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Czas matur 

W tym roku egzamin maturalny trwa od 5 do 30 maja. W Legni-
cy przystąpiło do niego 1.267 absolwentów szkół ponadgimnazjal-
nych. Największy odsetek zdających (64 proc.) stanowią absolwenci 

9 liceów ogólnokształcących (817 osób). 
Uczniowie kończący 11 średnich szkół 
technicznych to grupa 431 osób (34 
proc.). W Centrum Kształcenia Zawodo-
wego i  Ustawicznego maturę zdaje 19 
abiturientów liceum pro� lowanego oraz 
17 z  Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych. Ponadto wśród maturzystów 
są 52 osoby z  dwóch niepublicznych 
ogólniaków – Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego (PWSZ) i  Katolic-
kiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
św. Franciszka z Asyżu. 

Maturzyści zdają egzaminy na poziomie podstawowym lub roz-
szerzonym. Wszyscy przystępują do sprawdzianów z przedmiotów 
obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki i  języka ob-
cego. Każdy zdający może również przystąpić do egzaminu matu-
ralnego z  przedmiotów dodatkowych. Maturzyści poznają wyniki 
egzaminów pisemnych pod koniec czerwca.  

 
Kolejne 59 mieszkań dla legnickich rodzin

Klucze do 59 mieszkań otrzymują legniczanie w wyremonto-
wanym przez TBS Kamienna Góra dawnym koszarowcu przy ul. 
K. Makuszyńskiego. Nowy budynek, wraz z wyremontowanymi tu 

w poprzednich latach obiektami, two-
rzy piękne, położone w malowniczym 
otoczeniu zieleni osiedle. 

TBS Kamienna Góra, którego udzia-
łowcem jest gmina Legnica, oddaje loka-
torom ostatni już w dawnym kompleksie 
wojskowym budynek. Zaadaptowano 
w nim 32 mieszkania – jednopokojowe, 
24 – dwupokojowe 3 – trzypokojowe 
i  dwa lokale użytkowe. Łączna po-
wierzchnia nowych mieszkań wynosi 
blisko 2.500 m2.

Jak informuje prezes TBS Kamien-
na Góra, Władysław Niemas, trwają odbiory mieszkań. Wszystkie 
lokale przekazane zostaną lokatorom jeszcze w  maju. Dotych-
czas TBS zbudował w  Legnicy ponad 400 lokali mieszkalnych 
w budynkach przekazanych na ten cel przez miasto.  

 
Hołd żydowskim powstańcom 
z Getta Warszawskiego

24 kwietnia z okazji 71. rocznicy wybuchu powstania w Getcie 
Warszawskim odbyła się uroczystość zapalenia zniczy i  złożenia 

kwiatów pod obeliskiem przy ul. Cmen-
tarnej w  Legnicy, upamiętniającym 
powstańczy zryw żydowskich bojowni-
ków z 1943 roku.

Modlitwę za poległych zmówił Ja-
mes Nollet, Żyd z USA, który osiedlił się 
pod Legnicą. W  uroczystościach rocz-
nicowych wzięli udział przedstawiciele 
gminy żydowskiej, władz miasta z pre-
zydentem Tadeuszem Krzakowskim, 
mniejszości narodowych, a także harce-
rze i mieszkańcy. 

W tym roku uroczystości rocznicowe 
odbyły się po raz pierwszy przy ul. Cmentarnej, na skwerze przed 
Cmentarzem Żydowskim. Obelisk upamiętniający powstańczy 
zryw został bowiem w porozumieniu z gminą żydowską przenie-
siony w to miejsce. 

Za nami weekend patriotyczno-grillowy. Na różne sposoby ob-
chodziliśmy, często z daleka i szerokim łukiem, Święto Pracy, dzie-
sięciolecie obecności w Unii Europejskiej, Dzień Flagi i Święto Kon-
stytucji. Pogoda dopisała średnio. Patriotyczne nastroje podobnie. 
Na mojej ulicy doliczyłem się ledwie sześciu wywieszonych � ag. 
Ale z balkonów snuł się dymek z zapachem pieczonej kiełbasy. 

- Psze pana, a co to jest ta unia? - zapytał mnie znajomy grillujący 
gimnazjalista. 

- To taki związek ludzi, w którym każdemu jest dobrze – odpar-
łem, starając się wiarygodnie i dojrzale zakończyć rozmowę. 

- Taki, jak małżeństwo? – nie ustępował małolat. – Wszyscy to 
robią i każdy narzeka? Bo z pracowaniem, psze pana, też tak jest. 
Wszyscy chcą pracować i wszyscy narzekają na pracę.

Co za bezczelny gówniarz, pomyślałem. Daje mi wykładnię świę-
ta pracy i istoty unijnej wspólnoty.

Przed nami eurowybory. Jedni kandydaci prześcigają się w obiet-
nicach, czego to w Brukseli nie załatwią dla swych lokalnych współ-
braci. Inni przeciwnie – jak sprytnie i  skutecznie załatwią całą tę 
brukselkę. Im bardziej eurokrytyczni, tym bardziej €uro – pazerni. 
Bryluje prawica i drobnica. Konrad Wallenrod by im pogratulował 

szacunku dla wartości. Wykończyć eurozakon od środka. I  to za 
jego własną, grubą kasę. Bezcenne. 

W 2003 roku legniczanie poparli naszą europejską przyszłość w 85 
proc. Chcieliśmy do Unii i opłaciło się. Miastu i przedsiębiorstwom 
w ciągu dziesięciu lat przybyło materialnej cywilizacji za ponad 330 
milionów. Ponad 160 milionów pochodziło z Unii. Mogło być wię-
cej, gdyby nie polityczni szafarze z województwa, co to nie chcieli 
dawać do� nansowania na przykład na ich zdaniem „złote klamki” 
w legnickiej Akademii Rycerskiej. 

Ilu z nas dzisiaj pamięta, że unijne środki pozwoliły miastu zbudo-
wać np.: obwodnicę zachodnią, przebudować ulice Najświętszej Marii 
Panny, Grabskiego, Gniewomierską – by mogła być początkiem ob-
wodnicy południowo-wschodniej, Myrka, Libana, Bydgoską, odnowić 
i ucywilizować cały rejon ulic Pobożnego i Chrobrego, unowocześnić 
tabor MPK, stworzyć zapewniający bezpieczeństwo monitoring wizyj-
ny, zmodernizować bazę szkolnictwa zawodowego, budować inteli-
gentny system zarządzania ruchem, sortownię odpadów czy kończyć 
obejmujący całe miasto system kanalizacji? 

Warto było wybrać dla nas Europę. Dzisiaj również. 
Arkadiusz Rodak

Drodzy legniczanie!
W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy Legnicki Budżet Obywatel-

ski. Jest to przedsięwzięcie, w którym sami mieszkańcy proponują do 
wykonania inwestycje uznawane przez lokalne społeczności za naj-
bardziej oczekiwane i potrzebne. Są już wymierne efekty pierwszej 
edycji LBO. Zadania wkroczyły w fazę konkretnej realizacji. Wszystko 
to jest możliwe za sprawą kreatywności, społecznego zaangażowa-
nia i wspólnej pracy bardzo wielu mieszkańców. Dziękuję za twórcze 
włączenie się w tę ideę. Zgłoszono blisko 100 projektów. Głosowało 
ponad 6 tysięcy legniczan, którzy wybrali 15 zadań. W projekt zaan-
gażowało się blisko 10 tysięcy osób.

Zgodnie z  zapowiedzią, ogłaszam drugą edycję Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczyna się nabór nowych projek-
tów. Zgłosić je może każdy dorosły mieszkaniec Legnicy. Teraz 
znowu ruch po Państwa stronie. Czas na rozmowy w  rodzinach, 
wspólnotach i środowiskach sąsiedzkich.

W  maju ruszamy z  szeroką kampanią informacyjną. Następnie 
w każdym z dziesięciu obszarów miasta społeczni inicjatorzy przygo-

towywać będą propozycje zadań, które poparte akceptacją współ-
mieszkańców, tra� ą do wery� kacji oraz oceny technicznej i meryto-
rycznej. Kolejnym krokiem będzie głosowanie. Uwzględniając różne 
Państwa wnioski w sprawie LBO, wziąłem pod uwagę również te do-
tyczące głosowania. Będzie można wybierać projekty z całego miasta, 
albo - tradycyjnie przy urnie w dowolnym punkcie głosowania, albo 
przez internet. Każdy głosuje jeden raz, ale może swoje pięć punktów 
rozdysponować na jedną lub kilka wybranych przez siebie inwestycji. 
Procedurę zakończymy wpisaniem wybranych w głosowaniu zadań 
do projektu budżetu miasta na rok 2015. 

Zachęcam i  zapraszam Państwa do aktywnego udziału w  nowej 
edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. Serdecznie pozdrawiam. 

Tadeusz Krzakowski

   
Prezydent Legnicy

Tadeusz Krzakowski

   
Prezydent Legnicy
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Prezes Zarządu Legnickiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i  Kanalizacji SA 

Zbigniew Mróz podpisał (23 kwietnia br.) 
umowę z  � rmą AWBUD SA – reprezen-
towaną przez Prezesa Zarządu Michała 
Wuczyńskiego, która wykonywać będzie 
inwestycję pn. „Budowa suszarni osadów 
ściekowych w  Legnicy” w  ramach projek-
tu „Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w aglomeracji Legnica”. Zadanie 
kosztować będzie 17.181.764,96 zł, z czego 
47,5 proc. stanowi do� nansowanie z  Unii 
Europejskiej. 

Prace przy rozpoczynają się w  maju, 
a potrwają ok. 15 miesięcy. Suszarnia zloka-
lizowana jest na terenie oczyszczalni ście-
ków przy ul. Spokojnej. Po zrealizowaniu 
projektu będzie możliwe przetwarzanie 
osadów ściekowych tak, by mogły służyć 

jako paliwo w  cementowni. Inwestycja 
doskonale wpisuje się w  proekologiczną 
politykę miasta, wielokrotnie już nagradza-
nego za osiągnięcia na tym polu krajowym 
tytułem „Gminy Przyjaznej Środowisku”. 

Nowoczesna suszarnia pozwoli też wy-
pełnić unijną normę, zgodnie z którą od 1 
stycznia 2016 roku odpady z  oczyszczalni 
ścieków powinny być w pełni utylizowane. 
W  konsekwencji efektem działania nowej 
instalacji będzie znacząca poprawa stanu 
środowiska naturalnego, a co za tym idzie 
- jakości życia mieszkańców.

Zadanie współ� nansowane jest przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w  ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko.

Rozpoczyna się budowa
Zgodnie z proekologiczną polityką miasta

suszarni osadów ściekowych

Segregujemy skuteczniej i ekologiczniej

Trwa rozruch nowoczesnej

Już niebawem rozpocznie pracę najnowo-
cześniejsza w  regionie sortownia odpadów, 
która została zbudowana na terenie Regio-
nalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych w Legnicy, przy ul. Rzeszotarskiej. 
Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł. Dzięki niej 
powstaną też nowe miejsca pracy. 

- Obecnie trwa rozruch urządzeń – wyja-
śnia Józef Wasinkiewicz, prezes Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. – 
Pod koniec maja sortownia ruszy pełną parą. 

Zbudowany obiekt ma powierzchnię 
ponad 2,5 tys. m2. W tej olbrzymiej hali za-
montowane są prasy, które zgniatają z siłą 85 
ton kartony i  inną makulaturę w bele o wa-
dze ponad 600 kg. Sercem sortowni jest po-
mieszczenie, w którym pracownicy będą se-
gregowali odpady surowcowe, jak np. szkło, 
tworzywa plastikowe czy właśnie makulatu-

ra. Pomieszczenie to jest klimatyzowane i wy-
posażone w czujniki do wykrywania gazów. 
Rocznie instalacja może przerobić ponad 10 
tys. ton odpadów, pracując na jednej zmianie. 
Potencjalnie ilość ta może być dwukrotnie 
większa. Odpady, które tra� ą do sortowni, 
będą rozdzielane na surowce wtórne, jak np. 
szkło, papier, tektura czy tworzywa sztuczne. 
Tak wyselekcjonowane przeznaczone zosta-
ną na sprzedaż. 

Proces segregacji będzie w  znacznym 
stopniu zautomatyzowany, ale m.in. do 
obsługi urządzeń potrzebni są pracowni-
cy. Dzięki sortowni mniej odpadów tra�  na 
składowisko. Kolejna korzyść z  inwestycji 
to uzyskanie przez gminę odpowiednich 
poziomów recyklingu, zgodnie z normami 
unijnymi, których niedotrzymanie grozi 
karami. 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej, które jest właścicielem składowiska 
przy ul. Rzeszotarskiej, od lat inwestuje znaczne 
środki w  nowoczesne technologie i  sprzęt, by 
sprostać najwyższym normom ochrony środo-
wiska oraz krajowym i europejskim standardom 
gospodarki odpadami. Dzięki temu składowisko 
stało się jednym z najnowocześniejszych nie tyl-
ko w regionie. Na realizację tego projektu LPGK 
zdobyło 4 mln 740 tys. zł unijnej dotacji. Koszt 
całej inwestycji wynosi 9 mln 170 tys. zł. 

INWESTYCJE

Jaworzyńska 
Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Jawo-

rzyńskiej (od ul. Skarbka do Szkolnej) trwają 
obecnie prace związane z  przebudową ka-
nalizacji. To skomplikowana operacja, bo 
wymieniany jest stary, podziemny rurociąg 
o  średnicy 1,2 metra. Nowa rura, obecnie 
układana, musi zostać połączona ze stu-
dzienkami. To wymaga szczególnej precyzji. 

Sprawę komplikują dodatkowo przebie-
gające w  rejonie wykopu przewody tele-
komunikacyjne. By podczas kładzenia na-

wierzchni nie zostały one uszkodzone, będą 
obudowane betonową osłoną. Usuwane są 
też zbędne, zniszczone instalacje. Na tym od-
cinku ul. Jaworzyńskiej zamontowane będą 
też dwa hydranty przeciwpożarowe, które 
zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców. 

W  obrębie przebudowywanego skrzyżowa-
nia wymienione zostaną krawężniki i  płyty 
chodnikowe. Te prace poprowadzi się poza 
godzinami szczytu komunikacyjnego, by 
były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Z kolei na poszerzanym odcinku ul. Grab-
skiego (od Jaworzyńskiej do Wojska Polskie-
go), który jest kolejnym etapem budowy 
zbiorczej drogi południowej, realizowanej 
w  ramach przebudowy ul. Jaworzyńskiej, 
prowadzone są także prace związane z kana-
lizacją deszczową i jej przyłączami do budyn-
ków. Usuwa się kolizje z sieciami energetycz-
nymi i teleinformatycznymi. 

Całość inwestycji obejmuje przebudo-
wę 2,5 kilometra ul. Jaworzyńskiej na od-
cinku od ul. Skarbka do Borsuczej, czyli do 
obwodnicy zachodniej, a także fragmentu 
ul. Grabskiego (ok. 260 m).

- roboty na powierzchni i pod ziemią

Co nowego 

Przebudowa ulic Witelona i  Skarbka 
przebiega zgodnie z planem. Prace obec-
nie trwają na wyłączonej z  ruchu jezdni 
północnej. Ekipy budowlane koncentru-
ją się na regulacji krawężników i  innych 
urządzeń, naprawie studzienek i  układa-
niu ścieków przy krawężnikach. 

Wyłączenie z  ruchu jezdni północ-
nej jest okazją do przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych na kładce dla pieszych 
nad ulicą Witelona. Wykonuje je � rma 
Pol–Drog, która związana jest z Zarządem 
Dróg Miejskich umową na bieżące utrzy-
manie i konserwację kładek. 

Podczas prac na ulicy Skarbka odko-
pany został kanał wyłożony cegłami. Nie 
wiadomo, jaka była jego pierwotna funk-
cja. Nie był też ujęty na żadnych mapach 
czy planach. Wiadomo, że kanał przebie-
ga pod jezdnią, ale trudno ustalić, gdzie 
zmierza, bo jest częściowo zasypany. 
Legnicki konserwator zabytków Leszek 
Dobrzyniecki uznał, że ta podziemna bu-
dowla nie jest zabytkiem archeologicz-
nym, ale ma historyczny charakter i z tego 
powodu powinna zostać zachowana. 

Jak wyjaśnia Andrzej Szymkowiak, dy-
rektor Zarządu Dróg Miejskich, wejście do 
kanału zostanie zabezpieczone i  odpo-
wiednio przykryte. On sam nie będzie jed-
nak zasypany. To odkrycie nie spowoduje 
żadnych opóźnień w pracy przy przebu-
dowie ulic Witelona i Skarbka. 

Zakres robót obejmuje wymianę na-
wierzchni jezdni. Rozbudowana zostanie 
zatoka autobusowa przy ul. Skarbka (po 
stronie południowej, od ul. Mickiewicza), 
zmodernizowana natomiast - zatoka przy 
ul. Witelona (obok byłej szkoły medycz-
nej). Z kolei nieczynny już przystanek przy 
ul. Witelona (od strony al. Orła Białego) 
będzie zlikwidowany. W ramach tej inwe-
stycji zamontowane będą także bariery 
energochłonne na pasie rozdzielającym 
jezdnie, ułożona zostanie kanalizacja tele-
techniczna oraz uregulowane urządzenia 
sieciowe. Przewidziany umową koszt tej 
inwestycji to ok. 2,6 mln zł.

Czas na przebudowę alei Orła Białego
Rozstrzygnięty został już przetarg na prze-

budowę al. Orła Białego w  ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytko-
wego parku Miejskiego w Legnicy”. Spośród 
4 ofert wybrano najkorzystniejszą � nansowo 
dla miasta propozycję jednej z lokalnych � rm, 
która zrealizuje inwestycję za ok. 3 mln 170 tys. 
zł brutto. Przebudowa prowadzona będzie 
w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy odcinka 
od ul. Powstańców Śląskich do al. Białej, dru-
gi – od al. Białej do al. Zygmunta Krasińskiego. 

Zakres prac obejmuje m.in.:
• nadanie ciągom pieszo-jezdnym i  ścieżce 

rowerowej nawierzchni ze szlachetnej kostki 
betonowej o łącznej powierzchni ok. 13.600 m2,

• zainstalowanie kilkudziesięciu ławek i ko-
szy na śmieci, a także stojaków na rowery,

• budowę kanalizacji teletechnicznej 
LEGMAN,

• kanalizację deszczową, przyłącza wody 
i  budowę ulicznych zdrojów umożliwiają-
cych dostęp do wody pitnej.

Pierwszy etap zadania na głównej par-
kowej alei ma być wykonany do końca 
czerwca bieżącego roku. Drugi od jesieni 
2014 do wiosny roku 2015. W  kontekście 
tej parkowej inwestycji warto dodać, że 
właśnie rozpoczęła się też przebudowa 
i  modernizacja oświetlenia całej alei Orła 
Białego.

sortowni odpadów

i Skarbka?
na Witelona
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Inauguracja sezonu wypadła okazale. Po-
goda dopisała. Było jak na rodzinnym pik-

niku. Pani Magda przybyła z mężem i dwój-
ką nastoletnich dzieci. – Nie zwiedzaliśmy 
jeszcze wież – mówiła. – Dla dzieci to jest 
wielka frajda. 

Po zamkowym dziedzińcu paradowały 
panie w pięknych strojach z epoki. Pokaz śre-
dniowiecznych tańców przygotowały człon-
kinie Stowarzyszenia Kobiety Europy. Było 
też coś dla podniebienia. Zamkowych gości 
dokarmiano kaszą z omastą, czyli tradycyjną 
potrawą z zamierzchłych wieków. 

Rozpoczęło się mozolne wejście na zam-
kowe wyżyny. – Aby wspiąć się na taras wido-
kowy wieży św. Piotra, do pokonania są 232 
schodki – wylicza przewodnik Konrad Byś. 
– Jest to dosyć trudne, ale wszyscy to wytrzy-
mują. Miałem w grupie zwiedzających nawet 
80-letnie emerytki. Cały wysiłek wynagradza-
ją niesamowite widoki.

Do Zielonej komnaty w  wieży św. Ja-
dwigi prowadzi sto schodków, 

czyli wejście jest łatwiejsze. 
Turysta zwiedzający obie 

wieże w  sumie po-
konuje ponad 300 

stopni. To niewiele 
w  porównaniu 

z przewod-
nikiem, 

który w  ciągu dnia oprowadza nawet 6 
grup, wchodząc i schodząc.

- To była piękna wycieczka – cieszył się po 
półtoragodzinnym zwiedzaniu zamkowych 
atrakcji Andrzej Wróbel. – Mieszkam w Legni-
cy ponad pół wieku i dopiero teraz wszedłem 
na wieże. W  naszym mieście zawsze można 
odkryć coś nowego i ciekawego.

Legnica może zasłynąć z  pięknych wież. 
Kolejna, w kościele mariackim, była po wielu 
latach udostępniona zwiedzającym 2 maja. 

Wieża św. Jadwigi należy do 
miasta. Słynie z  Zielonej kom-

naty, w której znajdują się uni-
katowe polichromie z  XVI w. 
Jej renowacja rozpoczęła się 
w  2011 r. Całość kosztowa-
ła około 1 mln 250 tys. zł. 
Przedsięwzięcie uzyskało 
do� nansowanie od Mini-
stra Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego w wysokości 
350 tys. zł. Kolejne 330 ty-
sięcy pochodziło z samo-
rządu województwa. 
Pozostałe koszty s� nan-

sowało miasto ze 
swego budżetu.

Wieża św. Piotra, w drugiej części zam-
ku, znajduje się w  administracji Samorzą-
dowego Centrum Kształcenia Zawodowe-
go i Ustawicznego w Legnicy. Posiada pięć 
komór. Panorama roztaczająca się z tarasu 
widokowego sięga w  pogodne dni aż po 
szczyty Karkonoszy.

Wieże Zamku Piastowskiego już otwarte

Zwiedzanie zamku, czyli dziedziń-
ca, wieży św. Jadwigi i wieży św. 
Piotra oraz pawilonu z reliktami 
Kaplicy Romańskiej jest bezpłatne 
i odbywa się po okazaniu dar-
mowej wejściówki z określeniem 
godziny początku zwiedzania. 
Wydawana jest ona w punkcie bi-
letowym przy pawilonie z relikta-
mi kaplicy. Rezerwacja wejściówek 
odbywa się telefonicznie pod nu-
merem (76) 862 49 49 w godzinach 
od 09.00 do 17.00, od poniedziałku 
do soboty. Rezerwacji dokonać 
można najpóźniej w przeddzień 
planowanego terminu zwiedzania. 

TURYSTYKA

 ■ Rozpoczął się nowy sezon turystyczny w legnickim Zamku Piastowskim. Udostępnione zostały zwiedzającym wieże 
św. Jadwigi i św. Piotra. Każdy z nich ma do pokonania ponad trzysta stopni. Wspinaczce towarzyszą jednak niezapo-
mniane wrażenia.

godziny początku zwiedzania. 
Wydawana jest ona w punkcie bi-
letowym przy pawilonie z relikta-
mi kaplicy. Rezerwacja wejściówek 
odbywa się telefonicznie pod nu-
merem (76) 862 49 49 w godzinach 
od 09.00 do 17.00, od poniedziałku 
do soboty. Rezerwacji dokonać 
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Przewodnik wyborcy (cd.)

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w  niedzielę, 25 maja 2014 r. Do głosowania w  nich uprawnionych jest 81.116 
mieszkańców Legnicy. Nasze miasto wchodzi w skład Okręgu Wyborczego nr 12, który obejmuje województwo dolnośląskie i opolskie.  
Z wyborami zbiega się jubileusz 10-lecia naszej obecności w Unii Europejskiej. Przypomnijmy zatem, że w dwudniowym referendum 
przedakcesyjnym z 7 i 8 czerwca 2003 roku wzięło udział 50.570 legniczan. Frekwencja wyniosła 61,1 proc. i była wyższa zarówno od 
średniej dolnośląskiej, jak i krajowej. Za przystąpieniem Polski do UE opowiedziało się blisko 85 proc. głosujących mieszkańców miasta. 

EUROWYBORY

Kandydatów do pracy w  obwodowych komisjach wyborczych zgłosiły wszystkie uprawnione do tego 
w Legnicy komitety wyborcze. Były to według kolejności zgłoszeń: Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Le-
wicy Demokratycznej – Unia Pracy (49 osób), Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch (49 osób), 
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina (35 osób), Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludo-
we (49 osób), Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin Mikke (48 osób), Komitet Wyborczy Solidarna 
Polska Zbigniewa Ziobro (49 osób), Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (47 osób), Komitet Wyborczy 
Platforma Obywatelska (46 osób) oraz Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy (1 osoba).

Ogółem zgłoszono i przyjęto (po wery� kacji danych dotyczących � gurowania w stałym rejestrze wyborców 
gminy Legnicy) 422 osoby do 49 obwodowych komisji wyborczych, w tym 373 osoby zgłoszone przez komitety 
wyborcze i 49 osób wskazanych, zgodnie z ustawą Kodeks wyborczy, przez prezydenta Legnicy spośród pracow-
ników samorządowych gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych.

Najstarsi członkowie komisji mają po 82 lata (2 osoby), najmłodsi - 18 lat (4 osoby). Ponad połowę członków 
komisji stanowią osoby urodzone w latach 80. i 90.

Komisje w stałych obwodach głosowania mogły liczyć od 7 do 9 osób, a w odrębnych od 5 do 7 osób. 
W maksymalnym składzie ustawowym pracować będzie 36 komisji (po 9 osób), pozostałe w składzie 8 osób 
(10 komisji) i 7 osób (1 komisja). W obwodach odrębnych jedna komisja liczy 6 osób, a druga 5.

Ważne komunikaty
 ▶ Wyborcy niepełnosprawni będą mogli w dniu wyborów (25 maja 2014 r.) skorzystać z bezpłatnego 

transportu, dzwoniąc w godzinach od 7.00 do 18.00 pod następujący numer w Urzędzie Miasta Legnicy: 
76 72 12 100. Tego dnia pełniony będzie całodzienny dyżur telefoniczny. 

 ▶ Wyborca wpisany do rejestru wyborców, przebywający czasowo poza miejscem wpisania do 
rejestru, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek 
o dopisanie do spisu wyborców – w Urzędzie Miasta Legnicy (Wydział Spraw Obywatelskich, Akademia 
Rycerska, pok. nr 6, ul. Chojnowska 2), w którym czasowo przebywa – najpóźniej do 20 maja 2014 r. 

 ▶ Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać w Urzędzie 
Miasta Legnicy zaświadczenie o prawie do głosowania, z którym można głosować w dowolnym obwodzie 
głosowania w Polsce lub za granicą – najpóźniej do 23 maja. Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie 
Miasta Legnicy (Wydział Spraw Obywatelskich, Akademia Rycerska, pok. nr 6, ul. Chojnowska 2).

Zainteresowani mogą się zapoznać ze składami poszczególnych komisji na stronie Urzędu Miasta www.legnica.eu 
oraz w BIP. W sprawie dodatkowych informacji wyborczych można zgłaszać się do Wydziału Spraw Obywatelskich 
UM (ul. Chojnowska 2, Akademia Rycerska), tel. 76 72 12 274.
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Wielka majówka legniczan

Koncertowo

Tłumy legniczan świetnie bawiły się 
w  parku Miejskim podczas pierwszego 
dnia majówki. Przyszły całe rodziny. Wszy-
scy mieli w czym wybierać. Na muszli kon-
certowej można było podziwiać występy 
legnickich młodych artystów: z  Młodzie-

żowego Centrum Kultu-

ry, Zespołu Pieśni i Tańca „Legnica”, Studia 
Artystycznego „Fame”, oraz zespołów Nie 
Zatrzymasz Folow i  !Struktura!. Na koniec 
wystąpił Nicola Palladini z włoskim spekta-
klem muzycznym „Ciao, ciao bambina”. 

W parku były też inne atrakcje: stanowi-
ska do zabaw dla dzieci, stragany z  napo-
jami, jedzeniem, balonikami. Każdy mógł 

wypocząć i miło spędzić czas. - Dzisiaj 
z żoną wyszliśmy do parku, by święto-
wać 1 Maja, czyli Święto Pracy – mó-
wił legniczanin Jerzy Porowski. – Jest 
pięknie, bo ludzie przyszli tu sponta-
nicznie. Świetnie się bawimy. 

- Cieszę się ze spotkania tak wielu 
legniczan – powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – W  tym mie-
siącu czekają nas jeszcze inne atrak-
cyjne wydarzenia. 

Biało-czerwono, rekreacyjnie 
i sentymentalnie

Mimo niesprzyjającej aury 
legniczanie licznie posta-
nowili 2 maja, w  Dniu Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamanifestować swoją pa-
triotyczną postawę. Barwny 
pochód z  prezydentem Tade-
uszem Krzakowskim wyruszył 

spod Galerii Satyrykonu. Było kolo-
rowo, widowiskowo i rytmicznie. Oczywi-
ście główny akcent stanowiła nasza � aga 
biało-czerwona. W  paradzie maszerowali 
szczudlarze w narodowych barwach, bęb-
niarze, którzy wybijali wspaniałe rytmy 
i oczywiście mieszkańcy. Jednym z uczest-
ników manifestacji był Piotr Kozłowski 
wraz z nastoletnią córką Lilią.

- Bardzo ważne jest, by dzieciom wpajać 
wartości patriotyczne już od najmłodszych 
lat – mówił pan Piotr. – Oczywiście, zawsze 

wywieszam naszą � agę w  święta narodo-
we. A  taki pochód jest dla nas wydarze-
niem, w którym trzeba wziąć udział. 

Przed kościołem mariackim odbyła się 
kolejna odsłona uroczystości i  to bardzo 
atrakcyjna. Odegrany został „Mazurek Dą-

browskiego”, a  wszyscy uczestnicy otrzy-
mali miniaturki � agi. Prezydent wciągnął 
biało-czerwony sztandar na maszt. 

- To święto jest bardzo ważnym dla Po-
laków wydarzeniem, uczy patriotyzmu – 
powiedział Tadeusz Krzakowski. – Dziękuję 
wszystkim, którzy uczestniczyli w paradzie. 

Później był konkurs budowania makiet 
wież kościoła mariackiego z  kartonów. 
Następnie można było wejść na otwartą 
po wielu latach jedną z  wież tej świątyni, 
skąd rozpościerają się niezwykłe widoki na 
miasto i okolice. Zwieńczeniem był premie-
rowy spektakl „Z mroku”, który Teatr „Ava-
tar” zaprezentował we wnętrzach kościoła 
ewangelickiego.

 ■ Jak co roku przed Świętem Pracy, Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Świętem Konstytucji 3 Maja gmachy 
użyteczności publicznej i legnickie ulice dekorowane były setkami biało-czerwonych � ag państwowych. Obok 
nich wywieszono � agi miejskie, w barwach biało-niebieskich. Jubileusz 10-lecia naszej obecności w Unii Europej-
skiej podkreślały � agi unijne.

Z kolei w Rynku oglądać można już 
było plenerową wystawę „Legnica 
– 10 lat w  Unii Europejskiej”. Ekspo-
zycja przedstawia głównie inwesty-
cje, jakie miasto zrealizowało w  mi-
nionym dziesięcioleciu z  udziałem 
unijnego do� nansowania. Były to 34 
przedsięwzięcia usprawniające funk-
cjonowanie miasta i  podnoszące po-
ziom życia mieszkańców. Ich wartość 
wyniosła ok. 219 milionów zł, a wyso-
kość pozyskanego unijnego wsparcia 
to prawie 127 milionów. 

Tego dnia nie brakowało także in-
nych atrakcji. Zapewnili je mieszkańcom 
działacze Centrum Seniora przy Legnic-
kim Centrum Kultury. W parku Miejskim 
zorganizowali turniej gry w bule, a w re-
stauracji Wenecja - spotkanie „Dawnej 
Legnicy Czar”. Oklaskiwano recital le-
gnickiej utalentowanej solistki, Magda-
leny Marchewki oraz taneczny pokaz 
walca i  ukwiecanie Koziego Stawu. Po 

raz pierwszy od wielu lat na to miejskie 
jezioro wypłynęły łódki, z których panie 
wrzucały bukiety kwiatów na wodę. 

- Łódki na Kozim Stawie oglądałam 
tylko na starych widokówkach – mówiła 
jedna z  uczestniczek imprezy. – Wspa-
niale, że dawne tradycje powracają. 

Legnicki „Złoty Lew” pozostał w Polsce

W sobotę (3 maja) w hali OSiR przy ul. 
Lotniczej rozpoczął się jubileuszowy, 20. 
Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzy-
skiego o  „Złotego Lwa”. - Poziom był na-
prawdę wysoki - mówił Andrzej Mierzwa, 
sędzia międzynarodowy, utytułowany 
tancerz, członek Światowej Federacji Tańca 
i Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego. To właśnie on powołał do ży-
cia turniej tańca o „Złotego Lwa”, który ob-
chodzi w tym roku 20. urodziny. 

Sobota była dla publiczności bardzo wi-
dowiskowa, ale prawdziwe atrakcje czeka-

ły ją w niedzielę (4 maja). Na parkiecie swój 
kunszt taneczny prezentowały pary z Hisz-
panii, Mołdawii, Ukrainy i Czech oraz aż trzy 
ekipy z naszego kraju. Aplauz publiczności 
wzbudziły również specjalnymi pokazami 
tancerze znani z  telewizyjnego programu 
„Taniec z Gwiazdami” - Janja Lesar, Jan Kli-
ment i Krzysztof Hulboj.

- Legnicki turniej ma od lat bardzo do-
brą renomę wśród tancerzy. Jest cenny 

także dlatego, że to jedyny w Pol-
sce drużynowy turniej między-
państwowy. Dzięki temu tance-
rze mogą zmierzyć się z ekipami 
z innych krajów nie tylko na mi-
strzostwach świata, gdzie stres 
jest ogromny, ale także na przy-
jaznym gruncie, właśnie w  Le-
gnicy - powiedziała Janja Lesar, 
znakomita tancerka. 

Gwiazdy zaprezentowały na 
parkiecie pokaz swoich umie-
jętności. - Przygotowaliśmy dla 
legniczan fragmenty spektaklu, 
w  którym występujemy w  war-
szawskim Teatrze Bu� o, wspólnie 
z Anną Głogowską, Stefano Teraz-
zino i Pauliną Biernat. To spektakl 
o miłości, więc w Legnicy pokazu-
jemy różne jej oblicza - powiedział 
Krzysztof Hulboj.

Drugiego dnia Międzynarodo-
wego Turnieju Tańca Towarzyskie-
go o  „Złotego Lwa”, umiejętności 
taneczne zaprezentowały drużyny 
z Polski, Hiszpanii, Czech, Mołdawii 
i  Ukrainy. Najlepsza okazała się re-
prezentacja Polski. Drugie miejsce 
również zajęli Polacy (z  Górnego 
Śląska), a  trzecie – Ukraińcy. Ko-
lejne miejsca przypadły w udziale: 
Hiszpanom, Polakom z  Dolnego 
Śląska, Czechom i Mołdawianom. 
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form eksponatów oraz zaskakujących aran-
żacji. Nowoczesna biżuteria prezentowana 
była np. na czerwonych zamszowych, „wy-
rastających ze ścian” meblach, drewnianych 
huśtawkach, ściętych konarach drzew, sto-
łowych zastawach, ladach, „porzuconych” 
blatach z  pracowni czy w  kosmicznych 
metalowych bryłach. Były też ekspozycje 

w  monumentalnej czarnej 
„Wieży Babel”, takie 

z których prace 
można było 

wziąć do 
r ę k i 

i  odłożyć w  dowolne miejsce lub takie, 
gdzie uczestnicy wernisażu szukali ich 
w  ciemności na wielkim stosie biżuterii. 
Podczas jednej z wystaw na środku Galerii 
upozorowano przysypanie autentycznego 
lwa stertą ważącej tonę rudy miedzi.  

Biżuteria artystyczna ma mniej więcej 
tyle wspólnego z  tradycyjnymi ozdo-

bami co haute couture z  tym, co nosimy 
na co dzień. Dlatego na wystawach zoba-
czymy niekiedy bardzo oryginalne i zaska-
kujące obiekty, czasem nie nadające się 
do noszenia, a czasem wymagające dużej 
odwagi. Część prezentowanych prac prze-
znaczona jest na sprzedaż i może stanowić 
unikalną ozdobę stroju czy wnętrza. 

Ring i  rodzinna atmosfera to znaki � r-
mowe Festiwalu. Na najgorętszy week-

end SREBRA ściągają liczni goście z Polski 
i zagranicy (którzy zwykle wracają tu rok-
rocznie). Podczas kulminacji Festiwalu, 
kiedy odbywają się wernisaże (w tym roku 
w  dniach 16-17 maja będzie ich aż 20!) 
mają miejsce również kameralne spotka-
nia z artystami, którzy opowiadają o swej 
twórczości, prezentując prace, dyskusje 
panelowe na tematy nie tylko artystycz-
ne, promocje wydawnictw, projekcje � l-

mowe, pokazy mody, warsztaty, akcje pla-
styczne, koncerty i  happeningi. Wówczas 
kamienny ring – symbol Festiwalu spoczy-
wający na płycie Rynku zmienia barwę na 
srebrną, a na starówce pojawiają się srebr-
ne akcenty.  

Otwarcie Festiwalu miało miejsce 22 
kwietnia, a  uroczystą kulminację za-

planowano na 16-17 maja. Prezentacje 
zakończą się dopiero 8 czerwca. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia festiwalowe jest 
darmowy. Wystawy mieszczą się w ścisłym 
centrum miasta, w  Galeriach: Sztuki, Ring, 
Satyrykon, Niello, a także w salach Muzeum 
Miedzi, LCK i w Holu Starego Ratusza (Teatr 
Modrzejewskiej). Warto zobaczyć ekspo-
zycje indywidualne uznanych na świecie 
twórców biżuterii artystycznej z  Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Włoch i Słowacji oraz Polski 
(będzie aż 6 takich prezentacji), biżuteryjne 
dokonania z gdańskiej i łódzkiej ASP, a także 
prace ze złotniczej uczelni w Glasgow oraz 
4 kwartety złotnicze: niemiecko-portugal-
sko-hiszpańsko-słowacki Plateaus Group, 
czeski 4D i dwa rodzime: damski 4 Women 
i męski Au+. Warto wymienić też międzyna-
rodową wystawę z  barcelońskiej galerii La 
Basilica, pokonkursowe ekspozycje Amberif 
Design Award 2014 z  Gdańska i  Prezenta-
cje 2014 z  Warszawy. 35-lecie legnickiego 
SREBRA uświetnią specjalnie na tę okazję 
przygotowane: Birthday Party II, do którego 
zaproszenie przyjęli niemal wszyscy z  po-
nad czterdziestu dotychczasowych jurorów 
legnickich Międzynarodowych Konkursów 
Sztuki Złotniczej. 

 ■ (Tekst i foto: Galeria Sztuki)

KULTURA

W maju oddychamy srebrem
Srebro ma 35 lat. W  1979 r. rozpoczęła 

się „przygoda” legnickiej Galerii Sztuki 
z tym kruszcem. Wówczas odbył się I Ogól-
nopolski Przegląd Form Złotniczych SRE-
BRO, kontynuowany do dziś pod nazwą 
Legnickiego Festiwalu SREBRO. W tym cza-

sie w Legnicy pokazano ponad sto tysięcy 
obiektów współczesnej sztuki złotniczej 
z 200 krajów. Na jubileuszową edycję Gale-
ria Sztuki przygotowała 20 wystaw nowo-
czesnej biżuterii i  szereg wydarzeń towa-
rzyszących. 

Regulamin Międzynarodowego Kon-
kursu Sztuki Złotniczej nawiązuje do 

specy� ki regionu i  jego naturalnych bo-
gactw. Zgodnie z  30-letnią tradycją kon-
kursu oczekuje się wykorzystania srebra 
w zgłoszonych pracach, jako materia prima 

lub choćby śladowo. Zatem zdarzają się 
i  obiekty wykonane z  oryginalnych mate-

riałów, jak np. tworzywa sztuczne i pro-
dukty jadalne, guma do żucia, zabawki, 
kamienie, szkło, gazety, tkaniny, rośliny, 
a  nawet z  kobiecego mleka, prochów 
ludzkich czy kamieni nerkowych. W  hi-
storii Festiwalu były nawet dzieła wirtu-
alne (� lm dokumentujący unicestwienie 
srebrnego obiektu w kwasie solnym czy 
ślad biżuterii odbity na skórze). W  tym 
roku temat konkursu to Klasyka. 
Nadesłano ponad 700 prac z  42 
krajów, które oceniło między-
narodowe jury. 

Ekspozycje „srebrnych” 
wystaw sły-

ną z różnorod-
ności i  bo-
gactwa 
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blatach z  pracowni czy w  kosmicznych 
metalowych bryłach. Były też ekspozycje 

w  monumentalnej czarnej 
„Wieży Babel”, takie 

z których prace 
można było 

wziąć do 
r ę k i 

ludzkich czy kamieni nerkowych. W  hi-
storii Festiwalu były nawet dzieła wirtu-
alne (� lm dokumentujący unicestwienie 
srebrnego obiektu w kwasie solnym czy 
ślad biżuterii odbity na skórze). W  tym 
roku temat konkursu to Klasyka. 
Nadesłano ponad 700 prac z  42 
krajów, które oceniło między-
narodowe jury. 

Ekspozycje „srebrnych” 
wystaw sły-

ną z różnorod-
ności i  bo-
gactwa 

KULTURA
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Rozmowa prezydenta z mieszkańcami 
okolic al. Rzeczypospolitej

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIASPOTKANIA I DEBATY

P rezydent Tadeusz Krzakowski spotkał się 
(15 kwietnia ) w  Zespole Szkół Ogólno-

kształcących nr 2 przy ul. Radosnej z miesz-
kańcami okolic alei Rzeczypospolitej oraz 

osiedli Bielany i  Słoneczne. Była to trzecia 
w  tym roku debata w  ramach cyklu kon-
sultacyjnego „Bliżej legniczan i  ich spraw”. 
Prezydentowi towarzyszyli jego zastępcy, 
grupa radnych, dyrektorzy wydziałów Urzę-
du Miasta, ZGM, ZDM oraz przedstawiciele 
policji i Straży Miejskiej.

Podczas poprzedniego spotkania w tym 
samym miejscu, które odbyło się w kwietniu 
minionego roku, mieszkańcy zgłosili kilka 
postulatów i  wniosków. Była w  nich mowa 
m.in. o łamaniu przepisów ruchu drogowe-
go przez kierowców (nadmierna prędkość) 
na ulicy Góralskiej czy al. Rzeczypospolitej. 

Prosili też o  usunięcie śmieci z  posesji przy 
ul. Kazimierza Wielkiego, Galileusza, tere-
nów w okolicy basenu przy ul. Radosnej czy 
z działki przy ul. Pocztowej. 

Prezydent zapoznał mieszkańców z reali-
zacją tych postulatów. Poinformował, że Straż 
Miejska i  policja patrolowały rejony, gdzie 
dochodziło do łamania przepisów. Kierowcy 
– sprawcy wykroczeń byli karani mandatami. 

Śmieci zostały posprzątane. Przykładowo, 
z koczowiska w okolicach Radosnej wywiezio-
no około 20 ton różnych nieczystości. 

Tadeusz Krzakowski omówił realizację 

ubiegłorocznego i  tegorocznego budżetu. 
W  tym roku środki przeznaczone na inwe-
stycje wzrosną aż do ponad 56 mln zł. Naj-
ważniejsze będą przedsięwzięcia drogowe, 
na które zostanie wydane ponad 70 proc. in-

westycyjnych nakładów. Wśród nich na plan 
pierwszy wysuwa się przebudowa ul. Jawo-
rzyńskiej. Kolejne projekty drogowe, równie 
ważne dla miejskiego układu komunikacyj-
nego, to przebudowa ulic Witelona i Skarbka, 
Moniuszki, Galaktycznej, Sikorskiego, Skośnej, 
alei Orła Białego czy budowa ul. Klubowej 
z dojazdami i parkingami, a także dalszy roz-
wój sieci drogowej na osiedlu Piekary B oraz 

budowa zintegrowanego systemu zarządza-
nia ruchem i  transportem publicznym. Waż-
nymi przedsięwzięciami są także kolejny etap 
remontu Akademii Rycerskiej i modernizacja 

budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mecha-
nicznych. 

Rozmawiano też o  realizacji Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego. W tym rejonie mia-
sta mieszkańcy wybrali w I edycji LBO: budo-
wę boiska do piłki nożnej przy ul. Goździko-
wej (osiedle Sienkiewicza), plac zabaw przy 
ul. Wielogórskiej oraz wykonanie oświetlenia 
i chodnika przy budynku na ul. Okrężnej 17-
19-21. Inwestycje te weszły już w etap realiza-
cji. 

Podczas spotkania omawiana była, z udzia-
łem ekspertów, powstająca Strategia Rozwoju 
Miasta na lata 2015-2020 Plus. Prezydent za-
chęcał mieszkańców do udziału w opracowy-
waniu tego dokumentu. – Chcemy go stwo-
rzyć razem z Państwem – podkreślał.

Uczestnicy spotkania zgłaszali też swoje 
wnioski i postulaty. Dotyczyły one m.in.: zaję-
cia się przez służby porządkowe osobami pi-
jącymi alkohol w pustostanach (niebędących 
własnością gminy) w rejonie Bielańskiej i Rze-
czypospolitej. Postulowano rozważenie zmia-
ny organizacji ruchu w rejonie ulic Ogrodowej 
i Słonecznej oraz poprawę jakości nawierzch-
ni na niektórych fragmentach ścieżki biego-
wej w  parku Miejskim. Wszystkie zgłoszone 
przez mieszkańców postulaty zostaną rozpa-
trzone i w miarę możliwości zrealizowane. 

O  kolejnym spotkaniu konsultacyjnym, 
z udziałem mieszkańców osiedla Kopernik (13 
maja br.), napiszemy w czerwcowym nume-
rze „Legnicy.eu”. 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
W ostatni kwietniowy poniedziałek (28 

kwietnia) odbyła się sesja Rady Miejskiej Le-
gnicy. Radni zaakceptowali m.in. sprawozda-
nie z działalności Rady w roku 2013, kiedy to 
podjętych zostało 137 uchwał. Przyjęta zosta-

ła też informacja o realizacji zadań zawartych 
w  strategii rozwoju miasta Legnicy na lata 
2004-2014 za rok 2013. 

Jednomyślnie Rada przegłosowała cztery 
uchwały, których projekty sporządził prezy-
dent Legnicy. Jedna z  nich dostosowała do 
zmieniających się przepisów ustawowych akt 
prawa lokalnego mówiący o  przystąpieniu 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Ko-
lonii Piątnica. Plan obejmuje obszar ponad 7 
ha. Umożliwi on rozwój budownictwa jedno-
rodzinnego w tym rejonie miasta. 

Kolejna przyjęta uchwała dotyczy zasad 
sprawiania pogrzebów przez Gminę Legni-
cę. W  ubiegłym roku przeprowadzono 37 
pochówków na koszt miasta. Organizuje je 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez 
udzielenie zamówienia publicznego. Doty-
czy to głównie osób bezdomnych, samot-
nych, pozbawionych rodziny albo nieobję-
tych ubezpieczeniem społecznym. 

Dwie pozostałe uchwały dotyczyły odstą-
pienia od żądania zwrotu boni� katy udzielo-
nej przy sprzedaży przez Gminę Legnicę lo-
kalu mieszkalnego oraz zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta na bieżący rok. 

Każdego roku prezydent Legnicy przed-
kłada Radzie sprawozdanie z  realizacji Pro-
gramu współpracy Gminy Legnicy z  or-
ganizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego. Kwietniowy doku-
ment sesyjny dotyczył działalności w  roku 
2013. W  naszym mieście zarejestrowanych 
jest ponad 300 organizacji i  stowarzyszeń. 
Współpraca gminy z tzw. III sektorem polega 
nie tylko na zlecaniu zadań publicznych orga-
nizacjom pozarządowym i � nansowaniu ich 
realizacji, ale też na partnerstwie w  tworze-
niu polityki publicznej, wzmacnianiu dialogu 
obywatelskiego, konsultowaniu ważnych do-
kumentów, jak np. strategia rozwoju miasta 
czy wsparcia udzielanego różnym społecz-
nym środowiskom. 

W  2013 roku miasto przeprowadziło 23 

konkursy dla organizacji pozarządowych, 
które realizowały różnorodne zadania pu-
bliczne z  zakresu edukacji, sportu, rekreacji, 
kultury, pomocy społecznej, wspierania ro-
dziny itd., przyznając na ten cel organizacjom 

do� nansowanie w łącznej kwocie ok. 3,4 mln 
zł. Zrealizowane dzięki temu projekty objęły 
swym zasięgiem ok. 25 tys. uczestników. 

Poza procedurą konkursową wspierano 
m.in. działalność trzech legnickich warszta-
tów terapii zajęciowej prowadzonych przez 
stowarzyszenia (ponad 123 tys. zł) oraz roz-
wój sportu, przeznaczając po 200 tys. zł 
dla MKS Miedź Legnica i  MSPR „Siódemka”. 
Organizacje i  stowarzyszenia otrzymywały 
też wsparcie w  swej statutowej działalności 
poprzez: bezpłatne korzystanie z  zasobów 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego albo 
preferencyjne stawki czynszu za wynajmo-
wane od miasta lokale użytkowe. Kluby spor-

towe i  organizacje prowadzące szkolenie 
dzieci i młodzieży miały bezpłatnie udostęp-
niane sale sportowe. Korzystały z nich przez 
215 godzin w każdym tygodniu. Zwolnienie 
z opłat w tym przypadku przekroczyło kwo-
tę 670 tys. zł. Również inne obiekty sportowe 
zarządzane przez OSiR, np. hale sportowe 
czy Stadion Miejski, były wykorzystywane 
na statutową działalność organizacji i stowa-
rzyszeń bezpłatnie lub na preferencyjnych 
warunkach. 

Po zakończonej sesji prezydent Legni-
cy Tadeusz Krzakowski wraz z  radnymi 
złożył kwiaty pod pomnikiem Papieża 
Jana Pawła II, Honorowego Obywatela 
Miasta, nawiązując do Jego kanonizacji, 
dokonanej dzień wcześniej. Żółto-bia-
ła kompozycja kwiatowa ozdobiła też 
memoratywny przedsionek w  Ratuszu, 
gdzie znajduje się tablica upamiętniająca 
Honorowych Obywateli Legnicy. 
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Sześćdziesięciu zawodników z kilkunastu 
miejscowości wystartowało w  otwiera-

jących sezon zawodach „Skatepark Night” 
na legnickiej skateplazie w  parku Bielań-
skim. Rozegrano je 25 kwietnia. Miłośnicy 
tego sportu przyjeżdżają 

do Legnicy 
bardzo chętnie, bo powstał tu je-

den z najlepszych obiektów w kraju.
Adam Grabias z Lubania od półtora roku 

trenuje ekstremalną jazdę na rowerze bmx. 
Był już wcześniej na legnickiej skateplazie 
i bardzo mu się spodobała. 

- Obiekt jest super – zachwala Adam. – Tu-
taj można zrobić z rowerem wszystko. Lubię 
przyjeżdżać do Legnicy.

Na zawodach pojawili się miłośnicy spor-
tów ekstremalnych z: Lubania, Zgorzelca, 
Bogatyni, Polkowic, Wrocławia, Wołowa, My-
słakowic, Brzegu, Porajowa, Opola, Lubina, 

Bolesławca, Głogowa i oczywiście z Legnicy. 
Przeprowadzono je w  trzech kategoriach: 
bmx, deskorolki i rolki. 

Zwycięzcy jazdy na rolkach to: zdobywca 
pierwszego miejsca - Symetryczny (Legnica), 
drugiego - Erwin (Lubin), trzeciego - Chlebek 
(Polkowice). Zawodnicy chowają swą tożsa-
mość pod pseudonimami, bo takie zwyczaje 
panują w tym środowisku. 

W  konkurencjach bmx pierwszą lokatę 
zdobył Patryk Marciniak (Bogatynia), drugą 
- Michał Czarnecki (Wrocław), a trzecią - Ma-

teusz Marciniak (Bogatynia). Zwycięzcy 
wśród deskorolkowców 

to: Jakub Freter (Wro-
cław), Daniel Żukowski 

(Bolesławiec) i  Jacek 
Marek (Legnica). 

- Poziom 
w s p ó ł z aw o d -
nictwa był bar-

dzo wysoki – 
stwierdza Patryk 

Marciniak z  Boga-
tyni, najlepszy 
rowe r z y s t a . 

– Będę przy-
jeżdżał do Legnicy także na inne 

zawody, bo jest tu świetnie. 
Skejterzy dokonywali zapierających dech 

w piersiach akrobacji. Było co podziwiać. 
- Często przychodzę kibicować znajomym 

– mówi legniczanka Wiktoria Szklarz. – Tutaj 
można bardzo energetycznie spędzić czas. 

Zwycięzcy otrzymali sprzęt sportowy 

i  dyplomy. 
Nagrody wrę-
czał prezy-

dent Legnicy Tadeusz Krzakowski. Na każde-
go ze startujących czekała gorąca kiełbaska 
z grilla i napoje. Imprezę muzycznie nakręcał 
Dj Break, komentował - Chomik. 

Legnica poślubiona wiatrowi
 ■ Zielone błonia, jak nazywano przestrzeń w  pobliżu miejskiej gazowni 
i  istniejącej jeszcze do niedawna rzeźni, tej słonecznej niedzieli wypełniały 
tłumy legniczan. Tam właśnie wyznaczono miejsce startu balonów, 
zmagających się w I Śląskich Zawodach Balonowych. O randze wydarzenia 
świadczy niezwykle obszerna i  szczegółowa dziennikarska relacja, 
zamieszczona na łamach „Liegnitzer Tageblatt”. Poniżej publikujemy jej 
znaczne fragmenty.

SPORT

Dla skejterów Legnica jak stolica

Sześćdziesięciu zawodników z kilkunastu Bolesławca, Głogowa i oczywiście z Legnicy. – mówi legniczanka Wiktoria Szklarz. – Tutaj 

Odlotowa rekreacja
8 sierpnia 1909 r. w Liegnitz miały miejsce I Śląskie Zawody Balonowe

Legnicki skatepark należy do najnowocześniejszych i najbardziej atrakcyjnych 
w  kraju. Obiekt jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Posiada specjalne 
urządzenia, na których mogą oni np. doskonalić jazdę na wózku. Dwupoziomowy 
plac skateparku, o wymiarach 62x25 metrów jest ogrodzony i oświetlony. Budowa 
rozpoczęła się 27 marca 2013 r. Koszt inwestycji to 1mln 130 tys. zł, z czego 250 tys. 
przekazała Fundacja Polska Miedź, a 200 tys. - Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Reszta pochodziła z budżetu miasta. Skatepark został 
otwarty 21 września ubiegłego roku.

drugiego - Erwin (Lubin), trzeciego - Chlebek 
(Polkowice). Zawodnicy chowają swą tożsa-
mość pod pseudonimami, bo takie zwyczaje 
panują w tym środowisku. 

W  konkurencjach bmx pierwszą lokatę 
zdobył Patryk Marciniak (Bogatynia), drugą 
- Michał Czarnecki (Wrocław), a trzecią - Ma-

teusz Marciniak (Bogatynia). Zwycięzcy teusz Marciniak (Bogatynia). Zwycięzcy 
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cław), Daniel Żukowski 
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Marek (Legnica). 
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– Będę przy-
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B ł y s z c z ą c e 
słońce nie-

malże usmażyło 
licznie przybyłych wi-
dzów, którzy ustawili się 
wokół placu, gdzie miały 
wznieść się balony, albo usie-
dli na dachach sąsiadujących 
domów lub czekali tuż przy dużym 
zbiorniku gazu. (…) Już bardziej przy-
jemnej pogody nie mogła sobie zażyczyć 
legnicka grupa terenowa Śląskiego Towarzy-
stwa Żeglugi Powietrznej (…). Nowy pokaz 
lotów czterech balonów przyciągnął do 
miasta i jego okolic ogromną ilość ludzi. 
Wśród nich znajdowały się najbar-
dziej znane i poważane osobistości 
Legnicy i  pobliskich miejscowości, 
z prezydentem rejencji na czele.

Chrzest

Na zielonej łące przy rzeźni miej-
skiej, która okazała się wspaniałym 
miejscem do świętowania festynów, 
rozpościerał się niezwykły widok. (…) 
A były nim cztery balony rozciągnięte 
wprawnymi rękami królewskich grena-
dierów odkomenderowanych do służby 
niedzielnej. Powłoki balonów początkowo 
leżały niczym płachty bez ruchu na ziemi, 
wkrótce jednak podniosły się ku górze, wzdy-
mając się i nabierając coraz bardziej kształtu 
kuli, aż całkiem wzniosły się w drżące od żaru 
powietrze letniego popołudnia. W tym czasie 
koncertowała orkiestra regimentu, a usłużne 
duszki piwem orzeźwiały niedzielne tłumy 
usychające z pragnienia. Tuż obok wielkiego 
zbiornika miejskiego zakładu gazowego, któ-
ry to dostarczył tak niezbędny do życia balo-
nu element, a mianowicie gaz, stało dziecko 
chrzestne aż promieniejące lśniącą nowością, 
ozdobione kwiatami, � agami i proporczyka-
mi, ukazujące na szerokim, wypukłym brzu-
chu gondoli swoje imię: „Poślubiona Wiatro-
wi Legnica” (Windsbraut Liegnitz). Chrzest 
nowego balonu (…) zasygnalizował począ-
tek wspaniałego sportowego wydarzenia. 
Burmistrz Charbonnier donośnym głosem 
wygłosił z tej okazji przemowę. (…) Następ-
nie Pani Elfriede Oertel zarecytowała poetyc-
ki werset, po czym rozbiła u  stóp młodego 
balonu butelkę z płynnym powietrzem. Wte-
dy (…) „Poślubiona wiatrowi Legnica” zaczę-
ła wznosić się spokojnie i cicho, lecąc powoli 
i  pewnie w  kierunku południowo-wschod-

nim z pa-
sażerami, 

k t ó r z y 
z  gondoli 

balonu rzucali 
bukiety kwiatów 

w tłumy. Po dłuższej 
przerwie podążyły za 

nimi w krótkich odstępach 
czasu dwa pozostałe balony 

„Augusta” i „Posen”(…). Na koń-
cu wzniósł się w powietrze „Rübe-

zahl”. (…)

Lot okiem bankiera

Bankier Selle tak 
opisuje swoje wra-

żenia z  lotu. „Po-
ślubiona wiatrowi 

Legnica” wylądowała bar-
dzo gładko po czterogo-
dzinnym locie na polach 
Hrabiego von Schweidnitz 

w Mianowie Małym koło Mietkowa. Po-
dróż była ciągła, na wysokości od 500 do 750 
m nad Legnickim Polem, Wądrożem Wielkim, 
Udaninem, Uniemyślem, Ruskiem i Żarowem. 
Lotowi towarzyszyły wiwaty mieszkańców 
wiosek. Słońce gorąco przypiekało, nie po-
wiał żaden wiaterek. (…) Wyjątkowo interesu-
jące było obserwowanie trzech pozostałych 
balonów, z których dwa zaczęły wkrótce le-
cieć zdecydowanie wyżej, a jeden całkowicie 
zszedł z kursu i pozostał długo w niskich re-
jonach.

„Poślubiona wiatrowi Legnica” utrzy-
mała prowadzenie do samego końca; bez 
problemu mogła po przewidzianych trzech 
godzinach wylądować, by dowódcy prof. dr 
Abeggowi przynieść pierwszą nagrodę za re-
kord w dystansie. Pasażerowie kontynuowali 
podróż tak długo, aż zapadły ciemności. Lot 
ciągły w nocy był wykluczony, ponieważ z 19 
worków balastu już 11 zostało zrzuconych do 
godz. 19.30. Maksymalna wysokość wynosiła 
1570 m. Wielce przyjemny był widok na pola 
zbóż z kopkami, na lasy (…). Prawie całkowi-
cie w  atmosferze ukryte były Karkonosze, 
podczas gdy widok z drugiej strony sięgał aż 
po Lubiąż. Majestatycznie wyłonił się przed 
oczami podróżników masyw Ślęży. (…) Za-
pach gazu powodował uczucie pragnienia, 
a  powietrze wysoko w  górze ogromnie po-
budzało apetyt. Jednak dzięki wspaniałemu 
zaprowiantowaniu zarówno pragnienie, jak 

i  głód mogły zostać należycie zaspokojone. 
Jak zwykle przy lądowaniu ludzie tłumami 
biegli ku miejscu, gdzie balon się zniżał, a mło-
kosy bardzo chętnie pomagały (…).

Ładne panie na piwie

Przez centrum miasta przelewała się rzeka 
ludzi, a (…) na brzegach Kaczawy i Młynów-
ki stały dziesiątki tysięcy widzów (…). Kiedy 
w roku 2000 statki powietrzne już od dawna 
będą zajmowały miejsce dorożek i  tramwa-
jów, to właśnie one będą należeć do tych „naj-
starszych ludzi”, którzy swoim prawnukom 
opowiadać będą o pierwszym legnickim locie 
balonem. Również dachy domów znajdują-
cych się w pobliżu placu były ciasno okupo-
wane przez oglądających. (…) Rzesze widzów 
godzinami czekały, każdy na zdobytym przez 
siebie miejscu. Dopiero po tym, jak okrzykami 
radości powitano „Poślubioną wiatrowi Le-
gnicę”, tłum lekko się poluzował. (…) Niektóre 
z  osób, które nie zakupiwszy biletu wstępu 
oglądały widowisko z  pewnej odległości, 
parły coraz bliżej wiklinowych foteli przy ba-
rze i  nawet panowie z  komitetu zachęcali, 
wprawdzie tylko młode i do tego ładne panie, 
do tegoż działania. Pomimo ceny 20 fenigów 
za ćwiartkę piwa uwarzonego przez Komunę 
Browarniczą (…), tylko przy tym jednym barze 
utoczono pomiędzy 2 i 1/4 a 2 i 1/2 hektolitra 
z  beczek pana Erdnera – gospodarza Domu 
Strzeleckiego.

 ■ opr. Bartłomiej Rodak
 ■ tłum. Iwona Wilcox
 ■ (Liegnitz.pl)
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energetycznego przy ul. Trzebnickiej we Wrocławiu w 1909 roku.

Podróż poślubna balonem? W przedwojennej 
Legnicy to nic nadzwyczajnego…
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WAŻNE TELEFONY

Na inauguracyjnej sesji zebrała się 
11 kwietnia 2014 r. w Ratuszu Młodzie-
żowa Rada Miejska IV już kadencji. Pod-
czas przeprowadzonego 27 marca br. 
głosowania uczniowie legnickich szkół 
ponadgimnazjalnych wybrali na dwulet-
nią kadencję 32-osobową Radę. Wybory 
odbyły się 13 szkołach. Uprawnionych do 
głosowania było 4.158 uczniów. Oddano 
2.747 głosów, w tym 161 nieważnych. 
Frekwencja wyniosła 66 proc. 

Wśród licznych gości obecni byli dorośli 
radni i dyrektorzy szkół ponadgimnazjal-
nych uczestniczących w wyborach. Prze-
wodniczący Rady Miejskiej, Jan Szynalski 
życzył młodym koleżankom i kolegom, by 
w swej pracy zawsze kierowali się dobrem 
miasta. Reprezentująca prezydenta Legni-
cy Tadeusza Krzakowskiego jego zastęp-
czyni, Jadwiga Zienkiewicz, gratulowała 

nowym radnym wyboru. – To wielkie za-
ufanie środowiska, prestiż, ale też zobo-
wiązanie do działania na rzecz młodzieży 
i miasta – naszej małej ojczyzny – podkre-
śliła. Nowych młodych radnych zaprosiła w 
imieniu prezydenta do udziału w pracach 
nad strategią rozwoju Legnicy na lata 2015-
2020 Plus i zaangażowania się w nową edy-
cję Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 

Młodzieżowi radni złożyli ślubowanie, 
otrzymali też zaświadczenia o posiadanym 
mandacie. Przewodniczącą Rady w tajnym 
głosowaniu wybrana została Gabriela Stel-
mach, uczennica Liceum Ogólnokształcą-
cego nr 5. Funkcję wiceprzewodniczącej 
powierzono Nikoli Wardzie z Zespołu Szkół 
Muzycznych, a sekretarza - Aleksandrowi Ła-
bińskiemu z Zespołu Szkół Ekonomicznych. 
Powołano też skład Komisji Rewizyjnej. 

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

16/17.05 „Przyjazna” ul. Marsa 30, tel. 76/854-27-39

17/18.05 „Apteka Tarnina” ul. Okrzei 14A, tel. 76/743-95-57

18/19.05 „Libra” ul. Słoneczna 2, tel. 76/856-20-34 

19/20.05 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

20/21.05 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76/721-18-88  

21/22.05 „Cefarm” ul. Izerska 35, tel. 76/856-47-87

22/23.05 „Farmacja Kolejowa” ul. Libana 8, tel. 76/721-83-00

23/24.05 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

24/25.05 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

25/26.05 „Vita-Plus” ul. Złotoryjska 81A, tel. 76/852-26-02

26/27.05 „Eliksir” ul. W. Niedźwiedzicy 13, tel. 76/854-14-92

27/28.05 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

28/29.05 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

29/30.05 „Ogólnodostępna” ul. N.M.P. 12, tel. 76/743-98-48

30/31.05 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76/854-40-54

31.05/01.06 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

01/02.06 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125, tel. 76/854-98-66

02/03.06 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16      

03/04.06 „Mandragora” ul. Głogowska 62, tel. 76/862-49-54

04/05.06 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76/721-78-47

05/06.06 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76/851-23-41

06/07.06 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76/866-31-46

07/08.06 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76/862-03-81

08/09.06 „Ogólnodostępna” ul. N.M.P. 12, tel. 76/743-98-48

09/10.06 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

10/11.06 „Malwa” ul. Piechoty 19A, tel. 76/722-18-82

11/12.06 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

12/13.06 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16      

13/14.06 „Sano” ul. Galaktyczna 12, tel. 76/854-67-95

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

Mamy nową Młodzieżową Radę Miejską

Rada Miejska Legnicy na swej marcowej 
sesji przyjęła uchwałę w sprawie powo-

łania Miejskiej Rady Seniorów w  Legnicy 
oraz nadania jej statutu. Inicjatorami byli 
radni Komitetu Wyborczego Wyborców Ta-
deusza Krzakowskiego, którzy co do osta-
tecznych zapisów dokumentu konsultowali 
się i porozumieli ze środowiskami senioral-
nymi, organizacjami pozarządowymi, oso-
bami � zycznymi i Miejską Radą Działalności 
Pożytku Publicznego. 

Ta nowa inicjatywa wynika z  nowelizacji 
ustawy o  samorządzie gminnym z  11 paź-
dziernika 2013 roku. Ustawa powierza po-
woływanie rad seniorów organom stanowią-
cym gmin. Legnica jest jednym z pierwszych 
miast w Polsce, które powołuje Radę Senio-
rów w oparciu o nowe przepisy ustawowe. 

Miejska Rada Seniorów w Legnicy ma cha-
rakter konsultacyjny, doradczy i  inicjatywny. 
Zgodnie ze statutem działać będzie na rzecz 
tworzenia warunków do pobudzania aktyw-
ności obywatelskiej osób starszych w naszym 
mieście oraz rozwijania więzi międzypokole-

niowych. Jej powołanie umożliwi seniorom 
większy udział w podejmowaniu przez samo-
rząd decyzji w sprawach, które bezpośrednio 
ich dotyczą. 

Podczas Forum wybrani zostaną kandyda-
ci do Rady, będący przedstawicielami: orga-
nizacji pozarządowych i  innych podmiotów 
prowadzących działalność pożytku publicz-
nego, podmiotów i instytucji działających na 
rzecz osób starszych, w  tym organizatorów 
legnickich uniwersytetów trzeciego wieku, 
klubów seniora działających przy podmio-
tach i instytucjach funkcjonujących w Legni-
cy, sekcji emerytów i  rencistów działających 

przy związkach zawodowych prowadzących 
działalność na terenie miasta. Forum Wybor-
cze zadecyduje o ich ilości, zgodnie ze statu-
tem może być ich od 8 do 12. 

Zaproszenia na Forum zostały już roze-
słane. Informacje na temat wyborów, w tym 
formularz rejestracyjny i Statut Miejskiej Rady 
Seniorów w  Legnicy są dostępne na www.
legnica.eu (w zakładce Strefa seniora/Forum 
Wyborcze Legnickich Seniorów). Osoby za-
interesowane udziałem w  Forum proszone 
są o kontakt do 2 czerwca br. do godz. 9.00 
z  Wydziałem Zdrowia i  Spraw Społecznych 
Urzędu Miasta, pok. 15, tel. 76 72 12 252 lub 
przesłanie skanu formularza na adres wybo-
ryseniorow@legnica.eu.

Wkrótce I Forum Wyborcze
Legnickich Seniorów

O  składzie Rady zadecyduje 
I  Forum Wyborcze Legnickich 
Seniorów, które odbędzie się 3 
czerwca br. (wtorek) o godz. 11.00 
w  Klubie Nauczyciela przy ul. 
Jordana 17 w Legnicy. 
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Oto lista młodych radnych:

I Liceum Ogólnokształcące - 
Agnieszka Prawda, Kinga Wieczorek, 
Roksana Pyda, II Liceum Ogólnokształ-
cące - Rafał Taf, Emilia Chodyga, Paulina 
Poznysz, V Liceum Ogólnokształcące 
- Gabriela Stelmach, Zuzanna Materny, 
Maciej Hołyński, Zespół Szkół Ekono-
micznych - Aleksander Łabiński, Pa-
trycja Strychar, Angelika Strzelbicka, 
Martyna Rodak, Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących - Mateusz 
Grabowiecki, Piotr Morajka, Mateusz 
Oleszczyk, Centrum Kształcenia Zawo-
dowego i Ustawicznego - Emilia Ku-
rowska, Justyna Bułdak, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 - Marcin Da-
wiec, Jakub Wójtów, Zespół Szkół Rol-
niczych - Patrycja Mańska, Magdalena 
Brenk, Karolina Janecka, Paulina Za-
wierucha, Zespół Szkół Budowlanych - 
Piotr Chmurowski, Justyna Szymaniuk, 
Justyna Trojnacka, Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące - Natalia Suścicka, 
Jakub Sprzączkowski, Zespół Szkół Mu-
zycznych - Nikola Warda, Zespół Szkół 
Samochodowych - Kacper Ciesielski, 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 
- Kamila Korzeniowska. 




