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Nowa dyrektorka w PUP 

Prezydent Tadeusz Krzakowski i  starosta legnicki Jarosław 
Humenny wręczyli (18 marca) Grażynie Laurowskiej nominację 
na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy.

- Powiatowy Urząd Pracy pełni bardzo 
ważną funkcję dla ludzi poszukujących za-
trudnienia – powiedział prezydent, składa-
jąc gratulacje pani dyrektor.- Będziemy tę 
instytucję nadal aktywnie wspierać. Liczę 
także na jej przedsiębiorczość w  zdoby-
waniu środków na zawodową aktywizację 
osób bezrobotnych. 

Grażyna Laurowska wygrała konkurs na 
stanowisko dyrektora po odejściu na eme-
ryturę jej poprzedniczki, Teresy Pasternak. 
W PUP pracuje 21 lat. Kierowała wcześniej 
działem rynku pracy i centrum aktywizacji 

zawodowej. Za jedno z  najważniejszych tegorocznych zadań 
uważa przeorganizowanie działania Urzędu w związku z nowy-
mi przepisami, dotyczącymi obsługi bezrobotnych oraz form 
aktywizacji zawodowej. 

 
Jacek Watral szefem sanepidu

Jacek Watral ponownie został Państwowym Powiatowym Inspekto-
rem Sanitarnym w Legnicy. Nominację na to stanowisko wręczył mu (24 

marca) prezydent Tadeusz Krzakowski. 
Inspektor rozpoczął pracę w  stacji sani-

tarno-epidemiologicznej w  1990 r. W  latach 
1995-1998 był dyrektorem Szpitala Górniczego 
w  Lubinie. Wrócił potem do sanepidu, gdzie 
objął stanowisko wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego. W  ostatnich latach pełnił funkcję 
inspektora powiatowego. Nową pięcioletnią ka-
dencję rozpoczął 1 kwietnia. Najważniejsze za-
dania stojące przed sanepidem, to nadzór nad 
żywnością, punktami żywieniowymi, jakością 
wody i warunkami pracy.

- W  Legnicy mamy dobrej jakości wodę – 
mówi Jacek Watral. – Jakość żywności też się zdecydowanie poprawiła 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Teraz inspektorat ma wiele pracy 
z suplementami diety. Pojawia się ich bardzo wiele, a każdy z tych specy-
fików musimy weryfikować. 

 
Rektorzy z wizytą w Ratuszu

W czwartek (20 marca) prezydent Tadeusz Krzakowski gościł 
w Ratuszu uczestników XX Zgromadzenia Plenarnego Konferencji 
Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych. W  spotkaniu uczest-
niczyli przedstawiciele 36 uczelni. Prezydent Tadeusz Krzakowski 

poinformował o  stanowisku, jakie za-
jął Związek Miast Polskich, wspierając 
starania Państwowych Wyższych Szkół 
Zawodowych w  sprawie zmian w  usta-
wie o  szkolnictwie wyższym. Zapoznał 
również gości z  sytuacją gospodarczą 
miasta, z jego budżetem i perspektywa-
mi rozwoju. Podkreślił, że współpraca 
miasta z  legnicką PWSZ im. Witelona 
układa się bardzo dobrze. - Wysoko ce-
nię tę uczelnię – mówił prezydent. – Jest 
ona ważna dla rozwoju miasta. Wspólnie 
realizujemy różne projekty, jak np. budo-

wa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie PWSZ. 
Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jest 

zrzeszeniem osób � zycznych, rektorów reprezentujących polskie 
publiczne wyższe szkoły zawodowe, mającym na celu współpra-
cę tych szkół, dbałość o ich interesy i reprezentację w środowisku 
szkolnictwa wyższego zarówno w kraju, jak za granicą.  

To było 40 lat temu. W moim liceum znana całej szkolnej społeczno-
ści, ale do dziś niezidenty� kowana grupa sprawców domalowała złotą 
koronę orłu. Godło wisiało w centralnym punkcie holu, tuż przy dyrek-
torskim gabinecie. Rozpoczęło się śledztwo. Kto śmiał pokalać słuszny 
wizerunek piastowskiego ptaka. Zaczęły się wizyty smutnych panów 
z SB. A to u dyrekcji, a to w pokoju nauczycielskim, a to w parku, gdzie 
grupy uczniów z paczkami mentolowych papierosów oddawały się 
na przerwach pozorowaniu dorosłości. Pani dyrektor znalazła się na 
cenzurowanym. Miała prowadzić własne dochodzenie. Tymczasem, 
ucząc historii, opowiadała nam o dziejach polskiego godła państwo-
wego. Program nauczania tego nie przewidywał. To były lekcje wy-
chowania obywatelskiego. 

Przed kilku tygodniami na rogu Jaworzyńskiej i Andersa spotka-
łem dużego psa. Spokojnie załatwiał � zjologiczną potrzebę. Pod 
troskliwym okiem właściciela. Temu ostatniemu zwróciłem uwagę: 
– Powinien pan to posprzątać. – A w ryja chcesz? – usłyszałem. To 
była lekcja wychowania obywatelskiego. 

Niedawno dwie małe dziewczynki, chodzące do tej samej legnic-
kiej szkoły, uratowały życie swoim bliskim i sąsiadom. Wiedziały jak 
i wezwały pomoc. Gdyby nie one, śmiertelnie niebezpieczny czad 
miałby nowe o� ary. Cała szkoła oklaskiwała je jako bohaterki. To była 
lekcja wychowania obywatelskiego. 

Miejski monitoring nie widzi wszystkiego. Nie zagląda do pod-
ziemi. Bezkarnie czują się tam prawdziwi patrioci. W  podziem-
nym przejściu na placu Słowiańskim nabazgrali na ścianie słuszny 
napis opatrzony kotwicą Polski walczącej. Dali lekcję wychowania 
obywatelskiego.

Radni Prawa i Sprawiedliwości na marcowej sesji ze słowem „hań-
ba” na ustach opuścili salę obrad. Zgłoszona przez nich kandydatura 
do nagrody miasta została bowiem odrzucona w  głosowaniu. Po-
tężnym walnięciem drzwiami podkreślili swe oburzenie. Obecna na 
obradach młodzież ze szkoły budowlanej osłupiała. 

To też była lekcja wychowania obywatelskiego. 
Arkadiusz Rodak

Kolejne potrzeby mieszkańców będą zaspokojone 
Radni przyjęli propozycję prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 

zmieniającą tegoroczny budżet miasta. Wydatki budżetowe 
wzrosną dzięki temu o 6.917.204 zł, z czego ponad 4,2 miliona za-
sili nakłady na już zaplanowane lub realizowane, a  także nowe 
inwestycje. Pieniądze te pochodzą m.in. z  wcześniej zaoszczę-
dzonych wolnych środków. 

Wzrosną nakłady na modernizację układu komunikacyjnego 
miasta. Kwota 50 tys. zł tra�  na przygotowanie dokumentacji prze-
budowy ulicy Pocztowej, która skomunikuje ją z mającym powstać 
nowym dworcem PKS. Za 600 tysięcy przebudowana będzie ul. 
Wrocławska wraz z projektowanym u jej zbiegu z ul. Czarnieckiego 
nowym Placem Sybiraków. Zakupiona zostanie przenośna waga do 
ważenia samochodów w różnych rejonach miasta, co powinno zde-
cydowanie ograniczyć niszczenie nawierzchni jezdni przez przecią-
żone auta. Kwota 300 tysięcy uzupełni środki już przeznaczone na 
przebudowę ulicy Galaktycznej, co powinno pozwolić na jej zakoń-
czenie jeszcze w tym roku. Również w tym roku będzie skończona 
budowa parkingu i dróg dojazdowych w rejonie Klubowej dzięki do-
datkowym 100 tysiącom. Z kolei o 400 tysięcy wzrosną nakłady na 
przebudowę ul. Plutona. Nową inwestycją będzie przebudowa ulicy 
Oś Kartuska na odcinku od skrzyżowania z Neptuna do połączenia 
z ul. Marsa. Ma kosztować 400 tys. zł, przynieść nowe miejsca par-
kingowe i zapewnić obsługę osiedlowego kompleksu handlowego. 

Nowy zastrzyk finansowy otrzyma Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej na zapewniającą bezpieczeństwo mieszkańców 
kamienic komunalnych kolejną dobudowę przewodów wenty-
lacji grawitacyjnej. Po zakończonej niedawno renowacji Bramy 
Głogowskiej przychodzi kolej na Bramę Chojnowską wraz z hi-
storycznym murem obronnym. Sfinansowany zostanie projekt 
budowlany i  kosztorys inwestorski. Za blisko pół miliona (460 
tys. zł) miasto przebuduje lokal użytkowy w  budynku przy ul 
Dmowskiego 15, by przeznaczyć go na nową siedzibę stołów-
ki charytatywnej, działającej obecnie w  wyeksploatowanych 

pomieszczeniach przy ul. 
Kamiennej. Inwestycje te 
kosztować będą łącznie 
ponad 930 tysięcy zł.

Szkoła Podstawowa nr 
19, która w tym roku otrzy-
ma nowoczesne boiska, 
będzie miała też dodatko-
wo zmodernizowaną salę 
gimnastyczną, kosztem 
450 tys. zł. W Parku Bielań-
skim, w  pobliżu skatepar-
ku powstanie nowy plac 
zabaw dla dzieci o  war-
tości 200 tys. zł. Dalsza 
rewitalizacja palmiarni 
i  jej otoczenia, gdzie po-
wstaje mini ZOO i  ogród 
botaniczny, zasilona zo-
stanie w  tym roku dodat-
kową kwotą 340 tysięcy zł. 
Muzeum Miedzi otrzyma 
ok. 233 tys. na koniecz-
ne remonty, przebudowy 
we wnętrzach i  zakupy 
wyposażenia. Z  kolei Le-
gnicka Biblioteka Publicz-
na za dodatkowe prawie 
pół miliona będzie mogła 
przebudować dawną salę 
archiwum, odsłaniając jej 
piękny drewniany strop, 
na czytelnię naukową. 
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Kolejne kilometry
Prezes Zarządu Legnickiego Przedsię-

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Zbigniew 
Mróz podpisał w  siedzibie spółki umowy 
z  wykonawcami prac budowlanych na za-
dania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w  ul. 
Jaworzyńskiej”, „Budowa kanalizacji sanitar-
nej w ul. Nowodworskiej” oraz z Inżynierem 
Kontraktu, który będzie odpowiedzialny za 
nadzorowanie inwestycji w ramach projektu 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w aglomeracji Legnica”.

Przetarg na budowę kilometra kanali-
zacji sanitarnej w  ul. Jaworzyńskiej wygra-
ło Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
MONTIBUD z  Legnicy. Za wykonanie zada-
nia otrzyma kwotę 832.648,71 zł. Przetarg 
na budowę ok. 3 kilometrów kanalizacji sa-
nitarnej w ul. Nowodworskiej wygrała nato-

miast Firma Instalacji Sanitarnych INSTALEX 
Mirosław Maksymczuk z Lubina. Wartość ro-
bót to 1.652.179,51 zł. Nadzór obejmie wro-
cławskie konsorcjum � rm Biuro Inwestorskie 
Janusz Rybka i Biuro Inwestorskie Sp. z o.o.

Prace przy budowie 4 km kanalizacji 
sanitarnej rozpoczynają się w  kwietniu 
i  zakończą jeszcze w tym roku. Inwestycja 
pozwoli na przyłączenie się sieci kanaliza-
cyjnej ok. 250 mieszkańców Legnicy oraz 
� rm, które zlokalizowane są wzdłuż tych 
ulic. Zlikwidowane zostaną przydomowe 
szamba. Dzięki temu poziom skanalizo-
wania Legnicy podniesie się do blisko 100 
procent, co jest bardzo rzadko osiągane 
w innych miastach. 

LPWiK realizuje te zadania w  ramach 
projektu „Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w  aglomeracji Legnica”, 
który jest współ� nansowany przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w  ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko.

Przeprowadzenie tych prac będzie 
miało pozytywny wpływ na jakość usług 
świadczonych przez legnickie wodociągi. 
Nie bez znaczenia jest także aspekt ekolo-
giczny przedsięwzięcia. Zakłada się, że na 
skutek planowanych działań wzrośnie rów-
nież atrakcyjność inwestycyjna obszarów 
objętych projektem. 

Wszyscy legniczanie będą mieć dostęp do kanalizacji

Jaworzyńska
Roboty przy tej jednej z najważniejszych 

inwestycji drogowych w  mieście roz-
poczęły się pod koniec marca od prac roz-
biórkowych przy ul. Grabskiego. 10 kwietnia 
drogowcy weszli na skrzyżowanie ul. Jawo-
rzyńskiej z Muzealną, Skarbka i Gwarną. 

Na ul. Grabskiego prace rozpoczęły się 
od wycięcia krzewów i drzew, które kolido-
wały z  inwestycją. Kolejnym etapem była 
rozbiórka 13 starych obiektów gospodar-
czych, takich jak stodoły czy warsztaty. 
11 z  nich wcześniej miasto wykupiło od 
prywatnych właścicieli. Przebudowana 
ul. Grabskiego na odcinku od ul. Wojska 
Polskiego będzie posiadała dwie jezdnie 
wyłożone kostką brukową. Inwestycja na 
tej ulicy jest kolejnym etapem budowy 
zbiorczej drogi południowej, realizowanym 
w ramach przebudowy ul. Jaworzyńskiej. 

Po zmianie organizacji ruchu wieczorem 
10 kwietnia, następnego dnia rano rozpo-
częło się frezowanie asfaltu u  zbiegu Jawo-
rzyńskiej i Skarbka. Do końca czerwca będzie 
ona zamknięta na odcinku od Szkolnej do ul. 
Skarbka. Obowiązują objazdy, których prze-
biegi zamieszczamy w ramce. 

- Do tej pory na ul. Grabskiego wykonali-
śmy roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i wy-
cinki drzew – wyjaśnia Mariusz Szczepaniak, 
kierownik budowy Skanska. - Zarówno na ul. 
Grabskiego, jak i na Jaworzyńskiej rozpoczęli-
śmy rozbieranie nawierzchni asfaltowej, a tak-
że roboty kanalizacyjne. W najbliższym czasie 
będziemy kontynuować prace związane z ka-
nalizacją deszczową, przykanalikami studzie-
nek ściekowych, przyłączami do budynków. 
Będziemy też usuwać kolizje z sieciami ener-
getycznymi i teleinformatycznymi. 

Całość inwestycji obejmuje przebu-
dowę 2,5 kilometra ul. Jaworzyńskiej na 
odcinku od ul. Skarbka do ul. Borsuczej, 
czyli do obwodnicy zachodniej, a  także 
fragment ul. Grabskiego od skrzyżowa-
nia z  ul. Jaworzyńską do ul. Wojska Pol-
skiego (ok. 260 m).

W  wyniku przebudowy powstaną 2 
ronda - na skrzyżowaniu ul. Jaworzyń-
skiej z  ulicami Andersa, Chłapowskiego 
i Traugutta oraz na skrzyżowaniu z ulica-
mi Rataja i Oświęcimską. Powstanie 6 km 
chodników, 5 km ścieżek rowerowych, 3,5 

km kanalizacji deszczowej, 8 zatok auto-
busowych, a  całość oświetli 180 latarni. 
W  latarniach zastosowane zostaną opra-
wy energooszczędne typu LED, co wpły-
nie na obniżenie opłat za prąd o połowę.

Ta bardzo znacząca dla miasta in-
westycja niesie za sobą wiele korzyści. 
Konstrukcja nawierzchni o  odpowied-
niej trwałości i  nośności, a  także ronda, 
przebudowane skrzyżowania, chodniki - 
wszystko to ma zapewnić płynność, kom-
fort i  bezpieczeństwo ruchu wszystkim 
użytkownikom. 

w przebudowie

W rejonie tym nie będą mogły poruszać się samochody o ciężarze powyżej 8 ton. Wyjątek stanowią autobusy komunikacji pu-
blicznej i pojazdy obsługujące budowę. Wszystkie pozostałe ciężkie samochody wjeżdżać mogą do miasta z obwodnicy zachodniej 
przez ul. Złotoryjską.

Ruch samochodów z południa w kierunku centrum prowadzony będzie z Jaworzyńskiej ulicami Szkolną i Mickiewicza do Witelona (w prawo). 
Jadący Jaworzyńską z  południa w  kierunku ulic Dziennikarskiej, Chojnowskiej czy Piastowskiej, mają wyznaczony objazd z  ul. 

Jaworzyńskiej w Rataja do Złotoryjskiej, a następnie do placu Wolności. 
Od placu Wilsona jedziemy ulicą Witelona z możliwym skrętem w lewo – w Mickiewicza. Możliwa będzie również jazda na wprost 

przez ul. Skarbka w Muzealną, a także w prawo – w Gwarną. By dotrzeć w kierunku południowym na Jaworzyńską, należy z Muze-
alnej skręcić w Wojska Polskiego lub Kościuszki, a następnie do Jaworzyńskiej przez ul. Andersa lub Rataja. 
Autobusy nr 3 i inne jadące w kierunku LSSE – poruszają się z ul. Witelona przez Skarbka, Muzealną, Wojska Polskiego i Andersa, 

by powrócić na Jaworzyńską. 
Tymczasowy przestanek linii nr 4 usytuowany jest przy ul. Kościuszki w sąsiedztwie Andersa. 

Na czas prowadzenia przebudowy odcinka od Skarbka do Szkolnej wykonawca wprowa-
dził zastępczą organizację ruchu. Kierowców przepraszamy za wszelkie pojawiające się niedo-
godności i utrudnienia, prosząc jednocześnie o ostrożność i wyrozumiałość.

Na Witelona i Skarbka bez zakłóceń
Przebudowa ulic Witelona i  Skarbka roz-

poczęła się 25 marca. Z ruchu wyłączona  
została jezdnia północna (od strony straży 
pożarnej). I właśnie na tym odcinku koncen-
trują się wszystkie prace. 

Najpierw sfrezowany został asfalt na całej 
długości jezdni (od skrzyżowania z pl. Wilso-
na do skrzyżowania z Jaworzyńską). Kolejne 
roboty objęły rozbiórkę nawierzchni przy-
stanku, pasa zielni rozdzielającego jezdnie, 
regulację krawężników, urządzeń i  naprawę 
studzienek. Na niektórych odcinkach wzmac-
niana jest też podbudowa jezdni. Następnie 
wyłożona zostanie warstwa asfaltu. Zakoń-
czenie prac na tym odcinku planowane jest 

na przełom czerwca i lipca. Wówczas nastą-
pi zmiana organizacji ruchu i rozpocznie się 
przebudowa jezdni południowej obu ulic.

- Obawiałem się, że podczas przebudo-
wy tych ulic będą duże korki w centrum – 

mówi legniczanin Jerzy Dąbrowski. – Ale 
nic takiego się nie stało. Codziennie dojeż-
dżam do pracy autobusami, które kursują 
punktualnie. Cieszy mnie, że prace przebie-
gają bardzo sprawnie. 

Przypomnijmy. Ulice Witelona i  Skarbka 
zostaną przebudowane na całej długości, 
czyli od skrzyżowania z  ul. Jaworzyńską do 
placu Wilsona. Zakres robót obejmie wy-
mianę nawierzchni jezdni. Prace będą po-

legały na sfrezowaniu wierzchniej warstwy 
i  wzmocnieniu konstrukcji. Rozbudowana 
zostanie zatoka autobusowa przy ul. Skarbka 
(po stronie południowej, od ul. Mickiewi-
cza), zmodernizowana natomiast - zatoka 

przy ul. Witelona (obok byłej szkoły me-
dycznej). Z  kolei nieczynny już przystanek 
przy ul. Witelona (od strony al. Orła Białego) 
będzie zlikwidowany.

W  ramach tej inwestycji zamontowane 
będą także bariery energochłonne na pasie 
rozdzielającym jezdnie, ułożona zostanie 
kanalizacja teletechniczna oraz uregulowa-
ne studnie, skrzynki gazowe, wodociągowe 
i  inne. Estetyczną kolorystykę uzyska nad-
ziemne przejście dla pieszych przy ul. Młynar-
skiej. Przewidziany umową koszt tej inwesty-
cji to 2.627.235, 59 zł brutto.

INWESTYCJE

sieci w budowie

Jaworzyńska
Po zmianie organizacji ruchu wieczorem 

10 kwietnia, następnego dnia rano rozpo-
częło się frezowanie asfaltu u  zbiegu Jawo-
rzyńskiej i Skarbka. Do końca czerwca będzie 
ona zamknięta na odcinku od Szkolnej do ul. 
Skarbka. Obowiązują objazdy, których prze-

- Do tej pory na ul. Grabskiego wykonali-
śmy roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i wy-
cinki drzew – wyjaśnia Mariusz Szczepaniak, 
kierownik budowy Skanska. - Zarówno na ul. 
Grabskiego, jak i na Jaworzyńskiej rozpoczęli-
śmy rozbieranie nawierzchni asfaltowej, a tak-
że roboty kanalizacyjne. W najbliższym czasie 
będziemy kontynuować prace związane z ka-
nalizacją deszczową, przykanalikami studzie-
nek ściekowych, przyłączami do budynków. 
Będziemy też usuwać kolizje z sieciami ener-

km kanalizacji deszczowej, 8 zatok auto-
busowych, a  całość oświetli 180 latarni. 
W  latarniach zastosowane zostaną opra-
wy energooszczędne typu LED, co wpły-
nie na obniżenie opłat za prąd o połowę.

Ta bardzo znacząca dla miasta in-
westycja niesie za sobą wiele korzyści. 
Konstrukcja nawierzchni o  odpowied-
niej trwałości i  nośności, a  także ronda, 
przebudowane skrzyżowania, chodniki - 
wszystko to ma zapewnić płynność, kom-
fort i  bezpieczeństwo ruchu wszystkim 

w przebudowie

W rejonie tym nie będą mogły poruszać się samochody o ciężarze powyżej 8 ton. Wyjątek stanowią autobusy komunikacji pu-
blicznej i pojazdy obsługujące budowę. Wszystkie pozostałe ciężkie samochody wjeżdżać mogą do miasta z obwodnicy zachodniej 

Ruch samochodów z południa w kierunku centrum prowadzony będzie z Jaworzyńskiej ulicami Szkolną i Mickiewicza do Witelona (w prawo). Ruch samochodów z południa w kierunku centrum prowadzony będzie z Jaworzyńskiej ulicami Szkolną i Mickiewicza do Witelona (w prawo). 
Jadący Jaworzyńską z  południa w  kierunku ulic Dziennikarskiej, Chojnowskiej czy Piastowskiej, mają wyznaczony objazd z  ul. 

Od placu Wilsona jedziemy ulicą Witelona z możliwym skrętem w lewo – w Mickiewicza. Możliwa będzie również jazda na wprost 
przez ul. Skarbka w Muzealną, a także w prawo – w Gwarną. By dotrzeć w kierunku południowym na Jaworzyńską, należy z Muze-

Autobusy nr 3 i inne jadące w kierunku LSSE – poruszają się z ul. Witelona przez Skarbka, Muzealną, Wojska Polskiego i Andersa, 

Na czas prowadzenia przebudowy odcinka od Skarbka do Szkolnej wykonawca wprowa-
dził zastępczą organizację ruchu. Kierowców przepraszamy za wszelkie pojawiające się niedo-

Jaworzyńska
Po zmianie organizacji ruchu wieczorem 

10 kwietnia, następnego dnia rano rozpo-
częło się frezowanie asfaltu u  zbiegu Jawo-
rzyńskiej i Skarbka. Do końca czerwca będzie 
ona zamknięta na odcinku od Szkolnej do ul. 
Skarbka. Obowiązują objazdy, których prze-

- Do tej pory na ul. Grabskiego wykonali-
śmy roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i wy-
cinki drzew – wyjaśnia Mariusz Szczepaniak, 
kierownik budowy Skanska. - Zarówno na ul. 
Grabskiego, jak i na Jaworzyńskiej rozpoczęli-
śmy rozbieranie nawierzchni asfaltowej, a tak-
że roboty kanalizacyjne. W najbliższym czasie 
będziemy kontynuować prace związane z ka-
nalizacją deszczową, przykanalikami studzie-
nek ściekowych, przyłączami do budynków. 
Będziemy też usuwać kolizje z sieciami ener-
getycznymi i teleinformatycznymi. getycznymi i teleinformatycznymi. 

km kanalizacji deszczowej, 8 zatok auto-
busowych, a  całość oświetli 180 latarni. 
W  latarniach zastosowane zostaną opra-
wy energooszczędne typu LED, co wpły-
nie na obniżenie opłat za prąd o połowę.

Ta bardzo znacząca dla miasta in-
westycja niesie za sobą wiele korzyści. 
Konstrukcja nawierzchni o  odpowied-
niej trwałości i  nośności, a  także ronda, 
przebudowane skrzyżowania, chodniki - 
wszystko to ma zapewnić płynność, kom-
fort i  bezpieczeństwo ruchu wszystkim 

w przebudowie

W rejonie tym nie będą mogły poruszać się samochody o ciężarze powyżej 8 ton. Wyjątek stanowią autobusy komunikacji pu-
blicznej i pojazdy obsługujące budowę. Wszystkie pozostałe ciężkie samochody wjeżdżać mogą do miasta z obwodnicy zachodniej 

Ruch samochodów z południa w kierunku centrum prowadzony będzie z Jaworzyńskiej ulicami Szkolną i Mickiewicza do Witelona (w prawo). Ruch samochodów z południa w kierunku centrum prowadzony będzie z Jaworzyńskiej ulicami Szkolną i Mickiewicza do Witelona (w prawo). 
Jadący Jaworzyńską z  południa w  kierunku ulic Dziennikarskiej, Chojnowskiej czy Piastowskiej, mają wyznaczony objazd z  ul. 

Od placu Wilsona jedziemy ulicą Witelona z możliwym skrętem w lewo – w Mickiewicza. Możliwa będzie również jazda na wprost 
przez ul. Skarbka w Muzealną, a także w prawo – w Gwarną. By dotrzeć w kierunku południowym na Jaworzyńską, należy z Muze-

Autobusy nr 3 i inne jadące w kierunku LSSE – poruszają się z ul. Witelona przez Skarbka, Muzealną, Wojska Polskiego i Andersa, 

Na czas prowadzenia przebudowy odcinka od Skarbka do Szkolnej wykonawca wprowa-
dził zastępczą organizację ruchu. Kierowców przepraszamy za wszelkie pojawiające się niedo-
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Przewodnik wyborcy

INWESTYCJE EUROWYBORY

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę, 25 maja 2014 r. Do głosowania w nich uprawnionych jest 81.116 mieszkań-
ców Legnicy. Nasze miasto wchodzi w skład Okręgu Wyborczego nr 12, który obejmuje województwo dolnośląskie i opolskie

Wielu legniczan, w tym uczniów, a nawet 
przedszkolaków z opiekunami przyszło 

28 marca do Rynku, by zobaczyć i poznać naj-
nowsze, kupione przez miasto autobusy. To 

sześć nowoczesnych Solarisów Urbino.
- To wasze autobusy, nowoczesne, wygod-

ne i bezpieczne – powiedział do obecnych le-
gniczan prezydent Tadeusz Krzakowski. – Już 
od 1 kwietnia będą wozić pasażerów na trasie 

czwórki i ósemki. 
Przedstawiciel producen-
ta, Wiesław Cieśla przeka-

zał prezydentowi sym-
boliczny kluczyk do 

autobusów. Tadeusz 
Krzakowski wręczył 
go prezesowi MPK 
Zdzisławowi Baki-
nowskiemu i  kie-
rowcom, którzy 

zasiądą za kierowni-
cami tych pojazdów. 

Podczas prezentacji, 

przygotowanej przez Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacyjne, mieszkańcy zwiedzali 
autobusy, a  dzieci brały udział w  okoliczno-
ściowych konkursach. 

- To bardzo przyjazny dla pasażerów au-
tobus – mówił kierowca Dariusz Lechowski. 
W MPK pracuje już 27 lat. Jeździł autobusa-
mi różnych marek. – Z Ikarusami i Jelczami 
nie ma żadnego porównania – kontynu-
uje kierowca. – Najnowsze Solarisy mają 
bardzo wiele systemów bezpieczeństwa. 
Także monitoring, dzięki czemu mamy 
podgląd na to, co się dzieje wewnątrz i na 
zewnątrz pojazdu. Wyposażone są w klima-
tyzację dla kierowców, bardzo potrzebną 
latem. Podzespoły, z  których jest zmonto-
wany, są z najwyższej półki. 

Piotr Pasternak porusza się na wózku. Ko-
rzysta z komunikacji miejskiej. – Bez problemu 
można wjechać i wyjechać z tego autobusu. – 
Nie miałem żadnych trudności z założeniem 
pasów bezpieczeństwa. Te pojazdy mają wie-
le ułatwień dla osób niepełnosprawnych. Cie-
szy mnie, że będą kursowały na liniach 4 i 8, 
z których najczęściej korzystam. 

Autobusy z  ciekawością zwiedzali 
uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych. 
– Mają świetne silniki i  inne podzespoły – 
mówi Krzysztof Olszowski. – Ale kiedyś też 
będą musiały być remontowane, a  to jest 
nasza specjalność. Te autobusy ucieszą pa-
sażerów. Ja dojeżdżam do szkoły miejską 
komunikacją. Jestem zadowolony, bo kursy 
są bardzo punktualne. 

Legnickie MPK wygrało przetarg na użyt-
kowanie całej szóstki autobusów. Kupiło je 
miasto, wykorzystując w tym celu pozyska-
ną unijną dotację w wysokości ponad 4 mln 

800 tys. zł. Pojazdy są własnością miasta, 
które użyczyło je przewoźnikowi. Kosztowa-
ły ok. 5 mln 600 tys. zł. 

Producent przygotował dla Legnicy dwa 
autobusy klasy midi i  cztery klasy maxi. 
Pierwsze mają 10 metrów długości i  mogą 
zabierać 91 pasażerów. Pozostałe są o dwa 
metry dłuższe i mogą przewozić maksymal-
nie 100 osób. Te bardzo nowoczesne auto-
busy są też ekologiczne, przyjazne niepeł-
nosprawnym, bezpieczne, mają zewnętrzny 
i  wewnętrzny monitoring, komputer po-
kładowy i  wiele innych udogodnień dla 
pasażerów. Wyposażono je w  systemy ABS 
i  ASR, czyli układy zabezpieczające przed 
poślizgiem czy gwałtownym hamowaniem. 
Zainstalowano także wykrywacze ognia 
i  system gaszenia pożaru. Autobusy są ni-
skopodłogowe i mają zamontowaną rampę, 
co bardzo ułatwia podróż osobom niepeł-
nosprawnym. Wewnątrz pojazdu są bardzo 
łatwo dostępne miejsca dla tych osób.

Przygotowania unijnego projektu kupna 
autobusów rozpoczęto w  Urzędzie Miasta 
już we wrześniu 2012 r. O� cjalny wniosek 
został złożony w  lutym 2013 r., w  czerwcu 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego swą 
uchwałą przyznał Legnicy do� nansowanie 
w wysokości blisko 5 mln zł. 

Obecnie tabor miejskiego przewoźnika 
składa się z  62 autobusów. Rocznie podró-
żuje nimi ok. 14 mln pasażerów. W ostatnim 
czasie miasto zakupiło łącznie 11 pojazdów 
najnowszej generacji. Tabor MPK będzie na-
dal systematycznie odnawiany. 

czwórki i ósemki. 
Przedstawiciel producen-
ta, Wiesław Cieśla przeka-

zał prezydentowi sym-
boliczny kluczyk do 

autobusów. Tadeusz 
Krzakowski wręczył 
go prezesowi MPK 
Zdzisławowi Baki-
nowskiemu i  kie-
rowcom, którzy 

zasiądą za kierowni-
cami tych pojazdów. 

Podczas prezentacji, Podczas prezentacji, 

nowoczesne, wygodne i bezpieczne  ■ Głosować będziemy od godz. 7.00 do 21.00 w dotychczasowych lokalach wyborczych, z wyjątkiem 5 przypadków, 
gdzie nastąpiły zmiany siedzib lokali wyborczych. Na terenie Legnicy działać będzie 49 lokali wyborczych, w tym dwa 
odrębne, utworzone w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym (ul. Iwaszkiewicza 5) i Domu Pomocy Społecznej dla 
Dorosłych (ul. Grabskiego 11).

Uwaga wyborcy z osiedla Kopernik i Śródmieścia: zmiana siedzib lokali wyborczych.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych nr 13 i 23 z budynku głównego byłego Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego 
i sali gimnastycznej ZSPS (ul. Wrocławska 211) zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 7, ul. Polarna 1.
OKW nr 13 mieścić się będzie w sali gimnastycznej SP nr 7,
OKW nr 23 w budynku głównym SP nr 7.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych nr 24 i 25 ze Szkoły Podstawowej nr 7 (ul. Polarna 1) również zostały przeniesione. 
OKW nr 24 z budynku głównego SP nr 7 do – Spółdzielczego Domu Kultury „Kopernik”, ul. Koziorożca 9,
OKW nr 25 z sali gimnastycznej SP nr 7 do – sali konferencyjnej Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Gwiezdna 8.

Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 30 z dawnego Zespołu Szkół Medycznych (ul. Witelona 10) został przeniesiony 
do I Liceum Ogólnokształcącego (plac Klasztorny 7).

Uwaga kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych.

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez 
pełnomocników komitetów wyborczych lub osoby upoważnione, odbywa się w pokoju 216 (II p.) Urzędu Miasta Legnicy 
(plac Słowiański 8) w godzinach pracy Urzędu, czyli w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30 oraz we 
wtorek od 8.00 do 16.00.
Termin składania kandydatur upływa 2 maja 2014 r.
Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów na członków OKW można uzyskać telefoniczne, dzwoniąc pod numery: 
76 72-12-140 lub 76 72-12-141.

Ważne dla wyborców niepełnosprawnych:

do 5 maja 2014 r.
Składanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek 
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.

do 12 maja 2014 r.
Składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie, 
spośród lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, obwodzie głosowania.
Zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do 
głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Inne przydatne informacje:

do 15 maja 2014 r.
Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

do 20 maja 2014 r.
Składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na terenie miasta Legnicy oraz nigdzie niezamieszkałych 
o dopisanie do spisu wyborców. 

do 23 maja 2014 r.
Składanie oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa. 

25 maja 2014 r. 
Gdy upłynie termin na złożenie oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa, można złożyć je w obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. 

Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami wyborczymi mogą zgłaszać się do Wydziału Spraw Obywatelskich UM 
(ul. Chojnowska 2, Akademia Rycerska), tel. 76 72 12 274. 

Twoje autobusy
800 tys. zł. Pojazdy są własnością miasta, 
które użyczyło je przewoźnikowi. Kosztowa-

Producent przygotował dla Legnicy dwa 
autobusy klasy midi i  cztery klasy maxi. 
Pierwsze mają 10 metrów długości i  mogą Pierwsze mają 10 metrów długości i  mogą 
zabierać 91 pasażerów. Pozostałe są o dwa 
metry dłuższe i mogą przewozić maksymal-
nie 100 osób. Te bardzo nowoczesne auto-
busy są też ekologiczne, przyjazne niepeł-
nosprawnym, bezpieczne, mają zewnętrzny 
i  wewnętrzny monitoring, komputer po-
kładowy i  wiele innych udogodnień dla 
pasażerów. Wyposażono je w  systemy ABS 
i  ASR, czyli układy zabezpieczające przed 
poślizgiem czy gwałtownym hamowaniem. 
Zainstalowano także wykrywacze ognia 
i  system gaszenia pożaru. Autobusy są ni-
skopodłogowe i mają zamontowaną rampę, 
co bardzo ułatwia podróż osobom niepeł-
nosprawnym. Wewnątrz pojazdu są bardzo 
łatwo dostępne miejsca dla tych osób.

Przygotowania unijnego projektu kupna 
autobusów rozpoczęto w  Urzędzie Miasta 
już we wrześniu 2012 r. O� cjalny wniosek 
został złożony w  lutym 2013 r., w  czerwcu 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego swą 
uchwałą przyznał Legnicy do� nansowanie 

Obecnie tabor miejskiego przewoźnika 
składa się z  62 autobusów. Rocznie podró-
żuje nimi ok. 14 mln pasażerów. W ostatnim 
czasie miasto zakupiło łącznie 11 pojazdów 
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zabierać 91 pasażerów. Pozostałe są o dwa 
metry dłuższe i mogą przewozić maksymal-
nie 100 osób. Te bardzo nowoczesne auto-
busy są też ekologiczne, przyjazne niepeł-
nosprawnym, bezpieczne, mają zewnętrzny 
i  wewnętrzny monitoring, komputer po-
kładowy i  wiele innych udogodnień dla 
pasażerów. Wyposażono je w  systemy ABS 
i  ASR, czyli układy zabezpieczające przed 
poślizgiem czy gwałtownym hamowaniem. 
Zainstalowano także wykrywacze ognia 
i  system gaszenia pożaru. Autobusy są ni-
skopodłogowe i mają zamontowaną rampę, 
co bardzo ułatwia podróż osobom niepeł-
nosprawnym. Wewnątrz pojazdu są bardzo 
łatwo dostępne miejsca dla tych osób.
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Wzbogacamy miejską zieleń

Bezrobotni pracując, sprzątają miasto

Z udziałem prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego w  Ratuszu miało miejsce (1 

kwietnia br.) kolejne spotkanie poświęcone 
przygotowaniom organizacyjnym do X Aka-
demickich Mistrzostw Świata w Łucznictwie, 
które odbędą się w dniach 2-5 lipca w Legnicy. 

Wśród gości byli: 
Juan Carlos Holgado, 
dyrektor imprez Świa-
towej Federacji Łuczni-
czej (FITA), Rektor PWSZ 
w Legnicy prof. Ryszard 
Pisarski oraz przed-
stawiciele Polskiego 
Związku Łuczniczego, 
Międzynarodowej Fe-
deracji Sportu Akade-
mickiego, krajowego 
Akademickiego Związ-
ku Sportowego oraz 
Ośrodka Sportów Łucz-
niczych „Strzelec” z Józefem Baściukem. 

- Misję organizowania tych mistrzostw 
Legnica wygrała z Seulem – powiedział J. C. 
Holgado. – Jestem absolutnie przekonany, 
co do słuszności wyboru. Organizacja łucz-
niczych Młodzieżowych Mistrzostw Świata 
w 2011 roku była wręcz wzorcowa. Wywio-
złem stąd wspaniałe wspomnienia. Znam 
miasto, jestem tu już po raz szósty. Zdążyłem 
się już przekonać, że w Legnicy, chociaż do 

imprezy pozostało jeszcze 90 dni, wszystko 
jest już gotowe. To wyróżnia Legnicę na tle 
wielu innych miast-organizatorów z  całego 
świata. Macie tu doskonałych, znających 
obce języki i  zaangażowanych wolontariu-
szy. Macie doświadczenie, sprawność orga-

nizacyjną i  gościnne miasto. 
To wielki kapitał. Mój raport 
dla FITA będzie bardzo pro-
sty – podkreślił pan Holgado. 

Prezydent Tadeusz Krza-
kowski wyraził satysfakcję 
z  faktu, że już wkrótce oczy 
sportowego świata zwróco-
ne będą na Legnicę. – Gości 
przyjmiemy godnie, zapew-
niając im możliwie najlepsze 
warunki sportowych zma-
gań, pobytu i wypoczynku – 
powiedział. 

Głównym organizatorem 
tej prestiżowej imprezy jest miasto, współ-
organizatorzy to m.in. OSŁ „Strzelec” i PWSZ 
im. Witelona. Planuje się, że uczestnikami mi-
strzostw może być około 500 sportowców, 
trenerów i  działaczy z  35-40 krajów świata. 
Zamieszkają w hotelu Qubus. Łucznicze zma-
gania odbywać się będą na stadionie głów-
nym i boiskach treningowych w parku Miej-
skim. Budżet imprezy wyniesie ok. 370 tys. zł. 
Miasto przeznacza na ten cel 80 tysięcy. 

Ponieważ termin mistrzostw zbiega się 
z  rozpoczęciem Festiwalu Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych „Świat pod Kyczerą”, ich 
inauguracja będzie miała barwną i  wielo-
narodową oprawę.

W Legnicy rozpoczął się elektroniczny 
nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjal-
nych. Absolwenci gimnazjów mogą korzystać 
z zmieszczonego na stronie www.legnica.eu 
Informatora o  ofercie edukacyjnej publicz-
nych i niepublicznych szkół ponadgimnazjal-
nych w Legnicy na rok szkolny 2014/15. Zawie-
ra on szczegółowy opis oferty edukacyjnej 
poszczególnych placówek, a  także warunki 
i tryb rekrutacji wraz z terminarzem.

Absolwenci zainteresowani nauką w szko-
łach zawodowych mogą dodatkowo wziąć 
pod uwagę fakt, że w kilku z nich działają tzw. 
klasy patronackie. Oznacza to, że szkoła w za-
kresie praktycznej nauki zawodu współpracu-
je z konkretnymi � rmami produkcyjnymi lub 
usługowymi. Takim patronatem objętych jest 
obecnie 14 klas, do których uczęszcza ok. 300 
uczniów. 

Z  inicjatywy prezydenta Legnicy Zespół 
Szkół Elektryczno-Mechanicznych już w 2008 
roku zawarł patronackie porozumienie z dzia-

łającą w  Legnickiej Specjalnej Stre� e Ekono-
micznej � rmą Winkelmann. Celem patronatu 
było przygotowanie kadry technicznej do 
podjęcia pracy przy obsłudze i  programo-
waniu maszyn sterowanych numerycznie. 
Uczniowie w  czterech klasach kształcą się 
na dostarczonym przez ten zakład profesjo-
nalnym, nowoczesnym sprzęcie CNC. Nauka 
odbywa się w  Centrum Kształcenia Prak-
tycznego przy ul. Grunwaldzkiej. Praktyki 
zawodowe odbywają się w  oparciu o  nowe 
technologie stosowane w  Niemczech. Firma 
Winkelmann do� nansowuje uczniom zakupy 
podręczników, ubrań roboczych, pokrywa 
koszty ubezpieczenia, a najlepszym uczniom 
funduje stypendia. Już dziesięciu absolwen-
tów zatrudniła na stanowiskach operatora-
-programisty obrabiarek CNC. 

W  tym samym czasie patronackie poro-
zumienie z  Winkelmannem zawarło Centrum 
Kształcenia Praktycznego. Powstała tu nowocze-
sna pracownia obróbki skrawaniem. Kształcą się 

w niej uczniowie Zespołu Szkół Elektryczno-Me-
chanicznych (specjalność programisty maszyn 
sterowanych numerycznie) i  Zespołu Szkół Sa-
mochodowych (specjalność operatora urządzeń 
skrawających numerycznie). 

W Zespole Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących patronem uczniów kształcą-
cych się w zawodzie technika spedytora jest 
spółka Pol-Miedź Trans. Szkoła otrzymała 
specjalistyczne oprogramowanie spedycyj-
ne. Młodzieży uczącej się zawodu technika 
urządzeń i  systemów energetyki odnawial-
nej patronuje z  kolei spółka Solaris Group. 
Klasami szkolącymi w  zawodzie technika 
mechanika od 2007 roku opiekują się Huta 
Miedzi Legnica, KGHM Zanam oraz Elsur. 

Pro� le szkolenia w  klasach patronackich 
odpowiadają aktualnym potrzebom rynku 
pracy. Wykształceni w tym systemie specjali-
ści na ogół nie mają problemów ze znalezie-
niem pracy. Często zatrudniają ich � rmy spra-
wujące patronaty. 

Z udziałem prezydenta Tadeusza Krza- imprezy pozostało jeszcze 90 dni, wszystko 

Legnica wygrała z Seulem

Klasy patronackie

Około 9 tysięcy drzew i krzewów zostanie 
zasadzonych w  naszym mieście w  ra-

mach prowadzonego od kilku lat gminnego 
projektu „Odnowy zieleni średniej i wysokiej”, 
realizowanego przy aktywnym współudzia-
le mieszkańców. Tegoroczna edycja właśnie 
trwa. Koszt zakupu roślinności to około 30 
tysięcy złotych. 

Legnica w  tym roku kupiła około dziewię-
ciu tysięcy drzew i krzewów, m.in. klony kuliste, 
graby pospolite, śliwy wiśniowe, brzozy brodaw-
kowate i wiele gatunków krzewów, jak ligustry 
pospolite, krzewuszki, forsycje czy pęcherznice. 
Trafiają one do ok. 30 różnych instytucji, wśród 
nich są zarządcy nieruchomości, wspólnoty 
mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, szko-
ły, przedszkola i inne placówki. 

Dzięki realizacji tego projektu wzboga-
cana jest o  nowe krzewy i  drzewa miejska 
zieleń. Uzupełniane są powstałe wcześniej 
ubytki, wprowadza się nowe nasadzenia, 
szczególnie na terenach zielonych służą-
cych rekreacji, na nieużytkach i  w  natural-
nych siedliskach roślinnych. Zasadą jest, że 

nowa zieleń zdobi miejsca ogólnodostępne 
dla mieszkańców.

Wszystkie podmioty zainteresowane 
udziałem w przedsięwzięciu składają wcze-
śniej wnioski o przydział materiału roślinne-
go. Można to robić przez cały rok. Poza wy-
specy� kowaniem gatunków roślin, ich ilości, 
przewidywanego harmonogramu prac, ter-
minu przygotowania terenu i wykonania na-
sadzeń, określana jest funkcja zadania np.: 
zieleń izolacyjna, remont placu zabaw w za-
kresie zieleni towarzyszącej, odnowa zieleni 
wnętrza blokowego, odtworzenie nasadzeń 
alejowych itp.

Przygotowane sadzonki gmina przekazuje 
wnioskodawcom bezpłatnie, po otrzymaniu 
oświadczenia o  przyjęciu odpowiedzialności 
za prawidłowe przeprowadzenie nasadzeń. 
Sadzenie powinno być wykonane z  zacho-
waniem zalecanych minimalnych odległo-
ści od budynków, budowli i  sieci uzbrojenia 
podziemnego. Wnioskodawcy powinni sa-
modzielnie wykonać ten zabieg, zgodnie 
z  przedłożonym projektem i  zachowaniem 

zasad sztuki ogrodniczej. Rośliny muszą być 
też przez nich w  przyszłości pielęgnowane, 
szczególnie zaś podlewane w  czasie suszy. 
Tegoroczni społeczni udziałowcy projektu 
już otrzymali sadzonki. 

Dotychczasowe doświadczenia współ-
pracy legnickiego samorządu w  dziele od-
nowy miejskiej zieleni z  administratorami 
zasobów mieszkaniowych, zarządcą dróg, 
placówkami oświatowymi, działkowcami, 
� rmami i  innymi podmiotami, a  zwłaszcza 
z  lokalnymi społecznościami, są niezwykle 
budujące i  zachęcające. Zielona inicjatywa 
gminy staje się coraz bardziej wspólną spra-
wą legniczan. Zainteresowały się nią także 
inne samorządy, np. Szczecin.

Wnioski o udział w programie należy skła-
dać do Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 
8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-12-330, fax 76 72-
12-115 do końca grudnia danego roku z prze-
widywaną realizacją na rok następny. Wszel-
kich dodatkowych informacji udziela Wydział 
Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta, 
tel. 76 72 12 330.

Na początku kwietnia pracę przy po-
rządkowaniu miasta rozpoczęła grupa kil-
kunastu bezrobotnych, w ramach prac spo-
łecznie użytecznych, organizowanych rzez 
Urząd Miasta. Akcje takie prowadzone są w 
Legnicy już od szeregu lat. Tym razem prace 
porządkowe potrwają do końca maja i obej-
mą 39 wytypowanych terenów, będących 
własnością gminy, o łącznej powierzchni ok. 

30 ha. Sprzątający bezrobotni pojawią się w 
wielu rejonach miasta. 

Od ubiegłorocznej, jesiennej akcji sprzą-
tania minęło zaledwie pół roku. Zebrano 
wówczas ok.100 ton różnego rodzaju od-
padów, m.in. folie, butelki, papiery, kartony, 
sprzęt AGD i RTV, opony i części samochodo-
we. Nieuczciwi ludzie nie próżnowali w tym 
czasie. Rejony wcześniej sprzątnięte znowu 
„zawalone” są nową górą śmieci. Z przykro-
ścią i wstydem stwierdza się to w wielu miej-
scach, np. przy garażach na ul. Inwalidów, w 
rejonie ul. Radosnej czy Stanisławowskiej. 

Służby LPGK na zlecenie miasta porząd-
kują teren pomiędzy ogrodami działkowymi 

a basenem OSiR przy ul. Radosnej. Stał się on 
bowiem koczowiskiem. Obecnie koczujące 
osoby opuściły to miejsce, pozostawiając po 
sobie niezliczone ilości butelek, kołdry, czę-
ści mebli i wiele innych uciążliwych śmieci. 
Dodatkowo wielu mieszkańców dołożyło 
swoje, czyniąc z tego terenu potężne, dzikie 
wysypisko. Wyrzucane tam były odpady bu-
dowlane, części samochodowe, opony, od-
pady zielone i biologiczne z ogródków oraz 
typowo komunalne, z mieszkań. Było tego 
kilkadziesiąt ton. 

Przypomnijmy, że właściciele i zarządcy 
posesji mają obowiązek utrzymania na nich 
porządku i czystości. Jeżeli o to nie zadbają, 
mogą zostać ukarani. Strażnicy miejscy wła-
śnie prowadzą akcję „Wiosenne porządki”. 
Skontrolują całe miasto. 

Na zdjęciach prezentujemy bardzo 
smutne, wręcz zawstydzające efekty nie-
chlubnych praktyk śmieciowych naszych 
współmieszkańców. Nie jest to powód do 
zadowolenia. 

Legnicki patent na dobre szkolenie zawodowe

Nasze miasto 

zorganizuje 

Akademickie 

Mistrzostwa Świata 

w Łucznictwie
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Wielkanoc w palmiarni
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W  sobotę (12 kwietnia) legnicką pal-
miarnię wypełnił tłum mieszkańców, 

począwszy od tych kilkuletnich po senio-
rów. Okazją była wystawa prac i wręczenie 
nagród dla najlepszych wykonawców wiel-
kanocnych dekoracji.

Na „Wiosenny konkurs pisanek, palm 
i  ozdób wielkanocnych”, zorganizowany 
przez Legnickie Centrum Kultury i  Centrum 
Seniora, wpłynęły 43 prace. Świąteczne de-
koracje tworzyły przedszkolaki, uczniowie, 
a także dorośli. Ułożone wśród tropikalnej ro-
ślinności pisanki, zwierzątka, palmy i obrazki 
tworzą radosną atmosferę Wielkanocy, nada-
ją palmiarni odświętny nastrój. Powstawały 
z  różnych materiałów, jak choćby ciasta, su-
szone rośliny, papier, tkaniny i oczywiście tra-
dycyjne wydmuszki. Jedni artyści tworzyli je 
przez wiele dni, inni - kilkadziesiąt minut. Ale 
wszystkie mają swój niepowtarzalny urok.

Tworzenie wielkanocnych ozdób to także 
przypominanie dzieciom o  naszych trady-
cjach. Nastoletnia Oliwia Bowden na święta 
przyjechała do babci Barbary Nowak z Anglii. 

- Razem z Oliwią przez kilka godzin robi-
łyśmy stroik świąteczny – mówi pani Barbara. 
– Wykorzystałyśmy do tego skorupki jajek, 
kwiaty, gałązki brzozy. Wnuczka z rodzicami 
będzie zapewne mieszkała za granicą. To co 

razem stworzyłyśmy, było dla niej lekcją na-
szej tradycji. Oliwii w  palmiarni najbardziej 
podobały się papugi. – Tu jest bardzo pięknie 
– cieszyła się dziewczynka.

- Wszystkie prace zostały wykonane na 
bardzo wysokim poziomie – oceniła Elżbieta 
Chocholska z Centrum Seniora. – I wszystkie 
są bardzo piękne. 

Wybrane dzieła zostały nagrodzone, 
a  wszyscy uczestnicy sobotniego spotkania 
otrzymali słodkie jajeczka.

Nagrody laureatom konkursu wręczał 
prezydent Tadeusz Krzakowski. - Życzę pań-
stwu zdrowych i wesołych Świąt. Dziękuję, że 
przyszliście do palmiarni, naszej perełki archi-
tektonicznej. Jest ona rozbudowywana. Jesz-
cze w tym roku otworzymy tutaj ptaszarnię. 
Będzie to wspaniałe miejsce na rodzinne spo-
tkania, z  ważnym akcentem edukacyjnym, 
i wypoczynek. 

Do palmiarni przyszli też mieszkańcy, 
którzy odwiedzając park, zachodzą tutaj, by 
chwilę odpocząć i nacieszyć oczy egzotycz-
ną roślinnością czy ptakami. – Dzieci często 
prowadzą mnie tu, bo uwielbiają to miejsce 
– mówi legniczanin Kazimierz Stroiński.- Czu-
jemy się, jak w  tropikach. Warto naprawdę 
często zaglądać do palmiarni, bo człowiek się 
odpręża i obcuje ze wspaniałą przyrodą.

Nagrody za prace nadesłane na konkurs jury przyznało w 3 kategoriach. 
Oto zwycięzcy:

 ■ Najładniejsza pisanka – Szkoła Podstawowa nr 9, Anna Turej z Przedszkola 
Niepublicznego „Klub Małego Montessora”, Przedszkole nr 8 w Legnicy.

 ■ Najładniejsza palma wielkanocna – Janina Popławska (SP 4), Maja Tarkowska (lat 6), 
Stanisława Jankowska (senior).

 ■ Najładniejsze zwierzątko wielkanocne – Caritas, Lidia Lurka z Młodzieżowego 
Centrum Kultury, Julia i Kaja z rodzicami.
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Drodzy legniczanie!

Zbliżają się Święta Wielkanocne, pełne symboli odrodzenia 
i zwycięstwa nadziei nad zwątpieniem. To czas radości 
płynącej z wiosennej przyrody, także radosnych przygotowań 
do rodzinnych spotkań.

Życzę wszystkim mieszkańcom, aby ucichły wszelkie swary, 
a każdemu towarzyszył szczery, życzliwy uśmiech. Niech to będą 
Święta pogodne, przynoszące wytchnienie od codzienności, 
spędzane w gronie rodzin i przyjaciół. Życzę zdrowia, pomyślności, 
dostatku, spełnienia marzeń i zamierzeń.

Wesołych Świąt.     

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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Odważył się kochać wszystkich ludzi
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II 

w  Legnicy, 2 czerwca 1997 roku, na-
leży do najbardziej pamiętnych wydarzeń 
w historii naszego miasta. Papieska msza na 
legnickim lotnisku zgromadziła ok. 400 ty-
sięcy pielgrzymów. Ojciec Święty koronował 

wówczas wizerunek Matki Bożej Łaskawej 
z Krzeszowa. Wygłosił też pamiętną homilię 
poświęconą godności pracy i  świata ludzi 
pracujących. Przejechał ulicami miasta, wi-
tany przez tysiące mieszkańców, nawiedził 
młodą wówczas jeszcze legnicką katedrę. 

Pielgrzymkę Jana Pawła 
II przygotowywało i zabez-
pieczało ponad 8 tysięcy 
osób. Zaangażowane były 
wszystkie miejskie służby 
i rzesze wolontariuszy. 

Zaproszenie do Le-
gnicy z  rąk ówczesnego 
Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Tadeusza Krza-
kowskiego i  Prezydenta 
Ryszarda Badonia Jan Pa-
weł II przyjął w Watykanie 
w  roku 1995. Legniccy sa-
morządowcy pisali w  nim 
m.in.: „Żywimy nadzieję, że 
będzie nam dane powitać 
Waszą Świątobliwość na 
gościnnej Ziemi Legnickiej. 
Wizyta Ojca Świętego bę-
dzie miała szczególne zna-
czenie zarówno dla miesz-
kańców, jak i władz miasta 
Legnicy i  będzie wielkim 
wydarzeniem o  znaczeniu 
historycznym.”

W  rok po pielgrzym-
ce, 17 czerwca 1998 roku 
Ojciec Święty otrzymał 
w  Watykanie akt nadania 
Mu przez Radę Miejską ty-
tułu Honorowego Obywa-
tela Legnicy.

Cała Legnica, cała Pol-
ska, ludzie dobrej woli 
całego świata trwali na 
czuwaniu. W oknach do-
mów zapalone świece. 
Na ulicach tysiące zni-
czy. Cisza i  modlitwa… 
Była pamiętna sobota 2 
kwietnia 2005 roku.

Dwa dni później w  li-
ście kondolencyjnym do 
Watykanu Prezydent Le-
gnicy Tadeusz Krzakow-
ski i  ówczesny Przewod-
niczący Rady Miejskiej 

Czesław Kozak napisali: Exegi monumen-
tum aere perennius – ta Horacjańska myśl 
w  pełni oddaje nasze pojmowanie wyjąt-
kowości dzieł życia Ojca Świętego, który 
pozostawia katolikom, chrześcijanom, 
ludziom wszystkich wyznań i kultur, zagu-
bionym pośród niepewności wyboru wła-
ściwej drogi i  zagrożeń współczesności 
- trwalszy od spiżu fundament cywilizacji 
miłości.

Odszedł Człowiek Wielki i Święty. Dum-
ni jesteśmy, że dane nam było żyć w Jego 
czasach.

Prawie dwa tysiące legniczan złożyło 
wyrazy hołdu, czci, wdzięczności i serdecz-
nej pamięci Ojcu Świętemu Janowi Paw-

łowi II, dokonując wpisów do wyłożonej 
w Ratuszu Księgi Kondolencyjnej. Przycho-
dziły całe rodziny, grupy dzieci i młodzieży, 
pojedynczy ludzie młodzi i starzy, by w sku-
pieniu zapisać swe myśli, re� eksje - po 
odejściu z  tego świata Wielkiego Papieża 
Polaka. Zapisana niemal do ostatniej stro-
ny Księga to wyjątkowy dokument pamięci 
legniczan o  Człowieku, który odważył się 
kochać wszystkich ludzi.

Papież Jan Paweł II, Honorowy Obywatel Legnicy – Santo Subito

„Wołałeś, więc przyszłyśmy.”
„Zostań z  nami duchowo, Ojcze. My się już nie lękamy, bo wierzymy, że Ty będziesz na nas czekał 
u Bram Piotrowych.”
„Cóż mogą wyrazić słowa teraz? Jest pustka. Jest cisza. Jesteś Ty. Dziękuję Ci za to, że byłeś. W moim 
życiu. W życiu Polski i całego świata.”
„Ojcze Święty! Zmieniłeś cały świat, wszystkich ludzi! Szkoda tylko, że nie udało Ci się zmienić nas – 
Polaków. Dalej żyjemy na pokaz.”
„Dzięki Tobie pokonałam straszną chorobę i moje życie zmieniło się radykalnie. Dziękuję Ci za to.”
„Ojcze Święty, dziękuję Ci za to, że podzieliłeś się z nami swoim życiem.”

Wieczorem 2 kwietnia 2005 roku tłumy 
zgromadzone pod Bazyliką św. Piotra w Rzy-
mie wołały: Santo Subito. 27 kwietnia 2014 
roku staje się to faktem kanonicznym.

Au
to

r f
ot

og
ra

� i
: P

io
tr

 K
rz

yż
an

ow
sk

i

Odważył się kochać wszystkich ludzi
Odszedł Człowiek Wielki i Święty. Dum-

ni jesteśmy, że dane nam było żyć w Jego 

Prawie dwa tysiące legniczan złożyło 
wyrazy hołdu, czci, wdzięczności i serdecz-
nej pamięci Ojcu Świętemu Janowi Paw-

łowi II, dokonując wpisów do wyłożonej 
w Ratuszu Księgi Kondolencyjnej. Przycho-
dziły całe rodziny, grupy dzieci i młodzieży, 
pojedynczy ludzie młodzi i starzy, by w sku-
pieniu zapisać swe myśli, re� eksje - po 
odejściu z  tego świata Wielkiego Papieża 
Polaka. Zapisana niemal do ostatniej stro-
ny Księga to wyjątkowy dokument pamięci 
legniczan o  Człowieku, który odważył się 

Odważył się kochać wszystkich ludzi
Odszedł Człowiek Wielki i Święty. Dum-

ni jesteśmy, że dane nam było żyć w Jego 

Prawie dwa tysiące legniczan złożyło Prawie dwa tysiące legniczan złożyło 
wyrazy hołdu, czci, wdzięczności i serdecz-
nej pamięci Ojcu Świętemu Janowi Paw-

łowi II, dokonując wpisów do wyłożonej 
w Ratuszu Księgi Kondolencyjnej. Przycho-
dziły całe rodziny, grupy dzieci i młodzieży, 
pojedynczy ludzie młodzi i starzy, by w sku-
pieniu zapisać swe myśli, re� eksje - po 
odejściu z  tego świata Wielkiego Papieża 
Polaka. Zapisana niemal do ostatniej stro-
ny Księga to wyjątkowy dokument pamięci 
legniczan o  Człowieku, który odważył się 



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

/MiastoLegnica

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIAAKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Nowe nazwy ulic i placów, statut dla Rady Seniorów, kolejne miliony na miejskie inwestycje, Honorowy Obywatel Miasta i mieszkańcy 
wyróżnieni za zasługi dla Legnicy

Podczas marcowej sesji Rady Miejskiej 
Legnicy (31 marca br.) radni przyję-

li doroczne sprawozdania z  działalności 
służb zajmujących się bezpieczeństwem: 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji, Stra-
ży Miejskiej i  Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego. Zajęli się 
również projektami 
uchwał nazewnictwa 
ulic i placów na terenie 
miasta. 

Jednogłośnie przy-
jęto likwidację nazwy 
ulicy Zesłańców Sybi-
ru położonej pomię-
dzy ulicami Moniuszki 
i  Gwiezdną, nadając 
również jednogłośnie 
na wniosek środowisk sybirackich nazwę 
Plac Sybiraków skwerowi położonemu 
w obrębie ulic: Wrocławskiej, Stefana Czar-
nieckiego i  Kazimierza Wielkiego. W  uza-
sadnieniu tej uchwały czytamy: Nadanie 
nazwy Plac Sybiraków w  godny sposób 
uhonoruje pamięć setek tysięcy Polaków 
deportowanych z  ojczyzny, ciemiężonych 
i  pomordowanych na „nieludzkiej ziemi”. 
Zaświadczy o naszym szacunku dla ich tru-
du, upokorzeń i  cierpień. Będzie też jednym 
z  ważnych elementów wspierających histo-
ryczną edukację młodego pokolenia  i  wy-
chowywania go w duchu patriotyzmu. 

Nowe nazwy: Radiotelegra� stów i Łącz-
nościowców otrzymały ulice położone na 
terenie byłej jednostki wojskowej, biegną-
ce równolegle do alei Rzeczypospolitej. 
Wkrótce też powstanie, jednomyślnie po-
wołany marcową uchwałą, Plac O� ar Nie-
mieckich Hitlerowskich Obozów Koncen-
tracyjnych na terenie położonym u zbiegu 
ulic Drukarskiej i św. Trójcy. Wnioskodaw-
cy tak uzasadniali tę inicjatywę: Obywatele 
polscy stanowili najliczniejszą grupę o� ar 
hitlerowskich obozów koncentracyjnych. 
Dręczono ich, torturowano i uśmiercano na 
masową, przemysłową wręcz skalę. Bardzo 
niewielu udało się przeżyć. Obozy koncen-
tracyjne służyły hitlerowcom do zaplano-
wanej eksterminacji zniewolonych narodów 
i  narodowości. Przyjęcie dla placu takiej 
nazwy będzie aktem uczczenia wiecznej pa-

mięci niewinnych o� ar. Ta pamięć powinna 
trwać także w świadomości kolejnych poko-
leń legniczan. 

Rada Miejska zaakceptowała również 
prezydenckie projekty uchwał w  sprawie 
utworzenia stałych obwodów głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych (będzie 
ich 47), a także utworzenia dwóch odręb-
nych obwodów głosowania w  wyborach 
posłów do Parlamentu Europejskiego, 
zarządzonych na 25 maja 2014 r., miesz-
czących się w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym (ul. Iwaszkiewicza 5) i Domu 
Pomocy Społecznej dla Dorosłych (ul. 
Grabskiego 11). 

Przyjęto program opieki nad zwierzę-
tami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Legni-
cy w  2014 r., jak również 
uchwałę powołującą 
Miejską Radę Seniorów 
w  Legnicy i  nadającą jej 
statut. Inicjatorami byli 
radni Komitetu Wyborcze-
go Wyborców Tadeusza 
Krzakowskiego, którzy co 
do ostatecznych zapisów 

dokumentu konsultowali się i porozumieli 
ze środowiskami senioralnymi, organiza-
cjami pozarządowymi, osobami � zycz-
nymi i  Miejską Radą Działalności Pożytku 
Publicznego.

Ta nowa inicjatywa wynika z noweliza-
cji ustawy o  samorządzie gminnym z  11 
października 2013 roku. Ustawa powierza 
powoływanie rad seniorów organom sta-
nowiącym gmin. Zgodnie z przyjętym sta-
tutem do zadań nowej rady, która składać 
się będzie z  kilkunastu osób, należeć ma 
m.in. zgłaszanie uwag do projektów ak-
tów prawa miejscowego, czyli uchwał do-
tyczących spraw środowisk senioralnych. 
O  składzie rady zadecyduje I  Forum Wy-
borcze, które może odbyć się w  czerwcu 
br. Legnica jest jednym z pierwszych miast 
w  Polsce, które powołuje Radę Seniorów 
w oparciu o nowe przepisy ustawowe. 

Radni przyjęli prezydencki projekt 
uchwały o zmianach budżetu miasta, któ-
ry zwiększył tegoroczne nakłady inwesty-
cyjne o  ponad 4 mln 200 tys. zł. Szerzej 
piszemy o tym na str. 3 „Legnicy.eu”. 

Jak każdego roku w marcu analizowane 
i  przyjmowane są przez RM kandydatury 
osób do tytułu Honorowego Obywatela 
Legnicy, Nagrody Miasta i  odznak Zasłu-
żonego dla Legnicy. W  tym roku radni 
jednomyślnie postanowili obdarzyć hono-
rowym obywatelstwem pośmiertnie Pana 
Wacława Makowskiego. 

Wacław Makowski 

W  latach 1966-1997 był dyrektorem 
Zespołu Szkół Budowlanych w  Legnicy, 
z  wykształcenia nauczyciel matematy-
ki. W  ciągu 31 lat wykształcił 9 tys. ab-
solwentów szkoły przygotowanych do 
wykonywania zawodu i  podjęcia wyż-
szych studiów. Znany był jako oddany 
pedagog, wielki przyjaciel młodzieży 
i  działacz społeczny. Bardzo owocnie 
współpracował z TPD, organizując wypo-
czynek dla dzieci i  młodzieży, aktywnie 
włączał się w  działalność Towarzystwa, 
pełniąc funkcję wiceprezesa Oddziału 
Miejskiego TPD, a następnie - przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
Miał duże zasługi w odbudowie struktur 
TPD w Legnicy. Był też wieloletnim dzia-
łaczem ZNP od roku 1954 do ostatnich 
chwil swojego życia. Jako prezes ZNP 
w  Legnicy podejmował wiele cennych 
działań na rzecz środowiska nauczy-
cielskiego. Angażował się w  działalność 
Związku Sybiraków w  Legnicy, którego 
był wiceprezesem. 

Został uhonorowany Nagrodą Miasta 
Legnicy (2000 r.) i odznaką „Zasłużony dla 
Legnicy” (2000 r.) za swoją działalność na 
rzecz dzieci, młodzieży i legnickiej oświa-
ty. Wyróżniony wieloma odznaczeniami 
państwowymi i resortowymi. 

Z grona 26 kandydatów Rada Miejska po-
stanowiła wyróżnić odznaką Zasłużonego 
dla Legnicy pięć osób. Są to:

Radni przyjęli prezydencki 
projekt uchwały o  zmianach 
budżetu miasta, który zwięk-
szył tegoroczne nakłady in-
westycyjne o ponad 4 mln 200 
tys. zł. Szerzej piszemy o  tym 
na str. 3 „Legnicy.eu”. 

Kazimierz Bielecki

Znany adwokat legnicki, wieloletni 
prezes Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo-Wschodnich, 
obecnie wiceprezes Towarzystwa, 
współorganizator jego działalności 
w  1989 r. Jest autorem artykułów do-
tyczących życia rodzin kresowych, pu-
blikowanych w  „Szkicach Legnickich”. 
W  swojej społecznej działalności dą-
żył zawsze do rozwijania współpracy 
organizacji kresowych z  młodzieżą, 
upowszechniając tradycje i  kulturę 
kresową, szerząc wiedzę na temat 
znaczenia dla polskiej kultury kresów 
wschodnich oraz wiedzę o  życiu lud-
ności polskiej przybyłej po wojnie do 
Legnicy i na Dolny Śląsk. 

Monika Kuligowska

Instruktorka tańca w  Spółdziel-
czym Domu Kultury „Kopernik”, 
założycielka Zespołu Tanecznego 
„Złote Dzieci”, który w tym roku ob-
chodzi 20-lecie swojej działalności. 
Wniosła osobisty i  bardzo twórczy 
wkład w  rozwój i  doskonalenie ze-
społu, który osiągnął bardzo wyso-
ki poziom artystyczny oraz sukcesy 
krajowe i  zagraniczne, zdobywając 
główne nagrody i  wyróżnienia. Ze-
spół Taneczny „Złote Dzieci” uświet-

nia swoimi pokazami uroczystości 
miejskie, bierze udział w  wielu kon-
kursach, festiwalach i  koncertach. 
Występując i  zdobywając laury, ze-
spół rozsławia nasze miasto w kraju 
i za granicą.

Beata Łabowicz

Pielęgniarka Naczelna w  Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym 
w  Legnicy, członek Rady Społecznej 
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo 
i  Psychicznie Chorych w  Bolesławcu, 
przewodnicząca i  współzałożycielka 
Fundacji „Otwarte Serce”, która zbie-
ra środki na zakup specjalistyczne-
go sprzętu dla legnickiego szpitala. 
Uczestniczy w  wielu akcjach charyta-
tywnych, wyciąga pomocną dłoń do 
wszystkich, którzy się do niej zwracają 
ze swoimi problemami. Jej działalność 
charytatywna służy wielu mieszkań-
com Legnicy.

Tadeusz Spendowski

Emerytowany dyrektor w  Wydzia-
le Oświaty, Kultury i  Sportu Urzędu 
Miasta Legnicy, pracujący w  oświa-
cie od 1975 r., specjalista w  dziedzinie 
edukacji i  szkolnictwa. Współtworzył 
opracowania i wdrażał koncepcję funk-
cjonowania, struktury i  sieci placówek 
oświatowych w  Legnicy, przygotował 

i  wprowadził reformę strukturalną 
legnickiej oświaty w  1999 r. Współor-
ganizator Ośrodka Doradztwa Meto-
dycznego i  Doskonalenia Nauczycieli 
w Legnicy. Zawsze skutecznie zabiegał 
o wyposażenie szkół i placówek w po-
moce i  sprzęt komputerowy, był 
jednym z  pomysłodawców i  koordy-
natorem projektu „Modernizacja cen-
trów kształcenia na Dolnym Śląsku”, 
realizowanego przez legnickie szko-
ły zawodowe. Wniósł wybitny wkład 
w  edukacyjny i  kulturalny rozwój mia-
sta. Za swoje zasługi na polu edukacji 
był wielokrotnie odznaczany.

Władysław Szudrowicz

Nauczyciel w  Centrum Kształcenia 
Praktycznego w  Legnicy. Długoletni 
aktywny działacz Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, cieszący się autoryte-
tem mieszkańców, obecnie przewod-
niczący Rady Nadzorczej LSM. Przy-
czynił się do rozwoju miasta, działając 
na rzecz unowocześnienia infrastruk-
tury i  budownictwa mieszkaniowego. 
Jako działacz spółdzielczy aktywnie 
wspierał rozwój działalności kulturalnej 
i oświatowej na terenie osiedli mieszka-
niowych. Wielokrotnie nagradzany za 
zasługi dla rozwoju oświaty i spółdziel-
czości mieszkaniowej.

Rada Miejska odrzuciła wnioskowa-
ną przez Klub Radnych PiS kandydaturę 
Artura Torbińskiego do Nagrody Miasta. 
Tym samym wyróżnienie to w tym roku 
nie zostało przyznane. Ośmiu radnych 
głosowało „za”, trzy osoby się wstrzyma-
ły, dwanaście było przeciw. Wnioskodaw-
cy z Klubu Radnych PiS demonstracyjnie 
opuścili salę obrad, podkreślając swe 
niezadowolenie głośnymi komentarzami 
i bardzo donośnym trzaśnięciem drzwia-
mi. Świadkami tego zachowania, oprócz 
radnych i mediów, byli obserwujący ob-
rady uczniowie Zespołu Szkół Budowla-
nych – wychowankowie nowego Ho-
norowego Obywatela Legnicy. 

Nowe nazwy ulic i placów, statut dla Rady Seniorów, kolejne miliony na miejskie inwestycje, Honorowy Obywatel Miasta i mieszkańcy 

W  latach 1966-1997 był dyrektorem 
Zespołu Szkół Budowlanych w  Legnicy, 
z  wykształcenia nauczyciel matematy-
ki. W  ciągu 31 lat wykształcił 9 tys. ab-
solwentów szkoły przygotowanych do 
wykonywania zawodu i  podjęcia wyż-
szych studiów. Znany był jako oddany 
pedagog, wielki przyjaciel młodzieży 
i  działacz społeczny. Bardzo owocnie 
współpracował z TPD, organizując wypo-
czynek dla dzieci i  młodzieży, aktywnie 
włączał się w  działalność Towarzystwa, 
pełniąc funkcję wiceprezesa Oddziału 
Miejskiego TPD, a następnie - przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału. 
Miał duże zasługi w odbudowie struktur 
TPD w Legnicy. Był też wieloletnim dzia-
łaczem ZNP od roku 1954 do ostatnich 
chwil swojego życia. Jako prezes ZNP 
w  Legnicy podejmował wiele cennych 
działań na rzecz środowiska nauczy-
cielskiego. Angażował się w  działalność 
Związku Sybiraków w  Legnicy, którego 

Został uhonorowany Nagrodą Miasta 
Legnicy (2000 r.) i odznaką „Zasłużony dla 
Legnicy” (2000 r.) za swoją działalność na 
rzecz dzieci, młodzieży i legnickiej oświa-
ty. Wyróżniony wieloma odznaczeniami 

Z grona 26 kandydatów Rada Miejska po-
stanowiła wyróżnić odznaką Zasłużonego 
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Julia Wrońska z Warszawy oraz Magdalena 
Heinz z  Berlina zajęły wspólnie I  miejsce 

w grupie wiekowej do lat 19. W młodszej, do 
lat 16 najlepszą skrzypaczką została uznana 
Anne Luisa Kramb z  Niemiec. Trzydniowa 
impreza zakończyła się w piątek (4 kwietnia) 
koncertem laureatów.

Legnicki konkurs „Młody Paganini” od 
lat uznawany jest za jedną z  najważniej-
szych imprez tego typu w kraju i za granicą. 
Organizuje go Zespół Szkół Muzycznych 
przy wsparciu m.in. Urzędu Miasta Legni-
cy oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Patronat nad konkursem ob-
jęli prezydent Tadeusz Krzakowski i  rektor 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona w Legnicy prof. Ryszard K. Pisarski. 

Na zwycięzców zawsze czekają atrakcyj-
ne nagrody pieniężne i prestiż wspomaga-
jący dalszą karierę. W tym roku do konkursu 
zgłosiło się 26 skrzypków. Na nagrody orga-
nizatorzy przeznaczyli 17 tysięcy złotych. 
Zwycięzcy otrzymali po 2.700 zł. Dodatko-
wą nagrodą, może nawet ważniejszą od 
pieniędzy, będą występy z � lharmonią wał-
brzyską i opolską.

- Samo przygotowanie i  uczestnictwo 
w  konkursie jest ogromnym wyzwaniem 
– mówiła prof. Izabela Ceglińska, przewod-
nicząca jury. – Poziom tego konkursu był 
bardzo wysoki. Niestety, nie wszyscy mogą 
być zwycięzcami. Widać, że w polskiej wioli-
nistyce nastąpił ogromny postęp.

Zwycięzcom nagrody wręczył prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Legnica promu-
je młodych 
w i r t u o z ó w 
skrzypiec – 
p o w i e d z i a ł 
p r e z y d e n t . 
– Mamy wspa-
niale uzdolnio-
ną młodzież 
i  warto dać jej 
szansę na roz-
wój talentu. 

Koncert lau-
reatów odbył 
się w  auli szko-
ły muzycznej. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski zapowiedział, że być może jest 
to jedna z ostatnich edycji konkursu w tym 
miejscu. Ostatnio bowiem miasto przezna-
czyło 5 mln zł na remont sali królewskiej 
w Akademii Rycerskiej. Po jego zakończeniu 
właśnie w  tych odnowionych wspaniałych 
wnętrzach będą odbywały się koncerty.  

Młodzi muzycy podczas pobytu w Legni-
cy mieli możliwość skonfrontowania swoich 
umiejętności z innymi uczestnikami konkur-
su, a także konsultacji z wybitnymi pedago-
gami. Dla legniczan była to okazja do spo-
tkania z muzyką wysokich lotów.  

Magdalena Heinz, współzwyciężczyni 
konkursu w grupie wiekowej do 19 lat stu-

diuje na Uniwersytecie Sztuki w Berli-
nie. To jej czwarty udział w konkursie 
„Młody Paganini” i największy sukces. 

- Gram na skrzypcach od 6 
roku życia – mówi Magdalena. 

– Ten konkurs jest zawsze 
na bardzo wysokim pozio-
mie. Cieszy mnie, że jest 
duże zainteresowanie tak 
piękna muzyką. 

Budowę magistratu poprzedziła społecz-
na dyskusja nad lokalizacją coraz bardziej 

niezbędnego, najważniejszego miejskiego 
urzędu. O  mały włos doszłoby do wybu-
rzenia Teatru ze Starym Ratuszem w  Rynku 
i kramów śledziowych, bo w ich miejsce miał 
powstać monumentalny gmach o  architek-
turze odpowiadającej Pasażowi Piotra i Pawła 
(budynek z  arkadami przy pl. Katedralnym). 
Z  tego pomysłu szczęśliwie zrezygnowano, 
choć nie obyło się bez ingerencji w  zabyt-
kową architekturę. Ostatecznie w  miejscu 
obecnego Urzędu Miasta, przed rozpoczę-
ciem budowy w  1902 r., zrównano z  ziemią 
wieżę obronną z  fragmentem murów miej-
skich i trzy wiekowe domy para� alne. Przeciw 
temu protestowali obrońcy zabytków ze zna-
nym artystą Theodorem Blätterbauerem na 
czele, który zakpił z takiej decyzji w jednym 
ze swych rysunków.

Kto dokończy budowę?

Pierwotny projekt wykonał radca bu-
dowlany Schönfelder, ale zmody� kował, za-
twierdził i przedstawił go radzie miasta nowo 
powołany na to stanowisko Paul Oehlmann. 
Fundamenty powstawały częściowo w miej-
scu dawnej fosy i  wałów forty� kacyjnych, 
co zwiększyło koszty inwestycji. Problem 
uporządkowania działki pozostał jednak nie-
rozwiązany. W  dalszym ciągu część gruntu 
z budynkiem, restauracją i piwiarnią pozosta-
wała w prywatnych rękach (dziś mieszczą się 
tu wydziały Urzędu od strony ul. Witelona). 
W 1903 r. budynek stał w stanie surowym, a 8 
kwietnia 1905 uroczyście poświęcono Nowy 
Ratusz, stanowiący zaledwie pierwszy etap 
imponującego założenia, które do dziś nie 
zostało ukończone. Zakładało ono powsta-
nie czteroskrzydłowego zespołu z  dwoma 
dziedzińcami wewnętrznymi i monumental-
ną wieżą. Warto zaznaczyć, że zachowały się 
plany, dzięki którym nawet dziś byłoby możli-
we dokończenie zamysłu architektów sprzed 
stu lat.

Policjant najważniejszy

Bogate dekoracje elewacji 4-kondygna-
cyjnego budynku w stylu neorenesanoswym 
wykonano z piaskowca. Początkowo główne 
wejście znajdowało się w  skrzydle północ-
nym. Piaskowcowy portal zdobi dekoracja 
w postaci korony miejskiej. Nieco wyżej znaj-
dują się rzeźby wyobrażające twarze srogich 
urzędników: w środku policjanta, po bokach 

rachmistrza i  sekretarza. Detale zdobiące 
wykusz północny nawiązują do przeszło-
ści miasta. Znajdziemy tu rycerzy z  herba-
mi Śląska, Legnicy i  Prus, kartusz herbowy 
z dwoma skrzyżowanymi kluczami i nad nim 
� gura lwa. Strzelcy w dolnej części frontonu 
przypominają o  tradycjach tutejszego brac-
twa kurkowego. Elewację południową (od 
ul. Witelona) zdobi herb 
księstwa legnicko-brze-
skiego. W  dolnej części 
wykusza znajduje się 
płaskorzeźba symbolizu-
jąca urząd podatkowy – 
pisarz miejski pobierają-
cy podatki od bogatych 
i biednych.

Areszt w urzędzie

W  nowym gmachu 
w części parterowej ulo-
kowano policję z  aresz-
tem; pomieszczenie 
otrzymała też straż po-
żarna. Na pierwsze pię-
tro wprowadził się wy-
dział � nansowy z kasami 
i  skarbcami oraz urząd 
podatkowy. Drugie za-
jęły: gabinet nadburmi-
strza, sala posiedzeń magistratu z biblioteką 
i  reprezentacyjna sala posiedzeń rady miej-
skiej, która obejmowała dwie kondygnacje 
południowej części skrzydła wschodniego. 
Na trzecim piętrze usytuowano m.in. wydział 
budowlany, a poddasze pomieściło miejskie 
archiwum. W dawnej siedzibie, w Rynku, po-
zostały urząd meldunkowy i urząd stanu cy-
wilnego.

Budynek zaopatrzono w  dwa niezależne 
systemy centralnego ogrzewania, na gorącą 
wodę oraz na niskoprężną parę. W większości 
pomieszczeń zastosowano oświetlenie gazo-
we. Jedynie sale posiedzeń, gabinet nadbur-
mistrza, pokoje kierowników wydziałów oraz 
hol głównego wejścia otrzymały dodatkowo 
oświetlenie elektryczne.

Aż przyszło nowe…

W  1945 r. obiekt znalazł się w  zarządzie 
radzieckiej Komendantury Wojskowej, miesz-
cząc szpital. Rok później pozbawiony wypo-
sażenia i  w  połowie zdewastowany gmach 
przekazano stronie polskiej. Władze miasta 
zaczęły urzędowanie w 1947 r. Warto podkre-

ślić, że bogate wyposażenie snycerskie gabi-
netu nadburmistrza zachowało się niemalże 
w całości, do dziś zdobiąc wnętrza, w których 
urzęduje prezydent miasta. Zachowała się 
też część wyposażenia sali magistratu.

O  rozbiórce murów obronnych przypo-
mina płaskorzeźba umieszczona po lewej 
stronie przedsionku. Prawą jego część zdobi 

tablica (autorstwa Grzegorza Niemyjskiego) 
upamiętniająca honorowych obywateli Le-
gnicy po 1989 roku. W ostatnim czasie daw-
ny blask odzyskały też granitowe kolumny 
w parterowej części budynku.

 ■ opr. na podstawie: G. Humeńczuk, Nowy Ratusz 
w Legnicy 1905-2005, Legnica 2005, 

Bartłomiej Rodak (liegnitz.pl)

Ratusz na fosie
 ■ Druga połowa XIX i początek XX w. to dla Legnicy czas prawdziwej prosperity. Wzrost liczby mieszkańców, przyłączanie 
w granice miasta nowych ziem, a także niebywały wręcz architektoniczny boom spowodowały konieczność zwiększenia 
liczby urzędników. W Starym Ratuszu w Rynku zrobiło się zdecydowanie zbyt ciasno.

KULTURA

XII Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy „Młody Paganini”

Młodzi wirtuozi skrzypiec nie zawiedli

Model Nowego Ratusza na III p. prezentował w 1905 r., 
jak będzie wyglądać po ukończeniu całe założenie.

Sala posiedzeń 
magistratu, 1905 r.

Młodzi wirtuozi skrzypiec nie zawiedliMłodzi wirtuozi skrzypiec nie zawiedli

sażenia i  w  połowie zdewastowany gmach 
przekazano stronie polskiej. Władze miasta 
zaczęły urzędowanie w 1947 r. Warto podkre-

Ratusz na fosieRatusz na fosieRatusz na fosieRatusz na fosie

Medal z okazji 100-lecia ratusza wybito w 2005 r.

Sala posiedzeń Rady MIejskiej w 1905 r. 

Nie zachowała się do dziś.
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Dzisiejszy Urząd Miasta to tylko fragment pierwotnego projektu. Gmach miał oszałamiać 
wielkością i majestatem

– Ten konkurs jest zawsze 
na bardzo wysokim pozio-
mie. Cieszy mnie, że jest 
duże zainteresowanie tak 
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Pola Ciempka, kolejna uczennica ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 została bohaterką. Nie-
dawno uratowała swoją mamę 
przed śmiertelnym za-
truciem tlenkiem węgla. 
2 kwietnia w  szkole, do 
której uczęszcza, odbyła 
się uroczystość, podczas 

której uhonorowano małą bohaterkę.
Był czwartek 27 marca, około godz. 2 

nad ranem. Polę obudził hałas. – To mama się 
przewróciła i straciła przytomność – wspomi-
na dziewczynka. – Natychmiast zadzwoniłam 
na numer alarmowy 112. Pan powiedział mi, 
żebym otworzyła okna. Bardzo szybko przy-
jechało pogotowie i  strażacy. Wiedziałam 
jak się zachować, bo o tym mówiła mi mama 
i uczyli w szkole. 

Szybka pomoc uratowała życie mamie 
i  sąsiadom. Na szczęście dziewczynka miała 

czujny sen. W szkole, jeszcze przed rozpoczę-
ciem uroczystości, Pola uścisnęła się z  o  rok 
młodszą Esterką. Dziewczynka półtora mie-
siąca temu uratowała życie siostrze, która 
straciła przytomność, kąpiąc się w  łazience. 
Przyczyną również był czad. Esterka zadzwo-
niła po pomoc do ojca. 

W  wypełnionej po brzegi sali gimna-
stycznej zebrali się uczniowie i nauczyciele. 
Dzieciaki namalowały transparenty: „Pola 
nasza bohaterka” i  bardzo łapiący za ser-
ce - „Polka nasza idolka”. Co chwilę na-

gradzały swoją koleżankę burzą oklasków. 
W  uroczystości uczestniczyli m.in. zastęp-

ca prezydenta Legnicy Dorota Purgal, 
komendant PSP w  Legnicy Adam 

Konieczny, dyrektor legnickiego 
Pogotowia Ratunkowego Andrzej 
Hap i dyrektorka Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w  Le-
gnicy Krystyna Barcik. 

- Gratuluję mamie postawy córki – po-
wiedziała Dorota Purgal. – To odpowiednie 
wychowanie spowodowało, że dziewczyn-
ka zachowała się właściwie i  nie doszło 
do tragedii. Pani wiceprezydent wręczyła 
małej bohaterce prezent i  list gratulacyjny 
od prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, 
który napisał: 

Droga Polu, wszyscy legniczanie są pod 
wielkim wrażeniem Twojej bardzo dzielnej 
postawy. Uratowałaś życie mamy i sąsiadów, 
zagrożonych 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 rodzicom 
i nauczycielom przekazuję słowa uznania za 
mądre i odpowiedzialne wychowanie.

Komendant Adam Konieczny przypo-
mniał, że miesiąc temu nagrodzona została 
Esterka. – Cieszę się, że dzieci w sytuacjach 
zagrożenia wiedzą, jak się zachować i  re-
agują z  zimną krwią – mówił komendant. 
– Ważne jest także, że bardzo dobrze za-
działał system powiadamiania ratunkowe-
go. Będziemy pracować, by takich zdarzeń 
było jak najmniej. 

W  obu przypadkach - na ratunek sio-
strze Esterki i  mamie Poli przyjechał ten 
sam zastęp strażaków. W tym również jest 
coś symbolicznego. 

- Ta szkoła jest kuźnią talentów ratowniczych 
- podkreślił Andrzej Hap, wręczając Poli tytuł 
„Młodego ratownika”. 

Mama dziewczynki była bardzo wzruszona 
i dumna ze swojej córki. – Jestem szczęśliwa, że 
wszystko dobrze się skończyło – mówiła pani 
Agnieszka. – Takie postawy trzeba wpajać dzie-
ciom. Trzeba też pamiętać, że takie wydarzenia 
odciskają się na psychice. Moja córka nadal 
przeżywa to, co się zdarzyło. 

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

17/18.04 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

18/19.04 „Sano” ul. Galaktyczna 12, tel. 76/854-67-95

19/20.04 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76/854-40-54

20/21.04 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76/721-18-88 

21/22.04 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

22/23.04 „Nowa” ul. Reymonta 2, tel.76/722-52-66

23/24.04 „Apteka na Zdrowie” ul. Górnicza 1A, tel. 76/854-00-15

24/25.04 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

25/26.04 „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76/724-87-87

26/27.04 „Farmed” ul. Złotoryjska16/18, tel. 76/862-08-96

27/28.04 „DRIVE” ul. Wrocławska 155, tel. 76/723-15-79

28/29.04 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76/721-35-65

29/30.04 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76/722-16-00

30.04/01.05 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76/724-43-36

01/02.05 „Cefarm” ul. Izerska 35, tel. 76/856-47-87

02/03.05 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 76/712-52-56

03/04.05 „dr Zdrowie” al. Piłsudskiego 84, tel. 76/855-37-87

04/05.05 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

05/06.05 „Remedium” ul. Radosna 48, tel. 76/854-72-51

06/07.05 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

07/08.05 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D, tel. 76/856-47-96

08/09.05 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

09/10.05 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1, tel. 76/856-02-73

10/11.05 „DGA-2” ul. Iwaszkiewicza 1, tel. 76/855-30-12

11/12.05 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

12/13.05 „Pod Różą” ul. Przybosia 5, tel. 76/722-52-59

13/14.05 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14, tel. 76/723-36-39

14/15.05 „dr Zdrowie” al. Piłsudskiego 84, tel. 76/855-37-87

15/16.05 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30, tel. 76/862-01-10

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 12 318) – 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

Jak być aktywnym

Polka to nasza idolka

Od 1 kwietnia do końca listopada br. wszyscy chętni legniccy seniorzy 
mogą brać udział w zajęciach rekreacyjnych na basenie i gimnastyce 

w wodzie z elementami nauki pływania. 
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki (godz. 10.30), wtorki (godz. 

11.30), środy (godz. 18.00) i soboty (godz. 14.00). Miejsce spotkań to ba-
sen Bąbelek przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy. Uczestnicy ponoszą tylko 
koszt wstępu na basen. Wodną gimnastykę prowadzi wykwali� kowana 
kadra instruktorska z Klubu Trójka. 

Druga propozycja senioralnej aktywności rekreacyjnej to zajęcia Nor-
dic Walking, połączone z gimnastyką ogólnorozwojową na świeżym po-
wietrzu. Odbywać się będą w soboty o godzinie 9.00 w parku Miejskim. 
Zbiórka przy Tetrze Letnim. Marsze prowadzi licencjonowany instruktor. 
Zajęcia są bezpłatne.

Dla wszystkich uczestników tego projektu w czerwcu przygotowana 
zostanie plenerowa impreza integracyjna. Spotkanie podsumowujące 
zaplanowano w listopadzie na basenie Bąbelek.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 
606 311 995. Osoba do kontaktu to pani Joanna Stenzel-Chomiak – ko-
ordynator projektu. Wszyscy uczestnicy wypełniają deklarację udziału 
w projekcie. 

Kolejna młoda bohaterka ze Szkoły Podstawowej nr 2

seniorem?

której uhonorowano małą bohaterkę.
Był czwartek 27 marca, około godz. 2 

gradzały swoją koleżankę burzą oklasków. 
W  uroczystości uczestniczyli m.in. zastęp-

ca prezydenta Legnicy Dorota Purgal, 
komendant PSP w  Legnicy Adam 

Konieczny, dyrektor legnickiego 
Pogotowia Ratunkowego Andrzej 
Hap i dyrektorka Wojewódzkiego 

Szpitala Specjalistycznego w  Le-
gnicy Krystyna Barcik. 

- Gratuluję mamie postawy córki – po-
wiedziała Dorota Purgal. – To odpowiednie 
wychowanie spowodowało, że dziewczyn-

bohaterką. Możesz być wzorem nie tylko dla 

Serdecznie Ci gratuluję, a Twoim rodzicom 
i nauczycielom przekazuję słowa uznania za 
mądre i odpowiedzialne wychowanie.

Komendant Adam Konieczny przypo-
mniał, że miesiąc temu nagrodzona została 
Esterka. – Cieszę się, że dzieci w sytuacjach 
zagrożenia wiedzą, jak się zachować i  re-
agują z  zimną krwią – mówił komendant. 
– Ważne jest także, że bardzo dobrze za-
działał system powiadamiania ratunkowe-
go. Będziemy pracować, by takich zdarzeń 

W  obu przypadkach - na ratunek sio-
strze Esterki i  mamie Poli przyjechał ten 
sam zastęp strażaków. W tym również jest 

- Ta szkoła jest kuźnią talentów ratowniczych 
- podkreślił Andrzej Hap, wręczając Poli tytuł 

Mama dziewczynki była bardzo wzruszona 
i dumna ze swojej córki. – Jestem szczęśliwa, że 
wszystko dobrze się skończyło – mówiła pani 
Agnieszka. – Takie postawy trzeba wpajać dzie-
ciom. Trzeba też pamiętać, że takie wydarzenia 
odciskają się na psychice. Moja córka nadal 
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odciskają się na psychice. Moja córka nadal 



MAJÓWKA 2014

1 maja 
  godz. 10.00

Piknik SiatkarskiPiknik Siatkarski • boiska treningowe w Parku Miejskim, org. OSiR

  godz. 14.00

Majówka Europejska • Piknik muzyczny Majówka Europejska • Piknik muzyczny 
od godz. 14.00
wystąpią: wykonawcy z Młodzieżowego Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca LEGNICA, wykonawcy z Młodzieżowego Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca LEGNICA, wykonawcy z Młodzieżowego Centrum Kultury, Zespół Pieśni i Tańca LEGNICA, 
Studio Artystyczne FAME, NIE ZATRZYMASZ FLOW (rap), !STRUKTURA! (pop-rock)Studio Artystyczne FAME, NIE ZATRZYMASZ FLOW (rap), !STRUKTURA! (pop-rock)Studio Artystyczne FAME, NIE ZATRZYMASZ FLOW (rap), !STRUKTURA! (pop-rock)
godz. 17.20
Nicola Palladini CIAO CIAO BAMBINA (włoski spektakl muzyczny) (włoski spektakl muzyczny) • Muszla Koncertowa, Park Miejski, org. LCKMuszla Koncertowa, Park Miejski, org. LCK

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
  godz. 12.00-15.00

Piknik „Majowa Familiada” (Zabawy i gry - bule, frisbee, piłka plażowa, badminton(Zabawy i gry - bule, frisbee, piłka plażowa, badminton) • Park Miejski, org. LCK

  godz. 16.00-19.00

„Dawnej Legnicy Czar” 
W programie: plener malarski, koncert muzyki klasycznej, walc w wykonaniu seniorów, W programie: plener malarski, koncert muzyki klasycznej, walc w wykonaniu seniorów, 
piosenki z lat 20-tych, konkursy • Kozi Staw, Restauracja „Wenecja”, org. LCK

  godz. 17.00

• Parada Flag

• Otwarcie wieży widokowej Kościoła Marii Panny (zwiedzanie wieży co 30 minut, (zwiedzanie wieży co 30 minut, 
grupy ok. 15 osobowe) • ul. NMP,  kościół Marii Panny, org. LCK, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy kościół Marii Panny, org. LCK, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Legnicy

  godz. 17.30

Spektakl Teatru „Avatar” - „Z  mroku” • plac Mariacki, org. LCK

3 maja
Święto Konstytucji 3 Maja
  godz. 11.00 

Rajd rowerowy „Śladami smaków Czyngis Chana”
(trasa: Legnica - Bartoszów - Gniewomierz - Raczkowa) org. OSiR

  godz. 11.00-17.00

20. Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotego Lwa”20. Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotego Lwa”
Turniej Punktowy • Hala widowiskowo-sportowa OSIR, ul. Lotnicza, org. LCK  Hala widowiskowo-sportowa OSIR, ul. Lotnicza, org. LCK 

4 maja
  godz. 16.00

20. Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotego Lwa”20. Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego „O Złotego Lwa”
Turniej Drużynowy oraz GALA • Turniej Drużynowy oraz GALA • W specjalnym pokazie zatańczą Janja Lesar, Krzysztof Hulboj i Jan Kliment

4-9 maja
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
MPK, Centrum Kształcenia Praktycznego, Środowiskowe Centrum Integracyjno-Profilaktyczne, 
Świetlica Terapeutyczna Nr 1


