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Przyszedł wrzesień, idzie jesień. Po upalnych wakacjach pozosta-
ły wspomnienia. Tyle, że i one szybko ustępują miejsca obowiązkom 
czy codziennej pracowitej krzątaninie. Niestety - także gonitwie za 
jedynie słusznymi celami, wrzawie i bezpardonowym sporom. 

Wrzesień przynosi wiele nowego. W Legnicy nowy rok szkolny 
rozpoczęło ponad dwadzieścia tysięcy uczniów i słuchaczy. Bar-
dzo wielu z nich kształci się w nowocześnie urządzonych i wypo-
sażonych za prawie 8 milionów zł pracowniach nauki zawodu. To 
prawdziwy renesans edukowania młodzieży do podjęcia pracy w 
poszukiwanych specjalnościach. Także we wrześniu legniczanie 
będą już mogli korzystać z edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w 
parku. Ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców, podniesione z 
huraganowych zniszczeń wielkim społecznym i finansowym wysił-
kiem, odsłoni przed zwiedzającymi wiele przyrodniczych tajemnic 
i ciekawostek. Lada dzień udostępnione będą mieszkańcom i tury-
stom dwie wspaniałe wieże Zamku Piastowskiego. Z wysokiego ta-
rasu wieży św. Piotra będzie można podziwiać panoramę Legnicy i 
rozległe widoki okolic ze szczytami Sudetów na horyzoncie. Kręte 
schodki wieży św. Jadwigi poprowadzą do słynnej Zielonej Kom-
naty, w której konserwatorzy odsłonili unikatowe, alegoryczne fre-
ski naścienne. Choć oba obiekty należą do różnych właścicieli – do 
miasta i Urzędu Marszałkowskiego, po kosztownych remontach 
udało się połączyć je we wspólny, jednolity produkt turystyczny. 

We wrześniu, po powrocie młodzieży z wakacji, zatętnił ży-
ciem legnicki skatepark. Doskonale urządzony obiekt, pozytyw-
nie wyróżniający się na tle innych tego typu urządzeń w kraju, 
przyciąga nie tylko młodych miłośników jazdy ekstremalnej. 
Rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami przychodzą tu, żeby 
chociaż popatrzeć. Żeby zaszaleć na rolkach czy deskach przyjeż-
dżają młodzi z innych miast, a nawet z Niemiec.

W tym miesiącu, po szeroko zakrojonej kampanii merytorycz-
no-informacyjnej, na dobre ruszyła w naszym mieście realizacja 
projektu Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO). Mieszkań-
cy wyodrębnionych dziesięciu obszarów miasta składają już w 
Ratuszu wnioski na sfinansowanie w przyszłorocznym budżecie 
ważnych dla nich lokalnych mikroinwestcji. Prezydencki projekt 
przeznacza na każdą z nich do 200 tysięcy zł. Ten obywatelski 

eksperyment, uspołeczniający decyzje o wydawaniu publicz-
nych pieniędzy, ma wszelkie szanse na powodzenie przy aktyw-
nym udziale legniczan. 

Z wrześniowej analizy, jaką przeprowadziło LPGK, odpowiedzial-
ne za odbiór, transport i przetwarzanie śmieci zgodnie z nowymi za-
sadami gospodarki odpadami, wynika, że dwukrotnie w ciągu dwóch 
miesięcy działania systemu zwiększyła się ilość odpadów segregowa-
nych przez mieszkańców. To dobry prognostyk na przyszłość. 

We wrześniu tysiące legniczan wzięło udział w bodajże najwięk-
szych europejskich imieninach. Muzycznie i jak zawsze hucznie ob-
chodziła je dostojna solenizantka – ulica Najświętszej Marii Panny. 
Nowy miesiąc przyniósł zatem wiele dobrego w mieście. Przyniósł 
jednak nam także kuriozalne decyzje z Warszawy. Przedszkolaki nie 
będą już mogły mieć dodatkowych zajęć z języków obcych, rytmi-
ki, tańca, korekcyjnych, sportowych itd., za które dotąd płacili ro-
dzice. Pani minister ograniczyła bowiem opłaty za dodatkowe go-
dziny do jednej złotówki. Przekonuje przy tym z uśmiechem, że to 
pozwoli wręcz na poszerzenie przedszkolnej oferty programowej, 
bo pieniędzy poszukają samorządy. Oporni będą, wedle ministe-
rialnej zapowiedzi, kontrolowani i karani. A co z głośnym oporem 
rodziców, którzy nie chcą tych zmian? Co z dziesiątkami specjali-
stów prowadzących w legnickich przedszkolach dodatkowe za-
jęcia z maluchami, na bruk i w kolejkę do pośredniaka? MEN jest 
spokojne, słysząc z ust Premiera, że przedszkole to nie jest miejsce 
do nauki… Dzieciom zgotowano jeszcze jedną niespodziankę. Od 
września, po 50 latach obecności na antenie publicznej telewizji 
(TVP1), z ramówki usunięto Dobranockę, na której wychowały się i 
do której przyzwyczajone były pokolenia Polaków. Dobranocka po 
cichutku, bez rozgłosu trafiła do elitarnej TVP Kultura. Misja znowu 
przegrała z komercją. 

Pisząc te słowa, nie znam jeszcze przebiegu wrześniowych ob-
chodów 20 rocznicy wyjścia z Legnicy wojsk rosyjskich. W zamie-
rzeniu mają to być imprezy służące pojednaniu Polaków i Rosjan 
oraz refleksji nad dorobkiem dwudziestolecia miejskiej suweren-
ności. Smutne i wstydliwe by było, gdyby to historyczne, mądre 
przesłanie przyćmiły nastroje nienawiści. 
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Zakończono remont kolejnego odcinka al. Piłsudskiego, 
tym razem od skrzyżowania z ul. Gwiezdną do kładki przy 

ul. Marsa. Teraz prace trwają na drugiej jezdni (południowej) 
na odcinku od kładki przy ul. Galaktycznej za skrzyżowaniem  
z ul. Heweliusza.

Roboty te spowodowały zmianę organizacji ruchu. Za-
mknięta jest jezdnia południowa na remontowanym odcinku. 
Samochody jeżdżą wyremontowaną jezdnią północną. 

Prace na tym wyłączonym z ruchu odcinku al. Piłsudskiego 
polegają na wymianie nawierzchni i krawężników oraz przebu-
dowie zatoki autobusowej. Roboty te wykonuje firma Skanska, 
która wygrała przetarg. Koszt to około 2,2 mln zł. Trzeba wyja-
śnić, że pierwotnie kwota ustalona w przetargu, czyli około 1,7 
mln zł obejmowała mniejszy zakres prac. Aneksem do umowy 
zwiększono je. Na jezdni północnej wydłużono odcinek o 250 
metrów, a na jezdni południowej o 150 metrów. Termin zakoń-
czenia prac zaplanowano na drugą połowę października.

Modernizacja al. Piłsudskiego jest kontynuacją zakończonych re-
montów ulic Wrocławskiej i Wojska Polskiego. Po zakończeniu prze-
budowy al. Piłsudskiego, remont obejmie ul. Sikorskiego, potem 
Iwaszkiewicza, aż do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Bliżej Legniczan i ich spraw 

24 września br. w ramach cyklu konsultacyjnego „Bliżej 
legniczan i ich spraw” odbędzie się spotkanie prezydenta 
Legnicy z mieszkańcami rejonu Zakaczawia (od ul. Henry-
ka Pobożnego do ul. Stanisława Moniuszki). Prezydentowi 
towarzyszyć będą jego zastępcy, dyrektorzy wydziałów 
Urzędu Miasta, ZGM, ZDM oraz przedstawiciele Policji 
i Straży Miejskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17. 
w sali Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kamiennej 20 A. 

Zbudują oświetlenie na ul. Przemkowskiej

Zakład Elektryczny „Elektro – Pro” wygrał przetarg na 
budowę 12 latarni na ul. Przemkowskiej. Oferta tej firmy 
była najkorzystniejsza. Do przetargu przystąpiły w sumie 
trzy firmy. Koszt tej inwestycji 104.858 zł brutto. Prace 
zakończą w połowie października. O tę inwestycję zabie-
gali mieszkańcy wyremontowanych, dawnych poradziec-
kich koszar. Teren ten nie był dotychczas oświetlony. Jak 
informuje Andrzej Szymkowiak, dyrektor Zarządu Dróg 
Miejskich oświetlenie będzie sodowe, bardzo oszczędne. 
W tym rejonie miasta kilka lat temu podobną inwestycję 
wykonano na ul. Chocianowskiej.

Przebudowa ul. Pomorskiej

Trwają prace przy przebudowie ulicy Pomorskiej na 
osiedlu Piekary A. Termin ich zakończenia planowany jest 
do końca października br.

Ta inwestycja obejmuje przebudowę ul. Pomorskiej 
na odcinku od ul. Tatrzańskiej do ul. Warmińskiej. Robo-
ty będą polegały na wymianie wyeksploatowanej na-
wierzchni asfaltowej na kostkę brukową, przebudowie 
kanalizacji deszczowej oraz położeniu chodnika na nie-
których odcinkach.

Przetarg na te roboty wygrało legnickie konsorcjum 
firm: Drogowo Inżynieryjna „STOP” (lider) i SANLEG (part-
ner). Zwycięzca zaproponował najkorzystniejszą cenę – 
478.741 zł. Oferty złożyły w sumie trzy firmy.
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W Zespole Szkół Ekonomicznych im. Ste-
fana Żeromskiego odbyła się (2 wrze-

śnia) miejska inauguracja roku szkolnego 
2013/2014. Naukę we wszystkich typach 
placówek oświatowych rozpoczęło 19.209 
uczniów i prawie 2.900 osób dorosłych.

Na uroczystość przybyli uczniowie le-
gnickich szkół, ich rodzice, dyrektorzy 
placówek, nauczyciele, pracownicy admi-
nistracyjni, parlamentarzyści, radni i przed-
stawiciele władz miasta z  prezydentem Ta-
deuszem Krzakowskim. 

- Jesteśmy zaszczyceni, że na miejsce 
inauguracji wybrano właśnie naszą szkołę – 
mówiła dyrektorka ZSE, Małgorzata Boczoń. 
– Jesteśmy też dumni z jej 67-letnich tradycji, 
dorobku i  osiągnięć potwierdzanych w  licz-
nych rankingach. Mury tej szkoły opuściło 
kilka tysięcy absolwentów. Nasi uczniowie 
odnoszą sukcesy na olimpiadach. Posiadamy 
bardzo dobrą, nowoczesną bazę służącą na-
uce zawodu. Zwracając się do uczniów, pani 
dyrektor podkreśliła: - Drodzy uczniowie, nie 
schodźcie z obranej drogi, bo to ona zapro-
wadzi was do sukcesów.

Prezydent Tadeusz Krzakowski przypo-
mniał, że legnickie wydatki na oświatę i  wy-
chowanie, w  wysokości około 172 mln zł, są 
główną pozycją w  budżecie miasta. W  tym 
roku dobiega końca wdrażanie bardzo ważne-
go projektu pn. „Modernizacja centrów kształ-
cenia zawodowego na Dolnym Śląsku”. Dzięki 
jego realizacji w 7 legnickich szkołach: Zespole 
Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Ekonomicz-
nych, Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicz-
nych, Zespole Szkół Rolniczych, Zespole Szkół 
Samochodowych, Zespole Szkół Przemysłu 
Spożywczego i Centrum Kształcenia Praktycz-
nego utworzono 43 nowoczesne pracownie. 
Doposażono bazę kształcenia w  branżach: 
elektryczno-energetycznej, informatycznej, 
samochodowej, turystycznej, budowlanej 
i  mechatroniczno-elektronicznej. Powstało 5 
centrów kształcenia zawodowego o  zasięgu 
subregionalnym. Przypomnieć warto, że pra-
wie 40 proc. uczniów, zdobywających wiedzę 
i  umiejętności w  legnickich szkołach, pocho-
dzi z  ościennych miejscowości. Łączny koszt 
urządzenia nowych pracowni kształcenia za-
wodowego wyniósł 7.885.226,58 zł, z  czego 
6.631.454,22 zł stanowiła unijna dotacja.

- Jest to jeden z wielu przykładów pozyski-
wania środków unijnych przez nasze miasto 
– mówił prezydent. – Inwestujemy w  młode 

pokolenie, wyposażając szkoły w  najnowo-
cześniejszy sprzęt i tworząc warunki dla edu-
kacji o  najwyższych standardach. Prezydent 
przypomniał też, że na remonty placówek 
oświatowych przed rozpoczęciem roku szkol-
nego miasto wydało ponad milion złotych. 

- Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom 
i pracownikom administracyjno-obsługowym 
za ich pracę. Życzę uczniom, by ten rok był 
kolejnym, udanym krokiem na drodze ku speł-
nianiu życiowych planów i marzeń. Rodzicom 
życzę, by mieli liczne powody do satysfakcji – 
mówił prezydent. 

Od szeregu już lat podczas miejskiej 
inauguracji roku szkolnego wręczane są 
stypendia, przyznane uczniom przez prezy-
denta Legnicy za bardzo dobre wyniki w na-

uce, za osiągnięcia w  olimpiadach przed-
miotowych oraz działalności sportowej 
i artystycznej. W tym roku otrzymało je 85 
uczniów legnickich szkół podstawowych, 
gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych. 
Przeznaczono na ten cel 48.300 zł. Stypen-
dia mają charakter jednorazowy (po 400 zł 
dla uczniów szkół podstawowych, 500 dla 
gimnazjalistów i 650 dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych) lub całoroczny (po 250 
zł miesięcznie od września do czerwca). 

- Jest to dla mnie bardzo istotna pomoc 
finansowa – mówił Dawid Zabawa, uczeń 
I  klasy ZSE. – Jestem z  tego wyróżnienia 
bardzo zadowolony. Będę mógł kupić za 
te pieniądze książki, pomoce naukowe 
i opłacić wycieczki.

Nowy rok szkolny
EDUKACJA

Szanowni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty, drodzy 
uczniowie i rodzice!

Przed nami nowy rok szkolny. Dla wielu uczniów to kolejny etap 
edukacji. Pierwszy dzwonek usłyszeli najmłodsi, którzy dopiero roz-
poczynają przygodę z nauką. Jest to dla nich moment szczególny - po-
czątek nowego rozdziału w życiu.

Wszystkim Wam życzę, by czas spędzony w szkole był owocny, 
bezpieczny i radosny. Aby spełniły się Wasze marzenia, pasje, aby 
zdobyta wiedza umożliwiała osiąganie sukcesów na następnych 
szczeblach edukacji. Życzę, aby Wasze cele i aspiracje były też zwią-
zane z rozwojem miasta. Pragnę, by szkoła stanowiła miejsce, do 
którego z radością przychodzicie, bo jest ona bardzo ważnym wy-
znacznikiem poziomu jakości życia w mieście.

Wszystkim nauczycielom życzę zawodowych sukcesów, poczu-
cia dumy z misji, jaką mają do wykonania. Nie zapominamy o pra-
cownikach administracji oświatowej, którzy spełniają bardzo waż-
ną rolę w funkcjonowaniu szkół. Życzę cierpliwości i konsekwencji 
w wychowywaniu młodego pokolenia. 

Doceniam trud, jaki wkładają Państwo w kształcenie i wychowy-
wanie dzieci i młodzieży z legnickich szkół. Wasze zaangażowanie 
przyczynia się do budowy mądrego i odpowiedzialnego społeczeń-
stwa, które jest przyszłością i nadzieją naszego miasta. Życzę, by 
powrót do szkoły po wakacjach przyniósł wiele twórczego zapału 
i pozytywnej energii. Niech codzienne obowiązki będą również źró-
dłem satysfakcji.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczy-
cieli, wychowawców i pracowników administracji oświatowej.

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

dla legnickich uczniów i nauczycieli

EDUKACJA

Odkryjemy tajemnice parkowej flory i fauny

Atrakcyjna edukacja
w parku miejskim

W legnickim parku miejskim powstaje 
Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna. Jej pierw-
szym elementem są ustawione właśnie tabli-
ce, na których zawarto informacje związane 
z  parkiem. Będą jeszcze specjalnie wydane 
foldery, płyty i kalendarz. W grudniu w pal-
miarni zainstalowane zostaną infokioski. Do-
wiemy się z nich np. jakie rośliny rosną w par-
ku i  palmiarni, usłyszymy też śpiew ptaków 
zamieszkujących ten teren.

Legnicki park, obejmujący obszar ponad 
50 hektarów, jest najcenniejszym, zabytko-
wym terenem zielonym w mieście. Przyrod-

nicza Ścieżka Edukacyjna pozwoli miesz-
kańcom i przyjezdnym odwiedzającym park 
zapoznać się z jego bardzo ciekawymi walo-
rami. Najistotniejszym elementem edukacyj-
nym ścieżki są wystylizowane kolorowe tabli-
ce, informujące o  historii parku, pomnikach 

przyrody, obiektach historycznych, o  faunie 
i  florze. Zawierają one również plan parku, 
ścieżek rowerowych i nowy regulamin, a tak-

że kody QR, umożliwiające wejście na spe-
cjalną stronę internetową. Strona ta oferuje 
szczegółowe informacje na temat legnickie-
go parku. Zwiedzający mogą się dowiedzieć, 
jakie rosną tu gatunki drzew, krzewów i bylin, 
które drzewa są pomnikami przyrody, jakie 
warunki muszą być spełnione, by objąć je 
ochroną prawną. Są też ciekawe informacje 
o zamieszkujących park zwierzętach itd.

W  różnych miejscach edukacyjnej ścież-
ki ustawionych zostało 16 dwustronnych 
tablic. Jedną z  ich atrakcji jest ptasi zegar. 
Patrząc na wskazówki tego przyrodniczego 

czasomierza, dowiemy się, że np. o godzinie 
22 najgłośniej w parku śpiewa słowik, a nad 
ranem - wilga. Ich melodyjne głosy usłyszy-
my w  palmiarni, gdy zainstalowane zostaną 
wspomniane wcześniej infokioski. 

W  ramach tego projektu przewidziane 
zostały także kolejne nasadzenia roślin. 
Zostaną wydane informacyjne foldery, ka-
lendarz i  materiały edukacyjne dla szkół. 
Ukaże się również książka opisująca walory 
parku, zniszczenia dokonane w  nim przez 
huragan oraz jego odbudowę. Odwiedza-
jący park i  palmiarnię mogą liczyć na pa-
miątkowe prezenty – torebki z  nasionami 
niezapominajki. Będzie to symboliczna 
zachęta do ponownego odwiedzenia tego 
urokliwego miejsca.

Przyrodnicza Ścieżka Edukacyjna rozpo-
czyna się na placu Wilsona, biegnie aleją 
Orła Białego do ulic Mickiewicza i  Oświę-
cimskiej, a dalej ,aleją wodną, do stanowiska 
edukacyjnego na nadkaczawskim bulwarze. 

Koszt całej inwestycji wyniósł około 310 
tysięcy złotych. Połowę tej kwoty miasto 
uzyskało w formie dotacji z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Wręczanie stypendiów prezydenckich
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Autobusy są lepiej wykorzystane
Komunikacja miejska w Legnicy już drugi 

miesiąc funkcjonuje na nowych zasa-
dach. Jakie wnioski? - Uważamy, że osiągnęli-
śmy najważniejsze cele przyjętego programu 
optymalizacji. System połączeń został uprosz-
czony, nastąpiła też poprawa wykorzystania 
taboru autobusowego – mówi Zdzisław Baki-
nowski, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego. – Uproszczone zostały 
rozkłady jazdy, wprowadziliśmy rytmiczność 
kursowania, opartą na częstotliwościach mo-
dułowych oraz synchronizacji godzin odjaz-
dów na głównych ciągach komunikacyjnych. 

Przypomnijmy. 1 sierpnia zmieniło się 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej w na-

szym mieście. Częstotliwość kursowania 
autobusów na wielu trasach została zwięk-
szona. Niektóre, nierentowne i  niecieszące 
się popularnością wśród pasażerów linie 
wyłączono z  eksploatacji. Podstawą wpro-
wadzenia nowych rozwiązań była analiza 
przeprowadzonych przez firmę specjalistycz-
ną w listopadzie 2012 r. wyników badań po-
toków pasażerskich, struktury biletowej oraz 
rentowności poszczególnych linii komunika-
cyjnych pn. „Optymalizacja komunikacji miej-
skiej w Legnicy”.

Wnioski z badań wykazały m.in., że sieć po-
łączeń komunikacji publicznej powinna być 
dostosowana do bieżących, rzeczywistych 

potrzeb mieszkańców oraz rozwijającego się 
układu komunikacyjnego i  urbanistycznego 
miasta. Stwierdzono nierównomierne wy-
korzystywanie autobusów przez pasażerów, 
a także potrzebę wprowadzenia regularnych 
i łatwych do zapamiętania godzin odjazdów.

Zarząd MPK zapewnia, że szczegółowo 
analizuje wszystkie uwagi i sugestie pasa-
żerów dotyczące nowego funkcjonowania 
komunikacji. Podjął decyzję o  zmodyfiko-
waniu niektórych rozwiązań wdrożonych 
1 sierpnia br. 

INFORMACJE

Do 16 września br. września przyjmowane są formularze z propozycjami 
do  Legnickiego Budżetu Obywatelskiego (LBO). Wnioski można skła-

dać w Kancelarii Urzędu Miasta Legnicy przy Placu Słowiańskim 8, w pokoju 
nr 3.  Konsultacjami przy wstępnej ocenie formalnej wniosku służą pracow-
nicy Wydziału Rozwoju Miasta,  pokój 121. Mieszkańcy, którzy dotychczas 
złożyli wnioski proponują, aby w ramach LBO m.in. wybudować plac za-
baw, chodnik, fragment ulicy, czy odświeżyć elewację budynków. 

Co dalej ze złożonymi wnioskami? 

Techniczna Ocena Projektów 
Złożony formularz propozycji projektu (zadania), po weryfika-

cji formalnej dokonanej przez Wydział Rozwoju Miasta, podlegać 
będzie procesowi opiniowania przez Zespół Technicznej Oceny 
Projektu (Zadań). W  jego skład wejdą przedstawiciele wydziałów 
merytorycznych Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Zarządu Dróg 
Miejskich i  Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Opinia będzie za-
wierać szacowane koszty projektu (zadania) oraz możliwości jego 
zrealizowania w danym roku budżetowym.

Kwalifikacja Projektów 
Do 11 października Zespół Kwalifikacji Projektów (Zadań), w skład 

którego wejdą przedstawiciele Rady Miejskiej, legnickich spółdziel-
ni mieszkaniowych, Prezydenta Miasta, Rady Sportu, Rady Pożytku 
Publicznego oraz Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełno-
sprawnych, przedstawi listę projektów dla każdego obszaru.

Głosowanie
Formularz do głosowania, odrębny dla każdego obszaru, zawiera-

jący tytuł projektu oraz jego szacunkową wycenę podany będzie do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.legnica.eu oraz 
specjalnej stronie internetowej www.lbo.legnica.eu.

Głosowanie polegać będzie na rozdysponowaniu przy odpowied-
nich projektach - w dowolny sposób - liczby 5 punktów, którymi dys-
ponuje każdy mieszkaniec. Na projekty z danej dzielnicy może głoso-
wać tylko jej mieszkaniec. Głosowanie odbędzie się w terminie od 14 
do 21 października w punktach, których wykaz umieszczony zostanie 
na stronach internetowych www.legnica.eu oraz www.lbo.legnica.
eu. Równolegle prowadzona będzie sonda internetowa na zgłoszone 
projekty (zadania).

Na podstawie wyników głosowania do 30 października przygoto-
wana zostanie lista rekomendowanych projektów do realizacji w 2014 
roku dla każdego obszaru. Lista umieszczona zostanie na stronach 
www.legnica.eu oraz www.lbo.legnica.eu, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (pl. Słowiański 8).

Listy rekomendowanych projektów stanowić będą podsta-
wę do umieszczenia zadań w projekcie uchwały budżetowej na 
rok 2014.  

Budżet tworzony przy współudziale mieszkańców 

- Legnicki Budżet Obywatelski jest to kolejny etap dialogu społecz-
nego – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Prace nad tym budże-
tem trwają już od początku roku. W tym czasie wielokrotnie spotyka-
łem się z  mieszkańcami, by przedstawić jego założenia. Zbieraliśmy 
uwagi przekazywane nam przez legniczan, które miały wpływ na 
obecny kształt projektu LBO.

Koncepcja budżetu obywatelskiego jest przybliżana mieszkańcom 
także poprzez intensywną kampanię promującą LBO. Odbywa się za 
pomocą wielu nośników, tak by informacje trafiły do jak największej 
grupy mieszkańców. Animacje promujące LBO pojawiły się na ekra-
nach zainstalowanych w mieście, m.in. w instytucjach miejskich (Urząd 
Miasta, Wydział Spraw Obywatelskich) i w autobusach MPK. Wydruko-
wane zostały też plakaty, które będą umieszczone zostały  np. w wia-
tach przystankowych, na słupach ogłoszeniowych, we wspólnotach, 
spółdzielniach mieszkaniowych, miejscach użyteczności publicznej. 
Plansze informacyjne pojawiły się też w  centrach handlowych. Do 
mieszkańców trafiły również ulotki objaśniające w sposób przejrzysty 
i precyzyjny założenia LBO. Uruchomiona została strona internetowa – 
przewodnik po Legnickim Budżecie Obywatelskim (www.lbo.legnica.
eu). Zamieszczono na niej m.in. harmonogram działań związanych z re-
alizacją LBO, wykaz obszarów i punktów głosowania, zasady składania 
propozycji projektów i głosowania na nie, a także szczegóły dotyczące 
weryfikacji, oceny i kwalifikacji.

Dodatkowe pieniądze na projekty lokalne

Legnicki Budżet Obywatelski jest kontynuacją wcześniejszych form 
partycypacji mieszkańców miasta w podziale budżetowych pieniędzy na 
różne cele. Jedną z nich są realizowane od 2000 r. inicjatywy lokalne. I one 
nadal będą funkcjonowały. Założeniem LBO jest, aby mieszkańcy sami zde-

cydowali na co wydadzą około 2 mln zł. Miasto zostało podzielone na 10 
okręgów mniej więcej o równej liczbie ludności. Na każdy z tych okręgów 
przypadnie po 200 tys. zł. Mieszkańcy będą mogli przeznaczyć je na pro-
jekty lokalne, związane np. z budową chodnika, parkingu, placu zabaw itp. 
Te pieniądze będą uzupełnieniem centralnego budżetu inwestycyjnego na 
przyszły rok, z którego realizowane będą duże projekty na terenie całego 
miasta.

- Projekt LBO celowo zakłada realizację mniejszych projektów 
w każdym z obszarów miasta, zamiast dużego na terenie całej Legnicy 
- podkreśla prezydent - Nie chcieliśmy bowiem, by ważne dla miesz-
kańców małe projekty przegrały z dużymi. Zależy nam, żeby jednoczyć 
mieszkańców wokół zadania w danym rejonie. Liczę na zainteresowa-
nie i zaangażowanie legniczan przy realizacji LBO – dodaje prezydent.

Legnicki Budżet Obywatelski

Komunikacja miejska po wprowadzonej 1 sierpnia reformie

Linia 1/11 
korekta odjazdów z ul. Pątnowskiej służąca lepszemu skomunikowaniu z autobusami jadącymi w kierunku LSSE i pociągami PKP oraz ułatwie-
niu dojazdów dzieci do szkół
Linia 2 
wydłużenie niektórych kursów do Szczytnickiej-Pętli, ułatwiające dowóz i powrót pracowników z firm zlokalizowanych w tym rejonie oraz po-
wrót młodzieży ze szkoły przy ul. Słubickiej
Linia 5 
korekta kursów ułatwiająca dojazdy do pracy i na dworzec PKP oraz przesiadki na linię nr 3 (dojazd do szkół przy ul. Grabskiego i Jaworzyńskiej)
Linia 6 
korekta kursów z ul. Grabskiego ułatwiająca dojazd do szkół, uwzględniająca też wnioski pracowników ZUS i Urzędu Kontroli Skarbowej
Linia 8 
korekta kursów porannych z ul. Iwaszkiewicza w kierunku pętli przy Poznańskiej na wniosek pracowników WPEC i firmy Dejon-Dąbrowski
Linia 15/16 
wydłużenie kilku kursów zjazdowych do ul. Ceglanej w godzinach popołudniowych, uruchomienie kursu w soboty i niedziele o godz. 5.07  
z ul. Ceglanej związanego z dojazdem do pracy w LSSE
Linia 18
korekta związana ze skomunikowaniem z linią nr 26
Linia 24 
wprowadzenie skróconego wariantu trasy prowadzącej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym i przychodniach, dokonane na liczne 
wnioski osób starszych, mieszkańców ul. Wrocławskiej i pracowników szpitala

Ostatnio wprowadzone zostały zmiany na następujących liniach: 

W piątek, 20 września w godzinach 
10:00 – 17:00 przy ul. Złotoryjskiej, pomię-
dzy Rynkiem aul. Bankową, odbędzie się 
impreza z okazji obchodów Europejskiego 
Tygodnia Transportu Zrównoważonego. 
Jej organizatorem jest legnickie MPK, które 
przygotuje wystawę autobusów ze swoje-
go taboru, a pracownicy spółki będą uczyć 
dzieci bezpiecznego i kulturalnego korzy-
stania z przejazdów autobusami miejskimi. 
Członkowie  Koła Młodych Medyków dzia-
łającego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu 
i Kulturze Fizycznej PWSZ im. Witelona w 
Legnicy zorganizują pokazy z zakresu ra-
townictwa medycznego. Przedstawiciele  
Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej Eko-

rama – Legnica będą propagować zdrowy 
styl życia oraz rekreacji przez turystykę 
rowerową i krajoznawstwo, opowiedzą 
o odbytych wycieczkach i zaprezentują 
dalekobieżne wyposażenie rowerzysty. 
Będzie można również bezpłatnie doko-
nać przeglądu roweru oraz zapoznać się z 
nowinkami zaprezentowanymi przez sklep 
rowerowy BIKE-CENTRUM z Legnicy. 

Podczas imprezy zostaną tak-
że rozstrzygnięte dwa konkursy: 
godz. 11:00 – wręczenie nagród zwycięz-
com KONKURSU PLASTYCZNEGO dla dzieci 
z klas 1-3 pn. „AUTOBUS MIEJSKI W DZIECIĘ-
CEJ WYOBRAŹNI” (współorganizatorami 
konkursu są Legnicka Biblioteka Publiczna 

i Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy) 
godz. 11:30 – wręczenie nagrody ufundo-
wanej przez producenta autobusów –  fir-
mę SOLARIS BUS&COACH S.A. zwycięzcy 
KONKURSU NA NAJSYMPATYCZNIEJSZE-
GO KIEROWCĘ MPK SP. Z O. O. W LEGNI-
CY  

Zwieńczeniem Europejskiego Tygodnia 
Transportu Zrównoważonego jest obcho-
dzony co roku 22 września DZIEŃ BEZ SA-
MOCHODU. Tego dnia kierowcy będą mo-
gli pozostawić swoje auta na parkingach, 
w garażach i skorzystać z darmowych 
przejazdów autobusami komunikacji miej-
skiej na podstawie posiadanego przy sobie 
dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy.

Europejski Tydzień Transportu Zrównoważonego w Legnicy
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Na takie imieniny
IMIENINY ULICY NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY

warto rok poczekać

T ysiące legniczan świętowały i  świetnie 
się bawiły na sobotnich (7 września)  XII 

już Imieninach Ulicy Najświętszej Marii Pan-
ny. To było wydarzenie kulturalno–towarzy-
skie, które na długo pozostanie w pamięci. 

Emerytka, pani Maria,  na imieniny wy-
brała się już o godzinie 14. – Uwielbiam, 
jak w  mieście coś się dzieje, a  imieniny 
ulicy są moja ukochaną rozrywką – zwie-
rzała się legniczanka. - Namówiłam też 
koleżankę, która z  oporami wychodzi 
z  domu. Nie mogę się doczekać, kiedy 
filharmonia wystąpi z „Wesołą wdówką”. 

Ulica przygotowała się do imienin, aż 
miło. Organizatorzy z Ośrodka Sportu i Re-
kreacji ustawili trzy sceny, zaprosili  intere-
sujących wykonawców. Gości zabawiały 
m.in. Lwówecka  Orkiestra Dęta, Dixie 
Company, Funky New Orleans i kapele po-
dwórkowe. Podziwialiśmy także akrobacje 
powietrzne w  wykonaniu artystów z  Fun-
dacji „Ocelot”, popisy taneczne „Złotych 
Dzieci”, pokaz freestyle football i  pokaz 
tresury psów szkoły „Champion” z Legnicy. 
Wzdłuż ulicy, w  przydrożnych straganach 
kusiły stragany z  mięsiwami, słodyczami, 
miodami, oscypkami i innym regionalnymi 
produktami. Tegorocznym przysmakiem 
imienin były wiedeńska kartoflanka (Win-
ner kartoffelsuppe) oraz krojone naleśniki 
w  rosole (Fritatensuppe). Przysmaki przy-
gotowała Pierogeria z  ul. Grunwaldzkiej 
w Legnicy. 

– Ulica NMP jest bardzo ładna i  zadba-
na – chwalił naszą solenizantkę Jacek Kor-
tylewicz, kapelmistrz Lwóweckiej Orkiestry 
Dętej. – Na takie przyjęcie warto przyjechać.

Legniczanie wyszli z  domów. Przemie-
rzali ulicę z jednego końca na drugi. Zatrzy-
mywali się przed kramikami. Przyglądali 
występom zespołów. Tańczyli. Spotykali 
znajomych.

- Z małżonką gościmy na każdych imie-
ninach ulicy - przyznał legniczanin, Ry-
szard Fraszczyk. – Każdy czeka na to wy-
darzenie, bo ma ono swój niepowtarzalny 

klimat. I spotykamy znajomych, z którymi 
nie ma czasu zobaczyć się w ciągu roku. 
Co ważne, tego dnia jemy w mieście, nie 
robimy obiadów w domu.

Na imieniny NMP przyjechali z Cambrid-
ge Patryk i Oliver z mamą Ewą. – Jest wspa-
niale zachwycał się dziesięcioletni Patryk. 
– Balony, waty na patykach, wszyscy są mili. 
Piękna impreza. - Kilka lat nie byliśmy w Le-
gnicy i co bardzo cieszy, miasto zmienia się, 
pięknieje- dodała pani Ewa.

Przygotowanie imienin to bardzo po-
ważne wyzwanie logistyczne. Trzeba 
przywieźć tony różnego sprzętu. Rozcią-
gnąć kilometry kabli. I  nad tym zapano-
wać. Ale warto, bo ludzie na tę imprezę 
przychodzą całymi rodzinami.

- Legniczanie mają w sercu te imieniny 
– mówił Andrzej Gąska, dyrektor OSiR-u. – 
Przygotowujemy je na początku września. 
To bardzo dobry okres, bo po wakacjach 
ludzie czekają, by się spotkać, porozma-
wiać, zabawić się. Na imieninach czujemy, 
że jesteśmy obywatelami Europy, bo to 
przecież nasz król, Jan III Sobieski obronił 
chrześcijańską Europę przed turecką na-
wałą. Impreza nawiązuje do historycznych 
wydarzeń. 

Właśnie dzień 12 września został usta-
nowiony świętem imienia Najświętszej 
Marii Panny przez papieża Innocentego XI, 
jako wotum wdzięczności za pokonanie 
Turków pod Wiedniem. Legnicka impreza 
uliczna od kilkunastu lat przypomina i na-
wiązuje do chwały oręża polskiego i  do 
historycznego faktu wiktorii wiedeńskiej.

Każde imieniny muszą się skończyć. 
Na deser obejrzeliśmy spektakl operet-
kowy w  trzech aktach „Wesoła Wdówka” 
Franciszka Lehara, w  wykonaniu Teatru 
Muzycznego z  Łodzi. Z  Łodzi do Legnicy 
przyjechały 110-osobowy zespół solistów, 
balet i orkiestra.

- Imieniny udały się jak zwykle – cie-
szył się pan Ryszard. – Ale na kolejne trze-
ba czekać rok. 
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20 września otwarcie wież św. Jadwigi i św. Piotra w legnickim Zamku Piastowskim

Dobrzy bohaterowie
i widoki aż po Karkonosze

ne płaszczowanie). Wsporniki galeryjki, 
nakrywy, blankowanie i  częściowo obra-
mienie otworów, a  także gzymsy wykona-
no z piaskowca. Hełm kryty jest dachówką 
typu „mnich-mniszka”. Z pierwotnej wieży 
zachowały się jedynie mury, sklepienie 
„Zielonej Komnaty” z  cennymi polichro-
miami (pochodzącymi z ok. 1500 roku) oraz 
w  znacznej części kamieniarka. Pozostałe 
elementy pochodzą z odbudowy przepro-
wadzonej w  latach 60 i  70 ubiegłego wie-
ku (wg projektu arch. Jerzego Rozpędow-
skiego). Wieża Świętej Jadwigi, jako część 
Zamku Piastowskiego, została wpisana do 
rejestru zabytków już w 1949 roku. 

 ■ W historycznej części tekstu wykorzystano 
fragmenty artykułu Stanisława Jujeczki pt. „Za-

pomniana komnata” zamieszczonego w WERSJI, 
w styczniu 2001 roku.

Zachwycający widok z wieży św. Piotra

Wieża św. Piotra jest niewątpliwie jed-
ną z najciekawszych atrakcji turystycznych 
Legnicy. Ośmiokątna wieża św. Piotra 
i  okrągła wieża św. Jadwigi zostały wy-
budowane za czasów Bolesława Kędzie-
rzawego w  końcu XII wieku wraz z  tzw. 
palatium. Zamek był pierwszą murowaną 
warownią na ówczesnych ziemiach pol-
skich. Wieże Zamku Piastowskiego były 
jednymi z  pierwszych tego typu wież 
obronnych w architekturze zamkowej Ślą-

ska i Polski. Wieża św. Piotra nazwana zo-
stała tak na cześć patrona Legnicy. Począt-
kowo mierzyła ona 25 m. Zwieńczona jest 
ona spiczastym dachem w kształcie stożka. 
Wokół dachu znajduje się taras widokowy, 
otoczony ażurowo-rzeźbionymi balustra-
dami z  piaskowca, zdobionymi sterczy-
nami. W  wieży św. Piotra znajduje się 5 
komór, w  których zlokalizowane zostaną 
ekspozycje poświęcone historii obiektu. 
Cześć schodów prowadzących na szczyt 
wieży poprowadzono wewnątrz muru ze-
wnętrznego, co jest rzadko spotykanym 
rozwiązaniem. Widok roztaczający się z ta-
rasu widokowego sięga w pogodne dni aż 
do szczytów Karkonoszy. 

 ■ źródło dsckziu

ZABYTKI

B ardzo dobra wiadomość dla legniczan 
i turystów. Już w piątek, 20 września ofi-

cjalnie udostępnione zostaną zwiedzającym: 
wieża św. Jadwigi i  wieża św. Piotra. Będzie-
my mogli obejrzeć przepiękne polichromie 
w Zielonej Komnacie, a potem wspiąć się na 
taras widokowy w wieży św. Piotra  i spojrzeć 
na panoramę Legnicy, a może i Karkonoszy.   

Wieża św. Jadwigi należy do miasta. 
Słynie właśnie z  Zielonej Komnaty. Znaj-
dują się tutaj piękne polichromie z  XVI w. 
Renowacja wieży rozpoczęła się w  2011 r. 
Jesienią minionego roku dobiegły końca 
prace w  części dotyczącej murów, elewa-
cji, kamieniarki i dachu. W tym roku została 
odrestaurowana Zielona Komnata. Całość 
kosztowała około 1 mln 250 tys. zł. Przed-
sięwzięcie uzyskało dofinansowanie od 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w wysokości 350 tys. zł. Kolejne 330 tysięcy 

to dofinansowanie z samorządu wojewódz-
twa. Pozostałe środki pochodzą z  budżetu 
miasta. 

Także gotowa do udostępnienia jest 
wieża św. Piotra, która znajduje się w dru-
giej części zamku i  jest w  administracji 
Dolnośląskiego Samorządowego Centrum 
Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego 
w Legnicy. Obydwie wieże zostaną oficjal-
nie otwarte 20 września o godz. 14.30. Będą 
wielką atrakcją dla mieszkańców miasta 
i turystów.

Zielona komnata w wieży św. Jadwigi 

Wieża Świętej Jadwigi na legnickim 
zamku należy do najstarszych zabytków 
naszego miasta i  całego Śląska. Jej budo-
wę rozpoczęto jeszcze w  czasach księcia 
Henryka Brodatego, męża patronki wieży, 
ostatecznie ukończono zaś w  początkach 
XV wieku, za rządów Ludwika II. Wówczas 
zapewne odnowiono komnatę stanowią-
cą najwyższą kondygnację starej wieży, 
a  którą już wtedy tradycja określała jako 
„stare mieszkanie św. Jadwigi”. Dalszych 
zmian w  wystroju komnaty dokonał pra-
wnuk Ludwika II, książę Fryderyk. 

Nawiązując do charakterystycznych 
dla okresu przejściowego od gotyku do 
renesansu tzw. „zielonych komnat”, ksią-
żę kazał pokryć całą salę iluzjonistycznym 
malowidłem przedstawiającym splątane, 
bujne gałęzie, liście akantu i  duże, nieco 
przestylizowane, pierwotnie różowe kwia-
ty. Malowidło zajmowało całą komnatę, 

łącznie ze sklepieniem oraz rozglifieniami 
okien, by stwarzać wrażenie wnętrza al-
tanki czy też Ogrodu Zamkniętego (hortus 
conclusus) o bogatej rajskiej symbolice. 

Rajski ogród stanowi oprawę dla dru-
giego głównego wątku polichromii: pocz-
tu Dobrych Bohaterów, najsławniejszych 

i  najdzielniejszych rycerzy wszystkich 
czasów, którzy stanowili wówczas nieza-
chwiany wzór szlachetności, sprawiedli-
wości, honoru i męstwa. 

Wieża Świętej Jadwigi to średnio-
wieczny obiekt zabytkowy, znajdujący 
się pod ochroną konserwatorską. Zloka-
lizowana jest w południowo–zachodnim 
narożniku Zamku Piastowskiego w  Le-
gnicy. Jej dolna część ma kształt walca 
zwieńczonego galeryjką z  blankowa-
niem wywiniętym przed lico w swej gór-
nej części. Wieńczy ją ośmiokątny hełm 
o  konstrukcji drewnianej, zakończony 
szpicem i gałką z blachy miedzianej. 

Wieża jest wykonana z  cegły licowej 
(w  dolnej jej części występuje XIX-wiecz-

Zielona Komnata

Wieża św. Piotra

Wieża św. Jadwigi

20 września 2013 roku 

otwarcie wież św. Jadwi-

gi i św. Piotra w legnickim  

Zamku Piastowskim
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Z analiz przeprowadzonych przez Wydział 
Gospodarowania Odpadami Komunalny-

mi wynika, że segregujemy coraz więcej od-
padów. To bardzo dobry, pozytywny trend. 
Jeżeli ta tendencja się utrzyma dotrzymane 
zostaną normy unijne. 

Po dwóch miesiącach trwania „rewolu-
cji śmieciowej” można wyciągnąć pierwsze 
wnioski. Cieszy, że selekcjonujemy coraz 
więcej śmieci. Odpadów segregowanych 
opakowaniowych (wrzucamy je do pojemni-
ka żółtego) było 130 ton (w porównaniu z lip-
cem wzrost ponad dwukrotny), szkła – 36 ton 
(wzrost o ponad 10 ton) i 156 ton biodegra-
dowalnych (trzykrotnie więcej niż w lipcu).

- System gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, który obowiązuje od 1 lipca, 
w  Legnicy funkcjonuje sprawnie – mówi 
Przemysław Rogowski, dyrektor Biura Go-
spodarowania Odpadami Komunalnymi. – 
Zdarza się, że mieszkańcy informują o nie-
dociągnięciach, ale jest ich coraz mniej. I są 
na bieżąco usuwane.  

Ale są też niestety sytuacje, które nie po-
winny mieć miejsca. Chociażby takie, że do 
pojemników żółtych, czyli  na odpady se-
gregowane wrzucane są śmieci zmieszane, 
a  także szkło, odpady niebezpieczne takie 
jak np. akumulatory, świetlówki. Te odpa-
dy powinny trafić do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. No-
wodworskiej lub Rzeszotarskiej. Na butelki 
są pojemniki tzw. dzwony, w  kolorze zie-
lonym. Skutecznym sposobem uniknięcia 
przeładowania pojemników opakowanio-
wych jest zgniatanie butelek plastikowych 
i innych opakowań.    

Nadal do Urzędu Miasta spływają dekla-
racje o  wysokości opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi. Do systemu 
wprowadzono ich około 26 tysięcy. Cały 
czas są one weryfikowane. Z tych deklara-
cji wynika, że sporo mieszkańców nie zo-
stało w nich ujętych. 

Urząd Miasta pisemnie wzywa mieszkań-
ców, którzy nie złożyli deklaracji o wysoko-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi do ich złożenia albo wyjaśnienia 
dlaczego tego nie zrobili. Teraz do Legnicy 

przyjedzie spora grupa osób, którzy będą 
tutaj studiowali. Wynajmujący mieszkania 
powinni zadeklarować ile osób będzie 
w nich mieszkać. 

SPORT

Skatepark jest super!
Od 6 sierpnia można już korzystać z no-

wego legnickiego skateparku, który 
codziennie przyciąga tłumy miłośników 

sportów ekstremalnych. Przyjeżdżają tutaj 
także skejtowcy z  Wrocławia, Bolesławca, 
a  nawet z  Niemiec. Dlaczego? – Bo tutaj 
jest super – cieszy się Adaś, jedenastoletni 
legniczanin, który popisuje się fantazyjnym 
skokiem w bowlu. 

Zabawom dzieciaków przyglądają się 
też ich rodzice, którzy też chętnie spę-
dzają tutaj czas.

- Budowa skateparku to strzał w  dzie-
siątkę – mówi Irena Winnicka, mama sied-
miolatka, który jeździ na deskorolce. – Dzie-

ciaki uwielbiają tutaj przychodzić. Także 
dlatego, że jest bezpiecznie.  

Legnicki skatepark jest jednym z  najno-

wocześniejszych i  najbardziej atrakcyjnych 
w  kraju. Wielkie wrażenie robi betonowy 
bowl, czyli rampa do jazdy na desce i  rol-
kach. Takich ciekawych instalacji jest tutaj 

kilkanaście. Obiekt jest przyjazny dla osób 
niepełnosprawnych - posiada specjalne 
urządzenia, na których będą mogli np. do-
skonalić jazdę na wózku. Dwupoziomowy 
plac skateparku, o  wymiarach 62x25 me-
trów jest ogrodzony i oświetlony.  

Przy projektowaniu brano pod uwagę 
sugestie przyszłych użytkowników, których 
w  Legnicy jest bardzo wielu. Dzięki temu 

powstała unikalna w skali kraju instalacja – 
połączenie bowla i skateplazy. Ten tor prze-
szkód atrakcyjny dla rolkowców i innych mi-
łośników sportów ekstremalnych przyciąga 
także rzesze gości z  innych miast. Obiekt 
został także ozdobiony przez młodych użyt-
kowników, w porozumieniu z Urzędem Mia-
sta, fantazyjnym graffiti.

Przypomnijmy, że prace przy budowie roz-
poczęły się 27 marca. Przetarg wygrała firma 
Dombud z  Gliwic. Koszt inwestycji to 1 mln 
130 tys. zł, z  czego 250 tys. przekazała Fun-
dacja Polska Miedź oraz 200 tys. Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych. Reszta pochodzi z budżetu miasta.  

Oficjalne otwarcie skateparku nastąpi 
w  sobotę, 21 września o  godz. 13.00, towa-
rzyszyć mu będą pokazy akrobacji i umiejęt-
ności w  jeździe na rowerach, deskorolkach 
i rolkach. Rozegrane zostaną także zawody. 
Udział w imprezie jest nieodpłatny.

Oficjalne otwarcie skateparku na-

stąpi w sobotę, 21 września o godz. 130  

Towarzyszyć mu będą pokazy akroba-

cji i umiejętności w jeździe na rowerach, 

deskorolkach i  rolkach. Rozegrane zo-

staną także zawody. Udział w imprezie 

jest nieodpłatny.

SEGREGACJA ŚMIECI

Legniczanie segregują
Remonty boisk  szkolnych

Przed terminem zakończyły się prace przy 
modernizacji boiska szkolnego w Szkole Pod-
stawowej nr 4 przy ul. Piastowskiej. Została 
wymieniona stara kilkuletnia nawierzchnia. 
Nowa poliuretanowa w  kolorze czerwonym 
jest bardzo wytrzymała. Ustawione też zosta-
ły nowe bramki, odnowiono ogrodzenia. 

Trwają jeszcze prace przy remoncie ko-
lejnego boiska, przy Gimnazjum nr 5 przy 
ul. Chojnowskiej. Tutaj po zdjęciu starej na-
wierzchni okazało się, że podłoże w  wielu 
miejscach jest zapadnięte. By położyć na nim 
nową nawierzchnię konieczna była zmiana 
technologii. Przetargi na modernizację boisk 
w  tych szkołach wygrała firma Bud – Ziem 
Stanisław Ochocki z  Pszennej. Za wykona-
nie prac na boisku przy SP 4 zaproponowała 
cenę 268 tys. zł brutto, a w gimnazjum blisko 
290 tys. zł. brutto. 

Przetarg na system  
zarządzania ruchem

Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na 
wyłonienie wykonawcy, który zaprojektuje 
i zbuduje „Zintegrowany system zarządzania 
ruchem i transportem publicznym w mieście 
Legnica”.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 
21.281.523,26 zł. Dotacja pozyskana z  Unii 
Europejskiej stanowi do 85 proc. wydatków 
kwalifikowanych, czyli 18.045.494,27 zł. Po-
zostałe wydatki zostaną pokryte z  budżetu 
miasta. Budowa zintegrowanego systemu to 
jedno z  najważniejszych zadań inwestycyj-
nych w mieście. System usprawni ruch w mie-
ście podniesie bezpieczeństwo i ułatwi życie 
mieszkańcom. 

Czyszczenie wałów  
wzdłuż czarnej Wody

Trwa usuwanie krzewów i  drzew ro-
snących wzdłuż prawego wału przeciw-
powodziowego rzeki Czarna Woda, prze-
pływającej przez Legnicę. Ma to na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa mieszkań-
com miasta przed zalaniem.  Usuwane są 
drzewa i  krzewy rosnące w  bezpośredniej 
bliskości wału. Trzeba to zrobić, bo ich ko-
rzenie zagrażają stabilności wału. Prace te 
są finansowane z  budżetu miasta. Koszt 
około 19.000 zł.    

Równocześnie trwają roboty konser-
wacyjne wału i  rzeki Czarna Woda prowa-
dzone przez Dolnośląski Zarząd Melioracji 
i urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział 
w Legnicy
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Podczas zwołanej (8 lipca br.) na wnio-
sek Prezydenta Legnicy nadzwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej przyjęty został prezy-

dencki projekt uchwały w sprawie określe-
nia terminu, częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Wszyscy obecni radni (23) 
głosowali za jego przyjęciem. Tym samym 
uchylona została dotycząca tych kwestii 
uchwała z 18 grudnia 2012 roku.

Przepisy nowej uchwały stanowią, że 
osoby fizyczne wnosić będą pierwszą opła-
tę śmieciową (za lipiec, sierpień i wrzesień 
br.) do 15 września. Rozliczenie odbywa się 
raz na kwartał: za I kwartał do 15 marca, za 
II - do 15 czerwca, za III - do 15 września, za 
IV - do 15 grudnia każdego roku. Nie wy-
klucza to możliwości zapłaty w ratach mie-
sięcznych, jeśli taka opcja zostanie przez 
mieszkańca wybrana. Pozostali właściciele 
nieruchomości (osoby prawne) rozliczać się 
będą comiesięcznie, w terminie do 15 dnia 
po miesiącu, którego opłata dotyczy.

Zasadnicza różnica, korzystna dla 
mieszkańców, polega na tym, iż według 
wcześniejszych przepisów musieliby oni 
zapłacić za lipiec, sierpień i  wrzesień 2013 
roku już do końca lipca.

Prezydent Tadeusz Krzakowski po-
dziękował rajcom. Podkreślił też, że nowa 
uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwa-
niom i  postulatom mieszkańców, którzy 
zgodnie z  obowiązującymi od 1 lipca za-
sadami, mają obowiązek wnoszenia opłat 
za odbiór odpadów komunalnych. Jest dla 
nich zdecydowanie bardziej przyjazna.

Podczas ostatniej przed wakacjami sesji 
Rady Miejskiej (23 lipca) radni odrzucili pro-

jekt uchwały dotyczący nowych cen i opłat 
za przejazd komunikacją miejską. Wice-
przewodniczący Rady Ryszard Kępa przy-

pomniał, że MPK wdraża obecnie nowy 
projekt funkcjonowania komunikacji w Le-
gnicy i  z  tego względu nie jest to odpo-
wiedni moment na wprowadzanie zmian 
cen. Za odrzuceniem projektu uchwały 
głosowało 14 radnych, 8 było przeciwnych. 

Tak więc za przejazd miejskimi autobusami 
będziemy płacić, jak dotychczas.

Radni nie zgodzili się także, by w Legnicy 
powstała nowa ulica - Skrzata Kacperka. Mia-
łaby zostać wydzielona z fragmentu ul. Mak-
symiliana Kolbego. Przyjęli natomiast inne, 
nowe nazwy: Władysława Dybowskiego, 
Mieczysława Piskozuba i Ottomara Oertela.

Przyjęte też zostały dwie bardzo waż-
ne uchwały związane z  gospodarką prze-
strzenną. Pierwsza z nich dotyczy uchwale-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu PKS Trans-Pol przy 
alei Rzeczypospolitej. Nowy plan umożliwi 
w tym miejscu rozwój budownictwa jedno 
i  wielorodzinnego. Druga uchwała doty-
czyła przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu o  funkcji centrum 
przesiadkowego, obsługujące podróżnych. 
Plan otworzy drogę do utworzenia w przy-
szłości takiego centrum. Przeznaczony na 
to obszar (o  powierzchni 4,62 ha) od pół-
nocy ogranicza dworzec kolejowy PKP, od 
zachodu - ulice Dworcowa i  Kolejowa, od 
południa - ulica Kartuska, natomiast od 
wschodu - ulica Stacyjna biegnąca wzdłuż 
wałów Kaczawy. Od 2011 r. nie jest on już 
„terenem zamkniętym”. Obecnie stanowi 
własność Skarbu Państwa w  użytkowaniu 
wieczystym PKP SA w  Warszawie. Z  kon-
cepcją utworzenia w tym miejscu centrum 
multimodalnego, czyli funkcjonalnego 
centrum przesiadkowego dla pasażerów 
obsługiwanych przez różnych przewoźni-
ków, które bardzo usprawni komunikację 
w  mieście i  regionie, prezydent Legnicy 
wystąpił już w 2010 roku. 

Także bez problemów została przyjęta 
uchwała w sprawie porozumienia z gminą 

Miłkowice w celu wspólnej realizacji zadań 
dotyczących lokalnego transportu zbioro-
wego. Ustala ona zasady, na jakich Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne będzie 
świadczyło przewozy na terenie Miłko-
wic. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom 
mieszkańców tej gminy.

W lipcu legniccy rajcy obradowali dwukrotnie. Na sesji nadzwyczajnej przyjęto korzystniejsze dla mieszkańców terminy opłat śmieciowych. 
Sesja zwyczajna przyniosła m.in. nowe plany zagospodarowania przestrzennego i nazwy ulic.

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Delegacja partnerskiego, niemieckiego 
miasta Wuppertal z  nadburmistrzem 

Peterem Jungiem przybędzie 4 października 

do Legnicy. Wówczas to będzie miała miejsce 
druga część jubileuszowych obchodów part-
nerstwa. W sobotę, 5 października, podpisana 
zostanie symboliczna deklaracja woli konty-
nuowania współpracy. 

W  dniach 11–13 lipca br. z  oficjalną wizy-
tą w  Wuppertalu gościła legnicka delegacja 

z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim i wi-
ceprzewodniczącym Rady Miejskiej Ryszar-
dem Kępą. Wizyta dowiodła, że oba miasta 
mają jeszcze bardzo wiele wspólnych zamie-
rzeń do zrealizowania. 

Legnica i Wuppertal przed 20 laty zostały 
miastami partnerskimi. Przyjazd legnickiej de-
legacji miał właśnie związek z obchodami tej 
rocznicy. W tamtejszym ratuszu prezydent Ta-
deusz Krzakowski i nadburmistrz Wuppertalu 
Peter Jung potwierdzili wolę kontynuowania 
współpracy. Sala obrad Rady Miejskiej była 
wypełniona po brzegi. W  uroczystościach 
uczestniczyli radni, politycy, mieszkańcy 
miasta, a  także przebywający w Wuppertalu 
rowerzyści z legnickiego stowarzyszenia Eko-
rama – Legnica.

- Ważnym dla nas wydarzeniem było 
zawarcie w  1993 r. partnerstwa z  Legnicą – 
przypomniał nadburmistrz Peter Jung. - Był 
to nowy most w  stosunkach między naszy-
mi krajami. Teraz skierujmy nasze spojrzenie 
w  przyszłość. Niech żyje Legnica, niech żyje 
Wuppertal – zakończył.

Prezydent Tadeusz Krzakowski podczas 
swojego wystąpienia przypomniał podjęcie 
historycznej decyzji o  współpracy. – Jestem 
przekonany, że nasze partnerstwo będzie 
obejmowało coraz więcej obszarów – mówił. 
– Naszym celem jest bowiem kontynuacja 
i tworzenie nowych form wymiany, nadążają-
cych za szybko zmieniającym się światem. Ży-

czę nam wszystkim, by partnerstwo sprostało 
wymogom przyszłości.

Podczas uroczystości przyjaciel Legnicy, 
profesor Siegfried Maser, został udekorowa-
ny Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej przyznanym przez 
prezydenta RP.

Nasza delegacja zwiedziła wuppertalską 
kolekcję Legnickich Zbiorów. Spotkała się tu 
z  przewodniczącym Federalnej Grupy Lie-
gnitz, Gerhardem Kaske oraz Heinrichem 
Kudowey - kustoszem Zbiorów Legnickich. 
W  kolekcji znajdują się obrazy, dokumenty, 
Dzienniki Urzędowe Legnicy z  lat 1781-1943, 
zdjęcia, meble, wyroby porcelanowe, prehi-
storyczne urny oraz makiety batalistyczne 
z  ręcznie wykonanymi cynowymi żołnierzy-
kami. – Starsi ludzie umierają, ich wnukowie 
przynoszą nam pozostałe po nich pamiątki 
– powiedział podczas tego spotkania Gerhard 
Kaske. – Naszym najważniejszym zadaniem 
jest zgromadzenie zbiorów, ich opracowanie 
i utrzymanie. Chcielibyśmy je pokazać na stro-
nach internetowych.

Tadeusz Krzakowski był pod wrażeniem 
kolekcji. – Jest to bardzo imponujący zbiór ob-
razujący historię Legnicy – mówił. – Trzeba go 
zachować dla przyszłych pokoleń. Chciałbym, 
aby ta kolekcja została pokazana w  Legnicy, 
by legniczanie mieli możliwość uzupełnienia 
wiedzy o historii swojego miasta.

Oczywiście, podczas wizyty nie mogło 
zabraknąć spotkania z wuppertalską polonią. 
Osiedliło się tutaj około 40 tysięcy Polaków. 
Spotkanie w Klubie Polskim odbyło się w cie-
płej i  serdecznej atmosferze. Rozmawiano 
o  możliwościach współpracy. Prezydent za-
deklarował pomoc w  zebraniu książek dla 
polonijnej biblioteki.

Na zakończenie pobytu legnicka dele-
gacja uczestniczyła w koncercie z okazji 150 
rocznicy powstania orkiestry symfonicznej 
w Wuppertalu. Wydarzenie zgromadziło tłu-
my mieszkańców miasta. Bardzo możliwe, że 
tych muzyków będzie można posłuchać rów-
nież w Legnicy. 

Legnica – Wuppertal
Jubileusz 20 lat partnerstwa
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Symboliczne uruchomienie strony internetowej www.liegnitz.de

Podpisanie symbolicznej deklaracji woli 
kontynuacji współpracy

Ratusz w Wuppertalu - Barmen

Koncert orkiestry symfonicznej
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O generale, 

Karta pocztowa z 1917 r. ze zbioru K. Makowca

Karta pocztowa z 1914 r. ze zbioru K. Makowca

Wspomnienia z Małej Moskwy 
Nowy tom Szkiców Legnickich Pusty postument pełen historii, o której zapomnieli ludzie, wciąż stoi w Legnicy

Przesłanką doboru autorów i  tematyki 
było, z  jednej strony, utrzymanie wa-

lorów naukowych periodyku; z  drugiej zaś 
strony, kontynuowanie procesu kształto-
wania pamięci historycznej społeczności 
lokalnej i stwarzanie warunków do dyskusji 
nad istotnymi problemami społecznymi. Ich 

adresatem są  nie tylko środowiska history-
ków czy publicystów profesjonalnych, ale 
również szersze kręgi inteligencji (nie tylko 
legnickiej) i młodzież.

Zasadniczą część tomu tworzą dwa działy: 
„Studia i materiały” oraz dział zatytułowany – 
„Pobyt i wyjście wojsk radzieckich z Legnicy 
(1945 – 1993)”. „Studia i materiały” obejmują 
trzy pozycje niewątpliwie istotne w  sensie 
poznawczym. Są wyrazem kontynuacji dzia-
łalności edytorskiej, związanej z  badaniami 
nad wcześniejszymi i  niedawnymi dziejami 
Legnicy i okolic. Dział otwiera artykuł Witolda 
Łaszewskiego, pokazujący specyfikę badań 
archeologicznych na polach Bitwy Kaczaw-
skiej, której dwusetną rocznicę obchodzimy 
w  tym roku. Kolejny artykuł autorstwa Mar-
cina Makucha, który z  zainteresowaniem 
zostanie przyjęty nie tylko przez miłośników 
sztuki medalierskiej, poświęcony jest pamiąt-

kowym medalom legnickim okresu pruskie-
go. Szerokie kręgi czytelników zainteresuje 
tekst Katarzyny Kotlińskiej, opisujący dzieje 
żydowskiego cmentarza (kirkutu) w Legnicy 
oraz związanej z nim historii Żydów na tere-
nie miasta od czasów średniowiecznych aż 
do I połowy XX wieku. 

Główna zawartość XXXIV tomu „Szkiców 
Legnickich” poświęcona jest XX rocznicy wyj-
ścia wojsk radzieckich z Legnicy. Publikowane 
w nim artykuły ukazują trudny proces „scala-
nia” Legnicy po wyjeździe Rosjan, zagospo-
darowywania przejętych terenów i obiektów; 
dokonują próby interpretacji i  wyjaśnienia 
różnorakich obrazów „małej Moskwy” zako-
dowanych w pamięci legniczan. 

Część merytoryczną działu, na który skła-
dają się trzy teksty, otwiera artykuł Marii Ku-
basik prezentujący ogólne przemiany, jakie 
zaszły w  mieście w  ostatnich dwóch deka-
dach ze szczególnym uwzględnieniem pro-
cesu przekształcania terenów poradzieckich 
i  ponownego włączania ich w  przestrzeń 
publiczną. Z kolei Zuzanna Grębecka opisu-
je założenia projektu badawczego realizo-
wanego w  ramach warsztatu etnograficz-
nego prowadzonego w  Instytucie Kultury 
Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, a  od 
2011 roku także w  ramach grantu Narodo-
wego Centrum Nauki pt. „Legnica – pamięć 
podzielonego miasta”. Natomiast Mateusz 
Jackowski kompetentnie opisuje obraz 
czerwonoarmisty od strony jego typowego 
umundurowania i wyposażenia. 

Wyodrębnioną częścią tego działu są 
wspomnienia Polaków i  Rosjan z  czasów, 
kiedy Legnica była „Małą Moskwą”. Są one 
wartościowym źródłem wiedzy, z  jednej 
strony, o  codziennym życiu rodzin oficer-
skich w garnizonie legnickim, ich widzeniu 
Polski i stosunków z mieszkańcami Legnicy; 
z drugiej zaś strony prezentują postrzeganie 
Rosjan przez Polaków w różnych sytuacjach 
życiowych, prywatnych i oficjalnych. Część 
wspomnieniową zamyka emocjonalna re-

lacja Jana Koszmidera z wyprawy do „zaka-
zanej” przez 48 lat dzielnicy – „Kwadratu”, 
która miała miejsce 17 września 1993 roku, 
dzień po opuszczeniu Legnicy przez ostat-
nich żołnierzy Federacji Rosyjskiej.

Nie mniej interesujące materiały zawiera 
dział „Informacje i  omówienia”. Czytelnik 
znajdzie w  nim dobrze udokumentowany 
artykuł Bartłomieja Rodaka o  współpracy 
Legnicy z Wuppertalem. Jest on interesują-
cym przyczynkiem do refleksji nad przesłan-
kami przełamywania historycznych barier 
pomiędzy Polakami i Niemcami na Ziemiach 
Odzyskanych. Drugi artykuł tego działu, au-
torstwa Henryki Zdziech - Ogrodnika miej-
skiego, prezentuje prace nad historyczną 
rekonstrukcją Parku Miejskiego, zniszczone-
go przez huragan w 2009 roku. Opisywane 
zmagania o  przywrócenie parkowi klimatu 
dziewiętnastowiecznej stylistyki mają cha-
rakter unikalny, podobnie jak i  wnikliwy 
tekst o  tym procesie. „Informacje i  omó-
wienia” zamyka artykuł Zofii Maksymowicz, 
który można zadedykować wszystkim zain-
teresowanym „preparatami ekologicznymi”, 
„medycyną naturalną”, „naturalnymi meto-
dami leczenia”, ziemiolecznictwem itd. Trak-
tuje bowiem o  mało znanej  historii pasty-
lek z  glinki leczniczej, spopularyzowanych 
na Śląsku  przez strzegomskiego lekarza. 
Ośrodkiem wydobycia tej glinki i  produkcji 
pastylek była także Legnica. 

Całość prezentowanego tomu (bogato 
ilustrowanego zdjęciami) zamykają trady-
cyjnie omówienia książek istotnych dla po-
znawania dziejów miasta i  wydarzeń kształ-
tujących jego postrzeganie na świecie oraz 
„Kronika”. Mamy nadzieję, że wzbogaci on 
wiedze o  mieście, a  także przyczyni się do 
rozbudzenia zainteresowania omawianymi 
kwestiami w różnych kręgach odbiorców.

Tom XXXIV „Szkiców Legnickich” ukazuje 
się dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta 
Miasta Legnicy, za co serdecznie dziękujemy.

 ■ Wojciech Kondusza

 ■ Na zawartość XXXIV tomu „Szkiców Legnickich” złożyły się artykuły członków Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legni-
cy, jak i autorów spoza TPN, w tym pięciu debiutujących na łamach tego wydawnictwa. 19 września br.  w Legnickiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Piastowskiej 22 odbędzie się promocja wydawnictwa. Początek godz. 17. 

Dekoracja propagandowa w garnizonie legnickim z napisem:
ŻOŁNIERZU PÓŁNOCNEJ GRUPY WOJSK!
CHROŃ I WZBOGACAJ BOJOWE TRADYCJE.
PÓŁNOCNA GRUPA WOJSK UTWORZONA 10 CZERWCA 1945 ROKU
Fotografia ze zbiorów prywatnych

Pomnik na cmentarzu komunalnym to nie jedyny obelisk, który symbolicznie połą-
czył polską Legnicę i niemiecki Wuppertal. U zbiegu ulic Złotoryjskiej i Piechoty stoi 
zapomniany granitowy postument. Sto jeden lat temu stanął na nim Johann Georg von 
Arnim, który w XVII w. uchronił Legnicę przed Austriakami. Pół wieku temu niemiecki 
bohater znów trafił na cokół, ale inny...

co stracił grunt pod nogami

HISTORIA

Dla pomników historia nie zawsze jest 
sprawiedliwa. Wznosimy je zasłużo-

nym, po zmianie granic kolejne nacje oba-
lają już nic nieznaczących przedstawicieli 
wrogiego narodu. W  tym przypadku było 
jednak inaczej.

26 września 1912 r. u zbiegu Goldberger 
Straße i Königgrätzer Straße w Legnicy od-
słonięto pomnik Arnima, żyjącego w latach 
1581-1641 generała, niemieckiego feldmar-
szałka. W szwedzkiej armii po stronie Zyg-
munta III Wazy walczył przeciw Turkom. 
Już jako dowódca wojsk elekta saskiego 
13 maja 1634 r. stoczył bitwę pod Legnicą, 
gdzie pokonał austriackiego wroga. Po-
tyczka rozegrała się na wzniesieniu w lasku 
Złotoryjskim, nazwanym później „Siege-
shöhe” (Wzgórze Zwycięstwa).

Autorem 3-metrowej figury był berliński 
rzeźbiarz Emil Cauer junior, który na zlece-
nie Legnickiego Towarzystwa Historyczne-
go posąg wykonał na wzór portretu mar-

szałka z  zamku Boitzenburg. Postument 
zdobiły dwa brązowe reliefy i  herb z  in-
skrypcjami. W Legnicy Arnim miał też swoją 
ulicę, którą w 1946 r. w ramach polonizacji 
nazw, zmieniono na Asnyka.

Przed II wojną światową władze Trzeciej 
Rzeszy wiele dzwonów i  pomników prze-
tapiały na armaty. Podobny los w  1943 r. 
miał spotkać zarekwirowane przez Wehr-
macht dzieło Cauera, które przewieziono 
w tym celu do huty w Hamburgu. Szczęśli-
wie ocalały pomnik odnaleziono po woj-
nie w  składzie złomu. Drugie życie posąg 
Arnima zyskał na placu przy ulicy Legnic-
kiej w Wuppertalu, gdzie równo pół wieku 
temu umieściły go władze tego miasta.

Właściwe, choć mało prawdopodob-
ne, wydawałoby się ponowne zespolenie 
pustego cokołu z pomnikiem. Tylko który 
element i  w  którym kierunku miałby od-
być tę podróż?

 ■ redakcja liegnitz.pl

Po dawnym pomniku pozostał pusty cokół u zbiegu ulic Złotoryjskiej i Piechoty Współczesny widok pomnika przy 
ul. Legnickiej w Wuppertalu
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Bardzo bogatą ofertę w ramach Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przygotowała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. 
Witelona w Legnicy. Rekrutacja w roku akademickim 2013/2014 
trwa do 24 września br.

Uniwersytet swoją działalność realizuje poprzez: wykła-
dy, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, spotkania 
z ludźmi nauki, kultury, polityki, sportu, mediów, prowadzenie 
aktywnej działalność turystyczno-krajoznawczej, rozwijanie 
działalności w klubach, zespołach zainteresowań, wydawanie 
zbiorów własnej twórczości, opracowań lub wspomnień oraz 
współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi 
na rzecz społeczności akademickiej.

Słuchaczem Uniwersytetu może zostać przede wszystkim 
emeryt lub rencista bez względu na poziom wykształcenia.
Wysokość opłaty za uczestniczenie w zajęciach Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku roku akademickim 2013/2014 wynosi 50 
zł za semestr i nie podlega zwrotowi po zakończeniu naboru. 
Opłatę należy wnieść w terminie: za semestr zimowy - do 
30 września 2013 roku, za semestr letni – do 15 lutego 2014 
roku.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku można uzyskać w  bibliotece 
PWSZ w Legnicy, ul. Sejmowa 5 C, pokój nr 5, tel. 76 723-23-
70 lub 76 723 23 71 lub e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.pl.

Legnickie Centrum Kultury przypominając urocze 
miejsca legnickiego parku, zaprasza Seniorów na cykliczne 
spotkania „W świecie muzyki, poezji i kwiatów”. Najbliższe 
odbędzie się 28 września 2013r. w godz. 16 - 17.

W programie: muzyka klasyczna, poezja legnickich Senio-
rów, pokaz jesiennych kompozycji kwiatowych. Wybudowana 
w 1898 roku Palmiarnia, której fundatorem był Feoder Beer 
- właściciel fabryki kapeluszy, cieszyła się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców. Dzisiaj mając na uwadze historyczny 
obiekt, warto także przywrócić tradycje rodzinnych space-
rów i spotkań w gronie przyjaciół. W cieniu 100 letnich palm 
i ozdobnych kwiatów, w jesienne popołudnie posłuchamy 
muzyki i poezji.

Legniczanki zapraszamy do założenia efektownych nakryć 
głowy, kapeluszy, toczków w celu przypomnienia atmosfery 
dawnych lat. Seniorzy prezentując mieszkańcom miasta swoje 
osiągnięcia ożywią ten historyczny zakątek. I tak Palmiarnia 
znów stanie się interesującym, ulubionym miejscem spotkań 
współczesnych legniczan.

Kolejne spotkania odbywać się będą w ostatnią sobotę 
miesiąca w godz. 16-17 w legnickiej Palmiarni.

WAŻNE TELEFONY

Najlepszym filmem XXI Legnickiej Aka-
demii Filmowej został wybrany obraz „Sen” 
autorstwa warszawianki, Joanny Olech. Od 
14 do 24 sierpnia nasze miasto było stolicą 
filmu animowanego. Do Legnicy przyjechało 
40 młodych twórców z całego kraju. 

- Nie sądziłam, że otrzymam za mój film 
choćby wyróżnienie. Tyle innych, dobrych 
filmów przecież powstało... A  dostałam 
Grand Prix! Jestem ogromnie zaskoczona 

– mówiła wzruszona Joanna Olech, gimna-
zjalistka z Warszawy.

Podczas Gali Festiwalowej wyświetlo-
nych zostało 30 filmów - owoców naprawdę 
ciężkiej pracy, którą młodzi ludzie z całego 
kraju wykonywali przez 10 dni warsztatów. 
Produkcje były przeróżne – od zabawnych 
bajek, przez dojrzalsze obrazy, niosące ze 
sobą życiowe mądrości, po film wykonany 
w technice 3D. 

Każdy film publiczność nagradzała grom-
kimi brawami. Wielką furorę zrobił obraz 
„Dwa statki” autorstwa zaledwie pięcioletniej 
Laury Pawlik. Jej film opowiadał o tym, jak ko-
smici budowali w kosmosie... lodziarnię, żeby 
móc jeść pyszne lody. Pełna zaskakujących 
zwrotów akcja, mogąca zrodzić się wyłącznie 
w wyobraźni dziecka, rozbawiła publiczność 
niemal do łez. Niewątpliwego uroku obrazowi 
dodała rezolutna autorka, która w brawurowy 
sposób spełniła rolę narratorki. 

- Pomagałem Laurze przy tym filmie 
i  muszę przyznać, że to, co zobaczyliśmy 
na ekranie, to tylko mały wycinek potoku 
jej niesamowitych pomysłów – uśmiechał 
się Stanisław Lenartowicz, jeden z  najzna-
komitszych w  Polsce animatorów, współ-
twórca polskiej wersji „Ulicy Sezamkowej”, 
jeden z wykładowców LAF.

Niezwykle pogodny film stworzyli także 
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Caritas w Legnicy. Główną rolę w ich zabaw-

nej „Tajemnicy zamku” zagrała Akademia 
Rycerska oraz uczestnicy warsztatów LAF. Wy-
różnienie za film odebrał w imieniu kolegów 
Bronek Oleksów, który już od pięciu lat bierze 
udział w LAF i  jak mówi - bardzo to lubi, bo 
praca nad filmami animowanymi to nie tylko 
nauka i zabawa, to także wspaniała terapia.

- Film animowany to rodzaj cudu. Ożywia 
materię. Jednak jego wykonanie wymaga 
ogromnej cierpliwości, czasu. Wam udało 
się stworzyć małe, ale prawdziwe dzieła 
w  ciągu zaledwie 10 dni. Dlatego na tych 
warsztatach nie ma przegranych autorów. 
Wszyscy, jak jeden, jesteście dziś zwycięzca-
mi - powiedział do uczestników LAF Marcin 
Giżycki, znakomity znawca, krytyk i historyk 
filmu animowanego, przewodniczący Jury.

Kroczących po czerwonym dywanie 
gości Gali Festiwalowej LAF witał happe-
ningiem przed kinem Piast teatr „Klinika 
Lalek”. Kolejna edycja LAF za rok. Ale z pol-
ską animacją możemy jeszcze obcować do 
26 września. Na legnickim Rynku do tego 
czasu czynna jest wystawa polskiej anima-
cji dla dzieci. Przedstawia skróconą historię 
tej niezwykłej dziedziny sztuki, przybliża 
jej rodzaje oraz techniki, którymi się po-
sługuje, tłumaczy, na czym polega sama 
istota animacji, prezentuje mistrzów oraz 
ich największe dokonania skierowane do 
najmłodszej widowni.

 ■ Edyta Golisz

Studia dla seniorów Poetycko w Palmiarni 

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

13/14.09 „Pod różą” ul. Przybosia 5

14/15.09 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14

15/16.09 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41  GALERIA FERIO

16/17.09 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30  GALERIA GWARNA

17/18.09 „Przyjazna” ul. Marsa 30  POLO MARKET

18/19.09 „Ambra” ul. Złotoryjska 194

19/20.09 „Libra” ul. Słoneczna 2

20/21.09 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8

21/22.09 „Sano” ul. Galaktyczna 12

22/23.09 „Mak” ul. Witelona 14/1

23/24.09 „Avena” ul. Pomorska 17

24/25.09 „Vita- Plus” ul. Złotoryjska 81A

25/26.09 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13

26/27.09 „Basztowa” ul. Chojnowska 13

27/28.09 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25

28/29.09 „Ogólnodostępna” ul. N.M.Panny 12

29/30.09 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33

30.09/01.10 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

01/02.10 „Herba” Al. Rzeczypospolitej 125

02/03.10 „Mandragora” ul. Głogowska 62

03/04.10 „Aloes” ul. Pomorska 72

04/05.10 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40

05/06.10 „Lawenda” ul. Drukarska 29

06/07.10 „Krótka” ul. Krótka 1

07/08.10 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

08/09.10 „Malwa” ul. Piechoty 19A

09/10.10 „Avena” ul. Pomorska 17

10/11.10 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41  GALERIA FERIO

11/12.10 „dr Zdrowie” ul. Piłsudskiego 84  CARREFOUR

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

STREFA MŁODYCH, STREFA SENIORA

Animowany cud w Legnicy
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO - WYBRANE IMPREZY NA WRZESIEŃ

KULTURA • SZTUKA • MUZYKA

◊    Imieniny Ulicy Najświętszej  
  Marii Panny 
Program dostępny na: www.
legnica.eu, www.osir.legnica.pl
7 września, sobota,  
od. godz.15.00
ul. Najświętszej Marii Panny,  
wstęp wolny; org. OSiR

◊   XXVII Legnickie   
  Conversatorium Organowe 
Program dostępny na: 
www.lck.art.pl 
9-12 września, poniedziałek - 
czwartek 
wstęp wolny; org. LCK

◊   „Odcienie czerwieni -   
  - Ślady obecności”  
wernisaż wystawy
13 września, piątek,  
godz. 17.00
Galeria Ring, Rynek, 
wstęp wolny, org. Galeria Sztuki 

◊ „Mikhail Zlatkovsky. Rysunek” 
wernisaż wystawy
14 września, sobota, godz. 
15.30;
Galeria Satyrykon, Rynek, wstęp 
wolny, org. LCK

◊   „Drugie wyzwolenie. Miasta    
  gościnne w perspektywie   
  ostatnich dwudziestu lat” 
Konferencja poświęcona tema-
tyce zagospodarowania mienia 
po JAR oraz zmian jakie nastąpiły 
w życiu miejscowości, w których 
stacjonowały jednostki PGWAR. 
16 września, poniedziałek, 
godz. 11.00
Akademia Rycerska, wstęp wolny, 
org. Muzeum Miedzi

◊   Obchody 85 rocznicy   
 powstania Związku Sybiraków 
Program: godz. 12.00 - Msza św. 
w Katedrze Legnickiej; godz. 
13.00 - Spotkanie Sybiraków, 
wręczenie odznaczeń oraz część 
artystyczna.
17 września, wtorek,  
godz. 17.00
Klub Nauczyciela, ul. Jordana, 
wstęp wolny, org. Związek  
Sybiraków

◊   Wernisaż wystawy prac   
  uczestników pracowni   
  plastycznej i ceramicznej 
Prezentacja prac wychowanków 
Roberta Tracza.
18 września, środa, godz. 17.00
MCK, ul. Mickiewicza, wstęp wolny, 
org. MCK

◊   Promocja XXXIV tomu   
  „Szkiców Legnickich” 
19 września, czwartek,  
godz. 17.00
Czytelnia Naukowa LBP, 

ul. Piastowska 22, wstęp wolny,  
org. TPN, LBP

◊   II Legnicki Dzień Romansu  
  Polsko-Rosyjskiego   
  im. Lidii Nowikowej 
W koncertach udział wezmą 
znani interpretatorzy ballad i 
romansów rosyjskich z Białorusi, 
Rosji i Polski, m.in. Faina Nikolas, 
Jelena Gumińska, Leonid 
Vołodko, Denis Chorny, Marina 
Wasilewskaja, Danuta Stankie-
wicz, Barbara Twardosz  
i Wiesław Bednarek. Program: 
19.09. (czwartek), godz. 18.00 - 
Koncert, Kawiarnia „Ratuszowa”, 
Rynek; 22.09. (niedziela), godz. 
18.00 - Koncert Galowy,  
CKU, ul. Lotnicza 26 
wstęp wolny, org. Stowarzyszenie 
Kulturalne „Krajobrazy”

◊   Europejski Tydzień   
  Transportu Zrównoważonego 
W programie m.in. wystawa 
autobusów z taboru MPK,  
rozstrzygnięcie konkursu na 
najsympatyczniejszego kierowcę 
MPK oraz konkurs plastyczny.
20 września, piątek,  
godz. 11.00-15.00
Rynek, wstęp wolny, org. MPK

◊   „Z zamkowych wież   
  widać więcej” 
Uroczyste udostępnienie  
zwiedzającym wież widokowych  
Św. Piotra i Św. Jadwigi
20 września, piątek,  
godz. 14.30 
Zamek, wstęp wolny, org. Muzeum 
Miedzi, NKJO, Gimnazjum Nr 4

◊   „Ginące zawody. Kotlarstwo” 
wernisaż wystawy
20 września, piątek,  
godz. 17.00
Muzeum Miedzi, wstęp wolny,  
org. Muzeum Miedzi

◊   „Marek Jakubek. Okruchy   
  rozplatanej tęczy” 
finisaż wystawy
20 września, piątek,  
godz. 18.00
Galeria Sztuki, Plac Katedralny, 
wstęp wolny, org. Galeria Sztuki

◊   Otwarcie Skateparku 
Oficjalnemu otwarciu  
skateparku towarzyszyć będą 
pokazy akrobacji i umiejętności 
w jeździe na rowerach,  
deskorolkach i rolkach przy 
muzyce elektronicznej.
21 września, sobota,  
godz. 13.00
Skateplaza, Osiedle Kopernik, 
wstęp wolny, org. OSiR

◊   Spotkanie Krajoznawcze 
Współczesność wobec historii XX 
w. na Kresach. Stan obecny  
i perspektywy.

21 września, sobota,  
godz. 14.00
Biblioteka Wyższego Seminarium 
Duchowego, ul. Kościuszki,  
wstęp wolny, org. PTTK

◊   I Bieg Hutniczy 
W biegu udział weźmie ponad 
500 zawodników reprezentują-
cych szkoły gimnazjalne  
i ponadgimnazjalne. 
27 września , piątek,  
godz. 11.00
Park Miejski, wstęp wolny,  
org. ZSTiO, OSiR

◊   „Jarmark Miedziany” 
Impreza zorganizowana  
z okazji 60-lecia Huty Miedzi. 
W programie m.in. uroczystość 
odsłonięcia tablicy pamiątkowej, 
koncerty, pokazy taneczne  
i akrobatyczne. 
28 września, sobota  
od godz. 12.00
ul. Złotoryjska / Rynek, wstęp wol-
ny, org. Huta Miedzi Legnica

◊   Festyn Ludowy „Kto siedzi   
  na miedzi (-y)?” 
W programie: występy zespołów, 
prezentacje rzemiosła i kuchni.
28 września, sobota,  
godz. 15.00
Akademia Rycerska,  
wstęp wolny, org. LCK

◊   „W świecie muzyki, poezji   
  i kwiatów” 
Spotkanie miłośników poezji 
i muzyki, poświęcone tym 
razem muzyce klasycznej oraz 
twórczości poetyckiej członków 
i symaptyków Legnickiej Rady 
Seniorów. 
28 września, sobota,  
godz. 16.00
Palmiarnia, wstęp wolny, org. LCK

◊   „Legnica w kolorze miedzi.   
  60 lat Huty Miedzi Legnica” 
- wernisaż wystawy ineraktywnej 
28 września, sobota
Muzeum Miedzi, wstęp wolny,  
org. Muzeum Miedzi

 SPORT  •  TURYSTYKA 

◊   Biegi z „Feniksem” 
7, 14, 21, 28 września (sobota), 
godz. 9.30 - „BiegamBoLubię!”;
4, 11, 18, 25 września (środa), 
godz. 17.30 - „Biegowe Środy  
z Feniksem”
4-28 września, środa, sobota
Park Miejski, boiska treningowe, 
wstęp wolny; org. KS „Feniks”

◊   Rajdy i wycieczki z PTTK 
7 września (sobota) - Legnicki 
Rajd Seniorów (Legnica) - 
wpisowe 15 zł; 14-15 września 
(sobota-niedziela) - Dwudniowy 
Górski Rajd (Strzecha Akademic-
ka) - wpisowe 140 zł; 

21 września (sobota) - Rajd 
„Chełmy” (Myślibórz) - wpisowe 
28 zł; 27 września (piątek)  
- Mini Rajd Jarzębina (Dunino) 
- wpisowe 8 zł; 27 września (pią-
tek) - Światowy Dzień Turystyki 
Biesiada Turystyczna (Dunino) 
- wpisowe40 zł; 28 września 
(sobota) - Wycieczka z Rodziną 
(Görlitz) - wpisowe 70 zł.
7, 14, 15, 21, 27, 28 września
org. PTTK

◊   I Turniej Mini Golfa   
  o Puchar VINCERO  
Impreza rekreacyjna populary-
zująca mini golfa adresowano do 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
14 września, sobota,  
od godz. 11.00
Park Miejski, wstęp wolny / zgłosze-
nia, org. Sportfan Klub Legnica

◊   Jesienny Turniej Szachowy  
21 września, godz. 10.00
MCK, ul. Mickiewicza,  
wstęp wolny, org. MCK

◊   „Poczdam. Królestwo   
  pałaców i ogrodów”.   
  Wycieczka do Niemiec. 
W programie: zwiedzanie zespo-
łu parkowo - pałacowego Sans-
souci, rezydencji wybudowanej 
na wzór Wersalu przez Fryderyka 
II Wielkiego oraz pałacu  
Cecilienhof zbudowanego dla 
następcy tronu Wilhelma Ho-
henzollerna na wzór angielskich 
dworów gotyckich z czasów 
Tudorów. Ponadto uczestnicy 
wycieczki zwiedzą Dzielnicę  
Holenderską oraz kolonię rosyj-
ską Aleksandrowka.
28 września, sobota
Legnica - Poczdam,  
odpłatność - 110, 115 zł,  
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

◊   Mini Max o Puchar   
  Prezydenta Miasta Legnicy 
Zawody samochodowe  
dla amatorów.
29 września, od godz. 10.00
Lotnisko, wstęp wolny,  
org. Automobilklub Dolny Śląsk

EDUKACJA  •  NAUKA

◊   Otwarta Pracownia Sztuki 
4, 11, 18, 27 września, środa,  
godz. 15.00, 17.00
Otwarta Pracownia Sztuki,  
ul. Szkolna 7/Rynek, wstęp wolny,  
org. Galeria Sztuki,  
www.galeria.legnica.pl

◊ „Biblioteka Przyjazna   
  Maluchom” 
Zajęcia dla dzieci 2-5 letnich  
oraz ich rodziców.
4-27 września, pon. - piątek
wstęp wolny, org. LBP, szczegóły 
na: www.biblioteka.legnica.eu


