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Na Jaworzyńskiej mijam matkę popychającą wózek z  niemow-
lakiem, przy niej trzyletni chłopiec. – Daj mi ognia – mówi mama. 
Chłopczyk z kieszonki wyjmuje zapalniczkę i przypala mamie. – A co, 
nie wolno mi? – rzuca mamusia w odpowiedzi na mój karcący gest. 
– Wczoraj miałam osiemnastkę. Ano, wolno. Ulewa gasi jej papieros.

- Każdy jest kowalem swojej wolności – usłyszałem niedawno na 
międzynarodowym turnieju młotów i kowadeł. Turniej, ze srebrnymi 
kluczami Legnicy w herbie, nawiązywał do 20 lat wolności od Ru-
skich (nie pierogów). Ale też do wolności w ogóle. Jak tę psycholo-
giczno-polityczną wartość wykuć w żelazie? Kowalom z Polski, Nie-
miec i Ukrainy się udało. Wyrwali murom zęby krat, wypuścili ptaki 
wolności, uwolnili z kokonu motyla. A wszystko to spoili w dojmują-
cą kompozycję. Powstała rzeźba pozostanie w Legnicy.

Tutaj też kolejny Satyrykon – symbol wolności niepokorne-
go ducha. Redaktorzy podziemnego pisma, cytowanego przez 
Wolną Europę w  roku 1986, opracowali i  opublikowali wolny od 
cenzury dekalog tej imprezy. 1. Utworzyć z  Legnicy tymczasową, 
krótkotrwałą siedzibę władz polskiej satyry, hómoru i dofcipu, 2. Na-
kazuje się śmiać, rzartować, satyrować, ale w  dniach i  granicach, 3. 
Zezwala się na udział osup spoza gór i żek, 4. Nakłania się do umiar-

kowania w jedzeniu i piciu, 5. Zaleca się do panny młodej, 6. Przewi-
duje się konsekwencje, 7. Nie przewiduje się „Lady Pank”, 8. Lady Diany 
także, 9. Zarządza się gotowość organów, 10. Po zastosowaniu się do 
w/w punktów należy niezwłocznie przystąpić do niegromadzenia się. 

Zamroczeni pochodzącym z  nielegalnych źródeł napojem re-
daktorzy twierdzili też, że na czas Satyrykonu browar produkował 
będzie wreszcie piwo, w teatrze grać będą sztuki, milicja pilnować 
będzie porządku, urzędnicy będą urzędować, sekretarze – sekre-
tarzować, kierownicy - kierować, sprzedawcy – sprzedawać, pijacy 
– pić. Pracować będą tylko cenzorzy. 

Ewolucja naszej wolności wciąż trwa. Historycznie była nie-
demokratyczna. Bo cóż to znaczy: Co wolno wojewodzie, to nie 
tobie, smrodzie, albo – Co wolno księciu, to nie prosięciu? Doszła 
do stanu: Róbta, co chceta. I mamy wolnych kiboli na stadionach. 
Wolnych wandali w parkach i przy pomnikach, wolność gospo-
darczą, wolność słowa, wyborów, mediów i (swa)wolnego Dyz-
ia, którego wszędzie pełno. Ostatnio wolność w obliczu Temidy 
miała słodki smak. 

Jak szybko dojrzejemy do wolności? Myślę sobie, że wolno. 
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Arkadiusz Rodak

Magazyn „Legnica.eu” zdobył wyróżnienie w prestiżowym kon-
kursie „Kryształy PR-u”, w  kategorii „Najlepsza gazeta miej-

ska/biuletyn”. Ocenie podlegały m.in.: projekt i  rozwiązania gra-
ficzne, tematyka, skład, użyteczność dla mieszkańców. W  gronie 
nominowanych do „Kryształów PR-u” w  tej kategorii znalazły się 
ponadto: Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubuskiego, Urząd Mia-
sta Katowic, Gmina Czeladź i Urząd 
Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Ogłoszenie wyników kon-
kursu miało miejsce podczas X 
Ogólnopolskiej Konferencji PR 
w  Samorządzie i  Administracji 
Państwowej, odbywającej się 
w Katowicach (22-24 maja br.).

Celem konkursu jest promowa-
nie i  nagradzanie najbardziej war-
tościowych inicjatyw jednostek sa-
morządu terytorialnego i  organów 
administracji państwowej jako in-
spiratorów nowatorskich i kreatyw-
nych działań, które umożliwiają 
przemiany. W tym roku na konkurs 
napłynęło ponad sto zgłoszeń 
z  całej Polski. Jury, pod przewod-
nictwem prof. dr hab. Sławomira 
Smyczka, zwróciło uwagę na wy-
soki poziom edytorski „Legnicy.eu”, 
jej profesjonalny skład i przejrzystą 
kompozycję, a  także atrakcyjne, 
użyteczne dla mieszańców treści, 
które sprzyjają integracji społecz-
ności lokalnej. Podkreślano także 
walory promocyjne magazynu 

i jego spójność z systemem identyfikacji wizualnej miasta, poprzez 
nawiązanie do marki Legnicy. 

Organizatorem Konkursu „Kryształy PR-u” jest Grupa PRC Sp. 
z  o.o., jednocześnie organizator Konferencji PR w  Samorządzie 
i Administracji Państwowej.

Legnica atrakcyjna dla biznesu

Najnowszy numer miesięcznika „Forbes”, prestiżowego 
pisma o charakterze gospodarczo-ekonomicznym, przy-
nosi wyniki dorocznego rankingu polskich miast atrakcyj-
nych dla biznesu. Wśród miast średniej wielkości (o ilości 
mieszkańców od 50 do 150 tys.) Legnicę sklasyfikowano 
na 7 pozycji w kraju. 

Organizatorzy, na podstawie danych zebranych przez 
Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, przy ocenie 
inwestycyjnej atrakcyjności miast brali pod uwagę bardzo 
obiektywne wskaźniki: przyrostu firm w przeliczeniu 
na tysiąc mieszkańców, ilości nowych spółek, upadłości 
i likwidacji. Wśród miast średniej wielkości, a jest ich w Pol-
sce około 80, Legnica okazała się najbardziej na Dolnym 
Śląsku atrakcyjna dla biznesu.

LPGK zbuduje sortownię z pomocą UE

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o prze-
kazaniu Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Ko-
munalnej 4,74 mln zł unijnej dotacji na budowę sortowni 
odpadów komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej. Kosz tej 
inwestycji wyniesie 9,17 mln zł. Po rozruchu sortownia 
zajmie się ostateczną segregacją śmieci. Powstaną tu 
także nowe miejsca pracy. Niebawem ogłoszony zostanie 
przetarg na wyłonienie firmy, która wybuduje i wyposaży 
nowe obiekty. Roboty powinny rozpocząć się jeszcze 
w tym roku, a ich planowane zakończenie przewidziano 
na kwiecień 2014 r. 

Do sortowni trafią selektywnie zebrane odpady, które 
następnie rozdzieli się na surowce wtórne, jak np. szkło, 
papier, tektura czy tworzywa sztuczne. Tak wyselekcjo-
nowane przeznaczone będą na sprzedaż. Dzięki sortowni 
mniej odpadów trafi na składowisko. Kolejna korzyść 
to uzyskanie przez gminę odpowiednich poziomów 
recyklingu. Sortownia idealnie wpisuje się w nowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Legnicy.

Napoleon Bonaparte wrócił do Legnicy

Z okazji 200. rocznicy bitwy nad Kaczawą oraz pobytu 
cesarza Napoleona Bonaparte w Legnicy w Rynku stanęła 
bardzo interesująca, okolicznościowa wystawa plenero-
wa. Przygotował ją Urząd Miasta wraz z Muzeum Miedzi. 
Będzie czynna do końca lipca.

W naszym mieście Napoleon Bonaparte przebywał dwu-
krotnie, 27-29 maja oraz 5-6 czerwca 1813 r. We wtorek 
(28 maja 2013 r.) cesarz pojawił się tu po raz kolejny. Spa-
cerując po Rynku, wspominał dni wielkiej chwały i równie 
wielkiego upadku swej armii. Miastem interesował się 
równie żywo, co 200 lat temu. Tym razem nie było próby 
zamachu na Napoleona.
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W ekumenicznej ceremonii sakralnej 
wzięli udział przedstawiciele ducho-

wieństwa różnych wyznań: biskup Włodzi-
mierz Juszczak, Ordynariusz Eparchii Wro-
cławsko-Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła 
Greckokatolickiego, biskup Ryszard Bogusz, 
Ordynariusz Diecezji Wrocławskiej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, reprezentują-
cy Ordynariusza Diecezji Legnickiej biskupa 
Stefana Cichego Kanclerz Kurii Legnickiej 
ksiądz Józef Lisowski oraz reprezentujący 
Jeremiasza, Arcybiskupa Wrocławskiego 
i Szczecińskiego Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, proboszcz legnic-
kiej Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania 
Pańskiego, ksiądz Lubomir Worhacz. Obecni 
byli proboszczowie licznych parafii, miesz-
kańcy Legnicy oraz samorządowcy miasta 
i  powiatu z  prezydentem Tadeuszem Krza-
kowskim i starostą Jarosławem Humennym.

– Ostatnia taka uroczystość odbywała 
się w Legnicy we wrześniu 1822 roku, kiedy 
to poświęcano cmentarz przy ulicy Wro-
cławskiej. – mówił prezydent Tadeusz Krza-
kowski – Dzisiaj stoimy w  miejscu, gdzie 
będzie oddawany przez kolejne pokolenia 
szacunek dla godności człowieka. Wznie-

siony tu cmentarz stanowić będzie świa-
dectwo naszej cywilizacji.

– W tradycji chrześcijańskiej cmentarz jest 
miejscem świętym – podkreślał ksiądz Józef 
Lisowski – łączącym nas wszystkich. Miasto 
z pietyzmem zatroszczyło się nie tylko o spra-
wy doczesne. Nowa nekropolia ma wymiar 
wręcz monumentalny.

Biskup Włodzimierz Juszczak, który prze-
wodniczył liturgii poświęcenia, powiedział, 
że cmentarz to miejsce, gdzie w szczególnym 
bólu żegnamy bliskich, ale ma on również 
wymiar przepełniony nadzieją.

Już następnego dnia po uroczystej kon-
sekracji na nowym cmentarzu odbył się 
pierwszy urnowy pochówek w  jednej ze 
ścian kolumbarium.

Przypomnijmy. Na przełomie 2012 i  2013 
roku miasto zakończyło pierwszy z  pięciu 
etapów budowy nowego cmentarza komu-
nalnego. W  lutym administrowanie i  zarzą-
dzanie obiektem powierzono Legnickiemu 
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Przestrzeń przeznaczona do pochówków 
190-letniej już nekropolii przy ul. Wrocław-
skiej została wyczerpana. Dla rozwijającego 
się, stutysięcznego miasta, budowa nowego 

miejsca wiecznego spoczynku była więc 
pilną potrzebą. Nowy cmentarz, tuż za Ob-
wodnicą Zachodnią na terenach dawnych 
poligonów wojskowych, będzie miał doce-
lowo powierzchnię ok. 33 hektarów. Można 
na niej stworzyć ponad 50 tys. miejsc po-
chówków. Zakończony pierwszy etap budo-
wy pozwoli na wykorzystywanie cmentarza 
przez około 15 lat. Po tym czasie konieczne 
będzie poszerzanie obszaru kwater grzebal-
nych rozłożone na kolejne dziesięciolecia 
i dalsze cztery etapy budowy. Docelowo na 

nowy cmentarz składać się będą 154 kwate-
ry, czyli ok. 18 ha powierzchni przeznaczonej 
na pochówki. Wartość zrealizowanej już czę-
ści inwestycji sięga 25 mln zł.

Cmentarz stanowi od lat własność mia-
sta, choć geograficznie położony jest w gra-
nicach sąsiednich gmin (Miłkowice i  Kro-
toszyce). Na początku roku rozpoczęła się 
procedura poszerzenia terytorium Legnicy 
o obszar cmentarza wraz z terenem niezbęd-
nym do jego obsługi.

Nowe miejsce dla naszych zmarłych
INWESTYCJE AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Niepełnosprawni
mogą liczyć na pomoc miasta

leningradzkiego w LegnicyGoście z obwodu

 ■ Ceremonia poświęcenia nowej legnickiej nekropolii miała miejsce 23 maja 2013 r. w podmiejskim Jaszkowie. 
Ostatnia taka uroczystość odbywała się w Legnicy we wrześniu 1822 roku, kiedy to poświęcano cmentarz przy 
ulicy Wrocławskiej. 

W naszym regionie przebywała delega-
cja Obwodu Leningradzkiego z Rosji, 

który od dziesięciu już lat współpracuje 
z  Dolnym Śląskiem, zwłaszcza w  dziedzi-
nie wymiany młodzieżowej i  kulturalnej. 
Przewodniczył jej Wicegubernator Obwo-
du Nikolai Emelianov. 21 maja br. rosyjscy 
goście odwiedzili Legnicę. Złożyli też wi-
zytę prezydentowi Tadeuszowi Krzakow-
skiemu. Towarzyszyli im przedstawiciele 
Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskie-
go, z  dyrektorem Departamentu Spraw 
Społecznych, Józefem Dymalskim.

- Cieszymy się z  możliwości poznania 
dzisiejszej Legnicy, jednego z najważniej-
szych miast regionu – mówił Nikolai Eme-
lianov – zwłaszcza w  czasie, gdy miasto 
obchodzi 20. rocznicę wyjścia stąd wojsk 
radzieckich. Widzimy ogromne i korzystne 
dla mieszkańców zmiany, jakie zaszły tu 
w minionym dwudziestoleciu. To napraw-
dę robi wrażenie. Wicegubernator poin-
formował, że w obwodzie Leningradzkim, 
a zwłaszcza w mieście Siertołowo, po wy-
prowadzeniu wojsk rosyjskich zamieszka-
ło bardzo wielu żołnierzy Północnej Grupy 
Wojsk AR, służących wcześniej w Legnicy. 
Także szef sztabu wycofujących się forma-
cji, gen. Władymir Brezgun. 

Tadeusz Krzakowski przedstawił go-
ściom miasto z  jego życiem społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym. Zaprosił ich, 
a  także innych Rosjan, czujących senty-
mentalny związek z  naszym miastem, do 
odwiedzania Legnicy. 

Legnica już drugi rok bierze udział w pilo-
tażowym programie Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. 
„Aktywny samorząd”. Jego głównym celem 
jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier 
ograniczających społeczne i zawodowe funk-
cjonowanie osób niepełnosprawnych.

Program w 2013 roku obejmuje następu-
jące obszary wsparcia:

Moduł I  - dotyczy likwidacji barier utrud-
niających aktywizację społeczną i  zawodo-
wą, a  obejmuje: pomoc w  zakupie i  mon-
tażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu, w  uzyskaniu prawa jazdy kate-
gorii B, w  zakupie sprzętu elektronicznego 
lub jego elementów oraz oprogramowania, 
dofinansowanie szkoleń w  zakresie obsłu-
gi nabytego w  ramach programu sprzętu 
elektronicznego i  oprogramowania, pomoc 

w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, w  utrzymaniu sprawności 
technicznej posiadanego wózka inwalidz-
kiego o  napędzie elektrycznym, w  zakupie 
protezy kończyny, w  której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. 
protezy co najmniej na III poziomie jakości, 
w  utrzymaniu sprawności technicznej po-
siadanej protezy kończyny (co najmniej na III 
poziomie jakości) oraz pomoc w utrzymaniu 
aktywności zawodowej poprzez zapewnie-
nie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – dotyczy pomocy w  uzyskaniu 
wykształcenia na poziomie wyższym.

- Wnioski o wsparcie finansowe w ramach 
Modułu I składać można do 30 września 2013 
r. – informuje Grzegorz Żądło, kierownik refe-
ratu ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie 
Miasta. - Natomiast termin składania wniosków 

w ramach Modułu II upływa 30 czerwca 2013 
r. Jest to data kończąca pierwszy cykl naboru 
wniosków o dofinansowanie kosztów nauki na 
poziomie wyższym. Wnioski złożone po tym 
terminie rozpatrywane będą dopiero po 30 
września, w ramach drugiego cyklu naboru.

Wszelkie dodatkowe informacje 
można uzyskać w siedzibie Urzędu 
Miasta Legnicy, plac Słowiański 8, Refe-
rat ds. Osób Niepełnosprawnych, pok. 
14 lub 15 (parter) bądź telefonicznie: 76 
72 12 255, 76 72 12 254.
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W tym roku na rewitalizację zabytków 
miasto wyda 2,7 mln zł, z  czego na 

remont Akademii Rycerskiej przeznaczono 
prawie 2,6 mln. Do tej inwestycji 100 tys. zł 
w formie dotacji dołoży Ministerstwo Kultu-
ry i  Dziedzictwa Narodowego. W  Akademii 
Rycerskiej będzie wyremontowany parter 
w skrzydle E (dzięki temu zostaną zakończo-
ne wszystkie prace w tej części budowli) oraz 
część parteru w skrzydle D. Pomieszczenia na 
parterze będą w przyszłości służyły jako foyer 
dla sal koncertowych, które jeszcze czekają 
na remont. To najważniejsze i  najbardziej 
kosztowne zadanie. Na remont Akademii wy-
dano w latach 1991-2013 ok. 46, 5 mln zł z cze-
go aż 40,8 mln pochodziło z budżetu miasta.

Zakończenie prac konserwatorskich 
w  słynnej Zielonej Komnacie, położonej 
w wieży św. Jadwigi na Zamku Piastowskim, 
planowane jest na wrzesień. Obecnie do fina-
łu zbliża się renowacja malowideł. Te piękne 
polichromie z XVI w będą wielką atrakcją dla 
zwiedzających. Renowacja wieży rozpoczęła 

się w 2011 r. Jesienią minionego roku dobie-
gły końca prace dotyczące murów, elewacji, 
kamieniarki i dachu. Całość będzie kosztowa-
ła ponad 1 mln zł. Przedsięwzięcie uzyskało 
dofinansowanie od Ministra Kultury i  Dzie-
dzictwa Narodowego w wysokości 350 tys. zł. 
Kolejne 330 tysięcy dołożył samorząd woje-
wództwa. Resztę sfinansował budżet miasta.

W tym roku czeka nas także rewitalizacja 
budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mecha-
nicznych. Na jej rozpoczęcie miasto przezna-
cza pół miliona zł. Wymieniona zostanie m.in. 
część okien. W wieloletniej prognozie finan-
sowej na przyszły rok przewidziano roboty za 
3,5 mln zł, a na 2015 – za 4 mln zł. Obiekt nie 
jest wpisany do rejestru zabytków, ale leży 
w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej.

W  minionym roku zakończyła się budo-
wa ul. Środkowej. Prace pochłonęły około 2 
mln zł. Ulica zlokalizowana jest na obszarze 
Staromiejskiego Centrum Legnicy w  ścisłej 
strefie ochrony konserwatorskiej. W  latach 
2006-2010 w  ramach koncepcji rewitalizacji 
Starego Miasta przebudowane zostały: ul. 
Najświętszej Marii Panny i  część Rycerskiej, 
plac Powstańców Wielkopolskich, plac Ka-
tedralny oraz płyta Rynku. Dalsze działania 
gminy polegają na budowie i  przebudowie 
ulic przyległych do Rynku. Ich celem, często 
podkreślanym przez prezydenta Legnicy, jest 
przywrócenie ładu przestrzennego w tej hi-
storycznie najcenniejszej części miasta oraz 
poprawa funkcjonalności lokalnego układu 
komunikacyjnego.

Jesienią minionego roku zakończył się 
remont Bramy Głogowskiej. Dokonano re-
nowacji ścian i elewacji, uzupełniono ubytki 
w  murach, odnowiono okna i  kamieniarkę 

okienną, odtworzono też zegar słoneczny. In-
westycja pochłonęła 320 tys. zł z czego 80 tys. 
zł dołożył marszałek województwa.

Dzięki decyzji prezydenta Legnicy o przy-
znaniu dotacji z budżetu miasta, możliwy był 
remont zabytkowego domu „Pod Przepiór-
czym Koszem”, usytuowanego w  Rynku (nr 
28). Dotację w wysokości 105 tys. zł otrzymała 
będąca właścicielem kamienicy wspólnota 
mieszkaniowa. Kwota stanowi ok. 85 proc. 
wartości remontu. Wspólnota mieszkaniowa 
z tej kamienicy wcześniej (rok 2008) otrzyma-
ła już miejską dotację w wysokości ponad 14 
tys. zł na renowację drewnianych drzwi wej-
ściowych oraz wymianę pięciu okien.

w odnowę zabytków
Miasto inwestuje Więcej placów zabaw, chodników, parkingów

Blask odzyskują Akademia Rycerska, wieża św. Jadwigi i inne wiekowe budowle

21 maja miało miejsce spotkanie pre-
zydenta Tadeusza Krzakowskiego z  miesz-
kańcami osiedla Kopernika. Czwarta w tym 
roku debata z  cyklu „Bliżej legniczan i  ich 
spraw” odbyła się w wypełnionej po brzegi 
sali Szkoły Podstawowej nr 7. W ponaddwu-
godzinnym spotkaniu uczestniczyło kilku-
dziesięciu mieszkańców. 

Tradycyjnie już spotkanie rozpoczęło się 
od przedstawienia realizacji postulatów zgła-
szanych podczas poprzednich konsultacji, 
przed rokiem. Miesiąc po ubiegłorocznym 
spotkaniu wykonano wpust deszczowy oraz 
chodnik w okolicach sklepu Intermarche. Zo-
stały przycięte gałęzie drzew rosnących przy 
ścieżkach rowerowych. Ustawiono ławki na 
skwerze przed blokiem przy ul. Koziorożca 
3-5. Po interwencji służb architektoniczno-bu-
dowlanych inwestor w  czerwcu minionego 
roku postawił betonowe ogrodzenie izolacyj-
ne przed myjnią przy ul. Kosmicznej.

Strażnicy miejscy, patrolujący rejon ulic 
Heweliusza i  Galaktycznej, nałożyli na oso-
by łamiące prawo 17 mandatów na kwotę 
1.650 zł oraz udzielili 41 pouczeń. Z  przed-
stawionych przez policję danych wynika, że 
w I kwartale w tym rejonie zagrożenie prze-
stępczością nie było wysokie. Także dzięki 
temu, że policja otrzymuje od miasta pienią-
dze na dodatkowe patrole.

Prezydent w  kolejnej części spotkania 
omówił zrealizowane ostatnio oraz plano-
wane w  Legnicy inwestycje, m.in. zakoń-
czoną budowę nowego cmentarza komu-
nalnego w  Jaszkowie, zmodernizowaną 
oczyszczalnię ścieków, remont al. Piłsud-
skiego, ul. Libana czy budowę ul. Środkowej.

– Ogłosimy przetarg na remont ul. Ja-
worzyńskiej – zapowiedział. – Kontynu-
owana będzie modernizacja al. Piłsudskie-
go. W  dalszej kolejności – ul. Sikorskiego 
i Iwaszkiewicza, aż do szpitala.

Prezydent zaapelował do mieszkańców, 
by zgłaszali swoje propozycje do budżetu 
partycypacyjnego, zwanego też obywatel-
skim. Może to być, w  ramach określonych 
środków, budowa np. placów zabaw, chodni-
ków, parkingów. – Ich wykaz zostanie opubli-
kowany – mówił prezydent Krzakowski. – Po 
weryfikacji, konsultacjach i wyborze projekty 
z  największym społecznym poparciem zo-
staną zaproponowane do przyszłoroczne-
go budżetu. Mieszkańcy będą mieli realny 
wpływ na to, co się tworzy. Dyskusja wokół 
budżetu obywatelskiego jest źródłem wie-
dzy, którą wykorzystamy.

Uczestnicy spotkania z  zadowoleniem 
przyjęli wiadomość, że mogą mieć bezpo-
średni wpływ na inwestycje. Padła nawet 
konkretna propozycja, by w ramach partycy-
pacyjnego budżetu rozbudowany został plac 
zabaw przy ul. Neptuna. Mieszkańcy zgłaszali 
szereg problemów, np. dotyczący szczurów, 
które zadomowiły się w  bloku przy ul. Ko-
smicznej. Obecny na spotkaniu wiceprezes 
LSM Grzegorz Lewandowski obiecał natych-
miastową pomoc w zwalczaniu tych gryzoni. 
Sporo było narzekań na pracę myjni przy ul. 
Kosmicznej. Mówiono o dewastacji chodnika 
przy ul. Heweliusza. Wszystkie lokalne postu-
laty będą rozpatrzone, a odpowiednie służby 
zajmą się ich możliwą realizacją. 

Mieszkańcy osiedla Kopernika żywo inte-
resują także tym, co się dzieje w mieście. Padło 
m.in. pytanie, kiedy będą odnowione alejki 
w parku. Prezydent przypomniał, że wydano 
ogromne pieniądze na zakończoną odbudo-
wę drzewostanu i całej roślinnej szaty parku 
po huraganie, który przeszedł nad Legnicą 23 
lipca 2009 r. W ramach rewitalizacji parku wy-
remontowano np. część al. Orła Białego i zbu-
dowano nadkaczawską promenadę. – Kolej-
ne elementy infrastruktury parkowej również 
będą modernizowane – zapewnił.

Padały też pytania dotyczące problemów 
ludzi starszych. – Jest nas coraz więcej – mó-
wiła jedna z uczestniczek spotkania. – Chce-
my wiedzieć, kiedy w  legnickim szpitalu 
powstanie poradnia i  oddział geriatryczny? 
Prezydent zapowiedział, że porozmawia 
o tym z dyrekcją szpitala. 

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Bliżej legniczan i ich spraw

sierż. sztab. Albert Pruszyński
dzielnicowy rejonu I

tel. 76 876 18 43

st. sierż. Karolina Wójcik
dzielnicowa rejonu IX

tel. 76 876 18 18

Ulice: Astrów, Armii Ludowej, Bartnicza, Bławat-
kowa, Brzoskwiniowa, Bielańska, Bystra, Cha-
browa, Chłopska, Chyły, Cedrowa, Czerwonych 
maków, Daktylowa, Dębowa, Filtrowa, Fiołkowa, 
Gniewomierska, Goździkowa, Graniczna, Grosz-
kowa, Gumińskiego, Hodowców, Jaśminowa, Jo-
dłowa, Karlińskiego, Kaskady, Kertyńskiego, Klo-
nowicza, Konwaliowa, Kosiarzy, Kosmonautów, 
Kwiatkowskiego, Langiewicza, Liliowa, Limbowa, 
Makowa, Malwowa, Miejska, Miśka, Morelowa, 
Mostowa, Myrka, Myśliwca, Nasienna, Niezapo-
minajek, Nowodworska, Nowowiejska, Okrężna, 
Olszewskiego, Ołowiana, Opolska, Orzechowa, 
Palmowa, Piaskowskiego, Pierwiosnków, Pigwo-
wa, Podchorążych, Podmiejska, Poligonowa, Po-
łudniowa, Poprzeczna, Pszeniczna, Rumiankowa, 
al. Rzeczypospolitej (87-133), Sadownicza, Skraj-
na, Sobieskiego, Solińska, Sosnowa, Sportowców, 
Spółdzielcza, Staszica, Stokrotek, Storczykowa, 
Topolowa, Transportowa, Tulipanowa, Warzyw-
na, Wiązowa, Wiejska, Wielogórska, Wiśniowa, 
Wierzbowa, Wysockiego, Zagrodowa, Zamiejska, 
Ziarnika, Zielna, Złocieniowa, Schumana.

Ulice: Jaworzyńska (nr 89-163 i 2-240), Makuszyń-
skiego, Leśmiana, Boiskowa, Borsucza, Chłapow-
skiego, Dekarska, Grabskiego (nr 2-54), Grzybo-
wa, św. Elżbiety, Handlowa, Iwalidów, Jasińskiego 
(nr 1-3), Jęczmienna, Leśna, Łukasińskiego, Stro-
ma, pl. Słowiański, Żniwna, Marcinkowskiego, 
Mickiewicza, Mieszka I, Mostowa, Myśliwska, 
Oświęcimska, Podgórska, Roosevelta, Reja, Sa-
neczkowa, Sarnia, Sienkiewicza, Szkolna, Tatarska, 
Traugutta, Wybickiego, Żeromskiego, Żółkiew-
skiego, al. Zwycięstwa (nr 2-20), Lipnicka, Wilcza, 
Monterska, Poselska (nr 23-26), Reja, Krasickiego, 
Zachodnia, Leśmiana, Orkana, Boya-Żeleńskiego, 
Porazińskiej, Żytnia, Skarbka, Słowackiego, Ron-
do Unii Europejskiej, Smokowicka, Zduńska, Spa-
cerowa, Wodna, pl. Śląski, Sempołowskiej.

Ostatnie przed wakacjami spotkanie 
konsultacyjne prezydenta Legnicy zapla-
nowane jest na 18 czerwca. Odbędzie się 
w Szkole Podstawowej nr 18 przy ul. Grab-
skiego 5 o godz. 17, a jego uczestnikami 
będą mieszkańcy ul. Jaworzyńskiej i okolic 
(od Grabskiego do Obwodnicy Zachodniej) 
oraz osiedli Sienkiewicza, Wielogórska i 
Przybkowa. Obok przedstawiamy sylwetki 
dzielnicowych z tego rejonu.

Od roku 2005 gmina udzielała dotacji na 
remont i konserwację obiektów zabytkowych 
także innym beneficjentom. Parafia katedral-
na otrzymała 72 tys. zł na remont organów 
(2005 r.), 250 tys. zł na remont kamiennego 
okna witrażowego w  zachodniej ścianie ko-
ścioła (2009 r.) oraz 200 tys. zł na remont 
wnętrza katedry (2010 r.). Z dotacji skorzystała 
również w roku 2010 parafia ewangelicko-au-
gsburska, otrzymując 50 tys. zł na naprawę 
stropu nad emporą organową i  dachu 
łącznika między wieżami.



8 9         Czerwiec 2013                                                                                      Magazyn Miejski                                                                             www.legnica.eu www.legnica.eu                                                                                      Magazyn Miejski                                                                              Czerwiec 2013

facebook.com/MiastoLegnica INWESTYCJEESTETYKA MIASTA

Jak co roku w maju, dziesiątki tysięcy kwia-
tów zostało posadzonych na legnickich 

skwerach i placach. Dzięki temu miasto, od 

XIX wieku słynące z parków i ogrodów, stało 
się bardziej kolorowe i piękniejsze.

Przed trzema tygodniami ogrodnicy 
zakończyli prace przy tworzeniu kompo-
zycji dywanowej o  wzorze geometrycz-
nym na placu Słowiańskim. Zasadzono 
tutaj m.in. begonie w  kolorze białym, 
czerwonym, różowym, czerwone szał-
wie, żółte tagetesy i kanny. 

- W tym roku stworzyliśmy inne kompo-
zycje, niż w latach poprzednich – mówi Hen-
ryka Zdziech, ogrodnik miejski. – Ale wokół 
fontanny przed Ratuszem posadziliśmy, tak 
jak w  roku minionym, różowe pelargonie 
rabatowe. Mieliśmy bowiem bardzo dużo 
telefonów od mieszkańców, którzy prosili, 
aby te kwiaty znowu tutaj rosły. 

Wiosenne sadzenie kwiatów rozpoczęło 
się 14 maja na rondzie Niepodległości na 
osiedlu Piekary. Powstała tutaj bajecznie 

kolorowa i  fantazyjna kompozycja stwo-
rzona m.in. z: aksamitek, szałwii i begonii. 
Nowe i równie piękne stworzono w parku 
Miejskim, w  jego części francuskiej oraz 
przed Teatrem Letnim. W  centrum mia-
sta posadzono kwiaty na placu Powstań-
ców Wielkopolskich od strony ul. św. 
Piotra i  Najświętszej Marii Panny. Nowa 
kompozycja została także ułożona przed 
pomnikiem Jana Pawła II. Natomiast na 
latarniach w  Rynku i  wzdłuż ul. Najświęt-
szej Marii Panny zawisły donice z  kwiata-
mi, a  na Złotoryjskiej ustawiono bogato 
ukwiecone wieże. 

- W  Legnicy zawsze dba się o  zieleń – 
mówi legniczanka, Janina Myszkowska. – 
To wyróżnia nasze miasto, bo nie wszędzie 

jest tak ładnie. Przyjemnie jest usiąść na 
ławce przy pięknych rabatkach. 

Tej wiosny posadzonych zostało ponad 
40 tys. kwiatów, w  34 gatunkach. Wśród 
nich: 11 tys. begonii, 10 tys. tagetes, 4 tys. 
szałwii. Koszt zakupu roślin ozdobnych to 
około 55 tys. zł. Są to przede wszystkim 
kwiaty barwne i  wytrzymałe na zmienne 
warunki atmosferyczne, takie, jak silne na-
słonecznienie, spadki temperatur czy su-
sza. Dzięki temu będą upiększać miasto aż 
do zimy. – Miłośnicy kwiatów proszą nas 
o szczepki, bo chcą je uprawiać w swoich 
ogródkach – dodaje Henryka Zdziech. – 
Będziemy rozdawać je bezpłatnie po za-
kończeniu sezonu, gdy dywany roślinne 
będą likwidowane.

Legnica kwiatami zachwyca

MPK dla wygody pasażerów unowocześnia tabor

Trwa przebudowa al. Piłsudskiego

Nowy Solaris ruszył w miasto

Drogowcy zakończyli w maju układanie zewnętrznej, asfal-
towej warstwy ścieralnej jezdni al. Piłsudskiego na odcinku 

od skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej i ul. Moniuszki do kładki 
przy ul. Galaktycznej. Niebawem rozpoczną się prace na prze-
ciwległej jezdni. Ogłoszony przez ZDM przetarg na te roboty 
wygrała firma Skanska. 

Położenie warstwy ścieralnej zakończyło najważniejsze pra-
ce na tym odcinku al. Piłsudskiego. Pozostało jeszcze wykonanie 
oznakowania poziomego. – Będzie to zrobione, gdy zakończą się 
prace na drugiej jezdni – informuje Andrzej Szymkowiak, dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich. – Wówczas oznakowanie zostanie jedno-
cześnie położone po obu stronach. 

Przypomnijmy, że modernizacja tego odcinka alei rozpoczę-
ła się jesienią minionego roku. Wówczas została wyremontowa-
na zatoka autobusowa i  przystanek przy Szkole Podstawowej nr 
6. Zdjęto także zniszczoną nawierzchnię jezdni na odcinku od 
skrzyżowania ulic Rzeczypospolitej z Moniuszki do skrzyżowania 
z ul. Galaktyczną i położono jedną warstwę asfaltu. Zima jednak 
przerwała prace. Ostatnio je zakończono. W maju wyremontowa-
no także zatokę autobusową przy al. Piłsudskiego, w okolicach ul. 
Galaktycznej. Koszt całej inwestycji to około 1,3 mln zł.

Kolejny etap modernizacji tej ważnej arterii komunikacyjnej 
obejmie remont nawierzchni drugiej, północnej jezdni na tym 
samym odcinku. Wyremontowana zostanie także następna za-

toka autobusowa. Przetarg na te roboty wygrała firma Skanska, 
proponując najkorzystniejszą cenę – 1,743 mln zł (brutto). Roboty 
potrwają od czerwca do jesieni. 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupiło nowo-
czesny, przyjazny pasażerom i  środowisku, dwunastometrowy 
autobus Solaris Urbino 12. Pojazd kosztował około 950 tys. zł. Do-
finansowanie na zakup MPK otrzymało od miasta w ramach pod-
wyższenia kapitału zakładowego spółki. 

Ten najnowszej generacji autobus niskopodłogowy jest przy-
jazny pasażerom niepełnosprawnym. Kierowca może obniżać 
podwozie na przystankach, dzięki czemu łatwiej się do niego 
wsiada i  wysiada. Rampa umożliwia wjazd wózków inwalidzkich. 
Pasażerowie mają do dyspozycji 28 miejsc siedzących, 71 stojących 
i  jedno na wózek inwalidzki. Autobus spełnia europejskie normy 
ekologiczne, dysponując niską emisją spalin, które dodatkowo 
odprowadzane są nad dachem. Posiada oczywiście system ABS 
i  przeciwpoślizgowy ARS. Drzwi wyposażone są w  mechanizm 
zabezpieczający pasażera przed ściśnięciem. I co jest nowością – 
umieszczone na zewnątrz światła przy drzwiach ułatwiają w nocy 
poruszanie się pasażerom. Autobus ma system monitoringu – trzy 
kamery wewnątrz i  jedną na zewnątrz, obserwującą drogę przed 
pojazdem. Inne systemy pozwalają na ekonomiczną jazdę, przeli-
czanie pasażerów i zabezpieczenie silnika przed pożarem.

Autobus może obsługiwać wszystkie linie. Jeżdżą nim dwaj kie-
rowcy – Jarosław Kuczyk i Janusz Serafin.

– To jeden z  najlepszych autobusów na rynku – mówi pan 
Jarosław, kierowca pracujący w  MPK przeszło 20 lat. – Pojazd 
gwarantuje pełny komfort dla pasażera i dla nas, kierowców. My 
cieszymy się zwłaszcza z klimatyzowanej kabiny. I co ważne, zbu-
dowany jest głównie z metali nierdzewnych, co pozwoli na jego 
wieloletnią eksploatację.

Obecnie MPK posiada 68 autobusów. – Ten ostatni zakup de-
dykujemy pasażerom – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski. 
– Żeby jeździli czystymi i nowoczesnymi autobusami.

Prezydent zapowiedział kolejne inwestycje w miejski tabor. 
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kich kościołach, co było wielką atrakcją dla 
miłośników tego rodzaju muzyki. Uczestnicy 
turnieju uczcili też pamięć twórcy Turnieju -  
Henryka Karlińskiego, śpiewając oraz zapala-
jąc na jego grobie znicze. 

– Nawet jurorzy z innych krajów podkre-
ślali, że chóry występujące w Legnicy są na 
najwyższym międzynarodowym poziomie 
– ocenił prof. Krzysztof Sędzisz, przewodni-
czący jury. Podkreślił, że każdy chór biorący 
udział w turnieju może czuć się zwycięzcą. 
Bo samo zakwalifikowanie się do Legnicy 
Cantat to wielki sukces.

XIV Międzynarodowy Turniej Kowali  
o Srebrne Klucze Legnicy

W  sobotę i  niedzielę (1-2 czerwca br.) le-
gnicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji zorgani-
zował XIV Międzynarodowy Turniej Kowali 
o Srebrne Klucze Legnicy. Areną zmagań mi-
strzów młota i kowadła był Park Miejski. Ry-
walizacja miała charakter międzynarodowy, 
bowiem do udziału zaproszono kowali z Pol-
ski, Niemiec i  Ukrainy. Przyjechało 12 ekip. 
Pierwszy dzień Turnieju był zimny i deszczo-
wy, więc grono publiczności było nieliczne. 
Jednak w  niedzielę park zapełnił się space-
rującymi legniczanami, którzy z  wielkim za-
interesowaniem obserwowali mistrzowskie 
wyczyny kowali, słuchali estradowych wy-
stępów wielu zespołów i oklaskiwali końskie 
skoki przez przeszkody. 

Temat „zadania domowego”, z  którym 
artyści metaloplastycy przybyli do Legnicy, 
stanowiło „Dążenie do wolności. Z  przy-
wiezionych na Turniej indywidualnych prac 
skomponowana została wspólna rzeźba, 
obrazująca różne pojmowanie i  nadawanie 
materialnego kształtu „Dążeniu do wolno-
ści”. Tak uformowana instalacja pozostanie 
w  naszym mieście. Inspiracją tematu pracy 
domowej jest 20. rocznica wyjścia wojsk Ar-
mii Radzieckiej z  Legnicy oraz uniwersalne 
znaczenie wolności dla każdego.

- Kowale przygotowali bardzo różne dzie-
ła inspirowane potrzebą wolności – mówił 
Andrzej Gąska, dyrektor Ośrodka Sportu i Re-
kreacji. – Można powiedzieć, że każdy jest ko-
walem swojej wolności. 

Magdalena i Marek Martusewicz z Lidz-
barka Warmińskiego, którzy za pracę wy-
obrażającą motyla rodzącego się z kokonu 
do wolności zdobyli główne trofeum Tur-
nieju – Srebrne Klucze Legnicy. – To nasze 
dzieci przekonały nas, że najpiękniej ku 
wolności dąży właśnie motyl – opowiadali.

Nestorem kowalskiego rzemiosła ar-
tystycznego jest pan Franciszek Kopeć 

z Mórkowa koło Leszna. Ma 68 lat, a profe-
sję tę uprawia od 16 roku życia. Tylko dwa 
razy w  całej historii Turnieju nie było go 
w  Legnicy. – Niestety, nie mam następcy. 
Mój syn nie chce być kowalem, ale ostatnio 
urodził mi się prawnuczek, może więc jego 
kiedyś przekonam do tego fachu – zasta-
nawia się pan Franciszek.

Każdy z uczestników kowalskiego świę-
ta wywiózł z  Legnicy jakąś nagrodę lub 
wyróżnienie. Wręczał je prezydent Tadeusz 
Krzakowski, gratulując mistrzom młotów 
i kowadeł niezwykłej kreatywności w two-
rzeniu wspólnego dzieła nazwanego „Dą-
żeniem do wolności”. 

Noc Muzealna

Po raz kolejny sukcesem okazała się świet-
na inicjatywa muzealników, udostępniają-
cych bezpłatnie szerokiej publiczności swoje 
wystawy, zbiory i  skarby. Podczas legnickiej 
nocy muzealnej (18 maja) ekspozycje Mu-
zeum Miedzi odwiedziły tłumy legniczan. 
Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też 
przygotowane specjalnie na ten wieczór 
koncerty, warsztaty wypiekania pierników, 
pokazy mody czy galeryjne prezentacje uni-
katowego srebra. 

Międzynarodowy Festiwal Srebro 2013

W ciągu dwóch dni (17-18 maja) Legnica po 
raz 34 zmieniła się w  srebrną stolicę sztuki 
złotniczej i  designu. Swoje premiery miało 
kilkanaście wystaw, odbyły się pokaz mody 
i filmów, koncert, happeningi i twórcze dys-
kusje, a  wszystko to w  ramach Legnickiego 
Festiwalu Srebro 2013.

Podczas festiwalowej kulminacji pod 
hasłem „Buntu” poznaliśmy nagrodzonych 
i  wyróżnionych. Wręczono nagrody finan-
sowe i  rzeczowe. Specjalnie na tę okazję 
do Legnicy licznie przybyli goście i złotnicy 
zarówno z  Polski, jak i  przedstawiciele tej 
branży z całego świata.

Laureatem Grand Prix w wysokości 10.000 
zł i 1 kilograma srebra został holenderski arty-

sta Janjaap Luijt. Druga nagroda - Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego w  wysokości 
5.000 zł i  1 kilograma srebra powędrowa-
ła do polskiej artystki - Sary Gackowskiej. 
Irlandka Laura Bradshaw-Heap otrzyma-
ła trzecią nagrodę - Prezydenta Legnicy 
(3.000 zł i 1 kilogram srebra). 

Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica 
Cantat 44

Olsztyński Chór Dziewczęcy, pod dy-
rekcją Agaty Wilińskiej, zdobył Rubinową 
Lutnię im. Jerzego Libana, główną nagrodę 
Legnica Cantat 44. Dodatkowo zwycięzcy 
otrzymali 10 tys. złotych oraz zaproszenie 
do udziału w  przyszłorocznym Turnieju, 
w charakterze gościa specjalnego. 

W  tegorocznym Cantacie o  zwycięstwo 
rywalizowało dziewięć chórów z całego kra-
ju. Wyniki jurorzy ogłosili podczas uroczystej 
gali w  sobotę, 25 maja, w  sali KGHM Letia. 
W  niedzielę chóry koncertowały w  legnic-

Wiosenny rozkwit kultury

KULTURA



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

facebook.com/MiastoLegnicaPORTRET MIASTA

Dynamiczna, młoda, pełna atrakcji Legnica widziana oczami kamery

Film promujący miasto
trafi do rąk legniczan i gości

Skatepark już po półmetku 

Nowa inicjatywa legnickiej

Rady Seniorów

„Elektryzujący” sukces ucznia ZSE-M

Najnowszy film promujący Legnicę to 
4-minutowa, dynamiczna podróż po 

najciekawszych zakątkach miasta, ale nie 
tylko. To także zapis flagowych imprez i naj-
ważniejszych wydarzeń. Przede wszystkim 
jednak jest to portret ludzi tu mieszkają-
cych i  odwiedzających Legnicę, bo to oni 
tworzą miasto, jego specyficzny klimat 
i  charakter. Wartość promocyjną obrazu 
podnosi nawiązanie do marki miasta i hasła 
promocyjnego „Legnica – z nią zawsze po 
drodze”. Elementy graficzne, przewijające 
się przez cały film, zostały zaczerpnięte 
z systemu identyfikacji wizualnej miasta.

Scenariusz opiera się na pomyśle poka-
zania Legnicy z przeszłości, poprzez jej „tu 
i teraz” aż do przyszłości. Obraz zbudowa-
ny jest z 4 części:

Realizacja filmu odznacza się wielką 
dynamiką, którą udało się osiągnąć dzięki 
wykonaniu zdjęć przy pomocy pojazdów 
typu segway i paralotni oraz odpowiednie-
mu montażowi. Umożliwiło to pokazanie 
w  atrakcyjnej formie niemal całego roku 
z  życia miasta. Zdjęcia kręcone były od 
wiosny do zimy 2012 r. Dodatkowym atu-
tem jest wykorzystanie energetycznego 
podkładu muzycznego autorstwa polskie-
go zespołu folkowego Paula & Karol, który 
brytyjski „The Guardian” umieścił na liście 
„Dźwięk świata 2011”, prezentującej najcie-
kawsze młode zespoły.

Wykonawcą filmu o  Legnicy jest Grupa 
Falco z  Torunia, która przedstawiła najko-
rzystniejszą ofertę na jego realizację. Koszt 
produkcji wraz z  30-sekundowym spotem 
(wszystko w  formacie HD) wyniósł 61 tys. 
zł brutto. W ramach zawartej z wykonawcą 
umowy nasza gmina uzyskała też prawa 
do wykorzystywania całego nakręconego 
przez Grupę Falco w Legnicy materiału fil-
mowego. W  efekcie gmina dysponuje kil-
kudziesięcioma godzinami nagrań, które 
mogą być wykorzystywane m.in. do pro-
dukcji innych programów zlecanych. 

Grupa Falco specjalizuje się m.in. 
w zdjęciach lotniczych. W jej skład wcho-
dzą sportowcy plasujący się na najwyż-
szych światowych lokatach w  dziedzinie 
mikrolotów – mistrzowie i  wicemistrzo-
wie świata w motolotniarstwie i motopa-
ralotniarstwie.

Grupa ma na koncie zdjęcia do wie-
lu produkcji krajowych i  zagranicznych, 
w tym m.in.: filmu Janusza Zaorskiego „Sy-
beriada Polska”, filmu promującego Polskę 
poprzez muzykę Chopina „Fryderyk 2010”, 
wyróżnionego 16 międzynarodowymi 
nagrodami, filmu promocyjnego „Toruń 
miastem festiwali”, który zdobył nagrodę 
TOURFILM 2012 na festiwalu w Karlowych 
Warach (Czechy), nagrodę specjalną na fe-
stiwalu FilmAT – „Film, Art & Tourism Festi-
val” oraz Srebrnego Koguta na Międzyna-
rodowym Festiwalu Filmów Turystycznych 
ART&TUR w Barcelos (Portugalia).

Ten film trzeba zobaczyć, trzeba go 
mieć. Będzie zamieszczony na oficjalnym 
portalu miasta i  na miejskich profilach 
w  mediach społecznościowych. Będzie 
również bezpłatnie na płytach udostęp-
niany mieszkańcom. 

STREFA SENIORA, STREFA MŁODYCH

Prace przy budowie legnickiego skatepar-
ku, jednego z  najnowocześniejszych i  najcie-
kawszych w kraju, przekroczyły już półmetek. 
- Roboty przebiegają planowo i  termin ich 
zakończenia do 31 lipca powinien być dotrzy-
many - informuje Grażyna Litwin, dyrektor Wy-
działu Inwestycji Miejskich.

Skatepark powstaje w Parku Bielańskim, 
między osiedlami Kopernika i Piekary. Przy-
pomnijmy, że prace przy budowie rozpo-

częły się 27 marca. Przetarg wygrała firma 
Dombud z  Gliwic. Koszt inwestycji to około 
miliona złotych. Gdy robotnicy zaczęli wybie-
rać ziemię, okazało się, że w tym miejscu jest 
nadmiar humusu, czyli żyznej gleby. Trzeba 
było ją wydobyć, bo na takim podłożu nie 
można wznosić żadnych konstrukcji. Pozy-
skana w ten sposób ziemia nie zmarnuje się. 
Użyźni tereny zielone w mieście. 

W  miejsce humusu wysypany został pia-
sek i  żwir. To zwiększyło nieco zakres prac, 
ale nie spowodowało opóźnień w  harmo-
nogramie robót. Obecnie robotnicy pracują 
przy najważniejszym urządzeniu, jakim jest 
bowl. To specjalna rampa do jazdy na desce 
i  rolkach. Takich atrakcji dla użytkowników 
powstanie kilkanaście. Legnicki skatepark bę-
dzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. 
Zainstalowane zostaną dla nich specjalne 
urządzenia, na których będą mogli podda-
wać się rehabilitacji czy uczyć pokonywania 
barier architektonicznych. Na ten cel miasto 
uzyskało dofinansowanie w wysokości 200 
tys. zł ze środków PFRON, będących w dyspo-
zycji Urzędu Marszałkowskiego.

- Możemy być dumni, że taki skatepark 

powstaje w Legnicy – mówi Kacper Ciesiel-
ski, przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. – Będzie miał wyposażenie na 
bardzo dobrym poziomie i  przyciągnie 
mnóstwo ludzi.

Podobnego zdania jest młody skejter 
Marcin Hański: - Jesteśmy bardzo zadowo-
leni, że budowa jest już tak zaawansowana. 
Jeździmy na placu Słowiańskim, ale tutaj są 
małe atrakcje – co najwyżej kilka schodków 
przy pomniku. Projekt legnickiego skate-
parku był konsultowany z nami i uważam, 
że będzie to świetny obiekt. 

Dwupoziomowy plac skateparku o  wy-
miarach 62x25 metrów będzie ogrodzony 
i  oświetlony. Przy projektowaniu brano pod 
uwagę sugestie przyszłych użytkowników, 
których w  Legnicy jest bardzo wielu. Dzięki 
temu powstanie unikalna w skali kraju insta-
lacja – połączenie bowla i skateplazy. Oznacza 
to połączenie betonowej rampy z  elemen-
tami, jakie spotyka się w  mieście, np. murki, 
schody, podjazdy. Ten atrakcyjny tor prze-
szkód dla rolkowców i  innych miłośników 
sportów ekstremalnych przyciągnie zapewne 
rzesze gości z innych miast.

Już po raz czwarty uczniowie z Zespołu 
Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legni-
cy zgłosili się do ogólnopolskiego konkursu 
„Elektryzująca Pasja”. Jego ideą jest zachę-
cenie młodych pasjonatów do aktywności 
i  stworzenie im warunków do promocji 
innowacyjnych projektów, m.in. poprzez 
kontakt z firmami poszukującymi młodych 
twórców, odkrywców i projektantów. 

Norbert Kowalczyk z II klasy Technikum 
Elektronicznego w ZSE-M zajął w tym ogól-

nopolskim współzawodnictwie 3. miejsce. 
Młody autor w prezentacji pt. „Grafika kom-
puterowa moją przyszłością” przedstawił 
swoje prace związane z  grafiką kompu-
terową, animacją i  montażem filmowym. 
Norbert interesuje się również fotografią, 
projektowaniem logotypów, grafiką stron 
internetowych, nadrukami na koszulki, 
tworzy też gry komputerowe. Jedną z  na-
gród, jaką otrzymał, był profesjonalny pro-
gram do grafiki komputerowej. 

W każdą ostatnią sobotę miesiąca, poczy-
nając od czerwca, w  palmiarni będą 

organizowane imprezy kulturalne „Poezja, 
muzyka, kwiaty”. Zaproszą na nie panie z le-
gnickiej Rady Seniorów. 

- Organizując takie spotkania, chcemy 
nawiązać do historii tego miejsca – mówi 
Elżbieta Chucholska, przewodnicząca Rady. 
– Przecież przed wojną była tutaj kawiarnia. 
A  teraz chcemy pokazać legniczanom, jak 
piękna jest nasza palmiarnia i  zaprosić do 
wspólnego zwiedzania parku.

W  środowisku seniorów jest wielu ludzi 

z pasjami. Malują obrazy, piszą wiersze, śpie-
wają, grają na różnych instrumentach i robią 
inne równie ciekawe rzeczy. I  właśnie pod-
czas takich spotkań będą mogli zaprezento-
wać swoje talenty. 

- Takie imprezy integrują ludzi – doda-
je Elżbieta Chucholska. – Chcielibyśmy, by 
przychodziło na nie po kilkadziesiąt osób. 
Będzie to również okazja do spotkania się 
z młodym pokoleniem legniczan. 

Palmiarnia jest do takich spotkań miej-
scem wymarzonym. Zawsze tu kwitną eg-
zotyczne i piękne rośliny, śpiewają różne ga-

tunki ptaków, można podziwiać pływające 
w sadzawce kolorowe ryby. A jesienią i zimą, 
gdy na zewnątrz jest szaro i chłodno, w tym 
zakątku parku nadal panuje lato.

- Pragniemy, by takie spotkania stały się 
w  legnickiej palmiarni tradycją – mówi pani 
Elżbieta. – Chcielibyśmy przywrócić tam at-
mosferę dawnych kawiarni, tak aby goście 
mogli tu przyjemnie i miło spędzić czas. 

Miasto kultury – ukazuje liczne 
imprezy kulturalne odbywające się 
w  mieście, takie jak m.in.: Między-
narodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Świat pod Kyczerą”, Międzynaro-
dowy Festiwal Srebro, Ogólnopol-
ski Turniej Chórów Legnica Cantat, 
Imieniny Ulicy Najświętszej Marii 
Panny, Noc Muzealna czy Między-
narodowa Wystawa Satyrykon.

Miasto z  przyszłością – to opty-
mistyczny, dynamiczny i  pełen roze-
śmianych twarzy obraz miasta, z któ-
rym każdemu jest po drodze, zarówno 
w  znaczeniu dosłownym, jak i  meta-
forycznym. Legnica to dobre miejsce 
do życia, to miasto z potencjałem na 
przyszłość, bo tworzą je ludzie aktyw-
ni, pełni pasji i zaangażowania.

Miasto aktywne – obrazuje 
najpopularniejsze dyscypliny spor-
tu, w  których legniczanie odnoszą 
sukcesy. W  tej części przedstawio-
no także sposoby aktywnego spę-
dzania wolnego czasu (na basenie, 
boiskach sportowych, na licznych 
zajęciach dla dzieci i młodzieży, na 
rowerze czy w parku, będącym wi-
zytówką miasta i  ulubionym miej-
scem odpoczynku legniczan). 

Miasto z tradycjami – nawiązuje 
do historii Legnicy, pokazuje najważ-
niejsze zabytki. Aby uniknąć nudy 
i monotonii, zdjęcia zostały urozma-
icone inscenizacją walk rycerskich 
z czasów piastowskich.
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Wysoka ocena wykonania ubiegłorocznego budżetu. Rada udzieliła absolutorium prezydentowi Legnicy

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Najważniejszym punktem majowej sesji 
Rady Miejskiej (27 maja br.) było głoso-

wanie nad udzieleniem absolutorium pre-
zydentowi Legnicy z  wykonania budżetu 
miasta za rok 2012. Stanowisko Rady było 
jednoznaczne. Zgodnie z wnioskiem Komi-
sji Rewizyjnej, pozytywnie zaopiniowanym 
przez Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu, Prezydent 
Tadeusz Krzakowski uzyskał absolutorium. 

Łącznie 21 radnych z  Komitetu Wybor-
czego Wyborców Tadeusza Krzakowskie-
go, Platformy Obywatelskiej, niezależnych 
i  Sojuszu Lewicy Demokratycznej głoso-
wało „za”. Od głosu wstrzymało się czworo 

radnych Prawa i  Sprawiedliwości. Nikt nie 
był przeciwny pozytywnemu skwitowaniu 
finansowego działania organu wykonaw-
czego gminy w minionym roku. 

Wcześniej Rada takim samym stosun-
kiem głosów przyjęła i  zatwierdziła spra-
wozdanie finansowe miasta oraz sprawoz-
danie z  wykonania budżetu za rok 2012. 
Dokumenty te miały pozytywną opinię 
komisji Rady Miejskiej oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej.

Na koniec roku 2012 budżet Legnicy 
po stronie dochodów zamknął się kwo-
tą 402.636.354,68 zł (plan zrealizowany 
w  ponad 100 proc.), natomiast po stronie 
wydatków – kwotą 402.169.896,84 zł (98,53 
proc.). Największe wydatki miasto po-
niosło na oświatę i  wychowanie – łącznie 
prawie 177 mln zł (44 proc. ogółu). Miejsce 
drugie zajmuje w tym zestawieniu pomoc 
społeczna – około 74 mln zł (18,5 proc. 
ogółu). Ponad 52 miliony przeznaczone 
zostały na cele inwestycyjne i remontowe, 
zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury dro-
gowej. Realizacja budżetu zakończyła się 
w 2012 roku osiągnięciem nadwyżki w wy-
sokości ponad 466 tys. zł.

- Finanse miasta są bezpieczne, rzetel-
nie prowadzone i  zapewniające rozwój 
– powiedział Tadeusz Krzakowski. Podzię-
kował swym współpracownikom za pro-
fesjonalizm i  zaangażowanie w  realizację 
zadań budżetowych. Radnym podzięko-

wał za wysoką ocenę i  zaufanie. Wyraził 
też satysfakcję z  faktu udanej współpracy 
w trosce o dobro mieszkańców i miasta.

W  trakcie sesji radni przyjęli także 
pakiet uchwał kończących trwające od 
kilku miesięcy wprowadzanie zmian or-
ganizacyjnych i  strukturalnych w  legnic-
kiej oświacie. Zmiany te podyktowane są 
ustawowymi przepisami oraz procesami 
demograficznymi. Technikum nr 1 dzia-
łać będzie w  składzie Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. 
Lotniczej, natomiast Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa wraz z Technikum nr 3 – w ra-
mach Zespołu Szkół Technicznych i Ogól-
nokształcących już od 1 września 2013 r. 
Uczniowie Gimnazjum nr 11 będą konty-
nuować naukę w Gimnazjum nr 1 przy ul. 
Radosnej. Natomiast III Liceum Ogólno-
kształcące zostanie wygaszone i  ulegnie 
likwidacji z dniem 31 sierpnia 2015 r. 

Wśród majowych uchwał znalazły się 
również dwie dotyczące zmian miejsco-
wych planów zagospodarowania prze-
strzennego rejonu ulicy Sudeckiej oraz 
osiedla Zosinek. Zmiany mają posłużyć 
rozwojowi na tych terenach budownictwa 
wielorodzinnego i usługowego. 

Po kilkumiesięcznym wakacie Rada Miej-
ska wybrała nowego wiceprzewodniczące-
go. Został nim, przy 20 głosach poparcia, 
Krzysztof Dybek, bezpartyjny, zasiadający 
w Radzie od kilku kadencji. 

Wydatki budżetowe w 2012 r.

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
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Ukrainiec Alexander Moiseenko zdobył 
złoty medal na XIV Indywidualnych 

Mistrzostwach Europy w Szachach. Drugie 
i  trzecie miejsce wywalczyli dwaj Rosjanie 
– Evgeny Alekseev i Evgeny Romanov. – To 
była wspaniała impreza w gościnnej Legni-
cy – podkreślali szachiści.

W  ostatniej rundzie Moiseenko przegrał 
partię, ale mimo to zdobył mistrzostwo. Nie-
stety, musiał swoją główną nagrodą podzielić 
się z dziewięcioma innymi zawodnikami, któ-
rzy zdobyli taką samą ilość punktów. Wszyscy 
oni dostaną więc po około 6,5 tysiąca euro. 
Mimo to, mistrz był bardzo zadowolony.

– Miałem w  tym turnieju sporo szczę-
ścia – przyznał. – Przyjechałem w ostatniej 
chwili i  w  pierwszej rundzie nie miałem 
z  kim grać. Potem już było coraz lepiej. 
W Legnicy czułem się jak w domu.

Mistrzostwa rozpoczęły się 4 maja na le-
gnickim Rynku. Otworzył je barwny i  pełen 
ekspresji uliczny spektakl „Sen szachisty” 
Teatru Avatar. Temu wydarzeniu przyglądały 
się tłumy legniczan. Byli zachwyceni. Szachi-
ści zagrali także na boisku w parku Miejskim 
mecz piłkarski Polska – Reszta Świata.

W  niedzielę 12 maja w  salach Akade-
mii Rycerskiej legniczanie mogli zmie-
rzyć się z zawodnikami walczącymi o mi-
strzostwo. Chętnych było wielu. Choć 
szachy nie są najbardziej widowiskową 
dyscypliną sportu, zmaganiom zawod-
ników przypatrywało się wielu kibiców. 
Miłośnicy tej królewskiej gry mieli więc 
swoje wielkie święto.

– Ujrzeć tylu świetnych zawodników 
w  jednym miejscu to niesamowita spra-
wa – zwierzał się legniczanin Mirosław 
Krynicki. – Obejrzałem wiele doskona-
łych partii. Dla nas szachistów amatorów 
to było wielkie wydarzenie.

Zakończenie mistrzostw odbyło się także 
w  pięknej oprawie. Dobrze przyjęty został 
występ, podobnie jak na rozpoczęciu tur-
nieju, legnickiego Teatru Avatar. Podczas 
ceremonii wręczania nagród prezydent Ta-
deusz Krzakowski przypomniał, że była to 
ważna impreza pod względem sportowym 

i społecznym, a Legnica stała się na dwa ty-
godnie szachową stolicą Europy.

– Mam nadzieję, że zawodnicy wyjadą za-
dowoleni z pobytu, bogatsi o tytuły i nagro-
dy. – mówił. – Wierzę, że jeszcze tu wrócą. 
Gratuluję sukcesów i zapraszam do Legnicy, 
z którą jest zawsze po drodze.

Andrzej Dadełło, właściciel klubu szacho-
wego Polonia Wrocław, współorganizatora 
mistrzostw wraz z Urzędem Miasta Legnicy, 
stwierdził: –Trzeba mieć wspaniały umysł, 
by grać na takim poziomie. Uważam, że po-
byt w Legnicy wszyscy będą długo i dobrze 
wspominać.

Mistrzostwa trwały od 4 do 16 maja. Wzię-
ło w nich udział około 300 zawodniczek i za-
wodników z wielu stron starego kontynentu.

Indywidualne Mistrzostwa Europy w Szachach

Legnicki szach i mat
Legnica i Wuppertal wspólnie świętują dwudziestolecie 
współpracy partnerskiej

Minione dwie dekady upłynęły pod 
znakiem ożywionej współpracy obu 

miast. W tym roku, dokładnie 15 czerwca, 
wypada 20. rocznica podpisania umowy 
partnerskiej. Jej sygnatariuszami byli: 
nadburmistrz Wuppertalu Ursula Kraus 
i prezydent Legnicy Edward Jaroszewicz. 
Aby uczcić ten historyczny moment, 
dzień później na legnickim cmentarzu 
komunalnym odsłonięto pomnik byłych 
legniczan, zaprojektowany przez rodzi-
mego artystę Henryka Bacę. Inicjatywę 
wzniesienia monumentu podjęły wspól-
nie władze Legnicy i  jej przedwojenni 
mieszkańcy z  Wuppertalu. Tam bowiem 
osiedlili się Niemcy, którzy po II wojnie 
światowej, wskutek zmiany granic, mu-
sieli opuścić rodzinne miasto na Dol-
nym Śląsku. Nieliczni z nich żyją do dziś, 
a  z  nimi wspomnienia, które pielęgnują 
i chcą zachować dla przyszłych pokoleń.

W ubiegłym roku minęło 60 lat od podję-
cia uchwały, na mocy której Wuppertal stał 

się miastem patronackim dawnych legni-
czan i mieszkańców powiatu legnickiego. Już 
wówczas narodziła się idea powstania małe-
go muzeum z przedmiotami przywiezionymi 
z  Legnicy. Od 1980 r. Liegnitzer Sammlung 
Wuppertal oficjalnie otwarto jako miejsce 
do zwiedzania. Dziś to gigantyczna kolekcja, 
licząca kilkadziesiąt tysięcy obiektów. Ta bez-
cenna skarbnica wiedzy zawiera nieznane 
i  niepublikowane dotąd zdjęcia i  informa-
cje o mieście i  jego mieszkańcach. Skromna 
część zbioru, dzięki uprzejmości szefa Bun-
desgruppe Liegnitz dr Gerharda Kaske i Hein-
richa Kudoweha, kustosza tego wyjątkowego 
muzeum, udostępniona jest na łamach por-
talu Liegnitz.pl.

Podobnie jak Legnica, tak i Wuppertal, to 
miejsce jedyne i  niepowtarzalne. Znakiem 
rozpoznawczym tego miasta, położonego 
w długim na 12 kilometrów wąwozie, wzdłuż 
rzeki Wupper, jest unikatowa na skalę świato-
wą kolejka wisząca Schwabebahn. Tak bardzo 
wrosła już w lokalny krajobraz, że na jej temat 

powstały żarty, a żaden turysta nie odmówi 
sobie przyjemności przejazdu. 

Swoistym miastem w  mieście jest tu 
pierwsza istniejąca fabryka Bayera, której za-
budowania ciągną się cztery kilometry. A we-
wnątrz jak w Pekinie: setki rowerów, którymi 
z oszczędności czasu po terenie firmy poru-
szają się pracownicy. 

Polski turysta ma w tym mieście nieodpar-
te wrażenie, że jest u siebie. Na każdym kroku 
spotkać może rodaka: w  sklepie, urzędzie, 
kawiarni, na ulicy. W  istniejącym już ćwierć 
wieku klubie polskim zrzeszonych jest po-
nad 10 tys. osób, a to tylko połowa tutejszej 
Polonii. Już w  przyszłym miesiącu Polaków 
będzie tu jeszcze więcej, gdyż na lipiec wła-
śnie zaplanowano obchody 20. rocznicy part-
nerstwa, z udziałem władz Legnicy i instytucji 
współpracujących. Polska część uroczystości 
rocznicowych odbędzie się w  październiku. 
(redakcja liegnitz.pl)

HISTORIA

Razem 
czyli zusammen

Słynna na cały świat kolejka wisząca Schwabebahn  
to główna atrakcja turystyczna Wuppertalu

Pomnik byłych legniczan autorstwa Henryka Bacy  
na legnickim cmentarzu komunalnym

 ■ Co siódmy mieszkaniec Wuppertalu to Polak. Ale to tylko jedna z  ponad stu narodowości (!) tego prawdziwie 
kosmopolitycznego ośrodka przemysłowego w niemieckim Zagłębiu Ruhry. Usytuowanie miasta w wąwozie, wzdłuż 
rzeki, to kolejny jego znak rozpoznawczy. Podobnie jak partnerski pakt z Legnicą.
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DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

12/13.06 „Sano” ul. Galaktyczna 12

13/14.06 „Mak” ul. Witelona 14/1

14/15.06 „Avena” ul. Pomorska 17

15/16.06 „Vita-Plus” ul. Złotoryjska 81A

16/17.06 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13

17/18.06 „Basztowa” ul. Chojnowska 13

18/19.06 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25

19/20.06 „Ogólnodostępna” ul. Najświętszej Marii Panny 12

20/21.06 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33

21/22.06 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

22/23.06 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125

23/24.06 „Mandragora” ul. Głogowska 62

24/25.06 „Aloes” ul. Pomorska 72

25/26.06 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40

26/27.06 „Lawenda” ul. Drukarska 29

27/28.06 „Krótka” ul. Krótka 1

28/29.06 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

29/30.06 „Cefarm” ul. Piechoty 19A

30.06/01.07 „Malwa” ul. Pomorska 17

01/02.07 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41 GALERIA FERIO

02/03.07 „dr Zdrowie” al. Piłsudskiego 84 CARREFOUR

03/04.07 „Nowa” ul. Reymonta 2

04/05.07 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5

05/06.07 „Staromiejska” ul. Matejki 1

06/07.07 „Apteka Na Zdrowie” ul. Górnicza 1A BIEDRONKA

07/08.07 „Farmed” ul. Złotoryjska 16/18

08/09.07 „Apteka „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4 GALERIA GWIEZDNA

09/10.07 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31

10/11.07 „DRIVE” ul. Wrocławska 155 INTERMARCHE

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, kartografią, 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 fizycznej 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
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO - WYBRANE IMPREZY NA CZERWIEC

KULTURA • SZTUKA • MUZYKA

◊   Międzynarodowa Wystawa  
 SATYRYKON LEGNICA 2013 
Program:  
13 czerwca (czwartek), godz. 
19.00 - Recital Stanisławy Celiń-
skiej „Piękny Świat”(bilety),  
Teatr im. H. Modrzejewskiej;
14 czerwca (piątek), godz. 17.00 
- Otwarcie wystawy pokonkur-
sowej SATYRYKON, ul.NMP,  
przy Filipie; godz. 18.30 -  
Ryszard Kaja „Plakaty i gryzmo-
ły” (wernisaż wystawy),  
Galeria Ring, Rynek

godz. 19.30 - Klaudia Kost 
„Dobrze wychowane” (wernisaż 
wystawy), Galeria Satyrykon;
15 czerwca (sobota), godz. 
15.00 - Prezentacja książki J. R. 
Kowalczyka „Wracając do moich 
Baranów” oraz otwarcie wysta-
wy karykatur Tomasza Brody 
i Jacka Frankowskiego, Legnicka 
Biblioteka Publiczna; godz. 17.00 
- Tadeusz Michał Siara „Listy na 
lewą rękę...” (wernisaż wystawy), 
Muzeum Miedzi; godz. 18.00 
- „Skłonności do ostrości” - wy-
stawa studentów ASP Wrocław,  
Teatr im. H. Modrzejewskiej; 
godz. 19.00 - Artur Andrus - 
Koncert Piosenek „Myśliwiec-
ka” (bilety), Dziedziniec Zamku
13-15 czerwca
wstęp wolny / bilety, org. LCK, 
www.lck.art.pl

◊   XV Spływ Samoróbek   
  o Błękitną Wstęgę Kaczawy 
Tematem wiodącym spływu jest 
„Podróż Retro”. Pula nagród pie-
niężnych dla uczestników wynosi 
10.000 zł. W porcie załogantom  
i publiczności przygrywać będzie 
Orkiestra Dęta.
16 czerwca, niedziela,  
godz. 14.00
Tegoroczny Spływ odbędzie się na 
trasie jednej milimorskiej od mostu 
Bielańskiego do portu między mo-
stami Wrocławskim i Kamiennym, 
wstęp wolny; org. OSiR. Regulamin 

Spływu dostępny jest na stronie : 
www.osir.legnica.pl

◊ XXII Legnickie Wieczory   
  Organowe 

Recital organowy w wykonaniu  
Witolda  Zalewskiego (organy) 
oraz Dominiki Figurskiej 
(recytacje). W programie  
utwory Georgija Mushela,  
Cezara Francka, Felixa  
Mendelssohna Bartholdy’ego, 
Theodore Duboisa oraz  
wiersze Zbigniewa Herberta.
18 czerwca, wtorek,  
godz. 19.15
Katedra Legnicka,  
wstęp wolny,  
org. LCK, www.lck.art.pl

◊   „Estrada Dyplomantów” 

Uroczysty koncert, podczas 
którego wystąpią tegoroczni 
absolwenci oraz Orkiestra 
Symfoniczna Zespołu Szkół 
Muzycznych pod dyr. Aleksandra 
Piechaczka.
21 czerwca, piątek, godz. 17.00
Teatr im. H. Modrzejewskiej, 
wstęp wolny, org. Zespół Szkół 
Muzycznych

◊   Wieczór Świętojański   
  w Bibliotece 

21 czerwca, piątek,  
godz. 18.00-21.00
Filia LBP nr 1, Ekobiblioteka, ul. Łu-
kasińskiego, wstęp wolny; org. LBP

◊   Święto Legnicy 

21-30 czerwca, od godz. 17.00
szczegóły na www.lck.art.pl oraz 
w Mgazynie „Legnica.eu”.

◊ Festyn Rodzinny  
„Spotkajmy się na Tarninowie” 
W programie: wielobój rekre-
acyjny dla dzieci i młodzieży, 
współzawodnictwo rodzinne, 
pokaz ratownictwa medyczne-
go, występy artystyczne, zabawa 
taneczna pod gwiazdami.
30 czerwca, niedziela,  
godz. 14.00
Plac zabaw, , ul. Oświęcimska, 
wstęp wolny, org. OSiR

 SPORT  •  TURYSTYKA 

◊   Biegi z „Feniksem” 
1, 8, 15, 22, 29 czerwca (soboty), 
godz. 9.30- „BiegamBoLubię!”
5, 12, 19, 26 czerwca (środy), 
godz. 17.30 - „Biegowe Środy  
z Feniksem”
1-29 czerwca, środa, sobota,Park 
Miejski, boiska treningowe, wstęp 
wolny; org. KS „Feniks”

◊   „Biegamy z Maratończykiem   
- Chodzimy z Nordic Walking” 
6, 13, 20, 27 czerwca,  
czwartki, godz. 17.30
Park Miejski, boiska treningowe, 
wstęp wolny; org. OSiR 
www.osir.legnica.pl

◊ Turnieje Szachowe SDK Atrium 
6, 13, 20 czerwca (czwartki), 
godz. 16.30 - Błyskawiczny 
Turniej Szachowy; 7, 14, 21, 28, 
29 czerwca (piątki, sobota), 
godz. 16.30 - Turniej w Szachach 
Szybkich
6 - 29 czerwca
czwartek, piątek, sobota 
DK „Atrium”, ul. Pomorska 19, 
wstęp wolny,org. SDK „Atrium”

◊   Rajdy i wycieczki z PTTK 
7 czerwca (piątek) - Rajd 
„Zerówkowicza”; 
12 czerwca (środa) - Dolnośląski 
Rajd Niepełnosprawnych  
„Wyrównać szanse”; 
15 czerwca (sobota) - „Wycieczki 
z Rodziną - Teplickie Skały”;
25 czerwca (wtorek)  
- Mini Rajd „Paproć”
7, 12, 15, 25, 28 czerwca
org. PTTK
Park Miejski, odpłatność - 8 zł,  

Park Miejski, odpłatność - 5 zł;  
Czechy, odpłatność - 60 zł;   
Dunino, odpłatność - 8 zł

◊   Ogólnopolski Turniej Piłki  
  Nożnej Trampkarzy   
  im. Włodzimierza Jantury 
22 czerwca, sobota, godz. 9.00
Stadion Konfeks, ul. Grabskiego, 
wstęp wolny, org. KS Konfeks

EDUKACJA  •  NAUKA

◊   Otwarta Pracownia Sztuki 
5, 12, 19, 26 czerwca, środa,  

godz. 15.00
Otwarta Pracownia Sztuki,  
ul. Szkolna 7, wstęp wolny,  
org. Galeria Sztuki,  
www.galeria.legnica.pl

◊ „Biblioteka Przyjazna   
  Maluchom” 
Zajęcia dla dzieci 2-5 letnich oraz 
ich rodziców.

3-27 czerwca,  
poniedziałek - piątek
wstęp wolny, org. LBP,  
szczegóły na:  
www.biblioteka.legnica.eu

◊   „Cała Polska czyta dzieciom”  
10, 11, 14, 19, czerwca
Filie Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej, wstęp wolny; org. LBP, 
szczegóły na: www.biblioteka.
legnica.eu


