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Mam znajomego o zdolnościach paranormalnych. Jasnowidzi, 
prognozuje i dzwoni do mnie. Na dwa tygodnie przed krytycznym 
terminem zadzwonił i oznajmił, że w grudniu 2012 roku końca świa-
ta nie będzie. Dodał, że w totka wygram bańkę i nie muszę się z nim 
dzielić. Nawet nie wie, jak mnie ucieszył, bo miałem już zaklepany 
wieczór sylwestrowy i musiałem go jakoś sfinansować. Sprawdziło 
się, apokalipsy nie było. – Prorok – myślę – czy cuś. Tylko ta bańka 
okazała się mydlana.

Zadzwonił znowu wiosną i  mówi, że miał wizję.- Ta wasza 
idea LBO znaczy, że Legniczanie Będą Obojętni, a lokalne poli-
tykierstwo uzna, że taką obywatelską propozycję Lepiej Będzie 
Opluć. Później zamilkł. 

- Przepowiednia z bańką też mu nie wyszła – pomyślałem - więc 
może i tym razem chociaż częściowo się myli. 

Mylił się. Częściowo. Legniczanie nie byli obojętni. Zgłosili aż 
91 wniosków lokalnych inwestycji, których chcą w swoim najbliż-
szym otoczeniu. Wnioskodawcy i ludzie, którzy ich poparli własny-
mi podpisami, to ponad dwa tysiące osób. Pamiętam tylko jedno 
równie pospolite ruszenie. Podobną skalę zaangażowania społecz-
nego widziałem w parku po huraganie z 2009 roku. Nikt nam nie 
kazał tam iść, sprzątać, usuwać zniszczenia. Jednak tam byliśmy. 

Druga część przepowiedni znajomego jednak się sprawdziła. 
Do zespołu kwalifikującego inwestycyjne propozycje mieszkań-
ców do głosowania weszło pięciu radnych, pięciu pozarządowych 

społeczników i pięciu specjalistów z ratusza. Dwoje radnych opu-
ściło ten zespół zanim rozpoczęli pracę, przy akompaniamencie 
hałaśliwych fanfar usłużnego portalu. Nawet nie spróbowali w ze-
spole pracować, choć podobno bardzo chcieli. Rozgorzało lokalne 
piekiełko. Wyszli z zespołu jako rycerze bez skazy. Niczym Wallen-
rod na koniu trojańskim. Druga część przepowiedni mojego znajo-
mego proroka wypełniła się co do joty. 

Poszło głównie o to, że ich zdaniem radni nie powinni być wnio-
skodawcami projektów, a  w  kilku przypadkach byli. Nie wolno, 
z mocy samej konstytucji, radnym tego zabronić. Są obywatelami 
wybranymi przez obywateli do reprezentowania całej społeczno-
ści. Zresztą, ci obecni w zespole, sami wyłączali się z głosowania, 
gdy chodziło o projekt podpisany przez kogokolwiek z Rady Miej-
skiej. Ale cóż to obchodzi rycerzy bez skazy. 

Jest mi smutno. Mój jasnowidzący znajomy myli się w poło-
wie swych przepowiedni. Lokalny małowiedzący tygodnik kła-
mie, opisując ze swadą godną barona Munhausena nepotyzm. 
Portal, świadczący usługi jedynie słusznej ekipie, nie cofa się 
przed publicznymi obelgami. Wszyscy uważają się za bezkar-
nych w imię wolności słowa. 

Myślę, że bezkarny jest tylko mój znajomy. Ostatnio wysłał mi 
esemesa: LBO znaczy - Lubię Biust Oleńki.

Oleńko, współczuję ci.
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Arkadiusz Rodak

Jeszcze w 2013 roku rozpocznie się w Legnicy proces inwestycyj-
ny związany z  przebudową ulic Witelona i  Skarbka. Po dwóch 

nierozstrzygniętych, z powodu zbyt kosztownych ofert firm wyko-
nawczych przetargach, ogłoszony będzie kolejny. Prace budowlane 
rozpoczną się po nowym roku, gdy tylko pozwolą na to warunki 

atmosferyczne. Również w  tym roku ruszy procedura wyłonienia 
wykonawcy przebudowy ulicy Jaworzyńskiej na odcinku od Skarb-
ka do Grabskiego. Skoordynowana z nią będzie realizacja budowy 
zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w mieście. 

Przyjęte na wrześniowej sesji RM zmiany budżetu na 2013 rok, za-
proponowane przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, otwierają 
drogę dla nowych, chociaż wcześniej już zapowiadanych, inwestycji 
komunikacyjnych. Nakłady drogowe zwiększą się o prawie 1,7 mln zł. 
Jeszcze w bieżącym roku będzie można sfinansować dokumentację 

przebudowy ulic Galaktycznej, Marsa, Plutona i Neptuna na osiedlu 
Kopernik. Kwotą 900 tys. zł będzie zasilona trwająca przebudowa ul. 
Pomorskiej na Piekarach. Rozpoczną się również roboty budowlane 
przy drogach dojazdowych i  parkingu, ułatwiających mieszkańcom 
korzystanie z Miedziowego Centrum Zdrowia w rejonie ul. Klubowej. 
Ta inwestycja będzie kontynuowana w przyszłym roku. 

Nowa przychodnia McZ w legnicy

Miedziowe Centrum Zdrowia otworzyło nowoczesną 
przychodnię przy ul. Okrzei. Pacjentami zaopiekują się świet-
ni fachowcy, przyjmujący w 30 gabinetach. Są tu również pra-
cownie diagnostyczne i rehabilitacyjne. Budowa przychodni 
rozpoczęła się w 2011 r., kosztowała ok. 30 mln zł. Obecnie 
z usług dotychczasowej legnickiej przychodni MCZ przy Hu-
cie Miedzi korzysta ponad 12 tysięcy osób. Zdaniem prezesa 
Edwarda Schmidta, mając do dyspozycji nowy obiekt, można 
tę liczbę podwoić. Miasto wspiera inwestycję swym zaanga-
żowaniem w budowę parkingu i dróg dojazdowych w rejo-
nie ul. Klubowej. 

w pozarządówce podsumowania i wybory

Przedstawiciele 58 stowarzyszeń i  fundacji uczest-
niczyli w  dorocznej konferencji legnickich organi-
zacji pozarządowych (30 września br.). Dyskutowa-
no m.in. o  sytuacji osób niepełnosprawnych i  ich 
rozwoju, o  pozyskiwaniu pieniędzy przez organizacje 
pożytku publicznego oraz wzmocnieniu współpracy Gmi-
ny Legnica z  organizacjami pozarządowymi w  2014 roku.  
Organizatorami, w  ramach realizacji projektu „Legnicki In-
kubator Organizacji Pozarządowych jako element wsparcia 
III sektora”, byli: Urząd Miasta, Stowarzyszenie Eurolegnica 
i  Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Delegaci 
wybrali 9 kandydatów do tej Rady II kadencji. Zostali nimi: Ro-
bert Pirecki, Mirosław Jankowski, Rafał Plezia, Grzegorz Wala, 
Barbara Morawiec, Barbara Galant, Krystyna Morawiec, Joan-
na Czabajska-Pastuszek i Ewa Bancarzewska.

Ambasada polskich i rosyjskich poetów

W Legnicy zainaugurowano projekt „Ambasadorzy Po-
ezji 1. Polsko-Rosyjskie Spotkania Poetów”. Organizatora-
mi są: Biuro Literackie wraz z Legnicką Biblioteką Publicz-
ną i Miastem Legnicą, Instytut Polski w Moskwie i rosyjski 
Instytut Książki. Jest to roczny cykl spotkań z  udziałem 
wybitnych pisarzy z Polski i Rosji, które odbywać się będą 
w Legnicy oraz w Moskwie. 

Aleksander Gavrilov, szef Instytutu Książki w  Moskwie 
mówił: - Rosjan kojarzy się z  tym, że wszędzie przybywali 
na czołgach. My pokażemy, że przybywamy z poezją. Zado-
wolony jestem, że możemy spotkać się właśnie w Legnicy 
z polskim twórcami i czytelnikami.

Prezydent Krzakowski przypomniał, że spotkanie od-
bywa się w 20 rocznicę wyjścia wojsk rosyjskich z Legnicy. 
– Więzy między naszymi narodami kształtują relacje mię-
dzyludzkie – podkreślił. 
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lista projektów zakwalifikowanych  
do głosowania:

ObSZAR 1 – PÓŁNOcNY
1. Modernizacja placu zabaw i boisk przy ul.  

Pątnowskiej
2. Budowa chodnika przy ul. Struga oraz mon

taż progów zwalniających
3. Budowa placu zabaw przy ul. Piątnickiej
4. Budowa placu zabaw i miejsca spotkań 

przy ul. Cisowej
5. „Wszystkie dzieci nasze są”. Plac zabaw dla 

dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2

ObSZAR 2 – PIEKARY 1
1. Przebudowa łącznika drogi na odcinku od 

hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 
16 do ul. Tatrzańskiej

2. Termomodernizacja (etap II) segmentu A
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3  
przy ul. Mazowieckiej 3

ObSZAR 3 – PIEKARY 2
1.,,Sportowe miasteczko” - plac zabaw i 

teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, 
Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedz-
twie Szkoły Podstawowej nr 20

2. Park rekreacyjno-sportowy przy SP 20 - 
siłownia plenerowa, plac zabaw, park

3.  Przebudowa chodnika wraz z terenem zielo-
nym przy ul. Witkiewicza 9-13, 15-17 w Legnicy

4.  Przebudowa chodnika wraz z terenem 
zielonym przy ul. Gałczyńskiego 24-36 i wy-
konanie chodnika na terenie zielonym przy 
ul. Gałczyńskiego 45 celem połączenia z 
ciągiem pieszym ul. Piłsudskiego w Legnicy

5.  Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu 
ulicy Staffa na odcinku od ul. C. K. Norwida 
do ul. S. I. Witkiewicza

ObSZAR 4 - KOPERNIK
1.  Przebudowa chodnika przy ul. Koziorożca 

1-3-5
2.  Przebudowa traktu dla pieszych w ciągu 

Osi Kartuskiej (od ul. Gwiezdnej do ul. 
Galaktycznej)

3.  Budowa chodnika od ulicy Andromedy do 
ulicy Górniczej

4. Plac zabaw przy Parku Bielańskim
5. Budowa placu zabaw ,,Wioska Słowiańska”

ObSZAR 5 – ZAKAcZAwIE
1.  Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, 

nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy 
na placu wypoczynkowym

2.  Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic 
Wrocławska / Daszyńskiego / Czarnieckiego 
/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stwo-
rzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu 
roślinności wysokiej i niskiej

3.  Zagospodarowanie podwórka w obrębie 
ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy 
(plac zabaw z częścią rekreacyjną dla 
mieszkańców)

4.  Plac zabaw dla dzieci przy ul. Rzemieślni-
czej 3 

ObSZAR 6 – REjON Al. RZEcZYPOSPOlI 
TEj + REjON POŁUDNIOwY

1.  Wyłożenie kostką brukową odcinka drogi 
dojazdowej (wjazdu)na posesję położoną 
przy al. Rzeczypospolitej 133

2.  Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogór-
skiej

3.  Bezpieczne miejsce parkowania - parking 
przy al. Rzeczypospolitej 129

4.  Przebudowa drogi gruntowej przy ulicy 
Jacka Malczewskiego

5.  Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździko-
wej (os. Sienkiewicza)

6.  Modernizacja i remont parkingu na osiedlu 
,,Wielka Woda” przy ul. Wielogórskiej

7.  Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul 
Ogrodowej, Słonecznej i al. Rzeczypospo-
litej

8.  ,,Oświetlenie ulicy” - wykonanie oświe-
tlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. 
Zamontowanie lamp oraz przebudowa 
chodnika

9.  Budowa nowego i przebudowa starego 
chodnika na osiedlu przy ul. Wielogórskiej 

10.  Budowa parkingu. Legnica, ul. Kwiatkow-
skiego

ObSZAR 7 – STARE MIASTO
1. ,,Szachowy zaułek” w Parku Miejskim 
2.  Przebudowa nawierzchni Alei Oswobodze-

nia w Parku Miejskim
3.  Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami 

Młynarską, Środkową i Grodzką
4.  Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej 

wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4
5.  Przebudowa ciągu pieszego - chodnika na 

ul. Parkowej nr 1-14
6.  Parkowy Plac Taneczny ,,Patelnia” wraz z 

biblioteką na szezlongach
7.  Budowa skweru miejskiego przy ulicy 

Środkowej zgodnie z Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego obsza-
ru Staromiejskiego Centrum Legnicy

ObSZAR 8 – TARNINÓw
1.  Budowa placu zabaw przy osiedlu TBS 

(Aleja Zwycięstwa)
2.  Plac zabaw i rekreacji rodzinnej ,,Sportowy 

Tarninów” - przy MCK, ul. Rataja 24
3.  Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Ko-

ściuszki 8 i 9
4. Budowa oświetlenia dla ulicy Jasińskiego
5.  Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku 

od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do 
rozgałęzienia ul. Żeromskiego

6.  Przebudowa boiska oraz placu zabaw przy 
ul. Oświęcimskiej w Legnicy

7.  Przebudowa nawierzchni wjazdu z ul. Rata-
ja (działka nr 714/4)

ObSZAR 9 – FAbRYcZNA
1.  Przebudowa odwodnienia wraz z niezbęd-

ną przebudową chodników w obr. skrzyżo-
wania Batorego - Działkowa - Krótka

2.  Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sta-
nisławowskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenów zielonych

3.  Budowa placu zabaw na podwórzu w obrę-
bie ulic Działkowej, Św. Wojciecha, Żwirki  
i Wigury. Stworzenie placu zabaw, nasadze-
nie roślinności wysokiej i niskiej

4.  Plac zabaw dla dzieci przy ul. Franciszkań-
skiej

5.  Rewitalizacja podwórka pomiędzy ulicami 
Żwirki i Wigury, Senatorską i Jagiellońską

ObSZAR 10 – ASNYKA
1.  Budowa parkingu wraz z chodnikiem w 

pasie drogi powiatowej - ulicy Marynarskiej  
w Legnicy (od ul. Asnyka do ul. Artyle-
ryjskiej, na wysokości kościoła pw. św. 
Tadeusza)

2. Plac zabaw dla dzieci „Puchatek” 
3.  Zagospodarowanie zaniedbanego po-

dwórka w obrębie ulic Lotniczej, Hutników, 
Sejmowej i Złotoryjskiej

4.  Budowa chodnika wraz z parkingami przy 
ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej 
do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły 
Podstawowej Nr 9) 

Obszar nr 1  -  PÓŁNOcNY
1.  Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Głogowska 50
2.  Zespół Szkół Samochodowych, ul. Słubicka 7
3.  Miejskie Przedszkole Nr 7, ul. Słubicka 1
4.  Filia nr 3 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Głogowska 75
5.  Zakład Oczyszczania Ścieków LPWiK SA, ul. Spokojna 1

Obszar nr 2  -  PIEKARY  1
1.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. Mazowiecka 3
2.  Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Tatrzańska 9
3.  Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Tatrzańska 11
4.  Filia DM nr 2 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Pomorska 56
5.  Filia nr 6 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Bieszczadzka 1

Obszar nr 3  -  PIEKARY 2
1.  Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1
2.  Miejskie Przedszkole Nr 18, ul. Staffa 6
3.  Filia nr 1 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Gojawiczyńskiej 4

Obszar nr 4  -  KOPERNIK
1.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Radosna 17
2.  Szkoła Podstawowa Nr 6, al. Piłsudskiego 3
3.  Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Polarna 1
4.  Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Andromedy 14
5.  Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14a
6.  Filia nr 4 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Heweliusza 7/N
7.  Filia nr 7 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Neptuna 14

Obszar nr 5  -  ZAKAcZAwIE
1.  Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kamienna 20a
2.  Świetlica Terapeutyczna Nr 1, ul. Bracka 16
3.  Willa Bolka von Richthofena, ul. Chrobrego 13
4.  Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Rzemieślnicza 10

Obszar nr 6  -  REjON Al. RZEcZYPOSPOlITEj
+ REjON POŁUDNIOwY
1.  Szkoła Podstawowa Nr 19, al. Rzeczypospolitej 129
2.  Zespół Szkół Rolniczych, ul. Jaworzyńska 219

3.  Miejskie Przedszkole Nr 1, al. Rzeczypospolitej 128
4.  Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Góralska 23/25
5.  Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Ciołkowskiego 1
6.  Filia nr 5 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Wielogórska 1
7.  Filia nr 8 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. Staszica 1
8.  Filia nr 9 Legnickiej Biblioteki Publicznej, ul. II Armii WP 1

Obszar nr 7  -  STARE MIASTO
1.  I Liceum Ogólnokształcące, pl. Klasztorny 7
2.  II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17
3.  Gimnazjum Nr 4  (Zamek Piastowski), ul. Skłodowskiej-Curie 1a
4.  Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Piastowska 3
5.  Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Gwarna 4
6.  Urząd Miasta, pl. Słowiański 8
7.  Urząd Miasta (Akademia Rycerska), ul. Chojnowska 2  

Obszar nr 8  -  TARNINÓw
1. Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Grabskiego 5
2.  Zespół Szkół Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22
3.  Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Jaworzyńska 47
4.  Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Św. Elżbiety 8
5.  Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3
6.  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,  

ul. Złotoryjska 144

Obszar nr 9  -  FAbRYcZNA
1.  V Liceum Ogólnokształcące, ul. Senatorska 32
2.  Filia Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Krzemieniecka 1
3.  Miejskie Przedszkole Nr 16, ul. Żwirki i Wigury 32
4.  Legnicka Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 22

Obszar nr 10  -  ASNYKA
1.  Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Marynarska 31
2.   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,  

ul. Lotnicza 26
3.  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, ul. Szewczenki 10
4.  Gimnazjum Nr 5, ul. Chojnowska 100

Oto pełny wykaz punktów, w których legniczanie wybierają najlepsze ich zdaniem lokalne inwestycje lbO:  

Pierwsze takie głosowanie

Głosowanie mieszkańców nad projektami inwestycyjnymi LBO rozpoczęło się 14 października, w poniedziałek  

o godz. 12.00 i potrwa do poniedziałku, 21 października. W dni robocze odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 

18.00, natomiast w sobotę i niedzielę od 10.00 do 14.00.

W okresie głosowania prowadzona jest także informacyjna sonda internetowa dla mieszkańców na  

www.legnica.eu, której efekty nie będą jednak miały wpływu na wyniki indywidualnego głosowania  

w poszczególnych obszarach. 

Każdy głosujący na terenie swego obszaru mieszkaniec ma do dyspozycji 5 punktów, które w dowolny sposób przyznaje wy-

branym przez siebie projektom. Listy projektów zakwalifikowanych do głosowania dla każdego obszaru publikujemy obok 

na stronie naszego magazynu. Są one dostępne również na afiszach i stronach www.legnica.eu oraz www.lbo.legnica.eu.

Jak, gdzie, kiedy?
Szanowni Legniczanie!

Po intensywnej i  skutecznej kampanii infor-
macyjnej, etapie przygotowania projektów, ich 
zgłaszania, weryfikacji i  oceny nadszedł czas 
wyboru najlepszych propozycji do Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego, czas głosowania. 

LBO to nowa forma demokracji obywa-
telskiej na poziomie lokalnych wspólnot są-
siedzkich, rodzin i  grup mieszkańców miasta. 
Zapraszam Państwa do aktywnego udziału 
w podejmowaniu decyzji o sposobie wydawa-
nia naszych wspólnych pieniędzy na inwesty-
cje  realizowane na terenie własnej dzielnicy, 
osiedla, ulicy czy podwórka. Jest to kolejna 

w  naszym mieście, po tzw. inicjatywach lo-
kalnych prowadzonych od ponad 10 lat, ogól-
nospołeczna procedura, która w  następnych 
latach będzie kontynuowana i rozwijana. 

Mimo, że mamy do czynienia z nową samo-
rządową inicjatywą, to zainteresowanie nią ze 
strony mieszkańców jest bardzo duże. Zgłosili 
Państwo do LBO aż 91 lokalnych zadań inwe-
stycyjnych. To dowód prawdziwego zaangażo-
wania w sprawy miasta. 

Bardzo liczę na Państwa powszechny udział 
w  głosowaniu nad projektami w  poszczegól-
nych obszarach. Głosując, pomogą Państwo 
urzeczywistniać wizję kolejnych korzystnych 
zmian w swym najbliższym otoczeniu. 

W dniach od 14 do 21 października wybio-
rą Państwo osobiście najważniejsze dla Was 
lokalne inwestycje. Gorąco zachęcam do gło-
sowania. Legnicki Budżet Obywatelski na rok 
2014 to dwa miliony złotych podzielone po-
między 10 wyznaczonych w mieście obszarów. 
Jakie projekty wygrają w  głosowaniu, zależy 
wyłącznie od Państwa. Wprowadzę je do bu-
dżetu Legnicy na rok 2014. 

Spotkajmy się przy urnach do głosowania. 
Zapraszam serdecznie.

                                             Tadeusz Krzakowski

                                                    Prezydent Legnicy
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SKATEPARK – strzał w dziesiątkę 
21 września oficjalnie otwarty został 

legnicki skatepark, jeden z  najlepszych 
w  kraju. Młodzi skejtowcy przyjechali 
z całego regionu i byli pod wielkim wraże-
niem naszej skateplazy.

Sarah Rzepka przybyła na otwarcie aż 
z  Opola. Młoda, piękna dziewczyna doko-
nywała cudów na swoim małym rowerze. – 
O tym, że w Legnicy jest taki świetny obiekt 
dowiedziałam się podczas wakacji – mówi 
opolanka. – My też mamy w  naszym mie-
ście skatepark, ale legnicki posiada lepszy 
bowl. Mam wielu znajomych skejtowców 
i wszystkim go polecę.

Przyjechali również miłośnicy spor-
tów ekstremalnych z  Lubina, Polkowic, 
Głogowa, Leszna, Wrocławia i  Luba-
nia. Świetnie bawili się również goście 
z  Czech i  Niemiec. Gospodarz skatepar-
ku, legnicki Ośrodek Sportu i  Rekreacji, 
na oficjalne otwarcie przygotował Skate 
– Jam. Grała dobra muzyka. Skejtowcy 
dokonywali zapierających dech w  pier-
siach akrobacji. Było co podziwiać.

Państwo Irena i Grzegorz Jadłosz przy-
szli, by popatrzeć na wyczyny wnuczka, 
Sławka. – Gdy widzimy, co oni wyprawiają, 
to aż ciarki przechodzą – mówią państwo 
Jadłosz. – Bardzo dobrze, że taki obiekt 
powstał w Legnicy. Młodzież ma się gdzie 
wyżyć i  dobrze zabawić. Sławek dodaje: 
- Ten skatepark to spełnienie moich ma-
rzeń. – Współpracowałem wraz z  naszym 
środowiskiem przy jego projektowaniu. 
Ale to, co powstało, przerosło moje ocze-

kiwania. Mamy naprawdę czym się po-
chwalić w całym kraju. 

Podczas sobotniego festynu w  ska-
teparku pojawiło się też sporo osób nie-
pełnosprawnych, poruszających się na 
wózkach. – Tutaj można potrenować po-
konywanie przeszkód architektonicznych 
spotykanych w mieście, jak np. krawężniki, 
schody, chodniki – mówi Tomasz Mazur 
z  Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. - Pod 
okiem instruktora można się tego nauczyć. 
Dla nas jest bardzo ważne, że na skatepar-
ku są takie urządzenia treningowe. 

Otwierając oficjalnie ten nowy obiekt, 
prezydent Tadeusz Krzakowski przypo-
mniał, że skatepark został zbudowany 
w niespełna trzy miesiące. – Idea jego po-
wstania rozwijała się wraz z wami – zwrócił 
się do skejtowców. – Jest to nasze wspólne 
dzieło. Dziękuję wszystkim, którzy się do 
tego przyczynili. 

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

wstała unikalna w skali kraju instalacja – połą-
czenie bowla i skateplazy. Prace przy budowie 
rozpoczęły się 27 marca. Przetarg wygrała fir-

ma Dombud z Gliwic. Koszt inwestycji to 1mln 
130 tys. zł, z czego 250 tys. przekazała Funda-
cja Polska Miedź, a 200 tys. Państwowy Fun-
dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Reszta pochodzi z budżetu miasta. 

Miasto odkrywa swe kolejne tajemnice

Nauka i  doskonalenie pływania dzieci 
i  młodzieży zajmuje ważne miejsce w  le-
gnickim modelu upowszechniania sportu. 
W  mieście istnieją trzy prowadzone przez 
gminę kryte baseny, na których utrzyma-
nie rocznie przeznacza się ok. 3,5 mln zł. 
Najnowocześniejszy z  nich jest kompleks 
basenowo-rekreacyjny Delfinek przy Szko-
le Podstawowej nr 7, zmodernizowany 
w 2010 roku kosztem ok. 16 mln zł. W Ze-

spole Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy 
ul. Mazowieckiej od 16 lat działa pływalnia 
Bąbelek, a  w  Zespole Szkół Budowlanych 
przy Grabskiego basen służy uczniom 
i mieszkańcom już 42 lata. 

W mieście od szeregu lat prowadzone są 
bezpłatne, finansowane z budżetu gminy, za-
jęcia dla uczniów legnickich szkół w ramach 
programu „Każde dziecko umie pływać”. 
Baseny są dostępne dla wszystkich młodych 

pływaków, w  tym dla sekcji pływackich klas 
sportowych, przez 10 godzin dziennie. 

Pływanie jest specjalnością trzech spor-
towych klas w  szkołach podstawowych 
i dwóch gimnazjalnych. Klasy te współpra-
cują z klubami specjalizującymi się w pły-
waniu sportowym dzieci i  młodzieży: KS 
Wankan, UKS Delfinek i UKS Trójka. W każ-
dym tygodniu z zajęć na legnickich base-
nach korzysta ok. 2.200 uczniów.

legnicki sposób na naukę pływania

Studnia odsłonięta została podczas 
prac budowlanych w zachodniej części 

dziedzińca Akademii Rycerskiej. Najpraw-
dopodobniej została wydrążona w  XVIII 
wieku, a  więc w  okresie, gdy była wzno-
szona Akademia. Być może takich arche-
ologicznych obiektów jest tutaj więcej. Na 
pierwotnym planie budowlanym nanie-
siono bowiem cztery studnie. Ile ich zbu-
dowano, tego nie wiadomo.

Odkryta studnia ma średnicę 1,15 metra. 
Jest ocembrowana piaskowcem. - Konserwa-
tor zabytków zalecił jej eksplorację – mówi 
archeolog Tomasz Stolarczyk. – Teraz trudno 
określić, jaka jest jej głębokość. Dowiemy się, 
gdy ją odkopiemy. Możliwe, że podczas tych 
prac odkryjemy jakieś ciekawe przedmioty.

Na razie nie wiadomo też, do jakich ce-
lów służyła ta studnia. Jeżeli w przeszłości 
czerpano z niej wodę i była odsłonięta, to 
jest możliwe, że odkopane zostanę mone-
ty, które tam wrzucono albo części urzą-
dzeń służących do czerpania wody.

Prace na dziedzińcu Akademii dopiero 
nabierają tempa. Wiadomo, że będą robio-
ne kolejne wykopy, w sumie na odcinku 70 
metrów. Może wówczas odkryte zostaną 
inne pamiątki z przeszłości.

- Chciałbym, aby ta studnia pozostała 
i stanowiła jeszcze jedną historyczna atrak-
cję dla legniczan i turystów – mówi prezy-
dent Tadeusz Krzakowski. 

Przypomnijmy, że w Legnicy przed cztere-
ma laty odnaleziona została wiekowa studnia 
służąca w  przeszłości jako magazyn wody 
przemysłowej. Ma dwa metry średnicy i sześć 
metrów głębokości. Obudowana nowocze-
sną w formie koroną kamieniarską jest teraz 
jedną z wizytówek Rynku, nazywaną Studnią 
Zakochanych. Jednak monety wrzucają do 
niej nie tylko zakochani. 

Kolejnym interesującym odkryciem 
z ostatnich dni było znalezienie metalowego 
pojemnika – „kapsuły czasu” na Cmentarzu 
Komunalnym. Odnaleźli ją robotnicy rozbie-
rający pomnik – krzyż upamiętniający zmar-
łych w  niewoli niemieckich jeńców wojen-
nych z okresu I wojny światowej. 

- Ten drewniany krzyż był już bardzo 
zmurszały i  groził zawaleniem – mówi Jó-
zef Wasinkiewicz, prezes zarządzającego 
cmentarzem Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej. – Pracownicy zna-
leźli kapsułę w  rozbieranych fundamen-
tach. Kapsuła też nie oparła się upływowi 
czasu. Rozsypywała się. Pomnik zostanie 
zrekonstruowany i stanie przed 1 listopada 
– zapewnia prezes Wasinkiewicz.

Zachowały się jednak przechowywane 
w tej swoistej „skrzynce czasu” depozyty. Nie-
stety, w nienajlepszym stanie. Fundatorzy po-

mnika złożyli w jego cokole listę z wykazem 
wszystkich 63 członków legnickiego oddzia-
łu Ogólnoniemieckiego Stowarzyszenia By-
łych Jeńców Wojennych, egzemplarz gazety 
„Liegnitzer Tageblatt”, czasopismo „Der He-
imkehrer” wydawane przez Stowarzyszenie 
oraz kopię sześciostronicowego przemówie-
nia przewodniczącego Ogólnomiemieckiego 
Stowarzyszenia byłych Jeńców Wojennych, 
barona Wilhelma von Lersnera.

- Te artefakty zostaną skatalogowane 
i  utrwalone na nośnikach elektronicznych 

– mówi Andrzej Niedzielenko, dyrektor Mu-
zeum Miedzi. – Obecnie są one badane. 
Wkrótce z powrotem trafią do nowej kapsu-
ły i  wraz z  dokumentami z  naszych czasów 
zostaną wmurowane w fundament tego po-
mnika, który zostanie zrekonstruowany.

Pomnik zmarłych jeńców wojennych został 
poświęcony w niedzielę, 22 kwietnia 1928 r. 
Był to dębowy krzyż na granitowym cokole. 
Stanął na kwaterze poległych podczas I woj-
ny światowej legniczan. Niestety, czas nie był 
dla niego łaskawy.

 ■ Znana podróżniczka i pisarka Elżbieta Dzikowska, zwiedziwszy nasze miasto, stwierdziła, że legnica zachwyca. Do-
dajmy, że zachwyca także wciąż odkrywanymi tajemnicami. Na studnię z XVIII wieku natrafiono ostatnio podczas prac 
remontowych na dziedzińcu Akademii Rycerskiej. Drugim interesującym odkryciem było znalezienie w fundamentach 
rozbieranego pomnika kapsuły czasu z 1928 roku.
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Efekty trzeciego miesiąca trwania „rewolucji śmieciowej” pokazują, że jest to tenden-
cja rosnąca. Z analiz przeprowadzonych przez Biuro Gospodarowania Odpadami Ko-
munalnymi wynika, że w lipcu odpadów segregowanych opakowaniowych (wrzucamy 
je do pojemnika żółtego) były 52 tony, w sierpniu ponad 122 tony, a we wrześniu - 177. 
Rośnie także ilość wysegregowanych opakowań szklanych (pojemnik zielony), w lipcu 
– 26 ton, w sierpniu – 36, a we wrześniu ponad 49.

Zdarzają się jednak także sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Chociażby takie, 
że do pojemników żółtych, czyli przeznaczonych na odpady segregowane, wrzucane 
są śmieci zmieszane, a  także szkło i  odpady niebezpieczne, jak np. akumulatory czy 
świetlówki. Te odpady powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK) przy ul. Nowodworskiej lub Rzeszotarskiej. Niestety, również do 
pojemników na szkło, do tzw. dzwonów w kolorze zielonym, wrzucane są inne śmieci. 

Apelujemy, żeby tego nie robić. Pamiętajmy, że skutecznym sposobem uniknięcia 
przeładowania pojemników opakowaniowych jest zgniatanie butelek plastikowych 
i innych opakowań.

Nadal jeszcze do Urzędu Miasta spływają deklaracje o  wysokości opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i ilości osób zamieszkujących lokale. Do systemu 
wprowadzono ich ponad 28 tysięcy. Cały czas są one weryfikowane. Z tych deklaracji 
wynika, że wciąż sporo mieszkańców nie zostało w nich ujętych.

INWESTYCJE

Kolejne zakaczawskie kamienice 

Dobiega końca pierwszy etap prac 
remontowych trzech kamienic przy ul. 
B. Chrobrego 8 i  9 oraz przy ul. H. Po-

bożnego 1, prowadzonych przez Zarząd 
Gospodarki Mieszkaniowej w  Legnicy. 
Przed nadejściem zimy wymieniane są 
okna, dobudowano kominy wentylacyj-
ne. Zostanie położona też elewacja w tyl-
nej części budynków. Elewacje frontowe, 
które zdobione są sztukaterią, będą od-
nawiane wiosną przyszłego roku. 

Po zakończeniu tego etapu remonto-
wane będą klatki schodowe i piwnice oraz 
wymieniana instalacja. Prace mają zakoń-
czyć się w  czerwcu przyszłego roku. Ich 
koszt to około 1,1 mln zł. Pieniądze pocho-
dzą z budżetu miasta. W następnych latach 
będą rewitalizowane kolejne kamienice 
komunalne w tym rejonie. 

Dotychczas w  ramach „Lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla miasta Legnicy”, re-
alizowanego z udziałem środków unijnych, 
odrestaurowano w rejonie ul. H. Pobożnego 
i B. Chrobrego 22 kamienice. Położono nową 
nawierzchnię na jezdniach i  chodnikach, 
zbudowano ogród zabaw i  funkcjonalne 
wnętrza blokowe. W wyremontowanej Willi 
Bolka von Richtchofena powstało Centrum 

Integracyjno – Profilaktyczne. W  ramach 
tego programu przebudowano także chod-
nik oraz jezdnie na ul. Libana. Koszt całości 
prac to ponad 23 mln zł, z czego dofinanso-
wanie unijne wyniosło 70 procent. 

wracają do świetności

Więcej robót na drogach
Dobiegają już końca prace przy kolejnym 

etapie przebudowy al. Piłsudskiego. 
Zwiększenie zakresu robót nieco wydłużyło 
czas, ale pozwoliło ułożyć nową nawierzch-
nię na dłuższym odcinku. Zmieniły się też 
plany remontu ul. Pomorskiej. Możliwe jest, 
że jeszcze w tym roku przebudowana zosta-
nie cała jezdnia i chodniki. 

Na jezdni południowej al. Piłsudskie-
go zakończyły się prace przy układaniu 
warstwy ścieralnej asfaltu. Natomiast na 
przyległym chodniku, przy świeżo wybe-
tonowanej zatoce autobusowej, robotnicy 
rozbierali starą nawierzchnię asfaltową. 
Nowy chodnik zostanie wyłożony kostką. 
Jak nas poinformował Andrzej Szymko-
wiak, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, nie-
bawem rozpocznie się malowanie oznako-
wania poziomego. Jeżeli tylko pogoda nie 
spłata figla, prace te zostaną zakończone 
w  drugiej połowie października. Wówczas 
powróci normalny ruch samochodowy. 

Przypomnijmy, że prace na południowym 
odcinku al. Piłsudskiego rozpoczęły się we 
wrześniu tego roku. Obejmują one odcinek 
od kładki przy ul. Galaktycznej do kładki przy 
ul. Marsa. Przetarg na remont wygrała firma 
Skanska. Koszt to około 2,2 mln zł.  

Modernizowana al. Piłsudskiego jest 
kontynuacją wykonywanej wcześniej prze-
budowy ulic Wrocławskiej i  II Armii Wojska 

Polskiego. Po zakończeniu przebudowy al. 
Piłsudskiego remont obejmie ul. Sikorskiego, 
potem Iwaszkiewicza, aż do Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego. 

Dzięki zmianom w tegorocznym budże-
cie dodatkowe pieniądze przeznaczone zo-
stały na modernizację ul. Pomorskiej. ZDM 
ogłosił właśnie przetarg na remont kolej-
nego odcinka tej ulicy. Jest więc szansa, że 
przebudowa całej drogi wraz z chodnikami 
będzie wykonana jeszcze w tym roku. 

Przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku 
od Tatrzańskiej do Warmińskiej rozpo-

częła się latem tego roku. Roboty po-
legają na wymianie wyeksploatowanej 
nawierzchni asfaltowej na kostkę bruko-
wą, przebudowie kanalizacji deszczowej 
oraz położeniu chodnika na niektórych 
odcinkach. Prace są bardzo zawansowa-
ne i  według planu mają zakończyć się 
jeszcze w październiku. Przetarg na te ro-
boty wygrało legnickie konsorcjum firm: 
„STOP” jako lider i  SANLEG jako partner. 
Zwycięzca zaproponował najkorzystniej-
szą cenę – 478 tys. 741 zł. Oferty złożyły 
w sumie trzy firmy.

Solaris dostarczy nam

F irma Solaris Bus&Coach wygrała przetarg 
na dostawę sześciu autobusów dla gminy 

Legnica, oferując cenę 5.626.20 zł. Na zakup 
autobusów miasto uzyskało unijną dotację 
w wysokości 4.839.390 zł.

Solaris, ceniony w  kraju i  Europie produ-
cent autobusów, dostarczy dwa pojazdy kla-
sy midi i cztery klasy max. Ten pierwszy ma 

10 metrów długości i może zabrać 77 pasaże-
rów, a drugi jest o dwa metry dłuższy i może 
maksymalnie przewieźć 91 pasażerów. Auto-
busy są nowoczesne, ekologiczne, mają mo-
nitoring, klimatyzację, komputer pokładowy 
i wiele innych udogodnień dla pasażerów. Do 
Legnicy trafią w marcu przyszłego roku. Będą 
jeździły na liniach nr 4 i 8. Niebawem zostanie 
ogłoszony przetarg na wyłonienie firmy, któ-
ra korzystając z tych autobusów, obsługiwać 
będzie wspomniane linie pasażerskie. 

Przypomnijmy, że projekt zakupu auto-
busów na potrzeby legnickiej komunikacji 
publicznej, przygotowany przez gminę, zo-
stał wysoko oceniony w  Urzędzie Marszał-
kowskim. Przygotowania rozpoczęto już we 
wrześniu minionego roku. Oficjalny wnio-
sek został złożony w lutym br., a 18 czerwca 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego swą 
uchwałą przyznał Legnicy dofinansowanie 
w wysokości blisko 5 mln zł. 

We wrześniu Gmina Legni-

ca podpisała umowę z wro-

cławską firmą, która przez 

najbliższe 12 miesięcy będzie 

monitorować zużycie mediów 

w 50 miejskich obiektach 

oświatowych. Monitorowa-

niem objęto zużywanie energii 

elektrycznej, energii cieplnej, 

wody oraz gazu sieciowego.

Jeszcze we wrześniu przepro-

wadzone zostały szkolenia dla 

wszystkich dyrektorów jedno-

stek oświatowych, a także dla 

pracowników, którzy będą się 

zajmować administrowaniem 

systemu. Szkoły i inne placówki 

przesłały do firmy monitorującej 

niezbędne dokumenty, na pod-

stawie których analizowane jest 

zużycie mediów i jego koszty 

w całym roku poprzedzającym 

wdrożenie systemu.

Firma zobowiązała się do 

nieodpłatnego wyliczenia 

mocy zamówionych energii 

elektrycznej, ciepła sieciowego 

i gazu w oparciu o dostarczone 

faktury, co również powinno 

korzystnie wpłynąć na opłaty 

za dostarczane media.

W trakcie trwania umowy 

dwukrotnie w każdej jednostce 

będzie przeprowadzony tzw. 

eksperyment oszczędnościowy, 

a na koniec zostanie wykonany 

raport roczny. Wierzymy, że 

podjęte działania znacząco 

przyczynią się do zmniejszenia 

opłat za media zużywane we 

wszystkich legnickich jednost-

kach oświatowych. 

Segregujemy coraz więcej odpadów

Legnickie szkoły 
zapłacą mniej  
za prąd, gaz,  
ciepło i wodę

INFORMACJE

sześć autobusów
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Partnerstwo z przyszłością
 ■ Peter jung, nadburmistrz wuppertalu: - chciałbym, żeby partnerstwo 
między naszymi miastami było żywe. by trwało dalej w spokojnej, 
zjednoczonej Europie.

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski 
wraz z  nadburmistrzem Wuppertalu 

Peterem Jungiem podpisali 4 października 
symboliczną deklarację woli kontynuowa-
nia współpracy między tymi partnerskimi 
miastami. Jubileuszowa uroczystość odby-
ła się w Letia Business Center.

- Za nami dwadzieścia lat partnerstwa 
– mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. – 
Przed nami kolejne wyzwania. Potwierdzając 
najpierw w  Wuppertalu, a  dzisiaj w  Legnicy 
wolę kontynuowania współpracy, otwieramy 
jej nowy rozdział. Nasza kooperacja powinna 
obejmować coraz więcej obszarów, tworzyć 
nowe formy wymiany, odpowiadające po-
trzebom współczesności. Jesteśmy otwarci 
na nowe kierunki i formy współpracy.

Porozumienie o  współpracy podpisali 
w czerwcu 1993 r. w Legnicy ówcześni wło-
darze miast - prezydent Legnicy Edward 
Jaroszewicz i  nadburmistrz Wuppertalu 
Ursula Kraus. - Nie przypominam sobie, 
byśmy długo negocjowali tę umowę – 
wspomina pani Kraus. – Bardzo się cieszę, 
że to partnerstwo rozwija się tak żywo. 

- 20 lat temu byliśmy pełni optymizmu 
i  nadziei, że nasze miasta wejdą na dro-
gę współpracy – dodaje Edward Jarosze-
wicz. - Czas pokazał, że nasz optymizm 
był uzasadniony.

Przez dwie dekady współpraca między 
miastami rozwinęła się na wielu płasz-
czyznach – oświatowych, edukacyjnych, 
kulturalnych, sportowych, naukowych, 
turystycznych. Nawiązało się bardzo wie-
le przyjaźni. W czasie tych 20 lat Legnicę 
odwiedziło 1.200 mieszkańców Wupper-
talu, a  podobna ilość legniczan wyjeż-
dżała do Wuppertalu. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski podkre-
ślił podczas sobotniej gali jubileuszowej, 
że zawiązywanie partnerstwa jest rolą 
władz samorządowych, natomiast relacje 

międzyludzkie są jego istotą. Od nich bo-
wiem zaczyna się budowanie mostów po-
rozumienia miedzy narodami, niwelacja 
uprzedzeń i stereotypów. 

- Obecna Legnica pamięta, szanuje, uczy 
się historii miasta, ale ją również buduje – 
mówił prezydent Krzakowski. - Dowodem 
tego, służącym pojednaniu między obecny-
mi i dawnymi legniczanami jest np. pomnik 
na Cmentarzu Komunalnym, poświęcony 

pamięci wszystkich, których groby już nie 
istnieją. Podobnym gestem było odsłonię-
cie tablicy poświęconej byłemu nadbur-
mistrzowi Legnicy Ottomarowi Oertelowi, 
którego imię od niedawna nosi także je-
den z naszych placów. 

Kończąc przemówienie, prezydent 
podziękował wszystkim osobom zasłu-
żonym dla partnerskiej współpracy na-
szych miast. – Widzę przed nami, drodzy 
Przyjaciele, dobrą przyszłość. Życzę nam 
wszystkim, by to zapoczątkowane przed 

dwudziestu laty partnerstwo sprostało 
wymaganiom przyszłości – dodał. 

Nadburmistrz Wuppertalu Peter Jung 
przypomniał lipcową wizytę delegacji 
legnickiej, podczas której podpisano taki 
sam akt woli kontynuowania współpra-
cy. I  zaznaczył, że w  sobotniej uroczy-
stości ponownie przypieczętowano ten 
wyjątkowy związek. 

- Naszym partnerstwem miast stwo-
rzyliśmy podstawy, aby uprzedzenia mo-
gły zostać przełamane, a  powstał wza-
jemny szacunek, respekt oraz prawdziwa 
przyjaźń – mówił nadburmistrz Jung. – 
Naszym celem było i jest włączenie w to 
partnerstwo możliwie wielu osób w obu 
miastach, by w  ten sposób napełnić je 
życiem również w przyszłości. Gdyż tylko 
kiedy ludzie poznają się, zbliżają się rów-
nież ku sobie narody. 

Mówiąc o  Legnicy, był pod wrażeniem 
tego, jak miasto się rozwija, zachowu-
jąc elementy historii i  nowoczesności. 
- Chciałbym, żeby partnerstwo między 
naszymi miastami było żywe – dodał nad-
burmistrz Jung. – By trwało dalej w  spo-
kojnej, zjednoczonej Europie. 

Jubileuszowe uroczystości w Letii miały 
wspaniałą oprawę artystyczną. Niezwy-
kłych wrażeń dostarczyli akrobaci z Teatru 
Ruchu Ocelot. Ich popisy na linie zapierały 
dech w piersiach i przyprawiały o szybsze 
bicie serca. Kapitalny był też występ orkie-
stry symfonicznej Zespołu Szkół Muzycz-
nych z solistką, równie piękną, co wybitnie 
uzdolnioną Adrianą Ferfecką. 

Gala jubileuszowa bardzo podoba-
ła się licznym gościom , którzy w  niej 
uczestniczyli. – Oprawa artystyczna była 
wspaniała - mówi pani Maria Jurecka. – 
Mamy w  mieście naprawdę świetną or-
kiestrę i  teatr Ocelot, którymi możemy 
się pochwalić. Przemówienia włodarzy 
miast podobały mi się, bo były emocjo-
nalne i treściwe, bez lania wody.

A lanie wody też było i to prawdziwe. Przed 
galą mieszkańcy Legnicy i Wuppertalu doko-
nali aktu braterstwa rzek – Kaczawy i  Wup-
peru. Bardzo oryginalny happening odbył się 
nad Kaczawą przy moście Bielańskim. 

Przyjaźń miedzy miastami ma wydźwięk 
także czysto ludzki, charytatywny. Już od 
lat Koło Przyjaciół Legnicy w  Wuppertalu 
wspiera finansowo legnickie dzieci, domy 
dziecka czy inne instytucje. W sobotę pro-
fesor Siegfried Maser wraz członkami Koła 
przekazał podopiecznym Domu Dziecka 

przy ul. Wandy, Stowarzyszeniu „Otwórz Ser-
ce”, uczennicy Zespołu Szkół Integracyjnych 
i Patrykowi Kiśle, niewidomemu muzykowi, 
wsparcie finansowe. 

- Podpisanie umowy o  partnerstwie oży-
wiło współpracę między naszymi miastami 
– mówi prof. Maser. – Poznaliśmy wiele wspa-
niałych miejsc i  ludzi, którym mogliśmy po-
móc. Jednym z nich jest właśnie Patryk.

Patryk jest uczniem II Liceum Ogólnokształ-
cącego. Wspaniale gra na instrumentach kla-
wiszowych. Uprawia sport. Jest ciekaw świata.

- Gdy byłem w  Wuppertalu – wspomina 
Patryk Kisła - Pan profesor Maser oprowa-
dzał mnie po mieście. Opowiadał o  różnych 
miejscach. Czułem się wówczas, jakbym to 
widział. Za pieniądze, które dostałem od pro-
fesora i  Koła Przyjaciół kupiłem instrument, 
dzięki któremu mogę koncertować. To jest 
właśnie esencja tej bardzo potrzebnej, mię-
dzyludzkiej współpracy. 

Uczestnikami obchodów było liczne gro-
no dzisiejszych i dawnych mieszkańców Le-
gnicy. Obecny był m.in. Konsul Generalny 
RFN we Wrocławiu dr Gottfried Zeitz, któ-
ry mocno podkreślał, że takie partnerstwo 
miast przybliża narody. Przybyły też oficjal-
ne delegacje miast partnerskich. Czeskie 
Blansko reprezentował zastępca starosty 
Jiří Crha, natomiast francuskie Roanne - za-
stępca mera Giuliana Maestracci. 

„Przez dwie dekady 
współpraca między miastami 
rozwinęła się na wielu 
płaszczyznach – oświatowych, 
edukacyjnych, kulturalnych, 
sportowych, naukowych, 
turystycznych. Nawiązało 
się bardzo wiele przyjaźni. 
W czasie tych 20 lat Legnicę 
odwiedziło 1.200 mieszkańców 
Wuppertalu, a podobna ilość 
legniczan wyjeżdżała  
do Wuppertalu.” 

Legnica-Wuppertal
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Nasze miasto od wielu lat jest ulubionym plenerem filmowym dla polskich i zagranicznych twórców

Legnica jak Hollywood

Nelly Lenz, z domu Wolff, przeżyła obóz. 
Jest ciężko ranna i  ma okaleczoną twarz. 
Lene Winter, adwokat i  współpracownicz-
ka Jewish Agency, wiezie ją do Berlina. Po 
operacji, z  nową twarzą, rozpoczyna po-
szukiwania swojego męża, Johannesa. 

Nelly w końcu odnajduje Johannesa, 
ale on jej nie rozpoznaje. Mimo to na-
wiązuje z  nią znajomość. Widzi w  niej 
podobieństwa do „zmarłej” żony i  skła-
da jej propozycję. „Nieznajoma” kobieta 
ma odegrać rolę Nelly po to, żeby otrzy-
mać ogromny spadek, który odziedzi-
czyła po swojej rodzinie. Nelly zgadza 
się, staje się własnym sobowtórem. 
Chciałaby się dowiedzieć, czy Johannes 
kiedykolwiek ją kochał i czy ją zdradzał. 
Chce odzyskać utracone życie. Im bar-
dziej upodabnia się do „zmarłej”, tym 
bardziej rozpaczliwe i irytujące stają się 
relacje „byłych” małżonków.

Film „Phoenix” tworzą m.in.: reży-
ser - Christian Petzold, operator - Hans 
Fromm, scenograf - K.D. Gruber. W  ob-
sadzie m.in. : Nina Hoss, Ronald Zehrfeld 
i Nina Kunzendorf.

Można śmiało powiedzieć, że nie-
mieccy filmowcy upodobali sobie nasze 
miasto. Przed laty Legnica wcieliła się 
już trzykrotnie w  rolę Berlina. Na ulicy  
Roosevelta Maks Färberböck kręcił 
plenery do największej w  1997 r. nie-
mieckiej produkcji „Kobieta w  Berlinie”. 
W tym obrazie przejmującą rolę zagrała 
Nina Hoss. Także w 1997 roku w byłych 
zakładach mięsnych, na obrzeżach mia-
sta toczyło się filmowe życie mieszkań-
ców zrujnowanego, oczywiście Berlina. 
Przez cztery dni reżyser Friedmann 
Fromm kręcił zdjęcia do telewizyjnego 
filmu „Wilki”. Na legnickim dworcu zre-
alizowane zostały zdjęcia do biograficz-
nego filmu o Marcelim Reich – Ranickim 
„Moje życie” (reż. Dror Zahavi). 

W  Legnicy realizowany był klima-
tyczny film „Przebacz” w reżyserii Marka 
Stacharskiego. Nasze miasto jako plener 
filmowy upodobał sobie rodowity legni-
czanin – Waldemar Krzystek. Tu powstał 

jeden z  jego najgłośniejszych obrazów – 
„Mała Moskwa”. Film ten poza oczywisty-
mi walorami artystycznymi przyniósł duży 
rozgłos Legnicy. Wcześniej ten utalentowa-
ny reżyser realizował tutaj zdjęcia do filmu 
„ W  zawieszeniu”. Później była znakomita 
„Ballada o  Zakaczawiu” dla Teatru Telewi-
zji. I  wreszcie najnowszy film „Fotograf’, 
który wejdzie na ekrany w przyszłym roku. 
W  grudniu minionego roku powstawały 
też w Legnicy kadry do filmu „Jack Strong” 
w  reżyserii Władysława Pasikowskiego, 
opowiadającego dramatyczną historię puł-
kownika Ryszarda Kuklińskiego. 

Film „FOTOGRAF”  reż. Waldemar Krzystek

          Film „MAŁA MOSKWA”  reż. Waldemar Krzystek

Film „PHOENIX”  reż. Christian Petzold

Film „JACK STRONG”  reż. Władysław Pasikowski

Film „PHOENIX”  reż. Christian Petzold

Film „FOTOGRAF”  reż. Waldemar Krzystek (z lewej)

Na początku października Legnica po 
raz kolejny gościła filmowców. Nie-

miecka ekipa realizowała zdjęcia do filmu 
„Phoenix”, którego akcja toczy się w powo-
jennym Berlinie. Gwiazdą tego obrazu jest 
Nina Hoss, znana jako odtwórczyni głównej 
roli w głośnej produkcji  „Anonyma. Kobie-
ta w Berlinie”. Zdjęcia do tego filmu też były 
kręcone w Legnicy. 

Nasze miasto znowu zagrało rolę Berli-
na po zakończeniu wojny. Filmowcy zbu-
dowali ten fragment zniszczonego wojną 
miasta u zbiegu ulic Kartuskiej i Kamiennej 
oraz na ulicy Daszyńskiego. Na murach roz-
bieranych obecnie domów przy Kartuskiej 
i Kamiennej pracownicy ekipy filmowej na-
kleili plakaty poszukiwanych przez rodziny 
osób. Pojawiły się też napisy kredą.

Znacznie ciekawiej było jednak na ul. Da-
szyńskiego, w okolicach byłego kina „Kole-
jarz”. Stanęły tutaj stare samochody. Jeden 
z  nich, wrak, był podpalany przez filmow-
ców. Mieszkańcy przyglądali się ich pracy.

- W  naszym mieście powstało już sporo 
filmów – mówi jeden z  nich. – Znaczy to, 
że Legnica jest ciekawym miastem. Fajnie 
później obejrzeć taki film.

Dlaczego Niemcy wybrali Legnicę? – Szu-
kaliśmy takich miejsc, które są nadgryzione 
zębem czasu - mówi Jacek Gaczkowski z fir-
my Tempus Film – polskiego współprodu-
centa obrazu. – Dzięki uprzejmości pana 
prezydenta, który zgodził się na przełoże-
nie terminu rozbiórki tych budynków, mo-
gliśmy właśnie tutaj kręcić zdjęcia. Miasto 
ma serce dla filmowców. 

O  czym będzie ten film? Producent 
udostępnił nam krótki opis, który poniżej 
przedstawiamy. 

Film „FOTOGRAF”  reż. Waldemar Krzystek (z lewej)
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B ardzo obszerny był porządek obrad 
pierwszej po wakacjach, wrześniowej 

sesji Rady Miejskiej Legnicy (30 września br.). 
Rada przyjęła m.in.: informacje o korzystnym 
wykonaniu budżetu miasta za pierwsze pół-
rocze 2013 r. i kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej, a  także o działalności 

i wynikach spółek z udziałem Gminy w roku 
2012. Głosowano ponadto i debatowano nad 
22 projektami uchwał. 

Najważniejsze z nich, z punktu widzenia 
potrzeb miasta, zaproponował prezydent 
Tadeusz Krzakowski. Chodzi o  zmianę bu-
dżetu Legnicy na 2013 rok oraz o ściśle po-
wiązane z budżetem zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Rada zdecydowa-
ną większością głosów (21 i 22 głosy „za”) 
przyjęła te propozycje. 

Uchwalone zmiany pozwolą na zwięk-
szenie jeszcze w  tym roku nakładów i  wy-

datków głównie na inwestycje. Dodatkowe 
344 tys. zł trafi na trwający remont i rewita-
lizację Akademii Rycerskiej. Z 500 tysięcy do 
790 tysięcy zł wzrośnie pula tegorocznych 
nakładów na rewitalizację elewacji i  dachu 
budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mecha-
nicznych. Za 225 tys. zł Zarząd Gospodarki 

Mieszkaniowej dobuduje przewody wenty-
lacji grawitacyjnej w ok. 20 komunalnych ka-
mienicach, co zdecydowanie poprawi bez-
pieczeństwo ich mieszkańców. Dodatkowe 
ponad 48 tys. zł zasili nakłady przeznaczane 
na likwidację dzikich wysypisk na terenie 
miasta. O  dodatkowym wsparciu dla inwe-
stycji drogowych piszemy na str. 3.

Rajcy stwierdzili wygaśnięcie mandatu 
zmarłego niedawno radnego Krzysztofa 
Dybka. Rozszerzył się skład Komisji Rewi-
zyjnej RM. Spośród 24 głosujących 13 rad-
nych poparło wejście w  skład tej komisji 

radnego niezależnego Jana Kurowskie-
go. Rada odrzuciła natomiast z  porządku 
obrad projekty uchwał z  kandydaturami 
radnych Ewy Szymańskiej (PiS) i  Lesława 
Rozbaczyło (PO). 

Nie uzyskała poparcia Rady koncepcja 
PO obniżania już teraz opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. Wynik 
głosowania to 12:12. Warto przypomnieć 
w  tym miejscu, że prezydent wielokrotnie 
oświadczał już wcześniej, iż pragnie obni-
żyć stawki opłat śmieciowych, ale może to 
być możliwe najwcześniej w  początkach 
przyszłego roku, gdy zostaną już zbilan-
sowane realne wpływy z  opłat z  kosztami 
funkcjonowania nowego systemu gospo-
darki odpadami. Ponadto obecnie trwają 
prace nad nowelizacją ustawy śmieciowej, 
przez wielu uznawanej za bubel. 

Rada przyjęła zmianę regulaminu ko-
rzystania z  parków i  zieleńców w  mieście. 
Konsultowany wcześniej z  Miejską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego projekt 
uchwały przewiduje m.in. zakaz porusza-
nia się samochodami i quadami po terenie 
Lasku Złotoryjskiego, palenia tam ognisk, 
spożywania alkoholu i  wszelkiego zanie-
czyszczania terenu. 

Również 23 głosami przyjęty został po-
wiatowy program rozwoju pieczy zastęp-
czej dla Legnicy na lata 2013-2015. Rada 
nie przyjęła natomiast (9 głosów „za” przy-
jęciem, 10 przeciwnych, 4 wstrzymujące 
się) prezydenckiego projektu uchwały po-
wołującej nowy Dom Pomocy Społecznej 
na bazie dwóch już istniejących odrębnie. 
Uchwała, będąca skutkiem zalecenia po-
kontrolnego Wojewody Dolnośląskiego, 
miałaby wyłączyć dwa działające obecnie 
w  strukturach MOPS DPS-y (dla dorosłych 
i  dla dzieci) i  powołać jedną samodzielną 
jednostkę. Rada nie przyjęła również propo-
zycji radnego Skowrońskiego związanej ze 
zmianami opłat za usługi przewozowe MPK. 

Więcej pieniędzy na inwestycje 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

W ramach cyklu konsultacyjnego „Bli-
żej legniczan i ich spraw” prezydent 

Tadeusz Krzakowski spotkał się (24 wrze-
śnia) z  mieszkańcami rejonu Zakaczawia 
(od ul. Pobożnego do Moniuszki). Szósta 
w  tym roku debata odbyła się w  wypeł-
nionej po brzegi sali Szkoły Podstawowej 
nr 1 przy ul. Kamiennej. Dla mieszkańców 
była świetną okazją do porozmawiania 
o problemach dzielnicy, a także poznania 
spraw, którymi żyje całe miasto.

W  ponaddwugodzinnym spotkaniu 
uczestniczyło kilkudziesięciu mieszkańców. 
Obecni byli też zastępcy prezydenta, dy-
rektorzy wydziałów Urzędu Miasta, Zarządu 
Dróg Miejskich, Zarządu Gospodarki Miesz-
kaniowej, radni, komendant straży miej-
skiej i  policjanci. Podczas ubiegłorocznego 
spotkania (11września 2012) mieszkańcy tej 
dzielnicy zgłosili m.in. postulaty dotyczą-
ce usunięcia kolein w  rejonie ul. Kartuskiej 
i ustawienia tam barierek chroniących prze-
chodniów na chodnikach przed ochlapy-
waniem. Prezydent wyjaśnił, że realizacja 
pierwszego wniosku będzie możliwa przy 
przebudowie ul. Kartuskiej wraz ze skrzyżo-

waniem. Drugi postulat jest już spełniony. 
Mieszkańcy, zwłaszcza ul. Kartuskiej (14 

i 20), prosili także o wymianę rynien lub ich 
udrożnienie w  budynkach komunalnych. 
Rynny zostały udrożnione wraz z  naprawą 
dachu. Podobne prace wykonano też w 23 
innych kamienicach. Prezydent poinformo-

wał także o  szybkim usunięciu gruzu, o  co 
prosili mieszkańcy w rejonie ul. Czarnieckie-
go, oraz o zabezpieczeniu muru przy ul. H. 
Pobożnego. Przy tej ulicy, niestety, nie może 
zostać zbudowany parking, bo według obo-
wiązującego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego nie można go 
utworzyć na terenie zielonym. 

Bardzo ważnym tematem każdego spo-
tkania jest bezpieczeństwo. Mieszkańcy tej 
dzielnicy prosili o  zwiększenie liczby patroli 
i zwrócenie bacznej uwagi na okolice stołówki 
charytatywnej. Policjanci i Straż Miejska objęli 
nadzorem ten rejon, o czym świadczą liczby. 
W okresie od września 2012 do sierpnia 2013 
roku strażnicy miejscy interweniowali tu 227 
razy. Interwencje zakończyły sie: 167 poucze-
niami, 55 mandatami, na kwotę 5.570 zł i  5 
wnioskami do Sądu Rejonowego.

W  kolejnej części spotkania prezydent 
omówił zrealizowane oraz planowane w  Le-
gnicy inwestycje, m.in.: nowy Cmentarz Ko-
munalny w Jaszkowie, remont al. Piłsudskie-
go, ul. Libana, budowę ul. Środkowej, budowę 
oświetlenia na stadionie, remont wieży św. 
Jadwigi i  św. Piotra, budowę skateparku czy 
remont budynku Zespołu Szkół Elektryczno-
-Mechanicznych. Przy ul. Nadbrzeżnej, czyli 
w  rejonie, gdzie odbywało się to spotkanie 
konsultacyjne, w  miejsce betonowych słu-
pów ustawiono nowe latarnie, wraz z energo-
oszczędnym oświetleniem ledowym. 

Mieszkańcy tego rejonu miasta wykazali 
się dużą aktywnością przy składaniu pro-
pozycji do Legnickiego Budżetu Obywa-
telskiego. Zgłosili ich 8. Dotyczą budowy 
placów zabaw, zagospodarowania wnętrz 
podwórkowych czy budowy szachownicy. 
Które z nich zostaną wybrane, okaże się po 
głosowaniu mieszkańców, zaplanowanym 
od 14 do 21 października.  

Jak podczas każdego spotkania konsulta-
cyjnego w tym roku, omawiana była gospo-
darka odpadami komunalnymi. Prezydent 
poinformował, że według złożonych dekla-

racji Legnica liczy tylko 85 tysięcy mieszkań-
ców. Cały czas deklaracje są weryfikowane. 
Były np. przypadki zgłaszania, że w budynku 
mieszka 17 osób, ale po sprawdzeniu okazało 
sie, że jest ich 31. Z innej deklaracji wynikało, 
że w lokalu produkuje śmieci tylko jedna oso-
ba, podczas gdy faktycznie jest ich siedem. 
Prezydent kolejny raz zapowiedział, że gdy 
sytuacja się ustabilizuje, czyli będzie wia-
domo, na ile korzystne są wzajemne relacje 
wpływów z  opłat do ponoszonych kosztów, 
można będzie ewentualnie obniżyć stawki 
opłat śmieciowych. Nie wcześniej jednak, niż 
w początkowych miesiącach przyszłego roku. 

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy 
zgłaszali postulaty i dzielili się swoimi uwaga-
mi dotyczącymi życia miasta. Dla niektórych 
problemem są przeciekające dachy. Mówili 
o  tym mieszkańcy ul. Kartuskiej. Dyrektor 
ZGM zajmie się tymi sprawami jak najszybciej. 

Mieszkaniec ul. H. Pobożnego pytał, kiedy 
zostaną odnowione kolejne budynki w tej czę-
ści miasta. Rewitalizacja kamienic w rejonie ul. 
H. Pobożnego i B. Chrobrego z udziałem środ-
ków unijnych została zakończona. Ryszard 
Lisiecki, zastępca dyr. ZGM poinformował, że 
obecnie są remontowane trzy kamienice ko-
munalne za środki gminne. Pozostałe też zo-
staną odnowione w kolejnych latach.

Były też uwagi do funkcjonowania tzw. 
zielonej fali. Jeden z obecnych na spotkaniu 
mówił, że jadąc z  pracy w  Hucie Miedzi, za-
trzymuje się na wszystkich światłach, aż do 
ul. Drukarskiej. Prezydent poinformował, że 
ten problem zniknie, gdy zacznie w  mieście 
działać Zintegrowany System Zarządzania 
Ruchem. Ogłoszony jest przetarg na wyło-
nienie wykonawcy, który zbuduje ten system. 
Wszystkie zgłoszone uwagi i postulaty zosta-
ną rozpatrzone przez służby Urzędu Miasta. 

Mieszkańcy Legnicy mogą spotykać się w ważnych dla siebie sprawach z radnymi podczas 

pełnionych przez rajców dyżurów. Dyżury mają miejsce w Biurze Rady (UM, II piętro, pok. 225).  

Oto ich terminarz na najbliższy okres: Grażyna Pichla – 15 października, godz. 13-16, Anna  

Farmas-Czerwińska – 18 października, godz. 10-14, Paweł Frost – 22 października, godz. 13-16, 

Kazimierz Hałaszyński – 25 października, godz. 10-14, Tyberiusz Kowalczyk – 29 października, 

godz. 13-16, Lesław Rozbaczyło – 5 listopada, godz. 13-16, Jacek Kiełb – 8 listopada, godz. 10-14, 

Jan Kurowski - 12 listopada, godz. 13-16, Małgorzata Nowosielska – 15 listopada, godz. 10-14.

SPOTKANIA I DEBATY

Bliżej legniczan i ich spraw

Na Zakaczawiu chcą

Na następne spotkanie  
(15 października, godz. 17.00,  
I Liceum Ogólnokształcące,   
pl. Klasztorny 1) zaproszeni są 
mieszkańcy Centrum Staromiej-
skiego oraz Tarninowa.  
Przedstawiamy dzielnicowych  
z tego rejonu: 

st. sierż. Artur Koszycarz
tel. 76 876 18 21

st. sierż. Dawid Dubiński
tel. 76 876 18 19

remontu kamienic i większego bezpieczeństwa
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Taranka z generałem

Nasz miesięcznik rozpoczyna prezentację fragmentów bardzo interesujących artykułów, 
które w całości przeczytać można w 34 numerze „Szkiców Legnickich”. Poniżej fragment 
wspomnień legniczanina Franciszka Girsy, zatytułowanych „Od Ruskich do ruskich”

Rada Miejska uhonorowała przedwojennego nadburmistrza Legnicy

Do sklepu przy ulicy Chojnowskiej cho-
dziłem bardzo często, przeważnie za 

parę złotych albo przez mur łączący bu-
dynek ze sklepem i szkołą ukraińską. Przez 
ten mur ja i  inni Polacy wchodziliśmy. Na 
podwórzu tego sklepu, po lewej stronie 
budynku, był zrobiony z  takiego toporne-
go, nieciosanego drewna długi stół na 10 
metrów dla pijących piwo i  na przekąski. 
Nie wiedząc o  niczym, wszedłem do skle-
pu, porozglądałem się, co jest, i wyszedłem 
na zewnątrz, aby kupić piwo (miałem już 
skończone 18 lat). Kupiłem piwo i  posze-
dłem do tego stołu. Przy stole było kilku 
Rosjan w mundurach, byli i po cywilnemu. 
Nagle szum, wchodzi patrol, popatrzyli na 
pijących piwo i  poszli. Rosjanie pili piwo 
i przygryzali taranką - była to suszona i bar-
dzo słona ryba z gatunku bieługi. Po chwili 
jakby cała świta. Patrzę, a i generał Dubinin 
wśród nich. Stanął niedaleko mnie. Po chwi-
li Rosjanie przynoszą dla niego i dla siebie 

w kuflach piwo. Wypili trochę, spróbowali, 
jeden z  oficerów wyjmuje z  teczki taran-
kę i  podaje generałowi, a  on rozdziera ją 
wzdłuż na pół. Obdziera skórę wraz z  łu-
skami, drze na kawałeczki i  zaczyna jeść. 
W  przerwach rozmawiają. Zrozumiałem, 
że o  „achocie” (polowaniu). Nagle po-
patrzył w  moją stronę i  mówi: - „A  czto 
u  ciebia niet taranki?” (A  co, ty nie masz 
taranki?). Odpowiadam: - „Niet, gaspadin 
gienierał (Nie mam, Panie generale). 

Wówczas daje mi kawałek i mówi: - „Na 
ciebie! Kuszaj, a  i  ikry waźmi kusoczok” 
(Masz, jedz sobie, a i ikry masz kawałeczek). 
Wziąłem i odpowiedziałem: - „Bolszoje spa-
sibo! Gaspadin gienerał!” (Dziękuję bardzo! 
Panie generale!). Widziałem, że generał 
nieco był zaskoczony tym, że mówiłem „ga-
spadin” a nie „tawaryszcz”. Inni też dziwnie 
popatrzyli na mnie. Jak ja, Polak, mogłem 
mu powiedzieć „towarzyszu”? Ani ja, ani on 
nie byliśmy sobie towarzyszami.

Zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną – tak na kartach historii zapisał się król Kazimierz wielki.  
Ale swojego budowniczego-bohatera miała też przedwojenna legnica. Nadburmistrz Ottomar Oertel w 40 lat 
prowincjonalne miasteczko przeobraził w poważy ośrodek administracyjny, gospodarczy i kulturalny.

Kazimierz wielki z Liegnitz

HISTORIA

Portal historyczny Liegnitz.pl postanowił 
odświeżyć sylwetkę zapomnianego bo-

hatera miasta, składając wniosek o  nadanie 
jego imienia placowi Śląskiemu, sąsiadu-

jącemu z ulicą Oświęcimską. 23 lipca 
Rada Miejska przegłosowała uchwa-
łę w tej sprawie. Od niedawna o no-
wej nazwie placu informuje umiesz-

czona na nim tabliczka. Kim był 
Ottomar Oertel? Jak bardzo jego działalność 
wpłynęła na losy miasta? Warto przypomnieć 
postać, której wizjonerstwo i  konsekwencja 
w działaniu zadecydowały w znacznej mierze 
o dzisiejszym kształcie Legnicy.

Oertel urodził się 22 sierpnia 1840 r. 
w Osterfeld w Saksonii. Po ukończeniu 

gimnazjum w Naumburgu w 1859 r. rozpo-
czął studnia prawnicze na Uniwersytecie 
w Jenie. Po pierwszym roku przeniósł się do 
Halle, gdzie w  maju 1861 r. złożył pierwszy 
egzamin państwowy, by swe dalsze kroki 
skierować do sądu okręgowego w  Torgau. 
Stamtąd w 1862 r. zgłosił się na ochotnika do 
pułku turyngijskiego. Po pomyślnym zda-
niu egzaminu referendarskiego w  grudniu 
1863 r. trafił do Berlina, obejmując posadę 
referendarza sądu. Po awansie na aseso-
ra został skierowany do Berlina-Köpenick, 
gdzie podjął pracę w  zarządzie komunal-
nym. Jego zdolności organizacyjne doce-
niono już po pięciu latach pracy, wybierając 

zaledwie 28-letniego Oertela burmistrzem 
dzielnicy Köpenick. Jednak ambitny „samo-
rządowiec” nie zagrzał tam długo miejsca. 
Po trzech latach przeniósł się do Legnicy, 

w 1872 r. został jej burmi-
strzem, a  nominację na 
nadburmistrza odebrał 
z rąk wizytującego mia-
sto cesarza Wilhelma 
I w 1875 r. 

Nowy szef miasta 
szybko dał się po-

znać jako prawdziwy 
mąż stanu, dbający 
o  swoją małą ojczyznę 
jak o  własną rodzinę. 
Rozmach, ambicja i  de-
terminacja towarzyszy-
ły mu nie tylko w  życiu 
zawodowym. Razem 
z  żoną Betty Ohm mieli 
czternaścioro (!) dzieci. 
Oertel świetnie spraw-
dzał się, nie tylko będąc 
głową rodziny. W  roli 
„ojca” miasta działał rów-
nie rozważnie i odpowie-
dzialnie. Głównym zada-
niem, jakim się obarczył, 
było stworzenie „nowej 
Legnicy”, w  czym po-
magał mu miejski radca 
budowlany Paul Oehl-
mann. Ów prężny duet 

postawił na ekspansję budowlaną. Powstały 
nowe dzielnice, w tym między innymi Kartuzy 
czy ukochany przez Oertela Tarninów, gdzie 
mieszkał do końca życia przy ul. Mickiewicza. 
Od niedawna nieopodal rodzinnego domu 
ma swój plac. 

W  czasie jego rządów Legnica rozwinęła 
się z  prowincjonalnego miasteczka do 

miasta średniej wielkości o rosnącym znacze-
niu. Poprawił się stan oświaty, wybudowano 
kilkanaście szkół. Założono wodociągi i  ka-
nalizację, powstała miejska rzeźnia, oddano 
do użytku gmach magistratu, który do dziś 
jest siedzibą władz miasta. Dzięki licznym za-
łożeniom parkowym i  ogrodowym Legnica 
zyskała sławę „miasta ogrodów”, a kontrybu-
cje wojenne ułatwiły budowę kompleksu ko-
szarowego przy ul. Hutników. Coraz bardziej 
zauważalna obecność wojska, które szybko 
dostrzegło zalety geograficznego położenia 
miasta, odegrała istotną rolę w jego rozwoju 
demograficznym. W  trakcie czterdziesto-
letnich rządów Oertela liczba mieszkańców 
Legnicy wzrosła aż trzykrotnie (!) - z  23 tys. 
w 1870 r. do 69 tys. w 1910 r. W 1908 r. wybra-
no go dożywotnim nadburmistrzem Legnicy, 
a  w  1911 r. wróżniono tytułem honorowego 

obywatela Legnicy. Rok później ustąpił z funk-
cji. Zasłużoną emeryturą cieszył się zaledwie 
dwa lata. Zmarł 19 października 1914 r.

W setną rocznicę urodzin Oertela w „Lie-
gnitzer Tageblatt” ukazał się artykuł 

podsumowujący czas jego rządów. Czyta-
my w  nim, że uroczystości żałobne odbyły 
się cztery dni po śmierci w auli dzisiejszego 
I  Liceum Ogólnokształcącego, skąd przy 
odgłosach dzwonów, przyozdobionymi 
kwiatami ulicami miasta  na cmentarz ko-
munalny wyruszył wielotysięczny kondukt 
żałobny. „Moje serce zawsze będzie słuchać 
Legnicy” – cytował nadburmistrza autor, 
kończąc wspomnieniowy artykuł.

 ■ redakcja liegnitz.pl

Nieistniejący już nagrobek Ottomara Oertela i jego 
żony Betty Ohm na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej

Dr nauk prawnych Ottomar Oertel  
przez 40 lat był nadburmistrzem Legnicy

50 lat Henrykówki
Setki absolwentów i  gości uczestniczy-

ło w  pięknym jubileuszu 50–lecia powsta-
nia w  Legnicy Zespołu Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących. Ta zasłużona dla mia-
sta szkoła przez dziesięciolecia kształciła ka-
dry dla legnickiej huty i zakładów KGHM. 

W  uroczystościach jubileuszowych 
uczestniczył prezydent Tadeusz Krzakow-
ski, parlamentarzyści, radni, dyrektorzy in-
nych szkół i  oczywiście absolwenci, którzy 
przyjechali z różnych miejsc w kraju. Przez te 
dziesięciolecia mury szkoły opuściło tysiące 
absolwentów. Wielu z  nich zrobiło kariery 
nie tylko w przemyśle przetwórstwa miedzi.

Spotkanie jubileuszowe było wspania-
łą okazją do odnowienia i  podtrzymania 
kontaktów. Wspomnienia snuli nauczycie-
le i  absolwenci, z  których wielu, niestety, 
już odeszło. Na zakończenie imprezy był 
Bal Absolwenta, na którym wszyscy świet-
nie się bawili.

9 października 1963 roku powołano Zasadniczą Szkołę Zawodową 
dla Pracujących Huty Miedzi w Legnicy. Pierwsi absolwenci opuszczają 
jej mury trzy lata później. W  1964 r. powstaje Technikum Hutnicze.  
1 września 1979 roku Zespół Szkół Hutniczych przenosi się do nowego 
budynku przy ulicy Złotoryjskiej 144. 27 kwietnia 1984 roku szkole zostaje 
nadane imię księcia Henryka Pobożnego. Od 1 września 1997 roku 
placówka nosi nazwę Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
im. Henryka Pobożnego. 1 września 2013 roku powołano Technikum nr 3, 
kształcące w zawodach: technik spedytor, technik urządzeń i systemów 
energii odnawialnej, technik mechanik, technik organizacji reklamy, 
technik ochrony środowiska oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 4 
kształcącą w zawodzie ślusarza z kursami spawalniczymi. 
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W I LO im. Tadeusza Kościuszki w Legnicy 
powstał tryptyk „Bitwa legnicka 1241”.

Obraz składa się z  trzech części: Wyjazd 
Henryka Pobożnego na bitwę, Bitwa legnic-
ka, Wyjście Mongołów z obozu. Praca została 
wykonana farbami olejnymi i akrylowymi na 
drewnie bukowym, specjalnie przygotowa-
nym do tego celu. Realizacja plastyczna nie 
pretenduje do rangi dzieła o znaczeniu histo-

rycznym. Jest to pełna symboli interpretacja 
znanej bitwy, uważanej za jedną z  najważ-
niejszych w dziejach Europy.

W  stworzeniu tego całkowicie autorskie-
go dzieła brało udział 20 osób z klasy mate-
matyczno-fizycznej z  poszerzoną edukacją 
architektoniczną oraz zaprzyjaźnieni ucznio-
wie z  innych klas. Celem wspólnych działań 
i wielkiej zabawy w malowanie było zintegro-
wanie młodzieży wokół wielkiej historii mia-
sta. Uczniowie wcześniej uczyli się rysunku na 
lekcjach w szkole, mogli poznać tajniki przy-
gotowywania farb, tworzyli określone kom-
pozycje, właściwie przedstawiali światło na 
obrazie. Swoje umiejętności i zdolności mogli 

wykorzystać w  praktyce. Było to trudne za-
danie, ponieważ namalowanie rycerzy i koni 
w pełnym ruchu wymaga wielu umiejętności, 
talentu i wyobraźni. 

Tryptyk został przekazany w  darze dla 
szkoły podczas studniówki w 2013 roku. Dzie-
ło wielu młodych autorów i  ich opiekunów 
dowodzi, że w I LO nie tylko przygotowuje się 
uczniów do olimpiad, ale także stwarza moż-
liwości do rozwoju pasji i zainteresowań.

W ten nietuzinkowy projekt zaangażowali 
się liczni uczniowie i pedagodzy, m.in.: Nata-
lia Krzyszycha, Jan Dąbrowski, Michał Andrze-
jewski, Robert Wójcicki, Mirosława Lickiewicz, 
Janina Stasiak i Halina Tamioła. 

DATA NAZwA APTEKI ADRES APTEKI

17/18.10 „Słoneczna” ul. Przybosia 5

18/19.10 „Działkowa” ul. Złotoryjska 1/14

19/20.10 „DRIVE” ul. Chojnowska 41  GALERIA FERIO

20/21.10 „Apteka św. Marka” ul. Złotoryjska 30  GALERIA GWARNA

21/22.10 „Medyczne Abc” ul. Marsa 30  POLO MARKET

22/23.10 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

23/24.10 „jaśmin” ul. Słoneczna 2

24/25.10 „basztowa” ul. Chojnowska 13

25/26.10 „Remedium” ul. Chojnowska 13

26/27.10 „Arnica” ul. Jaworzyńska 5

27/28.10 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D

28/29.10 „Mak” ul. Witelona 14/1

29/30.10 „cefarm” ul. Izerska 35

30/31.10 „Niebo” ul. Chojnowska 13

31.10/01.11 „Melisa ul. Złotoryjska 1/14

01/02.11 „Przyjazna” ul. N.M.Panny 12

02/03.11 „Staromiejska” ul. Daszyńskiego 33

03/04.11 „Pod różą” ul. Przybosia 5

04/05.11 „Maxfarm Apteka” Al. Rzeczypospolitej 125

05/06.11 „Medyczne Abc” ul. Głogowska 62

06/07.11 „gwarna” ul. Pomorska 72

07/08.11 „Tarnina” ul. Okrzei 14 A

08/09.11 „libra” ul. Drukarska 29

09/10.11 „Farmacja Kolejowa” ul. Krótka 1

10/11.11 „Sano” ul. Jaworzyńska 5

11/12.11 „Melisa” ul. Piechoty 19 A

12/13.11 „Mak” ul. Pomorska 17

13/14.11 „Avena” ul. Chojnowska 41  GALERIA FERIO

14/15.11 „Vita- Plus” al. 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 SENIORA, STREFA MŁODYCH

Szkoła wielu talentów i możliwości

Żelazne gody Łucji i Antoniego
Łucja i  Antoni Karpowiczowie przeżyli ze 

sobą 65 lat. Poznali się na zabawie ta-
necznej. W 1948 roku wzięli ślub. - Żyjemy ze 
sobą w zgodzie, rozmawiamy. Jesteśmy sobą 
zauroczeni, bo to miłość od pierwszego wej-

rzenia – ot i cała filozofia udanego związku, 
uśmiecha się pan Antoni. 

Pani Łucja pochodzi z  Pomorza, jej mąż 
z  kresów. Powojenne losy rzuciły ich do Le-
gnicy. – Byłem na jakiejś potańcówce – wspo-
mina pan Antoni. – Siedzieliśmy przy stoli-
ku. I  zobaczyłem piękną dziewczynę, która 

wchodzi na salę. Pomyślałem, że ona jest dla 
mnie. Zaprosiłem do tańca i tak już pozostało. 
- Tańczą ze sobą do dziś – dorzuca zięć.  

Pan Antoni był krawcem. Na emeryturę 
przeszedł dopiero w  wieku 75 lat. Wyszkolił 
35 uczniów. Medali za pracę nie liczy. Pani 
Łucja zajmowała i zajmuje się domem, ogro-
dem. Do dzisiaj na miejscu nie usiedzi. Wy-
chowali dwie córki i syna. Mają liczne grono 
wnuków i prawnuków.

- Oby tak dalej było – mówi pan Antoni. – 
Przeżyliśmy wspaniały czas. Nigdy nie pod-
nosiliśmy na siebie rąk. Jesteśmy tradycyjną 
katolicką rodziną.

Państwo Karpowiczowie z okazji jubileuszu 
65–lecia pożycia małżeńskiego, czyli „żela-
znych godów”, zostali zaproszeni do Urzędu 
Stanu Cywilnego. Prezydent RP przyznał im 
medal za długoletnie pożycie małżeńskie. 

- Żelazne gody ostatni raz były u  nas ob-
chodzone 15 – lat temu – mówi Elżbieta  Łu-
kaszewicz, kierowniczka legnickiego Urzędu 
Stanu Cywilnego. – To dosyć rzadka uroczy-
stość. By przeżyć wspólnie tyle lat, trzeba 
wielkiej miłość i przyjaźni.

Pani Łucja i  pan Antoni mają już dobrze 
po osiemdziesiątce. Trzymają się krzepko. 

Za pięć lat kolejna rocznica, czyli kamienne 
gody, a za dziesięć - brylantowe.

- Oni bez siebie żyć nie potrafią – uśmie-
cha się córka, Elżbieta Jaworska. – Wszędzie 
zawsze razem, czy na działkę, czy na wczasy. 
Mają piękne życie. 
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO - WYBRANE IMPREZY NA PAŹDZIERNIK

KUlTURA • SZTUKA • MUZYKA

◊    legnicka jesień Miedziana 
Program dostępny na:  
www.legnica.eu
8-13 października,  
wtorek - niedziela
org. TML „Pro Legnica”

◊   legnicki Dzień Seniora 
W programie wykłady  
i praktyczne porady  
poświęcone zdrowiu  
i bezpieczństwu seniora. 
12 października, sobota,  
godz. 12.30-16.00 
LCK, Akademia Rycerska, wstęp 
wolny, org. LCK

◊   legnica jAZZ DAY  
Yvonne Sanchez & Pedro Tagliani
12 października, sobota,  
godz. 19.00
Kręgielnia Kometa, ul. Neptuna, 
bilety: 30, 40, 20 zł, org. LCK 

◊   jarmark Staroci  
13 października, niedziela, 
godz. 6.00-15.00
Rynek, wstęp wolny,  
org. TML „Pro Legnica”

◊   witelon Music Night 
Mike Russell feat.  
Kłos & Dąbrowski Project.
15 października, wtorek,  
godz. 18.00
Dom Studenta, ul. Mickiewicza, 
wstęp wolny, org. PWSZ

◊   wieczór mody i urody   
  „jesienna Pani” 
17 października, czwartek, 
godz. 16.00
SDK „Kopernik”, ul. Koziorożca, 
wstęp wolny, org. SDK „Kopernik”

◊   I Konferencja „współczesne  
  wyzwania ratownictwa   
  medycznego legnica 2013” 
18 października, piątek,  
godz. 8.30-14.00
PWSZ, ul. Sejmowa, wstęp wolny, 
org. PWSZ, Pogotowie Ratunkowe

◊   Muzyczna Bitwa   
  Radia wrocław 
Eliminacje regionalne. 
19 października, sobota,  
godz. 10.00
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska, 
wstęp wolny, org. Polskie Radio 
Wrocław, LCK

◊   IV Festiwal legnickich   
Organizacji Pozarządowych  
„FlOP ShOw” 
W programie m.in. parada  
ulicami miasta oraz prezentacja 
stoisk legnickich i dolnośląskich
organizacji pozarządowych. 
19 października, sobota,  
godz. 12.00-18.00
Rynek, ul. NMP, Galeria Piastów, 
wstęp wolny

◊   Koncert strefa de #110 
Wystąpią: REJESTRACJA  
(hc/punk - Toruń), ZWŁOKI  
(punk-rock - Wrocław), CITY
COMBAT (punk-rock - Wrocław).
19 października, sobota,  
godz. 19.00
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska, 
bilety - 15, 20 zł, org. LCK

◊   Turniej Szkół Podstawowych  
  „żyjmy zdrowo i bezpiecznie” 
23 października, środa,  
godz. 12.00
SSM, ul. Jordana, wstęp wolny, 
org. TPD

◊   Podsumowanie Rejonowego  
  Konkursu „Sprzątanie   
  to fajne zadanie” 
24 października, czwartek, 
godz. 16.00
MCK, ul. Mickiewicza, wstęp wolny, 
org. MCK

◊   czwartek Muzyczny   
  „concerto d’amore” 
Koncert uczestników  
X Seminarium Wykonawstwa  
Arii Starowłoskiej i Muzyki 
Dawnej.
24 października, czwartek,  
godz. 17.00
Muzeum Miedzi, wstęp wolny,  
org. Zespół Szkół Muzycznych

◊   Miejski Konkurs   
  Ortograficzny 
25 października, piątek,  
godz. 11.00
MCK, ul. Mickiewicza, wstęp wolny, 
org. MCK

◊   „Schizofrenia -   
  Otwórzcie drzwi” 
Konferencja Stowarzyszenia 
Inicjatyw Twórczych i Dolnoślą-
skiego Klastra Inicjatyw
Społecznych z okazji Dnia  
Solidarności z Osobami  
Chorującymi na Schizofrenię.
27 października, niedziela, 
godz. 15.00
Scena Gadzickiego (zaproszenia) 
wstęp wolny,  
org. Teatr im. H. Modrzejewskiej

◊   Konkurs Plastyczny „jak  
  wyobrażam sobie wspólny  
  pieniądz całego świata” 
29 października, wtorek, godz. 
14.00
SSM, ul. Jordana, wstęp wolny, org. 
TPD, Bank Zachodni

◊   Spotkanie Krajoznawcze 
Piotr Ziental „Czeskie Browary 
2013 - z rowerem w tle”.
30 października, środa,  
godz. 17.00
Restauracja „Rynek 10”,  
wstęp wolny, org. PTTK

 SPORT  •  TURYSTYKA 

◊   Turnieje Szachowe   
  SDK Atrium 
3 - 25 października,  
czwartek, piątek
DK „Atrium”, ul. Pomorska, wstęp 
wolny, org. SDK „Atrium”

◊   biegi z „Feniksem” 
2-30 października,  
środa, sobota

Park Miejski,boiska treningowe, 
wstęp wolny, org. KS „Feniks”

◊   Rajdy i wycieczki PTTK  
5 października (sobota) - XXIII 
Rajd Chełmy - Myślibórz, odpłat-
ność - 30, 25 zł; 19 października 
(sobota) - „Wycieczka z rodziną” 
- Zamek Kuks i okolice (Czechy), 
odpłatność - 67 zł
org. PTTK

◊   „żebyś biegał na cały rock” 
Otwarcie ścieżki biegowej  
w ramach akcji Radia Wrocław.
20 października, niedziela, 
godz. 11.00
Park Miejski, wstęp wolny,  
org. OSiR

◊   X Mistrzostwa Zagłębia   
  Miedziowego w Pływaniu 
26 października, sobota,  
godz. 10.00
basen Delfinek, ul. Polarna, wstęp 
wolny, org. KS Wankan Legnica

EDUKAcjA  •  NAUKA

◊   Otwarta Pracownia Sztuki 
2, 9, 23, 30 października,  
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.
3-28 października,  
pon. - piątek
wstęp wolny, org. LBP, szczegóły 
na: www.biblioteka.legnica.eu

◊   warsztaty Twórcze   
  w Klubie „Agatka” 
Otwarte spotkania  
dla dorosłych i młodzieży
4, 11, 18, 25, października, 
Klub Mieszkańców „Agatka”, 
wpisowe - 5, 7 zł,  
org. Klub Mieszkańców „Agatka”

◊   „cała Polska czyta dzieciom” 
16, 17, 22 października, środa, 
czwartek
Filie Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej, wstęp wolny, org. LBP

◊   Kluby czytelnicze   
  i warsztaty w Legnickiej   
  bibliotece Publicznej 
1-30 października, poniedzia-
łek - piątek, 
wstęp wolny, org. LBP

◊   „Moje małe muzykowanie” 
Spotkanie z pedagogiem muzyki 
Janem Plewczyńskim
2, 9, 16, 23 października,  
środa, godz. 10.00
Filie Legnickiej Biblioteki Publicz-
nej, wstęp wolny, org. LBP


