
magazyn miejski        •   ISSN 2299-8659   •   MARZEC  3(13)/2014

gazeta bezpłatna

LEGNICA.eu
z życia miasta • ludzie • historia • kultura • oświata • sport • inwestycje

BLIŻEJ LEGNICZAN I ICH SPRAW

Miasto lepszych dróg 
str. 5 
Śmiech to zdrowie. 
Satyrykon ci to powie 
str. 10-11 
Słaba płeć - najsilniejsza 
str. 12-13 



2 3           Marzec 2014                                                                               Magazyn Miejski                                                                            www.legnica.eu    www.legnica.eu                                                                                    Magazyn Miejski                                                                     Marzec 2014

/MiastoLegnica/MiastoLegnica TYTUłEM WSTęPU

Mucha nie siada

Nowy rozkład jazdy MPK zgodny z oczekiwaniami i potrzebami pasażerów. Sześć nowoczesnych autobusów wkrótce wyruszy na ulice Legnicy

Gdzie Rzym, gdzie Krym

W numerze:

 » Kolejne inwestycje za środki unijne str. 2

 » MPK przyjazne mieszkańcom str. 3

 » Bezpieczniejsze miasto str. 4

 » Rusza przebudowa Jaworzyńskiej  str. 5

 » Czas na Galaktyczną str. 5

 » Lepsza droga do zdrowia str. 5

 » Teraz place zabaw (LBO)  str. 6

 » Oni są już na swoim  str. 7

 » Opiekuńcza gmina  str.  8

 » Sześciolatki idą do szkoły str. 8

 » Maluchy do przedszkoli  str. 9

 » Najlepsi prześmiewcy świata  str. 10-11

 » Legniczanie legniczankom str. 12-13

 » Bliżej legniczan i ich spraw str. 14

 » Z prac Rady Miejskiej Legnicy str. 15

 » Udane zimowe ferie str. 16

 » Światło z gazociągu str. 17

 » Strefa seniora, strefa młodych str. 18

 » Informacje podręczne str. 19

 » Wybrane imprezy na marzec str. 20

Redaktor naczelny: Arkadiusz Rodak

Wydawca: Gmina Legnica

Adres redakcji: 
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica,
tel. 76 721 22 62
e-mail: redakcja@legnica.eu
www.legnica.eu

Druk: Drukarnia JAKS
ul. Bogedaina 8
50-514 Wrocław

Magazyn Miejski „Legnica.eu” dostępny 
jest także w wersji elektronicznej na stronie 
internetowej www.legnica.eu.
 
Na okładce: 
Praca Mahomudi Houmayoun (Anglia) 
pt. „Lis” - Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy, 
Satyrykon 2014.

Kolejne inwestycje za środki unijne 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzyma 
23 mln zł z funduszy unijnych na inwestycje, które poprawią jakość 
życia mieszkańców i stan środowiska naturalnego w mieście. Koszt 
całości projektu to około 46 mln zł. 

27 lutego w siedzibie LPWiK prezes spółki Zbigniew Mróz i Marek 
Mielczarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisali umowę na dofi nan-
sowanie zadań inwestycyjnych związanych z projektem „Uporząd-

kowanie gospodarki wod-
no–ściekowej w  aglomeracji 
Legnica”. Wartość tego projek-
tu to około 46 mln zł, z czego 
połowę stanowi dofi nanso-
wanie unijne. W  uroczystości 
uczestniczyli prezydent Tade-
usz Krzakowski i  jego zastęp-
czyni Jadwiga Zienkiewicz.

- Uzyskanie tej dotacji to 
kolejny dowód, że potrafi my 
zdobywać unijne środki na in-
westycje – powiedział prezy-

dent Tadeusz Krzakowski. – Poprawiają one warunki życia miesz-
kańców, w tym przypadku – jakość wody oraz sieci kanalizacyjnej, 
pozwalają na osiąganie wysokich standardów ekologicznych.

Prezydent przypomniał, że Legnica odpowiednio dba o przy-
rodę, czego potwierdzeniem są tytuły „Gminy Przyjaznej Śro-
dowisku”. Inwestycje, które przeprowadzi LPWiK, rozpoczną też 
zadania związane z  przebudową infrastruktury drogowej na ul. 
Jaworzyńskiej i Nowodworskiej. 

Inwestycje, które zrealizuje LPWiK dzięki dofi nansowaniu 
unijnemu to: budowa suszarni osadów ściekowych na terenie 
oczyszczalni ścieków przy ul. Spokojnej, modernizacja Zakładu 
Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w ul. Jaworzyńskiej - na odcinku od dawnego szpitala 
położniczego do obwodnicy zachodniej oraz w ul. Nowodwor-
skiej - od Leroy Merlin do obwodnicy. 

Budowa suszarni osadów rozwiąże problem z zagospodarowa-
niem produktów ubocznych procesu oczyszczania ścieków. Dzięki 
wdrożeniu nowoczesnej technologii, osady te będą mogły zostać 
wykorzystane w  cementowni jako paliwo. Pozwoli to znacząco 
zmniejszyć emisję niepożądanych substancji do środowiska. 

Budowa nowej kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaworzyńskiej i Nowo-
dworskiej umożliwi przyłączenie do sieci nowych odbiorców z tych re-
jonów miasta. Z kolei modernizacja Zakładu Produkcji Wody zapewni 
jej wysoką jakość przez wiele kolejnych lat. Te przedsięwzięcia zwięk-
szą atrakcyjność inwestycyjną obszarów objętych projektem.

Przeprowadzone prace dostosują gospodarkę wodno–ście-
kową Legnicy do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Planowany termin zakończenia całości inwestycji to grudzień 
2015 r. LPWiK ogłosiło już przetargi na wyłonienie wykonawców. 

 
Nasi strażacy najlepsi w regionie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy otrzymała 
najwyższe wśród dolnośląskich komend oceny za działalność operacyj-
ną w roku 2013. Także bardzo wysoko, na trzecim miejscu w regionie, 
sklasyfikowano ją pod względem współzawodnictwa sportowego. 

Ocenę strażackiej aktywności ogłoszono podczas dorocznej 
narady kadry kierowniczej PSP województwa dolnośląskiego. 
Działalność operacyjna to bardzo szerokie spektrum. W  jej zakres 
wchodzą m.in. nadzór nad stanowiskami informacyjnymi, szkolenia 
Ochotniczych Straży Pożarnych, ćwiczenia czy ratownictwo. Tymi 
zagadnieniami zajmują się wydziały albo sekcje operacyjne, będące 
w strukturze komend. Legniccy strażacy odnieśli także wiele sukce-
sów sportowych. Zdobyli m.in. mistrzostwo Dolnego Śląska w halo-
wej piłce nożnej i awansowali do półfi nału w siatkówce. W kadrze 
dolnośląskiej jest wielu reprezentantów z legnickiej jednostki. 

Takie dictum słyszę ze wszystkich mediów, rozprawiających bez 
przerwy o  umiłowaniu pokoju i  potępianiu agresji. Rzeczy bez 
związku, kompletnie od siebie odległe. Czyżby? Są tacy stratedzy, co 
dzisiaj chcą pokoju i jednocześnie szykują wojnę. Si vis pacem, para 
bellum – mawiali starożytni Rzymianie. Ostatnio i Rzym, i Krym są 
tak blisko, że mogą sobie zaglądać przez okno do talerzy.

Te odległe krainy i koncepcje polityczne zbliża też do siebie 
pewne imię Julia. Dla starożytnych Rzymian znaczyło tyle, co 
róża, piękny kwiat. Mieli też wersję męską – boskiego Juliusza. 
Dla współczesnych Krymian - Ukraińców imię to również urosło 
do rangi symbolu. 

Na świecie zrobiło oszałamiającą karierę za sprawą Szekspira. 
W Polsce wypromował je zapomniany już zespół – Partita. Który 
Romeo w latach siedemdziesiątych nie marzył, nucąc słowa: „Ju-
lie, tyle ich czeka na całym świecie, Julie, może znajdziecie, może 
znajdziecie…”? No i skutki mamy. Także w Legnicy. Od jedenastu 

już lat pierwsze miejsce rankingu imion nadawanych dziewczyn-
kom okupuje Julia. Zdecydowanie wyprzedza takie hity, jak Lena, 
Hanna, Zuzanna i Maja, nie mówiąc już o Wiktorii, Zofi i czy Alek-
sandrze. Trudno będzie naszym Juliom znaleźć prawdziwego Ro-
mea. Najwięcej bowiem kandydatów ma na imię Szymon, Jakub, 
Filip czy Jan. Też antycznie, choć nie szekspirowsko.

Kiedy już jednak Julia znajdzie, może być szansa na rodzinę. Wiel-
kie nadzieje z tym wiąże i koalicja, i opozycja. Prorodzinność mają 
na sztandarach. Tymczasem przyjazna (w zamyśle) rodzinom kwota 
wolna od podatku nie zmienia się od 5 lat. Rodziny, też te dzieciate, 
nie mogą już odpisywać sobie internetu. Ulga na dziecko od zeszłe-
go roku dotyczy już tylko mniej zarabiających. 

Gdzie deklaracje, gdzie fakty. Gdzie Rzym, gdzie Krym… Pierwszy 
to pojął, właśnie na Krymie, poeta piszący: „Jedźmy, nikt nie woła”. 

Arkadiusz Rodak

Miejski przewoźnik przyjazny mieszkańcom
M iejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne wprowadziło korekty 

do obowiązujących przed 1 marca rozkładów jazdy oraz zmiany 
przebiegu tras niektórych linii komunikacyjnych. Jest to efekt propo-
zycji, wniosków i próśb, z jakimi do miejskiego przewoźnika zwracali 
się mieszkańcy Legnicy. Oto zestaw przewozowych nowości i udo-
godnień, jakie od 1 marca MPK przygotowało dla pasażerów.

• Autobus linii nr „6” będzie dwa razy dziennie wykonywał kurs na 
ulicę Ceglaną w celu przywiezienia młodzieży szkolnej z osiedla 
TBS do Szkoły Podstawowej nr 18 i gimnazjum przy ulicy Grabskie-
go, a po zakończonych zajęciach – odwiezienia uczniów.
• Autobus linii nr „3” będzie dwa razy dziennie wykonywał kurs do pętli 
przy ulicy Nowodworskiej (Wodociągi) w celu przewiezienia młodzie-
ży szkolnej z terenu osiedla Sienkiewicza do szkół przy ulicy Jaworzyń-
skiej oraz ich odwiezienia po zakończonych zajęciach do domu.
• Autobus linii nr „2” wykona dwa kursy dziennie zmienioną tra-
są do pętli przy ulicy Poznańskiej, by ułatwić głównie młodzieży 
szkolnej dojazd do szkół na terenie miasta.
• Linia nocna nr „N1” zapewni mieszkańcom osiedli Kopernik i Pieka-
ry, pracującym lub uczącym się we Wrocławiu, dogodny dojazd do 
dworca PKP na pociąg odjeżdżający o godzinie 5.32.
Wprowadzone zostaną również nieznaczne zmiany polegające na 
przesunięciu o kilka minut niektórych kursów, jak również rezygna-
cji z kursów wykazujących znikome zainteresowanie pasażerów.
• Zlikwidowany zostanie kurs na linii nr „15” (odjazd z  przy-
stanku Huta Miedzi o godzinie 23.10) w dni wolne od pracy.
• Uruchomiony będzie kurs na linii nr „23” (odjazd z pętli przy ulicy Do-
mejki o godzinie 7.47) i jednocześnie z pętli przy ulicy Iwaszkiewicza.
• Autobus linii nr „1” rozpocznie jazdę o godzinie 6.15 z przy-
stanku Huta Miedzi, natomiast autobus linii nr „3” odjeżdżać 
będzie z pętli przy ulicy Iwaszkiewicza w kierunku zakładów 
pracy LSSE o godzinie 7.17.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w  Legnicy wy-
grało przetarg na użytkowanie sześciu autobusów, które kupi-
ło miasto, wykorzystując w tym celu pozyskaną unijną dotację 
w wysokości 4.839.390 zł. Oferta miejskiego przewoźnika była 
jedyną, która wpłynęła. 

Autobusy fi rmy Solaris Bus&Coach przyjechały już do Legnicy. Od 
początku kwietnia będą woziły pasażerów na liniach 4 i 8. Pojazdy są 
własnością miasta, które użyczyło je MPK. 

Firma Solaris Bus&Coach zwyciężyła w przetargu na dostawę 
sześciu pojazdów dla gminy Legnica, oferując cenę 5.626.20 zł. 
Ten ceniony w kraju i Europie producent przygotował dwa pojaz-
dy klasy midi i cztery klasy maxi. Pierwsze mają 10 metrów dłu-
gości i  mogą zabierać 91 pasażerów. Pozostałe są o  dwa metry 
dłuższe i  mogą przewozić maksymalnie 100 pasażerów. Te bar-
dzo nowoczesne autobusy są też ekologiczne, przyjazne niepeł-
nosprawnym, mają monitoring, klimatyzację, komputer pokłado-
wy i wiele innych udogodnień dla pasażerów. 

Przypomnijmy, że legnicki projekt zakupu autobusów na po-
trzeby komunikacji publicznej, został wysoko oceniony w  Urzę-
dzie Marszałkowskim. Przygotowania rozpoczęto już we wrześniu 
2012 r. Ofi cjalny wniosek został złożony w lutym 2013 r., w czerwcu 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego swą uchwałą przyznał Le-
gnicy dofi nansowanie w wysokości blisko 5 mln zł. 
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Bezpieczniej pod okiem kamery
Nowy system miejskiego monitoringu 

wizyjnego, po jego rozruchu techno-
logicznym, wdrożeniu i  przetestowaniu, 
wkrótce będzie przekazany do użytku. Zbu-
dowało go konsorcjum trzech fi rm: lider 
projektu Specialised Projects Polska z Gliwic 
oraz Miraccord (Andrychów) i Symetria (Bu-
sko Zdrój), które wygrało przetarg. 

Projekt pn. „Budowa i  modernizacja mo-
nitoringu wizyjnego zwiększającego bez-
pieczeństwo turystów w  Legnicy” uzyskał 
wysoką ocenę Zarządu Województwa Dol-

nośląskiego, który wybrał 
go w  drodze konkur-
su. Miasto zdobyło 
dofinansowanie 
unijne w  wyso-
kości 70 pro-
cent, czyli oko-
ło 2 mln 400 
tys. zł. Koszt 
całkowity wy-
niósł ok. 3 mln 
500 tys. zł. 

W  ra-
m a c h 
inwestycji za-

instalowanych 
zostało 65 urzą-

dzeń opartych 
na technologii cy-

frowej, w tym 40 ka-
mer obrotowych firmy 
Bosch zlokalizowanych w  39 punktach 
na terenie Legnicy. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował: mo-
dernizację istniejącego systemu monitoringu 
wizyjnego (15 kamer), budowę nowego syste-
mu dla 25 lokalizacji, w skład którego weszło 25 
kamer. Stację bazową umieszczono na dachu 
budynku przy ul. Gwiezdnej 1, stację retransmi-
syjną - na dachu budynku przy ul. Przybosia 3. 
Prace objęły też modernizację Głównego Cen-
trum Monitorowania w budynku Straży Miejskiej 
przy al. Rzeczypospolitej 3, w tym stworzenie no-
woczesnego centrum zarządzania i archiwizacji 
obrazu, a ponadto - utworzenie Lokalnego Cen-
trum Monitorowania (centrum podglądu) w bu-
dynku policji przy ul. Staffa 2, w tym - stworzenie 
nowoczesnego stanowiska podglądu obrazu. 
Istotnym elementem systemu była budowa no-
woczesnej radiowej sieci transmisji danych. Zapis 
z monitoringu będzie przechowywany na nośni-
ku przez co najmniej 20 dni.

Kamery obejmą swoim zasięgiem znacz-
ną część miasta, m.in. osiedla: Piekary, Ko-
pernik, centrum miasta, okolice dworca 
PKP i  PKS, Kartuzy, Bielany, Przedmieście 
Głogowskie i  Tarninów. Ich lokalizacja była 
ściśle uzgodniona z  policją i  Strażą Miejską. 
Kamery przekazywać będą wyłącznie obrazy 
z przestrzeni publicznych. Odpowiednie ko-
dowanie obrazów uniemożliwi podgląd stref 
prywatnych, np. balkonów i  okien. Budowa 
nowego systemu monitoringu była koniecz-
na, gdyż poprzedni, stworzony w 2000 r., pra-
cował w przestarzałej analogowej technolo-
gii i z biegiem lat uległ wyeksploatowaniu.

- Uważamy, że w  strefach, które zostały 
objęte zasięgiem monitoringu, powinna na-
stąpić zdecydowana poprawa bezpieczeń-
stwa – podkreśla prezydent Legnicy Tade-
usz Krzakowski, – także w ruchu drogowym. 
Realizacja projektu przyczyni się też do 
wzrostu atrakcyjności turystycznej Legnicy. 

Rozpoczynamy przebudowę Jaworzyńskiej
W obecności prezydenta Legnicy Ta-

deusza Krzakowskiego w  Ratuszu 
podpisana została (28 lutego) umowa z wy-
łonionym w  przetargu wykonawcą prze-
budowy ulicy Jaworzyńskiej, warszawską 
fi rmą Skanska SA. Umowa ma charakter 
trójstronny, gdyż obejmuje również, po 
stronie „zamawiającego”, Legnickie Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, któ-
re będzie fi nansować część inwestycji do-
tyczącą przebudowy sieci wodociągowej 
i  kanalizacji sanitarnej. Umowę podpisali: 
zastępca prezydenta Legnicy Ryszard Bia-
łek, prezes LPWiK Zbigniew Mróz oraz re-
prezentujący wykonawcę -dyrektor Zespo-
łu Projektów Skanska SA Witold Nietubyć. 

Wartość inwestycji wynosi zgodnie 
z umową 51.651.160,49 zł brutto. Wykonaw-
ca zobowiązał się do udzielenia na zrealizo-

wane prace 10–letniego okres gwarancji. 
Przebudowa ul. Jaworzyńskiej należy do 
największych w  ostatnich latach legnickich 
inwestycji drogowych. 10 marca wykonaw-
ca przejął plac budowy. Pierwszym jego za-
daniem jest przygotowanie projektu organi-
zacji ruchu na czas trwania przebudowy. 

Przebudowa ul Jaworzyńskiej podzielo-
na została na etapy, by ta ważna arteria ko-
munikacyjna nie była całkowicie wyłączana 
z ruchu. Prace rozpoczną się od skrzyżowa-
nia Jaworzyńskiej z ul. Skarbka oraz jej skrzy-
żowania z  ulicą Grabskiego. Jednocześnie 
obejmą odcinek Grabskiego od Wojska Pol-
skiego do Jaworzyńskiej. 

Czas na Galaktyczną

Lepsza droga 
do zdrowia

Konsorcjum lubińskich fi rm - Fo-
bis (lider) i Rapier wygrało przetarg 
na I  etap „Budowy dróg dojazdo-
wych wraz z  parkingiem w  rejo-
nie ul. Klubowej”. Inwestycja służy 
ułatwieniu dojazdu pacjentów do 
nowej placówki Miedziowego Cen-
trum Zdrowia oraz łatwiejszemu 
dostępowi legniczan do działają-
cych w tym rejonie instytucji i pla-
cówek usługowych. 

Zwycięzca przetargu zapropo-
nował najniższą cenę - 1.236.421,92 
zł brutto. 

W  ramach tego zadania zbudo-
wana zostanie droga wraz z chodni-
kiem łącząca ulice gen. Władysława 
Andersa i  Jana Pawła II. (w  I etapie 
od ul. Andersa do zjazdu na par-
king). Ta uliczka będzie wyłożona 
kostką betonową i  oświetlona. Po-
wstanie także parking o nawierzch-
ni z kostki betonowej na 97 miejsc, 
z  czego 11 - dla osób niepełno-
sprawnych. Teren będzie ogrodzo-
ny i oświetlony, nasadzona zostanie 
zieleń. Zakończenie prac zaplano-
wano na koniec czerwca 2014 r. 

Kolejnym zadaniem w  ramach 
tej inwestycji będzie przebudowa 
ul. Klubowej, między ul. Złotoryj-
ską i  Okrzei. Ta uliczka zostanie 
wyłożona kostką granitową (po-

chodzącą z  odzysku) przeplataną 
płytami chodnikowymi. Będzie też 
na niej wyznaczona ścieżka rowero-
wa. Z ulicy poprowadzone zostaną 
schody na parking. Bardzo poważ-
nym zadaniem w  ramach robót 
przy Klubowej będzie budowa ka-
nalizacji deszczowej o długości 300 
metrów w obrębie parkingu i drogi. 

W sferze modernizacji miejskiego ukła-
du komunikacyjnego miniony rok upłynął 
pod znakiem przebudowy m.in. al. Piłsud-
skiego. Kończył się pracami budowlanymi 
na Pomorskiej. 

W  tym roku inwestycje komunikacyjne 
wykorzystają 70 proc. całości inwestycyjnych 
wydatków miasta, wynoszących 52 mln zł. 
Warto raz jeszcze wymienić te najważniej-
sze, a  poza wspominaną wyżej Jaworzyń-
ską są nimi: przebudowa Witelona i Skarbka 
(przetarg rozstrzygnięty), Moniuszki (prace 
już trwają), al. Piłsudskiego i  ul. Sikorskiego, 
gdzie będą zmodernizowane zatoki autobu-
sowe, wymienione nawierzchnie i  instalacje 
podziemne. Tym inwestycjom towarzyszyć 
będzie realizacja zintegrowanego systemu 
zarządzania ruchem i  transportem publicz-
nym. Kolejne zadania to np. uzbrojenie i bu-
dowa dróg dla terenów inwestycyjnych 
w  rejonie ul. Jaworzyńskiej i  obwodnicy 
zachodniej, gdzie będą mogły powstawać 
nowe fi rmy tworzące miejsca pracy, prze-
budowa ul. Galaktycznej, Plutona i budowa 
nowych parkingów. Przebudowana będzie 
też ul. Skośna , a w ramach rewitalizacji par-
ku Miejskiego  - aleja Orła Białego.

Obecnie modernizacji oczekuje ul. Galak-
tyczna na osiedlu Kopernik I. Na ogłoszony 
przez Zarząd Dróg Miejskich przetarg odpo-
wiedziało siedem fi rm. Zwycięzcę poznamy 
w drugiej połowie marca. 

Prace budowlane wykonywane będą na 
odcinku od al. Piłsudskiego do Osi Kartuskiej 
i  dalej ciągiem pieszym w  kierunku ul. Wro-
cławskiej. Obejmą kompleksową przebudo-
wę nawierzchni jezdni, chodników i  zatoki 
postojowej, na których kostka zastąpi zużyty 
asfalt. Zwiększona zostanie ilość miejsc do 
parkowania. Utworzone będą pasy zieleni. 
Wyłoniony w  przetargu wykonawca zajmie 
się również robotami podziemnymi, czyli stu-
dzienkami kanalizacyjnymi, wymianą wpu-
stów i  włazów kanalizacji deszczowej. Zbu-
duje też kanały dla instalacji elektrycznej oraz 
dla miejskiej sieci teleinformatycznej Legman. 

nośląskiego, który wybrał 
go w  drodze konkur-
su. Miasto zdobyło 
dofinansowanie 
unijne w  wyso-
kości 70 pro-
cent, czyli oko-
ło 2 mln 400 
tys. zł. Koszt 
całkowity wy-
niósł ok. 3 mln 

W  ra-
m a c h 
inwestycji za-

instalowanych 
zostało 65 urzą-

dzeń opartych 
na technologii cy-

frowej, w tym 40 ka-
mer obrotowych firmy 
Bosch zlokalizowanych w  39 punktach 

Widok z kamery na ul. Najświętszej Marii Panny i Rynek

Przykład elektronicznej 
strefy prywatności

Widok z kamery na pl. Słowiański
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Ponad 10 tysięcy mieszkań komunal-
nych zostało już sprywatyzowanych. 

Jeszcze kilkanaście lat temu gmina Legni-
ca posiadała ok. 16.500 mieszkań w  tzw. 
zasobie komunalnym. Obecnie własnością 
miasta pozostaje ich 6.375. 

Bardzo dogodne dla najemców zasady 
prywatyzacji mieszkań komunalnych, czy-
li sprzedaż za 3 lub 5 proc. wartości, zaczę-
ły w  Legnicy obowiązywać w  roku 2004. 
Właśnie wtedy sprzedano ich najwięcej, 
bo aż 1.018. Później zainteresowanie wy-
kupem na własność malało, schodząc 
w roku 2011 do poziomu 500. 

W  październiku 2011 roku w  Legnicy 
zaczęła obowiązywać uchwała Rady Miej-
skiej ograniczająca czas stosowania prefe-
rencyjnych zasad wykupu. Możliwość sko-
rzystania z nich pozostawiono najemcom, 
którzy złożyli odpowiednie wnioski do 30 
czerwca 2012 roku. 

Zmiana ta zdecydowanie ożywiła rynek 
komunalnych nieruchomości. Już w  roku 

2012 przybyło 708 nowych właścicieli miesz-
kań, a  w  roku 2013 – kolejnych 745. Lawi-
nowo rosła też ilość składanych wniosków 
o  wykup. Do granicznej daty 30 czerwca 
roku 2012, po której wygasały wcześniejsze 
bonifi katy, legniczanie złożyli w  Urzędzie 
Miasta 2.241 wniosków, czyli pięciokrotnie 
więcej, niż w roku 2010. 

Do końca 2013 roku przeprowadzono 
1.177 notarialnych transakcji kupna-sprze-
daży. Tak więc właścicielami mieszkań 
stała się dotąd połowa legniczan, którzy 
złożyli wnioski o wykup na warunkach pre-
ferencyjnych. 

Jednocześnie 6 osób, mimo wcześniej-
szej deklaracji, zrezygnowało z  wykupu. 
Aż 306 potencjalnych nabywców, mimo 
zaproszenia ich do podpisania umów o za-
datek, nie stawiło się na spotkanie. Z kolei 
11 najemców nie mogło skorzystać z możli-
wości kupna mieszkania, ponieważ, jak się 
okazało, byli już posiadaczami innych nie-
ruchomości mieszkalnych. 

Są już na swoim

Cieplej i bezpieczniej

W Ratuszu pełną parą trwają prace przy-
gotowujące wnioski inwestycyjne, 

które zwyciężyły w I edycji Legnickiego Bu-
dżetu Obywatelskiego, do etapu ich reali-
zacji. Informowaliśmy już o  wyborze fi rm, 
które na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich 
zajmują się przygotowaniem dokumenta-
cji projektowo-kosztorysowej dla czterech 
lokalnych inwestycji, związanych z budową 
i  przebudową chodników, modernizacją 
i oświetleniem odcinków ulic. 

Wydziały infrastruktury i  oświaty 
przygotowały ostatnio tzw. programy 
funkcjonalno-użytkowe dla kolejnych 7 
zadań. Są to: budowa placu zabaw przy 
ul. Stanisławowskiej, placu zabaw w  są-
siedztwie Szkoły Podstawowej nr 20 (re-
jon ulic Wierzyńskiego, Gałczyńskiego, 
Piłsudskiego), placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 „Wszystkie dzie-

ci są nasze”, placu przy ul. Wielogórskiej, 
„Wioski Słowiańskiej” przy ul. Kasjopei, 
boiska do piłki nożnej przy ul. Goździko-
wej oraz placu zabaw pomiędzy ulicami 
Młynarską, Środkowa i  Grodzką. Prezy-
dent Tadeusz Krzakowski zaakcepto-
wał już wnioski o  rozpoczęcie procedur 
udzielania zamówień publicznych. 

Program funkcjonalno-użytkowy za-
dania inwestycyjnego to, mówiąc najpro-
ściej, plan rzeczowy niezbędnych do wy-
konania prac, zakupu i instalacji urządzeń 
i organizacji przestrzeni. Określa m.in. typ 
nawierzchni ciągów komunikacyjnych, 
elementy małej architektury, ogrodzenie 
itp. Przyjęto np. ogólną zasadę, że 
place zabaw otoczone będą 
ogrodzeniem o wysokości 
1 metra z  systemem 
bramek Stop-Dog, 

uniemożliwiającym samowolne wejście 
psom. Program opiera się na obowiązu-
jących normach bezpieczeństwa i prawie 
budowlanym. Wszystkie zastosowane 
rozwiązania były konsultowane i  opinio-
wane przez legniczan-wnioskodawców, 
zgodnie z przyjętą w  legnickim budżecie 
partycypacyjnym zasadą udziału autorów 
projektów w każdym etapie ich realizacji. 

Kolejnym krokiem będzie wyłonienie 
wykonawców dokumentacji projektowej, 
a następnie – fi rm, które zajmą się budo-
wą. Etap końcowy to realizacja lokalnych 
inwestycji LBO. 

SAMORZĄD

Koncepcje placów zabaw

SAMORZĄD

Realizacja Legnickiego Budżetu Obywatelskiego Połowa chętnych wykupiła mieszkania komunalne

ZGM zainwestował 2 mln w przewody wentylacyjne i kominowe

W ostatnim czasie Zarząd Gospodarki Mieszka-
niowej, by poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, 
wydał ponad 2 mln zł na dobudowę i doszczelnienie 
przewodów wentylacyjnych. Te inwestycje wykona-
no w 61 budynkach komunalnych.

Dobudowanych zostało 37 nowych przewodów 
wentylacyjnych, doszczelniono 24 kanały wentylacyj-
ne i kominowe. Jak zapewnia Ryszard Lisiecki, zastęp-
ca dyrektora ZGM, w przypadku stwierdzenia przez 
odpowiednie służby nieszczelności kominów, są one 
natychmiast naprawiane. 

Przypomnijmy, że 31 stycznia prezydent Tadeusz 
Krzakowski zwołał posiedzenie Powiatowego Zespo-
łu Zarządzania Kryzysowego w związku z licznymi 
sygnałami o zagrożeniach tlenkiem węgla. Wówczas 
prezydent zobowiązał ZGM do przeprowadzenia 
kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych 
w budynkach i lokalach komunalnych. Należało też 
sprawdzić, czy nie dochodzi tam do samowoli bu-
dowlanych, związanych z tymi instalacjami.

- Kontrole na nasze zlecenie prowadzą komi-
niarze ze specjalistycznej firmy – mówi dyrektor 
Lisiecki. – Oni też są przez naszych pracowników 
sprawdzani, czy rzetelnie wykonują swoją pracę. Bo 
jak dowiedzieliśmy się, były przypadki, gdy komi-
niarze podpisywali, że przewody są sprawne, wcale 
ich nie sprawdzając. 

Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej, 
do zatruć czadem dochodziło najczęściej w kamie-
nicach w starej zabudowie miasta. Przyczyną były 
niewłaściwe „przeróbki” w mieszkaniach, a także nie-
sprawne urządzenia podgrzewające wodę, piecyki 
czy zbyt uszczelnione pomieszczenia i brak odpo-
wiedniej wentylacji.
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Opiekuńcza gmina

Legnickie szkoły gotowe

Zaplanowane przez prezydenta Legnicy 
w tegorocznym budżecie wydatki na fi -

nansowanie wszystkich dziedzin życia mia-
sta - to 431.845.000 zł. Drugą, po oświacie, 
najpoważniejszą pozycję wśród wydatków 
zajmują cele związane z pomocą społeczną. 
Przeznaczona na to kwota wynosi w  2014 
roku łącznie 82.864.655 zł, czyli ponad 19 
proc. wszystkich nakładów. 

Prezentujemy przykłady zaspokaja-
nia i  fi nansowania różnych potrzeb ze 
sfery wspierania osób wymagających 
opieki i pomocy gminy.

 ▶Wypłacane przez MOPS zasiłki rodzinne, 
dodatki do zasiłków, świadczenia alimen-
tacyjne, składki na ubezpieczenie eme-
rytalne i  rentowe oraz zdrowotne, zasiłki 
i  świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe 

zapomogi z  tytułu urodzenia dziecka – 
21.352.323 zł;

 ▶Usługi opiekuńcze w  stosunku do osób 
obłożnie chorych oraz wymagających 
opieki specjalistycznej – 7.180.000 zł;

 ▶Utrzymanie placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych (Dom Dziecka przy ul. Wan-
dy, Pogotowie Opiekuńcze przy ul. Wojska 
Polskiego, Rodzinny Dom Dziecka przy ul. 
Heweliusza, dwie Świetlice Terapeutyczne 
przy Brackiej i Jaworzyńskiej) - 5.184.140 zł;

 ▶Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci przy ul. Kubusia Puchatka i Domu 
Pomocy Społecznej dla Dorosłych przy ul. 
Grabskiego – 5.468.714 zł;

 ▶Wypłata dodatków mieszkaniowych dla 
najuboższych rodzin - 5.100.000 zł;

 ▶Finansowanie działania 4 żłobków – 
4.832.550 zł;

 ▶Wypłacane przez MOPS zasiłki celowe na 
niezbędne życiowe potrzeby podopiecz-
nych, zasiłki okresowe, zakup opału i spra-
wianie pogrzebów – 4.648.000 zł;

 ▶Zasiłki stałe dla podopiecznych MOPS – 
2.175.000 zł;

 ▶Finansowanie kosztów działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w  Legnicy - 
3.175.218 zł;

 ▶Pomoc dzieciom umieszczonym w rodzi-
nach zastępczych - 2.197.120 zł;

 ▶Utrzymanie ośrodków wsparcia, takich 
jak: Noclegownia i  Punkt Opieki nad Mat-
ką i Dzieckiem przy ul. Przemysłowej, Dom 
Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego - 
2.587.520 zł;

 ▶Dożywianie uczniów w  szkołach i  doro-
słych wymagających pomocy żywnościo-
wej – 719.680 zł;

 ▶Dofi nansowanie zimowego i letniego wy-
poczynku dzieci i  młodzieży oraz szkoleń 
młodzieży – 305.890 zł;

 ▶Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych - 123.300 zł;

 ▶Dofi nansowanie działalności Międzypa-
rafi alnej Stołówki Charytatywnej przy ul. 
Kamiennej - 60.000 zł.

Od 18 marca br. w naszym mieście rozpo-
czyna się już po raz szósty elektroniczny 

nabór do przedszkoli publicznych. Doświad-
czenia z poprzednich lat dowodzą, że jest to 
bardzo dogodne i wysoko oceniane zarówno 
przez rodziców, jak i  pracowników oświaty 
rozwiązanie.

Legniczanie będą mogli przez internet 
dokonać wyboru placówki i wypełnić „Wnio-
sek o  przyjęcie dziecka do publicznego 
przedszkola”. Można wybrać maksymalnie 

trzy placówki – od najbardziej do najmniej 
preferowanej. Osoby, które nie mają dostę-
pu do internetu, mogą zapisać swoje dziecko 
osobiście w  placówce najbardziej prefero-
wanej. Rodzice kontynuujący wychowanie 
przedszkolne swych dzieci składają deklarację 
w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Nabór dzieci do oddziałów zerowych 
pięciogodzinnych, funkcjonujących w przed-
szkolach i szkołach podstawowych (dokładny 
wykaz tych placówek zamieszczamy poniżej) 

nadal będzie się odbywał w  formie trady-
cyjnej. Oznacza to, że rodzic chcący zapisać 
dziecko do takiego oddziału, powinien oso-
biście zgłosić się do odpowiedniej placówki.

Szczegółowe informacje dotyczące elek-
tronicznego naboru do przedszkoli znajdą 
Państwo na stronie internetowej urzędu mia-
sta www.legnica.eu w zakładce „Przyjmowa-
nie do publicznych przedszkoli”. Wszelkich 
dodatkowych wyjaśnień udzielają także 
wszystkie legnickie przedszkola publiczne.

 ■ Według danych demografi cznych w Legnicy mieszka 4.040 dzieci w wieku 
przedszkolnym, a więc od 3 do 6 lat. Większość rodziców już teraz myśli o po-
słaniu swych pociech do przedszkoli od 1 września. 

Rusza elektroniczny nabór Legnica w 2014 roku wyda blisko 83 miliony na pomoc społeczną

 ■ W bieżącym roku szkolnym (2013/2014) 149 sześciolatków uczęszcza do klas pierwszych, co stanowi ponad 15 proc. 
maluchów urodzonych przed sześciu laty.

do przyjmowania sześciolatków

Obowiązek szkolny dla dzieci sześciolet-
nich wprowadzony został do polskiego sys-
temu edukacji w 2009 roku, na mocy Ustawy 
z 19 marca 2009 r. Pojawiające się już wtedy 
kontrowersje i  protesty rodziców sprawiły, 

że rząd wprowadzał okresy przejściowe, by 
za obligatoryjny uznać ostatecznie termin 1 
września roku 2015. 

Po raz pierwszy sześciolatki mogły roz-

począć edukację w szkołach podstawowych 
w  roku szkolnym 2009/2010. Wówczas le-
gniccy rodzice zapisali do pierwszych klas 
tylko 12 dzieci. Rok później było ich 39, 
w  następnym już 125, a  w  kolejnym – 129. 

W bieżącym roku szkolnym (2013/2014) 149 
sześciolatków uczęszcza do klas pierwszych, 
co stanowi ponad 15 proc. maluchów uro-
dzonych przed sześciu laty. 

Według danych Wydziału Oświaty, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miasta, w nadchodzącym 
roku szkolnym (2014/2015) 12 legnickich 
szkół podstawowych przyjmie do pierw-
szych klas 500 sześciolatków. Ilość pierwsza-
ków siedmioletnich wyniesie w  tym czasie 
853. 

Legnickie szkoły podstawowe, zarówno 
pod względem ilości sal lekcyjnych, ich dy-
daktycznego wyposażenia dostosowanego 
do wieku dzieci, stanu pomieszczeń sanitar-
nych, świetlic, ilości i  kwalifi kacji nauczycieli, 
jak i  organizacji procesu dydaktycznego są 
do zmian przygotowane. Komisja z wydziału 
oświaty, dokonująca na polecenie prezydenta 
miasta kontroli placówek, zaleciła dyrektorom 
kilku szkół dostosowanie niektórych urzą-
dzeń i  pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
do potrzeb najmłodszych uczniów. 

Konieczne będzie zwiększenie liczby 
oddziałów wczesnoszkolnych i  zorganizo-
wanie dla maluchów zajęć świetlicowych. 
Miasto dysponuje 23 takimi pomieszcze-
niami i  fachową kadrą. Dzieci, podobnie 
jak obecnie, będą mogły korzystać z doży-
wiania w szkole. 

do przedszkoli publicznych

SAMORZĄD

Na tle innych dużych miast regionu Legnica wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o  dostęp do przedszkoli. Podczas, gdy krajowy 
wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym wynosi obecnie 72 proc., w naszym mieście sięga on prawie 88 proc. W ostatnich 
latach dzieci wszystkich chętnych rodziców były do tych placówek przyjmowane. 

HARMONOGRAM NABORU
od 18.03.2014 r. godz.8:00 do 16.04.2014 r. godz. 15:00
Rejestracja i generowanie WNIOSKÓW O PRZYJęCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA 
od 18.03.2014 r. godz. 8:00
Początek elektronicznego naboru (wybór maksymalnie trzech przedszkoli)
od 18.03.2014 r. godz.8:00 do 16.04.2014 r. godz. 15:00
Składanie WNIOSKÓW O PRZYJęCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 
24.04.2014 r.
Sprawdzenie listy zakwalifi kowanych i niezakwalifi kowanych do przedszkoli 
24.04.2014 -05.05.2014 r.
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola
7.05.2014 r.
Sprawdzenie listy przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli
8.05.2014 r.
Informacja o wolnych miejscach w przedszkolach (po naborze)
od 19.05.2014 r. godz. 9:00
Początek rekrutacji uzupełniającej
od 19.05.2014 r. godz. 9:00 do 21.05.2014 r. 
godz. 13:00
Składanie WNIOSKÓW O PRZYJęCIE DZIEC-
KA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA w ra-
mach rekrutacji uzupełniającej
23.05.2014 r. godz. 12:00.
Publikacja wyników rekrutacji uzupełniają-
cej (listy zakwalifi kowanych i niezakwalifi -
kowanych do przedszkoli w ramach rekru-
tacji uzupełniającej)
od 23.05.2014 r. godz. 12:00 do 26.05.2014 
r. godz. 15:00
Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka 
do przedszkola 
27.05.2014 r. godz. 9:00 – 15:00 
Sprawdzenie listy przyjętych i nieprzyję-
tych do przedszkoli w ramach rekrutacji 
uzupełniającej

Wykaz przedszkoli, w których funkcjonują pięciogodzinne oddziały zerowe:

1) Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 a,
2) Miejskie Przedszkole nr 18, ul. Staff a 6.

Wykaz szkół podstawowych, w których funkcjonują pięciogodzinne oddziały zerowe:

1) Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kamienna 20 a,
2) Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Głogowska 50,
3) Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Piastowska 3,
4) Szkoła Podstawowa nr 6, al. Piłsudskiego 3,
5) Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Krzemieniecka 1 oraz ul. Marynarska 31,
6) Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Jaworzyńska 47,
7) Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Tatrzańska 9,
8) Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Grabskiego 5,
9) Szkoła Podstawowa nr 19, al. Rzeczypospolitej 129,

10) Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Wierzyńskiego 1,
11) Zespół Szkół Muzycznych, ul. Chojnowska 2.
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22 lutego br. odbyło się posiedzenie jury 
Międzynarodowej Wystawy Satyrykon - Le-
gnica 2014 w następującym składzie: prze-
wodnicząca - Marilena Nardi (I) oraz człon-
kowie - Marina Bondarenko (Rus), Agata 
Dudek, Sabine Glaubitz (F), Anna Machwic-
-Adamkiewicz, Elżbieta Pietraszko, Marlene 
Pohle (D) i  Kaja Renkas. Obejrzano 2.254 
prac 615 autorów z 50 krajów świata. 

Grand Prix Satyrykonu 2014 oraz nagro-
dę pieniężną w  wysokości 8.000 zł zdobył 
Sergey Sichenko (Izrael) za pracę „Facebo-
ok”. Jury przyznało również następujące 
nagrody regulaminowe:

- Obrady komisji przebiegały bardzo 
spokojnie i  zgodnie, a  poziom prac jest 
wysoki - mówiła Marilena Nardi, prze-
wodnicząca jury, ilustratorka, karykatu-
rzystka, profesor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Wenecji. 

Pani profesor Nardi o Satyrykonie już 
wcześniej wiele słyszała, ponieważ wło-
scy artyści uważają tę wystawę za bar-
dzo prestiżowe wydarzenie artystyczne. 
- Teraz mogę na własne oczy przekonać 
się o  randze wydarzenia - mówiła prze-
wodnicząca.

Jest w  Polsce po raz pierwszy. - Naj-
bardziej zaskoczyła mnie pogoda. Za-
brałam ze sobą kilka grubych swetrów, 
spodziewając się srogiej zimy, tymcza-
sem w  Legnicy jest cieplej niż teraz we 
Włoszech – uśmiechała się prof. Marilena 
Nardi. Co ciekawe, w  skład tegorocznej 
komisji weszły same kobiety. Po raz dru-
gi w 37-letniej historii Satyrykonu zdarza 
się, że przewodniczącą została kobieta. 
W 2005 r. była to Teresa Wibik.

Grand Prix Satyrykonu 

KULTURA

pojedzie do Izraela

W dziale ŻART

I nagroda, złoty medal oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 6.000 zł dla Mi-
chai Ignata (Rumunia) za pracę bez ty-
tułu,

II nagroda, srebrny medal oraz nagro-
da pieniężna w wysokości 5.500 zł dla 
Mariusza Stawarskiego (Polska) za pracę 
„Jadą święta”,

III nagroda, brązowy medal oraz nagro-
da pieniężna w wysokości 5.000 zł dla 
Victora Crudu (Mołdawia) za pracę bez 
tytułu.

Przyznano też dwa równorzędne wy-
różnienia po 4.000 zł dla: Alexeya Mi-
khaylusieva (Ukraina) za pracę bez tytułu 
i Dariusza Mrożka (Polska) również za 
pracę bez tytułu.

W dziale SATYRA

I nagroda, złoty medal oraz nagro-
da pieniężna w wysokości 6.000 zł dla 
Tomasza Brody (Polska) za cykl prac 
„Historia literatury dla użytkowników 
Facebooka”

II nagroda, srebrny medal oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 5.500 zł dla Lexa 
Drewińskiego (Niemcy/Polska) za pracę 
„Fre Pussy Riot”,

III nagroda, brązowy medal oraz nagro-
da pieniężna w wysokości 5.000 zł dla 
Andrei Pecchia (Włochy) za pracę „Wo-
men rights”. 

Przyznano też dwa równorzędne wy-
różnienia po 4.000 zł dla Mehdi Afradi 
(Iran) za  pracę bez tytułu i Constantina 
Ciosu (Rumunia) za pracę „Visit”. 

Mehdi Afradi, bez tytułu - wyróżnienie

Andrea Pecchia 
„Women rights”
 (water in mouth) 
- brązowy medal

Sergey Sichenko „Facebook” - Grand PrixMihai Ignat, bez tytułu - złoty medal

Dariusz Mrożek, bez tytułu - wyróżnienie

Tomasz Broda, cykl prac „Historia literatury 
dla użytkowników Facebooka” - złoty medal Victor Crudu, bez tytułu - brązowy medal

Mariusz Stawarski „Jadą święta” 
- srebrny medal

Constantin Ciosu „Visit” - wyróżnienie
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LEGNICZANKI

Słaba płeć? „Być kobietą” w Sunny Club

Koncert legendarnego zespołu „Pod 
Budą” był idealnym prezentem legni-

czan dla legniczanek z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet. To wydarzenie 
artystyczne i towarzyskie, pod patro-
natem prezydenta Tadeusza Krzakow-
skiego, sprawiło radość paniom, które z 
osobami towarzyszącymi bardzo licznie 
przybyły do hali przy ul. Lotniczej w piąt-
kowy wieczór, 7 marca. 

Pani Janina Żmudzińska wraz z kole-
żankami przyszła na koncert prawie go-
dzinę przed rozpoczęciem. – Przeboje 
zespołu „Pod Budą” przypomną mi moją 
młodość – mówiła. – Bardzo się cieszę, że 
obejrzę ich na żywo, bo nigdy nie mia-
łam okazji. Namówiłam też koleżanki, by 
razem ze mną się wybrały, bo przecież to 
jest też wydarzenie towarzyskie. Piękny 
prezent na nasze święto. Miło, że prezy-
dent o nas pamięta.

Prezydent Tadeusz Krzakowski, otwie-
rając koncert powiedział, że kobiety mają 
wyjątkowe znaczenie w życiu Legnicy. – 
Jesteśmy Wam za to wdzięczni. Posiada-
ją Panie ogromną empatię. Myślę, że my, 
mężczyźni, stajemy się dzięki temu lepsi. 
Niech ten wieczór będzie wyrazem na-
szego szacunku dla Was. 

Krakowska grupa „Pod Budą” nie za-
wiodła. Ich nastrojowa, liryczna muzyka 
zachwyciła publiczność. Zespół mimo 
upływu lat, nadal jest w świetnej formie. 
Ich przeboje, m.in. „Na całość”, „Jak ka-
pitalizm, to kapitalizm”, „Nie przenoście 
nam stolicy do Krakowa” czy „Bardzo 
smutna piosenka retro” zabrzmiały świe-
żo i pięknie. Publiczność owacyjnie da-
wała temu wyraz. 

- Jestem zachwycona – mówiła po 
zakończeniu koncertu jedna z uczestni-
czek. – To był wspaniały wieczór, którego 
się nie zapomina. 

Ponad 300 pań, panów i  dzieci wspa-
niale bawiło się na imprezie z  okazji 

Międzynarodowego Dnia Kobiet zorga-
nizowanej przez Centrum Seniora przy 
Legnickim Centrum Kultury. 

W  sobotnie popołudnie sala Sunny 
Club wypełniła się po brzegi. Atrakcji 
było co niemiara. Życzenia paniom złożył 
prezydent Tadeusz Krzakowski. Znana 
legnicka sopranistka, Agnieszka Justyna 
Szumiło, pokazała skalę swojego talen-
tu, śpiewając znane piosenki, oczywiście 
o  paniach. Panie, w  większości seniorki, 
wyszły na wybieg modelek, prezentując 
wspaniałe kreacje. Brawurowy pokaz na-
grodzono owacjami. 

Jedną z  modelek była pani Zuzanna 
Witkowska w  eleganckiej wieczorowej 
kreacji. – Świetnie się bawimy – przyzna-
ła. – Przed pokazem mieliśmy kilka prób, 
więc nie ma żadnej tremy. Taka impreza 
to doskonała odskocznia od spraw do-
mowych. Możemy się spotkać, potań-
czyć, słowem świetnie zabawić. 

Były też wspomnienia z  lat 70. Lo-
sowano bowiem oryginalne prezenty 
– rajstopy, czekolady i paczki kawy. Nie-
którym paniom zakręciła się łezka w oku 
na wspomnienie tych, wówczas defi cyto-
wych towarów, które otrzymywały w za-
kładach pracy. 

Spotkanie zakończyła wspólna zabawa. 

Kobieca strona miasta

W Legnicy kobiety stanowią ponad 
53 proc. ogółu mieszkańców. Dzieje 
się tak pomimo faktu, że w ostatnim 
czasie na świat przychodzi nieco więcej 
chłopców (51 proc.), niż dziewcząt (49 
proc.). Rodzice najczęściej obdarzają je 
imionami: Julia (liderka od 11 lat), Lena, 
Hanna, Zuzanna, Maja, Wiktoria, Milena, 
Zofi a, Amelia i Aleksandra. Dla porów-
nania - w połowie ubiegłego wieku 
najpopularniejszymi imionami nadawa-
nymi legniczankom były: Maria, Teresa, 
Danuta i Barbara. Być może te piękne 
imiona jeszcze powrócą do łask. 

Panie mają zdecydowanie więk-
szościowy udział w strukturze legnic-
kiego samorządu. Bardzo wiele z nich 
pełni odpowiedzialne funkcje. Wśród 
pracowników Urzędu Miasta aż 77 proc. 
to urzędniczki. Na istniejące w Ratuszu 
24 stanowiska dyrektorskie 15 (63 proc.) 
piastowanych jest przez kobiety. W trzy-
osobowym gronie Zastępców Prezy-
denta również panie mają przewagę. 

- Moje zastępczynie są mądre, 
dobrze przygotowane do pracy, wiele 
od siebie wymagają, mają poczucie 
empatii, co doskonale sprawdza się 
w sprawach społecznych – powie-
dział Gazecie Wrocławskiej prezydent 
Tadeusz Krzakowski. - Wywodzę się ze 
środowiska oświatowego, gdzie do-
minują kobiety, więc do ich obecności 
jestem przyzwyczajony. Zawsze mi się 
z nimi dobrze współpracowało.

Sferą, w której „gatunek męski” 
wydaje się być szczególnie zagrożony, 
jest oświata. Aż 77 proc. legnickiej ka-
dry nauczycielskiej stanowią kobiety. 
Pań dyrektorek jest tutaj 36, a panów 
dyrektorów – zaledwie 13. Żaden męż-
czyzna nie jest szefem w legnickich 
przedszkolach. 



14 15           Marzec 2014                                                                               Magazyn Miejski                                                                            www.legnica.eu    www.legnica.eu                                                                                    Magazyn Miejski                                                                     Marzec 2014

/MiastoLegnica

W szystkie projekty uchwał i dokumenty, 
jakimi zajmowali się radni Rady Miej-

skiej na sesji 24 lutego br., przyjęte zostały 
jednogłośnie. Jednym z nich było sprawozda-
nie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy społecznej w ubiegłym roku. Bardzo sze-
roka gama usług opiekuńczych, socjalnych, 
wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej i  życiowej wiązała się 
z łącznym kosztem prawie 74,5 mln zł. To dru-
ga pod względem wysokości, po nakładach 
na oświatę i wychowanie, pozycja w wydat-

kach z miejskiego budżetu. 
Wśród przyjętych uchwał długofalowe 

znaczenie ma zwłaszcza Program ogranicze-
nia niskiej emisji dla miasta Legnicy. Wdroże-
nie programu ma na celu: poprawę jakości 
powietrza poprzez obniżenie ponadnorma-
tywnych poziomów stężeń zanieczyszczeń, 

poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców, 
uzyskanie konkretnego efektu ekologicznego 
i wzrost ekologicznej świadomości legniczan. 

Systematyczna likwidacja źródeł niskiej 
emisji w  Legnicy trwa już od szeregu lat 
i  przynosi korzystne efekty. Zlikwidowano 
40 lokalnych kotłowni opalanych paliwem 
stałym, głównie w  zasobach Zarządu Go-
spodarki Mieszkaniowej, przyłączając miej-
skie placówki do sieci grzewczej WPEC lub 
instalując kotły opalane gazem. Systemy 
ogrzewania zostały proekologicznie uno-
wocześnione niemal we wszystkich placów-
kach oświatowo-wychowawczych. Spośród 
60 już tylko 4 oczekują na modernizację. 

Obecnie główny nacisk w  realizacji pro-
gramu położony zostaje na współpracę 

i zaangażowanie indywidualnych mieszkań-
ców, którzy korzystają z tradycyjnych, prze-
starzałych i zagrażających jakości powietrza 
źródeł ciepła. Każdemu, kto zmodernizuje 
własny system grzewczy w  mieszkaniu czy 
domku jednorodzinnym, miasto zrefunduje 
połowę poniesionych kosztów. Partnerem 
miasta w  tym programie jest Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu. 

Program zakłada zmniejszenie na tere-
nie miasta do roku 2020 emisji pyłów i  in-
nych szkodliwych substancji o  30 ton (do 
poziomu 104 ton), a także obniżenie zuży-
cia energii do ogrzewania o 35 proc. 

Rada Miejska podjęła też m.in. uchwałę 
o zwiększeniu opłaty za pobyt w Izbie Wy-
trzeźwień z obecnych 250 do 300 zł. 

Radni jednomyślnie przyjęli oświadcze-
nie w  sprawie ostatnich, dramatycznych 
wydarzeń na Ukrainie. W  dokumencie so-
lidaryzują się z  wolnościowymi i  proeuro-
pejskimi dążeniami narodu ukraińskiego. 
Potępiają brutalną przemoc, która dopro-
wadziła do śmierci wielu osób i  wyrażają 
nadzieję na spełnienie się marzeń Ukraiń-
ców o  wolnej i  demokratycznej ojczyźnie. 
Oświadczenie zostało przekazane między 
innymi Ambasadzie Ukrainy w Warszawie. 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIASPOTKANIA I DEBATY

Spotkanie konsultacyjne po raz 90 Uchwalono Program niskiej emisji dla Legnicy; pobyt w Izbie Wytrzeźwień zdrożeje do 300 zł, oświadczenie Rady Miejskiej w sprawie 
wydarzeń na UkrainieDebata prezydenta z mieszkańcami

N a drugim w tym roku spotkaniu konsul-
tacyjnym w  Szkole Podstawowej nr 2 

przy ul. Głogowskiej prezydent Tadeusz Krza-
kowski spotkał się z mieszkańcami północnej 
części miasta, czyli: Piątnicy, ulic Głogowskiej, 
Słubickiej, Struga, Leszczyńskiej, Bydgoskiej, 
Poznańskiej i  Pątnowskiej. Prezydentowi to-
warzyszyli jego zastępcy, dyrektorzy wydzia-

łów Urzędu Miasta, ZGM, ZDM oraz przedsta-
wiciele policji i Straży Miejskiej.

Prezydent zapoznał zebranych z realizacją 
postulatów i  wniosków, zgłoszonych przez 
mieszkańców podczas ubiegłorocznego spo-
tkania. Dotyczyły one m.in. budowy oświe-
tlenia na ul. Przemkowskiej. Inwestycję zre-
alizowano w październiku 2013 r. Mieszkańcy 
chcieli utwardzenia pętli autobusowej przy 
ul. Piątnickiej. Zrobiono to w  sierpniu ubie-
głego roku. Prezydent poinformował o pod-
jętych przez Straż Miejską i policję działaniach 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa. 

Ważnym punktem każdego spotkania 
konsultacyjnego jest omówienie realizacji 
budżetu miasta. W minionym roku na inwe-
stycje wydano 32 mln zł. W tym roku środki 
przeznaczone na ten cel wzrastają aż o  20 
mln zł. Najważniejsze będą przedsięwzięcia 
drogowe, na które zostanie wydane 36,3 mln. 
Priorytetowa jest, oczywiście, przebudowa 
ul. Jaworzyńskiej. Kolejne projekty drogowe, 

ważne dla miejskiego układu komunikacyj-
nego to: przebudowa ulic: Witelona i Skarb-
ka, Moniuszki, Galaktycznej, Skośnej i al. Orła 
Białego, dalszy rozwój sieci drogowej na osie-
dlu Piekary B oraz budowa zintegrowanego 
systemu zarządzania ruchem i  transportem 
publicznym. Ważnymi przedsięwzięciami są 
także kolejny etap remontu Akademii Rycer-

skiej i modernizacja budynku Zespołu Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych. 

Prezydent, omawiając Legnicki Budżet 
Obywatelski, przypomniał, że najpóźniej po 
wakacjach zbudowany zostanie przy Szkole 
Podstawowej nr 2 plac zabaw dla dzieci. Pro-
jekt ten, wart ponad 189 tys. zł, wybrali miesz-
kańcy w ramach LBO. Gospodarz miasta za-
chęcał, by legniczanie aktywnie uczestniczyli 

również w tegorocznej edycji i wnosili swoje 
propozycje lokalnych inwestycji. 

Podczas spotkania omawiana była 
z  udziałem ekspertów Strategia Rozwoju 
Miasta na lata 2015-2020. Uczestnicy wnosili 
swoje uwagi zarówno o pozytywnych zjawi-
skach w życiu miasta, jak i tych negatywnych. 
- Ten dokument powstaje z udziałem miesz-

kańców i będzie służył mieszkańcom – pod-
kreślał Tadeusz Krzakowski. 

Prezydent poinformował, że już nieba-
wem rozpoczną się prace na terenie dworca 
PKS. Prywatny inwestor ma tam zbudować 
obiekt handlowy oraz stanowiska i zaplecze 
do obsługi podróżnych. 

Uczestnicy spotkania zgłaszali wnioski 
i postulaty dotyczące lokalnej infrastruktury. 
Chodziło m.in. o usunięcie ubytków w jezd-
niach na ul. Smolarskiej i  Rymarskiej. Miesz-
kańcy mówili o awariach oświetlenia przy ul. 
Skłodowskiej, Kąpielowej i łokietka. Postulo-
wali także interwencje policji w przypadkach 
zakłócania przez młodzież na ul. Struga ciszy 
nocnej oraz wskazywali na uciążliwość dzia-
łającego przy ul. Prusa punktu skupu złomu. 

W  prowadzonym już od ponad 11 lat 
konsultacyjnym cyklu „Bliżej legniczan i  ich 
spraw” było to 90. spotkanie Prezydenta Ta-
deusza Krzakowskiego z  mieszkańcami róż-
nych części miasta. Od początku spotkania 
te cieszą się wśród mieszkańców dużym zain-
teresowaniem. Stanowią bardzo pożyteczną 
formę dialogu między społecznościami lokal-
nymi, a administracją samorządową. 

W Legnicy konieczna jest redukcja 
emisji pyłu zawieszonego (PM10), 
benzo(a)pirenu oraz arsenu. Substancje 
te są emitowane przez rozproszone na 
terenie miasta indywidualne źródła 
grzewcze i pojazdy, których w Legnicy 
zarejestrowanych jest prawie 100 tysię-
cy. Program koncentruje się głównie na 
ograniczeniu emisji z indywidualnych 
źródeł ciepła. W skali miasta to zwłasz-
cza piece i kotły opalane paliwem 
stałym powodują w okresie grzewczym 
kilkukrotne przekroczenia norm emisji 
pyłów. Z przeprowadzonych badań 
wynika, że paliwo stałe wykorzystywa-
ne jest w prawie 5 tysiącach mieszkań 
ogrzewanych tradycyjnymi piecami. 

Kilka przykładów: świadczenia 
rodzinne, alimentacyjne oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i ren-
towe z ubezpieczenia społecznego 
kosztowały ok. 22,4 mln zł, prowadze-
nie ośrodków pomocy społecznej – 
ponad 8 mln, usługi opiekuńcze i spe-
cjalistyczne usługi opiekuńcze – to 
ok. 6,7 mln, zasiłki i pomoc w naturze, 
zasiłki celowe i okresowe – 5,7 mln zł, 
wypłata dodatków mieszkaniowych 
– 4,9 mln, prowadzenie żłobków – 4,5 
mln, domy pomocy społecznej dla 
dzieci i dorosłych – ponad 5,5 mln, 
zasiłki stałe – ponad 3 mln, dożywia-
nie – ponad milion. 

Dyżury radnych Rady Miejskiej

Mieszkańcy Legnicy mogą spotykać się w ważnych dla siebie sprawach z radny-
mi podczas pełnionych przez rajców dyżurów. Dyżury mają miejsce w Biurze Rady 
(UM, II piętro, pok. 225). 

Oto ich terminarz na najbliższy okres: 

Krzysztof Ślufcik – 17 marca, godz. 12.00-14.00, Wojciech Cichoń – 18 mar-
ca , godz. 13.00-16.00, Ewa Czeszejko-Sochacka – 21 marca, godz. 10.00-14.00,  
Benedykt Ksiądzyna – 24 marca, godz. 12.00-14.00, Elżbieta Drążkiewicz-Kierz-
kowska – 25 marca, godz. 13.00-16.00, Kazimierz Hałaszyński – 28 marca, godz. 
10.00-14.00, Paweł Frost – 1 kwietnia, godz. 13.00-16.00, Anna Farmas-Czerwiń-
ska – 4 kwietnia, godz. 13.00-16.00, Benedykt Ksiądzyna – 7 kwietnia, godz. 
12.00-14.00, Tyberiusz Kowalczyk - 8 kwietnia, godz. 13.00-16.00, Kazimierz 
Hałaszyński – 11 kwietnia, godz. 10.00-14.00, Krzysztof Ślufcik – 14 kwietnia, 
godz. 12.00-14.00, Jacek Kiełb – 15 kwietnia, godz. 13.00-16.00, Lesław Rozba-
czyło – 18 kwietnia, godz. 10.00-14.00. 

północnej części Legnicy



16 17           Marzec 2014                                                                               Magazyn Miejski                                                                            www.legnica.eu    www.legnica.eu                                                                                    Magazyn Miejski                                                                     Marzec 2014

/MiastoLegnica

W Legnicy pomysł oświetlenia ulic taką 
metodą narodził się w  1856 r. Z  urze-

czywistnieniem tej idei nie czekano długo. 20 
kwietnia 1857 r. rozpoczęto budowę miejskiej 
gazowni wg projektu dyrektora gazowni we 
Wrocławiu – Firlego. Powstała ona w miejscu 
dawnej cegielni, za Bramą Głogowską. Już 10 
listopada 1857 r. nastąpił rozruch nowej miej-
skiej inwestycji i  podjęto próbę gazowego 
oświetlenia ulic miasta. W sumie na początku 
zakład oświetlał ok. 250 lamp w całej Liegnitz. 
W  kolejnych latach rozwój Legnicy, a  także 
nadmierna eksploatacja urządzeń, przyczy-
niły się do rozbudowy sieci gazociągowej. 
W  początkach lat 70. XIX w. zakład musiał 
dostarczać trzykrotnie więcej gazu niż pla-
nowano podczas jego budowy. Dlatego też 
już w 1863 r. powstał drugi, w 1870 – trzeci, 
a w 1875 r. czwarty zbiornik gazu. Cztery lata 
później przy gazowni wzniesiono magazyn, 
warsztaty i budynek mieszkalny, a w 1907 r. 
zbudowano piąty zbiornik.

Kolejną większą rozbudowę przewidy-
wały plany z 1912 r., zakładające rozpoczęcie 
w 1914 r. budowy aparatów i urządzeń czysz-
czących i przygotowujących gaz, które mia-
ły być wydajniejsze od tych pochodzących 
z 1857 r. Wybuch pierwszej wojny światowej 
spowodował jednak przesunięcie planowa-
nej inwestycji o dwa lata. W drugiej połowie 
1916 r., kosztem ponad 1,5 mln marek, rozpo-
częła się budowa nowej piecowni, kotłowni 
oraz przylegającej do nich ok. 33-metrowej 
wieży amoniakalnej i  budynku administra-
cyjno-socjalnego. Zakończono ją w połowie 
1917 r. Wszystkie ściany wieży wykonano 
z cegły licowej do wysokości 7 m, wznosząc 
mur kamienny. Na uwagę zasługuje zwień-
czony pełnym łukiem kształt otworów okien-
nych typowy dla architektury przemysłowej 
początku XX w. W  północnej ścianie szczy-
towej i w niewielkim zaokrąglonym szczycie 
elewacji południowej umieszczono dwie tar-
cze zegara wieżowego.

W  nowej piecowni zainstalowano dwa 
piece do produkcji gazu wodnego i koksow-

niczego. W  wyniku ich połączenia powstał 
tzw. dwugaz, będący składnikiem gazu miej-
skiego. Gaz wodny magazynowano w  sied-
miu zbiornikach (20 m³ każdy) położonych 
na poszczególnych kondygnacjach wieży. 
Ubocznym produktem podczas produkcji był 
koks i  woda amoniakalna, która była wyko-
rzystywana w rolnictwie do nawożenia gleby.

Od początku XX w. dystrybucja gazu do 
mieszkańców odbywała się przy pomocy 
automatów gazowych. Po wrzuceniu mone-
ty do aparatu i  przekręceniu mechanizmu 
otwierającego przepływ gazu, odbiorca 
mógł zużyć kupioną ilość. Pierwotnie do 
tego celu służyły monety 10-fenigowe, lecz 
automaty gazowe pochłaniały miliony ta-
kich monet, których jednocześnie brakowało 
w obiegu. Z tego powodu nazywano je Gro-
schengräber – grabarze 10-fenigówek (słowo 
Groschen było potoczną nazwą tych monet).

W  miarę postępującego braku bilonu 
zaczęto wprowadzać specjalne żetony ga-
zowe, dzięki którym poprawiła się także 
skuteczność w  ściąganiu opłaty przez ga-
zownię. Legnicki żeton włączony został do 
obiegu w  1920 r. i  umożliwiał zakup 1 m³ 
gazu. Żetony takie były okresowo wybiera-
ne przez inkasenta, który tym samym spraw-
dzał, czy ich ilość zgadza się ze stanem wska-
zanym przez licznik.

W 1939 r. zrezygnowano z własnej produk-
cji gazu i zdecydowano się na zaopatrywanie 
miasta w  gaz koksowniczy, sprowadzany 
z Wałbrzycha. Możliwe to było dzięki połącze-
niu legnickiego węzła gazowni do gazociągu 
Wałbrzych – Zgorzelec. Wybudowane wcze-
śniej zbiorniki gromadziły gaz jako rezerwę 
na wypadek awarii rurociągu. Ich pojemność 
zapewniała w  takich przypadkach dostawę 
gazu jeszcze przez 48 godzin. 

W  1945 r. gazownia została zajęta przez 
Rosjan, którzy dopiero 9 stycznia 1947 r. 
przekazali stronie polskiej nieczynne już 
urządzenia. Stało się to wtedy, gdy zapowie-
trzona sieć uliczna powodowała częste pod-
ziemne eksplozje. Polskie ekipy remontowe 

całą sieć łącznie z oświetleniem ulic urucho-
miły do końca 1948 r. 

Po drugiej wojnie światowej PKP za-
adaptowało wieżę amoniakalną do nowych 
funkcji. Uczyniono z  niej wieżowy kolejowy 
zbiornik wody trakcyjnej i  technologicznej 
dla parowozów i  stacji kolejowej. W  latach 
80. zdemontowano zbiorniki wody, a w czę-
ści pomieszczeń na niższych kondygnacjach 
powstały warsztaty, szatnie i  magazyny na-
leżące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej. Od 2004 r. wieża wraz 
z  przylegającymi do niej dawną piecownią 
i kotłownią jest w rękach prywatnych.

 ■ Marcin Makuch (Liegnitz.pl)

Dziś gaz służy legniczanom głównie do ogrzewania, przed wojną z jego pomocą 
oświetlano domy i ulice

Światło z gazociągu
 ■ W XIX wieku zapoczątkowano wiele znaczących zmian w procesach 
technologicznych, gospodarczych i przemysłowych. Wówczas zapłonęły 
pierwsze lampy gazowe. Dokładnie dwieście lat temu światło takich lamp 
zaczęło rozświetlać ulice Londynu, by niedługo potem zagościć w Liegnitz.

WYPOCZYNEK

Udane wakacje zimowe bez zimy

Ferie, ferie i po feriach…
Blisko 4 tysiące uczniów legnickich szkół 

twórczo i pożytecznie spędziło zimowe fe-
rie, chociaż bez zimy. Dzięki dofi nansowaniu 
wypoczynku dzieci i  młodzieży z  budżetu 
miasta w wysokości ponad 214 tys. zł atrakcji 
nie brakowało. Ferie zorganizowało 19 insty-
tucji, placówek gminnych, spółdzielczych, 

organizacji i stowarzyszeń pozarządowych. 
Bardzo bogatą ofertę przygotowało 

m.in. Młodzieżowe Centrum Kultury. Pod-
czas dwóch tygodniowych turnusów w pół-
koloniach uczestniczyło 60 dzieci. Dziew-
czynki i  chłopcy mieli bardzo urozmaicony 
program. Zwiedzali wystawy w  Muzeum 

Miedzi, wychodzili do kina, kręgielni, szaleli 
w sali zabaw. Uczyli się zdrowego odżywia-
nia, czy bezpiecznych zachowań, a także le-
pili z gliny zwierzątka i malowali obrazy. 

MCK prowadziło także podczas ferii 
zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych. 
Działały m.in. pracownie modelarska, kom-

puterowa, krótkofalarska czy ceramiczna. 
Powodzeniem cieszyły się warsztaty te-
atralne i taneczne. 

Każdy, kto spędzał ferie zimowe w mie-
ście, mógł liczyć też na różnorodną ofertę 
zajęć sportowych zorganizowanych przez 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji w  halach spor-

towych przy ul. Głogowskiej, Lotniczej, na 
lodowisku oraz w  siłowni kulturystycznej. 
Odbyły się m.in.  turnieje: piłki nożnej, tenisa 
stołowego, badmintona, koszykówki, siat-
kówki i unihokeja. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
zajęcia na ściance wspinaczkowej w  hali 

przy ul. Głogowskiej, warsztaty z  techniki 
parkour z  grupą 3RUN Legnica, warsztaty 
z samoobrony z Tomaszem Kapturem oraz 
zajęcia taneczne i  aerobik. Z  oferty zajęć 
rekreacyjno-sportowych skorzystało łącz-
nie ponad 1100 osób. 

Kolonijny wypoczynek dla dzieci zorga-
nizował legnicki oddział Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Dzięki miejskiemu dofi nanso-
waniu na dwóch turnusach w Karpaczu miło 
spędzało czas 80 uczniów legnickich szkół. 
Na brak atrakcji nie narzekali. W programie 
kolonijnym były liczne wycieczki, wyjścia 
na lodowisko, basen i oczywiście ogniska ze 
śpiewem i pieczeniem kiełbasek. 

Awers legnickiego 
żetonu gazowego

Gazownia - widok od południa

Rewers legnickiego 
żetonu gazowego

Gazownia- lata 30. XX w.
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Esterka Taracińska jest bohaterką. Urato-
wała swoją siostrę, sąsiadów i siebie przed 
cichym zabójcą - czadem. Tuż po feriach, 3 
marca, w legnickiej Szkole Podstawowej nr 
2, do której uczęszcza Esterka, odbyła się 
uroczystość, podczas której uhonorowano 
małą bohaterkę. 

W  wypełnionej po brzegi sali gimna-
stycznej zebrali się uczniowie i nauczyciele. 
Dzieciaki namalowały transparenty: „Es-
terka Nasza Bohaterka”. Co chwilę zrywała 
się burza oklasków. W uroczystości uczest-
niczyli m.in. zastępca prezydenta Legnicy 
Dorota Purgal, zastępca komendanta wo-
jewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
Andrzej Abulewicz, komendant PSP w  Le-
gnicy Adam Konieczny i dyrektor legnickie-
go Pogotowia Ratunkowego Andrzej Hap. 

- Postawa Estery była niezwykła i nieco-
dzienna - powiedziała Dorota Purgal. Wrę-
czyła jej upominek od prezydenta i odczy-
tała jego list gratulacyjny. 

„Droga Estero, wszyscy legniczanie są 
pod wielkim wrażeniem Twojej bardzo 
dzielnej postawy. Uratowałaś życie siostry, 
zagrożonej zatruciem czadem. Twój czyn 
i  zachowanie były bardzo dojrzałe. Jesteś 
bohaterką. Możesz być wzorem nie tylko 
dla rówieśników, ale i osób starszych.

Serdecznie Ci gratuluję, a Twoim rodzi-
com przekazuję słowa uznania za mądre 
i odpowiedzialne wychowanie.”

Dyrektor Pogotowia Andrzej Hap uznał, 
że taka postawa była zgodna z  kanonami 
medycyny ratunkowej. Nadał dziewczynce 
tytuł „Młodego Ratownika”. 

Estera ma dziewięć lat. Jest sympa-
tyczną, inteligentną dziewczynką. Lubi 
malować. W  piątek, 21 lutego wieczo-
rem, słuchała muzyki. W łazience kąpała 
się jej 13–letnia siostra, Karolina. Rodzi-
ców nie było w domu. 

- Usłyszałam jakiś hałas w  łazience - 
opowiada Esterka. – Próbowałam otwo-
rzyć drzwi, ale były zamknięte. Zadzwo-
niłam do taty. Był w  pobliżu domu. On 
wyważył drzwi i  wyniósł starszą siostrę 
do przedpokoju. Otworzył okna, by prze-
wietrzyć pomieszczenia. Zaalarmował 
pogotowie. 

Karolina była nieprzytomna. - Nic nie 
pamiętam – wspomina. – Obudziłam się 
w karetce. - Cieszę się, że wszystko dzięki 
przytomności młodszej córki zakończyło 
się szczęśliwie – dodaje tata. 

Strażacy stwierdzili znaczne stężenie 
tlenku węgla w  mieszkaniu. Także w  są-
siednim. Do szpitala z objawami podtru-
cia na obserwację trafiło siedem osób. 

- Estera dzięki mądrości i  odpowie-
dzialności uratowała życie sobie, siostrze 
i  innym mieszkańcom kamienicy – pod-
kreślał komendant Adam Konieczny. 
– Takie sytuacje powinny pobudzać wy-
obraźnię nas wszystkich. 

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

18/19.03 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D, tel. 76/856-47-96

19/20.03 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

20/21.03 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1, tel. 76/856-02-73

21/22.03 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

22/23.03 „Pod Różą” ul. Przybosia 5, tel. 76/722-52-59

23/24.03 „dr Zdrowie” al. Piłsudskiego 84, tel. 76/855-37-87

24/25.03 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14, tel. 76/723-36-39

25/26.03 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30, tel. 76/862-01-10

26/27.03 „Przyjazna” ul. Marsa 30, tel. 76/854-27-39

27/28.03 „Apteka Tarnina” ul. Okrzei 14 A, tel. 76/743-95-57

28/29.03 „Libra” ul. Słoneczna 2, tel. 76/856-20-34

29/30.03 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8, tel. 76/721-83-00

30/31.03 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

31.03/01.04 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76/866-31-46

01/02.04 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

02/03.04 „Vita-Plus” ul. Złotoryjska 81 A, tel. 76/852-26-02

03/04.04 „Eliksir” ul. W.Niedźwiedzicy 13, tel. 76/854-14-92

04/05.04 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

05/06.04 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

06/07.04 „Ogólnodostępna” ul. N.M.P. 12, tel. 76/743-98-48

07/08.04 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76/854-40-54

08/09.04 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

09/10.04 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125, tel. 76/854-98-66

10/11.04 „Mandragora” ul. Głogowska 62, tel. 76/862-49-54

11/12.04 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76/721-78-47

12/13.04 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76/851-23-41

13/14.04 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

14/15.04 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76/862-03-81 

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

Seniorzy na Uniwersytecie

Esterka - nasza bohaterka

Na Legnickim Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku przy Centrum Kształcenia Za-

wodowego i  Ustawicznego rozpoczął się 
nowy semestr. Na zajęcia uczęszcza około 
230 słuchaczy. Rozwijają tutaj swoje pasje, 
aktywnie uczestniczą w  życiu społecznym 
i oczywiście zdobywają wiedzę.

Uniwersytet działa już siedem lat. Jest naj-
starszą w mieście i jedną z pierwszą w regio-
nie uczelnią dla seniorów. Wśród studentek 

spotkaliśmy panią Krystynę Czupryniak. – 
Tutaj wzbogacam swoją osobowość – przy-
znaje pani Krystyna. – Spotykam ciekawych 
ludzi. Rozmawiamy, dyskutujemy. Zajęcia 
są bardzo ciekawe i  pożyteczne. Uczyłam 
się m.in. języka niemieckiego, zdobywałam 
wiedzę z dziedziny sztuki, a dla zdrowia - cho-
dziłam na gimnastykę. Teraz uczęszczam na 
bardzo interesujące wykłady.

Ostatni wykład: „Śląsk w  opinii i  dzia-
łaniach Polaków w  XIX – XX wieku”, pro-
wadzony przez prof. Stanisława Dąbrow-
skiego, zgromadził wielu studentów 
w senioralnym wieku.

- To są bardzo interesujące, prowadzone 
przez świetnych naukowców wykłady – mówi 
pan Jan. – Dziwię się, że młodzież nie przycho-
dzi. Na tym Uniwersytecie studiuje też moja 
żona. Dla niej wyjścia na zajęcia to święto. Ma 
się z  kim spotkać, podyskutować. A  ja coraz 
częściej gotuję obiady – śmieje się.

Słuchaczami LUTW są emeryci i  renci-
ści bez względu na poziom wykształcenia. 
Działalność tej uczelni opiera się na aktywi-
zacji intelektualnej, kulturalnej, społecznej 
i  fi zycznej słuchaczy. Uniwersytet oferuje 
wykłady i  seminaria kierunkowe z  zakresu 
psychologii, nauk społecznych i fi lologiczno-

-historycznych, profi laktyki prozdrowotnej, 
a  także wykłady z  różnych dziedzin nauki. 
Studenci mogą brać udział w wielu zajęciach 
grupowych, rozwijających indywidualne za-
interesowania, takich, jak: lektoraty językowe, 
zajęcia komputerowe, dotyczące historii sztu-
ki, gimnastyki umysłu, plastyczne, muzyczne 
(m.in. śpiew chóralny), taneczne, ruchowe czy 
literackie. Na przełomie kwietnia i  maja roz-
poczną się zapisy na kolejny rok akademicki.
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KULTURA • SZTUKA • MUZYKA

◊    Zaczarowany świat według  
  Joanny Papuzińskiej 
Podsumowanie konkursu czytel-
niczego dla legnickich ośmiolat-
ków na podstawie książki
„Nasza mama czarodziejka”. 
Zgłoszenia uczestników do dnia 
13 marca br.
19 marca, środa, godz. 10.00
Filia nr 3 LBP, ul. Głogowska, udział 
bezpłatny, org. LBP

◊   „Ambasadorzy Poezji”  
  1. Polsko-Rosyjskie   
  Spotkania Poetów 
Spotkanie poetów zorganizowa-
ne w ramach kontynuacji cyklu 
spotkań z udziałem wybitnych 
twórców z Polski i Rosji. Przed-
sięwzięcie, za sprawą którego 
literatura łączy Moskwę i Legnicę 
zyskało uznanie wielu miłośni-
ków poezji współczesnej  
w obu krajach.
19 marca, środa, godz. 18.00
Czytelnia Naukowa LBP,  
ul. Piastowska 22, wstęp bezpłatny, 
org. LBP, „Biuro Literackie”,  
Instytut Polski w Moskwie

◊     Wiosna na wybiegu   
Pokaz mody w wykonaniu 
uczestników Akademii  
Artystycznej Studia Piosenki  
oraz Klubu Seniora. 
20 marca, czwartek,  
godz. 16.30
SDK Kopernik, ul. Koziorożca, 
wstęp bezpłatny, org. SDK 
Kopernik

◊   „Z historii TIVOLI” -   
  spotkanie z Jerzym Szubą 
Legnicka restauracja TIVOILI 
istnieje nieprzerwanie od 1957 
roku. Jej klientami byli znani  
artyści, politycy, znawcy kuchni. 
Była też ulubionym miejscem 
biesiad uczestników  
„Satyrykonu” z całego świata,  
o czym przypomina seria rysun-
ków i grafik eksponowanych
na ścianach restauracji.
20 marca, czwartek,  
godz. 17.00
Czytelnia Naukowa LBP,
ul. Piastowska, wstęp bezpłatny
org. Stowarzyszenie Pamięć
i Dialog, LBP

◊   I Dzień Wiosny - Dzień   
  Odkrywania Talentów 
Prezentacja bogatej oferty pro-
gramowej MCK poprzez różne 
działania artystyczne - taniec, 
śpiew, plastykę itp.

21 marca, piątek, godz. 10.00
MCK, ul. Mickiewicza,  
wstęp bezpłatny, org. MCK

◊   Światowy Dzień   
  Zespołu Downa 
W programie: występy pod-
opiecznych Legnickiego Stowa-
rzyszenia Rodzin i Przyjaciół
Dzieci z Zespołem Downa 
„OTWÓRZ SERCE”, Stowarzysze-
nia Przyjaciół i Rodziców
Osób z Upośledzeniem Intelektu-
alnym „Jutrzenka” oraz Fundacji 
Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski - Warsztat Terapii Zajęcio-
wej im. Andrzeja Krakowskiego. 
Podczas imprezy odbędzie się 
zbiórka publiczna na cele statu-
towe Stowarzyszenia „OTWÓRZ
SERCE”. Imprezę uświetni koncert 
Majki Jeżowskiej.
21 marca, piątek, godz. 17.00
Qubus Hotel, ul. Skarbowa, zapro-
szenia i bezpłatne wejściówki,  
org. Legnickie Stowarzyszenie,  
Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespo-
łem Downa „OTWÓRZ SERCE”

◊    Wieczór wspomnień 
Spotkanie poświęcone  
dr Franciszkowi Zywertowi,  
działaczowi społecznemu, 
poecie, jednemu z pionierów 
powojennego szkolnictwa 
zawodowego.
21 marca, piątek, godz. 18.00
TML, Rynek 5/6, wstęp bezpłatny, 
org. TML „Pro Legnica”

◊   Ernest Staniaszek   
  z zespołem „Amnezja” 
Po 10 latach na rynku muzycz-
nym i kilkuset koncertach zespół 
przygotowuje debiutancki
album z muzyką łaczącą energię 
hard rocka i bluesa.
21 marca, piątek, godz. 20.00
„Spiżarnia”, ul. Piastowska, bilety - 
20, 25 zł, org. Klub „Spiżarnia”

◊   Kabaret Neo-Nówka   
  „Pielgrzymka do miejsc   
  śmiesznych” 
Tym razem wrocławianie: Roman 
Żurek, Michał Gawliński i Rado-
sław Bielecki zabierają
widzów we wspólną podróż do 
miejsc, w których nic nie jest 

takie jakie powinno.
W tym programie Neo-Nówka 
stara się zaskoczyć widza nową  
i czasami zaskakującą formą  
prezentowanych skeczy.  
Spoiwem spektaklu są przedsta-
wiciele różnych grup społecz-
nych, którzy razem z widzami 

wędrują w poszukiwaniu celu 
swojej podróży.
W programie wyraziste postacie, 
kąśliwe puenty i charaktery-
styczny dla Neo-Nówki pazur. 
Nie zabraknie również, do czego 
Neo-Nówka zdążyła już widzów 
przyzwyczaić, autorskich piose-
nek i muzyki na żywo.
21 marca, piątek, godz. 20.30
Hala OSiR, ul. Lotnicza, bilety  
- 50 zł, org. Agencja Artystyczna, 
„Joanna”

◊   59 Ogólnopolski Konkurs  
  Recytatorski 
Eliminacje miejskie konkursu, 
którego organizatorem jest 
działające od ponad 100 lat
Towarzystwo Kultury Teatralnej 
w Warszawie. Konkurs odbywa 
się w czterech turniejach:
recytatorskim, „wywiedzione ze 
słowa”, poezja śpiewana i teatr 
jednego aktora.
W konkursie wystąpić może 
młodzież ze szkół ponadgimna-
zjalnych oraz dorośli (to
jedyna krajowa impreza dla 
dorosłych amatorów recytacji). 
Laureatami konkursu było
wielu znanych polskich aktorów 
m.in. Janusz Gajos, Jan Englert, 
Magdalena Cielecka,
Marek Kondrat, Michał Żebrow-
ski. Termin zgłoszeń upływa 12 
marca 2014 r.
23 marca, niedziela,  
godz. 11.00
Caffe Modjeska, wstęp bezpłatny, 
org. Teatr Modrzejewskiej

◊   59 Dolnoślski  Konkurs  
  Recytatorski   
  dla Gimnazjalistw 
Eliminacje powiatowe. Laureaci 
konkursu zostaną nominowani 
do eliminacji rejonowych,
które odbędą się 5 kwietnia  
w MDK Lubin.  
Etap wojewódzki w Oławie.
24 marca, poniedziałek,  
godz. 10.00
MCK, ul. Mickiewicza,  
wstęp bezpłatny, org. MCK

◊   Turniej Gimnazjów   
  „95 lat z TPD w służbie   
  dziecku i rodzinie” 
25 marca, wtorek,  
godz. 12.00
SSM, ul. Jordana, wstęp wolny, 
org. TPD

◊   7. Wiosenne Spotkania   
  z Teatrem Jednego Aktora 
Z okazji obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Teatru MCK jak co 
roku organizuje przegląd twór-
czości młodych aktorów. Jest to 
doskonały sposób na pokazanie 
swoich umiejętności i porówna-
nie ich z innymi występującymi. 
Spotkania te adresowane są

do gimnazjalistów rejonu 
legnickiego.
26 marca, środa,  
godz. 10.00
MCK, ul. Mickiewicza,  
wstęp bezpłatny, org. MCK

◊   Spotkanie Krajoznawcze 
„Transsyberyjska przygoda z 
Pekinu do Moskwy” - multi pre-
zentację przedstawi legnicki
przewodnik dr Marcin Wojciel.
26 marca, wtorek, godz. 17.00
Muzeum Miedzi, wstęp bezpłatny, 
org. PTTK

◊   Koncert zespołu Róże Europy 
29 marca, sobota, godz. 20.00
„Spiżarnia”, ul. Piastowska, bilety, 
org. Klub „Spiżarnia”

      SPORT  •  TURYSTYKA

◊   XXII Puchar Dolnego  Śląska   
  w Karate WKF   
„Silesie Cup 2014” 
29 marca, sobota, godz. 9.00
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego, bilety, 
org. KK Shotokan TORA Legnica

◊   Turniej Trójek Koszykarskich  
  „Koszykówka z faworkami” 
30 marca, niedziela, 
godz. 10.00
Hala OSiR, ul. Lotnicza, wstęp - 1 zł 
od osoby, org. OSiR

EDUKACJA  •  NAUKA

◊   Otwarta Pracownia Sztuki 
19, 26 marca,  
środa, godz. 15.00
Otwarta Pracownia Sztuki,  
ul. Szkolna 7, wstęp wolny,  
org. Galeria Sztuki,  
www.galeria.legnica.pl

◊    Biblioteka Przyjazna   
   Maluchom 
Zajęcia dla dzieci 2-5 letnich  
oraz ich rodziców.
3-28 marca, pon. - piątek
wstęp wolny, org. LBP, szczegóły 
na: www.biblioteka.legnica.eu

◊    Cała Polska czyta dzieciom 
13-26 marca, pon. - piątek
wstęp wolny, org. LBP, szczegóły 
na: www.biblioteka.legnica.eu

◊    Moje małe muzykowanie 
Muzyka, instrumenty, zabawa.  
Spotkanie z J. Plewczyńskim.
5-26 marca, wtorek, środa
Filie LBP, wstp bezpłatny, org. LBP

BęDZIE SIę DZIAłO - WYBRANE IMPREZY NA MARZEC


