał skargi i  wnioski 
osób, które wskazują na zagrożenie bez-
pieczeństwa na cmentarnych alejach i  za-
kłócanie spokoju, jaki powinien panować 
na nekropolii.

 Kolejna przyjęta uchwała wprowadziła 
zaproponowaną przez prezydenta zmianę 
do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Miasta Legnicy, która umożliwia Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelo-
na skorzystanie z będących w rezerwie sa-
morządu województwa środków unijnych 
na sfinansowanie, w ramach dodatkowego 
naboru, wyposażenia bazy dydaktycznej 
i badawczo rozwojowej Ośrodka Projektów 
i Edukacji PWSZ w Legnicy.

 Radni znowelizowali też uchwałę roz-
szerzającą strefy płatnego parkowania 
w  mieście i  ustalającą wysokość stawek 
opłat oraz sposób ich pobierania. 

Podczas sesji wysłuchano też wystąpie-
nia pani Marii Kisielewskiej-Podrez, Prezes 
Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów 
Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obo-
zów Koncentracyjnych, która przedstawiła 
prośbę, by miasto zrezygnowało z opłat za 
lokal przy ul. Zielonej, w którym mieści się 
siedziba koła tej organizacji. Sprawą zaj-
mie się Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, 
w  którego kompetencjach leży wynajmo-
wanie lokali użytkowych.

Szkolnym edukują na temat zasad opie-
ki i  humanitarnego obchodzenia się ze 
zwierzętami zarówno ich właścicieli, jak 
uczniów i przedszkolaki. W porozumieniu 
z  Fundacją „Psi Ratownicy” przeprowa-
dzili 19 spotkań w środowiskach uczniow-
skich na temat obowiązków wynikających 
z posiadania psa i zasad zachowania bez-
pieczeństwa w  przypadku kontaktu ze 
zwierzętami agresywnymi. Wszystkie te 
poczynania wpisują się w Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt w  Gmi-
nie Legnica.

  Akcja ZIMA 

- Modernizacje i przebudowy dróg w mie-
ście były, są i  będą przez szereg lat naszym 
priorytetem inwestycyjnym – podkreśla Pre-
zydent Tadeusz Krzakowski i  dodaje – Bez-
pieczny i funkcjonalny układ komunikacyjny 
jest ważny dla wszystkich mieszkańców. 

Oczywiście, numer jeden to Jaworzyńska.
Jej remont rozpocznie się jeszcze w  tym 

roku. W  budżecie mamy na to 1.750.000 zł. 
Około 370 tysięcy kosztować będzie doku-
mentacja budowlana. Ma być gotowa do 10 
czerwca. Reszta jest przeznaczona na rozpo-
częcie robót. W Wieloletniej Prognozie Finan-
sowej Prezydent Miasta zapisał na przyszły 
rok dla Jaworzyńskiej ponad 7,5 mln zł, za 
dwa lata – 8,3 mln zł, w 2016 r. – prawie 27 

Nasze drogie drogi To się nam nie podoba

jaworzyńska priorytetem, 
inne nie mniej ważne

czy prywatne musi  
znaczyć zaniedbane?

mln zł, a w 2017 – ponad 15 mln zł. Całość 2,5 
kilometrowej drogi może kosztować ok. 60 
milionów. Prognozowane wydatki na legnic-
kie drogi w perspektywie najbliższych lat to 
rząd 180 mln zł. Miasto będzie zabiegało tak-
że o pieniądze unijne na ten cel.

Bardzo kosztowna okazała się tegorocz-
na zima. Dokonała większych zniszczeń, niż 
można się było spodziewać. Zimowe utrzy-
manie dróg od początku sezonu pochłonęło 
ok. 2,3 mln zł. Same naprawy uszkodzeń to 
wydatek 270 tys. zł. Maszyny wypełniające 
ubytki, by drogi były przejezdne, pracują każ-
dego dnia. 

Jeszcze krótko o Wrocławskiej. Na jej na-
wierzchni już w listopadzie ujawniły się uster-
ki: rozszczelnione dylatacje asfaltu, spękania 
wokół studzienek. ZDM 9 listopada dokonał 
przeglądu gwarancyjnego i  zobowiązał wy-
konawcę inwestycji do przeprowadzenia 
napraw na własny koszt. Wrocławska ma być 
odnowiona wiosną, gdy poprawią się i usta-
bilizują warunki atmosferyczne. 

Wszyscy z  ubolewaniem widzimy, jak w  sa-
mym centrum miasta niszczeje zabytkowy 
gmach zwany zwyczajowo Dresdner Bankiem. 
Właściwie była to siedziba Banku Księstwa ślą-
sko-Wołowskiego. Budynek jest w  fatalnym 
stanie technicznym, mogącym zagrażać bezpie-
czeństwu ludzi. Od 1993 roku znajduje się w rę-
kach prywatnych, ale nikt nie zwolnił właścicieli 
z obowiązku jego zabezpieczenia i remontu. 

Miasto, choć nie jest właścicielem, podej-
mowało wiele rozmów i  interwencji w  sprawie 
remontu. Wydało decyzję o warunkach zabudo-
wy. Efektu nie było. Monitował nadzór budow-
lany i konserwatorski. Czy właściciele czekają, aż 
gmach się zawali? Dzisiaj jest tylko gigantycznym 
słupem na reklamowe ogłoszenia.
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W ratuszu o problemach seniorów 
Legnicka Rada Seniorów, czyli reprezen-

tanci środowisk zrzeszających osoby 
„trzeciego wieku”, spotkała się z Tadeuszem 
Krzakowskim 19 lutego. Jako ciało konsul-
tacyjno-doradcze i  inicjatywne przy prezy-
dencie miasta, ta kilkunastoosobowa grupa 
zajmuje się problemami, jakie napotykają 
w Legnicy osoby starsze.

Goście zapoznali się z  tegorocznym bu-
dżetem miasta i  najważniejszymi miejskimi 
inwestycjami. Interesowali się problematyką 
zmiany granic, wypełniając przygotowane 
przez gminę specjalne ankiety. Podzielili po-
gląd samorządu, który stara się o włączenie 
w  granice miasta terenu nowej legnickiej 
nekropolii, położonego na obszarze sąsied-
nich gmin, ale stanowiącego własność Le-
gnicy. Omawiano też możliwe formy pomocy 
i  wsparcia dla osób starszych, realizowane 
przez MOPS. Są one dostosowane również do 
potrzeb indywidualnych, które nie muszą się 
wiązać z trudną sytuacją materialną. Meryto-
ryczną pomocą seniorom służy ratuszowy re-

ferat zajmujący się osobami niepełnospraw-
nymi (tel. 76 721 22 54). Rozmawiano też 
o możliwościach szerszego korzystania zain-
teresowanych ze spotkań w Domu Dzienne-
go Pobytu przy ul. Korfantego.

Na zakończenie uczestnicy spotkania 
otrzymali z  rąk prezydenta powołania na 
członków Rady. Wyłoniono także czterooso-
bowy zespół do opracowania programu dal-
szej jej działalności.

Swoją radę mają od niedawna legniccy 
seniorzy. Mają też uczniowie, których Legnic-
ką Radę Młodzieży do życia powołano pod 
koniec ub.r. Na kolejne konsultacje u  prezy-
denta miasta przedstawiciele kilkunastu sa-
morządów uczniowskich przybyli 18 lutego.

Rozmawiano o  sprawach ważnych dla 
miasta i jego mieszkańców. Prezydent Krza-
kowski wyraził nadzieję, że dzięki takim 
spotkaniom informacje na temat pracy sa-
morządu będą docierać do jak najszerszej 
grupy młodych ludzi.

Adepci samorządności rozmawiali m.in. 
o budżecie miasta na rok 2013 i o najważ-
niejszych legnickich inwestycjach, takich 
jak: remont ulicy Jaworzyńskiej czy szcze-
gólnie interesująca młodych budowa no-
woczesnego skateparku. Przedstawiciele 
Urzędu Miasta zapoznali młodzież z ofertą 
kulturalną i sportową na najbliższe miesią-
ce. Ustalono, że kolejne spotkanie odbę-
dzie się w  Akademii Rycerskiej, a  wezmą 
w  nim udział przedstawiciele legnickich 
instytucji kultury.

Ze szkoły do samorządu
 ■ Darmowy  
internet w szkołach 

Już kilkanaście legnickich 

placówek oświatowych, w tym 

szkoły podstawowe (6), gim-

nazjum, ponadgimnazjalne(8) 

oraz Zespół Placówek Specjal-

nych, Młodzieżowe Centrum 

Kultury i Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe mają bezpłatny 

dostęp do internetu. Od 14 

lutego br. darmowy internet 

mają też uczniowie Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 3 

przy ul. Mazowieckiej. System 

obejmuje trzy szkolne kondy-

gnacje, zwłaszcza korytarze. 

Bezpłatna sieć szybko stała 

się popularna wśród młodzie-

ży. Pierwszego dnia przed 

południem zaobserwowano 

sto jednoczesnych połączeń. 

Szkoła skorzystała z urządzeń 

użyczonych przez informaty-

ków z Urzędu Miasta. 

  strefa MŁODYCH 

Zgodnie z  ustawą o  utrzymaniu czystości i  porządków w  gmi-
nach, osobiście deklaracje śmieciowe złożą właściciele dom-

ków jednorodzinnych (z  podpisami wszystkich współwłaścicieli). 
W imieniu spółdzielców obowiązek ten przechodzi na zarządy spół-
dzielni. Dla budynków wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych 
deklarację składa zarząd wspólnoty, natomiast w  małych wspól-
notach (do 7 lokali) deklaracje mogą składać osobiście właściciele 
mieszkań. W  przypadku mieszkań komunalnych deklarację złoży 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Obowiązek składania deklaracji 
mają również właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w  któ-
rych wytwarzane są odpady. Chodzi o wszystkie takie miejsca, jak 
np.: firmy, zakłady pracy, instytucje, szkoły, szpitale, sklepy, zakłady 
usługowe, restauracje itd.

Skąd wziąć deklaracje i gdzie je składać?

 W  deklaracji należy wskazać liczbę osób zamieszkujących nieru-
chomość oraz zaznaczyć, czy wyrzucane śmieci będą segregowane, 
czy nie. Formularze tych deklaracji można pobrać na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta www.legnica.eu, w  zakładce „Nowe zasady 
gospodarki odpadami”. Będą one także dostępne w: Urzędzie Miasta 
Legnicy, pl. Słowiański 8, pokój 3, 4 (parter); OGM nr 2, al. Rzeczypospo-
litej 34; OGM nr 4, ul. Emilii Plater 11; OGM nr 5, ul. Poselska 5/7; Straży 
Miejskiej w Legnicy, al. Rzeczypospolitej 3.

W deklaracji, co wyraźnie należy przypomnieć, nie umieszcza się 
liczby osób zameldowanych, lecz tych, które faktycznie mieszkają 
i produkują śmieci. Trzeba też pamiętać, że informacje podane w de-
klaracji mogą być w każdej chwili zweryfikowane. W przypadku wy-
krycia nieprawidłowości, osoba składająca deklarację będzie proszona 
o wyjaśnienia i ewentualne korekty. Deklarację trzeba będzie uzupeł-
niać za każdym razem, gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba osób 
mieszkających w lokalu. 

Wypełnione deklaracje należy składać do 31 marca br. (razem z ko-
pią dotychczasowej umowy z firmą zajmującą się wywozem odpadów 
komunalnych) w jednym z wymienionych powyżej punktów. 

Kto będzie segregował odpady, zapłaci mniej 

Kluczowe dla nowego systemu gospodarowania odpadami, a tak-
że dla mieszkańców, jest podjęcie przez właścicieli decyzji, czy chcą 
segregować odpady. To się opłaca. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej 
za selekcjonowanie odpadów zapłacimy miesięcznie 13,70 zł za osobę. 
Nie segregując odpadów, poniesiemy znacznie wyższe koszty - 17,80 
zł miesięcznie. Warto zauważyć, że system selekcjonowania odpadów, 
po wejściu w  życie od 1 lipca br. nowych przepisów, będzie bardzo 
przyjazny dla mieszkańców.

 Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mieli do dyspozycji 
pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz na odpady surow-
cowe. Do tych ostatnich będziemy wyrzucali m.in. plastikowe butel-
ki, opakowania kartonowe, papier, puszki, worki foliowe czy tkaniny 
i ubrania. Nie mogą tu trafiać np. zabrudzone opakowania po mleku 
czy śmietanie i innych produktach. Na butelki szklane: białe i kolorowe 
zostaną ustawione pojemniki w gniazdach. Mieszkańcy domków jed-
norodzinnych będą mieli pojemniki na odpady zmieszane, surowcowe 
i odpady biodegradowalne, chyba, że zadeklarują korzystanie z wła-
snych kompostowników.

 gdzie i kiedy będą wnoszone opłaty?

 Znowelizowana Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Zgodnie z jej zapisami od 1 
lipca 2013 odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi 
przejmie gmina. Samorząd wyłoni w drodze przetargu firmę, która bę-
dzie odbierała od mieszkańców odpady. Opłata za ich wywóz będzie 
wnoszona do gminy, jako tzw. opłata śmieciowa. Dla właścicieli ważne 
jest, aby skutecznie, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem, wypowie-
dzieli umowy na wywóz śmieci zawarte z firmami, które obecnie to wy-
konują. Umowy te muszą wygasnąć do 30 czerwca br. Od 1 lipca opłaty 
za wywóz śmieci będą wnoszone kwartalnie na konto Urzędu Miasta. 
Termin pierwszej wpłaty przypadnie 30 lipca 2013 r.

 ■ legniccy właściciele nieruchomości muszą do 31 marca br. złożyć w Urzędzie Miasta deklaracje  
dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O śmieciach po nowemu
Ważne dla mieszkańców! Nowe zasady gospodarki odpadami
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DaTa Nazwa apTeKI aDreS apTeKI

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

12/13.03 „lawenda” ul. Drukarska 29

13/14.03 „Krótka” ul. Krótka1

14/15.03 „arnica” ul. Jaworzyńska 5

15/16.03 „Malwa” ul. Piechoty 19A

16/17.03 „avena” ul. Pomorska 17

17/18.03 „Medyczne abc” ul. Chojnowska 41 GALERIA FERIO

18/19.03 „dr zdrowie” ul. Piłsudskiego 84 CARREFOUR

19/20.03 „Nowa” ul. Reymonta 2

20/21.03 „Dga-2” ul. Iwaszkiewicza 1 KAUFLAND

21/22.03 „Staromiejska” ul. Matejki 1

22/23.03 „apteka Na zdrowie” ul. Górnicza 1A BIEDRONKA

23/24.03 „Farmed” ul. Złotoryjska 16/18

24/25.03 „apteka Słoneczna” ul. Gwiezdna 4 GALERIA GWIEZDNA

25/26.03 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31

26/27.03 „DrIVe” ul. Wrocławska 155 INTERMARCHE

27/28.03 „apteka św. Marka” ul. Poselska 14

28/29.03 „Medyczne abc” ul. Batalionu Zośka 15

29/30.03 „arnica” ul. Jaworzyńska 5

30/31.03 „Medyczne abc” ul. Chojnowska 41 GALERIA FERIO

31.03/01.04 „jaśmin” ul. Mickiewicza 6

01/02.04 apteka „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4 GALERIA GWIEZDNA

02/03.04 „basztowa” ul. Chojnowska 13

03/04.04 „remedium” ul. Radosna 48

04/05.04 „arnica” ul. Jaworzyńska 5

WAŻNE TELEFONY SPORT

Dyżury aptek

Apteki w Legnicy pełnią dyżury rotacyjnie według poniższego harmonogramu. Dyżury nocne rozpoczynające się od 
poniedziałku do soboty trwają od godz. 21 do 8, a w niedziele od 20 do 8. Informacja o dyżurach aptek dostępna jest 
również na stronie internetowej www.legnica.eu.

Telefony alarmowe Urząd Miasta

 ■ 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 22 021
 ■ Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
– Pogotowie Ratunkowe             112, 76 8713286

 ■ Pogotowie 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

 ■ Kancelaria    76 72 12 199

 ■ Sekretariat Prezydenta   76 72 12 100, 76 72 12 101

 ■ Miejski Rzecznik Konsumentów   76 72 12 138

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich   76 72 12 270, 76 72 12 271

 ■ Urząd Stanu Cywilnego   76 72 33 374, 76 72 33 375

 ■ Wydział Finansowy    76 72 12 200

 ■ Referat ds. Osób Niepełnosprawnych  76 72 12 255

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej,  
Architektury i Budownictwa   76 72 12 318

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami  76 72 12 310

Ponad 250 osób z całego regionu przybyło 
w piątkowy wieczór (8 lutego) do legnic-

kiego hotelu Qubus, by wziąć udział w wyjąt-
kowym wydarzeniu kończącego się karnawa-
łu – wielkim Balu Mistrzów Sportu Zagłębia 
Miedziowego. Goście w  napięciu oczekiwali 
na ogłoszenie wyników Plebiscytu na Najlep-
szego Zawodnika i Trenera Zagłębia Miedzio-
wego w roku 2012, prowadzonego na portalu 
www.e-legnickie.pl. 

Zarówno plebiscyt, jak i bal były samorzą-
dową inicjatywą miast i gmin regionu: Legni-
cy, Polkowic, Jawora, Chojnowa oraz Związku 
Gmin Zagłębia Miedziowego, które znalazły 
niezawodnego partnera i sponsora w KGHM 
Polska Miedź SA. 

Paweł Biszczak z  Prych TEAM, utytuło-
wany kickbokser, członek kadry narodowej, 
dwukrotny mistrz Europy K-1 uznany został 
za Najlepszego Zawodnika Zagłębia Miedzio-

wego w 2012 roku. Najlepszą Trenerką Zagłę-
bia Miedziowego została szkoląca szczypior-
nistki KGHM Metraco Zagłębie Lubin, Bożena 
Karkut. 

Tytuł sponsora roku otrzymał KGHM Pol-
ska Miedź SA. Za osobowość sportową roku 
uznano właściciela Miedzi Legnica Andrzeja 
Dadełłę. Nagroda Sport press trafiła do fo-
toreportera Piotra Krzyżanowskiego. Nato-
miast Legnickim Trenerem Roku wybranym 
przez Radę Sportu został Marek Motyczyński, 
szkoleniowiec piłkarzy ręcznych Siódemki 
Miedź Legnica. 

Organizatorami balu byli: Urząd Miasta Le-
gnicy, Legnickie Centrum Kultury oraz Ośro-
dek Sportu i  Rekreacji w  Legnicy. Głównym 
sponsorem - KGHM Polska Miedź SA. Partne-
rami - Gmina Polkowice, Związek Gmin Zagłę-
bia Miedziowego, Jawor, Chojnów, Fundacja 
Polska Miedź SA oraz KIA Motors. 

 Sportowcy

1. Paweł Biszczak (Prych Team Legnica, kick-boxing)
2. Karolina Semeniuk-Olchawa (KGHM Metraco Zagłębie 

Lubin, piłka ręczna)
3. Agnieszka Majewska (CCC Polkowice, koszykówka)
4. Piotr Madejski (Miedź Legnica, piłka nożna)
5. Maciej Żuk (Legnicki Klub Taekwondo, taekwondo)
6. Damian Dykas (Cuprum Mundo Lubin, siatkówka)
7. Andrzej Kocyła (Wilkołak Złotoryja, wyciskanie 

sztangi leżąc)
8. Gabriela Forgiel (Legnicki Klub  

Taekwondo, taekwondo)
9. Tomasz Krzemień (Victoria Jawor, akrobatyka 

sportowa)
10. Danuta Żołdak (Olimpia Jawor, siatkówka)

Trenerzy

1. Bożena Karkut (KGHM Metraco Zagłębie Lubin, 
piłka ręczna)

2. Bogusław Baniak (Miedź Legnica, piłka nożna)
3. Łukasz Stawarz (Legnicki Klub Taekwondo,  

taekwondo)
4. Jacek Kuczyński (Złotoryjskie Towarzystwo  

Tenisowe, tenis ziemny)
5. Paweł Szabelski (Cuprum Mundo Lubin, siatkówka)

 ■ paweł biszczak najlepszym sportowcem, a bożena Karkut najlepszą trenerką  
zagłębia Miedziowego w roku 2012

bal Mistrzów Sportu  
zagłębia Miedziowego

Kapituła plebiscytu nominowała do zaszczytnych tytułów  
dziesięciu sportowców i pięciu trenerów z regionu.
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Kto jeszcze nie widział, ten powinien 
zobaczyć czynną w  salach Muzeum 

Miedzi w  Akademii Rycerskiej (ul. Choj-
nowska 2) do 30 marca unikatową wy-
stawę pt. „Jeremias Joseph Knechtel. Le-
gnicki malarz doby baroku”.

Artysta ten (1679 – 1750) urodził się 
w Czechach, ale na miejsce do życia i pracy 
wybrał Legnicę. Osiadł w niej wraz z rodzi-
ną ok. 1704 r. po kilkuletnim już pobycie 
na śląsku i realizacji pierwszych zamówień 
malarskich dla świdnickich jezuitów. W Le-

gnicy miał swoją pracownię z  uczniami 
i  dom w  pobliżu Bramy Głogowskiej, od-
grywał też wiodącą rolę w miejscowym ce-
chu malarzy. 

Jego dzieła powstawały przeważnie 
na zamówienia takich fundatorów jak ża-
gańscy augustianie, legniccy, świdniccy 
i  żagańscy jezuici, cystersi z  Krzeszowa 
czy benedyktynki z  Legnicy i  Lubomie-
rza, a  także na zlecenie bogatej szlachty 
katolickiej. Znanych jest dziś ok. 160 dzieł 
malarskich Knechtla rozsianych po całym 
niemal Dolnym śląsku. W Legnicy, nieste-
ty, zachował się tylko jeden obraz jego au-
torstwa. 

Mistrz często realizował cykle wize-
runków świętych lub zespoły płócien 
ołtarzowych, mające stanowić element 
jednolitego barokowego wystroju świą-
tyń. Bez wątpienia może być uznany za 
najwybitniejszego malarza czynnego na 
terenie Legnicy w dobie baroku i jednego 
z  najważniejszych artystów działających 
na śląsku w 1. połowie XVIII w. Był jednym 
z tych, którzy starali się wypełnić lukę ar-
tystyczną powstałą na śląsku po śmierci 
w 1706 r. Michaela Willmanna.

Jury Międzynarodowej Wystawy 
SATYRYKON LEGNICA 2013 po 

obejrzeniu (16 lutego) 2.118 prac 585 
autorów z  53 krajów świata wybrało 
laureatów.

grand prix i 8 tys. zł – Małgorzata 
Lazarek (Polska) za pracę bez tytułu.

Dział żart
I nagroda, złoty medal i 6 tys. zł – Lech 
Frąckowiak (Polska) za pracę „Arka 2”,
II nagroda, srebrny medal i 5,5 tys. zł – 
Stoyko Sivrilov (Bułgaria) za pracę „Za 
granicą”,
III nagroda, brązowy medal i 5 tys. zł 
– Vladimir Abroian (Armenia) za pracę 
„Pasychiatra”,
Dwa równorzędne wyróżnienia po 
4 tys. zł: Włodzimierz Staszczyk (Pol-
ska) za pracę „Kosmodrom” i Andrea 
Pecchia (Włochy) za pracę „Syrena 
i tuńczyk”.

Dział Satyra
I  nagroda, złoty medal i  6 tys. zł – 
Łukasz Bogdan (Polska) za pracę 
„Homo laptopus”,
II nagroda, srebrny medal i 5,5 tys. 
zł – Jerzy Głuszek (Polska) za pracę 
„Wędrowiec”,
III nagroda, brązowy medal i 5 tys. 
zł – Klaudia Kost (Polska) za pracę 
„Elementarz”,

Dwa równorzędne wyróżnienia 
po 4 tys. zł: Lex Drewiński (Niemcy/
Polska) za pracę „Raz, dva, tri... De-
pardie!” i  Michał Tatarkiewicz (Pol-
ska) za pracę „Nie sprawiedliwość”.

Małgorzata Lazarek uprawia gra-
fikę projektową, malarstwo i  rysu-
nek. Jest absolwentką ASP w Krako-
wie (wydział grafiki w  Katowicach). 
Przez kilka lat była nauczycielką 
rysunku i  malarstwa w  liceum pla-
stycznym. Swoje prace prezentowa-
ła na licznych wystawach w  Polsce, 
Niemczech, Belgii, Francji i  na Wę-
grzech. Jest laureatką kilkudziesię-
ciu nagród w tym o randze między-
narodowej.

Jak artystka wspomina swoje 
pierwsze spotkanie z  legnickim Sa-
tyrykonem w 1999 roku?

– Zobaczyłam kiedyś ogłoszenie 
o tym, że można wysłać swoje rysun-
ki na Satyrykon. Postanowiłam spró-
bować. Tak po prostu. Gdy listonosz 
przyniósł mi telegram, że dostałam 

złoty medal, to się popłakałam. Mój 
mąż powiedział: Ktoś ci dowcip zro-
bił. Zachęcona tym wyróżnieniem, 
uwierzyłam w  siebie. W  końcu na 
ten konkurs przysłało swoje rysunki 
2.800 osób. I nagle złoty medal do-
staje dziewczyna z Zawiercia. Potem 
wysłałam prace na następny Satyry-
kon, nie dostałam nagrody, ale do-
stałam na kolejnym i tak to już jakoś 
poleciało. Już chodzą głosy, że po-
winnam przestać wysyłać tam swoje 
prace, by dać szansę innym, ale to 
mnie tylko cieszy.

Po otrzymaniu wiadomości 
o  przyznaniu nagrody Grand Prix, 
Małgorzata Lazarek powiedziała: 

– Przez te 14 lat, kiedy wysyłałam 
swoje prace na konkurs, zawsze je 
zaklinałam i czarowałam. Zazwyczaj 
były one dostrzegane, ponieważ 
niemal za każdym razem jury przy-
znawało im nagrodę bądź wyróż-
nienie, z  których się zawsze bardzo 
cieszyłam. Ale dzisiejsza nagroda 
Grand Prix to dla mnie zupełne za-
skoczenie. Jestem szczęśliwa.

KULTURA

Jeremias Joseph Knechtel  
Legnicki malarz doby baroku

KULTURA

Małgorzata Lazarek  
laureatką Grand Prix Satyrykonu 2013 

Legnica Blues Day 
Przed nami kolejny koncert Legnica Blues 

Day. Gwiazdą tegorocznej edycji będzie czarno-
skóry wokalista i  gitarzysta (a  także znakomity 
showman) Alvon Johnson.

Artysta pochodzi z Kalifornii, gdzie zaliczany 
jest do bluesowej czołówki. Wśród gitarzystów, 
którzy wywarli na niego wpływ, wymienia się Ji-
mi’ego Hendrixa, mistrza gitary klasycznej Andre 
Segovię i jazzowych gitarzystów Charlie Christia-
na i Wesa Montgomery. Miał też okazję uczyć się 
od takich gigantów bluesa, jak John Lee Hooker, 
Lowell Folsom czy Harmonica Fats.

Rodzimą scenę bluesową zaprezentują jej 
weterani - zespół Zdrowa Woda. Formacja po-
wstała w 1988 r. i już wówczas wystąpiła w ka-
towickim Spodku jako laureat festiwalu „Rawa 
Blues”. Później były m.in. kolejne edycje tego fe-
stiwalu, Jarocin, Muzyczny Camping w Brodnicy, 
Olsztyńskie Noce Bluesowe, Blues nad Bobrem, 
Jesień z  Bluesem czy Przystanek Woodstock. 
Słynne „Piwo” to ich przebój.

Fanów bluesowych dźwięków zapraszamy 9 
marca o godz. 18 do Kręgielni Kometa w Legnicy 
przy ul. Neptuna 16. Bilety w cenie 35 zł (przed-
sprzedaż) oraz 40 zł (w dniu koncertu) do nabycia 
w kasie LCK, Galerii Satyrykon i sklepie muzycz-
nym IMM przy ul. Wrocławskiej 52.

To trzeba zobaczyć w Muzeum Miedzi

Małgorzata Lazarek , bez tytułu

Prezydent Legnicy i  Prezes Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
zapraszają mieszkańców miasta, zarówno 
dzieci, młodzież, jak i  dorosłych, indywidu-
alnie lub grupowo do udziału w  konkursie 
ozdób wielkanocnych.
• Uczestnicy mają wykonać m.in.: pisanki, pal-
my wielkanocne, zwierzątka (np.: kury, kurcząt-
ka, zajączki, baranki). Forma jest dowolna, z wy-
korzystaniem różnych technik plastycznych. 
Prace należy dostarczać do palmiarni w parku 
Miejskim do 18 marca br. Przygotowane przez 
uczestników dzieła będą wykorzystane do 
wielkanocnego udekorowania i wystroju pal-
miarni. Podobne przedsięwzięcie przeprowa-
dzone w okresie świąt Bożego Narodzenia cie-
szyło się dużym zainteresowaniem legniczan. 
• Konkurs na najlepszą dekorację rozstrzy-
gany będzie w  następujących kategoriach: 
„Najładniejsza pisanka”, „Najładniejsza palma 

wielkanocna”, „Najładniejsze zwierzątko 
wielkanocne”, „Najciekawszy przedmiot rę-
kodzieła, nawiązujący do tradycji świąt Wiel-
kanocnych”.
• Zapraszamy również hobbystów, artystów, 
twórców rękodzieła i  pasjonatów, którzy 
zechcą zaprezentować w  palmiarni swoje 
kolekcje. Swój głos na daną pracę do spe-
cjalnej urny będzie mógł oddać każdy gość 
palmiarni. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 
22 marca. Zwycięzcy zostaną uhonorowani 
dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymają 
okolicznościowe pamiątki. Od połowy mar-
ca do końca kwietnia w  palmiarni zostanie 
zorganizowana wystawa rzeźbionych pisa-
nek, wykonanych przez lokalnych artystów. 
Egzotyczne wnętrza będą udekorowane 
wiosennymi kwiatami. Przewidywane są 
niespodzianki specjalnie dla najmłodszych 
zwiedzających. 

wiosenny konkurs dla dzieci i dorosłych

Wielkanoc w palmiarni
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO - KALENDARIUM IMPREZ NA MARZEC

KUlTUra • SzTUKa • MUzYKa

◊   Michalina Kostecka   
  - Dress code 
Wernisaż wystawy
1 marca, piątek,godz. 17.15
Galeria Sztuki, pl. Katedralny, 
wstęp wolny, org. Galeria Sztuki

◊   aleksandra Urban   
  - happy endu nie będzie 
Wernisaż wystawy
1 marca, piątek, godz. 18.00
Galeria RING, Rynek,wstęp wolny, 
org. Galeria Sztuki  

◊   Dzień Kobiet 
Impreza okolicznościowa 
7 marca, czwartek, godz.17.00 
SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca, 
wstęp wolny, org. SDK „Kopernik”

◊   Koncert  punky   
  reggae party 
Zagrają: Ga-Ga,Zielone Żabki, 
Radical Soul Ammunition  
oraz goście
8 marca, piątek, godz.20.00
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska,  
bilety - 15, 20 zł, org. Klub  
Muzyczny Spiżarnia

◊   O twórczości kobiet   
  - spo tkanie 
Swoją twórczość przedstawią: 
Maria Rogala (malarstwo) 
oraz Anna Grażyna Dudzińska 
(poezja). Spotkaniu towarzyszyć 
będzie koncert klubowego 
zespołu muzycznego pod  
kierownictwem Łukasza Kłosa
8 marca, piątek, godz. 17.00
Klub „Agatka”, ul. Artyleryjska, 
wstęp wolny, org. Klub  
Mieszkańców „Agatka”

◊   Ogólnopolski Konkurs   
  recytatorski 
Eliminacje miejskie 58. edycji 
konkursu przeprowadzone 
zostaną  w formie 4 turniejów:  
recytatorskiego, poezji śpiewa-
nej, teatru jednego aktora  
i „wywiedzione ze słowa”
9 marca, sobota , godz. 11.00
Caffe Modjeska, Rynek, wstęp wol-
ny, org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

◊   legnica blues Day   
  „alvon johnson blues band”   
  & „zdrowa woda” 

Gwiazdą tegorocznej edycji 
Legnica Blues Day jest czarno-
skóry wokalista i gitarzysta Alvon 
Johnson. Jonsonowi towarzyszy 
zespół Łukasza Gorczycy. Rodzi-
mą scenę zaprezentuje zespół 
„Zdrowa Woda”. 
9 marca, sobota, godz. 18.00
Kręgielnia Kometa, ul. Neptuna, 
bilety - 35, 45 zł, org. LCK

◊   Spektakl „Dobry   
  wieczór Kawalerski” 

Komedia w gwiazdorskiej obsa-
dzie, rozgrywająca się podczas 
wieczoru kawalerskiego, na 
którym niespodziewanie pojawia 
się omyłkowo wynajęty striptizer.  
Reżyseria: Piotr Nowak. Wystę-
pują: Mateusz Damięcki, Kuba 
Przebindowski, Leszek Lichota, 
Mirosław Zbrojewicz, Andrzej 
Andrzejewski
9 marca, sobota, godz. 19.00
Qubus Hotel, ul. Skarbowa,  
bilety - 60, 70 zł , org. Tick Art

◊   legniczanie znani i lubiani  
Spotkanie z dr Radosławą Janow-
ską-Lascar, tłumaczką i propaga-
torką kultury rumuńskiej
w Polsce, prezeską Stowarzysze-
nia Kobiet „Babiniec”
12 marca, wtorek, godz. 18.00
Rynek 9, sala konferencyjna, wstęp 
wolny, org. TML „Pro Legnica”

◊   Konkurs na palmę   
  wielkanocną 
15 marca, piatek, godz. 17.00
SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca, 
wstęp wolny, org. SDK „Kopernik”

◊   Młodzież Tworzy Musical 
Otwarta próba projektu, pod-
czas której widzowie będą mogli 
zapoznać się z przebiegiem prac 
nad młodzieżowym musicalem 
oraz poznać kulisy przygotowań
16 marca, sobota, godz. 12.00
Akademia Rycerska, wstęp wolny, 
org. Legnicka Młodzieżowa  
Grupa Musicalowa

◊   Matka joanna od aniołów 
Słynne opowiadanie Jarosława 
Iwaszkiewicza w premierowej 
odsłonie spektaklu teatralnego 
reżyserowanego przez Piotra To-
maszuka, szefa Teatru Wierszalin
17 marca, niedziela, 
godz.19.00
Teatr im. H. Modrzejewskiej,  
bilety - 40 zł, org. Teatr im. H. 
Modrzejewskiej

◊   witelon Music Night.   
  Koncert   grupy „Sławek   
  Dudar Quartet” 
19 marca, wtorek, godz. 18.00
Dom Studenta, ul. Mickiewicza, 
wstęp wolny, org. PWSZ

◊   wielkanoc w palmiarni 

Rozstrzygnięcie konkursu na 
ozdoby wielkanocne
22 marca, piątek, godz. 11.00
Palmiarnia, Park Miejski,  
wstęp wolny, org. UM Legnica

◊   bartłomiej Trzos   
  „(Nie) poważne”  
Wernisaż wystawy
22 marca, piątek, godz. 18.00
Galeria Satyrykon, wstęp wolny, 
org. LCK

◊   Koncert  zespołów „bakshish”  
  + „calU” & „riddim band”  
23 marca, sobota, godz. 20.00
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska,  
bilety - 20, 25 zł, org. Klub  
Muzyczny Spiżarnia

◊   Koncert legnickiej   
  Orkiestry Symfonicznej   
  oraz chóru Madrygał 
24 marca, niedziela,  
godz. 18.30
Kościół NSPJ, ul. Sikorskiego,  
wstęp wolny, org. LCK

◊   projekt na pisankę   
  wielkanocną 
Wernisaż pokonkursowej  
wystawy prac dzieci
27 marca, środa, godz. 15.00
SDK „Atrium”, wstęp wolny,  
org. SDK „Atrium”

◊   chleb, śledź i grosz 
Kolejna odsłona imprezy, która 
przywołuje średniowieczny 
obyczaj jałmużniczy, kiedy to 
w Wielki Piątek w legnickich 
klasztorach rozdawano ubogim 
śledzie z beczki, bochenki chleba 
oraz nowe, jednogroszowe 
monety
29 marca, piątek, godz. 13.30
Plac Katedralny, wstęp wolny, org. 
Stowarzyszenie „Kobiety Europy”

SpOrT • TUrYSTYKa

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

◊   Turniej Trójek Koszykarskich   
  OSIr baSKeT ShOw 
9 marca, sobota, godz.11.00
Hala OSiR, ul. Lotnicza, wstęp 
wolny, org. OSiR, Młodzieżowa 
Rada Miasta

◊   przewodnickie   
  Topienie Marzanny 
Wycieczka do Doliny Pałaców  
i Ogrodów Kotliny  
Jeleniogórskiej
10 marca, niedziela
Legnica - Kotlina Jeleniogórska, 
odpłatność - 60, 57, 35 zł, org. PTTK

◊   XVI Mistrzostwa Dolnego  
  Śląska Drużyn Ohp   
  Dziewcząt i chłopców   
  w halowej piłce Nożnej 
23 marca, sobota, godz. 9.00
Hala SP 16, ul. Tatrzańska, ZSO 3, 
ul. Mazowiecka, wstęp wolny 

◊   Siatkówka z faworkami   
  na lotniczej 
23 marca, sobota, godz. 10.00
Hala OSiR, ul. Lotnicza, wpisowe -  
1 zł od zawodnika, org. OSiR

eDUKacja  •  NaUKa 

◊   Otwarta pracownia Sztuki  
6 marca (środa), godz.15.00-
18.00 - „Dookoła świata” 
(malarstwo na tkaninie);  
13 marca (środa), godz.15.00-
18.00 - „geometria w szarości” 
(monotypia); 20 marca 
(środa), godz.15.00-18.00 - 
„zwiastuny wiosny” (suchy 
pastel, farbaolejna); 27 marca 
(środa), godz.15.00-18.00 - 
„wielkanocne pisanki” (batik, 
decoupage)
Otwarta Pracownia Sztuki ,  
ul. Szkolna 7, wstęp wolny,  
org. Galeria Sztuki

◊   biblioteka przyjazna   
  Maluchom  
1-28 marca 
Filie LBP , wstęp wolny, org. LBP

◊   warsztaty w McK 
9 marca (sobota), godz. 
10.10 - „Kartka wielkanocna”. 
warsztaty scrapbookingu dla 
młodzieży i dorosłych; 
23 marca (sobota), godz. 10.10 
- „pisanki”. wiosenne warszta-
ty z decoupage dla dzieci i ich 
rodziców (wpisowe - 5 zł)
godz. 10.00
MCK, ul. Mickiewicza, org. MCK


