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Prezydent Legnicy kontynuuje prace nad 
stworzeniem Strategii Rozwoju Miasta 

na lata 2015-2020+. Przygotowanie tego 
dokumentu zaplanowane było już w  roku 
2012 i  znalazło swoje miejsce zarówno 
w  uchwale budżetowej, jak i  Wieloletniej 
Prognozie Finansowej. Decyzję o rozpoczę-
ciu prac nad Strategią prezydent Legnicy 
podjął Zarządzeniem z 13 marca 2013 roku 
w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji 
tego dokumentu. Rada Miejska na sesji 29 
kwietnia 2013 roku podjęła uchwałę o przy-
stąpieniu do opracowania Strategii Rozwo-
ju Miasta Legnicy na lata 2015-2020+. We 
wrześniu 2013 roku ogłoszony został prze-
targ na wyłonienie wykonawcy opracowa-
nia. Umowę z wybraną � rmą specjalistycz-
ną podpisano 7 października tego roku. 

Obecnie obowiązuje jeszcze Strategia 
Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2004-2014, 
przyjęta uchwałą Rady Miejskiej 29 mar-
ca 2004 roku. W  tamtym czasie niewiele 
samorządów dysponowało podobnym 
opracowaniem. Legnicki dokument był 
pod wieloma względami pionierski. W jego 
powstanie zaangażowane były zarówno 
służby prezydenta, jak instytucje i  liczne 
środowiska społeczne. Ponieważ okres ob-
jęty tym opracowaniem kończy się w 2014 
roku, prezydent postanowił przygotować 
nowy strategiczny plan dla miasta. 

Opracowanie takie, przygotowane 
i  wdrażane przez samorząd z  udziałem 

mieszkańców, jest podstawowym doku-
mentem strategicznym jednostki samo-
rządu terytorialnego, wskazującym m.in. 
kierunki jego rozwoju, zaplanowane do 
osiągnięcia i realizacji nowe cele społeczne, 
gospodarcze, infrastrukturalne, ekologiczne 
i  inne. Dokonując diagnozy i  analizy stanu 
istniejącego, wyznacza też sfery aktywi-
zacji, określa wizję miasta w  perspektywie 
objętych nią lat i  jego rosnącą pozycję na 
arenie regionalnej i  krajowej. Strategia roz-
woju wskazuje drogę realizacji oczekiwań, 
planów i ambicji mieszkańców w sferach by-
towych, socjalnych, edukacyjnych, zawodo-
wych, a nawet bardziej osobistych. Stanowi 
jedną z  najważniejszych wytycznych przy 
konstruowaniu takich aktów prawa lokalne-
go, jak studium zagospodarowania miasta 
czy miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Dokument ten należy do 
katalogu obowiązkowych przy ubieganiu 
się o środki z Unii Europejskiej. 

Opracowanie strategii ma w  naszym 
mieście charakter partycypacyjny i  obywa-
telski. Oznacza to włączenie w  przedsię-

wzięcie przedstawicieli różnych środowisk 
społeczno-zawodowych, organizacji i  sto-
warzyszeń, instytucji, placówek, � rm, naj-
większych pracodawców, lokalnych liderów, 
specjalistów z różnych dziedzin oraz sąsied-
nich, związanych z  miastem samorządów. 
Zaproszenia do udziału w pracach Komitetu 
Sterującego zostały wysłane do ponad 100 
podmiotów. Większość z adresatów zgłosiła 
już swoich przedstawicieli. Na każdym eta-
pie tworzenia dokumentu, podczas warsz-
tatów i  spotkań konsultacyjnych, obecna 
będzie � rma ekspercka. Prace 3 zespołów 
tematycznych (sfera społeczno-kulturowa, 
gospodarcza, przyrodniczo-ekologiczna) 
ruszają 17 lutego. Ostateczny kształt do-
kumentu akceptować będzie Rada Miejska, 
przyjmując go w formie uchwały. 

Prawne usankcjonowanie strategia 
znajduje w Ustawie o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 roku. 
Na szczeblu lokalnym wyznacza ona sa-
morząd gminny jako organ kompetentny 
i odpowiedzialny za stworzenie i realizację 
strategii rozwoju. 

Nowatorsko i ekologicznie 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji zakoń-
czyło budowę nowej instalacji przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej. Jednym z  najważniejszych jej elementów jest pompa 
ciepła. To nowatorskie urządzenie pobiera ciepło z wody uzdatnia-
nej przez LPWIK. Zastosowanie takiej technologii zmniejszy zapo-
trzebowanie spółki na energię elektryczną i koszty działania � rmy. 
Wartość inwestycji wyniosła ok. 300 tys. zł. 

To kolejne proekologiczne rozwiązanie wdrożone w LPWiK wpi-
suje się w prowadzoną przez miasto politykę stosowania i promo-
wania proekologicznych, odnawialnych źródeł energii. Wystarczy 
przypomnieć działającą na składowisku odpadów elektrownię wy-
twarzającą energię z biogazu, solarne podgrzewanie wody w base-
nie Del� nek i w LPGK czy latarnie uliczne zasilane fotowoltaicznie. 

Wspólne sprawy Legnicy i sąsiadów

W ostatnim czasie dwukrotnie odbyły się w Ratuszu spotka-
nia prezydenta Legnicy z  wójtami sąsiednich gmin (Legnickie 
Pole, Kunice, Krotoszyce i Ruja), z którymi miasto od 2005 roku 
tworzy tzw. Aglomerację Legnica w  ramach programu moder-
nizacji i rozbudowy systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków. 
Omawiano wspólne i indywidualne działania służące wypełnie-
niu proekologicznych przepisów unijnych. 

Szefowie samorządów rozmawiali też o  podejmowaniu 
w nowej perspektywie unijnego � nansowania na lata 2014-2020 
projektów infrastrukturalnych, integrujących sąsiedzkie gminy, 
jak np. budowa wspólnego systemu ścieżek rowerowych. Pro-
jekt będzie miał na celu podniesienie turystycznej atrakcyjności 
legnickiego subregionu. 

Samorządowcy postanowili powołać zespół roboczy, złożony 
z delegatów gmin i partnerów społecznych, wywodzących się ze 
środowisk organizacji turystycznych, ekologicznych czy rowe-
rowych. Przedsięwzięcie jest otwarte dla nowych udziałowców, 
a jego autorzy zamierzają ubiegać się o środki unijne na realizację 
międzygminnych szlaków rowerowych. 

Plac Sybiraka w Legnicy

Zarząd legnickiego Koła Związku Sybiraków zwrócił się do pre-
zydenta Legnicy z  inicjatywą nadania jednemu z  placów w  mieście 
nazwy Placu Sybiraka i  wzniesienia tam w  przyszłości pomnika po-
święconego pamięci setek tysięcy Polaków uciemiężonych i pomor-
dowanych na sowieckiej Syberii, na „nieludzkiej ziemi”.

Prezes legnickiego Zarządu Koła Marian Sławiński był gościem pre-
zydenta Tadeusza Krzakowskiego. Rozmawiano o współpracy w reali-
zacji tej inicjatywy oraz o możliwej lokalizacji dla placu poświęconego 
pamięci Sybiraków. Wstępnie wspólnie ustalono, że odpowiedni może 
być skwer położony u zbiegu ulic Wrocławskiej i Czarnieckiego.

O szczegółach tego przedsięwzięcia będziemy informować.

Realizm magiczny wymyślili i  dopro-
wadzili do perfekcji literaci iberoamery-
kańscy. Nie ma jednak technologii kreacji 
rzeczywistości, której nie da się udo-
skonalić. Udało się to propagandystom 
rosyjskim. Zaprosili cały świat do Soczi 
na widowisko „Sen o  Rosji”. Oniryczne 
otwarcie zimowej olimpiady. Przez wzbu-
rzony ocean historii majestatycznie po-
płynęły enklawy dawnych wspomnień. 
Cały archipelag sielskich wysp. Prawdzi-
wa idylla, co wzrusza i dech zapiera. Nie 
jakiś tam archipelag gułag. 

Uśpionych widzów nie powinien ze 
snu wybudzać widok podjeżdżających 

kabrioletem, kolorowo odzianych, roze-
śmianych i roztańczonych na ulicy w ryt-
mie rock and rolla rosyjskich dziewcząt 
i chłopców. Przecież to tylko szalone lata 
sześćdziesiąte. Na Kremlu zasiada dobro-
duszny died maroz Nikita. A może już Le-
onid. Świat w okowach zimnej wojny, ale 
serca gorące, spalone słońcem. 

Smakowity majstersztyk kreacji. Piszę 
to bez krzty sarkazmu. Wszystko, co nie-
potrzebne, zostało usunięte, wyparte. 
Nawet piąte koło u wozu (olimpijskiego).

Prze-kłamanie to także nad Wisłą i Ka-
czawą sprawdzony sposób manipulo-
wania rzeczywistością. Jednak ostatnio 

działacze partii, co kasę biorą w Brukseli, 
a  brylują na Wiejskiej, skutecznie zasto-
sowali technikę od-kłamania. Bezkom-
promisowo odsłonili brudną prawdę 
okrągłego stołu i idea sejmowej aklama-
cji przy rocznicowej uchwale upadła. Po 
25 latach ten polski mebel może wresz-
cie przestać być eksportowym hitem na 
światowym rynku demokracji. 

Nad Kaczawą też ostatnio prawda ob-
jawiła się bezkompromisowo. Strategicz-
ne planowanie przyszłości zostało odga-
pione. Wara urzędasom od naprawiania 
świata. Ruki po szwam!

Arkadiusz Rodak
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Ruszyła realizacja inwestycji LBO
Pierwsza edycja Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego wkroczyła w  kolejną 
fazę – przygotowania i realizacji wybranych 
przez mieszkańców lokalnych inwestycji. 
Zarząd Dróg Miejskich wybrał właśnie (po-
przez nabór ofert) � rmy, które opracują 
dokumentację projektowo – kosztorysową 
dla czterech inwestycji LBO, związanych 
z pracami drogowymi. 

Legnicka Firma Usługowo–Handlowa 
„Termont” opracuje dokumentację na zada-
nie „Oświetlenie ulicy” – wykonanie oświetle-
nia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamon-
towanie lamp oraz przebudowa chodnika. 
Była to jedyna oferta, opiewająca na kwotę 
9.963,00 zł brutto.

Stworzenia dokumentacji kolejnego 
zadania: „Budowy chodnika wraz z parkin-
giem przy ul. Marynarskiej (od ul. Lotniczej 
do Marynarskiej, po stronie SP 9)”, chciało 
się podjąć 10 oferentów. Najkorzystniejszą 
cenę zaproponowała � rma „ KO projekty” 
z Wrocławia – 13.220,50 zł. Ta � rma, wygry-

wając z dwoma innymi, opracuje też doku-
mentację na przebudowę chodnika przy ul. 
Senatorskiej wzdłuż SP 4. Cena usługi wy-
niesie 6.094,65 zł brutto. 

Na przygotowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej zadania „Przebudowa 
ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania 
z  ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul.  
Żeromskiego” wpłynęło 5 ofert. Najkorzyst-
niejszą (8.610,00 zł brutto) złożyła lubińska 
� rma Usługi Projektowe „Bipropmar”.

Andrzej Szymkowiak, dyrektor ZDM wy-
jaśnia, że dokumentacje projektowo-koszto-
rysowe zostaną opracowane zgodnie z  ter-
minarzem do połowy kwietnia. Wówczas 
będzie można ogłosić przetargi na wybór 
wykonawców inwestycji. Nastąpi to pod ko-
niec maja tego roku. 

Przypomnijmy, że legniczanie głosując 
w  ramach LBO, wybrali do realizacji w  tym 
roku 15 zadań. W  budżecie miasta prze-
znaczono na ten cel ok. 2 mln zł. Oprócz 
inwestycji drogowych, o  których piszemy, 
mieszkańcy opowiedzieli się za budową 8 
placów zabaw, termomodernizacją Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Ma-
zowieckiej, budową szachownicy na placu 
wypoczynkowym, budową boiska przy ul. 
Goździkowej. Obecnie wydziały Urzędu Mia-
sta przygotowują programy funkcjonalno-
-użytkowe dla tych zadań. Po ich zatwierdze-
niu przez prezydenta uruchomiona zostanie 
procedura opracowania dokumentacji pro-
jektowo–kosztorysowej, a  potem - wyboru 
wykonawców tych lokalnych inwestycji. 

Nowe miejsca pracy w LSSE

Kilkanaście milionów złotych zainwestu-
ją cztery � rmy w Legnickiej Specjalnej Stre-
� e Ekonomicznej. Dzięki temu powstaną 
nowe miejsca pracy. 

23 stycznia br. cztery � rmy: Viessmann, 
C+P, Uzin oraz S@L otrzymały zezwolenia na 
prowadzenie działalności w LSSE. Trzy z nich 

zainwestują pieniądze w  rozbudowę działa-
jących już zakładów oraz wprowadzenie no-
wych linii technologicznych. Jedna zbuduje 
zakład od podstaw. 

Firma C+P, producent różnego rodzaju 
mebli metalowych, zamierza zainwesto-
wać ponad 8 mln zł. Obecnie zakład zatrud-
nia 123 osoby. Po rozwinięciu produkcji 
zwiększy zatrudnienie prawdopodobnie 
o kilkanaście kolejnych. 

Z  kolei Viessmann Technika Grzewcza 
planuje zainwestować 2 mln zł i zatrudnić na 
początek 10 nowych pracowników. Teraz dla 
tej spółki pracuje ponad 470 osób. - Legnica 
i tutejszy zakład jest strategicznym miejscem 
dla grupy Viessmann – mówi Bastet Gerhard 
– wiceprezes � rmy. – Mamy dalsze plany roz-
wojowe na terenie LSSE.

Uzin, kolejna z  działających już od lat 
w stre� e � rma, planuje rozszerzyć produkcję 

i zainwestować 1,5 mln zł w rozbudowę zakła-
du i zwiększenie zatrudnienia. 

Zupełnie nowy zakład planuje nato-
miast wybudować legnicka � rma S@L, zaj-
mująca się logistyką. Na inwestycję chce 
wyłożyć około 6 mln zł. Zakład ma powstać 
w przyszłym roku. 

Zezwolenia na prowadzenie działalności 
przedstawicielom � rm wręczyli prezes LSSE 
Adam Grabowiecki oraz Jadwiga Zienkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta. – Legnica wspiera 
przedsiębiorczość, o  czym świadczą wysokie 
pozycje w  krajowych rankingach na najbar-
dziej atrakcyjne miejsca dla biznesu – powie-
działa pani prezydent. – Miasto przygotowuje 
kolejne, bardzo dobre oferty inwestycyjne, ulo-
kowane w sąsiedztwie autostrady i obwodnicy 
zachodniej. Cieszy nas, że � rmy zagraniczne 
i  krajowe rejestrują działalność w  Legnicy, że 
tutaj tworzą nowe miejsca pracy. 

„Oświetlenie ulicy” – wykonanie oświetlenia 
przy budynku Okrężna 17-19-21.

„Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej 
wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4”

„Budowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. 
Marynarskiej (od ul. Lotniczej do Marynarskiej, 
po stronie SP 9)”.

„Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego 
do rozgałęzienia ul. Żeromskiego” 

Pomorska – kolejna 

W tym roku rozpoczynają się oczekiwa-
ne przez legniczan wielkie inwestycje 

drogowe. Jedną z  ostatnich realizowanych 
w roku ubiegłym, która poprawiła układ ko-
munikacyjny na osiedlu Piekary A, była prze-
budowa ulicy Pomorskiej. 

- Mamy teraz piękną ulicę – mówi Jan 
Mietkowski, mieszkaniec osiedla. – Chodni-
ki są wygodne, powstały nowe miejsca par-
kingowe. I  co mnie cieszy, zamiast asfaltu 
została położona kostka, to ładniej wygląda. 

Prace przy przebudowie ul. Pomorskiej 
to m.in. wymiana zniszczonej nawierzch-
ni asfaltowej na kostkę brukową, poło-

żenie chodników i  wymiana części kana-
lizacji deszczowej. Podzielono je na dwa 
etapy. Pierwszy obejmował odcinek od 
ul. Tatrzańskiej do Warmińskiej. Przetarg 
na te roboty wygrało konsorcjum firm : 
„Stop” (lider) i  „Sanleg” (partner). Drugi - 
od ul. Warmińskiej do Łowickiej. Ten frag-
ment został zrealizowany dzięki zmianom 
w budżecie zaproponowanym przez pre-
zydenta. Prace wykonywała firma „Budro-
mos”. Planowany pierwotnie zakres robót 
przy tej inwestycji został dwukrotnie roz-
szerzany. Wartość całej przebudowy to 
około 1,52 mln zł. 

Witelona i Skarbka przebuduje
fi rma Heilit+Woerner

zmodernizowana ulica Wkrótce roboty 
na Moniuszki, 
Galaktycznej 
i Plutona

Zarząd Dróg Miejskich przygo-
towuje przetargi na przebudowę 
kolejnych legnickich ulic: Moniuszki, 
Galaktycznej i Plutona. 

Przy ul. Moniuszki na ukończeniu 
są prace porządkujące podziemne 
instalacje, których właścicielem jest 
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i  Kanalizacji. Wcześniej na 
zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wy-
konano brakujący odcinek kolektora 
deszczowego. Prace były prowadzo-
ne głównie w  pasie rozdzielającym 
jezdnie. Tymczasowo miejsca te zo-
stały wyłożone kostką brukową. Pod-
czas przebudowy na całej jezdni zo-
stanie wylany asfalt, położone będą 
nowe chodniki, powstanie następny 
odcinek ścieżki rowerowej. 

Gdy LPWiK zakończy prace, ZDM 
ogłosi przetarg na przebudowę ul. 
Moniuszki na odcinku od ul. Wro-
cławskiej do skrzyżowania z  al. Pił-
sudskiego. Zmodernizowana ul. Mo-
niuszki wpisze się w  przebudowany 
wcześniej układ ulic: Wrocławskiej 
i  Czarnieckiego oraz II Armii Wojska 
Polskiego i al. Piłsudskiego. 

Gotowe już są dokumentacje pro-
jektowe przebudowy ulic Galaktycz-
nej i Plutona. Obydwie arterie dosta-
ną nową nawierzchnię z kostki, która 
zastąpi asfalt. Położona zostanie tak-
że nowa nawierzchnia na chodnikach 
i parkingach. Przypomnijmy, że w po-
dobnej technologii przebudowana 
została ulica Pomorska. 

W  tym roku na inwestycje drogo-
we, remonty dróg, ich utrzymanie, 
oświetlenie i konserwację miasto wyda 
z budżetu ok. 52 mln zł. Najważniejsze 
przedsięwzięcia, obok wspomnianych 
wcześniej, to przebudowa ul. Jaworzyń-
skiej, Witelona i  Skarbka oraz alei Orła 
Białego w parku Miejskim. 

Firma Heilit+Woerner z  Wysokiej koło 
Wrocławia wygrała przetarg na przebudowę 
ulic Witelona i Skarbka. Zwycięzca zapropo-
nował cenę 2.627.235,69 zł brutto. Umowa 
została już podpisana, a wykonawca pracuje 
obecnie nad zmianami organizacji ruchu na 
czas trwania inwestycji. 

Warto zwrócić uwagę, że był to już dru-
gi po ubiegłorocznym, unieważnionym we 
wrześniu, przetarg na wykonanie tej inwe-
stycji. Unieważniono również przetarg na 
przebudowę samej ulicy Witelona. Przy-
czyną unieważnień były zdecydowanie za 
wysokie koszty robót proponowane przez 
oferentów. W 2013 roku wpłynęła tylko jed-

na oferta przebudowy Witelona i Skarbka. 
Opiewała na kwotę ok. 2,8 mln zł. Była za-
tem o 160 tys. zł wyższa od zaproponowa-
nej obecnie. 

Do przetargu przystąpiło 5 � rm: Euro-
via Polska z  Bielan Wrocławskich, Skanska 
z  Warszawy, Berger Bau Polska Sp. z  o. o. 
z Wrocławia, Firma Budowlana „Fobis” z Lu-
bina oraz zwycięzca - Heilit+Woerner.

Przypomnijmy. Ulica Witelona ma zo-
stać wyremontowana na odcinku od przej-
ścia dla pieszych przy placu Wilsona do 
ul. Skarbka. Ta zaś - do skrzyżowania z  ul. 
Jaworzyńską. Termin zakończenia prac wy-
znaczono na 25 sierpnia 2014 r.

Andrzej Szymkowiak, dyrektor ZDM wy-
jaśnia, że dokumentacje projektowo-koszto-
rysowe zostaną opracowane zgodnie z  ter-
minarzem do połowy kwietnia. Wówczas 
będzie można ogłosić przetargi na wybór 
wykonawców inwestycji. Nastąpi to pod ko-

Przypomnijmy, że legniczanie głosując 
w  ramach LBO, wybrali do realizacji w  tym 
roku 15 zadań. W  budżecie miasta prze-
znaczono na ten cel ok. 2 mln zł. Oprócz 
inwestycji drogowych, o  których piszemy, 
mieszkańcy opowiedzieli się za budową 8 
placów zabaw, termomodernizacją Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Ma-
zowieckiej, budową szachownicy na placu 
wypoczynkowym, budową boiska przy ul. 
Goździkowej. Obecnie wydziały Urzędu Mia-
sta przygotowują programy funkcjonalno-
-użytkowe dla tych zadań. Po ich zatwierdze-
niu przez prezydenta uruchomiona zostanie 
procedura opracowania dokumentacji pro-
jektowo–kosztorysowej, a  potem - wyboru 
wykonawców tych lokalnych inwestycji. 

Nowe miejsca pracy w LSSE
i zainwestować 1,5 mln zł w rozbudowę zakła-

Zupełnie nowy zakład planuje nato-
miast wybudować legnicka � rma S@L, zaj-
mująca się logistyką. Na inwestycję chce 
wyłożyć około 6 mln zł. Zakład ma powstać 

Zezwolenia na prowadzenie działalności 
przedstawicielom � rm wręczyli prezes LSSE przedstawicielom � rm wręczyli prezes LSSE 
Adam Grabowiecki oraz Jadwiga Zienkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta. – Legnica wspiera 
przedsiębiorczość, o  czym świadczą wysokie 
pozycje w  krajowych rankingach na najbar-
dziej atrakcyjne miejsca dla biznesu – powie-
działa pani prezydent. – Miasto przygotowuje 
kolejne, bardzo dobre oferty inwestycyjne, ulo-
kowane w sąsiedztwie autostrady i obwodnicy 
zachodniej. Cieszy nas, że � rmy zagraniczne 
i  krajowe rejestrują działalność w  Legnicy, że 

„Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od 
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Na wniosek prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego Rada Miejska Legnicy zde-

cydowała o  zmniejszeniu od 1 lutego br. 
opłat za wywóz odpadów. Stawki zmalały 
z 13,7 zł do 9,7 zł miesięcznie od osoby za 
odpady zbierane selektywnie i z 17,8 zł do 
17 zł za niesegregowane. Zmniejszone zo-
stały również opłaty śmieciowe dla nieru-
chomości niezamieszkałych, takich jak np. 
szkoły, instytucje, sklepy itp.

Warunkiem wnoszenia niższych opłat 
od 1 lutego 2014 r. jest złożenie nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami. Należy to uczynić na 
druku stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr XL/424/13 Rady Miejskiej Legnicy z  27 
grudnia 2013 r. 

- Chociaż to czysty absurd – komentował 
sytuację prezydent Tadeusz Krzakowski – de-
klaracje składać musimy ponownie, bo rząd 
i  posłowie zaniedbali sprawę, która dotyczy 
milionów Polaków. Na przykład w  Legnicy 

złożono pierwotnie ok. 25 tysięcy deklaracji. 
Samorządowcy wielokrotnie interweniowali. 

Sam zabiegałem o zmianę przepisów ustawy 
na forum Związku Miast Polskich. Do dziś nie 
doczekaliśmy się reakcji.

Legnickie Biuro Gospodarowania Od-
padami Komunalnymi informuje, że nowe 

druki deklaracji dostępne są w  Urzędzie 
Miasta Legnicy (pl. Słowiański 8) oraz 
w  siedzibie Straży Miejskiej przy alei 
Rzeczypospolitej 3. Nowe deklaracje są 
przyjmowane: w  pokoju nr 3 na parte-
rze oraz 305 i  306 na III piętrze Urzędu 
Miasta. Uruchomiony został także punkt 
przyjęć w siedzibie Straży Miejskiej w Le-
gnicy. 

Druki deklaracji można również pobrać 
na stronie www.legnica.eu. pod linkiem 
http://portal.legnica.eu/strona-930-gospo-
darowanie_odpadami_druki.html. 

Deklaracje można składać także drogą 
elektroniczną z wykorzystaniem elektro-
nicznej skrzynki podawczej na platfor-
mie ePUAP. Złożona w  tej formie dekla-
racja musi być podpisana bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowa-
nym przy pomocy kwalifikowanego cer-
tyfikatu lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP.

O rzeczywistej, ogromnej skali spraw, 
jakie mieszkańcy mają do załatwienia 
w Urzędzie Miasta Legnicy, najdobitniej 
świadczy ilość wydawanych przez magi-

strackich urzędników w ciągu roku decy-
zji administracyjnych. Dotyczą one m.in. 
pozwoleń na budowę, zgody na warunki 
zabudowy, zamiany użytkowania wie-
czystego na prawo własności, spraw � -
nansowych, podatkowych i dziesiątków 
innych. Każda taka decyzja wymaga nie 
tylko złożenia przez zainteresowanego 
klienta wymaganych dokumentów, ale ich 
gruntownej analizy pod kątem zgodności 
z prawem i wydania postanowienia w od-
powiednim terminie. 

Każdego roboczego dnia 2013 roku 
w Ratuszu wydawano 284 decyzje ad-
ministracyjne. Wymaga to wielkiego 
zaangażowania i profesjonalizmu kadry 
urzędniczej. Najwięcej powstawało ich w 
Wydziale Finansowym (39.121) i Wydziale 
Spraw Obywatelskich (29.437). 

Mniej zapłacimy za odpady komunalne

Miasto prowadzi 49 placówek oświa-
towych, działających w 46 budyn-

kach. Od 2005 roku są one systematycznie 
włączane w program standaryzacji bazy, 
który m.in. obejmuje termomodernizację 
budynków obniżającą koszty ich eksplo-
atacji, czyli ocieplanie dachów, ścian, wy-
miany stolarki okiennej i unowocześnianie 
systemów ogrzewczych. Absolutna więk-
szość obiektów (powyżej 95 proc.) została 
już w pełni lub częściowo poddana termo-
modernizacji. Kolejne 4 przygotowywane 
są do takich prac. 

Najbardziej obecnie ekonomicznym 
systemem ogrzewania, czyli z sieci miej-
skiej WPEC, objętych jest 36 jednostek 
oświatowych. Siedem obiektów posiada 
kotłownie opalane gazem sieciowym, 
tylko cztery wykorzystują węgiel, a dwie 
- olej opałowy. 

Dzięki programowi termomodernizacji 
koszty, jakie miasto ponosi na ogrzanie bu-
dynków oświatowych, zmniejszają się. 

Oszczędności przynosi miastu również 
wdrożony system monitorowania, analiz 
i optymalizacji zużycia mediów (energii 
cieplnej, elektrycznej, gazu i wody). Analizy 
prowadzone są zgodnie z zaleceniem prezy-
denta od roku 2011 w ramach monitoringu 
wewnętrznego. W 2013 roku wzmocniono 
te działania, powierzając je � rmie specjali-
stycznej. Dzięki temu obniżono ilości mocy 
zamawianej w 22 spośród 46 obiektów. W 
pozostałych stan był optymalny. 

Korzystne efekty przyniósł także stoso-
wany w Legnicy już od 2011 roku tzw. skon-
solidowany zakup energii elektrycznej. W 
tej zbiorowej formule zakupów uczestniczą 
gminne jednostki, w tym wszystkie szkoły i 
placówki oświatowo-wychowawcze. 

Osiąganie znaczących oszczędności zu-

życia mediów w legnickich szkołach wyni-
ka bezpośrednio z prowadzonych w ostat-
nich latach inwestycji oświatowych (np. 
liczne termomodernizacje) i racjonalnego 
zarządzania. Będą one kontynuowane w 
kolejnych latach. 

SAMORZĄD

Mądrze oszczędzamy

ŚMIECI PO NOWEMU

Ciepło, prąd, gaz i woda w legnickiej oświacie są tańsze

Planuje się, że w skali roku pozwo-
li to zaoszczędzić w budżecie miasta 
ponad 107 tys. zł. W latach 2011-2013 
oszczędności przyniósł również mo-
nitoring korzystania z wody w pla-
cówkach oświatowych. Zużycie to 
zmalało z 91.300 m3 do 81.100 m3, 
czyli o 11,5 proc.

W 2011 roku uzyskane przez gmi-
nę w przetargu oszczędności wynio-
sły ok. 200 tys. zł. Rok później było to 
pół miliona zł. W 2013 roku - ok. 430 
tys. zł, a w roku bieżącym planuje się 
zaoszczędzić blisko 400 tys. zł.

Przypominamy, że osoby prawne i jednostki organizacyjne powinny złożyć deklaracje do 15 lutego 2014 r., natomiast osoby 
� zyczne - do 15 marca 2014 r.

Stawki zmalały z 13,7 zł do 9,7 
zł miesięcznie od osoby za odpady 
zbierane selektywnie i z 17,8 zł do 
17 zł za niesegregowane. Zmniej-
szone zostały również opłaty śmie-
ciowe dla nieruchomości nieza-
mieszkałych, takich jak np. szkoły, 
instytucje, sklepy itp.

W 2011 roku ogrzewanie placó-
wek kosztowało ok. 5 mln 842 tys. zł. 
W roku 2012 zaoszczędzono ok. 255 
tys. zł, a w 2013 – ok. 360 tys. zł. 

W 2013 roku w wydziałach Urzę-
du Miasta wydano aż 71.321 takich 
dokumentów (rok wcześniej było ich 
71.075, a w 2011 r. – 58.641). Przyrost 
jest ogromny i w ciągu dwóch lat sięga 
niemal 13 tysięcy. 

Spośród wszystkich wydanych 
decyzji zaledwie 17, czyli 0,024 proc. 
zostało uchylonych i przekazanych do 
ponownego rozpatrzenia. Ilość takich 
uchyleń z roku na rok maleje (0,041 
proc. w roku 2011 i 0,037 proc. w roku 
2012). Te ostatnie wielkości wystawiają 
bardzo dobre świadectwo rzetelnego 
i zgodnego z prawem działania legnic-
kich urzędników samorządowych. 

W roku 2013 na 71.321 wydanych decyzji administracyjnych tylko 17 zostało uchylonych

W Ratuszu profesjonalnie i zgodnie z prawem

Coraz więcej śmieci segregujemy, 
ale róbmy to staranniej

Po pół roku trwania „rewolucji śmie-
ciowej” można stwierdzić, że w Legnicy 
zdecydowanie wzrasta ilość odpadów 
segregowanych. To bardzo dobra ten-
dencja, ułatwiająca wypełnienie norm 
unijnych.

Z analiz przeprowadzonych przez 
Biuro Gospodarowania Odpadami Ko-
munalnymi wynika, że przez pół roku ze-
braliśmy ponad 785 ton odpadów segre-
gowanych (wrzucamy je do pojemnika 
żółtego). W grudniu minionego roku było 
to 165 ton, dla porównania w listopadzie 
– 141, natomiast w lipcu – tylko 52 tony. W 
ciągu pół roku do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
wywieziono ponad 15.000 ton śmieci nie-
segregowanych. Trafiło tam także ponad 
247 ton opakowań szklanych i ponad 600 
kg zużytych urządzeń elektronicznych i 
elektrycznych. 

Jak informuje Przemysław Rogowski, 
dyrektor BGOK, często zdarzają się sytu-
acje, że do pojemników przeznaczonych 
do segregacji trafiają śmieci zmieszane 
które nie powinny się tam znaleźć. Dyrek-
tor apeluje, aby do wyrzucania odpadów 
podchodzić jeszcze bardziej starannie. 

Każdego roboczego dnia 2013 roku 
w Ratuszu wydawano 284 decyzje ad-
ministracyjne. Wymaga to wielkiego 
zaangażowania i profesjonalizmu kadry 
urzędniczej. Najwięcej powstawało ich w 
Wydziale Finansowym (39.121) i Wydziale 

życia mediów w legnickich szkołach wyni-
ka bezpośrednio z prowadzonych w ostat-
nich latach inwestycji oświatowych (np. 
liczne termomodernizacje) i racjonalnego 
zarządzania. Będą one kontynuowane w 

W 2011 roku uzyskane przez gmi-
nę w przetargu oszczędności wynio-
sły ok. 200 tys. zł. Rok później było to 
pół miliona zł. W 2013 roku - ok. 430 
tys. zł, a w roku bieżącym planuje się 

Spośród wszystkich wydanych 
decyzji zaledwie 17, czyli 0,024 proc. 
zostało uchylonych i przekazanych do 
ponownego rozpatrzenia. Ilość takich 
uchyleń z roku na rok maleje (0,041 
proc. w roku 2011 i 0,037 proc. w roku 
2012). Te ostatnie wielkości wystawiają 
bardzo dobre świadectwo rzetelnego 
i zgodnego z prawem działania legnic-
kich urzędników samorządowych. 

W Ratuszu profesjonalnie i zgodnie z prawem
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Chcesz wiedzieć więcej o mieście? 
Mamy nowy komunikator SISMS
U rząd Miasta wdraża nową usługę dla 

mieszkańców - komunikator SISMS (apli-
kacja na urządzenia mobilne), dzięki któremu 
można otrzymywać informacje o tym, co się 
dzieje w  Legnicy, wzbogacone dodatkowo 
plikami multimedialnymi (np. zdjęcia, � lmy, 
pliki audio). Komunikator SISMS jest pierw-
szą tego typu aplikacją w  Polsce, zbudowa-
ną na potrzeby bezpośredniej komunikacji 
mieszkańców z  ich lokalnym samorządem. 
Przeznaczony jest dla posiadaczy urządzeń 
mobilnych z  systemem Android (wkrótce 
dostępny będzie także dla urządzeń z syste-
mem iOS). Aplikacja jest zupełnie bezpłatna 
dla użytkowników, wystarczy mieć połącze-
nie z internetem.

Super ferie w mieście (17-28 lutego)
Na organizację zimowego wypoczynku 

legnickich dzieci i młodzieży w budżecie mia-
sta przeznaczonych jest ponad 214 tys. zł. To 
kwota znacznie wyższa od ubiegłorocznej. 
Ze zorganizowanych i  dotowanych przez 
miasto form wypoczynku skorzysta prawie 4 
tys. dziewcząt i chłopców.

Rozstrzygnięte zostały konkursy ofert zło-
żonych przez jednostki organizacyjne gminy, 
inne podmioty oraz organizacje pozarządo-
we i  stowarzyszenia, które podjęły się przy-
gotowania różnorodnych form zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Do� nansowanie uzyskało 19 podmio-
tów, w  tym placówki gminne, spółdzielcze, 
organizacje i  stowarzyszenia pozarządowe. 
Wnioskodawcy przygotowują na ferie zimo-
we m. in.: zajęcia świetlicowe, biblioteczne, 
sportowe, wycieczki, półkolonie i wyjazdowe 
zimowiska. 

Półkolonie

W  Legnicy od lat wielkim zainteresowa-
niem cieszą się tzw. półkolonie, organizo-
wane dla uczniów pozostających w mieście. 
Taką formę wypoczynku przygotowały: 
Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa 
nr 7, Młodzieżowe Centrum Kultury i Zespół 
Placówek Specjalnych. Weźmie w nich udział 
ponad 300 uczniów. Liczna grupa dzieci, 
pochodzących z  mniej zamożnych rodzin, 
posiadających aktualną decyzję MOPS i  ko-
rzystających w szkołach z darmowych obia-
dów, w  półkoloniach uczestniczyć będzie 
bezpłatnie.

Koloniści korzystać będą z  dwóch posił-
ków – II śniadania i obiadu. W czasie trwania 
turnusów zorganizowane zostaną wycieczki 
krajoznawcze do atrakcyjnych turystycznie 
zakątków regionu, wyjścia do kina, Galerii 
Sztuki i Muzeum Miedzi. Na uczestników pół-
kolonii czekają zajęcia sportowe, programy 
plastyczne, pro� laktyczne, teatralne, tanecz-
ne i  wiele innych. Na organizację tej formy 
spędzania ferii zimowych przeznacza się 
w budżecie ponad 100 tys. złotych. 

Legnickie Centrum Kultury

LCK zorganizuje podczas ferii m.in. warsz-
taty makieciarskie i � lmowe dla dzieci i mło-
dzieży. Warsztaty makieciarskie „Mieszkam 
tak, jak lubię” mają wymiar artystyczno–edu-
kacyjny. To twórcze zabawy, poszerzające 
spojrzenie na otaczającą przestrzeń i  pobu-
dzające wyobraźnię, polegające między inny-
mi na stworzeniu makiety (modelu) własnej 
wymarzonej przestrzeni życiowej. 

Kolejna propozycja to warsztaty � lmowe, 
odbywające się w  dniach 24–25 lutego. Po-
czątek o godzinie 9. Koszt - 140 zł od osoby. 
Warsztaty mają na celu przybliżenie uczest-
nikom tajników produkcji � lmowej. Dzielą się 

na część teoretyczną i praktyczną. W progra-
mie znajdziemy: scenariopisarstwo, elementy 
warsztatu reżysera, operatora kamery, aktora 
i projekcje � lmowe. 

W  programie placówki także zajęcia do-
datkowe - projekcje w kinie, spacery, wizyty 
w ciekawych miejscach. Zajęcia (17-21 lutego) 
w LCK rozpoczynać się będą o godzinie 7.30 
i potrwają do 15.30. Uczestniczyć będą dzieci 
w wieku 6-12 lat. 

Galeria Sztuki

Przy legnickiej Galerii od lat działa Otwar-
ta Pracownia Sztuki, prowadząca zajęcia oraz 
warsztaty plastyczne dla dzieci i  młodzieży 
przy ul. Szkolnej 7. W  czasie ferii zimowych 
pracownia zaprasza młodych ludzi zaintere-
sowanych sztuką na zajęcia w  poniedziałki 
i  wtorki w  godzinach 11.00-13.00. Zajęcia są 
bezpłatne. Pracownia zapewnia materiały 
plastyczne. Tematami poszczególnych warsz-
tatów będą: Sporty zimowe – plakat reklamo-
wy (17 lutego), Projektując Legnicę – działania 
przestrzenne (18 lutego), Karnawałowe maski 
– działania plastyczne (24 lutego), Karnawało-
we stroje – działania plastyczne (25 lutego). 

Galeria Sztuki zaprasza również do zor-
ganizowanego zwiedzania wystaw: „Kacper 
Piskorowski: Głuchy krzyk” - re� eksja artysty 
na temat traktowania zwierząt oraz „Maria 
Rogala: Malarstwo” - wystawa prac legnickiej 
artystki. 

Legnicka Biblioteka Publiczna

LBP zaprasza dzieci i młodzież do wszyst-
kich swoich placówek w  mieście na zaję-

cia organizowane w  ramach akcji „Zima 
2014”. Będą to m.in. spotkania edukacyj-
ne i parateatralne popularyzujące wiedzę 
z zakresu literatury, historii, geografii, we-
terynarii, ochrony przyrody, bezpieczeń-
stwa w szkole i na ulicy. Na dzieci czekają 
konkursy czytelnicze, recytatorskie, pla-
styczne i  literackie, zajęcia integracyjne, 
świetlicowe i  komputerowe, projekcje 
filmów video, a także wycieczki i zabawy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

OSiR organizuje różnorodne zajęcia 
sportowe. W hali przy ul. Lotniczej i Gło-
gowskiej będą się odbywały turnieje pił-
ki nożnej, koszykówki, tenisa stołowego 
i  badmintona. Zainteresowani będą mo-
gli uczestniczyć w zajęciach na lodowisku 
(nauka jazdy na łyżwach, hokej na lodzie), 
aerobicu, zajęciach na ściance wspinacz-
kowej i na siłowni. Organizatorzy planują 
kulig w parku, jazdę na sankach, pieczenie 
kiełbasek i zimowy tor przeszkód. Jeśli za-
braknie śniegu, odbędzie się zwiedzanie 
Stadionu Miejskiego i boisk lekkoatletycz-
nych zakończone pieczeniem kiełbasek. 

Muzeum Miedzi

Placówka zaprasza dzieci i  młodzież 
w swoje progi, proponując im obejrzenie 
wszystkich stałych wystaw historycznych 
i ciekawych ekspozycji. Dla grup zorgani-
zowanych przygotowano zajęcia warszta-
towe, spotkania z  muzealnym konserwa-
torem, a także pokaz czerpania papieru. 

FERIE 2014

Komunikator jest uzupełnieniem działającego w Legnicy od kilku lat systemu informowania SMS, który umożliwia przesyłanie do 
zarejestrowanych użytkowników krótkich wiadomości tekstowych z Urzędu Miasta lub Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego dla Miasta Legnicy. Nowy komunikator rozszerza tę funkcjonalność o możliwość wysyłania także plików multimedialnych.

Informacje wysyłane za pośrednictwem komunikatora zostały podzielone na trzy kategorie, każdej przydzielono innych kolor:
- wiadomości na szarym tle to informacje (np. zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy sportowe, 
informacje o terminach składania wniosków i dokumentów lub opłat, bezpłatnych badaniach itp.),
- wiadomości na żółtym tle to ostrzeżenia (np. przed groźnymi zjawiskami pogodowymi),
- wiadomości na czerwonym tle to alarmy (np. alarm o ewakuacji z powodu nadchodzącej powodzi).

Komunikator SISMS ma wiele zalet, m.in.:

 ▶ jest nowoczesnym sposobem przekazywania informacji 
w atrakcyjnej multimedialnej formie, usprawnia tym samym komu-
nikację z mieszkańcami,
gwarantuje szybkie i  bezpośrednie przekazywanie wiadomości 
wprost do użytkownika urządzenia mobilnego, w  tym informacji 
o zagrożeniach, co zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców,

 ▶ umożliwia poinformowanie jednocześnie dużej liczby użytkow-
ników systemu,

 ▶ umożliwia wysyłanie informacji tematycznych do zde� niowanej 
grupy użytkowników (np. mieszkańców danego regionu miasta),

 ▶ jest wolny od reklam (brak spamu).

Użytkownik nowej aplikacji, podobnie jak w przypadku systemu sms, może wy-
brać grupę, do której chce dołączyć, bowiem komunikator poza informacjami do-
tyczącymi całego miasta (grupa „e-komunikaty – miasto”), oferuje też tematyczne 
serwisy informacyjne (grupy „sport” i „kultura”) oraz serwisy dotyczące wybranych 
rejonów miasta (grupy „Zakaczawie”, „Kopernik”, „Stare Miasto”,  „Przybków i Osie-
dle Sienkiewicza”, „Piekary” i „Tarninów”). 

Korzystanie z aplikacji jest niezwykle proste. Wystarczy pobrać na swoje urzą-
dzenie aplikację o nazwie „Komunikator SISMS”. Można to zrobić za pomocą kodu 
QR umieszczonego na materiałach promujących aplikację (m.in. na plakatach na 
przystankach MPK, na plakatach w siedzibie Urzędu Miasta i Akademii Rycerskiej, 
na ulotkach, na o� cjalnym portalu miejskim legnica.eu i na pro� lach Legnicy w me-
diach społecznościowych) lub z  platformy Google Play, oferującej aplikacje dla 
systemu Android. Szczegóły dotyczące instrukcji zainstalowania i obsługi aplikacji 
mobilnej oraz bezpośredni link służący do jej pobrania można znaleźć na stronie 
http://komunikator.sisms.pl/.

Jak zapewnić dziecku dobry zimowy wypoczynek?

Komunikator jest uzupełnieniem działającego w Legnicy od kilku lat systemu informowania SMS, który umożliwia przesyłanie do 
zarejestrowanych użytkowników krótkich wiadomości tekstowych z Urzędu Miasta lub Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego dla Miasta Legnicy. Nowy komunikator rozszerza tę funkcjonalność o możliwość wysyłania także plików multimedialnych.

Informacje wysyłane za pośrednictwem komunikatora zostały podzielone na trzy kategorie, każdej przydzielono innych kolor:
 (np. zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne, koncerty, imprezy sportowe, 

jest nowoczesnym sposobem przekazywania informacji 
w atrakcyjnej multimedialnej formie, usprawnia tym samym komu-

gwarantuje szybkie i  bezpośrednie przekazywanie wiadomości 
wprost do użytkownika urządzenia mobilnego, w  tym informacji 

umożliwia poinformowanie jednocześnie dużej liczby użytkow-

umożliwia wysyłanie informacji tematycznych do zde� niowanej 

Użytkownik nowej aplikacji, podobnie jak w przypadku systemu sms, może wy-
brać grupę, do której chce dołączyć, bowiem komunikator poza informacjami do-
tyczącymi całego miasta (grupa „e-komunikaty – miasto”), oferuje też tematyczne 
serwisy informacyjne (grupy „sport” i „kultura”) oraz serwisy dotyczące wybranych 
rejonów miasta (grupy „Zakaczawie”, „Kopernik”, „Stare Miasto”,  „Przybków i Osie-

Korzystanie z aplikacji jest niezwykle proste. Wystarczy pobrać na swoje urzą-
dzenie aplikację o nazwie „Komunikator SISMS”. Można to zrobić za pomocą kodu 
QR umieszczonego na materiałach promujących aplikację (m.in. na plakatach na 
przystankach MPK, na plakatach w siedzibie Urzędu Miasta i Akademii Rycerskiej, 
na ulotkach, na o� cjalnym portalu miejskim legnica.eu i na pro� lach Legnicy w me-
diach społecznościowych) lub z  platformy Google Play, oferującej aplikacje dla 
systemu Android. Szczegóły dotyczące instrukcji zainstalowania i obsługi aplikacji 
mobilnej oraz bezpośredni link służący do jej pobrania można znaleźć na stronie 
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Młode talenty muzyczne, Książka roku 2013 i tysiąc legniczan na widowni

Tanecznie w Nowy Rok
Ponad tysiąc widzów. Wspaniała muzyka 

i  rewelacyjne występy tancerzy. Owa-
cje na stojąco. Tak w  skrócie można zre-
cenzować piątkowy koncert Noworoczny 
(24 stycznia) „Tanecznie w Nowy Rok 2014” 
pod patronatem prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego. 

Ta piękna impreza, przygotowana przez 
uczniów i  nauczycieli Zespołu Szkół Mu-
zycznych, odbyła się w  hali przy ul. Lot-
niczej. Wystąpili uczniowie i  absolwenci 
ZSM (chór, orkiestra dęta, orkiestra sym-
foniczna, Zespół Orfa, zespół rytmiczny 
i  smyczkowy oraz soliści), a  także Zespół 

Pieśni i Tańca „Legnica”, Klub Tańca Towa-
rzyskiego „Impuls” w Prochowicach i Oce-
lot – Fundacja Wspierania Kultury Ruchu. 
W programie m.in. słynny „Polonez” z � lmu 
„Pan Tadeusz” W. Kilara, „Obertas” H. Wie-
niawskiego, „Taniec Węgierski” J. Brahmsa, 
„Czardasz” V. Contiego, „Skrzypek na da-
chu” J. Bock, tańce ludowe , tańce towarzy-
skie. Do tego gustowna sceneria estrady, 
dodająca świątecznego nastroju. 

- To jest szczególny koncert i  wydarze-
nie społeczne – mówił prezydent Tadeusz 
Krzakowski. – Zaproszona do niego została 
nasza wspaniała, utalentowana młodzież. 

Każdy z nas wynosi stąd optymizm i praw-
dziwe wzruszenia artystyczne. Dziękuję. 

Legniczanie wypełnili halę po brzegi. 
Jeden z nich, Jerzy Wach, przyszedł godzi-
nę przed rozpoczęciem. – Moja córka i syn 
kończyli szkołę muzyczną – mówił. - Kon-
certowali. Teraz czas, by pałeczkę przejęła 
trzyletnia wnuczka. I właśnie jej chcę po-
kazać ten koncert. Niech skorupka za mło-
du nasiąka.

Po zakończeniu wieczoru legniczanka 
Jolanta Wawrzecka nie kryła wzruszenia. 
– Wspaniały występ. – Mamy uzdolnioną 
młodzież i warto ją promować.

Podczas koncertu ogłoszona została de-
cyzja kapituły konkursu „Legnicka Książka 
Roku.” To prestiżowe wyróżnienie za rok 
2013 otrzymała dr Krystyna Nowakowska 
za monogra� ę „Pawilon polski na Nowojor-
skiej Wystawie Światowej (1939-1940)”. Au-
torka odebrała nagrodę ufundowaną przez 
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. 

Prezydent podziękował wszystkim 
twórcom, których książki zostały zgłoszone 
do tej nagrody. O  wyróżnionej publikacji 
powiedział: - To dzieło zasługuje na wyróż-
nienie. Ma wyjątkowe znaczenie dla pol-
skiej kultury. Pokazuje nasze dziedzictwo 
narodowe pozostawione w USA.

Wśród tegorocznych nominatów do 
tytułu, wybranych przez kapitułę z  sza-
cowanego grona aż 32 publikacji, znaleźli 
się: Zuzanna Grębecka (Legnica 1945-1993: 
podwójne życie miasta), Romuald M. Łu-
czyński (Rezydencje i  majątki szlacheckie 
w  powiecie legnickim do 1945 roku), Mar-
cin Makuch, Stolarczyk Tomasz (Miedzian-
ka: 700 lat dziejów górniczego miasta), 

Krystyna Nowakowska (Pawilon pol-
ski na Nowojorskiej Wystawie Światowej 
(1939-1940) i  jego dalsze dzieje), Barbara 
Tomaszewska (Iluzja) oraz opracowanie 

Wojska radzieckie w Polsce 1939-1993 pod 
redakcją S. Dąbrowskiego, K. Jaworskiej 
i W. W. Szetelnickiego. 

Krystyna Nowakowska, autorka Książ-
ki Roku 2013, pracuje w  legnickim Mu-
zeum Miedzi. Materiały do tej publikacji 
zbierała przez 10 lat, m.in. podczas kilku 
wizyt w  Chicago, gdzie są zgromadzone 
eksponaty z wystawy, a także w Nowym 
Jorku. Wstęp napisał Norman Davis, świa-
towej sławy historyk specjalizujący się 
w  sprawach polskich, co jest swoistym 
wyróżnieniem. Dodajmy jeszcze, że ta 
publikacja jest skróconą wersją doktora-
tu, który Krystyna Nowakowska obroniła 
w Polskiej Akademii Nauk. 

- Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia 
– powiedziała nam Krystyna Nowakow-
ska. – Eksponaty z tej wystawy zgroma-
dzone są w Polskim Muzeum w Chicago. 
To prezentacja naszego dorobku z okre-
su międzywojennego. Mało kto o  tym 
wiedział. Trafiłam na nie podczas pry-
watnego pobytu w  tym mieście. W  pu-
blikacji przybliżam tę ciekawą i tajemni-
czą historię. 

KULTURA

Każdy z nas wynosi stąd optymizm i praw-
dziwe wzruszenia artystyczne. Dziękuję. dziwe wzruszenia artystyczne. Dziękuję. 

Legniczanie wypełnili halę po brzegi. 
Jeden z nich, Jerzy Wach, przyszedł godzi-
nę przed rozpoczęciem. – Moja córka i syn 
kończyli szkołę muzyczną – mówił. - Kon-
certowali. Teraz czas, by pałeczkę przejęła 
trzyletnia wnuczka. I właśnie jej chcę po-
kazać ten koncert. Niech skorupka za mło-

Po zakończeniu wieczoru legniczanka 
Jolanta Wawrzecka nie kryła wzruszenia. 
– Wspaniały występ. – Mamy uzdolnioną 

Podczas koncertu ogłoszona została de-
cyzja kapituły konkursu „Legnicka Książka 
Roku.” To prestiżowe wyróżnienie za rok 
2013 otrzymała dr Krystyna Nowakowska 
za monogra� ę „Pawilon polski na Nowojor-
skiej Wystawie Światowej (1939-1940)”. Au-
torka odebrała nagrodę ufundowaną przez 
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego. 

Prezydent podziękował wszystkim 
twórcom, których książki zostały zgłoszone 
do tej nagrody. O  wyróżnionej publikacji 
powiedział: - To dzieło zasługuje na wyróż-
nienie. Ma wyjątkowe znaczenie dla pol-
skiej kultury. Pokazuje nasze dziedzictwo 

Wśród tegorocznych nominatów do 
tytułu, wybranych przez kapitułę z  sza-
cowanego grona aż 32 publikacji, znaleźli 
się: Zuzanna Grębecka (Legnica 1945-1993: 
podwójne życie miasta), Romuald M. Łu-
czyński (Rezydencje i  majątki szlacheckie 
w  powiecie legnickim do 1945 roku), Mar-
cin Makuch, Stolarczyk Tomasz (Miedzian-
ka: 700 lat dziejów górniczego miasta), 

Krystyna Nowakowska (Pawilon pol-
ski na Nowojorskiej Wystawie Światowej 
(1939-1940) i  jego dalsze dzieje), Barbara 
Tomaszewska (Iluzja) oraz opracowanie 
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Legnickie święto sportu
To był szczególny wieczór w  hotelu Qu-

bus. Podczas uroczystej Gali (8 lutego) 
poznaliśmy najlepszych zawodników i trene-
rów Zagłębia Miedziowego roku 2013. Zwy-
ciężyli Valeriya Musina i Jacek Winnicki z CCC 
Polkowice. 

Plebiscyt na Najlepszego Zawodnika i Tre-
nera Zagłębia Miedziowego odbył się pod 
patronatem KGHM Polska Miedź SA. Organi-
zatorem Plebiscytu oraz Balu Mistrzów Spor-
tu Zagłębia Miedziowego był Urząd Miasta 
Legnicy, Regionalny Portal Informacyjno-Pu-
blicystyczny e-legnickie.pl, Legnickie Cen-
trum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Legnicy. Głosować mógł każdy, kto zareje-
strował się na portalu e-legnickie.pl. Spośród 
wytypowanych przez czytelników 10 zawod-
ników i 5 trenerów z najwyższą liczbą głosów, 
kapituła złożona z przedstawicieli organizato-
rów, sponsorów oraz patronów medialnych, 
dokonała wyboru najlepszych.

- Sport jest bardzo ważnym elementem 
życia społecznego miasta – mówił podczas 
otwarcia Gali prezydent Tadeusz Krzakow-
ski. – Dostarcza wielu emocji. Nasz samorząd 
bardzo aktywnie wspiera jego rozwój, np. 
inwestując znaczne środki w  bazę sportową 
i rekreacyjną infrastrukturę. Dzisiaj obchodzi-
my święto sportu Zagłębia Miedziowego. To 
też okazja do podziękowania zawodnikom 
i trenerom wybranym w plebiscycie. 

Dla sportowców było to bardzo ważne 
wydarzenie. Część z nich, na przykład piłkar-
ki ręczne i  trenerki KGHM Metraco Zagłębie 
Lubin oraz koszykarki i trener CCC Polkowice 
przybyli na Galę tuż po zakończeniu swoich 
meczów. Ekipa z  Polkowic przyleciała nawet 
z  Bydgoszczy prywatnym samolotem. - Je-
stem bardzo zaskoczona tym pięknym wyróż-
nieniem. Cieszę się tym bardziej, że nie jestem 
Polką. To dla mnie wielki zaszczyt – mówiła 
Valeriya Musina, koszykarka CCC Polkowice.

Najlepszy trener Jacek Winnicki, szko-
leniowiec CCC Polkowice, powiedział 
nam:- Jestem bardzo zadowolony, że 
moja praca została doceniona. To także 
sukces całego klubu. Dziękuje wszystkim 
za to, że tutaj jestem. 

Najwyżej wśród legnickich sportow-
ców sklasy� kowany został Maciej Żuk (Le-
gnicki Klub Taekwon-do). Ten młody i bar-
dzo sympatyczny przedstawiciel sportów 
walki, z  których słynie nasze miasto, nie 
ukrywał wzruszenia. - Jestem bardzo za-
dowolony z zajęcia tak wysokiego miejsca 
w  Plebiscycie – powiedział Maciej Żuk. 
– To dla mnie podsumowanie udanego 
sezonu i ciężkiej pracy. W naszym mieście 
działa sporo klubów, w których uprawiane 
są sporty walki. Cieszą się one popular-
nością, bo dają duże możliwości rozwoju, 
poznawania świata i  nawiązywania kon-
taktów z ciekawymi ludźmi. 

Oto zwycięzcy Plebiscytu na Najlepszego Zawodnika i Trenera 
Zagłębia Miedziowego w roku 2013:

Zawodnicy:

1. Valeriya Musina (CCC Polkowice)
2. Karolina Semeniuk-Olchawa (KGHM Metraco Zagłębie Lubin).
3. Maciej Żuk  (Legnicki Klub Taekwon-do)
4. Paweł Biszczak (Prych Team Legnica)
5. Agnieszka Jochymek (KGHM Metraco Zagłębie Lubin)
6. Mateusz Szczepaniak (Miedź Legnica)
7. Łukasz Kadziewicz (Cuprum Mundo Lubin)
8. Jan Czuwara (Siódemka Miedź Legnica)
9. Paweł Dąbrowski (Legnicki Klub Taekwon-do)
10. Arkadiusz Gdula (Legnicki Klub Karate Kyokushin)

Trenerzy:

1. Jacek Winnicki (CCC Polkowice) 
2. Bożena Karkut (KGHM Metraco Zagłębie Lubin)
3. Łukasz Stawarz (Legnicki Klub Taekwon-do)
4. Ireneusz Mamrot (Chrobry Głogów)
5. Piotr Kowalak (ASSz Miedź Legnica)

Najpopularniejszym sportowcem ama-
torem został Artur Trubicki (Ścinawski Klub 
Karate Goju Ryu Shuseikan Poland), a  naj-
popularniejszym trenerem sportu amator-
skiego - Tomasz Wołoch (Odra Ścinawa). 
Tytuł Sponsora roku 2013 przyznano � rmie 
DSA Financial Group. Osobowość Sporto-
wa roku 2013 to Tadeusz Hul (TKKF Śród-
mieście Legnica). Legnickim Trenerem roku 

2013 został Tomasz Dobrołowicz (Dziewiąt-
ka Legnica), a Nagroda Sport Press 2013 tra-
� ła do rąk Szczepana Knapa. 

Główni bohaterowie oraz goście galo-
wego wieczoru wysłuchali koncertu gwiazd 
- Libera i Natalii Szroeder, którzy zaśpiewali 
swoje największe przeboje. Jak przystało na 
czas karnawału, po części o� cjalnej ponad 
250 osób świetnie bawiło się na parkiecie.

Najlepszy trener Jacek Winnicki, szko-
leniowiec CCC Polkowice, powiedział 
nam:- Jestem bardzo zadowolony, że 
moja praca została doceniona. To także 
sukces całego klubu. Dziękuje wszystkim 

Najwyżej wśród legnickich sportow-
ców sklasy� kowany został Maciej Żuk (Le-
gnicki Klub Taekwon-do). Ten młody i bar-
dzo sympatyczny przedstawiciel sportów 
walki, z  których słynie nasze miasto, nie 
ukrywał wzruszenia. - Jestem bardzo za-
dowolony z zajęcia tak wysokiego miejsca 
w  Plebiscycie – powiedział Maciej Żuk. 
– To dla mnie podsumowanie udanego 
sezonu i ciężkiej pracy. W naszym mieście 
działa sporo klubów, w których uprawiane 
są sporty walki. Cieszą się one popular-
nością, bo dają duże możliwości rozwoju, 
poznawania świata i  nawiązywania kon-
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R ada Miejska na sesji 27 stycznia br. doko-
nała wyboru swego trzeciego wiceprze-

wodniczącego. W  tajnym głosowaniu funk-
cję tę powierzono Benedyktowi Ksiądzynie. 
Wcześniej sprawował ją zmarły w  ubiegłym 
roku Krzysztof Dybek. Przyjęto również sze-
reg istotnych uchwał, dotyczących m.in. 
transportu publicznego, pomocy społecznej 
czy zmiany budżetu na 2014 rok, umożliwia-
jącej zwiększenie kwoty środków niezbęd-
nych do przeprowadzenia przebudowy ulic 
Witelona i  Skarbka po rozstrzygniętym już 
przetargu. Rada desygnowała też swego 
przedstawiciela w  Komitecie Sterującym ds. 
stworzenia Strategii Rozwoju Legnicy na lata 
2015-2020+.  Został nim Wojciech Cichoń.  

Plan transportowy, będący prezydenc-
kim projektem uchwały, przyjęty został 
jednomyślnie. Zawiera wiele propozycji, 
które podniosą atrakcyjność i  funkcjonal-
ność legnickiej komunikacji zbiorowej. 
Wdrażając go, samorząd pragnie zwięk-
szyć zainteresowanie mieszkańców korzy-
staniem z  usług transportu publicznego 
oraz, co jest bardzo ważne, przyczynić się 
do ograniczenia ruchu samochodów oso-
bowych. Legnicki dokument był poddany 
konsultacjom społecznym, zyskał też po-
zytywną opinię Miejskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 

„Plan zrównoważonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbiorowego dla 
Gminy Legnica oraz Gmin, z którymi Gmi-
na Legnica posiada zawarte porozumie-
nie międzygminne w  zakresie organizacji 
transportu zbiorowego”, zwany „planem 
transportowym”, de� niuje kierunki rozwo-
ju tej sfery usług publicznych i  ich wyso-
kiego standardu. Zawiera też rozwiązania 
wprowadzonej w  sierpniu zeszłego roku 
optymalizacji komunikacji miejskiej, którą 
wdrożono po specjalistycznych badaniach 
wielkości ruchu pasażerskiego, struktury 
biletowej i  rentowności poszczególnych 
linii komunikacyjnych. Ta optymalizacja już 
przynosi korzystne efekty i coraz lepiej za-
spokaja aktualne komunikacyjne potrzeby 
pasażerów. 

Nasza gmina świadczy usługi komu-
nikacyjne nie tylko wewnątrz miasta. 
Na mocy przyjętego przez Radę Miejską 
w ubiegłym roku porozumienia, obsługu-
je też mieszkańców gminy Miłkowice. Za-
planowane jest poszerzanie takich usług 
w innych gminach subregionu. 

Miejskie autobusy, które wejdą do eks-
ploatacji po 2014 r., będą posiadały np. 
zewnętrzne systemy informacji o linii i kie-
runku ruchu, dostęp do bezpłatnego inter-
netu bezprzewodowego i rampę dla wóz-
ków. Wychodząc naprzeciw potrzebom 
osób niepełnosprawnych, wszystkie linie 
komunikacji miejskiej będą obsługiwane 
tylko przez autobusy niskopodłogowe. 

Aby przyspieszyć przejazd przez miasto, 
wprowadzony będzie szereg priorytetów 
w ruchu dla komunikacji autobusowej. 

W  ostatnim czasie pilną potrzebą było 
przygotowanie projektu uchwały Rady 
Miejskiej umożliwiającego dzieciom z  nie-
zamożnych rodzin dostęp do bezpłatnego 
dożywiania w  roku 2014 i  latach kolejnych. 
Wynika to z nowych przepisów wprowadzo-
nych przez rząd niemal w ostatniej chwili (10 
grudnia ubiegłego roku). Prezydencki pro-
jekt uchwały poparli wszyscy radni. 

W  grudniu minionego roku zakończył 
się rządowy program pomocy państwa 
w  zakresie dożywiania. Nowy program 
obowiązuje od stycznia. W  związku z  tym 

niezbędne było przyjęcie nowej uchwały 
Rady Miejskiej, pozwalającej na obejmowa-
nie taką pomocą w Legnicy jak największej 
ilości dzieci. Nadal będą otrzymywać ją ro-
dziny, w których dochód na osobę nie prze-
kracza 150 proc. kryterium dochodowego, 
czyli 684 zł. Gdyby tej uchwały nie było, 
z pomocy żywieniowej mogłoby korzystać 
zdecydowanie mniej osób.

- Żadne dziecko w  legnickiej szkole nie 
może być głodne. To nasza żelazna zasada 
od wielu lat – komentował prezydent Tade-
usz Krzakowski. 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIASPOTKANIA I DEBATY

Spotkanie konsultacyjne z cyklu „Bliżej legniczan i ich spraw” po raz 89 Plan dla dobrej komunikacji, żadne dziecko w szkole nie będzie głodne, jest nowy wiceprzewodniczący RM

W  Legnicy dożywianiem w  przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych 
szkół podstawowych objętych jest ok. 
80 proc. dzieci. W szkołach podstawo-
wych ilość ta sięga 35 proc., w  gim-
nazjach – ok. 15 proc., a  w  szkołach 
ponadgimnazjalnych ok. 3 proc. Każ-
dego dnia ponad 4 tysiące uczniów 
korzysta z  dożywiania w  szkołach. 
Wszystkie potrzeby żywieniowe 
uczniów są zaspokajane. Ponad 730 
obiadów dziennie � nansowanych jest 
w całości poprzez MOPS.

Miasto posiada rozwiniętą sieć sto-
łówek. Jest ich łącznie 31 (w  tym 3 ja-
dalnie bez kuchni). Stołówki działają we 
wszystkich przedszkolach i 16 szkołach. 
Szkoła Podstawowa nr 10 oraz Zespół 
Szkół Muzycznych i  Zespół Szkół Inte-
gracyjnych korzystają z cateringu.

Legnickie szkoły podstawowe do-
datkowo uczestniczą w  programie 
Szklanka Mleka. W minionym roku ob-
jęto nim ponad 5 tys. uczniów i  dzieci 
z  oddziałów zerowych. 2.500 uczniów 
klas I-III korzystało również z programu 
Owoce w szkole.

Legnicka oferta transportu zbio-
rowego jest bogata i  atrakcyjna. Re-
alizowane unowocześnianie taboru 
i  dostosowanie połączeń do potrzeb 
mieszkańców ma na celu wzrost ich 
zainteresowania korzystaniem z  ko-
munikacji zbiorowej. Obecnie tylko 
29 proc. legniczan jeździ po mieście 
autobusami MPK. Zakłada się, że ilość 
ta wzrośnie do 36 proc. Około 70 proc. 
mieszkańców podróżuje prywatnymi 
samochodami. W Legnicy ich zagęsz-
czenie jest ogromne. W  2013 roku 
w mieście zarejestrowanych było pra-
wie 98,5 tys. pojazdów. To niemal dwa 
razy więcej, niż w  roku 2007. Można 
powiedzieć, że na jednego miesz-
kańca przypada obecnie jedno auto. 
Niecały procent legniczan korzysta 
z rowerów. Te proporcje należy zmie-
niać tak, by zmniejszało się natężenie 
ruchu samochodów osobowych i po-
prawiała jego płynność. 

Prezydent rozmawiał z mieszkańcami
zachodniej części miasta

Ponad 60 osób przybyło do Szkoły Pod-
stawowej nr 9 (11 lutego br.) na pierw-

sze w  tym roku spotkanie konsultacyjne 
prezydenta Tadeusza Krzakowskiego w ra-
mach cyklu „Bliżej Legniczan i  ich spraw”. 
Była to kolejna debata z  udziałem miesz-
kańców zachodniej części miasta, czyli re-
jonu ulic Złotoryjskiej i Chojnowskiej, Prze-
mysłowej i Działkowej. 

Uczestniczyli zastępcy prezydenta, dy-
rektorzy wydziałów Urzędu Miasta, Zarządu 
Dróg Miejskich, Zarządu Gospodarki Miesz-
kaniowej, przedstawiciele Straży Miejskiej 
i Policji. Prezydent Tadeusz Krzakowski zapo-
znał zebranych z realizacją postulatów i wnio-
sków, zgłoszonych przez mieszkańców pod-
czas ubiegłorocznego spotkania. Dotyczyły 
one m.in. infrastruktury (stan chodników, na-
wierzchni jezdni i  skrzyżowań), utrzymania 
bezpieczeństwa i  porządku czy gospodarki 
odpadami komunalnymi. 

Prezydent Krzakowski przedstawił realiza-
cję ubiegłorocznego budżetu. Na inwestycje 
wydano przeszło 32 mln zł. W tym roku środki 
przeznaczone na ten cel wzrosną do 52 mln 
zł. Priorytetem będą przedsięwzięcia drogo-

we, na które zostanie wydane 36,3 mln zł. 
Najważniejsza będzie oczywiście przebudo-
wa ul. Jaworzyńskiej. Kolejne projekty dro-
gowe, równie ważne dla miejskiego układu 
komunikacyjnego, to przebudowa ulic Wite-
lona i Skarbka, Moniuszki, Galaktycznej, Plu-
tona, Skośnej i alei Orła Białego, a także dal-

szy rozwój sieci drogowej na osiedlu Piekary 
B. Ścisły związek z funkcjonalną i bezpieczną 
komunikacją ma budowa zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem i  transportem 
publicznym. Wśród  innych ważnych przed-
sięwzięć znajduje się kolejny etap remontu 
Akademii Rycerskiej i modernizacja budynku 
Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych. 

Podczas spotkania omawiana była 
z udziałem ekspertów Strategia rozwoju mia-

sta na lata 2015-2020. Uczestnicy wnosili swo-
je uwagi zarówno o pozytywnych zjawiskach, 
jak i tych negatywnych. Mówili o zaletach, ale 
i o problemach miasta. – Strategię budujemy 
dla mieszkańców i  razem z  mieszkańcami – 
podkreślił prezydent Krzakowski, dodając:- 
Każde spotkanie konsultacyjne, w  różnych 

rejonach miasta, będzie w części poświęcane 
tworzeniu strategii rozwoju. 

Uczestnicy spotkania pytali prezyden-
ta, kiedy zostanie zagospodarowany teren 
dworca PKS. Dowiedzieli się, iż właściciel te-
renu zapewnia, że już niebawem rozpocznie 
tam budowę obiektów handlowych i  dwor-
cowych. Rozmawiano o  kontynuacji i  do-
skonaleniu procedur Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy pytali np., czy 
będzie można głosować nad projektami do 
LBO przez internet. Prezydent stwierdził, że 
takie są zamierzenia. 

Zgłoszono także wnioski i postulaty doty-
czące lokalnej infrastruktury. Chodziło m.in. 
o przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 
Lotniczej z  Janowską, budowę chodnika na 
ul. Stanisławowskiej, likwidację dzikiego wy-
sypiska przy ul. Katowickiej, postawienie wia-
ty na przystanku przy ul. Asnyka. 

W  prowadzonym już od ponad 11 lat 
konsultacyjnym cyklu „Bliżej legniczan i  ich 
spraw” było to 89 spotkanie prezydenta Ta-
deusza Krzakowskiego z  mieszkańcami. Od 
początku te spotkania cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Są bardzo pożyteczną formą 
dialogu między społecznościami lokalnymi 
i administracją samorządową. Następne spo-
tkanie, tym razem z mieszkańcami północnej 
części miasta, odbędzie się 11 marca 2014 r., 
o godz.17 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
Głogowskiej 50. 

Prezydent rozmawiał z mieszkańcami

sta na lata 2015-2020. Uczestnicy wnosili swo-
je uwagi zarówno o pozytywnych zjawiskach, 
jak i tych negatywnych. Mówili o zaletach, ale 
i o problemach miasta. – Strategię budujemy 
dla mieszkańców i  razem z  mieszkańcami – 
podkreślił prezydent Krzakowski, dodając:- 
Każde spotkanie konsultacyjne, w  różnych 

rejonach miasta, będzie w części poświęcane 

Uczestnicy spotkania pytali prezyden-
ta, kiedy zostanie zagospodarowany teren 
dworca PKS. Dowiedzieli się, iż właściciel te-
renu zapewnia, że już niebawem rozpocznie 
tam budowę obiektów handlowych i  dwor-
cowych. Rozmawiano o  kontynuacji i  do-
skonaleniu procedur Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. Mieszkańcy pytali np., czy 
będzie można głosować nad projektami do 
LBO przez internet. Prezydent stwierdził, że 

Zgłoszono także wnioski i postulaty doty-
czące lokalnej infrastruktury. Chodziło m.in. 
o przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. 
Lotniczej z  Janowską, budowę chodnika na 
ul. Stanisławowskiej, likwidację dzikiego wy-
sypiska przy ul. Katowickiej, postawienie wia-

W  prowadzonym już od ponad 11 lat 
konsultacyjnym cyklu „Bliżej legniczan i  ich 
spraw” było to 89 spotkanie prezydenta Ta-
deusza Krzakowskiego z  mieszkańcami. Od 
początku te spotkania cieszą się dużym zain-
teresowaniem. Są bardzo pożyteczną formą 
dialogu między społecznościami lokalnymi 
i administracją samorządową. Następne spo-
tkanie, tym razem z mieszkańcami północnej 
części miasta, odbędzie się 11 marca 2014 r., 
o godz.17 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. 
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Branża zabawkarska rozwinęła się w  Le-
gnicy w  ostatnich dziesięcioleciach XIX w. 
Początek zawdzięczała silnemu w  regionie 
przemysłowi wyrobów wełnianych. Wpra-
wione w  szydełkowaniu szwaczki szybko 
odnalazły się w  nowym fachu. W  ostatnich 
dwóch dekadach XIX w. wełniane lalki ubra-
ne w  ręcznie szydełkowane sukienki były 
tutejszą specjalnością. Na większą skalę ich 
produkcję zapoczątkowała � rma Heinricha 
Schmucklera, reklamująca swój zakład jako 
„pierwsza fabryka lalek na Śląsku”. Począt-
kowo działała przy Augustastraße 8 (ul. Chła-
powskiego), a od drugiej połowy lat 80. XIX w. 
na Schützenstaße 4 (ul. Łukasińskiego).

Mniej więcej w  tym samym czasie swo-
ją fabrykę przy Augustastraße 13 otworzył 
Karl Sorneck. Przedsiębiorca specjalizujący 
się w  produkcji koni na biegunach, których 
sława szybko wykroczyła poza granice kraju, 
dla odmiany posługiwał się hasłem „pierwsza 
legnicka fabryka zabawek”.

W  latach 90. XIX w. rozpoczęła dzia-
łalność fabryka wyrobów metalowych H. 
Nonn & Sohn G. m. b. H., w  której m. in. 
produkowano zabawki. Jednak nie było 
jej dane odnieść sukcesu, ze względu na 
konkurencyjne produkty z  Norymbergii. 
Starszy od Nolla był zakład Fritza Riedla, 
posiadający własną odlewnię cyny, w  któ-
rej powstawały ołowiane żołnierzyki. Jed-
nak Riedel także miał problemy z utrzyma-
niem się na rynku i  ostatecznie zaprzestał 
działalności zaraz po I  wojnie światowej. 
Podobnie furory nie zrobiły dwie powstałe 
w okresie in� acji fabryki produkujące koni-
ki na biegunach: Hollmanna i Steldingera.

Zdecydowanie najpopularniejszą legnicką 
� rmą zabawkarską była fabryka żydowskiego 
kupca Moritza Pappe. W  1869 r. założył on 
w Rynku hurtownię zabawek. Z czasem sam 
zaczął je produkować. Po jego śmierci w 1902 
r. � rma przeszła w ręce żony Jenny, a później 
synów Artura i dr Kurta Pappe. W 1911 r. przy 
Kaiserstraße 9 (ul. Kominka) wybudowali oni 
budynek fabryczny, wówczas jeden z  naj-
większych w mieście.

W 1910 r. rozpoczęła się produkcja misiów, 
znanych jako Teddybears Moritz Pappe. Rok 
później bracia wprowadzili na rynek misie 
Purzel-Teddybers, które przyniosły � rmie sła-
wę. Wówczas pracowało w niej już 300 osób. 
Innym „hitem” okazały się produkowane od 
początku lat 30. „misie klauny”.

Dziś misie z  tej legnickiej fabryki cieszą 

się ogromnym zainteresowaniem kolekcjo-
nerów, dzięki czemu osiągają wysokie ceny 
na rynku antykwarycznym. W 1996 r. w słyn-
nym domu aukcyjnym Christies miś Nicholas 
został sprzedany za 1900 $, a  jego mniejszy 
o trzy cale kolega za 4547 $! Co ważne, u Chri-
sties legnickie misie nie pojawiają się często. 
Ostatni został sprzedany w 2007 r. za 1600 $. 

Jeśli jednak ktoś nie zdążył do 

Londynu, może kupić sobie 
pluszaka na aukcji Ebay. W styczniu tego roku 
legnicki przystojniaczek był wystawiony za 
jedyne 2400 euro!

Ale Liegnitz nie tylko misiami stała, przed-
wojenne miasto słynęło również z produkcji 
wózków dziecięcych. W  tej branży przodo-
wały dwie � rmy: Franza Konetzny’go i Rudol-
fa Mummerta. „Silesia” Konetzny’go została 
założona w 1873 r. Na początku XX w. zakład 
mieszczący się naprzeciw cmentarza przy 
Neuer Breslauer Straße 34 (ul. Wrocławska) 
zatrudniał ponad stu pracowników, którzy 
rokrocznie wytwarzali ok. 20 tys. (!) wózków 
dziecięcych, spacerowych i ręcznych wózków 
drabiniastych. Oprócz tego fabryka zajmo-
wała się produkcją wózków dla lalek, wyro-
bów drewnianych (m.in. łóżeczek, stolików 
do karmienia dzieci) i wyrobów z wikliny.

Firma Mummerta z  kolei działała przy 
Neue Glogauerstraβe 1 (ul. Głogowska), a od 
lat 20. XX w. przy Grünthalerstraβe 2 a/b (ul. 
Okólna). Produkowano w  niej oprócz wóz-
ków dziecięcych, także łóżeczka, rowerki, 
stoliki do karmienia, leżaki i inne przedmioty 
z drewna.

W powojennej historii miasta produkcją 
zabawek i sprzętu dziecięcego zajmowały 

się spółdzielnie pracy. W  styczniu 1948 r. 
powstała Spółdzielnia Pracy „Mechanik”. 
Wiodącą jej produkcją były wózki dzie-
cięce, które przez krótki okres tra� ały 
na eksport 

m. in . 
do Bułgarii, Czechosłowacji, Ju-

gosławii, Rumunii, Węgier a  nawet Iraku. 
Pod koniec lat 80. „Mechanik” był naj-
większym producentem wózków dziecię-
cych w  Polsce. Inną legnicką spółdzielnią 
specjalizującą się m.in. w  produkcji zaba-
wek z  tworzyw sztucznych była założona 
w 1957 r. Spółdzielnia Pracy „Tworzywo”. 

Mimo ob� tej i  różnorodnej produkcji do 
dziś zachowało się niewiele legnickich zaba-
wek. Te drewniane, metalowe czy pluszowe 
w  większości przegrały z  czasem, wojnami 
czy zmieniającą się modą. Powojenne tutej-
sze wyroby nie wytrzymały ob� tości kon-
kurencji, dlatego ich też próżno dziś szukać 
w dziecięcych koszach z zabawkami. 

 ■ Redakcja Liegnitz.pl

W 1996 r. pluszowy miś z legnickiej fabryki w domu aukcyjnym Christies został 
sprzedany za 14 tys. zł!

Misie, koniki i żołnierzyki
 ■ Każdy rodzic szukający dziś zabawkę dla swojej pociechy może dostać 
rozstroju nerwowego od uginających się półek ze stosami kolorowych 
i brzęczących wspaniałości z różnych zakątków świata. A jeszcze sto lat temu 
na regałach legnickich sklepów królowały zabawki wyprodukowane na 
miejscu. Słynne na świecie misie Teddybears z  Liegnitz robią furorę wśród 
kolekcjonerów, a ich ceny przyprawiają o zawrót głowy.

Legnicki Finał WOŚP

WCZORAJ I DZIŚ

Kontynuujemy prezentację interesujących wspomnień, które w całości przeczytać można 
w  34. tomie „Szkiców Legnickich”. Poniżej opowieść Izabeli Rochnowskiej, rusycystki 
w dawnym Technikum Mechanicznym w Jeleniej Górze

Wielkie granie – pomaganie

Kozaczok
Obchodzono dzień bratniej armii w  Pol-

sce. Naczelny dyrektor (obecnie św. pamięci) 
zaprosił do naszego technikum przedsta-
wicieli stacjonującej w  Legnicy jednostki. 
Zaproszenie zostało przyjęte, a  nawet tym 
razem zaszczycił nas swoją obecnością sam 
generał (nie pamiętam jego nazwiska). Towa-
rzyszyło mu dwóch o� cerów i jakaś pani.

Były, jak zwykle, powitania, przemówie-
nia, kwiaty, a nawet jakiś o� cjalny prezent od 
młodzieży. Cała impreza się udała – pozosta-
ło tylko gości nakarmić. Dyrektor wyznaczył 
rusycystę, który miał za zadanie towarzyszyć 
delegacji rosyjskiej w restauracji. (...)

Mój kolega spisywał się dobrze, bawił to-
warzystwo, zaprzyjaźniał się coraz bardziej 
z generałem i towarzyszącymi mu osobami. 
W  końcu tak się rozochocił, że sięgnął do 
własnego portfela i stwierdził stanowczo, że 
„za drużbu nado wypić”. Generał próbował 
oponować, ale nie chciał robić przykrości 
mojemu koledze i się poddał. No to wypili po 

jednym kieliszku, po drugim, może zaliczyli 
i kolejne, a pan rusycysta podjął temat rosyj-
skich tańców i   twierdził, że nikt mu nie do-
równa w sztuce tańczenia kozaczoka. (Wtedy 
i u nas w Polsce był modny).

Generał z  uśmiechem odpowiedział, że 
on też świetnie tańczy ten taniec. Na to mój 
kolega odsunął krzesła i  zaczął skakać po 
parkiecie, demonstrując swój kunszt. Generał 
stwierdził jednak, że potra�  ładniej zatańczyć 
kozaczoka. Kolega bardzo się zdenerwował 
(a  miał już dobrze w  czubie) i  od słowa do 
słowa wywiązała się sprzeczka zakończona 
trzaśnięciem w gębę generała.

No i  dramat. Pani towarzysząca żołnie-
rzom rzuciła na podłogę otrzymane wcze-
śniej biało-czerwone róże i wyszła oburzona. 
Żołnierze osłupieli z  przerażenia. Generał 
potarł policzek, rzucił nieprzyjaznym słowem 
i całe towarzystwo wyszło z restauracji, wsia-
dło do samochodu i odjechało. Rusycysta, też 
oszołomiony, poszedł do domu.

Na drugi dzień na trzęsących się no-
gach poszedł do dyrektora i opowiedział, 
co narobił. Szef zbladł – przecież to krymi-
nał, obraza gości, munduru generalskiego, 
sprawa polityczna. Po naradzie z  zastęp-
cami zadecydował, że pojadą z  kwiatami 
przepraszać generała i pozostałych gości. 
Na szczęście „ruskij gienierał” nie okazał 
się człowiekiem małostkowym. Wspania-
łomyślnie przebaczył mordobicie i obrócił 
wszystko w wesołą przygodę. 

Legniczanie kolejny raz okazali się hoj-
ni. Wzbogacili konto Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy dokładnie o  kwotę 
120.013,79 zł. W  tym roku Orkiestra za-
grała po raz 22. Zebrane pieniądze prze-
znaczone zostaną na zakup specjalistycz-
nego sprzętu dla medycyny ratunkowej 
i  godnej opieki medycznej seniorów. 
W naszym mieście kwestowało ponad 350 

wolontariuszy z dwóch szta-
bów – Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących nr 3 i ZHP.

Jednymi z wolontariuszek 
były uczennice Technikum 

Ekonomicznego - Alicja Boni-
faczuk, Olga Benio, Agnieszka 
Bujnicka i Natalia Lasota. 

- Kwestujemy od godz.10 – opowia-
dały wolontariuszki. – Ludzie sami pod-
chodzą i  wrzucają pieniądze do puszek. 
Wielka Orkiestra jest bardzo potrzebna, 
bo mówiąc krótko, pomaga ludziom. My 
bardzo chętnie w  tym uczestniczymy – 
uśmiechają się uczennice.

W  niedzielę trudno było spotkać kogoś 
bez czerwonego serduszka przylepionego 
do kurtki, czy czapki. – Od początku grania 
Orkiestry wychodzimy z  żoną na Rynek – 
zwierza się Jan Morowiński. – Takie szczytne 
cele trzeba wspomóc. A przy okazji coś cieka-
wego zobaczyć.

Już od południa w  Rynku motocykliści 
wozili dzieci swoimi maszynami. Strażacy 
ochotnicy z Miłkowic częstowali grochówką. 
Pyszne ciasta sprzedawały legnickie seniorki. 
Artystki z  Avatara malowały dzieciom twa-
rze. Potem impreza przeniosła się do Galerii 
Piastów. Tutaj odbywały się liczne wystę-
py młodych legnickich artystów i  licytacje 
przedmiotów przekazanych dla Orkiestry. 
Część niesprzedanych gadżetów tra� ła na 
aukcję internetową. W klubie Spiżarnia odbył 
się koncert, którego gwiazdą był Proletaryat.

Orkiestrowy wieczór w  Galerii Piastów 
zakończył efektowny występ akordeoni-
sty Marcina Wyrostka z zespołem. Następ-
nie na placu przed Galerią zabłysło tra-
dycyjne „Światełko do nieba”, czyli pokaz 
sztucznych ogni. 

- Tegoroczny � nał WOŚP w  Legnicy 
był zorganizowany bez zadęcia i  przepy-
chu, ale nie sztuką jest wydać mnóstwo 
pieniędzy na organizację i  odzyskać dla 
Orkiestry mniej, niż się wydało. Dlatego 
ja jestem z tegorocznego � nału naprawdę 
zadowolony. Legniczanie otworzyli serca 
i portfele na ten szczytny cel. To jest naj-
ważniejsze - powiedział Tadeusz Krzakow-
ski, prezydent miasta. 

16

Ekonomicznego - Alicja Boni-
faczuk, Olga Benio, Agnieszka 
Bujnicka i Natalia Lasota. 

Konik na biegunach fi rmy Rudolfa Hollmanna.

Wózek dla lalek fi rmy Mummerta.

Fabryki w przedwojennej Liegnitz 

zapewniały właściwie cały 

niezbędnik młodej mamy. Na 

zdjęciu rowerek z manufaktury 

Konetzny’ego.

W 1996 r. w słynnym domu aukcyjnym Christies miś Nicholas został 
sprzedany za 1900 $, a jego mniejszy o trzy cale kolega za 4547 $!

Na drugi dzień na trzęsących się no-
gach poszedł do dyrektora i opowiedział, 
co narobił. Szef zbladł – przecież to krymi-
nał, obraza gości, munduru generalskiego, 
sprawa polityczna. Po naradzie z  zastęp-
cami zadecydował, że pojadą z  kwiatami 
przepraszać generała i pozostałych gości. 
Na szczęście „ruskij gienierał” nie okazał 
się człowiekiem małostkowym. Wspania-
łomyślnie przebaczył mordobicie i obrócił 

- Tegoroczny � nał WOŚP w  Legnicy 
był zorganizowany bez zadęcia i  przepy-
chu, ale nie sztuką jest wydać mnóstwo 
pieniędzy na organizację i  odzyskać dla 
Orkiestry mniej, niż się wydało. Dlatego 
ja jestem z tegorocznego � nału naprawdę 
zadowolony. Legniczanie otworzyli serca 
i portfele na ten szczytny cel. To jest naj-
ważniejsze - powiedział Tadeusz Krzakow-
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Sto dni do egzaminu dojrzałości. Stud-
niówka w  IV Liceum Ogólnokształcącym 
im. Bohdana Ihora Antonycza. Tradycyjnie. 
Uczniowie bawią się w swojej szkole. Wspa-
niale się bawią. 

Pół godziny przed balem. W  szkolnych 
gablotach zdjęcia z Majdanu, gdzie Ukraińcy 
wciąż walczą oswoją przyszłość. Młodzi lu-
dzie przygotowują stoły w auli, muzycy zaj-
mują się instrumentami. 

- Od wydarzeń na Ukrainie nie da się uciec 
– mówi Agata Nowak. – Solidaryzujemy się 
z ludźmi protestującym na Majdanie w Kijo-
wie i innych miastach. 

Młodzież od lat kultywuje swoje narodo-
we tradycje. Bawi się we własnej szkole, nie 
w restauracji. Uczniowie przygotowują jedze-
nie, program artystyczny. Dekorują salę. 

Początek studniówki. Maturzyści ubrani 
w  tradycyjne stroje ludowe – soroczki, czyli 
wyszywanki, wchodzą na salę. Na nogach 

dziewczyn oczywiście czerwone podwiązki. 
Na szczęście. Później wszyscy przebierają się 
w stroje balowe. Bo przecież każdy lubi po-
chwalić się nową kreacją. 

- My nie tańczymy poloneza – podkre-
śla Agata Nowak. – Wchodzimy parami na 
salę. A potem są powitania i program ar-
tystyczny.

Program artystyczny rozpoczął się mi-
nutą ciszy dla uczczenia o� ar Majdanu. 
Potem młodzież, już na luzie, śpie-
wała dowcipne piosenki o nauczy-
cielach i przedstawiała skecze. 

W tym roku w IV LO do egza-
minu dojrzałości przystąpi 16 
uczniów. Klasy są niewielkie. 
Uczy się w  nich młodzież 
z  kilku regionów kraju. Na-
wet urodzeni na Ukrainie. 

Starszym koleżankom 
i  kolegiom kelnerują 

uczniowie z młodszych klas. – To nasza tra-
dycja – mówi Michał Maderan. – W tej szkole 
wszyscy się znamy. Wspomagamy starszych. 
Dla nich i dla nas to fajna zabawa.

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

16/17.02 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76/854-40-54

17/18.02 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13, tel. 76/854-14-92

18/19.02 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

19/20.02 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

20/21.02 „Ogólnodostępna” ul. N.M.P. 12, tel. 76/743-98-48

21/22.02 „Vita-Plus” ul. Złotoryjska 81A, tel. 76/852-26-02

22/23.02 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

23/24.02 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

24/25.02 „Mandragora” ul. Głogowska 62, tel. 76/862-49-54

25/26.02 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76/721-78-47

26/27.02 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76/851-23-41

27/28.02 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76/866-31-46

28/01.03 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76/862-03-81

01/02.03 „Arnika” ul. ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

02/03.03 „Staromiejska” ul. ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

03/04.03 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

04/05.03 „Sano” ul. Galaktyczna 12, tel. 76/854-67-95

05/06.03 „Nowa” ul. Reymonta 2, tel. 76/722-52-66

06/07.03 „Apteka Na Zdrowie” ul. Górnicza 1A, tel. 76/854-00-15

07/08.03 „Malwa” ul. Piechoty 19A, tel. 76/722-18-82

08/09.03 „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76/724-87-87

09/10.03 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76/721-18-88

10/11.03 „DRIVE” ul. Wrocławska 155, tel. 76/723-15-79

11/12.03 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76/721-35-65

12/13.03 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76/722-16-00 

13/14.03 „Apteka Św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76/724-43-36

14/15.03 „Farmed” ul. Złotoryjska 16/18, tel. 76/862-08-96

15/16.03 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

16/17.03 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 75/712-52-56

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.

 ■ Wydział Geodezji i Kartogra� i (tel. 76 72 33 173) 
– m.in.: sprawy związane z geodezją, kartogra� ą, mapami do celów 
prawnych, projektowych, wypisy z dokumentów państwowych. 

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami (tel. 76 72 12 310) 
– m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, przekształcanie użytkowania 
wieczystego w prawo własności, dzierżawa gruntów, wydawanie zgody na 
dysponowanie nieruchomością.

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa 
(tel. 76 72 12 316) – m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu miej-
scowego, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia 
na budowę, rozbiórkę, na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub lokalu.

 ■ Wydział Oświaty Kultury i Sportu (tel. 76 72 12 230) 
– m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, akty założycielskie, reje-
stracja klubów sportowych, upowszechnianie kultury � zycznej i turystyki, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Urząd Stanu Cywilnego (tel. 76 72 33 375) – m.in.: zgłaszanie urodzin 
dziecka, zgonów, zawieranie związków małżeńskich.

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 270) – m.in.: ewidencja 
działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, 
wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (tel. 76 72 33 
301) – m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i powyżej dla celów 
pozarentowych, zatrudnieniowych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 
karty parkingowej, zaświadczenia uprawniające do ulg 
w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

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

STREFA SENIORA, STREFA MŁODYCH

Legnicka Rada Seniorów przyjęła plan na 2014 rok
W Ratuszu odbyło się (4 lutego) pierw-

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

Podczas spotkania psycholog Joanna 
Bałasz wygłosiła wykład poświęcony pro-
blematyce otwartości i  komunikacji w  re-
lacjach międzyludzkich, także tych mię-
dzypokoleniowych. Zastępca prezydenta 
Jadwiga Zienkiewicz przedstawiła zmiany 
do uchwały w  sprawie gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz informacje 
dotyczące Legnickiego Budżetu Obywa-
telskiego. Na koniec przyjęto Ramowy 
Harmonogram Spotkań Społecznej Rady 
Seniorów w  Legnicy na rok 2014. Spotka-
nia odbywać się będą cyklicznie: w  po-
niedziałki w  Legnickim Centrum Kultury, 
w środy w „Parnasiku”, a w ostatnią sobotę 
miesiąca w Palmiarnii.

Na pierwszy kwartał zaplanowano im-
prezy integracyjne dla osób starszych - Bal 
Karnawałowy, Dzień Kobiet i  Dzień Męż-
czyzny. W  kolejnym kwartale motywem 
przewodnim będzie pro� laktyka zdrowot-

na i  promowanie aktywnego stylu życia 
pod hasłem „Poznajemy Legnicę i okolice”. 
Odbędą się spotkania m.in. z dietetykiem, 
psychologiem, rehabilitantem, lekarzem, 
bioenergoterapeutą, a także imprezy inte-
gracyjne – majówka i Noc Kupały. 

W trzecim kwartale seniorzy stawiają na 

życie kulturalne i  sportowo-turystyczne. 
Organizowane będą imprezy z cyklu „Lato 
w  mieście” oraz wspólny wypoczynek 
i wędrówki. Na ostatnie miesiące roku za-
planowano m.in. organizację Dnia Seniora, 
obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości i Spotkanie Wigilijne. 

Studniówka na niebiesko i żółto
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- My nie tańczymy poloneza – podkre-
śla Agata Nowak. – Wchodzimy parami na 
salę. A potem są powitania i program ar-

Program artystyczny rozpoczął się mi-
nutą ciszy dla uczczenia o� ar Majdanu. 
Potem młodzież, już na luzie, śpie-
wała dowcipne piosenki o nauczy-
cielach i przedstawiała skecze. 

W tym roku w IV LO do egza-
minu dojrzałości przystąpi 16 
uczniów. Klasy są niewielkie. 
Uczy się w  nich młodzież 
z  kilku regionów kraju. Na-
wet urodzeni na Ukrainie. 

Starszym koleżankom 
i  kolegiom kelnerują 

uczniowie z młodszych klas. – To nasza tra-
dycja – mówi Michał Maderan. – W tej szkole 
wszyscy się znamy. Wspomagamy starszych. 

życie kulturalne i  sportowo-turystyczne. 
Organizowane będą imprezy z cyklu „Lato 
w  mieście” oraz wspólny wypoczynek 
i wędrówki. Na ostatnie miesiące roku za-
planowano m.in. organizację Dnia Seniora, 
obchody Narodowego Święta Niepodle-
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