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Człowiek nie pogryzł psa, ale za to po nim nie sprząta. To do-
bra, czy zła wiadomość dla mediów? Komuś coś się udało, ktoś 
odniósł sukces, ktoś porządnie pracuje – to z pewnością złe wia-
domości... Nudą wieje. Wszak żelazna zasada dziennikarstwa 
mówi: good news is bad news. W takim razie proponujemy same 
„złe” informacje z życia miasta.

Wpuścili nas w  kanał... za osiągnięcia ekologiczne. Kanał nie 
byle jaki, bo główny publicznej telewizji. Na egzystencjalne pyta-
nie: „Kawa czy herbata” odpowiedź nie padła, ale w Polskę poszła 
wiadomość, że Legnica należy do elity miast przyjaznych środo-
wisku naturalnemu. Kiedyś, za sprawą huty, na naszą ziemię kry-
jącą tablicę Mendelejewa, padały kwaśne deszcze, a noworodki 
przy Jaworzyńskiej z pierwszym wdechem łykały haust siarkowo-
doru. dzisiaj gleba, powietrze i woda są czyste. Miejska zieleń na 
powrót stała się marką Legnicy. Komunalne fi rmy inwestują milio-
ny w odnawialne źródła energii, segregację odpadów, oczyszcza-
nie ścieków, a  recykling śmieci, dzięki wytrwałej edukacji, staje 
się coraz popularniejszy.

Żeby skorupka miała czym na starość trącić, już w przedszkolu 
nasiąka potrzebą segregowania tego, co pozornie już bezuży-
teczne. a te przedszkola po prostu są i chciałyby przyjąć każdego 
malucha. ze świecą szukaj miasta, w którym to się udaje. Świeca 
przyda się też w poszukiwaniu po kraju zawodówek. Likwidowa-
ne niemal wszędzie, na fali wiary w wyższość oświaty oświeconej, 
w Legnicy pozostały. by młodzi mieli fach i nie wystawali w kolej-
kach do pośredniaka, szkoły dające konkretny zawód są unowo-
cześniane. ostatnio na lepsze kształcenie młodych fachowców 
poszły miliony z naszej i unijnej kasy.

ale młodość to nie tylko szkoła. są młodzi, którym chce się 
chcieć służyć i pomagać innym: biednym, chorym, samotnym. są 
wspaniali, skromni, zwyczajnie ratują świat.

Choć to nie wszystkie złe wiadomości tego numeru, pora 
kończyć, najlepiej zagadką: kto pierwszy wetknie kij w szprychy 
rozkręcających się kół porozumienia dla aglomeracji legnickiej? 
Niezbędne szczegóły w numerze.

Porozumienie gmin aglomeracji legnickiej to projekt, mający 
na celu zintegrowanie i  wspólne działanie Legnicy, powia-

tu ziemskiego i ośmiu sąsiednich gmin. Chodzi o ponadlokalne 
przedsięwzięcie, które może ułatwić pozyskiwanie środków z Unii 
europejskiej w perspektywie budżetowej 2014-2020 na realizację 
głównie zadań inwestycyjnych, służących zrównoważonemu roz-
wojowi naszego subregionu.

W połowie marca legnicki Ratusz był miejscem pierwszego spo-
tkania w  tej sprawie z  udziałem szefów samorządów miasta i  po-
wiatu: Tadeusza Krzakowskiego – prezydenta Legnicy, Mieczysława 
Kasprzaka – wójta gminy Chojnów, beaty Castañedy Trujillo – wójta 
gminy Krotoszyce, zdzisława Tersy – wójta gminy Kunice, aleksandra 
Kostunia – wójta gminy Legnickie Pole, alicji sielickiej – burmistrza 
miasta i  gminy Prochowice, Waldemara Kwaśnego – wójta gminy 
Miłkowice, Roberta Chruściela – wójta gminy Ruja i Jana serkiesa – 
burmistrza Chojnowa. 

Przedsięwzięcie doskonale wpisuje się w przedstawianą i  lanso-
waną przez Minister Rozwoju Regionalnego elżbietę bieńkowską 
koncepcję zintegrowanych inwestycji Terytorialnych (ziT) jako in-
strumentu wydatnie zwiększającego możliwości pozyskiwania przez 
samorządy środków unijnych na lata 2014-2020 i służącego realizacji 
zintegrowanej strategii rozwoju danego terytorium ponadlokalnego. 

– dajemy sobie szansę strategicznego rozwoju jako równoprawni 
partnerzy – podkreślił Tadeusz Krzakowski.

inicjatorzy partnerstwa postanowili przygotować wspólną de-
klarację pn. Porozumienie Gmin aglomeracji Legnickiej, określającą 
prawa i obowiązki stron oraz cele i obszary wspólnego działania. do-
kument, który będzie jej towarzyszył – „bank projektów”, wypełni de-
klarację konkretnymi treściami. samorządowcy uznali, że planowane 

do realizacji wspólne przedsięwzięcia powinny dotyczyć np. in-
frastruktury drogowej, komunikacji, infrastruktury przeciwpowo-
dziowej, melioracyjnej i wodno-ściekowej. zintegrowane poczy-
nania prowadzić można również w dziedzinach kultury, edukacji, 
turystyki czy ograniczania emisji do atmosfery dwutlenku węgla. 
im więcej takich projektów, tym więcej szans na ich realizację 
z wykorzystaniem wsparcia unijnego. 

Pierwsze konkretne propozycje już padły. Na przykład: budowa 
południowo-wschodniej obwodnicy miasta jako arterii ważnej dla 
całej struktury komunikacyjnej regionu i alternatywy dla autostrady 
a4, budowa międzygminnych ścieżek rowerowych i  tras turystycz-
nych (historycznych lub przyrodniczych), odbudowa systemów me-
lioracyjno-polderowych, ochrona przeciwpowodziowa terenów za-
budowanych, modernizacja linii kolejowej Legnica – Lubin – Rudna 
– Głogów czy wdrożenie systemu „Jedna taryfa, jeden bilet” w trans-
porcie publicznym LGoM. 

o  kolejnych krokach podejmowanych przez koalicję w  następ-
nym numerze „Legnicy.eu”. 
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 »  Nasz cel to zapewnienie powszechnego dostępu 
do przedszkoli – mówi prezydent Tadeusz Krza-
kowski - Miejski wskaźnik objęcia dzieci wycho-
waniem przedszkolnym wynosi w Legnicy ponad 
86 proc. Jest wyższy od krajowego, tego w wielu 
krajach europejskich, a nawet w Usa. To niewątpli-
we osiągnięcie legnickiego samorządu. W mieście 
działa 14 placówek publicznych i  18 niepublicz-
nych. Uczęszcza do nich w tym roku szkolnym po-
nad 3.300 dzieci. 

 ■ czytaj str. 8

 »  Na wprowadzonych zmianach tegorocznego bu-
dżetu zyskają drogi, ulice i transport. dodatkowe 
środki trafi ą na rozpoczęcie nowej inwestycji – bu-
dowę drogi dojazdowej w rejonie ul. Klubowej. 
zwiększy się pula przeznaczona na wypłatę odszko-
dowań za grunty przejmowane pod przyszłą budo-
wę zbiorczej drogi południowej. Wzrosną nakłady 
na zimowe utrzymanie dróg. będą dodatkowe pie-
niądze na budowę przyrodniczej ścieżki edukacyj-
nej w parku Miejskim.

 ■ czytaj str. 12-13

 »  Jeszcze w tym roku zrealizowana zostanie bardzo 
kosztowna inwestycja na dwukilometrowym odcin-
ku Kaczawy od mostu na ul. Wrocławskiej do base-
nów kąpielowych przy stromej. dno rzeki zostanie 
przy użyciu ciężkiego sprzętu specjalistycznego 
oczyszczone z mułu, żwiru i kamieni. odtworzona 
będzie także regulacyjna zabudowa jej brzegów.

 ■ czytaj str. 17

Legnica i sąsiednie gminy wspólnie sięgną do kieszeni UE
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Justyna Wawrzonkowska za serce i pomoc 
innym ludziom została wyróżniona w XVi 

Miejskiej edycji ogólnopolskiego samo-
rządowego Konkursu Nastolatków „ośmiu 
Wspaniałych” (4 lutego br.). Ta uczennica 

drugiej klasy ii Liceum ogólnokształcącego 
będzie reprezentowała Legnicę w konkursie 
ogólnopolskim w Warszawie.

Justyna Wawrzonkowska: skromna, 
sympatyczna dziewczyna, była wyraźnie 
zaskoczona swym sukcesem w miejskich eli-
minacjach tego prestiżowego konkursu, pro-
pagującego wolontariat. 

– Kiedy pomagam innym, odnajduję w tym 
cząstkę siebie – mówiła wzruszona Justyna. – 
Mocno angażuję się w akcje pomocy niepeł-
nosprawnym, ostatnio w Caritasie. To dodaje 
głębokiego sensu mojemu życiu, a  ja sama 
staję się częścią ich życia. 

Justyna należy do grupy jedenastu legnic-
kich nastolatków, którzy uczestniczyli w  te-
gorocznym konkursie. – Chciałabym, aby jak 
najwięcej młodych ludzi włączało się w dzia-
łalność wolontariatów – dodaje. – Jeden czło-
wiek jest w stanie zmienić świat. 

W Legnicy żyje bardzo wielu młodych ludzi, 
którzy nie są obojętni na los innych, zwłaszcza 
słabszych, będących w potrzebie. Nie wszyscy 
jednak chcą o tym rozmawiać, chwalić się swo-
imi dokonaniami. Uczestnicy konkursu mają 
wiele ze sobą wspólnego. Fascynuje ich to, 
co robią. są skromni, nie lubią rozgłosu. Jedną 
z nich jest Martyna Rodak z trzeciej klasy Gim-
nazjum nr 4. Współpracuje z  Towarzystwem 
Przyjaciół dzieci i stowarzyszeniem „Nadzieja”.

– zostałam tak wychowana – przyznaje 
skromnie gimnazjalistka. – Niepełnosprawni 
są tacy sami, jak my. a za wszystkie nagrody 
wystarczy mi ich uśmiech. 

Komisja pod przewodnictwem adama 
sikorskiego, zastępcy dyrektora Wydziału 
oświaty, Kultury i sportu Urzędu Miasta, wy-
brała sześcioro laureatów, którzy w  czerwcu 

pojadą na zgrupowanie „ośmiu Wspania-
łych” do Rzeszowa. oprócz Justyny Waw-
rzonkowskiej są to: Monika erdman (Gimna-
zjum nr 9 w  zespole szkół integracyjnych), 
aleksandra Pawlik (Vi Lo), sylwia Wójcik (V 
Lo), aleksandra Rowińska (zespół szkół Rol-
niczych) i Paweł Różycki (zespół szkół Tech-
nicznych i ogólnokształcących). 

W konkursie wzięli udział także nastolat-
kowie pełni poświęcenia w pracy dla innych 
ludzi, którym w ocenie jury bardzo niewiele 

brakło, by trafi ć do grona laureatów: alicja 
Carukowska (zespół szkół budowlanych), 
Marzena Michlewicz (Vii Lo), Robert Kozak 
(i  Lo), Martyna Rodak (Gimnazjum nr 4) 
i Gabriela Górniak (Gimnazjum nr 1).

Przewodniczący komisji był wyraźnie 
wzruszony, gdy w Młodzieżowym Centrum 
Kultury opowiadał o wszystkich „Wspania-

łych”. – było dla mnie zaszczytem, że za-
siadałem w  jury i  mogłem was wszystkich 
poznać. swoim przykładem pokazujecie, 
jak można pięknie żyć i  bezinteresownie 
pracować dla innych – mówił sikorski. 

Nasi Wspaniali Debatowało Przedmieście Głogowskie 

aKTUaLNoŚCi i WYdaRzeNia aKTUaLNoŚCi i WYdaRzeNia

Bliżej legniczan i ich spraw

Z mieszkańcami północnej części miasta, obejmującej rejon Piątnicy 
oraz ulic Głogowskiej, słubickiej, struga, Leszczyńskiej, bydgoskiej, 

Poznańskiej i  Pątnowskiej spotkał się (12 marca) prezydent Tadeusz 
Krzakowski. 

dwugodzinne spotkanie w  ramach cyklu „bliżej legniczan i  ich 
spraw” miało miejsce w szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Głogowskiej. 
Wzięło w nim udział kilkudziesięciu mieszkańców. Uczestniczyli też za-
stępcy prezydenta, dyrektorzy wydziałów UM, komendant straży miej-
skiej, policjanci i radni. szkolna sala gimnastyczna była wypełniona po 
brzegi. Mieszkańcy mieli wiele pytań i oczekiwań. 

spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia realizacji wniosków 
zgłaszanych podczas poprzednich konsultacji, przed rokiem. Co się 
zmieniło na lepsze? zgodnie z  postulatami, w  drugim kwartale br. 
wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się i  postoju samocho-
dów w określonych godzinach na odcinku ul. Przemkowskiej. drogo-
wcy ustawili znak informujący o przejściu dla pieszych przy ul. skłodow-
skiej. Usunięto stare słupy energetyczne przy bydgoskiej. była też dobra 
wiadomość dla mieszkańców Pątnowskiej – jezdnia pod wiaduktem 
kolejowym nie jest już zalewana. Problem ten został złagodzony tak-
że pod wiaduktem przy ul. spokojnej. Naprawione zostały dachy i inne 
elementy kamienic komunalnych m.in. przy Głogowskiej. 

Prezydent Krzakowski przypomniał, że likwidacja dzikich wysypisk 
przy Poznańskiej i Lubińskiej została dokonana za nasze, czyli podatni-
ków pieniądze. Tego rodzaju procederu dopuszczają się nieliczni, ale 
nieuczciwi ludzie. zwrócił również uwagę na zabezpieczenia przeciw-
powodziowe kąpieliska Kormoran, które są w należytym stanie i na bie-
żąco monitorowane. dwa lata temu kąpielisko zostało zalane, bo w są-
siednich miejscowościach wykonano przekopy w rozlewiskach, a woda 
z nich wtargnęła na Kormoran. 

Gospodarz miasta przedstawił zrealizowane i planowane inwesty-
cje. Te ważne i oczekiwane, to remont ul. Jaworzyńskiej, zakończona 
modernizacja oczyszczalni ścieków, tegoroczna budowa monitoringu 
miejskiego czy rozpoczynająca się w 2013 r. budowa zintegrowanego 
systemu kierowania ruchem. 

– W tym roku zakończymy remont wieży św. Jadwigi ze słynną zielo-
ną komnatą w zamku Piastowskim. zostanie ona udostępniona miesz-
kańcom i turystom – zapowiedział prezydent. – została także wybra-
na fi rma, która zbuduje skatepark. Przedstawiła ona najkorzystniejszą 
ofertę. obiekt, jeden z najnowocześniejszych tego typu w kraju, ma być 
gotowy z końcem lipca.

od dłuższego już czasu podczas spotkań konsultacyjnych bardzo 
wiele uwagi poświęcane jest „rewolucji śmieciowej”. zastępca prezy-
denta Jadwiga zienkiewicz omówiła nowe zasady gospodarowania 
odpadami. Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań. 

– Jak będzie po zmianach na ogródkach działkowych – pytała starsza 
pani. Kto ma składać deklaracje? Jadwiga zienkiewicz poinformowała, 
że niebawem odbędzie się spotkanie z prezesami ogródków i wszystkie 
sprawy zostaną dokładnie omówione. – a gdy ktoś nie będzie segrego-
wał śmieci, czy poniesie jakieś sankcje? – dopytywali mieszkańcy. – Co 
będzie, gdy ktoś nie złoży deklaracji?

– Kto nie będzie segregował, zapłaci drożej – podkreślił prezydent. – 
Prędzej czy później wszyscy, którzy nie zastosują się do przepisów usta-
wowych zostaną ujawnieni. Żeby udało się wdrożyć nowe rozwiązania, 
potrzeba naszej wspólnej, obywatelskiej odpowiedzialności i uczciwo-
ści. 

Mieszkańcy mieli pewne uwagi do pracy straży Miejskiej. Jej ko-
mendant, Mirosław Giedrojć zapewnił: – strażnicy muszą interwenio-
wać, gdy zostaną wezwani. Trzeba do nas dzwonić i informować. Jeżeli 
patrol nie przyjedzie, proszę to zgłosić do mnie. Wszystkie zgłoszenia 
i skargi mieszkańców są nagrywane. 

Na co jeszcze wskazywali mieszkańcy? Między innymi na zły stan uli-
cy szczytnickiej i brak chodników. zbyt szybko i niebezpiecznie jeżdżą 
tam kierowcy. Potrzebne są częstsze patrole policyjne.

Młodzi legniczanie o wielkich sercach i wrażliwych umysłach

Kolejne spotkanie konsultacyjne prezydenta Legnicy zaplanowa-
ne jest na 16 bm. Odbędzie się w  Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 przy ul. Radosnej o  godz. 17, a  jego uczestnikami będą miesz-
kańcy rejonu al. Rzeczypospolitej oraz osiedli Bielany i  Słoneczne. 
Poniżej przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z tego rejonu.

st. sierż. Karolina Wójcik
dzielnicowa rejonu IX

tel. 76 87618 18

st. post. Dorota Gbiorczyk-Wac
dzielnicowa rejonu XII

tel. 76 87618 18

Ulice: astronomiczna, biała, biegunowa, bystra, Ciołkowskiego, Galileusza, 
Heweliusza, Horyzontalna, Gagarina, Miarki, Malczewskiego, Piłsudskiego, 
słoneczna, łagodna, strojna, Śpiewna, Ciepła, Radosna, al. Rzeczypospolitej, 
Świerkowa, ogrodowa, Góralska, Kasprowicza, strzelecka, Wały bielańskie, 
broniewskiego, Kryniczna, zalotna, sielanka, srebrna, skoczna, złota, Pro-
mienna, Miła, Cicha, swojska, Wesoła, Niklowa, Cynkowa, Kręta, Kaczawska, 
Nad skarpą, Fabryczna, szczęśliwa.

Ulice: astrów, armii Ludowej, bartnicza, bławatkowa, brzoskwiniowa, bielańska, 
bystra, Chabrowa, Chłopska, Chyły, Cedrowa, Czerwonych maków, daktylowa, 
dębowa, Filtrowa, Fiołkowa, Gniewomierska, Goździkowa, Graniczna, Groszko-
wa, Gumińskiego, Hodowców, Jaśminowa, Jodłowa, Karlińskiego, Kaskady, Ker-
tyńskiego, Klonowicza, Konwaliowa, Kosiarzy, Kosmonautów, Kwiatkowskiego, 
Langiewicza, Liliowa, Limbowa, Makowa, Malwowa, Miejska, Miśka, Morelowa, 
Mostowa, Myrka, Myśliwca, Nasienna, Niezapominajek, Nowodworska, Nowo-
wiejska, okrężna, olszewskiego, ołowiana, opolska, orzechowa, Palmowa, Pia-
skowskiego, Pierwiosnków, Pigwowa, Podchorążych, Podmiejska, Poligonowa, 
Południowa, Poprzeczna, Pszeniczna, Rumiankowa, al. Rzeczypospolitej (87-133), 
sadownicza, skrajna, sobieskiego, solińska, sosnowa, sportowców, spółdzielcza, 
staszica, stokrotek, storczykowa, Topolowa, Transportowa, Tulipanowa, Warzyw-
na, Wiązowa, Wiejska, Wielogórska, Wiśniowa, Wierzbowa, Wysockiego, zagrodo-
wa, zamiejska, ziarnika, zielna, złocieniowa, schumana.
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w „Kawie czy herbacie?”

Potwierdzeniem ekologicznych osiągnięć samorządu są przyznane w ostatnich 
latach ogólnopolskie tytuły, nagrody i wyróżnienia. W 2003 r. był to tytuł „Gmina 
przyjazna środowisku”, który przez kolejne dwa lata przedłużano. W 2007 r. miasto 
zostało uhonorowane tytułem „Mecenasa Polskiej Ekologii”, a w latach 2008 
i 2009 – Europejską Nagrodą Ekologiczną. W latach 2011-2012 Legnica dwukrotnie 
otrzymała prestiżowy tytuł „Powiat przyjazny środowisku”, przyznawany w Na-
rodowym Konkursie Ekologicznym Przyjaźni Środowisku, organizowanym pod 
patronatem Prezydent RP Bronisława Komorowskiego. W tym samym konkursie 
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zostało wyróżnione tytułem 
„Mecenasa Polskiej Ekologii”, a Młodzieżowe Centrum Kultury – wieloletni organi-
zator Ogólnopolskiego Konkursu „Ekopiosenka” – tytułem „Promotora Ekologii”.

Prezydent Tadeusz Krzakowski w 2011 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP powoła-
nie na członka Narodowej Rady Ekologicznej II kadencji.

eKoLoGia

Legnica, jako miasto przyjazne środowi-
sku, była (7 marca br.) bohaterem po-

pularnego programu śniadaniowego TVP1 
„Kawa czy herbata?”. Widzowie obejrzeli 
nakręcone w  naszym mieście felietony 
na temat edukacji ekologicznej i segrega-
cji odpadów. Kamery telewizji publicznej 
śledziły ekologiczne zajęcia w  legnickim 
MCK, ekobibliotece i  zespole szkół inte-
gracyjnych. sfi lmowały też legnickie skła-
dowisko odpadów i specjalistyczny sprzęt 
do ich segregacji. autorzy programu 
zaprosili do porannej rozmowy prezesa 
LPGK, Józefa Wasinkiewicza i  prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego. 

– od lat należymy do elitarnego klubu li-
derów polskiej ekologii – podkreślał prezy-
dent. – Legnica jest jednym z dużych miast 

w  kraju, któremu w  ostatnich latach udało 
się wyeliminować lub wydatnie zminimali-
zować podstawowe zagrożenia ekologiczne. 

skuteczna realizacja kompleksowego pro-
gramu ochrony środowiska naturalnego 
przyniosła bardzo wyraźne efekty w sferze 
gospodarki odpadami komunalnymi, go-
spodarki wodno-ściekowej, ochrony po-
wietrza atmosferycznego, zieleni miejskiej 
czy gleby. Miasto systematycznie pozy-

skuje środki na selektywną zbiórkę odpa-
dów komunalnych, budowę infrastruktury 
drogowej, inwestycje związane z  ochroną 
przeciwpowodziową, prowadzimy termo-
modernizację obiektów oświatowych, edu-
kację ekologiczną, konserwację pomników 
przyrody i cennych starodrzewów.
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Ekologiczna Legnica
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LPGK zbuduje nową sortownię odpadów

Jeszcze do 19 kwietnia br. 
w  spółdzielczym domu Kultury 
„atrium” w  Legnicy przy ul. Po-
morskiej 19 potrwa kwalifi kacja 
wojskowa, prowadzona przez 
powiatową komisję lekarską. 

obowiązkowi zgłoszenia się 
do wojskowej kwalifi kacji podle-
gają mężczyźni, obywatele pol-
scy urodzeni w  1994 roku oraz 
w  latach 1989-1993, którzy do-
tychczas nie stawali do kwalifi -
kacji, zameldowani w Legnicy na 
pobyt stały lub czasowy trwający 
ponad trzy miesiące.

Przed powiatową komisją le-
karską muszą się stawić także 
kobiety urodzone w latach 1989-
1994, posiadające kwalifi kacje 
przydatne do czynnej służby woj-
skowej, które w  roku 2012/2013 
kończą naukę w  szkołach me-
dycznych i weterynaryjnych oraz 
na kierunkach psychologicznych.
Komisja wzywa również osoby, 
które ukończyły 18. rok życia 
i zgłosiły się na ochotnika do woj-
ska, jeśli nie posiadają określonej 
kategorii zdolności do pełnienia 
czynnej służby.

Gmina przyjazna środowisku 
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej otrzymało 4 mln 740 tys. zł 
unijnej dotacji na budowę sortowni odpa-
dów komunalnych. Koszt inwestycji wyniesie 
9 mln 170 tys. zł. sortownia rocznie przera-
biać ma ponad 10 tys. ton odpadów. 

złożony przez LPGK wniosek do Regional-
nego Programu operacyjnego Wojewódz-
twa dolnośląskiego na „budowę sortowni 
odpadów komunalnych w  Legnicy przy ul. 
Rzeszotarskiej” został wysoko oceniony przez 
Urząd Marszałkowski. zarząd Województwa 
pozytywnie rozpatrzył tylko sześć projektów 
aplikujących o dofi nansowanie. 

obiekt powstanie na składowisku odpa-
dów Komunalnych, które w  minionym roku 
uzyskało status regionalnej instalacji odpa-
dów komunalnych (tzw. RiPoK). obecnie na 
terenie przyszłej sortowni mieści się zaplecze 
techniczne, służące jako magazyn surow-
ców wtórnych. Prace rozpoczną się w  tym 
roku, a ich zakończenie przewidziane jest na 
koniec kwietnia 2014 r. Gotowy jest projekt 
techniczny i pozwolenie na budowę.

Legnickie składowisko już od lat ma pozy-
tywne doświadczenia z segregacją odpadów. 
Wcześniej posiadało sortownię mechaniczną, 
która oddzielała od siebie poszczególne frak-
cje odpadów zmieszanych. LPGK również od 
lat odbiera śmieci posortowane już w odpo-
wiednich pojemnikach przez samych miesz-
kańców – oddzielnie szkło, makulatura i pla-
stik. Takie odpady były i  są automatycznie 
belowane i  odsprzedawane kontrahentom 
jako surowce wtórne. stara i nowa sortownia 
będą się uzupełniały i  współpracowały ze 
sobą. 

Hala nowego zakładu będzie wyposa-
żona w  instalacje ogrzewcze, wentylacyjne 
i  elektryczne, zaplecze sanitarne i  – co naj-
ważniejsze – w linię sortującą wraz z kabiną 
sortowniczą prasy belującej, a także w pojaz-
dy techniczne. Pracować tam będzie 10 osób.

do sortowni trafi ą selektywnie zbierane 
surowce wtórne: szkło, papier, tektura, two-

rzywa sztuczne, tkaniny itd. Ta inwestycja 
idealnie wpisuje się w nowy system gospoda-
rowania odpadami komunalnymi w Legnicy. 

dzięki sortowni mniej odpadów trafi  na 
składowisko. Kolejny zysk to uzyskanie przez 
gminę wyższego poziomu recyklingu, a co za 
tym idzie – uniknięcie płacenia kar wynikają-
cych z  unijnych dyrektyw. istotny jest także 
czynnik społeczny, czyli stworzenie nowych 
miejsc pracy. 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej, które jest właścicielem składo-
wiska przy ul. Rzeszotarskiej, od lat inwestuje 
znaczne środki w  nowoczesne technologie 
i  sprzęt, by sprostać najwyższym normom 

ochrony środowiska oraz krajowym i  euro-
pejskim standardom gospodarki odpadami 
komunalnymi. Planowana budowa sortowni 
jest jednym z wielu takich przykładów. dzięki 
tej strategii nasze składowisko należy do naj-
nowocześniejszych nie tylko w regionie. 

  DO WOJA  DO WOJA  DO WOJA  
     MARSZ      MARSZ 

Przypomnijmy pozostałe ważne 
inwestycje. W 2010 r. na składowisku 
powstała nowoczesna i  proekolo-
giczna kompostownia. Jej budowa, 
wraz z  maszynami, kosztowała po-
nad 11 mln 300 tys. zł. W  paździer-
niku minionego roku otwarto tam 
magazyn selektywnej zbiórki takich 
odpadów, jak baterie oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i  elektronicz-
ny. inwestycja fi nansowana przez 
LPGK pochłonęła około 600 tys. zł. 

spółka rozpocznie niebawem ko-
lejne bardzo ważne dla środowiska 
inwestycje. Na składowisku powsta-
nie stacja Kruszenia odpadów bu-
dowlanych i  Rozbiórkowych. W  ra-
mach modernizacji kompostowni 
zbudowane będą trzy hale dla sześciu 
pryzm kompostowych. zainstaluje się 
też biofi ltry do oczyszczania powietrza 
i neutralizowania przykrych zapachów. 

brak imiennego wezwania 

nie zwalnia osób podlegających 

kwalifi kacji wojskowej z obowiąz-

ku stawienia się przed komisją 

w podanym terminie i miejscu. 

Prawną podstawę nałożonych 

obowiązków stanowi Rozporzą-

dzenie Ministra spraw Wewnętrz-

nych i administracji oraz Ministra 

obrony Narodowej z  4 grudnia 

2012 r. w sprawie przeprowadze-

nia kwalifi kacji wojskowej w 2013 

r. (dz. U. z 2012 r. poz. 1358). 

o rzeczywistej, ogromnej skali 
spraw, jakie mieszkańcy mają do 
załatwienia w Urzędzie Miasta 
Legnicy, dobitnie świadczy ilość 
wydawanych przez magistrackich 
urzędników w ciągu roku decyzji ad-
ministracyjnych. dotyczą one m.in. 
pozwoleń na budowę, zgody na wa-
runki zabudowy, zamiany użytkowa-
nia wieczystego na prawo własności, 
spraw fi nansowych, podatkowych 
i dziesiątków innych. Każda taka 
decyzja wymaga nie tylko złożenia 
przez zainteresowanego wymaga-
nych dokumentów, ale ich gruntow-
nej analizy pod kątem zgodności 
z prawem i wydania postanowienia 
w odpowiednim terminie. 

W minionym, 2012 r. w wydziałach 
Urzędu Miasta wydano aż 71.075 
takich dokumentów (rok wcześniej 
było ich 60.797, a w 2011 r. – 55.748). 
Przyrost jest ogromny i w ciągu 
dwóch lat przekracza 15 tysięcy. 

Każdego roboczego dnia 2012 
r. w ratuszu wydawano 282 decy-
zje administracyjne. Wymaga to 
wielkiego zaangażowania i profesjo-
nalizmu kadry urzędniczej. Naj-
więcej powstawało ich w Wydziale 
Finansowym (38.317) i Wydziale 
spraw obywatelskich (29.921). spo-
śród wszystkich wydanych decyzji 
zaledwie 26, czyli 0,037 proc. zostało 
uchylonych i przekazanych do po-
nownego rozpatrzenia. Te ostatnie 
wielkości wystawiają bardzo dobre 
świadectwo rzetelnego i zgodnego 
z prawem działania urzędników. 

282 decyzje administracyjne 
każdego dnia 2012 roku

T. Krzakowski: - Nasz cel to zapewnienie powszechnego dostępu do przedszkoli

Chcemy przyjąć 
            każdego malucha
W  Legnicy mieszka 3.940 dzieci w wieku 

przedszkolnym, a  więc od 3 do 6 lat. 
Choć do 1 września daleko, większość rodzi-
ców już teraz myśli o posłaniu swych pociech 
do przedszkoli. 2 kwietnia w mieście ruszył już 
po raz piąty otwarty elektroniczny nabór do 
przedszkoli publicznych. doświadczenia z po-
przednich lat dowodzą, że jest to rozwiązanie 
bardzo dogodne i wysoko oceniane zarówno 
przez rodziców, jak i pracowników oświaty.

do 26 kwietnia przez internet legnicza-
nie mogą dokonać wyboru placówki, wy-
pełnić i  złożyć „Kartę zgłoszenia dziecka 
do przedszkola”. Można wybrać maksymal-
nie trzy placówki: pierwszego, drugiego 
i  trzeciego wyboru. osoby, które nie mają 
dostępu do internetu, mogą zapisać swoje 
dziecko osobiście w przedszkolu pierwsze-
go wyboru. Rodzice kontynuujący wycho-
wanie przedszkolne swych dzieci składają 
„Kartę zapisu potwierdzającą kontynuację 
pobytu dziecka w przedszkolu” w placów-
ce, do której dziecko uczęszcza.

Nabór dzieci do oddziałów zerowych pię-
ciogodzinnych, funkcjonujących w  przed-

szkolach i  szkołach podstawowych, nadal 
odbywa się w  formie tradycyjnej. ozna-
cza to, że rodzic chcący zapisać dziecko 
do takiego oddziału, powinien osobiście 
zgłosić się do odpowiedniej placówki. 
Termin upływa 10 kwietnia.

– Nasz cel to zapewnienie powszech-
nego dostępu do przedszkoli – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski - Miejski 
wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem 
przedszkolnym wynosi w Legnicy po-
nad 86 proc. Jest wyższy od krajowego, 
tego w wielu krajach europejskich, a na-
wet w  Usa. To niewątpliwe osiągnięcie 
legnickiego samorządu. W  mieście dzia-
ła 14 placówek publicznych i  18 niepu-
blicznych. Uczęszcza do nich w tym roku 
szkolnym ponad 3.300 dzieci.

do każdego dziecka z  przedszkola 
niepublicznego miasto dopłaca 75 proc. 
stawki obowiązującej w  placówkach pu-
blicznych. łącznie na funkcjonowanie 
przedszkoli w  Legnicy z  budżetu miasta 
wydamy w tym roku ok. 20,5 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące elektronicznego naboru do przedszkoli znaleźć 
można na stronie internetowej urzędu miasta www.legnica.eu w  zakładce „Przed-
szkola-nabór”. Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielają także wszystkie legnickie 
przedszkola publiczne.

Zerowe oddziały pięciogodzinne: Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 
14a, Miejskie Przedszkole nr 18, ul. Staff a 6, Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna 20 a, SP 
Nr 2, ul. Głogowska 50, SP Nr 4, ul. Piastowska 3, SP Nr 6, Al. M. J. Piłsudskiego 3, SP Nr 9, ul. 
Krzemieniecka 1 oraz ul. Marynarska 31, SP Nr 10, ul. Jaworzyńska 47, SP Nr 16, ul. Tatrzań-
ska 9, SP Nr 18, ul. Grabskiego 5, SP Nr 19, al. Rzeczypospolitej 129, Zespół Szkół Integracyj-
nych, ul. Wierzyńskiego 1, Zespół Szkół Muzycznych, ul. Chojnowska 2.

Ilość, znaczy 
też jakość
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Legnica posiada znacznie bogatszą od in-
nych miast subregionalnych bazę szkół 

zawodowych. zgodnie z prowadzoną od lat 
polityką oświatową miasta, nakierowaną na 
potrzeby rynku pracy, placówki te nie były 
w  przeszłości likwidowane. dysponując od-
powiednim, dobrze rozwiniętym zapleczem, 
kadrą szkoleniową i atrakcyjną ofertą eduka-

cyjną w  różnych branżach, miasto przystą-
piło do projektu pn. „Modernizacja centrów 
kształcenia zawodowego na dolnym Śląsku”, 
dofi nansowanego ze środków Unii europej-
skiej. Już w lutym 2008 r. prezydent Legnicy 
podpisał list intencyjny, deklarując wolę przy-
stąpienia do programu, natomiast w styczniu 
2009 r. – umowę partnerską pomiędzy woje-

wództwem dolnośląskim a  zainteresowa-
nymi powiatami.

W  tym roku projekt dobiegł końca. 
Miał on na celu utworzenie racjonalnej 
sieci centrów kształcenia zawodowe-
go o  charakterze subregionalnym oraz 
modernizację bazy dydaktycznej szkół 
zawodowych w  ramach siedmiu branż 
kształcenia w  Legnicy. Każde z  centrów 
powstawało na bazie już istniejących 
szkół i  ośrodków kształcenia, posiadają-
cych zaplecze praktycznej nauki zawodu 
i odpowiednią kadrę. Ustalono, że w Le-
gnicy szczególnie rozwijane i doposażo-
ne będzie szkolenie zawodowe w  spe-
cjalnościach: budowlanej, mechanicznej 
(samochodowej), informatycznej, elek-
tro-energetycznej i  turystycznej. Centra 
powstały w zespole szkół budowlanych, 
zespole szkół elektryczno-Mechanicz-
nych (dla dwóch specjalizacji – elektro-
energetycznej i  informatycznej), w  ze-
spole szkół Przemysłu spożywczego 
(branża gastronomiczna) i  Centrum 
Kształcenia Praktycznego, które jako je-
dyne w województwie dolnośląskim po-
siada pracownię z branży mechatronicz-
no-elektronicznej.

W  sprzęt technodydaktyczny doposa-
żone zostały pracownie w: zespole szkół 
Rolniczych (branża budowlana w  zawo-
dzie technik geodeta), zespole szkół elek-
tryczno-Mechanicznych i Centrum Kształce-
nia Praktycznego (branża mechatroniczna), 
Centrum Kształcenia Praktycznego (branża 
elektroenergetyczna i  samochodowa), ze-
spole szkół ekonomicznych (branża tury-

Renesans 
zawodówek

Dobry fach w rękach na czas kryzysu receptą dla młodych legniczan styczno-hotelarska) i zespole szkół samocho-
dowych (branża samochodowa). 

W  efekcie realizacji tego programu baza 
legnickich szkół zawodowych wzbogaciła 
się o  43 pracownie, spełniające standardy 
egzaminacyjne konkretnych zawodów. od 
niedawna nasze zawodówki wyposażone są 
w  najnowocześniejszy sprzęt o  wartości po-
nad 7 mln 900 tys. zł. Miasto z własnych środ-
ków przeznaczyło na ten cel ok. 1 mln 300 tys. 
zł. Unia europejska poniosła 70 proc. kosztów, 

Marszałek Województwa dolnośląskiego 
i budżet miasta – po 15 proc.

skala innowacyjności i  nowoczesności 
wkraczających właśnie do legnickich szkół 
zawodowych jest doskonałą wiadomością dla 
tegorocznych absolwentów gimnazjów. Już 
od 28 marca mogą oni wybierać poprzez na-
bór elektroniczny placówki, w których zechcą 
kontynuować naukę. oferta, jaką obecnie 
dysponuje legnickie szkolnictwo zawodowe, 
z pewnością stanie się dla nich atrakcyjna. 

edUKaCJa edUKaCJa

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Zespół Szkół Elektryczno-MechanicznychCentrum Kształcenia Praktycznego Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Kształcenia Praktycznego
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Czesław Kozak Honorowym Obywatelem Miasta, Oddział TPD laureatem Nagrody Miasta, 5 osób z odznaką „Zasłużonego dla Legnicy”, 
zmiany w budżecie na 2013 r. przyjęte

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Na swej marcowej sesji (25.03.2013 r.) 
Rada Miejska Legnicy przyjęła zdecydo-
waną większością głosów m.in. uchwałę 
dotyczącą regulaminu korzystania z  par-
ków, skwerów i  zieleńców. Podkreślano, 
że posłuży on dbałości o  bezpieczeństwo 
odpoczywających wśród zieleni mieszkań-
ców, wskazując jednocześnie na zacho-
wania niedopuszczalne w  takim miejscu. 
Rada przyjęła stawki opłaty za korzystanie 
z  przystanków komunikacyjnych, zmia-
ny w  Wieloletniej Prognozie Finansowej 
i  dotyczące budżetu miasta na 2013 rok. 
odrzuciła propozycję wyboru radnego sła-
womira skowrońskiego na funkcję jej wice-
przewodniczącego. 

Zmiany w tegorocznym budżecie

Prezydencki projekt zmian budżetu mia-
sta na rok 2013 został przyjęty 22 głosami, 
przy dwóch wstrzymujących się. Planowa-
ne dochody budżetowe wzrosną o  nieba-
gatelną kwotę 14.046.958,51 zł. o tyle samo 
zwiększą się miejskie wydatki. Większe 
wpływy wynikają m.in. z zadeklarowanego 
przez Ministra Finansów wzrostu subwencji 
ogólnej o  ok. 130 tys. zł, darowizn (ponad 
28 tys. zł), różnych dochodów (ponad 2,5 
mln zł), zewnętrznych dotacji na projekty 
edukacyjne (ok. 30 tys. zł), głównie jednak 
– z planowanych wpływów z tytułu opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi od 1 lipca do końca 2013 r. Ta kwota 
wynika z  analiz opartych na założeniu, że 
absolutna większość należnych gminie tzw. 
opłat śmieciowych wpłynie do jej kasy. Jest 
to optymistyczna kalkulacja, przyjmująca, że 

mieszkańcy wywiążą się z nowego obowiąz-
ku. Wpływy będą w całości przeznaczane na 
wdrożenie nowego systemu gospodarki od-
padami. 

Na wprowadzonych zmianach budżetu 
zyskają drogi, ulice i  transport. dodatkowe 
środki trafi ą na rozpoczęcie nowej inwesty-
cji – budowę drogi dojazdowej w rejonie ul. 
Klubowej. zwiększy się pula przeznaczona 
na wypłatę odszkodowań za grunty przejmo-
wane pod przyszłą budowę zbiorczej drogi 
południowej. Wzrosną nakłady na zimowe 
utrzymanie dróg w  mieście. zyska Gminny 
Program Profi laktyki Rozwiązywania Proble-
mów alkoholowych i  Przeciwdziałania Nar-
komanii. dodatkowe pieniądze zostaną prze-
znaczone na budowę przyrodniczej ścieżki 
edukacyjnej w Parku Miejskim, jako kolejnego 
etapu infrastrukturalnej i społecznej rewitali-
zacji zabytkowego parku. 

Na zmianach zyska również ok. 2.500 pra-
cowników gminnych placówek i  jednostek 
organizacyjnych. Prezydent już w  ubie-
głym roku zapowiadał, że jeśli pozwoli na 
to sytuacja budżetowa, to wzrosną płace 
osób zatrudnionych we wszystkich gmin-
nych jednostkach, jednak bez wyróżniania 
jakiejkolwiek z grup, gdyż tak jest uczciwe 
i  sprawiedliwe. Na ten cel będzie można 
przeznaczyć ok. 2 mln zł. o wysokości indy-
widualnych kwot decydować będą dyrekto-
rzy jednostek. 

Miasto honoruje, nagradza i wyróżnia

Rada Miejska tytuł „Honorowego oby-
watela Miasta Legnicy” nadała Czesławo-
wi Kozakowi. Finansową Nagrodą Miasta, 

w  wysokości 15 tys. zł, wyróżniła oddział 
Miejski Towarzystwa Przyjaciół dzieci, 
a  pięciu legniczanom przyznała odznaki 
„zasłużonego dla Legnicy”. 

Czesław Kozak (1941-2012) był wybit-
nym nauczycielem, doktorem nauk pedago-
gicznych, działaczem samorządowym i spo-
łecznym, człowiekiem o wielkich zasługach 
dla Legnicy i ziemi legnickiej.

z  naszym miastem związał się w  roku 
1963. Pracował w  szkołach podstawowych 
i liceach, a także w pionie oświatowym Urzę-
du Miasta. edukacja i oświata stanowiły jego 
wielką pasję zawodową. W latach 1981-1989 
był wykładowcą, adiunktem i kierownikiem 
zakładu Pedagogiki i  Psychologii w  legnic-
kim Centrum doskonalenia Nauczycieli oraz 
w legnickim oddziale instytutu Kształcenia 
i  doskonalenia Nauczycieli w  Warszawie. 
sprawował również funkcję dyrektora Woje-
wódzkiego ośrodka Metodycznego, a także 
w  latach 2002-2007 szereg odpowiedzial-
nych uczelnianych stanowisk w  Wyższej 
szkole Menedżerskiej w Legnicy.

Już od 1965 roku był związany także 
z działalnością publiczną, jako radny Powia-
towej i Miejskiej Rady Narodowej. od chwili 
odrodzenia się wolnego samorządu tery-
torialnego brał aktywny udział w  pracach 
Rady Miejskiej Legnicy, a w latach 1995-1997 
pełnił funkcję Wiceprezydenta Miasta od-
powiedzialnego za sferę oświaty, kultury 
i  sportu. W  okresie 1990-2006 sprawował 
mandat radnego, będąc jednocześnie w la-
tach 2002-2006 Przewodniczącym Rady. 
Ponownie w Radzie Miejskiej zasiadł w roku 
2010. Tego mandatu nie mógł już wypełnić 
do końca.

za osiągnięcia w działalności zawodowej 
i społecznej Czesław Kozak odznaczony zo-

stał m.in. Krzyżem Kawalerskim orderu od-
rodzenia Polski, Medalem Komisji edukacji 
Narodowej, a  także odznaką „zasłużonego 
dla Legnicy”.

W tym roku, po wcześniejszych zmianach 
w  statucie Miasta, po raz pierwszy laure-
atem miejskiej nagrody została organizacja 
pożytku publicznego - oddział Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci. Pracuje w  Legnicy 
od 1945 r., a  obecnie jest największym od-
działem szczebla powiatowego w  Polsce. 
zrzesza blisko 1.500 działaczy w  wielu śro-
dowiskach. Jego ogniwa funkcjonują we 
wszystkich szkołach. organizacja konkursów 
plastycznych, fotografi cznych, turniejów 
wiedzy, akcji charytatywnych - to tylko nie-
które z  form pracy podejmowanych przez 
TPd. stowarzyszenie realizuje wiele działań 
profi laktycznych na rzecz społeczności lo-
kalnej. Mowa tu m.in. o edukacji ekologicz-
nej (konkurs „Chrońmy Przyrodę ojczystą”), 
patriotycznej („Moja Mała ojczyzna”) oraz 
zdrowotnej („Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”). 

specjalnością legnickiego oddziału jest 
organizowanie czasu wolnego oraz wypo-
czynku dzieciom i młodzieży, rozwijanie ich 
zainteresowań. dzięki temu 500 dzieci rocz-
nie korzysta z kolonii letnich. ze szczególną 
troską TPd odnosi się do dzieci z  ubogich 
rodzin oraz niepełnosprawnych, udzielając 
im wsparcia materialnego, często w postaci 

żywności. Jedyna w  regionie masowa im-
preza dla niepełnosprawnych funkcjonuje 
z inicjatywy TPd. Jest nią Legnicka Paraolim-
piada, która w 2012 roku doczekała się jubi-
leuszowej, X edycji. 

Wszystkim dzieciom z Legnicy znana jest 
akcja charytatywna „Uśmiech pod choinkę”. 
zabawy mikołajkowe i  integracyjna wigilia 
TPd przyciąga setki chętnych do wspólnej 
zabawy. akcja angażuje społeczność całego 

regionu i przedstawicieli różnych środowisk: 
samorządu, mediów, instytucji i prywatnych 
przedsiębiorców. 

Każdego roku widoczny jest rozwój sto-
warzyszenia. Podejmowane są nowe inicja-
tywy, wychodzące naprzeciw potrzebom 
dzieci, a  jednocześnie promujące Legnicę. 
organizacja jest laureatem wielu ogólnopol-
skich nagród i wyróżnień. 

osoby wyróżnione przez Radę Miejską 
odznaką „zasłużonego dla Legnicy”:

Ksiądz Tomasz Filipek - katecheta w ze-
spole szkół budowlanych, opiekun duchowy 
Wspólnoty osób Niepełnosprawnych im. 
ojca Pio przy parafi i św. Trójcy. Koordynuje 
i propaguje działania na rzecz osób niepeł-
nosprawnych, inicjuje spotkania integracyj-
ne, pielgrzymki i wycieczki krajoznawcze. 

Tadeusz Jasiński - pracownik Galerii 
sztuki, bardzo zaangażowany w  realizację 
projektów wystawienniczych Festiwalu 
srebra, satyrykonu, Przeglądu Malarstwa 
Młodych „Promocje” i  organizację Wielkiej 
orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpra-
cuje również przy organizacji specjalnych 
ekspozycji w miastach partnerskich Legnicy.

Krystyna Kunecka - działa w  Legnic-
kim Towarzystwie społeczno-Kulturalnym, 
którym kierowała  przez ostatnie 15 lat. od 
wielu lat skutecznie i  z  pasją popularyzuje 
muzykę klasyczną. Współorganizuje Mię-
dzynarodowy Festiwal „Legnickie Wieczory 
organowe”, ogólnopolski Turniej Chórów 
„Legnica Cantat”, Legnickie Conversatorium 
organowe. zabiegała o środki fi nansowe na 
organizację imprez, działalność wydawniczą 
i fonografi czną. 

Siostra Emilia Danuta Stebel - dyrektor 
Centrum opiekuńczo–Wychowawczego 
zgromadzenia sióstr Świętej elżbiety. dzięki 
umiejętnościom organizacyjnym i  społecz-
nym uczyniła prowadzony dom dziecka 
jedną z  najlepszych tego typu placówek 
w  kraju. Pomysłodawczyni stworzenia ho-

stelu dla nieletnich matek z  dziećmi. byli 
wychowankowie mogą zawsze liczyć na jej 
wsparcie i pomoc.

Sławomir Śledź - utytułowany zawodnik 
trójboju siłowego i wyciskania, reprezentu-
je ognisko TKKF „Śródmieście”. W  swojej 
karierze sportowej zdobył 33 medale na 
Mistrzostwach Polski Juniorów i seniorów, 
w tym 23 złote, a także 13 medali w Mistrzo-
stwach Świata i europy. 

Pobieranie, wypełnianie i  skła-
danie deklaracji dotyczących opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi jest procedurą, która 
pojawiła się po raz pierwszy. Wielu 
właścicieli nieruchomości ma z  tym 
pewne problemy. dlatego osoby, 
które nie zdążyły złożyć deklaracji 
w marcu, mogą to uczynić ostatecz-
nie jeszcze w  kwietniu. Jeśli jednak 
ktoś całkowicie uchyli się od tego 
ustawowego obowiązku, zostanie 
wobec niego wdrożone postępowa-
nie zakończone decyzją administra-
cyjną określającą wysokość opłaty. 

W deklaracji należy wskazać licz-
bę osób zamieszkujących lokal oraz 
zaznaczyć, czy wyrzucane śmieci 
będą segregowane, czy też nie. do 
Urzędu Miasta wpłynęło w  marcu 
4 tys. takich dokumentów. 

Przypomnijmy. osobiście de-
klaracje śmieciowe składają wła-
ściciele domów jednorodzinnych. 
W imieniu spółdzielców obowiązek 
ten przechodzi na zarządy spół-
dzielni. Właściciele nieruchomości 
zamieszkujący we wspólnotach 
mieszkaniowych mogą je składać 
samodzielnie w  przypadku wspól-
not skupiających do 7 lokali albo 
poprzez zarządy wspólnot w pozo-
stałych przypadkach. Jeśli chodzi 
o  budynki komunalne ze stupro-
centowym udziałem gminy, dekla-
rację w  imieniu najemców składa 
zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

obowiązek składania deklara-
cji mają również właściciele nie-
ruchomości niezamieszkałych, 
w których wytwarzane są odpady. 
Chodzi o  wszystkie takie miejsca, 
jak np.: zakłady pracy, instytucje, 
szkoły, szpitale, sklepy, zakłady 
usługowe, restauracje itd. 

Formularze deklaracji można po-
brać na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.legnica.eu, w  zakładce 
„Nowe zasady gospodarki odpada-
mi”. są one także dostępne w: Urzę-
dzie Miasta Legnicy, pl. słowiański 8, 
pokoje 3, 4 (parter) oraz pokoje 305 
i 309; oGM nr 2, al. Rzeczypospolitej 
34; oGM nr 4, ul. emilii Plater 11; oGM 
nr 5, ul. Poselska 5/7; straży Miejskiej 
w  Legnicy, al. Rzeczypospolitej 3. 
W  tych samych miejscach możemy 
składać wypełnione już deklaracje. 

Deklaracje 
śmieciowe 
składamy jeszcze 
w kwietniu
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Śmieci, które wyrzucamy do pojemni-
ków, są często bardzo cennym surow-

cem. segregując odpady, dajemy im drugie 

życie, chronimy środowisko i oszczędzamy 
sporo pieniędzy w domowych budżetach. 
W Legnicy za odbiór i zagospodarowanie 

śmieci segregowanych opłata wyniesie 
od 1 lipca tego roku – 13,70 zł miesięcznie 
od osoby, natomiast za śmieci zmieszane 
(niesegregowane) – 17,80 zł miesięcznie 
od osoby. 

od 1 lipca 2013 
r. gmina przejmie 
odpowiedzialność 
za gospodarkę od-
padami komunal-
nymi. Już w  grud-
niu minionego 
roku Rada Miejska 
uchwaliła regula-
min utrzymania 
czystości i  po-
rządku na terenie 
gminy. Co z  niego 
wynika? 

Mieszkańcy budynków wielorodzin-
nych będą mieli do dyspozycji pojemniki 
na odpady komunalne zmieszane oraz na 

odpady surowcowe. Każdy z nich zostanie 
oznaczony innym kolorem. 

Pojemniki na odpady zmieszane, czyli 
niesegregowane, będą w  kolorze czar-

nym, metalowym 
(pojemnik cynkowy) 
lub ciemnozielonym. 
Kolor żółty przezna-
czony jest na odpady 
surowcowe, zielony 
zaś na szkło opako-
waniowe. Te ostatnie 
zostaną ustawione 
w gniazdach. 

z  kolei mieszkań-
cy domków jednoro-
dzinnych będą mieli 
pojemniki na odpady 

komunalne zmieszane, surowcowe i odpa-
dy biodegradowalne (kolor brązowy), je-
śli właściciel domu nie posiada własnego 
kompostownika. 

Korzystnie dla nas 
           i środowiska

Rewolucji śmieciowej ciąg dalszy: segregacja. Gdzie wyrzucić butelkę, a gdzie opakowanie po jogurcie?

Warto zapamiętać, jakie odpady będziemy wrzucać do 
pojemników surowcowych (żółtych). 

będą to np.: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe 
torby i  worki, papier szkolny, biurowy, kartony i  tektu-
ra oraz zrobione z  nich opakowania, puste, odkręcone 
i  zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu 
PeT), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach 
czystości, oczyszczone plastikowe opakowania po żyw-
ności (np. po jogurtach, serkach, kefi rach, margarynach), 
plastikowe nakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, 
puszki i kartony po napojach i konserwach (oczyszczone), 
drobny złom żelazny oraz drobny złom metali koloro-
wych (np. zabawki, narzędzia), odzież i tkaniny. 

do pojemników surowcowych nie wrzucamy: tłustych 
i  zabrudzonych opakowań papierowych (np. papierowe 
opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony 
po mleku czy po napojach), kalki, papieru termiczne-
go i  faksowego, tapet, a  także odpadów higienicz-
nych (jak np. waciki, podpaski, pieluchy), butelek po 
olejach spożywczych i  samochodowych, opakowań 
po olejach spożywczych, silnikowych i smarach, sty-
ropianu, gumy, butelek z  jakąkolwiek zawartością, 
puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach 
i  lekach, opakowań po środkach chwasto- czy owa-
dobójczych, sprzętu aGd.

do pojemników na opakowania szklane (zielonych) wrzu-
camy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, bu-
telki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po 
kosmetykach. 

Czego wrzucać nie należy? Porcelany i ceramiki, szkła sto-
łowego, żarówek, lamp neonowych, fl uorescencyjnych 
i rtęciowych, fajansu, refl ektorów, izolatorów, szkła żaro-
odpornego, szkła okularowego, szyb samochodowych 
i  okiennych, doniczek, luster, ekranów i  lamp telewizyj-
nych.

Powtórne wykorzystanie czy przetwarzanie posegrego-
wanych odpadów to wielkie oszczędności. dzięki temu 
mniej śmieci trafi a na składowiska. oszczędzamy energię. 
z posegregowanych odpadów może powstać wiele pro-
duktów, jak choćby papier toaletowy, chusteczki higie-
niczne, a nawet meble i ubrania. 

Za śmieci segregowane 

zapłacimy od 1 lipca 13,70 zł, 

za śmieci zmieszane 17,80 zł 

miesięcznie od osoby, 

czyli o 30 proc. więcej.

1300 wyświetleń na YouTube w ciągu ty-
godnia – taki wynik osiągnęła hip-hopowa 
grupa „syndykat” z  teledyskiem „Moje mia-
sto Legnica”. Klip zainteresował wielu legni-
czan, wśród nich prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego. Muzycy z zespołu: adrian „Wolf” 
Kardasz i Wojciech „Wojtass” Jaworski zostali 
zaproszeni do Ratusza. szef samorządu po-
gratulował gościom sukcesu i wyraził nadzie-
ję, że lokalny przebój szybko znajdzie rzesze 
fanów nie tylko w mieście, ale i w całym kraju.

– Cieszą mnie bardzo takie inicjatywy. 
Trzeba wam pomóc – dodał.

Muzyczna przygoda tej formacji trwa już 
12 lat. ostatnio przygotowali niekomercyjną 
płytę „Reaktywacja”, nagrywaną w Hiszpanii 
i przy legnickiej ulicy Kasjopei. są, co głośno 
podkreślają, dumnymi legniczanami, a  ich 
miłość do miasta jest bezwarunkowa. 

Teledysk, który stał się już legnickim inter-
netowym hitem, nagrali sami, w ciągu dwóch 
dni. Jest trochę chropowaty, trochę mroczny, 
ale szczery i  bardzo emocjonalny. Muzyka 
i tekst płyną z potrzeby serca. 

– zależy nam – mówi adrian – by przez 
muzykę promować nasze miasto, legnickie 
sporty walki, piłkę nożną.

Wojtek dodaje, że inspiruje ich wszyst-
ko, co legnickie: ważne rocznice historycz-
ne, Mała Moskwa, osiedla, park, śledziów-
ki, wypieszczone miejsca i  zapomniane, 
smutne zaułki. Pociąga ich kultura i muzy-
ka innych nacji.

artyści przygotowują się do koncertów, 
na których ma im towarzyszyć wokalistka 
Magdalena Czekajło.

Legnica w rytmie hip-hop
Muzyczna formacja „Syndykat” rozsławiła swoje miasto w internecie 

Z działkowcami o rewolucji śmieciowej
P rezesi legnickich ogródków działkowych 

i  przedstawiciele okręgowego zarządu 
Polskiego związku działkowców rozmawiali 
w Ratuszu  z władzami miasta o nowych zasa-
dach gospodarowania odpadami. działkowcy 
mają wiele zastrzeżeń do ustawy śmieciowej, 
którą stworzył rząd. 

Podstawowy problem, który ich nurtuje, 
to wysokość opłat. - Mamy podpisaną umo-
wę z fi rmą wywożącą odpady – mówiła jedna 
z prezesek. - dotychczas pojemnik na odpady 
był opróżniany nawet raz na kilka miesięcy. 
Teraz śmieci mają być wywożone raz w tygo-
dniu. opłaty mogą bardzo wzrosnąć. Jak ja 
mam to wytłumaczyć działkowcom, przecież 
wielu z nich liczy się z każdym groszem.

Jadwiga zienkiewicz, zastępca prezydenta 
miasta wyjaśniała, że wyższe opłaty wynika-
ją z nałożonego przez ustawę na samorządy 
obowiązku recyklingu odpadów, aby jak naj-
mniej trafi ało ich na składowisko. z  każdym 
rokiem ten poziom ma się zwiększać. Jeżeli 
gminy sobie z tym nie poradzą, zapłacą kary. 
- opłaca się segregować odpady – zachęcała 
działkowców pani prezydent. - Wtedy opłaty 
będą dużo mniejsze. To, że pojemniki na od-
pady zmieszane muszą być opróżniane raz na 
tydzień, nie jest naszą decyzją, tylko sanepi-
du. aby nie płacić za wywóz dużych kontene-
rów, jest możliwość zamówienia mniejszych. 

Wówczas i opłata będzie mniejsza. z symula-
cji kosztów odbioru śmieci wynika, że kwota 
do zapłaty przypadająca na jednego działko-
wicza wyniesie miesięcznie ok. 5 zł. 

Ustalono, że jeśli działkowcy nie zdążą 
złożyć deklaracji w  marcu, to Urząd Miasta 
przyjmie je również w  kwietniu. Ta sytuacja 
wiąże się z kwietniowymi właśnie terminami 

walnych zgromadzeń, na których mają być 
omawiane m.in. sprawy śmieciowe. 

Legniccy działkowcy mają też powody 
do zadowolenia. opłaty za wywóz śmieci są 
sezonowe. W okresie zimowym można je za-
wiesić. W wielu innych miastach działkowicze 
muszą o to walczyć. 

niczne, a nawet meble i ubrania. 
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DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

05/06.04 „Rondo” ul. szaniawskiego 5d

06/07.04 „Mak” ul. Witelona 14/1

07/08.04 „Cefarm” ul. izerska 35

08/09.04 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1

09/10.04 „DGA-2” ul. iwaszkiewicza 1  KaUFLaNd

10/11.04 „Staromiejska” ul. Matejki 1

11/12.04 „Pod różą” ul. Przybosia 5

12/13.04 „Melisa” ul. złotoryjska 1/14

13/14.04 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41 GaLeRia FeRio

14/15.04 „Gwarna” ul. złotoryjska 30  GaLeRia GWaRNa

15/16.04 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6

16/17.04 „Przyjazna” ul. Marsa 30  PoLo MaRKeT

17/18.04 „Ambra” ul. złotoryjska 194

18/19.04 „Libra” ul. słoneczna 2

19/20.04 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8

20/21.04 „Sano” ul. Galaktyczna 12

21/22.04 „Mak” ul. Witelona 14/1

22/23.04 „Avena” ul. Pomorska 17

23/24.04 „Vita - Plus” ul. złotoryjska 81a

24/25.04 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13

25/26.04 „Basztowa” ul. Chojnowska 13

26/27.04 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25

27/28.04 „Ogólnodostępna” ul. N.M.P. 12

28/29.04 „Gren-Vita” ul. daszyńskiego 33

29/30.04 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

30.04/01.05 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125

01/02.05 „Staromiejska” ul. Matejki 1

02/03.05 „Mandragora” ul. Głogowska 62

03/04.05 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

WaŻNe TeLeFoNY iNFoRMaCJe

Dyżury aptek

Apteki w Legnicy pełnią dyżury rotacyjnie według poniższego harmonogramu. 
Dyżury nocne 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

Co i gdzie w Urzędzie 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 Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 76 72 12 241) 
– m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny poziom hałasu, 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rejestracja psów ras 
agresywnych.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
– m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportu, opłata skarbowa, opłata od posiadania psa.

 ■ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 76 72 12 250) 
– m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: karty parkingowe, 
turnusy rehabilitacyjne, usuwanie barier, współpraca z placówkami 
opiekuńczo–wychowawczymi. 

 ■ Wydział Infrastruktury Komunalnej (tel. 76 72 12 331) 
– m.in.: interwencje lokatorskie, zasady korzystania z przystanków 
autobusowych, odnowa zieleni średniej i wysokiej, materiał nasadzeniowy 
dla np. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

 ■ Biuro Geodety Miejskiego (tel. 76 72 12 296) 
– m.in.: sprawy związane z geodezją, kartogra� ą, mapami do celów 
prawnych, projektowych, wypisy z dokumentów państwowych. 

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. 76 72 12 310) 
– m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, przekształcanie użytkowania 
wieczystego w prawo własności, dzierżawa gruntów, wydawanie zgody na 
dysponowanie nieruchomością.

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa 
(tel. 76 72 12 316) – m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu miej-
scowego, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia 
na budowę, rozbiórkę, na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub lokalu.

 ■ Wydział Oświaty Kultury i Sportu (tel. 76 72 12 230) 
– m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, akty założycielskie, reje-
stracja klubów sportowych, upowszechnianie kultury � zycznej i turystyki, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Urząd Stanu Cywilnego (tel. 76 72 33 375) – m.in.: zgłaszanie urodzin 
dziecka, zgonów, zawieranie związków małżeńskich.

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 270) – m.in.: ewidencja 
działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, 
wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (tel. 76 72 33 
301) – m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i powyżej dla celów 
pozarentowych, zatrudnieniowych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 
karty parkingowej, zaświadczenia uprawniające do ulg 
w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

Zgodnie z  zapowiedzią prezydenta 
Krzakowskiego, trwają przygotowania 

do realizacji w  naszym mieście budże-
tu partycypacyjnego, czyli służebnego. 
oznacza to podmiotowy udział mieszkań-
ców w  procesie podejmowania decyzji 
o  realizacji zadań społecznych, remon-
towych czy inwestycyjnych oraz szersze 
włączenie obywateli w decydowanie o fi -
nansowaniu z budżetu miasta wskazanych 
przez nich zadań. Mogą do nich należeć 
np. będące już dobrą legnicką praktyką 
inicjatywy lokalne, dotyczące budowy 
chodników, parkingów, oświetlenia, re-
montu elewacji czy innych prac remonto-
wych i inwestycyjnych. 

Na realizację lokalnych potrzeb w  ramach 
budżetu partycypacyjnego wydzielone zostaną 
środki z budżetu miasta. Ważne jest, by wykona-
nie takich zadań odbywało się w ciągu jednego 
roku. budżet partycypacyjny umożliwi i wzmoc-
ni procesy środowiskowej i lokalnej integracji.

Przygotowaniom wdrożenia na stałe takiej 
formuły budżetowej w  Legnicy dobrze służą 
organizowane od lat konsultacyjne spotkania 
prezydenta z mieszkańcami ośmiu rejonów mia-
sta w ramach cyklu „bliżej legniczan i ich spraw”. 
Podczas tych spotkań lokalne społeczności zgła-
szają konkretne wnioski i propozycje. Kolejne te-
goroczne konsultacje, w sześciu jeszcze rejonach 
miasta, będą poświęcane m.in. idei budżetu 
partycypacyjnego.

Budżet partycypacyjny, 
czyli służebny

Legniczanie wypowiedzą się, na co wydać część budżetowych pieniędzy

Już po raz drugi w  Legnicy 
przeprowadzono skonsolidowa-
ny, czyli obejmujący wiele pod-
miotów, przetarg na zakup ener-
gii elektrycznej dla gminnych 
jednostek. dzięki temu zmniejszą 
się bieżące koszty utrzymania 
miasta.

zamówienie publiczne na do-
stawy energii dotyczyło całego 
roku 2013. objęto nim 58 placó-
wek i  instytucji podległych mia-
stu, m. in. szkoły, przedszkola, pla-
cówki opiekuńczo-wychowawcze, 
Urząd Miasta, zarząd dróg Miej-
skich i  zarząd Gospodarki Miesz-
kaniowej. 

do przetargu przystąpiły trzy 
fi rmy energetyczne. Wszystkie 
zaproponowały ceny niższe od 
wstępnie szacowanej przez za-
mawiającego. zwyciężyła oferta 
najkorzystniejsza pod względem 
fi nansowym, złożona przez Tau-
ron sprzedaż sp. z o. o. z Krakowa, 
opiewająca na kwotę ok. 3 mln 
640 tys. zł brutto.

Uzyskane przez gminę w  tym 
przetargu oszczędności wyniosły 
łącznie ok. 430 tys. zł, przy czym za 
samo oświetlenie uliczne miasto 
zapłaci ponad 260 tys. zł mniej niż 
przed rokiem. 

Kolejny raz 
skonsolidowany zakup prądu 
dał miastu  oszczędności

Kaczawa będzie bezpieczniejsza
Podczas posiedzenia Powiatowego ze-

społu zarządzania Kryzysowego dla Miasta 
Legnicy (21 marca br.) bardzo dobrą, ocze-
kiwaną przez miasto i  legniczan wiadomość 
przekazał przedstawiciel Regionalnego za-
rządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 
Pogłębianie koryta Kaczawy będzie konty-
nuowane. Jeszcze w  tym roku zrealizowana 
zostanie bardzo kosztowna inwestycja na 
dwukilometrowym odcinku rzeki od mostu 
na ul. Wrocławskiej do basenów kąpielowych 
przy stromej. zarząd wkrótce ogłosi przetarg 
na wykonawcę robót. Gotowa jest doku-
mentacja projektowa, zapewniono też w bu-
dżecie niezbędne na ten cel pieniądze. dno 
rzeki zostanie przy użyciu ciężkiego sprzętu 
specjalistycznego oczyszczone z mułu, żwiru 
i kamieni. odtworzona będzie także regula-
cyjna zabudowa jej brzegów. 

W  ubiegłym roku RzGW pogłębił Kacza-
wę na kilometrowym odcinku od jazu przy 
torach kolejowych po most na Wrocławskiej. 

Rzeka została również odmulona i oczyszczo-
na z nadbrzeżnych zarośli od jazu w Przybko-
wie do kompleksu basenów w Parku Miejskim 
(na długości 2,5 km). Wyremontowano też 
zabudowę prawego brzegu przy kładce bie-
lańskiej. Koszt prac wykonanych w roku 2012 
sięgnął 900 tys. zł. 

obniżony poziom wody w rzece zapobie-
gnie jej wlewaniu się do miejskiego systemu 
kanalizacji deszczowej, ułatwi też przepływ 
wezbranych wód Kaczawy. Ta inwestycja, 
w połączeniu z wykonanym już w roku 2012 
w  rejonie parku podwyższeniem i  wzmoc-
nieniem lewobrzeżnego wału, na którym 
zbudowany został rekreacyjny bulwar, zde-
cydowanie poprawi przeciwpowodziowe 
bezpieczeństwo miasta. będzie ono jeszcze 
większe, gdy zmodernizowany zostanie także 
prawy wał Kaczawy. Przedstawiciel dolnoślą-
skiego zarządu Melioracji i  Urządzeń Wod-
nych poinformował, że ta inwestycja ujęta jest 
w planie na lata 2014-2020. 

  WSPÓLNIE WSPÓLNIE 
 ZNACZY  
 TANIEJ

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
e-mail: kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu
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N iedawno obradował XXii zjazd oddzia-
łu Polskiego Towarzystwa Turystycz-

no-Krajoznawczego w  Legnicy. Wybrano 
nowy zarząd, na którego czele stanęła 
pani beata Witek. Jednym z ważniejszych 
tegorocznych zadań towarzystwa będą 
obchody jubileuszu 60-lecia działania tej 
instytucji w Legnicy. 

Już w 1953 r. powołano tutaj pierwsze koła 
towarzystwa, a rok później odbył się i walny 
zjazd, na którym powstał samodzielny od-
dział w  Legnicy. Jednak historia towarzy-
stwa zrzeszającego pasjonatów turystyki 
jest dużo dłuższa i  sięga 1873 r. Wtedy po-
wstało Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, 
które łącząc się w 1950 r. z Polskim Towarzy-

stwem Krajoznawczym, utworzyło Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.

obecna działalność legnickiego PTTK 
to przede wszystkim krzewienie aktywnej 
turystyki. organizuje się rajdy i  konkursy 
krajoznawcze dla młodzieży szkolnej, po-
pularyzujące wiedzę o  naszym regionie, 
wycieczki rodzinne i spotkania krajoznaw-

cze. szeroko propagowane jest zdoby-
wanie odznak turystyki kwalifi kowanej, 
takich jak GoT (Górska odznaka Turystycz-
na), oTP (odznaka Turystyki Pieszej) czy 
siedmiomilowe buty. Chlubą legnickiego 
oddziału jest organizowany corocznie od 
prawie 30 lat ogólnopolski fi nał konkursu 
krasomówczego. 

Rok 2013 ogłoszony został przez zarząd 
Główny PTTK rokiem przewodników tury-
stycznych. Przy oddziale PTTK w  Legnicy 
działa koło zrzeszające wykwalifi kowanych 
przewodników sudeckich, dolnośląskich 
i  miejskich. Legniccy przewodnicy prowa-
dzą m.in. wycieczki organizowane w cyklu 
„z  przewodnikiem ciekawiej”. Trasy wycie-

czek obejmują nie tylko dolny Śląsk, ale 
również przygraniczne tereny Czech i  Nie-
miec. W oddziale PTTK można zamówić ob-
sługę przewodnicką wycieczek po Legnicy, 
Wrocławiu czy innych magicznych zakąt-
kach dolnego Śląska w języku polskim, an-
gielskim, niemieckim lub rosyjskim. 

 ■ Marcin Wojciel, PTTK

TURYsTYKa

Sześć dekad na szlaku
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20 lat temu, 15 czerwca 1993 r., w  Le-
gnicy podpisane zostało Ramowe Poro-
zumienie o  współpracy między Legnicą 
i  niemieckim Wuppertalem. zgodnie 
z  jego treścią „oba miasta tworzą możli-
wości dla wszechstronnych i  bezpośred-
nich kontaktów między ich mieszkańcami, 
w tym w szczególności między młodzieżą 
w  zakresie lepszego wzajemnego pozna-
nia się, jak również wymiany myśli, poglą-
dów i informacji”.

W  ciągu dwóch dekad między miesz-
kańcami obu miast doszło do nawiązania 
wszechstronnych kontaktów i  przyjaźni. 
Współpracują ze sobą szkoły, urzędy, 
niezależne, organizacje, parafie, gale-
rie sztuki, sądy, muzea, wyższe uczelnie 
i zwykli ludzie.

Wuppertal jest miastem położonym 
w centrum landu Nadrenia Północna West-
falia, zamieszkałym przez ok. 350 tys. osób. 

Powstał w 1929 r. na skutek połączenia sąsia-
dujących ze sobą miast: barmen, elberfeld, 
Cronenberg, Ronsdorf, Vohwinkel i  części 
beyenburga w  gminie Lüttringhausen. Po 
wojnie osiedliło się tu wielu byłych miesz-
kańców Legnicy i powiatu legnickiego. 

Wuppertal znany jest w europie m.in. 
z  unikalnego rozwiązania komunikacyj-
nego – zawieszonej nad miastem kolejki 
(tzw. schwebebahn). Tutaj powstał i pra-
cuje światowej sławy teatr tańca Piny 
bausch. Miasto posiada piękny ogród 
zoologiczny i  botaniczny, uniwersytet 
kształcący 17 tys. studentów i  Muzeum 
von der Heydt. 

W Wuppertalu urodzili się m.in.: zało-
życiel znanej fabryki chemicznej i farma-
ceutycznej, Friedrich bayer, bakteriolog 
noblista, Gerhard domagk, który naukę 
pobierał w  Legnicy (dzisiejsze i  Liceum 
ogólnokształcące), jeden z  głównych 

ideologów socjalizmu, Fryderyk engels, 
były Prezydent RFN, Johannes Rau czy 
też znany w Polsce aktor, pisarz i kabare-
ciarz stefen Möller.

Jubileuszowy rok będzie obfi tował 
w  ofi cjalne i  mniej ofi cjalne wydarzenia, 
o których na łamach naszego miesięczni-
ka poinformujemy czytelników.

Odra i Nysa  już nas nie dzielą

Legnica i Wuppertal – od 20 lat miasta partnerskie

Za rok legnicki dworzec może być wizytówką północnej części miasta

Legnicki dworzec kolejowy to projekt unikatowy pod wieloma 
względami. zaliczany jest do największych w kraju, jako jeden 

z trzech ma własną halą peronów. Jednak ostatnie dekady – mimo 
wielu walorów budowli – nie dawały powodów do dumy. Polskie 
Koleje Państwowe remont długo spychały na boczne tory.

aż wreszcie! Północna część miasta znowu może mieć swo-
ją wizytówkę. Kosztem 13,5 mln zł już w marcu przyszłego roku 
dworzec odzyskać ma dawny blask. a jak to było dawniej, za cza-
sów jego świetności?

Cofnijmy się do 25 czerwca 1927 r., kiedy z okazji odbywającej się 
w Legnicy Wystawy ogrodnictwa i Śląskiego Rzemiosła GUGaLi odda-
no do użytku halę z kasami biletowymi. Ta słynna ekspozycja połączo-
na z targami, była zresztą siłą sprawczą budowy, którą rozpoczęto już 
w 1922 r. Na wystawie można było obejrzeć model dworca z peronami, 
których fundamenty położono dopiero na początku 1927 r. Poczekalnie 
gotowe były pod koniec stycznia 1928 r., a dawny budynek dworcowy 
z końca XiX w. rozebrano dopiero wiosną 1928 r.

Modernistyczny gmach wraz z  całą infrastrukturą ofi cjalnie za-
inaugurował funkcjonowanie 7 grudnia 1929 r. Ta głośna w  mie-
ście inwestycja bardzo usprawniła obsługę pasażerów i  pociągów: 
w  ciągu doby odprawiano 80 osobowych i  ponad 100 towarowych. 
W  okresie jego największej świetności na dworcu pracowa-
ło aż 1500 osób (w  1855 r. raczkująca 
legnicka kolej zatrudniała 89 
osób). 

Wszak miasto leżało na międzynarodowym szlaku Lipsk – Kijów, 
tędy przejeżdżał luksusowy balkan, porównywany nawet do 
orient-ekspressu. 

oszklona wiata, będąca zadaszeniem dla pięciu peronów (120 
m dł., 55 m szer., 20 m wys.), została zaprojektowana na wzór dwor-
ca w Hamburgu. Ta oryginalna budowla określana jest przez histo-
ryków sztuki jako płynne przejście między gotycyzującym ekspre-
sjonizmem i art déco.

Legnicka kolej w swojej historii ma jeszcze klika istotnych dat. Pierwszy 
pociąg z pasażerami wjechał do miasta 18 października 1844 r. z Wrocła-
wia. Gości przywitano bankietem przygotowanym na peronach. 

W lutym 1945 r. nad miastem trwały walki powietrzne samolo-
tów Luftwaff e z lotnictwem armii Czerwonej. Tak wynika ze wspo-
mnień radzieckich żołnierzy, choć nie ma dowodów na ich popar-
cie. bomby miały spaść m.in. na dworzec i stojące tam transporty 
zaopatrzenia, na wagony z bronią i sprzętem wojennym. Wszczął 
się pożar i miasto zasnuły dymy, prosto na tor kolejowy miał runąć 
myśliwiec messerschmitt.

20 sierpnia 1945 r. Rosjanie przekazali dworzec stronie polskiej. Kil-
ka dni później do Jaworzyny Śląskiej odjechał pierwszy polski pociąg 
pasażerski, składający się z trzech wagonów towarowych, wyposażo-
nych w ławki z parku. ze wspomnień nestorów legnickich kolei wy-
nika, że na dworcu Legnica Północna na początku lat 50. przez dwa 
lata stał pociąg składający się z  lokomotywy i  trzech luksusowych 
wagonów salonowych, będący do wyłącznej dyspozycji marszałka 
Rokossowskiego. Wyjeżdżał bardzo rzadko, mimo to był pilnie strze-
żony przez cały czas. Pewnego razu pijany maszynista doprowadził 
do wybuchu kotła, który rozsadził pół lokomotywy.

W  latach 1979-1980 czterokrotnie odchodziły stąd pamiętane 
przez legniczan słynne pociągi przyjaźni, które – w ramach wycieczki 
na trasie Kijów – Moskwa – Leningrad – Wilno, przewoziły każdora-
zowo grupę ok. 300 Polaków. Przez wiele lat kursował także pociąg 
pospieszny na trasie Legnica – brześć, jeżdżący wyłącznie na potrze-
by radzieckiej armii. W 1993 r. z peronów Małej Moskwy odjechały 
ostatnie wagony z rosyjskimi żołnierzami.

 ■ redakcja liegnitz.pl

Przedwojenna dworcowa restauracja, ostatnio poczekalnia.

Lata 30. XX wieku to okres największego rozkwitu legnickiego dworca.

Gdzie te czasy... 

Dziś perony nie wyglądają tak zachęcająco.

HisToRia

Stacja z historią
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będzie się działo - iMPRezY WYbRaNe Na KWieCieŃ

KULTURA • SZTUKA • MUZYKA

◊   18 Konkurs Piosenki   
  „Wygraj sukces”  
eliminacje wstępne
10 kwietnia, godz. 10.00
MCK, ul. Mickiewicza 3,  
wstęp wolny, org. MCK

◊   III Gimnazjalna Bitwa   
  „Energo-pasja” 
Podchody dla gimnazjalistów. 
impreza edukacyjno-kulturalna, 
której dodatkową atrakcją  
będzie inscenizacja utworów  
Juliana Tuwima.
11 kwietnia, godz. 9.00-11.30
ZSEM, ul. Skarbka,  
zgłoszenia, org. ZSEM

◊   Spotkanie Dyskusyjnego  
  Klubu Książki Fantasy 
11, 25 kwietnia, godz. 19.00
Provincia Cafe Bistro Bar,  
ul. Złotoryjska 25,  
wstęp wolny; org. LBP 

◊   Dzień Otwartych Drzwi   
  w Państwowej Wyższej   
  Szkole Zawodowej 
12 kwietnia, godz. 9.00-14.00
PWSZ, ul. Sejmowa,  
wstęp wolny, org. PWSZ

◊   „Entropic Union” 
finisaż wystawy w Galerii sztuki
12 kwietnia, godz. 18.00
Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1, 
wstęp wolny, org. Galeria Sztuki

◊   Jarmark Staroci 
14 kwietnia, godz. 6.00-15.00
Rynek, wstęp wolny,  
org. TML „Pro Legnica”

◊   „Polska i rosyjska kultura   
  - w tańcu, dźwięku i obrazie” 
impreza odbędzie się w ramach 
międzynarodowego projektu 
„Młodzież - Świat bez granic”, 
który zapoczątkowany zostanie 
w sankt Petersburgu i przebie-
gać będzie przez Litwę, Polskę 
oraz Niemcy. 
godz. 16.00 - „W blasku sankt 
Petersburga” - wernisaż wystawy 
fotograficznej zbigniewa Gola, 
godz. 17.30 - Koncert polskich 
i rosyjskich zespołów tańców 
ludowych. Wystąpią: zespół  
„etnograf” z obwodu Lenin-
gradzkiego, zespół „Rytmy Pla-
nety” z dolnego brzegu, zespół  
„ziemia Legnicka’’ z Krotoszyc.
PWSZ, ul. Sejmowa, wstęp wolny, 
org. PWSZ, Rosyjskie Centrum 
Kultury i Nauki

◊   Witelon Music Night   
  „Ela Dębska - piosenki   
  Leonarda Cohena” 
16 kwietnia, godz. 19.00
Dom Studenta, ul. Mickiewicza 10, 
wstęp wolny, org. PWSZ

◊   Ogólnopolski Konkurs   
  Recytatorski  
eliminacje rejonowe konkursu 
adresowanego do miłośników 
poezji śpiewanej i mówionej.
20 kwietnia, godz. 10.00
Teatr, Scena Gadzickiego,  
wstęp wolny,  
org. Teatr im H. Modrzejewskiej

◊   XXI Otwarty Turniej   
  Tańca Disco „Atrium 2013” 
23 kwietnia, godz. 10.00
SDK „Atrium”, ul. Pomorska 19,  
wstęp wolny, org. SDK „Atrium”

◊   „Świat jest smaczny” 
Warsztaty kulinarne dla dzieci 
- wg książek Joanny Krzyżanek, 
których bohaterką jest  mała 
dziewczynka, Cecylka Knedelek 
mieszkająca w starym  
Knedelkowie.
25 kwietnia, godz. 9.00
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 
LBP, ul. Pomorska 56,  
wstęp wolny; org. LBP

◊   „Czwartek Muzyczny”  
  koncert „Mistrz i uczeń” 
Kolejny wspólny koncert nauczy-
cieli i uczniów zespołu szkół 
Muzycznych w Legnicy. 
25 kwietnia, godz. 17.00
Muzeum Miedzi, org. ZSM

◊   „Wiosenny pokaz mody” 
Wernisaż wystawy wiosennej  
i letniej mody obowiązującej 
w i połowie XX wieku z kolekcji 
Muzeum Narodowego  
we Wrocławiu.
26 kwietnia, godz. 17.00
Muzeum Miedzi, wstęp wolny,  
org. Muzeum Miedzi

◊   Legnickie Conversatorium  
  Organowe.   
  Koncert Inauguracyjny 
Utwory Mariana sawy, Klaasa J. 
Muldera, Jana Jancy, augustyna 
blocha oraz andrzeja Chorosiń-
skiego wykonają łukasz zarzycki 
i Mateusz Gałuszek, studenci 
Uniwersytetu Muzycznego Fry-
deryka Chopina w Warszawie.
26 kwietnia, godz. 19.15
Kościół Mariacki,  
wstęp wolny, org. LCK

SPORT • TURYSTYKA

◊   „Biegamy z maratończykiem  
  -chodzimy z Nordic Walking” 
Cotygodniowe, cykliczne  
spotkania biegaczy i kijkarzy.
4, 11, 18, 25 kwietnia,  
godz. 17.30
Park Miejski, boiska treningowe 
(bieżnia), wstęp wolny; org. OSiR

◊   IV Mistrzostwa Dolnego   
  Śląska Mini Siatkówka   
  Dziewcząt Drużyn OHP 
10-11 kwietnia,  
środa-czwartek, godz. 9.00
Hala ZSS, ul. Słubicka ,  
wstęp wolny, org. Środowiskowy 
Hufiec Pracy

◊   „Podróż za jeden uśmiech”  
  -  wycieczka rowerowa   
  do Krotoszyc  
Uczestnicy będą mieć do wybo-
ru dwie trasy: rekreacyjną (15 km) 
oraz kondycyjną dla zaawanso-
wanych (80 km, przez Pomocne). 
dla wszystkich bezpłatny serwis 
rowerowy oraz zawody sprawno-
ściowe z nagrodami. 
13 kwietnia, godz. 10.00
Legnica - Krotoszyce, start - 
amfiteatr w parku, wstęp wolny, 
org. Stowarzyszenie Turystyki 
Rowerowej „Ekorama”

◊   II Otwarte Mistrzostwa   
  Legnicy w Nordic Walking 
13 kwietnia, godz. 10.00
Park Miejski, opłata startowa  
-10 zł, org. OSiR

◊   Akademickie Mistrzostwa  
  Polski w Piłce Siatkowej   
  Kobiet i Mężczyzn 
18-20 kwietnia,  
czwartek - sobota
Hala OSiR, ul. Lotnicza , Hala 
ZSTiO, ul. Złotoryjska,  
wstęp wolny; org. PWSZ

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

◊   1 Eko-Rajd z okazji Dnia Ziemi 
20 kwietnia, sobota
Lasek Złotoryjski,  
odpłatność - 10 zł, org. PTTK

◊   „Wycieczka z rodziną”   
  - Jindrichovice pod Smrkem 
27 kwietnia, sobota
Legnica - Jindrichovice (Czechy)
odpłatność - 65 zł, org. PTTK

◊   Międzynarodowy Turniej  
  Łuczniczy z okazji 772   
  Rocznicy Bitwy pod Legnicą  
27-28 kwietnia, sobota  
- niedziela, godz. 10.00
Stadion im. Orła Białego, wstęp 
wolny, org. OSŁ Strzelec Legnica

EDUKACJA  •  NAUKA 

◊ Otwarta Pracownia Sztuki
3 kwietnia (środa), godz.15.00-
18.00 - „Wiosenny kamyk” 
(malowanie kamieni); 10 kwiet-
nia (środa), godz.15.00-18.00 
- „stemplowanie” (działania na 
tapecie); 17 kwietnia (środa), 
godz.15.00-18.00 - „Faktura” 
(działania plastyczne);  
24 kwietnia (środa), godz. 
15.00-18.00 - „decoupage” 
(zdobienie szklanych naczyń); 
3-24 kwietnia, środa,  
godz. 15.00-18.00
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. 
Szkolna, wstęp wolny, org. Galeria 
Sztuki, www.galeria.legnica.pl

◊   „Biblioteka Przyjazna   
  Maluchom”. Zajęcia dla dzieci  
  2-5 letnich oraz ich rodziców 
3-26 kwietnia, poniedziałek - 
piątek, 
wstęp wolny, org. LBP 
www.biblioteka.legnica.eu

◊   „Cała Polska czyta dzieciom”  
12 kwietnia (piątek), godz. 12.30 - 
Filia nr 11 LbP, ul. Krzemieniecka;
18 kwietnia (czwartek), godz. 
10.30 i 13.00 - Filia nr 1 LbP, ul. 
Gojawiczyńskiej;
12, 18 kwietnia, 
czwartek, piątek
Filie Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej, wstęp wolny; org. LBP

◊   Warsztaty bębniarskie   
  Orkiestry Teatru Avatar 
Warsztaty perkusyjne (dla 
młodzieży od 15 lat) prowadzi 
amadeusz Naczyński. 
W programie: budowa instru-
mentów, nauka podstaw gry  
i technik, rytmika, spotkanie 
z tradycyjnymi i nowoczesnymi 
rytmami samby, a przede  
wszystkim wspólne granie.
3-24 kwietnia, środy,  
godz. 16.00
Klub Muzyczny „Spiżarnia” , ul. Pia-
stowska 1, wstęp wolny, org. LCK

◊   „Moje małe   
  muzykowanie” 
spotkania z pedagogiem muzyki 
Janem Plewczyńskim. 
4 kwietnia (czwartek), 
godz. 10.00 - Filia nr 1 LbP, 
ul. łukasińskiego; 9 kwietnia 
(wtorek), godz. 8.45 - Filia nr 4 
LbP, ul. Heweliusza; 18 kwietnia 
(czwartek), godz. 9.00 - Filia nr 
2 LbP, ul. Pomorska; 22 kwietnia 
(poniedziałek), godz. 10.15 - 
Filia nr 7 LbP, ul. Neptuna; 
4-22 kwietnia, poniedziałek, 
wtorek, czwartek
Filie Legnickiej Biblioteki  
Publicznej, wstęp wolny, org. LBP


