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Na początku grudnia w  legnickim Ratuszu odbyło się posie-
dzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Mia-
sta Legnicy, poświęcone przygotowaniom do sezonu zimowego. 
Uczestniczyli w nim m. in. przedstawiciele wydziałów Urzędu Mia-
sta, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Zarządu 
Dróg Miejskich, Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, LPGK, LPWiK, spółdzielni mieszka-
niowych, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Izby Wytrzeźwień, 
inspekcji budowlanej i  Caritas. Spotkaniu przewodniczył Prezy-
dent Legnicy Tadeusz Krzakowski.

Poruszano m. in. kwestie związane z zimowym utrzymaniem dróg, 
chodników i dachów budowli wielkopowierzchniowych, udzielaniem 
pomocy osobom bezdomnym i  rodzinom znajdującym się w  trud-
nych warunkach bytowych oraz stanem technicznym urządzeń ga-
zowych i  instalacji wentylacyjnych w  komunalnych i  spółdzielczych 
zasobach mieszkaniowych. 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich przedstawił plan zimowego 
utrzymania dróg i chodników, który będzie realizowany we współ-

pracy z LPKG i Zakładem Utrzymania Zieleni EKOLEG. Przedstawi-
ciele spółdzielni mieszkaniowych zapewnili, że jak co roku będą 
walczyć ze skutkami zimy m.in. poprzez likwidowanie gołoledzi, 
nawisów lodowych, odśnieżanie chodników czy uszczelnianie 
drzwi wejściowych do budynków. Przygotowany jest również pia-
sek do posypywania chodników.

Uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę szczególnego wyczu-
lenia w  okresie zimowym na problemy osób bezdomnych i  rodzin 
znajdujących się w  trudnych warunkach bytowych. Przedstawiciel 
MOPS omówił szeroki zakres pomocy udzielanej przez miasto tym 
grupom społecznym. Wsparcia bezdomnym udzielać będzie, podob-
nie jak w latach poprzednich, Izba Wytrzeźwień. Policja i Straż Miejska 
na bieżąco patrolują miasto, szczególnie baczną uwagę zwracając na 
miejsca, w których przebywać mogą osoby bezdomne.

Prezydent Tadeusz Krzakowski zalecił służbom dbałość o  to, by 
żadna osoba bezdomna czy pozbawiona opieki nie padła ofiarą wy-
chłodzenia organizmu. Zwracał uwagę na konieczność starannego 
odśnieżania chodników, przejść dla pieszych (również podziemnych 
i nadziemnych) oraz wielkopowierzchniowych dachów. Przypomniał 
o  obowiązkach spoczywających w  tym względzie na właścicielach 
i  zarządcach nieruchomości. Kontrolą i  egzekwowaniem przepisów 
stanowczo zajmie się Straż Miejska, która sprawdzi także, czy w pie-
cach nie są spalane niedozwolone substancje i materiały. Prezydent 
zalecił również, by wzmożoną opieką objęto bezdomne zwierzęta 
i przeanalizowano możliwości stworzenia w mieście tzw. ogrzewalni. 

centrum miejskiego monitoringu gotowe

Zaledwie 5 tygodni trwała zakończona ostatnio gruntowna 
przebudowa dachu budynku Straży Miejskiej przy al. Rzeczypo-
spolitej 3. Już wkrótce będzie tu ulokowane główne centrum sys-
temu miejskiego monitoringu wizyjnego. Dla sprawnego i  bez-
piecznego działania zaawansowanych technologicznie i  bardzo 
wrażliwych urządzeń konieczne było stworzenie jak najlepszych 
warunków. Całe poszycie dachu wymagało wymiany i ocieplenia.

Pracownicy legnickiej firmy PHU „Maxkol”, która wygrała prze-
targ, zakończyli wszystkie roboty budowlane, montażowe i insta-
lacyjne. Wartość wykonanych prac wyniosła 157 tys. zł. 

Ulica Kubusia puchatka w przebudowie

Ogłoszony przez Zarząd Dróg Miejskich przetarg na przebu-
dowę ul. Kubusia Puchatka wygrało Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej. Prace potrwają do świąt, a kosztować 
będą ok. 21 tys. zł. 

Ulica jest poszerzana na jej pieszo-jezdnym odcinku, prowa-
dzącym do przedszkola i Domu Pomocy Społecznej dla dzieci. 
Dzięki temu łatwiej będzie dojechać tam samochodem. Wzro-
śnie też bezpieczeństwo pieszych. Nawierzchnia ulicy wyłożona 
zostanie betonowymi płytami drogowymi i  ograniczona kra-
wężnikami. W innym miejscu ustawiona będzie uliczna latarnia. 
Prace wymagają usunięcia jednego drzewa, ale przeprowadzo-
ne zostaną w tym rejonie dodatkowe nasadzenia. 

Zarząd Dróg Miejskich prosi o  zachowanie w  sąsiedztwie 
robót szczególnej ostrożności, gdyż ulica nie jest zamknięta dla 
ruchu kołowego. 

Kolejny autobus dla MpK

W tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Le-
gnicy wzbogaciło się już o dwa nowoczesne, spełniające normy 
ekologiczne i przyjazne dla pasażerów autobusy Solaris Urbino 
12. Pierwszy, mogący przewieźć 99 osób – wyposażony m.in. w 
system liczenia pasażerów i gaszenia pożaru komunalna spółka 
kupiła w maju. Drugi, również marki Solaris Urbino 12, zaprezen-
towany został w autobusowej zajezdni 19 listopada. Nowy na-
bytek ma 12 metrów długości. Na przystankach może obniżać 
podwozie i dzięki specjalnej rampie umożliwia wjazd osobom 
na wózkach inwalidzkich. Mieści prawie setkę osób oraz wózek 
inwalidzki i wózek dziecięcy. Spełnia bardzo wysokie proekolo-
giczne normy niskiej emisji spalin. Dofinansowanie na te unowo-
cześniające tabor zakupy MPK otrzymało od miasta w ramach 
podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Obecnie spółka 
eksploatuje 62 autobusy.

– Te inwestycyjne zakupy dedykujemy pasażerom – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski. – Chcemy, żeby oferta nasze-
go przewoźnika była nowoczesna i atrakcyjna, by ułatwiała 
decyzje o przesiadaniu się z prywatnych aut do autobusów 
komunikacji publicznej. 

I znowu nadszedł czas, kiedy wszyscy wszystkim ślą życzenia. 
Są uśmiechnięci, mili, życzliwi dla siebie. W niepamięć puszczają 
urazy. Serca przepełnia im miłość i dobro. Są gotowi spragnionych 
napoić, a głodnych nakarmić. Bezdomnego przyjmują pod swój 
dach. Karpia kupują w sklepie tylko po to, by mu przywrócić wol-
ność, wypuszczając do Kaczawy.

To także czas podsumowań, bilansów i postanowień. Tych nowo-
rocznych. Co można sobie na nowy rozdział w kalendarzu postano-
wić? Prawie wszystko. Nawet to, że świąteczną, szlachetną obłudę 
praktykować będziemy przez cały rok. 

Zacznijmy od polityki. PiS postanawia, że nauczy się latać TUiteraz. 
PO postanawia zmniejszyć do kieszonkowych rozmiary bilbordów 

promujących działaczy i zlikwidować ważne spółki, żeby nie kusi-
ły partyjnych aktywistów. SLD zrezygnuje z gruszek rosnących na 
wierzbie i zastąpi je marychą uprawianą w szklarniach partii słynącej 
z ruchliwości. Bo nie ważne, jak kto kończy, ale jak zaczyna. Coś z życia 
społecznego. Wyznawcy ideologii gender postanawiają, że płeć ma 
na tyle charakter kulturowy, że mężczyźni mogą być mężczyznami. 
Ale bez przesady. Ekolodzy postanawiają wyłączyć wszystkie światła, 
choinki, lampki, girlandy, uwolnić renifery św. Mikołaja i zbudować fa-
brykę lodówek na Grenlandii. Pewien dziennikarz o czystym, nieuży-
wanym sumieniu postanawia pisać prawdę. I jeszcze coś osobistego. 
Postanawiam sobie, że nie będę dyskryminował krawatów.

Arkadiusz Rodak
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Projekt budżetu Legnicy  
na 2014 rok
Więcej wydatków na rozwój miasta. Aż 72 zadania inwestycyjne 

na łączną kwotę 52 mln 156 tys. zł. To o 10 mln więcej od inwe-
stycyjnego budżetu roku 2013. Na inwestycje drogowe zaplanowane 
zostało ok. 36,3 mln zł, natomiast łączne wydatki na inwestycje drogo-
we, remonty dróg, ich utrzymanie, oświetlenie i konserwację wyniosą 
również ok. 52 mln zł. Nie będzie podwyżek podatków lokalnych. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski zaprezentował (15 listopada) na 
konferencji prasowej założenia budżetu na rok 2014. Projekt został 
skierowany do Rady Miejskiej.

- To jest prorozwojowy i  optymalny dla mieszkańców budżet 
miasta – powiedział prezydent.- Przede wszystkim zapewnia jego 

rozwój i zwiększa znacznie wydatki inwestycyjne. Dobra informacja 
dla mieszkańców i przedsiębiorców jest taka, że nie będzie wzrostu 
podatków lokalnych, czyli od nieruchomości, środków transportu, 
opłaty targowej i za posiadanie psa. Zaplanowaliśmy pięcioprocento-
wą podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników administracyjno-ob-
sługowych miejskich instytucji. Zaproponowałem budżet racjonalny, 
stabilny, odpowiedzialny i  oparty na wskaźnikach definiowanych 

przez Ministerstwo Finansów – dodaje Tadeusz Krzakowski. – Gwa-
rantuje on wzrost jakości życia.

Przewidziane dochody miasta wyniosą według założeń projek-
tu 412 mln 75 tys. zł. Złożą się na nie dochody własne gminy, sub-
wencja z budżetu państwa, dofinansowanie w ramach projektów 
europejskich. Z UE otrzymamy około 14 mln zł. W przyszłym roku 
będzie realizowane 7 projektów dofinansowanych ze środków 
unijnych. Trzeba zwrócić uwagę, że dochody własne stanowią aż 
57 proc. udziału w dochodach budżetu, przy coraz mniejszych sub-
wencjach z budżetu państwa. 

Wyraźnie to widać w proporcji dochodów i wydatków gminy i po-
wiatu. Legnica jest miastem na prawach powiatu, czyli realizuje zada-
nia zarówno gminy, jak i powiatu. Planowane dochody gminy mają 
wynieść 296 mln zł, zaś powiatu 116. Projektowane wydatki  odpo-
wiednio - 273 mln zł (gmina) i 159 mln zł (powiat). I właśnie wydatki 
powiatu (głównie na szkoły ponadgimnazjalne) subsydiowane są 
z dochodów gminy.

Tadeusz Krzakowski proponuje 20 milionów więcej na inwestycje

Projektowane w przyszłorocznym budżecie wydatki wyniosą 431 
mln 845 tys. zł. Najwięcej kosztować będzie oświata i  wychowanie 
(155 mln zł), pomoc społeczna (74 mln zł) oraz transport (52 mln zł). 

Na inwestycje prezydent zaproponował w 2014 r. 52 mln 156 tys. zł. 
To o ponad 10 mln zł więcej niż w tegorocznym budżecie. Najwięcej pie-
niędzy, bo aż 70 procent przewidzianych jest na inwestycje drogowe. 
Są to m.in.:
•	 Przebudowa ul. Jaworzyńskiej 
•	 Przebudowa ul. Moniuszki 
•	 Przebudowa ulic Witelona i Skarbka
•	 Przebudowa zatok autobusowych wraz z wymianą nawierzchni 

jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego
•	 Uzbrojenie i budowa dróg w rejonie ulicy Jaworzyńskiej (wschod-

nie otoczenie osiedla Sienkiewicza) dla terenów produkcyjno - 
usługowych 

•	 Uzbrojenie i  budowa dróg w  rejonie ulicy Jaworzyńskiej i  ob-
wodnicy południowo-zachodniej dla inwestycyjnych terenów 
produkcyjno-usługowych

•	 Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i  trans-
portem publicznym 

•	 Budowa dróg dojazdowych wraz z  parkingiem w  rejonie ul. 
Klubowej

•	 Przebudowa ul. Galaktycznej 
•	 Przebudowa ul. Plutona
•	 Przebudowa ul. Skośnej w Legnicy
•	 Przebudowa al. Orła Białego w  ramach rewitalizacji parku 

Miejskiego 
W przyszłorocznym budżecie prezydent przewidział także środki 

na modernizację szkół, rewitalizację kolejnych kamienic w rejonie ulic: 
H. Pobożnego i B. Chrobrego. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, 
umieścił w projekcie budżetu zadania, które będą realizowane w ra-
mach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Wśród propozycji związanych z  remontem zabytków prezydent 
planuje przeznaczyć na remont sal w Akademii Rycerskiej 4 mln 650 
tys. zł. Rewitalizowany będzie budynek Zespołu Szkół Elektryczno-
-Mechanicznych. Ponadto, zgodnie z  zapowiedziami, zapisane są 
w  budżecie środki na zakup nowych autobusów, dofinansowanych 
przez UE. Z  myślą o  legniczanach, korzystających z  letniego wypo-
czynku, modernizowane będą odkryte baseny. Powstanie 7 nowych 
placów zabaw. W sumie w przyszłorocznym budżecie przewidziano 
do realizacji 72 zadania inwestycyjne. Warto przypomnieć, że zadania 
realizowane przez miasto zapisywane są z wyprzedzeniem w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej.

Niestety, miasto będzie musiało zapłacić większe tzw. Janosi-
kowe, czyli podatek płacony przez bogatsze samorządy biedniej-
szym. W tym roku opłata wyniesie około 285 tys. zł, a w przyszłym 
wzrośnie do miliona złotych.

- Zadania zapisane w budżecie są efektem dialogu społecznego, 
znalazły się w nim m.in. wnioski, które zgłaszali mieszkańcy podczas 
spotkań konsultacyjnych – dodaje prezydent. – Katalog zadań nie jest 
do końca zamknięty, bo środki, które np. zaoszczędzimy, mogą być 
przenoszone na kolejne inwestycje. 
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Razem zmieniamy miasto jaworzyńska idzie do przebudowy 
To jedna z  największych i  najważniej-

szych w  ostatnich latach inwestycji 
drogowych Legnicy. Jej oficjalna nazwa 
brzmi: „Modernizacja Trasy 2a w Legnicy 
celem poprawy jakości połączeń z Siecią 
TEN-T i dróg krajowych – przebudowa ul. 
Jaworzyńskiej”. Prezydent Tadeusz Krza-
kowski, zgodnie z wcześniejszą zapowie-
dzią, ogłosił przetarg na jej wykonanie. 
Ogłoszenie ukazało się, ze względu na 

wielkość i wartość tego zamówienia pu-
blicznego, w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, a  także na stronie interne-
towej Urzędu Miasta.

Zakres zadania obejmuje przebudowę 
ul. Jaworzyńskiej na odcinku od ul. Skarbka 
do ul. Borsuczej, czyli do Obwodnicy Za-
chodniej (ok. 2,5 km) oraz odcinek ul. Grab-
skiego od skrzyżowania z  ul. Jaworzyńską 
do ul. Wojska Polskiego (ok. 260 m). 

Ponad 2,5 km drogi, nowoczesne ronda, skrzyżowania, chodniki i ścieżki rowerowe, kanalizacja i oświetlenie. Czekają mieszkańcy, kierowcy 
i … archeolodzy

Pierwsza edycja LBO sprawdziła się i zakończyła sukcesem

- Dzięki państwa wielkiemu osobistemu 
zaangażowaniu, zainteresowaniu ze strony 
mieszkańców, a  także profesjonalizmowi 
i wysiłkowi organizacyjnemu służb Urzędu 
Miasta pierwsza edycja Legnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego sprawdziła się i  za-
kończyła sukcesem – powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski podczas spotkania (20 
listopada), na które zaproszeni zostali au-
torzy i  osoby współpracujące z  nimi przy 
tworzeniu wniosków inwestycyjnych, które 
zwyciężyły w  głosowaniu mieszkańców. 
Gratulując gościom sukcesu, prezydent 
podziękował za wyzwalanie energii legni-
czan, budowanie lokalnych więzi i obywa-
telskiej współodpowiedzialności. - Społecz-
na aktywność i własna siła przekonywania 
uczyniła z państwa liderów lokalnych spo-
łeczności – podkreślił. Zaprosił jednocze-
śnie twórców 15 zwycięskich projektów do 
aktywnego włączenia się, jako „inwestorzy 
zastępczy”, w  realizację inwestycji przewi-
dzianych już do wykonania w  ramach bu-
dżetu miasta na rok 2014. – Nie są to wielkie 

przedsięwzięcia, ale wpłyną na poprawę 
i  warunki otoczenia zgodnie z  oczekiwa-
niami i potrzebami lokalnych społeczności. 
Największą satysfakcją będzie widok inwe-
stycji już zrealizowanych. Pracę rozpoczę-
liśmy wspólnie, obdarzając się zaufaniem. 
Wspólnie ją również zakończymy. Zmie-
niajmy razem nasze miasto, by było jeszcze 
bardziej przyjazne dla mieszkańców - do-
dał prezydent. Wręczył również gościom 
okolicznościowe listy z podziękowaniami. 

Autorzy zwycięskich projektów zapo-
wiedzieli, że chętnie włączą się w cały pro-
ces przyszłorocznej realizacji inwestycji. 
A  jest on skomplikowany, poczynając od 
dokumentacji projektowej, poprzez wy-
bór wykonawców, nadzór - aż po roboty 
budowlane i  oddanie obiektów do użyt-
ku. Proponowali szersze upowszechnienie 
zasad stosowanych w  budżecie partycy-
pacyjnym. Mówili, że obecne pozytywne 
doświadczenia powinny zwiększyć skalę 
społecznego zaangażowania legniczan 
w LBO na kolejne lata. 

Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany m.in. do wykonania następujących robót: 

•	 przebudowa jezdni z nawierzchnią bitumiczną (Jaworzyńska) i z kostki grani-
towej (ul. Grabskiego),

•	 przebudowa ciągów pieszych i budowa ciągów rowerowych (nawierzchnia 
z kostki betonowej i granitowej),

•	 budowa zatok autobusowych o nawierzchni z betonu cementowego,
•	 budowa zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej,
•	 zagospodarowanie pasów zieleni,
•	 docelowa organizacja ruchu drogowego,
•	 budowa sieci oświetlenia ulicznego,
•	 budowa kanalizacji deszczowej (odwodnienie pasa drogowego),
•	 budowa kanalizacji dla szerokopasmowej sieci teleinformatycznej  

LEGMAN oraz kanału technologicznego,
•	 przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
•	 usunięcie kolizji z siecią gazową, ciepłowniczą, teletechniczną i teleinforma-

tyczną, a także z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi i sieciami wod-
no-kanalizacyjnymi.

Wykonawca inwestycji będzie zobo-
wiązany zakończyć ją najpóźniej do 30 
maja 2017 roku. Jednak skrzyżowanie ul. 
Jaworzyńskiej z  ul. Skarbka powinno być 
gotowe do końca czerwca 2014 roku, zaś 
skrzyżowanie Jaworzyńskiej z Grabskiego 
– do 22 grudnia 2014 roku. Oba te skrzyżo-
wania ściśle związane są z realizacją zinte-
growanego systemu zarządzania ruchem 
i transportem publicznym w mieście, któ-
ry współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej. 

Zwycięży propozycja najkorzystniejsza 
dla miasta finansowo, która jednocześnie 
zapewni odpowiednio długi, ale nie krót-
szy od 5 lat, okres gwarancji. Wszystkie 
zainteresowane firmy mogą składać oferty 
w Urzędzie Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 
pokój nr 208 nie później, niż do 27 grudnia 
2013 r. do godziny 10.00. Szczegóły zamó-
wienia dostępne są na stronie Urzędu Mia-
sta Legnicy www.legnica.eu w  zakładce 
Zamówienia publiczne. 

jaka ma być jaworzyńska?

Zadanie zostało podzielone na etapy re-
alizacyjne w taki sposób, by z ruchu mogły 
być wyłączane jedynie pewne odcinki Ja-
worzyńskiej. Również dzięki przygotowy-

wanym objazdom ta bardzo ważna arteria 
nie będzie całkowicie wyłączana z ruchu. 

W  trakcie przebudowy powstaną dwa 
ronda, na skrzyżowaniach Jaworzyń-
skiej z  ulicami Andersa, Chłapowskiego 
i  Traugutta oraz na skrzyżowaniu z  Rataja 
i  Oświęcimską. Pozostałe skrzyżowania 
będą wyposażone w  dodatkowe pasy do 
tzw. lewoskrętów. Te rozwiązania, jak rów-
nież konstrukcja nawierzchni o odpowied-
niej trwałości i  nośności, mają zapewnić 
płynność, komfort i bezpieczeństwo ruchu 
wszystkim użytkownikom. Przebudowa 
Jaworzyńskiej ma również istotny związek 
z  podniesieniem atrakcyjności miejskich 
terenów inwestycyjnych położonych w  jej 
bliskim sąsiedztwie (np. rejon ulic Myśliw-
skiej, Boiskowej czy Handlowej). 

Wzdłuż ulicy powstaną zatoki postojo-
we i  przystanki autobusowe z  zatokami, 
a także obustronne chodniki i oświetlenie. 
Obsługę poszczególnych posesji zapew-
nią zjazdy. Na odcinku od Grabskiego do 
Obwodnicy Zachodniej, w  powiązaniu ze 
Zbiorczą Drogą Południową, zbudowane 
będą ścieżki rowerowe. Tam, gdzie pozwo-
lą na to warunki, ciągi rowerowe mają być 
oddzielone od chodników pasami zieleni. 

Ulica Jaworzyńska na odcinku od 
Skarbka do Grabskiego oraz ulica Grab-

skiego położone są na terenie zabytko-
wego, miejskiego zespołu budowlanego 
dzielnicy Tarninów, wpisanego do rejestru 
zabytków. Dlatego w  trakcie prac ziem-
nych w tym rejonie gmina zapewni nadzór 
archeologiczny. 

INWESTYCJE

Ulice Witelona i Skarbka będą przebudowane
Ogłoszony został przetarg na przebudo-

wę ulic Witelona i  Skarbka. Ulica Wite-
lona ma zostać wyremontowana na odcinku 
od przejścia dla pieszych przy placu Wilsona 
do ul. Skarbka. Ta zaś - do skrzyżowania z ul. 
Jaworzyńską. Również na jej przebudowę 
ogłoszony został przetarg. 

To bardzo ważna inwestycja dla legnic-
kiego układu komunikacyjnego. - Remont 
tych ulic stanowi logiczną kontynuację 
zrealizowanych w minionym roku inwesty-
cji – przebudowy ul. Libana i placu Wilsona 
– podkreśla prezydent Tadeusz Krzakowski. 

- Pragniemy osiągnąć większą płynność ru-
chu i bezpieczeństwo jazdy.

Zakres robót obejmie przebudowę 
nawierzchni jezdni. Prace te będą pole-
gały na sfrezowaniu wierzchniej warstwy 
i  wzmocnieniu konstrukcji. Rozbudowa-
na zostanie zatoka autobusowa przy ul. 
Skarbka (po stronie południowej, od ul. 
Mickiewicza), zmodernizowana także zo-
stanie zatoka przy ul. Witelona (obok byłej 
szkoły medycznej). Z kolei przystanek przy 
ul. Witelona (od strony al. Orła Białego) 
zostanie zlikwidowany. Linie autobusowe 

przeniesione zostały bowiem na przysta-
nek przy ul. Wrocławskiej. 

W  ramach tej inwestycji zamontowane 
będą także bariery energochłonne na pasie 
rozdzielającym jezdnie, ułożona zostanie 
kanalizacja teletechniczna oraz uregulowa-
ne studnie, skrzynki gazowe, wodociągo-
we i inne. Kolorystycznie wyeksponowane 
będzie przejście nadziemne dla pieszych 
przy ul. Młynarskiej.

Termin zakończenia przebudowy ulic 
Witelona i  Skarbka wyznaczono na 25 
sierpnia 2014 r. 
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Rusza budowa systemu  
zarządzania ruchem
Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął 9 

grudnia br. przetarg na budowę zinte-
growanego systemu zarządzania ruchem 
i  transportem publicznym w  Legnicy. Spo-
śród 12 ofert zamawiający odrzucił 5 (jedna 
nie spełniała wymogów, 4 zostały wycofane 
przez zgłaszających). 

Analizując pozostałe 7 ważnych propo-
zycji, wybrano najkorzystniejszą dla miasta. 
Wykonawcą systemu w formule „zaprojektuj 
i wybuduj” będzie konsorcjum firm: Integra-
ted Solutions sp. z o. o. z Warszawy, Teleko-
munikacja Polska SA z Warszawy oraz Koma 
Nord sp. z  o. o. z  Gdyni. Zaproponowana 
przez zwycięzcę cena wynosi 18.069.654,09 
zł brutto. Zadanie ma być zrealizowane 
w całości do 30 kwietnia 2015 roku. 

Już w 2012 roku Centrum Unijnych Pro-

jektów Transportowych, działające przy 
Ministerstwie Transportu, Budownictwa 
i  Gospodarki Morskiej, przyznało Legnicy 
dofinansowanie do realizacji tego przed-
sięwzięcia. Dotacja pozyskana z Unii Euro-
pejskiej stanowi do 85 proc. jego wartości. 
Pozostałe wydatki zostaną pokryte z  bu-
dżetu miasta.

Legnicki projekt spotkał się z  uznaniem 
Forum Innowacji Transportowych w  Krako-
wie, które wyróżniło go „Nagrodą Innowacyj-
ności w Transporcie 2012”. Pracowali nad nim 
specjaliści z ratuszowego Wydziału Rozwoju 
Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich. 

System pozwoli na automatyczną analizę 
oraz regulację ruchu pojazdów w  mieście. 
Detektory ruchu wraz z monitoringiem na 43 
strategicznych skrzyżowaniach za pomocą 

sieci światłowodowych i radiowych informo-
wać będą centrum o  wszelkich zdarzeniach 
drogowych. To centrum określać będzie na-
tychmiastowe zastosowanie optymalnych 
rozwiązań. Bramy nad skrzyżowaniami za-
opatrzone zostaną w wizualne elektroniczne 
systemy informacji dla kierowców. Będą rów-
nież podsystemy realizujące priorytety dla 
transportu publicznego i  pojazdów specjal-
nych oraz takie, które chroniąc nawierzchnię 
ulic, wykryją przeciążane ładunkiem samo-
chody. Na wybranych przystankach auto-
busowych pojawią się elektroniczne tablice 
informacyjne dla oczekujących pasażerów. 
To tylko niektóre z elementów i funkcji, jakie 
wypełniać będzie system służący poprawie 
bezpieczeństwa oraz płynności ruchu drogo-
wego w naszym mieście. 

lpGK buduje sortownię

W październiku Legnickie Przedsię-
biorstwo Gospodarki Komunalnej 

rozpoczęło budowę sortowni odpadów. 
Kończą się już roboty ziemne, doprowa-
dzono instalację energetyczną i  wodno-
-kanalizacyjną. Wkrótce rozpocznie się 
stawianie fundamentów hali. Tę nową 
inwestycję wizytował ostatnio Prezydent 
Tadeusz Krzakowski.

- To kolejne, bardzo ważne dla miasta 
przedsięwzięcie proekologiczne. Dosko-
nale wpisuje się ono w  nowy system go-
spodarowania odpadami komunalnymi, za 
którego sprawne funkcjonowanie odpo-
wiada właśnie LPGK. Ważny jest też aspekt 

społeczny, bo powstaną tu nowe miejsca 
pracy – powiedział prezydent. 

Sortownia o powierzchni ponad 2,5 tys. 
m2 powstaje na Składowisku Odpadów Ko-
munalnych przy ul. Rzeszotarskiej, które 
w minionym roku uzyskało status regional-
nej instalacji odpadów komunalnych (RI-
POK). LPGK zdobyło na realizację projektu 4 
mln 740 tys. zł unijnej dotacji. Koszt całej in-
westycji wyniesie 9 mln 170 tys. zł. - Po roz-
ruchu, który ma nastąpić wiosną przyszłe-
go roku, sortownia zajmie się ostateczną 
segregacją śmieci, które wcześniej zostały 
selektywnie zebrane przez mieszkańców 
- przypomina Józef Wasinkiewicz, prezes 

LPGK. - Jej zdolność przerobowa wyniesie 
10.500 ton rocznie.

Odpady, które tu trafią, będą rozdzielane 
na surowce wtórne, jak np. szkło, papier, tek-
tura czy tworzywa sztuczne. Tak wyselekcjo-
nowane przeznaczone zostaną na sprzedaż. 
Proces segregacji będzie w  znacznym stop-
niu zautomatyzowany, ale m.in. do obsługi 
urządzeń potrzebni będą pracownicy. Dzięki 
sortowni mniej odpadów trafi na składowi-
sko. Kolejna korzyść z inwestycji to uzyskanie 
przez gminę odpowiednich poziomów re-
cyklingu, zgodnie z  normami unijnymi, któ-
rych niedotrzymanie grozi karami. Legnickie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, 
które jest właścicielem składowiska przy 
ul. Rzeszotarskiej, od lat inwestuje znaczne 
środki w nowoczesne technologie i sprzęt, by 
sprostać najwyższym normom ochrony śro-
dowiska oraz krajowym i  europejskim stan-
dardom gospodarki odpadami. Dzięki temu 
składowisko stało się jednym z najnowocze-
śniejszych nie tylko w regionie. 

Warto przypomnieć, że w  2010 r. na 
składowisku powstała nowoczesna i  pro-
ekologiczna kompostownia. Jej koszt wraz 
z  maszynami wyniósł ponad 11,3 mln zł. 
W  październiku minionego roku otwarto 
magazyn selektywnej zbiórki takich odpa-
dów, jak baterie oraz zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny. Inwestycja finanso-
wana przez LPGK kosztowała ok. 600 tys. zł. 
Spółka rozpocznie niebawem kolejne bar-
dzo ważne dla środowiska przedsięwzięcia. 
Na składowisku powstanie Stacja Kruszenia 
Odpadów Budowlanych i  Rozbiórkowych. 
W  ramach modernizacji kompostowni 
zostaną wzniesione trzy hale dla sześciu 
pryzm kompostowych. Zainstaluje się też 
biofiltry do oczyszczania powietrza i  neu-
tralizowania przykrych zapachów.

ODPADY PO NOWEMU

Nawierzchnia z kostki na jezdni i chodni-
kach, nowe parkingi – tak wygląda teraz uli-
ca Pomorska. Właśnie zakończył się remont 
odcinka od ul. Tatrzańskiej do Warmińskiej. 
Przebudowa Pomorskiej na tym odcinku 
objęła wymianę nawierzchni z asfaltowej na 
brukową, wymianę kanalizacji deszczowej 
oraz budowę chodnika. 

Korzystna cena zaproponowana w prze-
targu przez wykonawcę pozwoliła na roz-
szerzenie tej inwestycji. Dodatkowo więc 
na odnodze ulicy Pomorskiej również wy-
kładana jest nowa nawierzchnia brukowa 
jezdni i  chodników oraz na deptaku obok 
osiedlowego marketu. Roboty zbliżają się 
już do końca. Przypomnijmy, że przetarg na 

te prace wygrało legnickie konsorcjum firm: 
Drogowo Inżynieryjna „STOP” (lider) i SAN-
LEG (partner). 

Bardzo zaawansowane są także prace 
na kolejnym etapie przebudowy ul. Pomor-
skiej od skrzyżowania z  ul. Warmińską do 
Łowickiej. Koszt tej inwestycji to około 717 
tys. zł. brutto. Jest ona realizowana dzięki 
zmianom budżetu na 2013 rok zapropono-
wanym przez prezydenta.

Prace obejmują wymianę zniszczonej 
nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową, 
położenie nowego chodnika, wymianę czę-
ści kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 
parkingu przed domem kultury „Atrium”. 
Przetarg na te prace wygrała legnicka firma 
Budromos, która przedstawiła najkorzyst-
niejszą ofertę. Zakończenie prac planowane 
jest jeszcze w tym roku. 

Na terenie dawnego zaplecza gospo-
darczego i ogrodniczego palmiarni w parku 
Miejskim budowana jest bażanciarnia wraz 
z kompleksem rekreacyjno-edukacyjnym.

- Palmiarnia i  jej sąsiedztwo jest dosko-
nałym miejscem do prowadzenia eduka-

cji ekologicznej – mówi Henryka Zdziech, 
ogrodnik miejski.

Atrakcją dla odwiedzających ten budo-
wany właśnie kompleks będą woliery z ba-
żantami i  egzotycznymi kurami. Powstaną 
tu też ogrody tematyczne i  altana, gdzie 
będzie można odpocząć i  prowadzić zaję-
cia. W  ogrodzie umiejętności dzieci będą 
mogły same posiać nasionka np. rzodkiew-
ki, pietruszki, marchewki czy kwiatów raba-
towych, a  następnie zadbać o  swoją upra-
wę. Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy 
będą mogli dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy z dziedziny ogrodnictwa.

Instalując bażanciarnię na posesji pal-
miarni, symbolicznie nawiązano do tradycji. 
Już w ubiegłym wieku w jej pobliżu była za-
groda z danielami. Koszt tej inwestycji szaco-
wany jest na ok. 240 tys. zł. Zakończenie prac 
przewidziano na wiosnę przyszłego roku. 

Ulica Pomorska jak nowa

W parku zamieszkają bażanty
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Karty z kalendarza

K alendarz miejski, który będzie odmierzać 
nam czas w  roku 2014, powstał jako je-

den z elementów składowych projektu „Przy-
rodnicza ścieżka edukacyjna w zabytkowym 
Parku Miejskim w Legnicy”. Nosi tytuł „Park. 
Zniszczony, lecz niepokonany”. Te słowa od-
dają ideę, jaka przyświecała jego twórcom. 
Zafascynowani historią i restytucją legnickie-
go parku, ukazują w  malarski wręcz sposób 
zmiany, jakie się tu dokonały w ciągu czterech 
lat od czasu pamiętnego huraganu. 23 lipca 
2009 roku nasz park, będący dumą legniczan, 
właściwie przestał istnieć w  kształcie, któ-
ry znaliśmy od pokoleń, który ukochaliśmy. 
Wiele tygodni trwało usuwanie katastrofal-
nych skutków huraganu. Od początku w akcji 
odbudowy spontanicznie brało udział wielu 
mieszkańców, firmy, instytucje, organizacje, 
stowarzyszenia. Z  pomocą przyszli strażacy 
z Dolnego Śląska. Wsparcia udzieliły władze 
Lubina, Głogowa i  Wrocławia. Legniczanie 
dali wówczas najwyższej próby dowód miło-
ści do miasta. Wspaniałym tego przejawem 
był udział ogromnej, dwutysięcznej rzeszy 
mieszkańców w społecznym porządkowaniu 

parku. Ucierpiał wspaniały starodrzew, ucier-
piały ptaki i mieszkające tu zwierzęta. 

Dzisiaj park znowu jest młody. Znowu 
tętni życiem. Nasze pokolenie przekazuje 
to dziedzictwo kolejnym. Na wspaniałych 
fotogramach poszczególnych miesięcy 
widzimy zarówno parkową przyrodę już 
odbudowaną, jak i  wiekowych świadków 
czasów świetności, zniszczeń i odrodzenia. 

W roku 2014, którego upływ odmierzać 
ma nasz kalendarz, będziemy kontynu-
ować przebudowę nawierzchni alei Orła 
Białego, modernizować parkowe oświetle-
nie, wzbogacać małą architekturę i  enkla-
wy wypoczynkowe. Powstanie bażanciar-
nia. Powstaną zdroje wodne, czyli drobne 
ujęcia wody pitnej zarówno dla spragnio-
nych spacerowiczów, jak i ptaków. To tylko 
niektóre z prac do wykonania. 

Nasz kalendarz ukazuje zwycięstwo wia-
ry, nadziei i pracy nad zwątpieniem. Niech 
taki będzie ten rok dla nas wszystkich. 

 ■ Słowa prezydenta Tadeusza Krzakowskiego ze 
wstępu do kalendarza. Proj. kalendarza  

KZS Studio, zdj. Krzysztof Zając 

Park. Zniszczony, lecz niepokonany

na rok 2014
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Legnica Samorządowym
Liderem Edukacji
W końcu listopada w auli Collegium No-

vum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w  Krakowie odbyła się uroczysta gala pod-
sumowująca tegoroczną edycję Ogólnopol-
skiego Programu Certyfikacji Gmin i  Powia-
tów Rzeczypospolitej Polskiej „Samorządowy 
Lider Edukacji”. Certyfikaty trafiły do elitarne-
go grona 52 gmin i  powiatów, które w  opi-
nii ekspertów wyróżniają się osiągnięciami 
w dziedzinie rozwoju oświaty, propagowaniu 
wysokich standardów edukacyjnych i budo-
waniu podstaw gospodarki wiedzy na pozio-
mie lokalnym. Po raz pierwszy w programie 
wzięła udział Legnica. Wysoką jakość oświaty 
w naszym mieście potwierdza certyfikat ode-
brany w imieniu prezydenta miasta przez Do-
rotę Purgal, jego zastępczynię. 

Program „Samorządowy Lider Edukacji” 
realizowany jest od 2011 roku przez Funda-
cję Rozwoju Edukacji i  Szkolnictwa Wyższe-
go oraz Agencję PRC. 

Honorowy patronat nad projektem sprawuje 
prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamen-
tu Europejskiego w latach 2009-2012. Celem 
Programu jest identyfikowanie i promowanie 
jednostek samorządu terytorialnego podej-
mujących wartościowe inicjatywy w dziedzi-
nie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a tak-
że podnoszenie jakości działań samorządów 
w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. 

Program „Samorządowy Lider Edukacji” 
ma charakter akredytacji środowiskowej. 
Komisja ekspertów, pod kierunkiem prof. Da-
riusza Rotta, członka prezydium Rady Głów-
nej Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, złożona 
z  naukowców reprezentujących najlepsze 
polskie uczelnie dokonuje oceny działań sa-
morządów w sferze zarządzania oświatą. Sa-
morządy, które spełniają określone regulami-
nem kryteria i uzyskują pozytywną recenzję 

ekspertów, wyróżniane 
są certyfikatem i tytułem 
„Samorządowego Lide-
ra Edukacji”. 

Legnica zalicza się 
do najważniejszych 
w  regionie ośrodków 
edukacyjnych, a  jej 
baza  oświatowa na-
leży do najlepszych 
na Dolnym Śląsku, 
również pod wzglę-
dem nowoczesności 
i  funkcjonalności. 
Do legnickich szkół 
i  innych placó-
wek oświatowych 
uczęszcza około 
20 tysięcy dzie-
ci, młodzieży 
i  dorosłych słu-
chaczy. Kształci 
ich blisko 1.900 
nauczycieli. Na 
zadania oświa-
towe w Legnicy 
przeznaczana 
jest największa 
część budże-
tu (44 proc.). 
Nakłady za-
p l a n ow a n e 
na rok 2013 
wynoszą bli-
sko 172 mln 
zł. Niestety, 
na pokrycie 
kosztów nie 
wystarcza 

sama subwencja oświatowa, pochodząca 
z budżetu państwa. Jest ona zbyt niska. Dla-
tego konieczne jest dofinansowanie zadań 
edukacyjno-wychowawczych pieniędzmi 
z  dochodów własnych gminy. W  tym roku 
kwota ta przekracza 51 milionów. Miasto ma 
jednocześnie ustawowy obowiązek doto-
wania niepublicznego, prywatnego sektora 
oświaty. Na ten cel trzeba przeznaczać rocz-

nie ok. 10 proc. ogółu wydatków edukacyjno-
-wychowawczych. 

W przyjętym ostatnio przez Radę Miejską 
sprawozdaniu oświatowym za rok 2012/2013 
stwierdzono, że Legnica dysponuje wystar-
czającą i zmodernizowaną bazą dydaktyczną 
dla potrzeb kształcenia ogólnego i zawodo-
wego. Stan techniczny i  funkcjonalność bu-
dynków oświatowych oraz urządzeń sporto-
wo-rekreacyjnych uznać należy za dobry, co 
jest efektem dużej dbałości ze strony kadry 
oświatowej oraz stałych, znacznych nakła-
dów finansowych ponoszonych na edukacje 
przez miasto od wielu lat. 

PARTNERZY

Drohobycz poprosił o wsparcie  
dla europejskich dążeń Ukraińców
Mer Drohobycza, partnerskiego miasta 

Legnicy, Oleksij Radzijewski, przesłał 
na ręce Prezydenta Legnicy list nawiązu-
jący do obecnych wydarzeń na Ukrainie. 
W  imieniu Rady Miejskiej i  mieszkańców 
Drohobycza poprosił Tadeusza Krzakow-
skiego, by wystąpił do naszych europar-
lamentarzystów o  wsparcie dla pragnień 
Ukrainy zawarcia umowy stowarzyszenio-
wej z Unią Europejską. Wyraził też przeko-
nanie, że obecność Ukrainy we Wspólnocie 
Europejskiej rozwinie partnerskie relacje 
i  pozwoli przejmować najlepsze doświad-
czenia miast partnerskich.

Prezydent Tadeusz Krzakowski, popie-
rając stanowisko partnerskiego miasta, 
z  którym Legnicę od 14 lat łączą więzy 
udanej współpracy, oraz obywateli Ukra-
iny, wysłał list do posłów Parlamentu Euro-
pejskiego, reprezentujących nasz region. 
Czytamy w nim:

Władze Drohobycza na Ukrainie, partnerskiego miasta Legnicy, zwróciły 

się w imieniu własnym i mieszkańców o poparcie przez eurodeputowanych na-

szego regionu ich dążeń i pragnień związanych z przystąpieniem Ukrainy do 

rodziny państw Unii Europejskiej. Bardzo liczą na solidarne wsparcie Polaków 

dla procesu stowarzyszeniowego. 

Jako Prezydent Legnicy i adresat tej prośby szczerze ją popieram, licząc 

bardzo na Państwa wsparcie dla europejskich dążeń naszych przyjaciół na 

Ukrainie. Ufam, że zechcą je Państwo wyrazić zarówno w swych aktywnych 

działaniach na forum Parlamentu Europejskiego, jak i w słowach poparcia, 

kierowanych do władz Ukrainy.

7 grudnia 2013 r. w Rynku odbył się wiec poparcia 
europejskich aspiracji Ukraińców
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Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej 
(25 listopada br.) radni przyjęli szereg 

ważnych dla miasta uchwał. Zapoznali się 
również , m.in. z informacją o stanie realizacji 
zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013. 
Kolejny już raz odrzucony został przez Radę 
projekt uchwały jednego z radnych, forsują-
cy już teraz obniżkę stawek opłat za odbiór 
i  zagospodarowanie odpadów komunal-
nych. Kilka dni wcześniej, nie pierwszy już raz, 
prezydent Tadeusz Krzakowski odnosił się 
do tego rodzaju przedwczesnych koncepcji. 
Podkreślił, że pełne i obiektywne dane doty-
czące wpływów z opłat śmieciowych i kosz-
tów funkcjonowania tego nowego systemu 
są obecnie gromadzone. Sytuacja inaczej 
przedstawiała się w  okresie wakacyjnym, 
inaczej jesiennym, a jeszcze inaczej na progu 
okresu grzewczego, gdy do odpadów zaczę-
ły trafiać żużel i  popiół. Wciąż korygowana 
i  weryfikowana jest także ilość osób zobo-
wiązanych do wnoszenia opłat śmieciowych. 
- W  tej sytuacji ewentualna obniżka stawek 
śmieciowych może być realna po pełnym 
zbilansowaniu wpływów i wydatków – pod-
kreśla prezydent. – A to będzie możliwe, gdy 
podsumujemy pierwsze półrocze reformy. 
Pamiętajmy, że jest to system, który musi się 
samofinansować. Każda wpłacona złotówka 
może być wykorzystana wyłącznie na gospo-
darkę odpadami. Nierozważne, przedwcze-
sne działania niektórych samorządów już 
doprowadziły do konieczności sięgania przez 
nie po kredyty na ten cel– dodaje prezydent. 

Radni całkowicie zgodnie przyjęli m.in. 
Program współpracy Gminy Legnica z  or-
ganizacjami pozarządowymi i  podmiota-
mi pożytku publicznego na rok 2014 oraz 
harmonogram godzin pracy aptek na tere-
nie miasta Wydelegowali ze swego grona 
Elżbietę Drążkiewicz-Kierzkowską, Lesława 

Rozbaczyło i  Jacka Baczyńskiego do prac 
w  Miejskiej Radzie Pożytku Publicznego 
II kadencji. Kolejny raz nie znalazł uznania 
Rady pomysł Sławomira Skowrońskiego 
związany ze zmianami opłat za usługi prze-
wozowe MPK. 

Wśród projektów uchwał był również 
dotyczący taryfy zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i odbioru ścieków na rok 2014. 
Przygotowało go Legnickie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i  Kanalizacji, składając 
w  przewidzianym prawem terminie 70 
dni przed obowiązywaniem nowej taryfy. 
Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrze-
niu w  wodę i  zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków z  roku 2001, służby prezydenta 
dokonują analizy taryfy pod względem 
zgodności z  wymogami prawa i  zasadami 
kalkulacji ekonomicznej. Projekt w  pełni 
odpowiadał tym wymogom, co w  myśl 

ustawy sejmowej skutkuje jego wejściem 
w  życie niejako „z  automatu” od nowego 
roku, niezależnie od opinii radnych. Rada 
Miejska przychyliła się do zaproponowa-
nych zmian (12 głosów za, 9 przeciwnych i 3 
wstrzymujące się). 

W ubiegłym roku cena wody dla wszyst-
kich legnickich odbiorców i opłaty abona-
mentowe nie były zmieniane. Nieznacznie 
wzrosła opłata za ścieki. Przyszłoroczna 
taryfa przewiduje wzrost ceny wody o  14 
groszy za 1 m3, czyli wyniesie 4,36 zł brutto 
dla wszystkich odbiorców. Opłata za ścieki 
wzrośnie o 23 grosze dla gospodarstw do-
mowych, dla przemysłu – o  32 grosze za 
m3. Wprowadzona korekta wyniesie łącz-
nie ok. 4 proc. Legnickie ceny kształtować 
się będą poniżej średniej wojewódzkiej. 
Wyższe obowiązują np. w  Polkowicach, 
Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Lubinie.

Rada Miejska zajmowała się także pre-
zydenckim projektem zmian budżetu 
miasta na rok 2013. Wynikają one z  ana-
lizy potrzeb i  możliwości ich realizacji 
przed zakończeniem roku. Ostatecznie 
dochody budżetowe zamkną się kwotą 
410.914.103,89 zł, natomiast wydatki sumą 
410.824.103,89 zł. Wszyscy radni zgodzili 
się na takie rozwiązanie podobnie, jak na 
zmiany w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Miasta Legnicy.

Jednomyślnie radni zaakceptowali 
propozycję prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego przyjęcia wspólnego stanowi-
ska w  sprawie konieczności umieszczenia 
w  rządowym „Programie Budowy Dróg 
Krajowych i  Autostrad na lata 2011-2015” 
budowy drogi ekspresowej S-3 na odcinku 
Legnica–Lubawka oraz budowy obwodni-
cy południowo-wschodniej miasta Legni-
cy w ciągu nowego przebiegu drogi krajo-
wej nr 94. Stanowisko przekazane zostało 
Premierowi Donaldowi Tuskowi oraz parla-
mentarzystom. Jego pełny tekst na str. 16.

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Ponad 60 osób przybyło do Zespołu 
Szkół Integracyjnych (19 listopada br.) 

na ostatnie tegoroczne spotkanie konsulta-
cyjne prezydenta Legnicy w  ramach cyklu 
„Bliżej legniczan i ich spraw”. Była to kolejna 
debata z udziałem mieszkańców osiedli Pie-

kary i Piekary Wielkie. Uczestniczyli zastępcy 
prezydenta, dyrektorzy wydziałów Urzędu 
Miasta, ZDM, ZGM, przedstawiciele policji 
i Straży Miejskiej, niektórzy radni oraz przed-
stawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary 
z jej prezesem Markiem Deryngiem. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski zapoznał 
obecnych z  realizacją postulatów i  wnio-
sków mieszkańców, zgłoszonych w  tym 
samym miejscu na spotkaniu ubiegło-
rocznym (13 listopada 2012 r.). Dotyczyły 
one m.in. bezpieczeństwa, osiedlowej in-
frastruktury (stan chodników, nawierzch-
ni niektórych ulic), utrzymania porządku 
i  czystości (np. nielegalnie oklejone ogło-
szeniami słupy czy śmieci w  okolicach 
przystanków autobusowych) oraz dostoso-
wania rozkładów jazdy autobusów MPK do 
potrzeb pasażerów. 

Prezydent Krzakowski omówił prowa-
dzone i kończone inwestycje miejskie. Za-
poznał mieszkańców, jako pierwszych, ze 
swym projektem budżetu miasta na rok 
2014, który w połowie listopada przekaza-
ny został Radzie Miejskiej. Szczególną uwa-
gę zwracał na zaplanowane w  przyszłym 
roku inwestycje. Ich wartość wyniesie ok. 
52 mln zł, a więc aż o 20 milionów przewyż-
szy nakłady inwestycyjne z roku bieżącego. 
Najważniejsze będą przedsięwzięcia dro-
gowe. Projekt budżetu zakłada, że inwe-

stycje usprawniające układ komunikacyjny 
kosztować będą w 2014 roku ok. 36,3 mln 
zł. Natomiast łączne wydatki na ten cel, 
czyli inwestycje drogowe, remonty dróg, 
ich utrzymanie, oświetlenie i  konserwacja 
kosztować będą ponad 50 milionów. 

Najważniejsza z  punktu widzenia po-
trzeb mieszkańców i  miasta będzie eta-
powana przebudowa ulicy Jaworzyńskiej. 
Proces inwestycyjny związany z  tą ulicą 
trwa już od dwóch lat. W sierpniu zakoń-
czyły się prace nad projektem budow-
lanym. Roboty ruszą po rozstrzygnięciu 
przetargu wykonawczego. 

Na inwestycyjnej liście przyszłorocz-
nych priorytetów drogowych są również 
m.in.: przebudowa ulic Witelona i Skarbka, 
Moniuszki, Galaktycznej, Plutona, Skośnej 
i  Alei Orła Białego w  parku. Rozpocznie 
się też budowa zintegrowanego systemu 
zarządzania ruchem i transportem publicz-
nym. Charakteryzując projekt przyszło-
rocznego budżetu, Tadeusz Krzakowski 
podkreślił także, że nie przewiduje w  nim 
wzrostu stawek lokalnych podatków 
i  opłat. Podziękował ponadto mieszkań-
com za ich aktywny udział i zaangażowanie 
w realizację wprowadzonego po raz pierw-
szy Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Uczestnicy spotkania zgłosili kilka wnio-
sków i  postulatów dotyczących zwłasz-
cza lokalnej infrastruktury. Chodziło m.in. 
o  zainstalowanie barierek energochłon-
nych w  rejonie Ronda Niepodległości, 
utwardzenie ścieżki w  sąsiedztwie jedne-
go z osiedlowych centrów handlowych na 
Piekarach B, oświetlenie pętli autobusowej 
przy ul. Śląskiej i naprawę chodnika przy ul. 
Iwaszkiewicza. Były także podziękowania 
za wcześniej zapowiedzianą przez prezy-
denta, a obecnie realizowaną przebudowę 
ul. Pomorskiej. 

W prowadzonym już od 11 lat konsultacyj-
nym cyklu „Bliżej legniczan i ich spraw” było 
to 88. spotkanie Prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego z  mieszkańcami różnych dzielnic 
i  osiedli miasta. Cykl sprawdza się jako sku-
teczna forma dialogu administracji samorzą-
dowej z  lokalnymi społecznościami, służąc 
budowie społeczeństwa obywatelskiego. 

SPOTKANIA I DEBATY

Bliżej legniczan i ich spraw

Spotkanie konsultacyjne po raz 88. 
Prezydent rozmawiał z mieszkańcami Piekar

Z apelem do wszystkich służb 

o zapewnienie podczas mro-

zów bezpieczeństwa osobom 

bezdomnym i samotnym zwrócił 

się podczas posiedzenia Rady 

Porozumienia dla Bezpieczeń-

stwa Legnicy prezydent Tadeusz 

Krzakowski. 

Straż Miejska razem z KM Poli-

cji i MOPS rozpoczęła akcję „Bez-

domny”. Celem przedsięwzięcia 

jest przeciwdziałanie zagrożeniu 

utraty zdrowia lub życia na 

skutek nadmiernego wychłodze-

nia organizmu lub wystąpienia 

pożaru i zaczadzenia w lokalach 

mieszkalnych, zajmowanych 

przez osoby samotne, starsze czy 

niepełnosprawne.

Funkcjonariusze prowadzić 

będą stałe kontrole miejsc, gdzie 

mogą przebywać bezdom-

ni. Sprawdzane będą okolice 

dworców PKP i PKS, przystanki 

autobusowe, węzły ciepłownicze, 

pustostany, strychy, piwnice, 

altany działkowe oraz miej-

sca, gdzie spotykają się osoby 

spożywające alkohol. Osoby te 

będą informowane o formach 

pomocy, zasadach jej udzielania 

oraz zachęcane do korzystania ze 

schronienia w przygotowanych 

do tego placówkach.

Policjanci i strażnicy miejscy 

apelują do wszystkich mieszkań-

ców o zwracanie uwagi na osoby 

mogące potrzebować pomocy 

w okresie spadków temperatur. 

Informacje przekazywać można 

dzielnicowym, bezpośrednio 

Dyżurnemu Policji (tel. 997) lub 

Straży Miejskiej (tel. 986). 

Aby bezdomni  
i samotni byli  
bezpieczni
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Prezydent Legnicy oraz Rada Miejska, po zapoznaniu się z przyjętym 
przez Radę Ministrów „Programem Budowy Dróg Krajowych i Autostrad 
na lata 2011-2015”, wyrażają w imieniu samorządu i mieszkańców mia-
sta stanowczy, solidarny sprzeciw wobec przesunięcia w  Programie, 
priorytetowej z  punktu widzenia potrzeb regionu inwestycji budowy 
drogi S-3 Legnica (węzeł A-4)–Lubawka, na bliżej niesprecyzowany 
okres realizacji po 2015 roku.

W  naszym głębokim przekonaniu droga ta winna być objęta naj-
wyższym krajowym priorytetem inwestycyjnym ze względu na potrze-
bę poprawy powiązań tranzytowych o  przebiegu północ–południe 
i  dostosowania ich do standardów, jakie już wyznaczają powiązania 
komunikacyjne wschód-zachód (A4 i A18). To jedna z najbardziej ocze-
kiwanych w naszym regionie i wciąż odkładanych inwestycji. Jest nie-
zbędna dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i ożywienia ru-
chu turystycznego. Jej odwlekanie w  czasie generuje wymierne straty 
samorządów i  przedsiębiorców, prowadzić będzie do zastoju społecz-
no-gospodarczego całego regionu. 

Wnosimy zatem o  ponowne przeanalizowanie tego zagadnienia 
i  utrzymanie pierwotnie zaplanowanego terminu realizacji wspo-

mnianego odcinka drogi S-3. Działanie takie pozwoli wykorzystać 
szansę pozyskania środków unijnych poprzez złożenie wniosku już na 
przełomie lat 2015-2016.

Jednocześnie wysoce niepokojącym jest dla nas w dalszym ciągu nie-
uwzględnienie w ostatniej zmianie Załącznika nr 6 do „Programu budowy 
dróg krajowych na lata 2011-2015” zadania „Budowa obwodnicy połu-
dniowo-wschodniej miasta Legnicy w ciągu nowego przebiegu drogi kra-
jowej nr 94”. W związku ze stale rosnącym, negatywnym oddziaływaniem 
istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 94 na tereny silnie zurbanizowa-
ne, w  tym na zabytkowe centrum miasta Legnicy, za niezbędne i  pilne 
uważamy uwzględnienie w Programie tego zamierzenia inwestycyjnego. 
Zadanie wynika z potrzeb intensywnego rozwoju regionu i usprawnienia 
powiązań komunikacyjnych po zrealizowaniu budowy drogi S-3 na odcin-
ku Nowa Sól - Legnica (A-4).

Samorząd Legnicy w pełni popiera i solidaryzuje się ze słuszną krytyką 
ostatniej zmiany dokonanej w „Programie Budowy Dróg Krajowych i Auto-
strad na lata 2011-2015”, która to krytyka powszechnie wyrażana jest przez 
miasta i gminy Dolnego Śląska. Apelujemy do Pana Premiera o ponowne 
przeanalizowanie problemu i uwzględnienie naszych postulatów.

Podczas słynnej wystawy ogrodniczej Gugali w legnickiej palmiarni zainstalowano Planetarium Zeissa.

Nauczyła nas Polska
Jednym ze wspaniałych miejsc, gdzie 

lubiłyśmy odpocząć od szumu i zgieł-
ku, był miejski park. W tym parku można 
było godzinami siedzieć w cieniu drzew, 
obserwując wiewiórki biegające tam 
i z powrotem, poczęstować je karmelka-
mi. W obrębie parku znajdował się 3-pię-
trowy budynek radzieckiego muzeum 
„Bojowej Chwały”, w  którym pracowała 
nasza mama. Lubiłyśmy bywać u  niej 
w  pracy, przechadzać się po piętrach 
z  interesującymi muzealnymi ekspona-
tami, posiedzieć w  fotelu marszałka Ro-
kossowskiego, wypić schłodzony napój 
w stołówce, wyłożonej dębową boazerią, 
w  piwnicznym pomieszczeniu muzeum. 
Do dziś odczuwam ten niezwykły za-
pach: wilgoci i przeszłości.

A jakie znakomite jedzenie robili w piz-
zerii, która znajdowała się obok kina 
„Ognisko”. Przygotowywali ją wprost na 
twoich oczach: mieszało się ciasto i  ukła-
dało w kształcie dużych kwadratów, posy-
pywało grzybami, tartym serem, przypra-
wami, zalewało majonezem i  ketchupem 
i wkładało do gorącego piecyka. Piekarnik 
znajdował się tuż za kontuarem sprze-
dawcy i można było obserwować, jak do-

słownie za 5 minut wyjmowało się z niego 
smaczną, aromatyczną pizzę. Kroiło się ją 
na porcje, kładło na papierowe talerzy-
ki i  podawało z  chłodną oranżadą. Tylko 
z tego powodu, żeby znowu popróbować 
tej wyśmienitej pizzy, warto by wrócić dzi-
siaj do Legnicy!!!

Po powrocie do Sojuza byłyśmy obu-
rzone: dlaczego u nas nie robią takich pizz, 
przecież to takie proste! Nawet dzisiaj, kie-
dy tych pizzerii na każdym rogu jest kilka, 
nigdzie nie ma tak smacznej, niezwykłej, 
jaką była „legnicka”.

Czy tylko z tego powodu byłyśmy oburzo-
ne, po powrocie do Ojczyzny?  Bardzo długo 
nie mogłyśmy przywyknąć do naszych auto-
busów – ryczących i szczękających drzwiami 
– harmonijkami. A  na przejściach dla pie-
szych, gdy ludzie śpieszyli przebiec ulicę na 
czerwonym świetle, przykładnie czekałyśmy 
na zielone światło, jak nauczyła nas Polska. 
I papierek od lodów niosłyśmy do domu, nie 
znajdując po drodze ani jednego kosza na 
śmieci, a  wyrzucić pod nogi nie pozwalało 
sumienie lub wychowanie. Przebywając 6 lat 
w Polsce,  nauczyłyśmy się i przywykłyśmy do 
innej kultury zachowania i obcowania. Prze-
stawiać się nie miałyśmy ochoty.

Uroczyste otwarcie palmiarni miało 
miejsce 10 grudnia 1898 r. w obecności 

wielu znamienitych gości. Jednym z  naj-
ważniejszych był fundator palmiarni Feodor 
Beer, który na ten cel przeznaczył 30 tys. 
marek, o  czym informowała umieszczona 
wewnątrz tablica fundacyjna. Budynek za-
projektowany został w  formie jednoprze-
strzennej hali z krótką częścią poprzeczną 
i kopułą na skrzyżowaniu. Główne wejście, 
nad którym widniał kolorowy witraż z her-
bem Legnicy, wiodło przez rodzaj przed-
sionka, dobudowanego do północnej czę-
ści. Wykonanie powierzono firmie Höntsch 
& Co z Drezna, specjalizującej się w budo-
wie szklarni, cieplarń i oranżerii.

Palmiarnię zwiedzać można było w sezo-
nie zimowym, od połowy października do 
połowy marca. W 1904 r. dobudowano nową 
część mającą pełnić rolę szklani zimnej, po-
łączoną z dawnym wnętrzem dużymi, prze-
suwanymi, metalowymi drzwiami. Siedem 
lat później przekształcono ją w  szklarnię 
ciepłą, do której dobudowano nową, znacz-
nie dłuższą (mierzącą 30 m) szklarnię zimną. 
Nową szklarnię ciepłą zaopatrzono w cenne 
rośliny zakupione ze środków Towarzystwa 
Upiększania Promenad. Z  Gandawy pozy-
skano zespół palm, a  ze zlikwidowanego 
ogrodnictwa z  okolic Wrocławia cenną 
kolekcję orchidei. Uroczyste otwarcie i  po-
święcenie rozszerzonych miejskich cieplarń 
odbyło się 11 listopada 1911 r.

Prawdziwą furorę zrobiła jednak palmiar-
nia w 1927 r. podczas słynnej wystawy ogrod-
niczej Gugali, kiedy zainstalowano w niej pla-
netarium. Wynajęty z  zakładów optycznych 

Zeissa w Jenie aparat projekcyjny wyświetlał 
obrazy na umieszczonym w kopule palmiar-
ni ekranie. W ciągu 100 dni trwania wystawy 
sprzedano 75 tys. (!) biletów do planetarium. 
Przenieść się w  tamte chwile pomoże nam 
fragment artykułu, jaki ukazał się na łamach 
„Liegnitzer Tageblatt”.

Wydawać by się mogło, że jest czymś wręcz 
absurdalnym, aby starać się połączyć i ustano-
wić głębokie relacje pomiędzy wystawą ogrod-
nictwa a  nowym cudownym dziełem techno-
logicznym, którego celem jest przedstawienie 
gwiaździstego nieba. Cóż to bowiem oznacza, 
gdy Legnica przygotowując się do pokazania 
tego, co Matka Natura jest w stanie wyczarować 
z  ziemi, jednocześnie zaprasza swoich miesz-
kańców, by odwiedzili ten nowy nieboskłon? Co 
tak naprawdę mają do szukania gwiazdy w na-
szych ogrodach pełnych kwiatów? Nie możemy 
tego zrozumieć... Niemniej jednak legniczanie 
to ludzie pełni wyczucia i  taktu. Wiedzą, jak 
bliski związek mają ze sobą wydarzenia zacho-
dzące w  wielkim wszechświecie ze wszystkim, 
co zielone bądź zalane kwieciem w  naszych 
ogrodach. Wiedzą też, jak głęboko powiązany 
jest Byt rozciągający się daleko poza granice na-
szej małej planety z życiem i działaniem Matki 
Natury tutaj na Ziemi. (…)

Pierwszym miastem poza granicami Nie-
miec, które zaprezentowało własne niebo wy-
korzystując Planetarium Zeissa, był Wiedeń. 
A  teraz i  Legnica pragnie otworzyć wrota do 
przestrzeni gwiezdnych miłośnikom świata 
roślin. Wiele tysięcy przybyłych na Wystawę 
Ogrodnictwa Gugali, dopiero gdy zobaczą 
sztuczne niebo, zdają sobie sprawę, jak niewiele 
do tej pory było im znane z tego, co leży poza 

granicami naszej malutkiej Ziemi, i o ileż lepszą 
orientację pośród gwiazd umożliwia to jakże 
wspaniałe gwiezdne widowisko przygotowane 
w  Planetarium Zeissa. (…) Pojawiła się możli-
wość, aby na sztucznym firmamencie, z  dala 
od obcych świateł, na przestrzeni nieba, które-
go nie przykrywa żadna chmura, obserwować 
bez żadnych przeszkód ruchy gwiazd. Co więcej, 
czas obserwacji został bardzo skrócony, albo-
wiem dni i  lata tutaj, w środku wielkiej kopuły 
obserwatorium, trwają zaledwie kilka minut. 
Światło emitowane przez sztuczne Słońce jest 
przyćmione, dzięki czemu możemy zobaczyć 
gwiazdy nawet za dnia, a  malutki Merkury, 
którego w  naturalnych warunkach słoneczne 
światło zupełnie zakrywa, ukazuje nam swoją 
drogę wokół Matki Słońca. W takiej oto wspa-
niałej formie doświadczamy szkolnej prezenta-
cji, i  tylko my starsi wiekiem zazdrościmy tym, 
którym współcześnie to wspaniałe dzieło, w tak 
cudowny sposób imitujące naturę, niezmiernie 
ułatwia pojęcie astronomii.(…)

Jeszcze nigdy nie stworzono narzędzia do 
obserwacji, które byłoby tak pouczające jak to, 
bądź też działałoby w sposób bardziej magicz-
ny od tego, albo też w takim samym stopniu, co 
Planetarium Zeissa zwracałoby się ku wszyst-
kim ludziom. Albowiem jest to zarazem szkoła, 
teatr i film; sala szkolna pod sklepieniem, przed-
stawienie, w  którym aktorami są niebo i  ciała 
niebieskie”.

Z  przedwojennego kompleksu skła-
dającego się z  dwóch palmiarni, szklarni 
ciepłej i  zimnej oraz łącznika, do dzisiaj 
swoją pierwotną funkcję pełni zabytkowa 
palmiarnia z 1898 r. 

 ■ (redakcja liegnitz.pl)

Kontynuujemy prezentację interesujących wspomnień, które w całości przeczytać można w 34. tomie „Szkiców Legnickich”. Natalia Niebo-
żenko z Dniepropietrowska w Legnicy mieszkała z siostrą bliźniaczką (1983-1989)

Legnickie planetarium? To nie pomyłka, w 1927 roku zwiedziło je 75 tys. osób!

Kosmos w szklanej kopule
 ■ Nie każde miasto poszczycić się może tak unikatowym obiektem. przeszklony gmach pełen egzotycznych roślin 
i ptactwa przyciąga mieszkańców legnicy już od 115 lat. Tyle bowiem działa palmiarnia w parku Miejskim, która 
10 grudnia obchodziła okrągłe urodziny. Największą furorę zrobiła jednak w roku 1927, kiedy to zamknięto w niej 
wszystkie gwiazdy…

Legnicka palmiarnia swoją urodą przyciąga już 115 lat.

Do planetarium w palmiarni sprzedano 75 tys. biletów.
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W Młodzieżowym Centrum Kultury od-
było się podsumowanie projektu pn. próba 
ustanowienia rekordu Guinessa na najdłuż-
szy pejzaż „Sztuka zmienia świat”. - Takie 
zaangażowanie legniczan przeszło moje 
najśmielsze oczekiwania – cieszy się za-
przyjaźniony z  naszym miastem Walijczyk 
Steven Knapik, pomysłodawca projektu. – 
Choć akcja jeszcze się nie zakończyła to je-
stem przekonany, że rekord zostanie pobity.

W wielkim malowaniu najdłuższego na 
świecie pejzażu, trwającym od maja do 
października, za kredki chwyciło prawie 
osiem tysięcy legniczan, przedszkolaków, 
uczniów, nauczycieli, policjantów, straża-
ków, strażników miejskich i  wielu innych. 
Zaangażowało się w  to dobroczynne 
przedsięwzięcie kilkadziesiąt instytucji, 
szkół, przedszkoli, ośrodków wychowaw-
czych. Dzięki temu powstało wielkie zbio-
rowe dzieło.

Jednym z  uczestników bicia rekordu 
świata był Wojciech Matla, uczeń III Liceum 
Ogólnokształcącego. – Ta przygoda z  bi-
ciem rekordu Guinessa przyczyni się do cze-
goś wielkiego – uważa Wojtek. – Przecież 
jest to połączone ze zbiórką pieniędzy na 
cele charytatywne. - Dla uczestników jest to 
fajna zabawa – dodaje Ewa Wójcik, nauczy-
cielka ze Szkoły Podstawowej nr 10. 

Swój pejzaż namalował też prezydent Ta-
deusz Krzakowski. – Byłem wówczas bardzo 
stremowany – mówił podczas podsumowa-
nia projektu. – Cieszę się, że mogłem uczest-
niczyć w malowaniu pejzażu zjednoczonych 
serc w zjednoczonej Europie. Wierzę, że uda 
się pobić rekord.

Aby mieć rekord trzeba namalować co 
najmniej 27 tysięcy obrazków, na karcie 
formatu A-4. Wszystkie są według tego sa-
mego wzoru. Po sklejeniu ten wielki pejzaż 
oplecie stadion Millenium w Cardiff. – Legni-
czanie wykonali ponad jedną czwartą pracy 
- podsumowuje Steven Knapik. – Ten pro-
jekt jeszcze się nie zakończył. Pejzaże malują 
jeszcze w Wielkiej Brytanii, Grecji, Hiszpanii.

DaTa NaZwa apTEKI aDRES apTEKI

17/18.12 „arnica” ul. Jaworzyńska 5

18/19.12 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5 D

19/20.12 „Mak” ul. Witelona 14/1

20/21.12 „cefarm” ul. Izerska 35

21/22.12 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1

22/23.12 „Maxfarm apteka” ul. Iwaszkiewicza 5

23/24.12 „Staromiejska” ul. Matejki 1

24/25.12 „DRIVE” ul. Wrocławska 155 INTERMARCHE

25/26.12 „Medyczne abc” ul. Batalionu Zośka 15

26/27.12 „Gren-Viita” ul. Daszyńskiego 33

27/28.12 „pod różą” ul. Przybosia 5

28/29.12 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14

29/30.12 „Medyczne abc” ul. Chojnowska 41 GALERIA FERIO

30/31.12 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30  GALERIA GWARNA

31.12/01.01 „apteka Na Zdrowie” ul. Górnicza 1A  BIEDRONKA

01/02.01 „aloes” ul. Pomorska 72

02/03.01 „przyjazna” ul. Marsa 30 GALERIA HANDLOWA DGB

03/04.01 „apteka Tarnina” ul. Okrzei 14 A

04/05.01 „libra” ul. Słoneczna 2

05/06.01 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8

06/07.01 „DGa – 2” ul. Iwaszkiewicza 1  KAUFLAND

07/08.01 „Mak” ul. Witelona 14/1

08/09.01 „avena” ul. Pomorska 17

09/10.01 „Vita-plus” ul. Złotoryjska 81 A

10/11.01 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13

11/12.01 „basztowa” ul. Chojnowska 13

12/13.01 „Mandragora” ul. Głogowska 62

13/14.01 „arnika” ul. Jaworzyńska 5

14/15.01 „herba” Al. Rzeczypospolitej 125

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

Rekord Guinessa jak malowany

Spotkanie Legnickiej Rady Seniorów
W Ratuszu odbyło się (5 grudnia) ostatnie 

w tym roku spotkanie Legnickiej Rady 
Seniorów. To gremium legnickich środowisk 
senioralnych, tworzące ciało konsultacyjno-
-doradcze i  inicjatywne przy prezydencie 
miasta, działa już od roku.

W  spotkaniu uczestniczyli prezydent 
Tadeusz Krzakowski i  jego zastępczynie 
– Dorota Purgal i  Jadwiga Zienkiewicz. 
Rozmawiano m.in. o  nowelizacji ustawy 
o  samorządzie gminnym, która przewiduje 
powoływanie gminnych rad seniorów. Pre-
zydent Tadeusz Krzakowski przypomniał, 
że w  naszym mieście taka Rada powstała 
już rok temu. I  jest to inicjatywa samorzą-
dowa, która spełnia oczekiwania środowisk 
senioralnych. Jeżeli powołana zostanie rada 
gminna, to nie ma przeszkód, by Legnicka 
Rada Seniorów nadal funkcjonowała. 

Zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz 
omówiła założenia projektów uchwał „Wielo-
letniego programu gospodarowania miesz-
kaniowym zasobem miasta Legnicy na lata 
2014-2018” oraz planu rozwoju transportu 
publicznego. 

Seniorzy zaproponowali stworzenie „nie-
zbędnika senioralnego”, informującego o np. 
adresach lekarskich gabinetów specjalistycz-

nych, zajęciach sportowych, rehabilitacyj-
nych, imprezach itp. Prezydent zadeklarował 
pomoc w tej sprawie. 

Młodzi legniczanie stworzyli 7.944 pejzaże
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BĘDZIE SIĘ DZIAŁO - WYBRANE IMPREZY NA GRUDZIEŃ

KUlTURa • SZTUKa • MUZYKa

◊    Koncert legnickiej Orkiestry  
  Symfonicznej 
Koncert z okazji zakończenia 
obchodów 35-lecia Legnickiego 
Centrum Kultury.
15 grudnia, niedziela, 
godz. 19.00
Kościół NSPJ, ul. Sikorskiego 1, 
wstęp wolny,org. LCK

◊   Międzynarodowy Festiwal  
  Kolęd i pastorałek im. Ks.  
  Kazimierza Szwarlika 
17-18 grudnia, wtorek-środa,  
godz. 11.00 
SDK Atrium, ul. Pomorska 19, wstęp 
wolny, org. SDK Atrium

◊   Najpiękniejsza szopka  
  bożonarodzeniowa i stroik  
  świąteczny  
Podsumowanie konkursu.
18 grudnia, środa, godz. 14.00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 
ul. Jordana, wstęp wolny; org. TPD 

◊   Spotkanie Krajoznawcze   
„2013 Rok Przewodników Tury-
stycznych” - o przewodnickich 
przygodach i anegdotach
opowiedzą: Danuta Kukiz i Feliks 
Józefów, nestorzy legnickiego 
Koła Przewodników. 
18 grudnia, środa, godz. 17.00
Restauracja „Rynek 10”,  
wstęp wolny, org. PTTK

◊   wigilijne Spotkanie  
  Integracyjne 
19 grudnia, czwartek,  
godz. 16.00
Szkolne Schronisko Młodzieżowe, 
ul. Jordana, zaproszenia; org. TPD

◊   Świąteczny koncert kolęd   
  i pastorałek 
Koncert w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych oraz 
Studia Piosenki SDK „Kopernik” 
połączony z wręczeniem nagród 
za udział w konkursie plastycz-
nym pn. „Wśród Nocnej Ciszy”.
19 grudnia, czwartek,  
godz. 17.00
SDK Kopernik, ul. Koziorożca, 
wstęp wolny,  
org. ZSM, SDK „Kopernik”

◊   czwartek Muzyczny 
Koncert „Świąteczno - zimowe 
podarunki muzyczne”  
w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół Muzycznych oraz wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek.
19 grudnia, czwartek,
godz. 17.00
Muzeum Miedzi, wstęp wolny, 
org. Zespół Szkół Muzycznych

◊   Koncert strefa de... #113 
Wystąpią: SYNDYKAT (hip-hop/
rap, Legnica, Nie Nazwani (hip-
-hop/rap, Legnica), ARCTIC\
Siwy (hip-hop/rap,Jawor). 
20 grudnia, piątek,  
godz. 19.00
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska, 
bilety, 10, 15 zł, org. LCK

◊   Koncert Kolęd chóru axion 
Legnicki chór wystąpi u progu 
Bożego Narodzenia z tradycyj-
nym repertuarem świątecznym.
W programie najpiękniejsze  
kolędy polskie, ale także rumuń-
skie, francuskie, niemieckie  
i ukraińskie.
21 grudnia, sobota,  
godz. 19.00
Teatr, Scena Gadzickiego, 
bezpłatne wejściówki, org.  
Teatr Modrzejewskiej, Chór Axion

◊   wigilia Narodów 
Wspólna wieczerza, podczas 
której zaprezentowane będą 
zwyczaje i obyczaje
świąteczne 12 narodów.
22 grudnia, niedziela,  
godz. 16.00
Letia Business Center, ul. Rycerska, 
zaproszenia; org. LCK, SKE

 SpORT  •  TURYSTYKa 

◊   Turnieje szachowe 
5, 12, 19 grudnia, godz. 16.30 - 
Błyskawiczny Turniej Szachowy; 
6, 13, 20 grudnia, godz. 16.30 - 
Turniej w Szachach Szybkich; 
7 grudnia, godz. 9.30  
- Młodzieżowe Grand Prix 
Legnicy w szachach. 
5 - 20 grudnia,  
czwartek, piątek, sobota
DK „Atrium”, ul. Pomorska 19, 
wstęp wolny, org. SDK „Atrium”

◊   Turniej Siatkówki   
  MaKUTRa 2013 
Wpisowe od zespołu to blaszka 
ciasta domowego, które zosta-
nie ocenione przez jury
w konkursie na najsmaczniejsze 
ciasto. Turniej rozegrany zo-
stanie w 3 kategoriach: szkoły 
gimnazjalne, ponadgimnazjal-
ne oraz w kategorii otwartej. 

21 grudnia, sobota,  
godz. 10.00
Hala OSiR, ul. Lotnicza,  
wstęp wolny, org. OSiR

◊   puchar Szczęścia Dzikich  
  Drużyn 
27, 30 grudnia, piątek, ponie-
działek, godz. 10.00
Hala OSiR, ul. Lotnicza, wstęp 
wolny, org. OSiR

◊   Turniej Okolicznościowy   
  XX-lecia legnickiego   
  Stowarzyszenia Futbol-5 

28 grudnia, sobota,  
godz. 13.00
Hala OSiR, ul. Lotnicza, wstęp 
wolny, org. LS Futbol-5

EDUKacja  •  NaUKa

◊   Otwarta pracownia Sztuki 

4, 11, 18, grudnia,  
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.
2-20 grudnia, pon. - piątek
wstęp wolny, org. LBP, szczegóły 
na: www.biblioteka.legnica.eu

◊    Kluby czytelnicze i warsztaty  
  w legnickiej bibliotece   
  publicznej 

2-20 grudnia, pon. - piątek
wstęp wolny, org. LBP, szczegóły 
na: www.biblioteka.legnica.eu

◊    cała polska czyta dzieciom 

10, 12, 16 grudnia, wtorek, 
czwartek, poniedziałek
Filie Legnickiej Biblioteki  
Publicznej, wstęp wolny,  
org. LBP, szczegóły na:  
www.biblioteka.legnica.eu


