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będzie kulinarnie. Choć podobno nikt nie lubi odgrzewa-
nych kotletów, sięgnę po danie sprzed dwóch tygodni. Nasze 
narodowe potrawy – barszcz biały i barszcz czerwony zawsze 
są kwaśne. Kwaśny był też barszczyk biało-czerwony, ten 
przyrządzony w pierwszych dniach maja. W dodatku był zim-
ny. zimny barszcz jest niesmaczny, ani ten wigilijny, ani wiel-
kanocny. biało-czerwonego majowego nie popsuła pogoda. 
samiśmy go sobie upichcili, na zimno.

Na ulicach, gdzie mieszkają setki ludzi, gdzie się prężą dzie-
siątki balkonów pierwszego maja zwisa kilka flag. Wstydliwie, 
jakby ukradkiem. Można zrozumieć. bojkot wspomnienia na-
kazów niesłusznej epoki. drugiego maja niewiele się zmie-
nia, choć to dzień Flagi. Można zrozumieć. Marna pogoda. 

Trzeciego maja, w  wielkie narodowe święto, to samo. sąsiad 
nie wywiesił, to ja też nie wychylę się z poglądami. Nigdy nie 
wiadomo, skąd pojutrze wiatr powieje. Widziałem zwykłych 
ludzi, ale widziałem też na przykład banki i instytucje finanso-
we, którym się nie chciało. oni już mają kapitał. inni, którzy go 
gromadzą, rozdają papierowe flagietki. dzieci są szczęśliwe. 
Co z tego, że później zmięte i porwane miniaturki widzę wala-
jące się po chodnikach i w koszach na śmieci. 

Jest mi wstyd za niesmaczny barszcz biało-czerwony. Jest mi 
wstyd za bandziorów, którzy ostatnio z pieśnią na ustach zdemo-
lowali miejski stadion. Nauczmy się dobrze gotować. Nie trzeba 
się będzie wstydzić.

TYTUłeM WsTęPU

Mucha nie siada

Samorządowcy chcą rozwoju powiązań transportowych 
w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym

Barszcz biało-czerwony
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Arkadiusz Rodak

Razem można więcej

W legnickim Ratuszu odbyło się (7 maja 2013 r.) uroczyste pod-
pisanie umowy partnerstwa w  sprawie wspólnej realizacji 

projektu pn. „zintegrowany system powiązań miast w  Legnicko-
-Głogowskim obszarze Funkcjonalnym”. Chodzi o  jednoczący in-
teresy miast i  gmin zagłębia Miedziowego, ponadlokalny model 
powiązań transportowych, uwzględniający inwestycje drogowe 
i kolejowe, który ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju na-
szego subregionu. Jest to jedna z pionierskich tego typu inicjatyw 
w kraju i na dolnym Śląsku.

Partnerską umowę podpisali: w  imieniu samorządu Woje-
wództwa dolnośląskiego i  instytutu Rozwoju Terytorialnego, 
jako lidera, Wicemarszałek Jerzy Tutaj i  dyrektor Maciej borys 
oraz ośmiu partnerów: Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, 
Prezydent Głogowa Jan zubowski, Wójt Gminy Legnickie Pole 
aleksander Kostuń, Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, sta-
rosta bolesławiecki Cezary Przybylski, Wójt Gminy Żukowice 
Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Kotla łukasz Horbatowski i Wójt 
Gminy Głogów andrzej Krzemień. 

Projekt, trwający 1,5 roku, ma na celu przygotowanie zgodnej 
ze strategią rozwoju Województwa dolnośląskiego koncepcji roz-
woju inwestycji drogowych i  kolejowych o  charakterze ponadlo-
kalnym, które pobudzać będą korzystne zmiany gospodarcze, 
infrastrukturalne i społeczne na znacznym obszarze. Taki właśnie 
charakter mają wspominane podczas spotkania np. budowa ob-
wodnicy południowo-wschodniej Legnicy cz też budowa drugiej 
przeprawy przez odrę w Głogowie. 

samorządy lokalne wnoszą do projektu po 10 tys. zł. Lider, czyli 
samorząd województwa i instytut Rozwoju Terytorialnego, fi nan-
suje go kwotą ponad 1,6 mln zł. 

Partnerzy podkreślali, że indywidualna droga sięgania po pie-
niądze pochodzące z budżetu państwa, województwa czy też Unii 
europejskiej w  perspektywie lat 2014-2020 będzie nieskuteczna. 
Wspólne, zintegrowane działanie przyniesie natomiast realne 
korzyści wszystkim, zwłaszcza mieszkańcom. 

 » - Legnica przyciąga, bo jest ciekawa w swojej histo-
rii, tej dawnej i nowej – podkreśla Waldemar Krzystek. 
- Miały tu miejsce bardzo interesujące zdarzenia. a ja 
wychowywałem się w Legnicy pośród wielonarodo-
wej społeczności. W mieście żyli Niemcy, którzy musie-
li pozostać, Polacy, którzy przyjechali zza buga, Ukraiń-
cy, łemkowie, później repatrianci z Francji, przybysze 
z Grecji i oczywiście armia radziecka, składająca się z 
całej mieszanki etnicznej. Niezwykłe losy ludzi. oni 
wszyscy coś utracili, od czegoś uciekli i przed czymś 
się ukrywali. Przyjeżdżali m.in. do Legnicy. To dlatego 
miasto jest kopalnią motywów fi lmowych. 

 ■ Czytaj str. 10-11

 » Legniczanie mogą mieć wpływ na inwestycje 
miejskie, zgłaszając swe propozycje do budżetu par-
tycypacyjnego, zwanego również obywatelskim. Jego 
idea polega na podmiotowym udziale środowisk lo-
kalnych w podejmowaniu decyzji o realizacji zadań 
remontowych czy inwestycyjnych, wymagających fi -
nansowania z budżetu miasta. – W ramach wyznaczo-
nych środków mieszkańcy sami będą mogli składać 
propozycje, na jakie cele je przeznaczyć – mówi pre-
zydent Krzakowski. – Mogą to być chodniki, place za-
baw czy parkingi i inne przedsięwzięcia realizowane 
w ciągu jednego roku budżetowego. Właśnie opraco-
waliśmy procedurę wdrożenia koncepcji budżetu par-
tycypacyjnego. Wkrótce będzie ona upubliczniona.

 ■ Czytaj str. 5

 » Przebudowa ul. Witelona i skarbka ma objąć wy-
mianę zniszczonej nawierzchni jezdni, co zdecydowanie 
poprawi komfort jazdy małą obwodnicą. Prace powinny 
się rozpocząć i zakończyć jeszcze w tym roku. Remont 
tych ulic stanowi logiczną kontynuację zrealizowanych 
w minionym roku inwestycji – przebudowy ul. Libana i 
placu Wilsona.  Modernizowana al. Piłsudskiego jest z ko-
lei kontynuacją zakończonych wcześniej remontów ulic 
Wrocławskiej i ii armii Wojska Polskiego. Po zakończeniu 
przebudowy al. Piłsudskiego następne etapy prac obej-
mą ul. sikorskiego, potem iwaszkiewicza, aż do Woje-
wódzkiego szpitala specjalistycznego. 

 ■ Czytaj str. 12
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W poprzednim numerze „Legnicy.
eu” informowaliśmy o  wstępnym 

zawiązaniu się tej ponadlokalnej ko-
alicji. dziś Porozumienie samorządów 
aglomeracji Legnickiej jest już faktem. 3 
kwietnia w legnickim Ratuszu miało miej-
sce uroczyste podpisanie deklaracji przy-
stąpienia do współpracy miast i  gmin, 
mającej na celu tworzenie projektów in-
westycyjnych i wspólne pozyskiwanie na 
ich realizację środków z Unii europejskiej 
w  nowym okresie budżetowym 2014-
2020.

Przedsięwzięcie wpisuje się w  przed-
stawianą przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego koncepcję zintegrowa-
nych inwestycji Terytorialnych (ziT) jako 
instrumentu pozyskiwania przez samo-
rządy środków unijnych na lata 2014-
2020 i służącego realizacji zadań ponad-
lokalnych.

Celem Porozumienia jest organizacyjne 
przygotowanie samorządów aglomeracji 
Legnickiej do stworzenia banku projek-
tów oraz aplikowania o  środki unijne dla 
ich realizacji. Planowane przedsięwzięcia 
będą dotyczyć: rozwoju obszarów miej-
skich i  wiejskich, zasobów naturalnych 
i  kulturowych, komunikacji i  transportu, 

infrastruktury przeciwpowodziowej, me-
lioracyjnej i  wodno-ściekowej, kultury, 
edukacji, sportu, turystyki, zdrowia i bez-
pieczeństwa, partnerstwa, przedsiębior-
czości i innowacyjności.

zakłada się realizację wspólnych projek-
tów sprzyjających powstawaniu nowych 
miejsc pracy, podniesieniu atrakcyjności 
gospodarczej, społecznej, turystycznej 
i  kulturowej województwa dolnośląskiego 
oraz powołanej aglomeracji.

są już pierwsze konkretne propozy-
cje, na przykład: budowa południowo-

-wschodniej obwodnicy miasta jako 
arterii ważnej dla całej struktury komuni-
kacyjnej regionu, budowa międzygmin-
nych ścieżek rowerowych i tras turystycz-
nych (historycznych lub przyrodniczych), 
odbudowa systemów melioracyjno-po-
lderowych, ochrona przeciwpowodziowa 
terenów zabudowanych, modernizacja 
linii kolejowej Legnica – Lubin – Rudna 
– Głogów czy wdrożenie systemu „Jed-
na taryfa, jeden bilet” w transporcie pu-
blicznym LGoM.

Partnerzy Porozumienia samorządów 
aglomeracji Legnickiej działać będą na rzecz 
przygotowania i  realizacji zintegrowanych 
inwestycji Terytorialnych, w  ramach Progra-
mów operacyjnych na lata 2014-2020, fi nan-
sowanych ze środków Unii europejskiej. 

Wszyscy udziałowcy są równoprawnymi 
uczestnikami Porozumienia, które nie wyklu-
cza ich indywidualnego ubiegania się o środki 
z Unii europejskiej, a także realizacji projektów 
w ramach innych partnerstw.

– Połączenie się w  aglomerację zna-
komicie zwiększa nasze szanse na pozy-
skanie środków unijnych i  inwestycje in-
tegrujące, poprzez rozwój infrastruktury, 
lokalne społeczności – podkreślał Mieczy-
sław Kasprzak wójt gminy Chojnów. – Naj-
ważniejsza jest chęć, wola współpracy – 
mówiła pani beata Castaneda Trujillo, wójt 
Krotoszyc, wskazując m.in. na takie sfery 
działania, jak komunikacja i  transport, 
uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej czy turystyka.

– Partnerstwo ma służyć dobru miesz-
kańców regionu – powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Musimy być bardziej 
konkurencyjni od innych, by osiągnąć suk-
ces. a jest o co walczyć, bo na dolny Śląsk 
ma trafi ć z Unii ponad dwa miliardy euro. 
Legnica stanowi centrum aglomeracji, ale 
wszyscy wypełniamy wobec siebie funk-
cje służebne. Jesteśmy też otwarci, każdy 
może się do nas przyłączyć. 

Solidarnie, czyli skutecznie

aKTUaLNoŚCi i WYdaRzeNia aKTUaLNoŚCi i WYdaRzeNia

Bliżej legniczan i ich spraw

Prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się (16 kwietnia) z miesz-
kańcami rejonu al. Rzeczypospolitej oraz osiedli bielany i  sło-

necznego. Trzecia w tym roku debata z cyklu „bliżej legniczan i ich 
spraw” odbyła się w zespole szkół ogólnokształcących nr 2. 

W ponaddwugodzinnym spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu 
mieszkańców, zastępcy prezydenta, dyrektorzy wydziałów Urzędu 
Miasta, zarządu dróg Miejskich, zarządu Gospodarki Mieszkanio-
wej, radni, komendant straży miejskiej i policjanci. 

Tradycyjne już spotkanie rozpoczęło się od omówienia wniosków 
zgłaszanych przez mieszkańców podczas poprzednich konsultacji, 
przed rokiem. Prosili m.in. o  wyjaśnienie przyczyn tworzenia się 
rozlewisk wodnych w pobliżu stadionu przy ul. okrężnej. Powstają 
one, gdyż na tym odcinku ul. okrężna nie ma kanalizacji deszczowej. 
Rozwiązaniem problemu byłoby zbudowanie kanalizacji i  położe-
nie twardej nawierzchni. szacowany koszt inwestycji to około 750 
tys. zł. będzie ona możliwa do realizacji podczas budowy zbiorczej 
drogi południowej. zaraz po ubiegłorocznym spotkaniu udrożnio-
na została studzienka przy ul. Pogodnej, o  co prosili mieszkańcy. 
Nie można natomiast zbudować parkingu przy ul. astronomicznej, 
bo brakuje tam przestrzeni. Można to zrobić w  innym miejscu, ale 
z inicjatywą powinna wystąpić Legnicka spółdzielnia Mieszkaniowa. 
zrealizowane zostały także postulaty mieszkańców dotyczące po-
prawy bezpieczeństwa. straż Miejska oraz policja dokonywały częst-
szych patroli we wskazanych rejonach. 

Prezydent w kolejnej odsłonie spotkania omówił zrealizowane oraz 
planowane w Legnicy inwestycje, jak np. nowy Cmentarz Komunalny 
w  Jaszkowie czy zmodernizowana, nowoczesna oczyszczalnia ście-
ków. Najbardziej oczekiwane przez mieszkańców inwestycje to remont 
ul. Jaworzyńskiej, budowa monitoringu miejskiego oraz zintegrowane-
go systemu kierowania ruchem. Prezydent zapowiedział, że wyremon-
towana zostanie także al. Piłsudskiego na kolejnym odcinku oraz ul. 
Pomorska, Witelona i skarbka. Przypomniał, że legniczanie mogą też 
mieć wpływ na inwestycje, zgłaszając propozycje do budżetu party-
cypacyjnego, zwanego również obywatelskim. Jego idea polega na 
podmiotowym udziale środowisk lokalnych w podejmowaniu decyzji 
o realizacji zadań remontowych czy inwestycyjnych, wymagających 
fi nansowania z budżetu miasta. 

– W ramach wyznaczonych środków mieszkańcy sami będą mogli 
składać propozycje, na jakie cele je przeznaczyć – mówił prezydent. – 
Mogą to być chodniki, place zabaw czy parkingi i inne przedsięwzięcia 
realizowane w ciągu jednego roku budżetowego. sami wiecie najle-
piej, z jakimi problemami mieszkańcy borykają się na co dzień. Chciał-
bym w ten sposób wspólnie z wami uczestniczyć w ich rozwiązywaniu. 
Właśnie opracowaliśmy procedurę wdrożenia koncepcji budżetu par-
tycypacyjnego. Wkrótce będzie ona upubliczniona – dodał.

Kolejny punkt spotkania to rewolucja śmieciowa. Wzbudza 
ona coraz więcej emocji. 

– Mieszkamy w bloku i do naszego kontenera notorycznie pod-
rzucają śmieci – skarżyła się jedna z lokatorek. – Czy po zmianach 
nadal tak będzie?

inne pytania: Czy rzeczywiście opłaca się segregować odpady? 
Czy trzeba będzie płacić fi rmie odbierającej śmieci za dzierżawę 
pojemników? Czy można odpady składać do worków?

Jadwiga zienkiewicz, zastępczyni prezydenta, przekonywa-
ła, że segregacja śmieci jest jak najbardziej opłacalna, bo kosz-
tuje mniej o  30 proc. Jest ponadto prosta i  przyjazna. - Żeby 
wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami, potrzebna 
jest nasza wspólna odpowiedzialność i uczciwość wobec gminy 
i współmieszkańców.

Przejście przez al. Rzeczypospolitej z  jednej strony na drugą 
jest bardzo trudne z powodu dużego natężenia ruchu – skarżyli się 
mieszkańcy. -Proponujemy, aby tę ulice objąć szczególnym nadzo-
rem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo – mówili.

z kolei dla mieszkańców ul. ogrodowej problemem jest to, że sa-
mochody parkują po obu stronach jezdni, co utrudnia wyjazd z niej. 
stoi tam też wrak samochodu, który powinien być usunięty. Postula-
ty przedstawione przez mieszkańców zostaną jak najszybciej rozpa-
trzone i w miarę istniejących możliwości – zrealizowane. 

W maju prezydent Legnicy spotyka się z mieszkańcami osiedli Ko-
pernik i i Kopernik ii. Konsultacje odbędą się 21 maja (godz. 17.00) w 
szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Polarnej 1. Poniżej prezentujemy 
sylwetki dzielnicowych pełniących służbę w tym rejonie miasta. 

Porozumienie Samorządów Aglomeracji Legnickiej stało się faktem

sygnatariuszami Porozumienia są miasta: Legnica – reprezentowana przez 
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, Chojnów – reprezentowany przez bur-
mistrza Jana serkiesa, Prochowice – reprezentowane przez burmistrza alicję 
sielicką, oraz gminy: Chojnów – reprezentowany przez wójta Mieczysława 
Kasprzaka, Krotoszyce – reprezentowane przez wójta beatę Castaneda Tru-
jillo, Kunice – reprezentowane przez wójta zdzisława Tersę, Legnickie Pole 
– reprezentowane przez wójta aleksandra Kostunia, Miłkowice – reprezento-
wane przez wójta Waldemara Jana Kwaśnego, Ruja – reprezentowana przez 
wójta Roberta Chruściela oraz Powiat Legnicki – reprezentowany przez sta-
rostę Jarosława Humennego.

Rozmowy o gospodarce śmieciowej, 
inwestycjach i bezpieczeństwie

sierż. Monika Rak
dzielnicowa

tel. 76 876 18 38

st. post. Dorota Gbiorczyk-Wac
dzielnicowa

tel. 76 876 18 18

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

Ulice: andromedy, Galaktyczna, Gwiezdna, Górnicza, Jowisza, Kasjopei, 
Kosmiczna, Koziorożca, Krzywa, Księżycowa, Marsa, Merkurego, Mirandy, 
Moniuszki (nr 4), Neptuna, orbitalna, oś Kartuska, Piłsudskiego, Planetar-
na, Plutona, Polarna, Wielkiej Niedźwiedzicy, Wrocławska (107-223).
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Oświetlenie stadionu 
Po zakończeniu wszystkich prac, związa-

nych z budową oświetlenia na legnickim 
stadionie orła białego w Parku Miejskim, nad-
szedł czas przetestowania i  rozruchu całego 
systemu. Przeprowadzone przez specjalistów 
6 i 7 maja w warunkach nocnych próby po-
wiodły się. Refl ektory oświetlają murawę bo-
iska w sposób optymalny. 

system składa się z  czterech potężnych, 
40-metrowych masztów, ustawionych w na-
rożnikach stadionu i  wyposażonych w  plat-
formy z  refl ektorami oraz niezbędnej infra-
struktury energetycznej. 

Nowoczesne oświetlenie pozwala na 
przeprowadzanie transmisji telewizyjnych 
z  meczów rozgrywanych w  godzinach wie-
czornych. dzięki temu widowiska sportowe 
na stadionie staną się bardziej atrakcyjne dla 
kibiców. Można mieć nadzieję, że będą przy-
ciągać na widownię całe rodziny legniczan.

Wykonawcą inwestycji, trwającej od 
połowy stycznia i  zakończonej w  przewi-
dzianym terminie, było konsorcjum fi rm 
Polcourt i  ada–Light. Koszt tego etapu 
modernizacji stadionu Miejskiego im. orła 
białego wyniósł ok 2,9 mln zł. 

przetestowane

STADION MIEJSKI 
im. ORŁA BIAŁEGO 

Legnica życzliwa szachistom
XIV Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach

T ylu arcymistrzów, mistrzów i pretenden-
tów Legnica jeszcze nie gościła. Wiele się 

działo, nie tylko na szachownicach. Miasto 
i  mieszkańcy wywarli na szachistach dobre 
wrażenie. – Legnica jest piękna, a mieszkańcy 
życzliwi – mówili goście.

Mistrzostwa otworzył w  sobotę 
(4maja) barwny i pełen ekspresji uliczny 
spektakl „sen szachisty” legnickiego Te-
atru avatar . Temu pięknemu widowisku 
przyglądały się tłumy legniczan, zawod-
ników i osób towarzyszących. Rozgrywa-
ne w  Legnicy szachowe mistrzostwa to 
największa w tej dyscyplinie tegoroczna 
impreza w kraju i na kontynencie. 

- Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy 
będą przekonani, że spotkała ich w naszym 
mieście wspaniała przygoda – powiedział 

prezydent Tadeusz Krzakowski. – dziękuję 
europejskiej Unii szachowej za przyznanie 
nam organizacji tej imprezy. Życzę legni-
czanom, by poczuli atmosferę mistrzostw 
i wiem, że okażą szachistom wiele życzliwo-
ści. Wierzę, że naszym gościom z Legnicą bę-
dzie zawsze po drodze.

Legniczanie, którzy tłumnie przyszli na 
legnicki Rynek byli miło zaskoczeni ceremo-
nią otwarcia. – szachy nie są widowiskową 
dyscypliną – powiedział nam legniczanin Jan 
styśko. – z przyjemnością obejrzałem przed-
stawienie i  jestem pełen podziwu dla tych 
młodych artystów. Tak właśnie powinno się 
otwierać wszystkie imprezy sportowe. 

Janina Mieszkowska oglądała spektakl 
z  dwójką maluchów. – Nie mogły oderwać 

oczu od szachownicy, na której działy się baj-
kowe popisy – cieszyła się legniczanka. – bar-
dzo fajnie spędziliśmy ten czas w Rynku.

szachiści rozgrywali swoje partie w  sa-
lach hotelu Qubus. setki zawodniczek i za-
wodników skupionych nad szachownicami, 
wystudiowanymi ruchami przesuwający 
fi gury. -zobaczyłem wiele ciekawych par-
tii – mówił jeden z kibiców Jerzy Mikulski. 
– Kocham szachy i takie mistrzostwa to dla 
mnie wielkie święto. 

ale szachiści nie tylko trudzili się nad ko-
lejnymi posunięciami podczas zawodów. 
Wychodzili także do miasta, zwiedzali, ro-
bili zakupy i grali w piłkę. 

Na boisku treningowym w parku rozegrali 
mecz piłkarski: Polska – Reszta  Świata. Kibi-
cowały im zawodniczki, które relaksowały się 

przed kolejnymi rozdaniami na szachownicy.
- Jestem w  Legnicy po raz pierwszy, 

choć mieszkam niedaleko, bo we Wrocła-
wiu – mówi ania iwanow z Polonii Wrocław. 
– Mistrzostwa są świetnie zorganizowane. 
Legnica bardzo mi się spodobała. Wywarł 
na mnie wrażenie piękny park i Rynek. Moi 
zagraniczni znajomi są pełni podziwu dla 
architektury miasta.

Podczas tych mistrzostw Legnica gości 
ok. 600 uczestników w  tym 300 zawod-
ników, ale również ich rodziny, trenerów, 
sędziów i działaczy. Ponieważ impreza sta-
nowi kwalifi kację do szachowego Pucharu 
Świata, do Legnicy przybyła europejska eli-
ta szachowa, ze 140 arcymistrzami. Najlicz-
niejsze ekipy przysłały federacje szachowe 

z  Polski, Rosji, Czech, Niemiec i  Ukrainy. 
o tym, co się działo na 100 szachownicach 
można też było dowiedzieć się, śledząc 
partie na stronie www.eicc2013.pl. Pula 
nagród to 100 tysięcy euro. Mistrz europy 
zainkasuje z tego 14 tys. euro. 

organizatorem tej europejskiej imprezy 
jest Klub szachowy Polonia Wrocław wspie-
rany przez Urząd Miasta Legnicy. Partnerzy 
to: Polski i  dolnośląski związek szachowy, 
europejska Unia szachowa, Legnickie Cen-
trum Kultury, Galeria Piastów i ośrodek spor-
tu i Rekreacji. sponsorem strategicznym jest 
dsa sa Financial Group.

do mistrzostw, ich zwycięzców i  zakoń-
czenia imprezy powrócimy w  kolejnym nu-
merze „Legnicy.eu”.
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HUTA LEGNICA  HUTA LEGNICA  
ŚWIĘTUJE 60-LECIE ŚWIĘTUJE 60-LECIE 

M iejski ośrodek Pomocy społecznej 
w  Legnicy poszukuje kandydatów 

do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenia rodzinnego domu dziecka dla 
dzieci, które nie mogą być wychowywane 
we własnej rodzinie.

Rodzicem zastępczym może być każdy, 
kto ma szczerą motywację do pełnienia tej 
społecznej roli i  spełnia warunki formal-
no-prawne określone Ustawą z  9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pie-
czy zastępczej. 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub 
prowadzenie rodzinnego domu dziecka 
może być powierzone osobom, które: dają 
rękojmię należytego sprawowania pieczy, 
nie są i nie były pozbawione władzy rodzi-
cielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im 
ograniczona, ani zawieszona, wypełniają 
obowiązek alimentacyjny – w  przypadku, 
gdy taki obowiązek w  stosunku do nich 
wynika z  tytułu egzekucyjnego, nie mają 
ograniczonych zdolności do czynności 
prawnych, mogą sprawować właściwą opie-
kę nad dzieckiem, co zostało potwierdzone 
zaświadczeniami o  braku przeciwwskazań 
zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 
domu dziecka, wystawionymi przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej, przebywa-
ją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zapewniają odpowiednie warunki bytowe 
i  mieszkaniowe, umożliwiające dziecku za-
spokojenie jego indywidualnych potrzeb, 
w tym rozwoju emocjonalnego, fi zycznego 
i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju 
zainteresowań, wypoczynku i  organizacji 
czasu wolnego, nie były skazane prawomoc-
nym wyrokiem za umyślne przestępstwo 
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejski ośrodek Pomocy społecznej 
w Legnicy zaprasza kandydatów do pełnie-
nia funkcji rodziny zastępczej lub prowadze-
nia rodzinnego domu dziecka na spotkania 
indywidualne, wspierające w  podjęciu de-
cyzji, do udziału w szkoleniu dla opiekunów 
zastępczych PRide: Rodzinna opieka za-
stępcza oraz na niezbędne badania psycho-
logiczne i pedagogiczne.

Każda zainteresowana pełnieniem 
tych funkcji rodzina zostanie profesjo-
nalnie przygotowana do przyjęcia dziec-
ka, będzie też miała zapewnioną pomoc, 
opiekę i wsparcie.

Można dać dzieciom szczęście
Podziel się swoim domem, czasem i miłością

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Legnicy (Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej), ul. Okrzei 9, tel. 76 72 15 344, 76 72 15 341.

Legnickie Juwenalia 2013

Zgodnie z  akademicką tradycją wszyscy 
żacy Państwowej Wyższej szkoły zawo-

dowej im. Witelona w  Legnicy już wkrótce 
będą obchodzili swoje święto – Juwenalia. 
zabawy odbywać się mają przez szereg dni, 
na które zaplanowane są liczne imprezy kul-
turalne i  sportowe, organizowane głównie 
przez i dla studentów. 

Główne koncerty juwenaliowe odbędą 
się w  dniach 22-24 maja 2013 r. na dzie-
dzińcu PWsz od godziny 16. Wszyscy będą 
się bawić przy dźwiękach piosenek tego-
rocznych gwiazd, czyli młodych formacji 
muzycznych z Legnicy i najbliższych oko-
lic, wykonawców muzyki klubowej oraz 

gwiazd sceny reggae, pop i rock. 
22 maja koncertem zespołu bracia Figo 

Fagot Juwenalia zostaną zainaugurowa-
ne. Cały dzień będzie utrzymany w  kon-
wencji na wesoło. zagrają Gomor, Mixtura 
i  dbomb. 23 maja królować będzie rock, 
reggae i  hip hop. Na scenie wystąpią: Ja-
mal, abradab, Hope, Materia, Protony. 24 
maja – to ostatni dzień juwenaliowych 

koncertów. Tym razem zagrają przedsta-
wiciele muzyki klubowej: benassi bros feat. 
dhany, shaun baker, dJ W, C-booL, Hazel 
i Pedroboks. 

studenci już od 14 maja, w  ramach ju-
wenaliowych przedbiegów, biorą udział 
w  różnych wydarzeniach towarzyszących, 

jak np. noc fi lmowa, turniej bilardowy czy 
turnieju gier komputerowych „Pac-man”. 

Na 18 maja zaplanowano Test Coope-
ra. Legnica po raz pierwszy jest organiza-
torem tego przedsięwzięcia. Wszystkich 
chętnych do sprawdzenia poziomu swojej 
sprawności fi zycznej organizatorzy za-
praszają na boisko treningowe w  Parku 
Miejskim. Udział w  teście jest bezpłatny, 
a każdy uczestnik otrzyma samoprzylepny 
numer startowy, certyfi kat z wynikiem te-
stu i butelkę wody mineralnej. 

Test Coopera to próba wytrzymałościo-
wa opracowana przez amerykańskiego 
lekarza Kennetha H. Coopera na potrze-
by armii Usa w  1968 roku, polegająca na 
12-minutowym nieprzerwanym biegu. 
Przemieszczać się można w dowolny spo-
sób, np. biegnąc, idąc – byle pieszo, byle 
się nie zatrzymać, starając się pokonać jak 
najdłuższą odległość. Przebyty dystans 
należy odnaleźć w  odpowiedniej dla płci 
i  wieku komórce tabeli i  odczytać wynik. 
Jeśli jest on gorszy, niż „zadowalający”, to 
mamy przyczyny do niepokoju.

Kolejnym wydarzeniem „przedbiegów” 
są organizowane od kilku lat akcje zbiór-
ki krwi na terenie Państwowej Wyższej 
szkoły zawodowej im. Witelona w  Legni-
cy. „Wampiriada” odbędzie się 20 maja 
w godz. 10–13 w salach 126, 127 i 128 bu-
dynku C. 

Tego samego dnia studenci mogą wziąć 
udział w zabawie „Poszukiwanie skarbów”. 
Miejscem tych poszukiwań, rozwiązywa-
nia zagadek i podążania tropem tajemnic 

będzie dom studenta. zabawę zaplano-
wano na godz. 16–20. 

zakończeniem juwenaliowych przed-
biegów będzie „Turniej w Kółko i Krzyżyk” 
dla studentów uczelni. Jego współorga-
nizatorem jest Galeria Piastów. Początek 
zmagań o godzinie 14. 

 ■ Mirosław Szczypiorski 
– Rzecznik prasowy PWSZ

w PWSZ im. Witelona
z okazji Jubileuszu i Hutniczego 

Święta Prezydent Tadeusz Krzakow-
ski skierował do tego środowiska 
swoje posłanie. Czytamy w nim: 

Od sześćdziesięciu lat Legnica 
znana jest w Polsce, Europie i świe-
cie z przetwórstwa rud miedzi oraz 
innych, rzadkich, a niezwykle cen-
nych metali kolorowych. Wszystko 
to za sprawą działającej tu Huty 
Miedzi „Legnica” i jej odznaczają-
cych się najwyższą marką produk-
tów. Wszystko to za sprawą kilku 
pokoleń oddanych swej profesji le-
gnickich hutników. 

Huta, jako wielki pracodawca, 
daje podstawy pewności socjalnego 
bezpieczeństwa ponad tysiącu le-
gnickich rodzin. Jest również trwa-
łym elementem legnickiego pejzażu 
gospodarczego i przemysłowego, 
jako Firma stale rozwijająca się, 
wdrażająca najnowocześniejsze 
technologie produkcyjne, a jedno-
cześnie - nieszczędząca nakładów 
na ochronę i rekultywację natural-
nego środowiska przyrodniczego.

Z okazji jubileuszu 60 lat istnie-
nia Huty i Dnia Hutnika pragnę w 
imieniu wszystkich mieszkańców 
Legnicy oraz jej władz samorządo-
wych złożyć najlepsze życzenia po-
myślności i sukcesów na długie lata 
dla całej załogi Huty Miedzi „Legni-
ca”, a także wszystkim hutnikom 
Zagłębia Miedziowego.

Niech Hutniczy Stan zawsze cie-
szy się szacunkiem społecznym, a 
skupione w nim rodziny widzą przed 
sobą jasne, wypełnione optymizmem 
perspektywy.

zakończony został remont zato-
ki autobusowej przy al. Piłsudskiego, 
w  okolicach ul. Galaktycznej. Nieba-
wem rozpoczną się prace przy układa-
niu warstwy ścieralnej po przeciwnej 
stronie jezdni. 

zatoka autobusowa o  długości 40 
m wymagała remontu z powodu po-
wstania kolein. Nowa nawierzchnia, 
wylana z betonu, jest bardziej odpor-
na na zniszczenia spowodowane du-
żym ruchem autobusów. W  ramach 
tych robót wybrukowano także chod-
nik na przystanku. 

Remont zatoki jest kolejnym ele-
mentem modernizacji al. Piłsudskie-
go. W  minionym roku  wyremonto-
wana została zatoka autobusowa 
i przystanek przy szkole Podstawowej 
nr 6. zdarto zniszczoną nawierzchnię 
jezdni na odcinku od skrzyżowania 
ulic Rzeczypospolitej z Moniuszki do 
skrzyżowania z  ul. Galaktyczną. dłu-

gotrwała zima przerwała jednak pra-
ce. do położenia została jeszcze war-
stwa ścieralna. Jak informuje andrzej 
szymkowiak, dyrektor zarządu dróg 
Miejskich, wszystkie roboty powinny 
zakończyć się jeszcze w  maju. Koszt 
całej inwestycji to około 1,3 mln zł.

Następny etap modernizacji al. Pił-
sudskiego obejmie remont nawierzchni 
drugiego pasa jezdni na tym samym 
odcinku. Wyremontowana zostanie 
także kolejna zatoka autobusowa. Po 
rozstrzygnięciu przetargu na wykonaw-
cę prace mogą rozpocząć się z końcem 
wiosny i potrwać do jesieni.

Zatoka autobusowa 
na Piłsudskiego

już gotowa
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Dlaczego Legnica przyciąga aż tylu 
fi lmowców? Co jest takiego w naszym 
mieście?

- Legnica przyciąga, bo jest ciekawa w 
swojej historii, tej dawnej i nowej. Miały tu 
miejsce bardzo interesujące zdarzenia. a ja 
wychowywałem się w Legnicy pośród wie-
lonarodowej społeczności. W mieście żyli 
Niemcy, którzy musieli pozostać, Polacy, któ-
rzy przyjechali zza buga, Ukraińcy, łemkowie, 

później repatrianci z Francji, przybysze z Grecji 
i oczywiście armia radziecka, składająca się z 
całej mieszanki etnicznej. Niezwykłe losy lu-
dzi. oni wszyscy coś utracili, od czegoś uciekli 
i przed czymś się ukrywali. Przyjeżdżali m.in. 
do Legnicy. To dlatego miasto jest kopalnią 
motywów fi lmowych. Poza sentymentem 
właśnie te powody mnie przyciągają. Legnica 
interesuje też innych fi lmowców, bo miasto 
stanowi bardzo wdzięczny obiekt do fi lmo-
wania. Tu z powodzeniem robi się fi lmy, które 

tak naprawdę dzieją się w berlinie czy różnych 
innych miastach. Legnica jest bardzo fotoge-
niczna i plastyczna.

Jak przy realizacji fi lmów układa się 
współpraca z miastem, jego władzami, 
mieszkańcami? 

- Coraz lepiej. Na początku, ileś lat przed 
„Małą Moskwą” przychodzę i mówię, że 
chcę nakręcić fi lm. Po kilku wstępnych spo-
tkaniach uzyskałem pełną pomoc miasta. 

To jest rzecz przy kręceniu fi lmu niezwykła, 
bo czasami jako ekipa jesteśmy uciążliwi 
dla mieszkańców. Musimy często wyłączać 
ulice, dostawać zgodę na ingerencję w ar-
chitekturę. W fi lmie „Fotograf” przyklejali-
śmy przykładowo na pomniku, przy Placu 
słowiańskim, dawne napisy. Wcześniej 
kolumny wojsk jechały ulicą złotoryjską. 
Przy produkcji zawsze mamy wsparcie pre-
zydenta. Kiedyś nawet zadzwonił i zapytał, 
czy byliśmy w biurach siedziby Legnickiej 
specjalnej strefy ekonomicznej. Później 
w tym cudownie odrestaurowanym pa-
łacyku kręciliśmy sceny. Podsunął mi też 
pomysł na siedzibę dowódcy garnizonu w 
budynku instytutu Metali Nieżelaznych. Ta 
pomoc zamieniła się w dobrą współpracę.

Legnica kopalnią
A kto to jest fotograf?

- Nie powiem. bo jak za dużo zdradzimy, to 
nikt nie będzie chciał przyjść do kina. dlatego 
żadnych szczegółów nie zdradzę.

Legnica gra w tym fi lmie samą siebie … 

- dużo zdarzeń, podobnie jak w „Małej 
Moskwie”, opartych jest na autentycznych 
faktach. W ramach zdjęć retrospektywnych 
fi lmowaliśmy samobójstwo radzieckiego 
żołnierza. Widziałem to na własne oczy, więc 
wiem, o czym opowiadam. To tragiczne zda-
rzenie na wszystkich, którzy je widzieli, wy-
warło ogromne wrażenie. Wyszedł do nas, Po-
laków, bo nie chciał tego zrobić anonimowo. 
Takie żywe inspiracje, które tkwią we mnie, za-
czynają mi się układać w ciekawą historię. Tym 
razem z Krzysiem Kopką zdecydowaliśmy, że 
razem będziemy pisać scenariusz. W „Małej 
Moskwie” dokonywaliśmy rekonstrukcji mia-
sta do stanu z lat 60. Teraz chodzi o lata 70. W 
niektórych obiektach udajemy Moskwę, bo w 
tej chwili miasta się do siebie upodabniają. Jak 
to dobrze, że zbudowano tutaj Letię. siedzimy 
w tym gmachu pięć dni zdjęciowych. Jak na 

jeden obiekt, to bardzo długo. Pokazujemy 
też w fi lmie Legnicę współczesną. Przyjeżdża-
ją do niej Rosjanie prowadzący śledztwo i tu-
taj się poruszają.

Wielki sukces odniósł reżyserowany przez 
Pana serial o Annie German. Wykreował 
Pan kolejną gwiazdę.

- Czasami żartuję, że Joanna Moro urodzi-
ła się po to, żeby zagrać annę German. Ma 
wszystkie warunki, żeby to robić doskonale. 
Wysoka, podobny typ urody, mówi po rosyj-
sku bez akcentu. Telewizja polska nie chciała 
tego serialu, bo kogo będzie obchodziła hi-
storia zapomnianej gwiazdy. zrobili to Rosja-
nie. Przez jej życie opowiadam historię Polski 

i związku Radzieckiego. dobrze, że telewizja 
dała się przekonać i zakupiła ten serial. 

Czy Rosjanie fi nansowali „Fotografa”?

- Nie. W żadnym z moich fi lmów nie par-
tycypowali w kosztach. Wszystkie pieniądze 
były polskie. Uważam, że mam prawo robić 
fi lmy o Rosjanach i Polakach. byli ostrożni 
wobec „Małej Moskwy”, a jeszcze bardziej są 
ostrożni wobec „Fotografa”. W czasach, gdy 
o naszej historii kręcą obce kinematografi e, ja 
kręcę o radzieckich korzeniach dzisiejszej Ro-
sji. Myślę, że jest to ważne, bo to nasz sąsiad, z 
którym mamy skomplikowane relacje, pełne 
historycznych napięć. 

Wracając do Legnicy. Czy ma Pan dalsze 
plany filmowe związane z naszym miastem?

- Na razie nie mam. ale jest to ciekawy 
region. Przyjeżdżali tutaj wybitni ludzie. 
Tu działa KGHM Polska Miedź, największa 
polska fi rma, której dzieje same w sobie są 
niezwykłe. Przewinęło się przez nią wiele 
bardzo interesujących postaci. Jak chociaż-
by były dyrektor Tadeusz zastawnik, czy 

obecny prezes Herbert Wirth. ich życiory-
sy to prawie gotowe scenariusze fi lmowe. 
o takich ludziach powinno się opowiadać.

KRzYsTeK zNoWU KRęCi

fot. YES TO FILM

motywów fi lmowych
z Waldemarem Krzystkiem, reżyserem fi lmu „Fotograf” rozmawiają 
arkadiusz Rodak i zygmunt Mułek
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URzĄd MiasTa iNFoRMUJe eKoLoGia

Prezydencka propozycja zmian budżetu na ten rok została przyjęta. Wydatki na remonty i przebudowy dróg o 3 miliony większe Odpady po nowemu

Z prac Rady Miejskiej Legnicy Kto pyta, nie błądzi

Podczas kwietniowej sesji (29.04.2013 
r.) Rada Miejska Legnicy absolutną 

większością głosów (20 „za” przy 3 wstrzy-
mujących się) przyjęła prezydencki pro-
jekt uchwały dotyczącej zmian budżetu 
miasta na rok 2013. Wydatki wzrosną o 3 
mln zł i  wyniosą łącznie 408.088.042,51 
zł. Po stronie dochodów w miejskiej kasie 
znajdzie się 408.178.042,51 zł. Nadwyżka 
budżetowa wyniesie zatem 90 tys. zł.

Najważniejsze zmiany dotyczą prze-
znaczenia dodatkowych pieniędzy na 
remonty i  modernizację legnickich dróg. 
Na przebudowę ulic Witelona i  skarbka 
wydane będzie 1,5 mln zł. Na przebudowę 
zatok wraz z  wymianą nawierzchni jezd-
ni w  ciągu al. Piłsudskiego i  ul. sikorskie-
go – 1,1 mln zł. z kolei w ramach zadania 
inwestycyjnego „budowa zbiorczej dro-
gi Południowej w  Legnicy – etap ii od ul. 
Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej 
z budową mostu na rzece Kaczawie” około 
878 tys. zł dodatkowo trafi  na wykup grun-
tów pod budowę. 

Przebudowa ul. Witelona i skarbka ma 
objąć wymianę zniszczonej nawierzchni 
jezdni, co zdecydowanie poprawi kom-
fort jazdy małą obwodnicą. Prace po-
winny się rozpocząć i  zakończyć jeszcze 
w  tym roku. Remont tych ulic stanowi 
logiczną kontynuację zrealizowanych 
w minionym roku inwestycji – przebudo-
wy ul. Libana i placu Wilsona. 

Modernizowana al. Piłsudskiego jest 
z kolei kontynuacją zakończonych wcześniej 

remontów ulic Wrocławskiej i ii armii Wojska 
Polskiego. Po zakończeniu przebudowy al. 
Piłsudskiego następne etapy prac obejmą 
ul. sikorskiego, potem iwaszkiewicza, aż do 
Wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. 

Przypomnijmy, że w  minionym roku 
rozpoczął się remont al. Piłsudskiego na 
odcinku od jej skrzyżowania z  al. Rzeczy-
pospolitej i ul. Moniuszki do skrzyżowania 
z  Galaktyczną. W  ramach tych prac wyre-
montowana została zatoka autobusowa 

przy szkole Podstawowej nr 6. zdarto tak-
że zniszczoną nawierzchnię jezdni na tym 
odcinku. zima jednak przerwała prace. do 
położenia pozostała jeszcze warstwa ście-
ralna nawierzchni. Prace zgodnie z umową 
mogą potrwać do końca maja. obecnie 
w  ramach tego zadania modernizowana 
jest zatoka autobusowa przy al. Piłsudskie-
go, w  okolicach ul. Galaktycznej. Koszt tej 
inwestycji – to około 1,3 mln zł. 

Kolejny etap prac, o planowanej warto-
ści 1,5 mln zł, obejmie remont nawierzchni 
drugiej jezdni. Wyremontowana zostanie 
także następna zatoka autobusowa. dalszy 
ciąg przebudowy al. Piłsudskiego, na który 
po zmianach budżetu trafi  1,1 mln zł, obej-
mie modernizację jezdni i zatok w kierunku 
ronda. W minionym roku wyremontowano 
wiadukt nad torami kolejowymi w tym cią-
gu komunikacyjnym. 

- Remonty, przebudowy i modernizacje 
układu komunikacyjnego miasta są priory-
tetem inwestycyjnym – powiedział prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. – Konsekwent-
nie, zgodnie z  naszą strategią, będziemy 
poprawiać jakość legnickich dróg. 

Rada Miejska na swej kwietniowej sesji 
dokonała także drobnych korekt w trzech 
uchwałach dotyczących nowych zasad 
gospodarki odpadami komunalnymi. są 
one związane np. z  terminami wnosze-
nia opłat za odbiór i wywóz śmieci. Radni 
przyjęli uchwałę o przystąpieniu do opra-
cowania strategii Rozwoju Miasta Legnicy 
na lata 2015-2020. Nie wyrazili zgody na 
objęcie funkcji wiceprzewodniczącego 
Rady przez Jana Kurowskiego z klubu rad-
nych niezależnych. 

Od 1 lipca zmienią się zasady gospoda-
rowania odpadami komunalnymi. Co 

nas czeka w  związku z  tą rewolucją? Le-
gniczanie pytają o  bardzo wiele nowych 
dla nich kwestii, dzwoniąc i  odwiedzając 
działające w  Urzędzie Miasta biuro Go-
spodarowania odpadami Komunalnymi. 
Prezentujemy najczęściej zadawane przez 

mieszkańców pytania wraz z odpowiedzia-
mi. zachęcamy jednocześnie do zadawania 
kolejnych (tel. bGoKP: 76 72 12 340, 76 72 12 
341, 76 72 12 342).

- Czy stawki za wywóz odpadów będą 
mogły zostać zmniejszone? 

od lipca za śmieci segregowane zapła-
cimy 13,70 zł, za śmieci zmieszane - 17,80 
zł miesięcznie od osoby. Miasto, które od 
1 lipca będzie właścicielem odpadów, zleci 
ich wywóz fi rmie wyłonionej w przetargu. 
stawki zostały tak ustalone, żeby wpływy 
z opłat pokrywały wydatki. Jeżeli okaże się, 
że wystąpi nadwyżka, wówczas nie jest wy-
kluczona obniżka stawek. 

- Czy miasto zarobi na przejęciu opłat 
za gospodarowanie odpadami?

Nie. opłaty, które wpłyną do kasy 
miejskiej z  tego tytułu, będą musiały 
być przeznaczone tylko i wyłącznie na 
ten cel. 

- Czy będzie można składać śmieci 
w workach i czy trzeba kupować pojem-
niki na odpady? 

W  domkach jednorodzinnych można 
gromadzić odpady segregowane zarówno 
w  workach, jak i  pojemnikach. Natomiast 
odpady zmieszane – tylko w pojemnikach. 
Worki będą musiały spełniać odpowiednie 
parametry. Firma, która wygra przetarg, 
ma zapewnić mieszkańcom pojemniki, np. 
w  formie dzierżawy. Po rozstrzygnięciu 
przetargu będziemy wiedzieć, jakie warun-
ki zaproponuje fi rma, która wygra. Na razie 
warto więc wstrzymać się z zakupem wła-

snych pojemników. 

- Jeżeli ktoś zadeklaruje, że segreguje 
odpady, a będzie wszystkie wrzucał 
do jednego pojemnika, czy poniesie 
konsekwencje?

opłaca się segregować odpady, bo 
to jest korzystne dla mieszkańców. 
Prowadząc selekcję, płacimy o 30 proc. 
mniej. Jest to też korzystniejsze dla 
środowiska. Jeżeli służby kontrolne 
stwierdzą, że wbrew deklaracji odpa-
dy nie są segregowane, to w drodze 
decyzji administracyjnej nało-
żona zostanie wyższa opłata, 
jak za odpady zmieszane.  

- Kiedy będą opracowane harmonogramy 
odbioru śmieci?

Firma, która wygra przetarg, opracuje 
taki harmonogram. zostanie on dostarczo-
ny mieszkańcom prawdopodobnie w poło-
wie czerwca. 

- Czy jest prowadzona edukacja dotyczą-
ca odbioru i segregacji śmieci? 

akcja prowadzona jest od blisko roku. 
informacje są dostępne na stronie Urzędu 
Miasta Legnicy www.legnica.eu w zakład-
ce Nowe zasady Gospodarki odpadami. 
Kampania trwa również w  Magazynie 
Miejskim „Legnica.eu”, w  lokalnych me-
diach oraz podczas konsultacyjnych spo-
tkań prezydenta z  mieszkańcami różnych 
rejonów miasta. 

W Legnicy kolejne etapy rewolucji śmie-
ciowej mamy już za sobą. do końca kwiet-
nia deklaracje złożyło 21,5 tys. właścicieli 
nieruchomości. Według szacunków służb 
Urzędu Miasta, powinno to uczynić ponad 
25 tysięcy. osoby, które nie wykonają tego 
obowiązku, otrzymają decyzje administra-
cyjne ustalające wysokość opłaty. zdecy-
dowanie gorzej jest z  deklaracjami, doty-
czącymi nieruchomości niezamieszkałych 
(np. zakłady pracy, sklepy), na których te-
renie powstają jednak odpady. Jeżeli wła-
ściciele deklaracji nie złożą, otrzymają de-
cyzje administracyjne, określające normę 
śmieci zgodnie z  regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku. Wówczas opłata 
może być wyższa. 

Na zdjęciach prace uczniów Gimnazjum 
nr 9 przy Zespole Szkół Integracyj-

nych w Legnicy, którzy w ramach akcji 
edukacyjnej przygotowali grafi czne 

wizerunki rewolucji śmieciowej. 

Obecnie trwa procedura związana z przetargiem na wybór fi rmy, która zajmie się 
odbiorem odpadów komunalnych. Oto, czym zwycięzca przetargu będzie się 
zajmował w okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2016 r.: 
• transport odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości do Regionalnej instala-

cji Przetwarzania odpadów Komunalnych,
• organizacja akcji odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych,
• odbiór przeterminowanych leków z pojemników zlokalizowanych w aptekach na 

terenie miasta Legnicy,
• organizacja selektywnej zbiórki opakowań ze szkła wraz z ich odbiorem,
• zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości wynajmu, dzierżawy lub innej 

formy dysponowania pojemnikami do zbierania odpadów komunalnych,
• zapewnienie właścicielom nieruchomości możliwości świadczenia usługi mycia, de-

zynfekcji oraz dezynsekcji i napraw technicznych pojemników na zmieszane odpady 
komunalne.
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Jubileusz Domu Dziennego Pobytu 

Technikum Hotelarskie w Legnicy, wcho-
dzące w skład zespołu szkół ekonomicznych 
im. stefana Żeromskiego, zajęło drużynowo 
pierwsze miejsce podczas V olimpiady Wie-
dzy Hotelarskiej w Kołobrzegu. indywidual-
nie aleksandra Kurczyńska z klasy 2 H zajęła 
ii miejsce i została laureatką olimpiady z tytu-
łem i wicemistrzyni. ewelina bidnyk (klasa 4 G) 
także została laureatką, plasując się na trzeciej 
pozycji z tytułem ii wicemistrzyni. 

aleksandra Kurczyńska swoją karierę za-
mierza budować w branży turystycznej. Mówi 
po angielsku, francusku i niemiecku. W działal-
ności turystycznej to wielki atut, ale i koniecz-
ność. Nauczyciele mówią o aleksandrze, że 
jest bardzo pracowita i zdolna. Przygotowując 
się do olimpiady, jak sama przyznaje, musiała 
nadrobić dwa lata. 

– To jest najważniejszy konkurs hotelarski 
– podkreśla aleksandra. – Trzeba swobodnie 
poruszać się w wielu dziedzinach, takich jak: 
gastronomia, marketing, znajomość języków, 
obsługa klienta. To lubię. Na fachowców z 
branży hotelarskiej jest duże zapotrzebowa-
nie. dlatego stawiam na ten zawód – dodaje. 

ewelina bidnyk także wiąże swoją przy-
szłość z hotelarstwem. Marzy, by zostać me-

nadżerem w hotelu, a potem poprowadzić 
własny biznes. Włada językiem niemieckim, 
angielskim, zna nawet podstawy japońskiego. 

– Chcę studiować, ale jeszcze nie wybrałam 
uczelni – zwierza się uczennica. – Teraz wydaje 
mi się, że dobrze wybrałam szkołę. Mam więk-
sze szanse na znalezienie dobrej pracy. do 
tej olimpiady przygotowywałam się w sumie 
przez cztery lata. 

olimpiada Wiedzy Hotelarskiej składa się z 
trzech etapów. W pierwszym - szkolnym, któ-
ry odbył się 29 października minionego roku, 
wzięło udział 90 uczniów Technikum. do eta-
pu okręgowego, w którym uczestniczyło 330 
osób, zakwalifi kowały się aleksandra Kurczyń-
ska oraz ewelina bidnyk. W zawodach central-
nych wystartowało 33 uczniów. Uczennice 
legnickiego Technikum spisały się bardzo do-
brze, wygrywając w drużynie i zajmując drugie 
i trzecie miejsce indywidualnie.

zdobycie tych trofeów gwarantuje lau-
reatkom zwolnienie z egzaminu zawodo-
wego. otrzymały też indeksy na bezpłatne 
studia w Wyższej szkole Gospodarki w byd-
goszczy. opiekunką szkolnych olimpijczy-
ków jest pani anna Kasprowska, nauczy-
cielka przedmiotów hotelarskich. 

– Już piąty raz bierzemy udział w olim-
piadzie – mówi anna Kasprowska. – zawsze 
mieliśmy fi nalistów. W tym roku odnieśliśmy 
największy sukces. Nasza szkoła plasuje się 
obecnie w grupie najlepszych tego typu pla-
cówek w kraju. 

sukcesy młodych hotelarzy, kształcących 
się w Legnicy, dowodzą słuszności inwesto-
wania w miejskie szkolnictwo zawodowe. 
ostatnio w ramach dofi nansowanego z Unii 
europejskiej projektu pn. „Modernizacja cen-
trów kształcenia zawodowego na dolnym 
Śląsku”, którego partnerem jest nasze mia-
sto, w zespole szkół ekonomicznych zostało 
utworzonych i nowocześnie wyposażonych 
aż 6 pracowni, kosztem blisko 230 tys. zł. 
stworzono tu m.in. recepcję i pokój hotelowy 
oraz pracownię obsługi turystycznej. 

Legnickie Technikum Hotelarskie najlepsze w kraju

Są młodzi, zdolni i pracowici, znają języki obce, mają jasną wizję zawodowej kariery

Druga młodość po legnicku
Legnicki dom dziennego Pobytu przy 

ul. Korfantego, działający w  struktu-
rach MoPs, obchodzi jubileusz 20-lecia 
istnienia. Przez te lata z własnego wyboru 
spędzało tu czas ponad tysiąc legnickich 
seniorów. Nawiązywali przyjaźnie, a  nie-
którzy nawet stawali na ślubnym kobiercu.

W  dni powszednie placówka pęka 
w  szwach. W  południe przychodzą starsi 
ludzie, by zjeść obiad.

– Mam już dobrze ponad 70 lat – zwie-
rza się pan Józef. – Jestem sam. dla mnie 
i  wielu moich znajomych to wielka ulga, 
że możemy zjeść tu smaczny posiłek. sam 
bym tego nie ugotował.

dom dziennego Pobytu mieści się 
w okazałej willi. Na parterze jest stołówka 

i  sale, gdzie spotykają się seniorzy. Grają 
w  karty, szachy, czytają gazety, rozma-
wiają. Maria Milewska jest tutaj stałym 
gościem już od 20 lat. – Przychodzę jak do 
pracy – zwierza się kobieta. – Nie wyobra-
żam sobie, by takiej placówki w  naszym 
mieście nie było. Tutaj ludzie nawiązują 
przyjaźnie. Cztery pary stanęły na ślub-
nym kobiercu.

bronisława ostrowska znalazła 
w domu przyjaciela. – Przed ołtarz nie 
pójdziemy – zastrzega legniczanka. – 
Przyjaźnimy się, wspieramy i  pomaga-
my sobie. Co tydzień chodzimy na tań-
ce. Nie tylko tu spędzamy czas. Razem 
wybieramy się też na spacery do parku 
i chodzimy do kina.

z  oferty domu dziennego Pobytu 
korzysta obecnie około 330 seniorów. 
Mogą tutaj zjeść obiady, za które płacą 
sami, ale także spotkać się we wspól-
nym gronie, pograć w  karty, warcaby, 
wyjechać na wycieczkę. 

– Współpracujemy też innymi kluba-
mi seniora i  Uniwersytetem Trzeciego 
Wieku – informuje anna bukowska, kie-
rowniczka ddzP. – U  nas starsi ludzie 
mogą też ciekawie i aktywnie spędzać 

czas. Proponujemy im nie tylko posiłki, 
ale też inne atrakcyjne zajęcia.

Podczas jubileuszowego spotkania 
w  Klubie Nauczyciela (10 kwietnia) za-
służeni pracownicy otrzymali okolicz-
nościowe dyplomy. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski podziękował pracownikom 
domu za ich pracę. Kierowniczce wrę-
czył kosz kwiatów.

– dom dziennego Pobytu służy już 
kolejnym pokoleniom – powiedział 
prezydent. – Cieszę się, że funkcjonuje, 
bo wypełnia szczególną misję w  mie-
ście. dziękuję pracownikom za ich 
wspaniałą działalność. 

do życzeń przyłączyli się także za-
proszeni goście, m.in. z Rady seniorów 
i  stowarzyszenia Weteranów Pracy. Po 
zakończeniu części oficjalnej seniorzy 
wyszli na parkiet, ruszając do tańca. 

Seniorzy 
potrzebują 
wsparcia

Rada seniorów, działająca przy 
Prezydencie Legnicy jako gremium 
opiniodawcze, konsultacyjne i  dorad-
cze , wybrała swe władze. W skład pre-
zydium weszły: elżbieta Chucholska 
(przewodnicząca), Maria Kalinowska-
-Rogalka (wiceprzewodnicząca) i zofi a 
Hanuszewicz-drozd (sekretarz). 

Rada opracowała, konsultowany 
wcześniej w  środowiskach osób star-
szych, program pracy na ten rok. Pla-
nowane jest m.in. powołanie centrum, 
gromadzącego interesujące seniorów 
informacje, stworzenie przydatnej 
osobom starszym zakładki na stronie 
www.legnica.eu, udzielanie prawnej 
i  organizacyjnej pomocy w  zamianie 
dużych mieszkań na mniejsze oraz 
zorganizowanie „telefonu zaufania” 
dla seniorów. 

Legnicka Rada Młodzieży spotkała 
się z przedstawicielami miejskich in-
stytucji kulturalnych. omówiono tego-
roczny program działania tych placó-
wek, ze szczególnym uwzględnieniem 
oferty kierowanej do młodzieży. anna 
Gątowska, dyrektor Legnickiej biblio-
teki publicznej, zachęcała do udziału 
w zajęciach dotyczących historii mia-
sta i regionu, spotkaniach autorskich, 
wystawach plastycznych i promowa-
niu utalentowanych legniczan. szef 
LCK, Grzegorz szczepaniak, stwierdził, 
że wiedza młodych legniczan o życiu 
kulturalnym miasta nie jest zbyt duża. 
dominuje nieuzasadniony pogląd, że 
u nas nic się nie dzieje. zachęcał mło-
dzież, by starała się wśród rówieśni-
ków wykreować „modę na Legnicę”. 
zaprosił do udziału w działaniach gru-
py wolontariackiej, którą LCK stara się 
odbudować. 

Propozycja dla młodzieży:

moda na Legnicę

(Z)BUNTowany Festiwal 

SREBRO 2013
Od 30 kwietnia do 23 czerwca br. Legni-

ca zamieniła się w światową stolicę bi-
żuteryjnego designu. Wszystko za sprawą 
34. edycji Legnickiego Festiwalu sRebRo, 
organizowanego przez Galerię sztuki. 

Towarzyszący festiwalowi od 22 lat Mię-
dzynarodowy Konkurs sztuki złotniczej 
w tym roku przebiega pod hasłem Revolt, 
czyli bunt. Najciekawszą kwestią było to, 
jak w języku biżuterii można wypowiedzieć 
się na temat buntu. Jak podkreśla kurator 
wystawy – Monika szpatowicz - Tegorocz-
ne wyzwanie to próba przedstawienia 
w  sztuce buntu wobec szeroko pojętego 
konsumpcjonizmu, ale nie tylko. To także 
redefi nicja takich wartości, jak rodzina czy 
miłość. 

Konkurs odbywa  się od ponad 30 lat 
pod honorowym patronatem Ministra Kul-

tury i dziedzictwa Narodowego. Wydarze-
nie to jest najważniejszym w  Polsce i  dru-
gim w  europie przeglądem artystycznego 
złotnictwa. Jury z  ponad 300 nadesłanych 
prac do pokonkursowej wystawy zakwalifi -
kowało ok. 40. Przeciwko czemu zbuntowa-
li się artyści – o tym uczestnicy i zwiedza-
jący przekonują się już od początku maja, 
a  laureatów nagród wszyscy poznamy 
podczas dwudniowej kulminacji - 17 i  18 
maja. dla miłośników kultury i sztuki Gale-
ria przygotowała 17 ekspozycji w niebanal-
nych aranżacjach i  różnych przestrzeniach 
miasta. sRebRo 2013 to nie tylko wystawy 
poświęcone złotnictwu, to także wiele im-
prez towarzyszących, między innymi akcje 
plastyczne i  warsztaty tworzenia biżuterii, 
pokazy fi lmów, happeningi, koncert jazzo-
wy, sesja naukowa i wiele innych atrakcji.
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DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

14/15.05 „DGA-2” ul. iwaszkiewicza 1  KaUFLaNd

15/16.05 „Staromiejska” ul. Matejki 1

16/17.05 „Apteka Na Zdrowie” ul. Górnicza 1a  biedRoNKa

17/18.05 „Farmed” ul. złotoryjska 16/18

18/19.05 Apteka” Słoneczna” ul. Gwiezdna 4   GaLeRia GWiezdNa

19/20.05 „DRIVE” ul. Wrocławska 155  iNTeRMaRCHe

20/21.05 „Działkowa” ul. działkowa 29-31

21/22.05 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14

22/23.05 „Medyczne ABC” ul. batalionu zośka 15

23/24.05 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

24/25.05 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6

25/26.05 „Basztowa” ul. Chojnowska 13

26/27.05 „Remedium” ul. Radosna 48

27/28.05 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

28/29.05 „Rondo” ul. szaniawskiego 5d

29/30.05 „Mak” ul. Witelona 14/1

30/31.05 „Gwarna” ul. złotoryjska 30  GaLeRia GWaRNa

31.05/01.06 „Cefarm” ul. izerska 35

01/02.06 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1

02/03.06 „DGA-2” ul. iwaszkiewicza 1   KaUFLaNd

03/04.06 „Staromiejska” ul. Matejki 1

04/05.06 „Pod różą” ul. Przybosia 5

05/06.06 „Melisa” ul. złotoryjska 1/14

06/07.06 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41   GaLeRia FeRio

07/08.06 „Gwarna” ul. złotoryjska 30   GaLeRia GWaRNa

08/09.06 „Przyjazna” ul. Marsa 30   PoLo MaRKeT

09/10.06 „Ambra” ul. złotoryjska 194

10/11.06 „Libra” ul. słoneczna 2

11/12.06 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8

WaŻNe TeLeFoNY

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. 

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
e-mail: kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu

Aleksandra bucholc z Warszawy i alek-
sander daszkiewicz z  Krakowa zajęli 

wspólnie i miejsce w grupie wiekowej do 
lat 19. W młodszej (do 16 l.) najlepszy był 
Robert łaguniak z  Poznania. Trzydniową 
imprezę zakończył (7 kwietnia) koncert 
laureatów.

Legnicki konkurs „Młody Paganini” od 
lat uznawany jest za jedną z  najważniej-
szych imprez tego typu w  kraju i  naszej 
części europy. organizatorem jest zespół 
szkół Muzycznych przy wsparciu m.in. 
Urzędu Miasta Legnicy i Ministerstwa Kul-
tury i  dziedzictwa Narodowego. Na zwy-
cięzców czekają nagrody pieniężne i pre-
stiż pomagający w dalszej karierze.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 33 
skrzypków. Pula nagród to 24 tys. zł. zwy-
cięzcy grupy starszej otrzymali po 4 tys. zł, 
a najlepszy w młodszej 3 tys. zł. dodatko-
wą nagrodę stanowi występ z Filharmonią 
Wałbrzyską i opolską.

– W  tegorocznej edycji uczestnicy za-
prezentowali duże umiejętności – mówi 
alicja dragan, dyrektorka konkursu. – 
zwłaszcza o  muzykach w  starszej grupie 

można powiedzieć, że są już artystami. Nie 
zazdroszczę jurorom. Mieli bardzo trudne 
zadanie, by wyłonić najlepszych. decydo-
wały ułamki punktów.

Młodzi muzycy podczas pobytu w  Le-
gnicy mieli możliwość zweryfi kowania 
umiejętności i  konsultowania się z  peda-
gogami. Poznawali też miasto. dla legni-
czan była to kolejna okazja do spotkania 
się z muzyką wysokich lotów.

osiemnastoletnia aleksandra bucholc 
debiutowała w  legnickim konkursie. Na 
skrzypcach gra od 12 lat, karierę wiąże z tym 
instrumentem. Nagrodę, którą zdobyła za 
zwycięstwo w konkursie, planuje przeznaczyć 
na studia muzyczne w Wiedniu. – W Legnicy 
jestem po raz pierwszy – mówi aleksandra. – 
spotkałam tutaj serdecznych ludzi. Podczas 
konkursu panowała cudowna atmosfera. 
Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę.

o rok starszy aleksander daszkiewicz 
Legnicę zna już bardzo dobrze. Krakowia-
nin zwyciężał w konkursie „Młody Pagani-
ni” w roku 2009. – skrzypce są moją pasją 
– zwierza się chłopiec. – dzięki nim prze-
kazuję swoje emocje, odczucia. szkoda, 
że z  powodu wieku nie będę mógł więcej 
uczestniczyć w  tym konkursie. Legnica 
bardzo mi się podoba. To piękne miasto, 
w którym od czasu mojego pierwszego po-
bytu wiele się zmieniło – dodaje skrzypek.

zwycięzca młodszej grupy, Robert ła-
guniak, w konkursie wystąpił po raz trze-
ci. – Cieszę się z wygrania tej prestiżowej 
imprezy – mówi poznaniak. – Wielkim 
przeżyciem dla mnie będzie występ z or-
kiestrą symfoniczną.

Laureatom konkursu nagrody wręczył 
prezydent Tadeusz Krzakowski, którego or-
ganizatorzy za wsparcie imprezy uhonoro-
wali specjalnym dyplomem.

KULTURa

Eksplozja talentów podczas XI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini”

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 

– 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 

– m.in.: interwencje lokatorskie, zasady korzystania z przystanków 
autobusowych, odnowa zieleni średniej i wysokiej, materiał nasadzeniowy 

– 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 

Wirtuozi w Akademii Rycerskiej
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W maju strażacy i hutnicy obchodzą swoje święto

Pożary od wieków były jednym z najpoważniej-
szych zagrożeń nękających ludzi. W  dziejach 

Legnicy najbardziej zapisał się ten z 25 maja 1338 r. 
ogień strawił wówczas znaczną część młodego śre-
dniowiecznego miasta, którego substancję stanowi-
ła głównie drewniana zabudowa. Wskutek tej trage-
dii, już dwa lata później to Legnica – jako pierwsza na 
Śląsku – ustanowiła przepisy przeciwpożarowe. Mia-
sto zostało podzielone na kilka okręgów, a na każdy 
z nich przypadło dwóch strażników ogniowych.

Pierwsza zorganizowana jednostka straży ognio-
wej powstała w Legnicy 19 marca 1852 r. składała się 
z 45 ochotników, którzy jednocześnie tworzyli związek Gimnastycz-
no-Ratunkowy (Turn - und Rettungsverein). To z  niego wyłoniła się 
w Legnicy w 1896 r. pierwsza drużyna piłkarska aTV (alte Turn Verein) 
Liegnitz, późniejszy spVgg 1896 Liegnitz, którego piłkarze aż 12 razy 
sięgali po tytuł mistrzów dolnego Śląska. strażacy-piłkarze mecze roz-
grywali przy ul. bielańskiej, a tuż obok szlifowali umiejętności w zakre-
sie pożarnictwa.

W 1863 r. urządzono remizę strażacką przy obecnej ul. Paderew-
skiego. dwa lata później, 23 stycznia 1865 r. radni miejscy podjęli 
decyzję o powołaniu ścisłej struktury straży ogniowej, składającej się 
z opłacanych strażaków. oprócz nich do udziału w gaszeniu pożarów 
zobowiązani byli wszyscy mężczyźni w wieku od 21 do 40 lat, ale tylko 
w sytuacjach, kiedy liczba strażaków okazywała się niewystarczająca. 
W tym czasie o zagrożeniu pożarowym mieszkańcy Legnicy oraz stra-
żacy byli powiadamiani za pomocą dzwonów kościelnych lub dźwię-
kiem rogu. sytuacja zmieniła się w ostatnich latach XiX w., kiedy to 
stopniowo poszczególne budynki zaczęto wyposażać w elektroma-
gnetyczne dzwonki alarmowe.

7 kwietnia 1905 r., dzień przed uroczystością poświęcenia budyn-
ku Nowego Ratusza, jego wschodnie skrzydło zostało zajęte przez 
Komendę straży ogniowej. Po kilku dniach strażacy zagospodarowali 
także nowy magazyn na sprzęt znajdujący się przy obecnej ul. Witelo-
na i tutaj urzędowali do 1945 r. Przedwojenne sąsiedztwo magistratu 
i straży szczęśliwie trwa do dziś.

Po zajęciu miasta przez żołnierzy armii Radzieckiej, od lutego 1945 
r. Legnicę ogarnęły liczne pożary. dopiero 5 maja została powołana 
Miejska zawodowa straż Pożarna, w skład której weszły trzy osoby. 
We wrześniu gaszeniem pożarów zajmowało się już 34 strażaków. 

Pierwszy komendant, Ryszard Kasza, zmuszony był organizować jed-
nostkę od podstaw, ponieważ wycofujący się z miasta Niemcy zabrali 
ze sobą cały sprzęt gaśniczy. zmorą strażaków był brak wody w hy-
drantach, niedostatek benzyny, zapasowych opon, węży strażackich, 
aparatów tlenowych, umundurowania i  butów. Problem stanowiło 
także pozyskanie pożywienia dla trzech strażackich koni. W jednym 
ze sprawozdań komendant Kasza skarżył się na radzieckich żołnierzy, 
którzy zabraniali kosić trawę dla koni w przydrożnych rowach.

Pierwszą, prowizoryczną siedzibę polskiej straży zorganizowano 
przy ul. Kazimierza Wielkiego 15. Tam znalazło się miejsce na stajnie, 
garaże, pomieszczenia na wozy, warsztaty szewskie i  krawieckie, 
świetlicę i stołówkę. dopiero na przełomie listopada i grudnia 1946 r. 
władze radzieckie przekazały MzsP przedwojenny obiekt straży przy 
ówczesnej ul. Lenina.

dzięki reformie administracyjnej, od 1975 r. w Legnicy działały 
po sąsiedzku dwie komendy straży pożarnych, wojewódzka i rejo-
nowa. Taki stan utrzymał się do końca 1998 r. 1 stycznia 1999 r. po-
wołano Komendę Miejską Państwowej straży Pożarnej w Legnicy, 
która dysponuje trzema jednostkami ratowniczo gaśniczymi, nr 
1 i  2 w  Legnicy, oraz nr 3 w  Chojnowie. zakres interwencji stra-
żaków, dotąd kojarzonych z walką z pożarami, obecnie obejmuje 
także ratownictwo chemiczne, ekologiczne, techniczne i medycz-
ne. Na bazie ludzkiej i sprzętowej legnickiej Komendy funkcjonują 
trzy grupy specjalistyczne ratownictwa wysokościowego, wodno-
-nurkowego i chemiczno-ekologicznego. Wszystko to sprawia, że 
pod względem wyszkolenia i wyposażenia legniccy strażacy nale-
żą obecnie do krajowej elity.

 ■ redakcja liegnitz.pl

HisToRia

Rycerze św. Floriana

Karta pocztowa wydana z okazji 20. dni straży Pożarnych Prowincji Śląskiej w 1900 r.

strażacy z legnickiej ochotniczej straży pożarnej.

siedziba legnickiej straży 
pożarnej na fotografi i 
z ok. 1906 r.

strażacy MzsP podczas ćwiczeń, 1949 r.

 ■ Nieustraszeni strażacy to nie je-
dyni podopieczni świętego, który 
w  Legnicy ma także oko na hutni-
ków, z miastem związanych już 60 lat. 
Poza innymi zawodami „ogniowymi”, 
św. Florian kojarzony jest jednak głów-
nie jako patron pożarników, którzy 
także w przedwojennej Liegnitz ucho-
dzili za prawdziwych bohaterów.

HisToRia

Daty o historycznym

 ■ 9 lutego świętujemy jako rocznicę „powrotu Legnicy do Macierzy”, choć był 
to dzień rozpoczynający radziecką okupację miasta. Może warto zastanowić 
się nad późniejszymi datami: 24 kwietnia 1945 r., gdy nad miastem zawisła 
pierwsza polska fl aga, 7 maja 1945 r., gdy utworzono polską administrację 
czy 16 maja 1945 r., kiedy to polska administracja przejęła formalnie władzę 
nad Legnicą. Te daty wydają się być bardziej stosowne do świętowania.

W nocy z  9. na 10 lutego 1945 roku do 
Liegnitz (później przemianowanej 

na Lignicę, a  następnie Legnicę) wkroczyły 
jednostki armii Czerwonej. Miasto przez 
następne trzy miesiące było pod jurysdykcją 
radzieckich władz okupacyjnych. W tym cza-
sie Rosjanie zagospodarowali na swoje po-
trzeby ok. 1200 różnego rodzaju obiektów, 
co stanowiło ponad 30 proc. jego przedwo-
jennej zabudowy. Na ogólną powierzchnię 
56 km² w ich wyłącznym posiadaniu znala-
zło się ok.17 km². 

Tereny i obiekty niezajęte przez czerwo-
noarmistów były systematycznie ogałaca-
ne z  wyposażenia przez brygady trofi ejne 
(zdobyczne). W patroszeniu miasta mieli też 
udział szabrownicy. W plądrowanych miesz-
kaniach wybuchały pożary, często w wyniku 
celowego podpalenia. 

Taki stan i  obraz w  mieście zobaczyli 
członkowie pierwszych polskich jednostek 
administracyjnych, którzy przyjechali 25 
kwietnia 1945 roku. Wśród nich byli przed-
stawiciele delegatury Ministerstwa skarbu, 
Wojewódzkiego Urzędu Śledczego i  Mini-
sterstwa administracji Publicznej, w sumie 
12 osób. To oni zapoczątkowali tworzenie 
polskiej administracji w Legnicy.

ekipa, za zgodą komendanta miasta płk 
Makarowa, zakwaterowała się przy ulicy 
Rataja 24 (wówczas M. Lutra 13). Na budyn-
ku (jak przeczytać można w akcie przyjaz-
du pierwszych grup operacyjnych) delegat 
ministra skarbu Głowacki Marian zawiesił fl a-
gę Rzeczypospolitej, pierwszą Polską fl agę od 
niepamiętnych czasów, potem odśpiewano 
Hymn Narodowy i Rotę. 

Natomiast ze sprawozdania 17-osobo-
wej Grupy operacyjnej Komitetu ekono-
micznego Rady Ministrów, która przybyła 
do miasta również 25 kwietnia, sporządzo-
nego przez Mieczysława Piskozuba, dowie-
dzieć się możemy, jak w tych dniach wyglą-
dała Legnica: Miasto było zupełnie wymarłe, 
ożywiały go nieliczne grupy wojsk sowieckich 
i nasza nieliczna grupa pierwszych Polaków. 
Zniszczeń skutkiem działań wojennych du-
żych nie było, były one, i  to dość duże, spo-
wodowane penetracją wojsk sowieckich... 
Fabryki w  większości wypadkach były po-
rozbijane lub spalone... wszystkie maga-
zyny żywnościowe były zajęte przez armię 
sowiecką... Obiekty, te, które jeszcze oca-

lały, były obsadzone przez armię sowiecką, tak że 
dostępu do nich nie mieliśmy. 

W pierwszych dniach maja do Legnicy przy-
była kolejna grupa operacyjna, kierowana przez 
Władysława stasierskiego. Ulokowała się w wilii 
przy ulicy T. Kościuszki 7 (wówczas była to jesz-
cze dovestrasse). zadaniem tej grupy była orga-
nizacja władz miejskich. 7 maja ukonstytuował 
się pierwszy kilkuosobowy zarząd Miasta ze 
stasierskim jako prezydentem. dzień później, 8 
maja 1945 roku, stasierski wydał zarządzenie nr 
1 w sprawie rejestracji ludności polskiej. dopiero 
24 maja prezydent i zarząd miejski przenieśli się 
(na krótko, bo 15 lipca zostali stamtąd usunię-
ci przez Rosjan) do gmachu starego Ratusza. 
W międzyczasie, 16 maja, komendant wojenny 
miasta przekazał formalnie nad nim władzę cy-
wilnemu prezydentowi, ale z zastrzeżeniem, że 
nie dotyczy to przedsiębiorstw przemysłowych. 
ich przekazanie miało nastąpić później.

W tamtych dniach w Legnicy było 1.085 Po-
laków i 3.086 Niemców, ale szacowano ogólną 
liczbę tych ostatnich na 24 tysiące.

daty powiązane z zawieszeniem pierwszej 
polskiej fl agi w mieście (24 iV 1945), utworze-
niem polskiej administracji (7 V 1945) i przeję-
ciem przez nią formalnie władzy nad Legnicą 
(16 V 1945) – to daty o historycznym znacze-
niu dla miasta. Pozostają one w cieniu innej hi-
storycznej daty – 9 lutego 1945 roku. i tylko tę 
datę po wojnie uroczyście świętowano. Przez 
kilka dziesięcioleci jako dzień „wyzwolenia” 
Legnicy (do 1989 roku), a  następnie „przyłą-
czenia do Macierzy”. 

 ■ Wojciech Kondusza

znaczeniu dla Legnicy

fot. ze zbiorów Muzeum Miedzi
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będzie się działo - WYbRaNe iMPRezY Na MaJ

KULTURA • SZTUKA • MUZYKA

◊   „Sercem malowane” 
Vi Przegląd Twórczości artystycz-
nej osób Niepełnosprawnych 
„sercem malowane” 
16 maja, czwartek, godz. 12.00
PTSM, ul. Jordana, wstęp wolny, 
org. TPD, PTSM

◊   Koncert freestage #7 
Wystąpią: „PRoCa_Y” (rock 
garażowy, Wrocław), „LeNiWY 
KRaWieC” (funky rock, Jawor), 
„JaWoR bLUes” (blues, Jawor).
17 maja, piątek, godz. 20.00
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska 1, 
bilety - 5 zł, org. LCK,  
Klub Muzyczny Spiżarnia

◊   Ogólnopolski Festiwal   
  Piosenki Ekologicznej   
  EKOPIOSENKA 
17-18 maja, piątek - sobota
MCK, ul. Mickiewicza,  
wstęp wolny, org. MCK

◊   Dolnośląski Konkurs   
  Plastyczny „Ekologiczny   
  samochód moich marzeń” 
18 maja, sobota, godz. 11.00
MCK, ul. Mickiewicza,  
wstęp wolny, org. MCK

◊   Legnicki Festiwal   
  SREBRO 2013 - kulminacja 
godz. 19.30 (sobota) - 22. Między-
narodowy Konkurs sztuki złotni-
czej bUNT/ReVoLT Galeria sztuki 
- wernisaż przewodniej, głównej 
wystawy festiwalu.
17-18 maja (piątek - sobota)
wstęp wolny, org. Galeria Sztuki   
więcej informacji:  
www.galeria.legnica.pl 

◊ Europejska Biesiada Narodów
dzień europy przy stołach zasta-
wionych narodowymi specjałami 
i przy granej na żywo muzyce. 
biesiadzie towarzyszyć będą 
zespoły: „Wodohraj” (łemkowie), 
„Wędrowny Tabor” (Romowie), 
„siostry Rajfer” (Żydzi), „Horpy-
na” (Ukraińcy), „samokhin band” 
(Rosjanie), „schlesische Räuber” 
(Niemcy). Na początek biesiady 
koncert „z pamięci polskich 

muzykantów” z muzyką ukra-
ińską, łemkowską, żydowską, 
cygańską, niemiecką i polską.
18 maja, sobota, godz. 16.00
Dziedziniec Zamku, bilety - 10 zł, 
org. Teatr im H. Modrzejewskiej, 
NKJO, legnickie organizacje 
pozarządowe

◊   Noc Muzealna 
W godzinach od 18.00 do 23.00 
czynne będą wszystkie prezen-
towane w Muzeum wystawy. 
Więcej na:  
www.muzeum-miedzi.art.pl 
18 maja, sobota,  
godz. 17.00-0.30
Muzeum Miedzi, wstęp wolny, 
org. Muzeum Miedzi

    

◊   Juwenalia 2013 
22-24 maja, środa - piątek. 
Więcej na:  
http://hjp.h2.pl/legnica2012/
PWSZ, ul. Sejmowa (dziedziniec), 
bilety, org. PWSZ

◊ Spotkanie autorskie   
  z Barbarą Foltą  
Promocja książki „Tadeusz 
zastawnik - człowiek Polskiej 
Miedzi. 13 pierwszych lat  
z historii KGHM”. 
23 maja, czwartek, godz. 16.00
Muzeum Miedzi, wstęp wolny,  
org. Muzeum Miedzi

◊   „Czwartek Muzyczny”  
Prezentacje dyplomantów. 
Wystąpią tegoroczni absolwenci 
ogólnokształcącej szkoły  
Muzycznej oraz szkoły  
Muzycznej ii stopnia.
23 maja, czwartek, godz. 17.00
Muzeum Miedzi, wstęp wolny,  
org. Zespół Szkół Muzycznych

◊   Koncert zespołu NADIJA 
Mieszanka rocka, funka, folku  
w wykonaniu grupy znanej  
z nowoczesnych aranżacji 
znanych folkowych piosenek 
ukraińskich oraz łemkowskich. 

24 maja, piątek, godz. 20.00
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska 1, bi-
lety - 10, 15 zł, org. Klub Muzyczny 
Spiżarnia

◊   Ogólnopolski Turniej   
  Chórów LEGNICA CANTAT 44  
Program znajduje sie na:  
www.lck.art.pl
24-26 maja, piątek-niedziela
wstęp wolny / bilety, org. LCK

◊   II Ogólnopolski Festiwal   
  Piosenki Harcerskiej   
  i Turystycznej   
  „Azymut Legnica” 
W programie przesłuchania 
konkursowe oraz wieczorny 
koncert gwiazdy festiwalu - 
zespołu seTa, który odbędzie się 
w sobotę 25 maja br.
24-26 maja, piątek - niedziela
Teatr im. H. Modrzejewskiej,  
wstęp wolny, org. ZHP

SPORT  •  TURYSTYKA

◊   XIV Indywidualne   
  Mistrzostwa Europy   
  w Szachach LEGNICA 2013 
4-16 maja
org. KS „Polonia”, LCK, wstęp wolny

◊   Turniej Trzech Rakiet  
  „Kwadrat Cup”  
18-19 maja , sobota, niedziela, 
godz. 10.00
Korty, ul. Sejmowa,  
wstęp wolny/ wpisowe, org. OSiR

◊   MKS Miedź Legnica   
  vs Stomil Olsztyn 
Mecz o mistrzostwo  
i Ligi Piłki Nożnej
18 maja, sobota, godz. 17.00
Stadion im. Orła Białego, bilety, 
org. MKS Miedź Legnica

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

◊   „Biegi nad Kaczawą” 
impreza dla młodzieży szkolnej 
w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Polska biega”. 
26 maja, niedziela, godz. 12.00
Park Miejski, boiska treningowe 
(bieżnia), wstęp wolny, org. OSiR

◊   Majowy Dzień Sportu 
Festyn Rekreacyjny
28 maja, wtorek, godz. 10.00
MCK, ul. Rataja,  
wstęp wolny, org. MCK

 EDUKACJA  •  NAUKA 

◊   Otwarta Pracownia Sztuki 
22, 29 maja, środa,  
godz. 15.00-18.00
Otwarta Pracownia Sztuki,  
ul. Szkolna 7, wstęp wolny,  
org. Galeria Sztuki,  
www.galeria.legnica.pl

◊   Legnicki Festiwal   
  Srebra - warszaty 
8 maja (środa), godz. 15.00 - 
„biżuteryjny Recykling - nowe 
życie starych skarbów”, Otwarta 
Pracownia, ul. Szkolna 7. 11 maja 
(sobota), godz. 15.00 - „Posre-
brzane unikaty”. Warsztaty two-
rzenia biżuterii z folii aluminowej, 
Galeria Gwarna.
15 maja (środa), godz. 15.00 - 
„Warsztat biżuteryjny - czyli jak 
to się robi”? Warsztaty plastycz-
no - biżuteryjne, Rynek. 
16 maja (czwartek), godz. 
15.00 - „Formy przestrzenne  
w biżuterii”. Tworzenie biżuterii z  
gliny, Rynek.
8, 11, 15, 16 maja; sroda,  
czwartek, sobota
wstęp wolny; org. Galeria Sztuki, 
www.galeria.legnica.pl

◊   „Biblioteka Przyjazna   
  Maluchom”.  
zajęcia dla dzieci 2-5 letnich oraz 
ich rodziców.
2-31 maja,  
poniedziałek - piątek
wstęp wolny, org. LBP 
www.biblioteka.legnica.eu

◊   „Cała Polska czyta dzieciom”  
7, 16, 17, 21, 23 maja
Filie Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej, wstęp wolny; org. LBP 
www.biblioteka.legnica.eu

◊   Zajęcia warsztatowe w MCK 
„Czytanie jest sztuką  
- laurka dla mamy”
25 maja, sobota, godz. 10.00
MCK, ul. Mickiewicza,  
wstęp wolny, org. MCK 
www.mck.art.pl


