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Na okładce: Łucznicy pod Kyczerą

Legnica – miasto bez barier 

W Legnicy odbyła się (25 czerwca) Ogólnopolska Konferen-
cja Naukowa „Edukacja i  aktywizacja osób z  niepełnospraw-

nością”. Uczestniczyło kilkadziesiąt osób, 
m.in.: przedstawiciele organizacji społecz-
nych zajmujących się na co dzień wspar-
ciem osób niepełnosprawnych, naukowcy, 
specjaliści i praktycy z Wrocławia, Gorzowa, 
Cieszyna, Polkowic i Łańcuta.

Naukowcy i  specjaliści zajmujący się tą 
problematyką wygłaszali odczyty i prelek-
cje. Dotyczyły one: edukacji i  aktywizacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych, 
prawidłowego ich odżywiania, funkcjono-
wania w  przestrzeni miejskiej czy udziału 

w turystyce krajowej i zagranicznej.
Goście wizytowali zaliczany do najlepszych na Dolnym Ślą-

sku Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy oraz skatepark, który 
jako jeden z nielicznych w kraju przystosowany jest także do po-
trzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

 
Satyrykon, jaki był, każdy widział

Setki mieszkańców zatrzymywały się, by wspólnie fetować 
mistrzów sztuki prześmiewania z różnych zakątków świata pod-
czas inauguracji międzynarodowego Satyrykonu (13 czerwca) na 
ul. Najświętszej Marii Panny. Uroczystego otwarcia dokonał pre-

zydent Tadeusz Krzakowski. Prowadzący 
event, Artur Andrus doradził legniczanom, 
jak się z tego wytłumaczyć: - Przechodniu, 
powiedz żonie, że jestem na Satyrykonie!

Największe wrażenie na satryrykonowej 
publiczności zrobiła wystawa w Galerii Ring. 
Swe legnickie impresje zaprezentował świa-
towej sławy rumuński artysta Florian Doru 
Crihana. Wiele miesięcy pracy, setki godzin 
rozmów z  organizatorami imprezy i  pozna-
wania historii Legnicy, jej specy� ki, a  także 

życia współczesnego zaowocowało kilkudziesięcioma wspaniały-
mi obrazami-rysunkami. Każdy poświecony Legnicy. 

- Rewelacja – podsumował Tadeusz Krzakowski. – Takiego por-
tretu nasze miasto jeszcze nigdy nie miało, a być może nie ma go 
też żadne inne.

 
UFO na Kaczawie

Tłumy legniczan przyszły nad Kaczawę, by podziwiać pływa-
dła, uczestniczące w XVI spływie Samoróbek o Błękitną Wstęgę 
Kaczawy. Zabawa była przednia zarówno dla widzów, jak i żegla-
rzy. Zwyciężyła Advena dowodzona przez kapitana Zbigniewa 

Dziubinę z Targoszyna.
Do tych słynnych już legnickich za-

wodów zgłosiły się 24 załogi. Samoróbki 
nawiązywały wyglądem do UFO, czyli nie-
zidenty� kowanych obiektów latających. 
W  tym roku organizator spływu, legnicki 
Ośrodek Sportu i  Rekreacji, przygotował 
pulę nagród w  wysokości 10 tysięcy zło-
tych. Każdy z  uczestników dostał pewną 
część. Nagrody wręczali: prezydent Le-
gnicy Tadeusz Krzakowski, Jan Szynalski, 

przewodniczący Rady Miejskiej oraz Andrzej Gąska, dyrektor 
legnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Każdego roku nad Kaczawę ciągną tłumy. – Takie imprezy to 
kapitalna okazja do odpoczynku, relaksu – mówił legniczanin Je-
rzy Turczyński. – Jest pięknie, kolorowo i zawsze spotykam tutaj 
wspaniałych ludzi.

Redakcja Dziennika Gazety Prawnej po raz 
drugi rozstrzygnęła Ogólnopolski Ran-

king „Perły Samorządu”. W  kategorii najlep-
szych włodarzy miast o wielkości do 100 tys. 
mieszkańców trzecie miejsce zdobył prezy-
dent Legnicy Tadeusz Krzakowski. W katego-
rii gmin Legnica znalazła się na szóstej pozycji 
w  kraju. Gala Perły Samorządu 2014 odbyła 
się w Warszawie, 24 czerwca. 

- Naszą ideą było wybranie najlepszego 
włodarza i samorządu w miastach powyżej 

100 tys. mieszkańców, do 100 tys. miesz-
kańców, w  gminach miejsko-wiejskich 
i wiejskich – mówiła redaktor Zo� a Jóźwiak 
z Dziennika Gazety Prawnej. 

W  rankingu wybierano miasta i  gminy 
wyróżniające się szczególnie działalnością 
w zakresie inwestycji, ochrony środowiska 
oraz turystyki, sportu i  rekreacji. Wyso-
ko punktowano wprowadzane w  urzę-
dach udogodnienia ułatwiające kontakt 
z  urzędnikami oraz aktywność szefów 

samorządów w  prowadzeniu dialogu 
z mieszkańcami. 

Gminy i ich gospodarze odpowiadali na 
kilkadziesiąt pytań zawartych w specjalnie 
przez redakcję przygotowanych ankietach. 
Dane były wery� kowane. Organizatorzy 
odbywali też wirtualne podróże po ocenia-
nych urzędach i miejscowościach. 

W kategorii gmin przed Legnicą znala-
zły się: Kołobrzeg, Józefów, Ełk, Nowy Targ 
i Łomża.

„Perły Samorządu” trafi ły do Legnicy

Przed laty sezon ogórkowy był święto-
ścią. Zdarzyło się, nawet równo pół wieku 
temu, że w czasie upalnej kanikuły rządy 
nad stolicą przejęli, za sprawą Kazimierza 
Kutza, starsi dżentelmeni - Jeremi Przybora 
i Grzegorz Wasowski. Wspierała ich dzielnie 
prześlicznej urody żeńska Drużyna Prze-
ciwudarowa im. Kupały z Londynka Zdroju, 
na czele której stała Kalina Jędrusik.

A dzisiaj? O tempora, o mores! Z telewizo-
ra, radia, z komputera i gazet wylewa się lawi-
na błota. Politycznego. To gęsta, agresywna, 

lepka i cuchnąca substancja. Jej dotknięcie, 
zdaniem autorytetów naukowych, może pro-
wadzić do agonii w spazmatycznym chicho-
cie, a nawet do zejścia w bolesnym ubezwła-
snowolnieniu.

- Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? 
Co by tu jeszcze? – pytał proroczo Woj-
ciech Młynarski. Na szczęście ordynował 
też remedium: - Róbmy swoje.

W kanikułę cieszymy się i tysiącami 
idziemy na Święto Legnicy. Bawimy się w 
blasku wielkich gwiazd polskiej estrady. 

Podziwiamy tańczących i śpiewających 
na ulicy ludzi z paru kontynentów, którzy 
prezentują nam swój folklor. Oklaskujemy 
młodych łuczników z całego świata, któ-
rzy przybyli do Legnicy, by zostać mistrza-
mi. Miasto jest nagradzane za swój doro-
bek. Rosną inwestycje. Spada bezrobocie. 
Legniczanie zdają matury lepiej od innych. 
Taka gmina.

Tego się nie da spieprzyć, panowie. Tego 
się nie da.

Arkadiusz Rodak
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Najlepsze miasto na prawach 
powiatu w Polsce

Legnica w elicie polskich miast

„Przywództwo, odpowiedzialność, 
kreatywność. Nowa rola władz samorzą-
dowych” – pod takim hasłem obradował 
w Świdnicy (10-12 czerwca) V Kongres Regio-
nów. Jego uczestnikiem był pre-
zydent Tadeusz Krzakowski, 
który odebrał w  imieniu 
mieszkańców statuetkę 
i  certy� kat za zaję-
cie przez samorząd 
I  miejsca w  do-
rocznym rankingu 
powiatów i  gmin 
zorganizowanym 
przez Związek Po-
wiatów Polskich. 

Legnica od 
lat utrzymuje się 
w  ścisłej czołów-
ce rankingu najak-
tywniejszych gmin 
i  powiatów. Zmagania 
trwają przez cały rok w trybie 
on-line. Na koniec roku 2013 nasze 
miasto przodowało na liście 65 powiatów 
grodzkich. Zdobywając 52.415 punktów, 
zostało liderem samorządowego współza-
wodnictwa. 

Legnica zdystansowała swych wielo-
letnich konkurentów ze szczytu rankingu: 
Słupsk, Nowy Sącz, Zabrze, Dąbrowę Górni-
czą, Krosno, Rybnik, Rzeszów, Kraków i Piotr-
ków Trybunalski. 

Samorządy są oceniane przez ekspertów 
ZPP według kilkudziesięciu kryteriów, ta-
kich jak: działania proinwestycyjne i  proro-
zwojowe, rozwiązania poprawiające jakość 

obsługi mieszkańców oraz funkcjonowania 
jednostki samorządu terytorialnego, rozwój 
społeczeństwa informacyjnego, obywatel-
skiego, umacnianie systemów zarządzania 

bezpieczeństwem informacji, 
promocja rozwiązań eko-

energetycznych, proeko-
logicznych, prozdro-

wotnych, rozwiązań 
z  zakresu edukacji, 

kultury i  sportu, 
wspieranie dzia-
łań na rzecz spo-
łecznej gospo-
darki rynkowej, 
współpraca kra-

jowa i  międzyna-
rodowa oraz dzia-

łania promocyjne. 
W  2013 roku Le-

gnica uzyskała m.in.: 
6.000 punktów za wyko-

rzystane środki inwestycyjne 
pochodzące ze źródeł unijnych, 

4.000 punktów za tworzone w  szkołach 
pracownie informatyczne, 3.000 za środki 
pozyskane z  krajowych źródeł zewnętrz-
nych, 3.000 za instytucje wspierające roz-
wój przedsiębiorczości, 3.000 za wielkość 
wydatków na szkolenia, 2.920 za rozwią-
zania ekoenergetyczne i  proekologiczne, 
2.000 za oznakowane ścieżki rowerowe, 
1.500 za stypendialne wspieranie zdolnej 
młodzieży. 

W  tym roku Legnica znowu stanęła 
w  szranki konkursowe. Trzymajmy więc 
kciuki za kolejny sukces. 

Legnica uplasowała się na drugim 
miejscu Ogólnopolskiego Rankingu 
Energii Odnawialnej 2013 Związku Po-
wiatów Polskich. Statuetkę i  certy� kat 
wręczono prezydentowi Tadeuszowi 
Krzakowskiemu podczas V Kongresu 
Regionów. Tytuł zdobyliśmy po raz trzeci 
z rzędu. Wyprzedził nas tylko Nowy Sącz, 
natomiast Rzeszów, Słupski i Kraków za-
mykały listę najlepszych pięciu miast na 
prawach powiatów. 

W  rankingu Energii Odnawialnej sa-
morządy oceniane są przez ekspertów 
ZPP w  odniesieniu do promocji i  wdra-
żania rozwiązań ekoenergetycznych 
i  proekologicznych, związanych z  wy-
korzystywaniem energii słonecznej, 
geotermalnej, wodnej, ale także wiatru 
i biomasy.

Ranking prowadzi Związek Powiatów 
Polskich od 2008 roku. Oparto go na 
zasadzie bezpłatnego i  dobrowolnego 
uczestnictwa wszystkich samorządów 
szczebla gminnego i powiatowego. Jest 
jedynym w  Polsce tego rodzaju przed-
sięwzięciem, zarządzanym na bieżąco 
przez ekspertów w trybie on-line.

Czerwcowy numer miesięcznika „For-
bes”, prestiżowego pisma o  charakterze 
gospodarczo-biznesowym, przyniósł wy-
niki dorocznego rankingu polskich miast 
atrakcyjnych dla biznesu. Laureaci otrzymali 
nagrody i wyróżnienia podczas V Kongresu 
Regionów w Świdnicy (12 czerwca). 

Wśród polskich miast średniej wielkości 
(o ilości mieszkańców od 50 do 150 tys.) Le-
gnicę sklasyfi kowano na 7 pozycji w kraju. 

Organizatorzy, na podstawie danych ze-
branych przez Centralny Ośrodek Informacji 
Gospodarczej, przy ocenie inwestycyjnej 
atrakcyjności miast brali pod uwagę bar-
dzo obiektywne wskaźniki: przyrostu � rm 
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, ilości 
nowych spółek, upadłości i likwidacji. Wśród 

miast średniej wielkości, a  jest ich w  Pol-
sce około 80, Legnica okazała się jednym 
z  dwóch (obok Świdnicy) miast najbardziej 
na Dolnym Śląsku atrakcyjnych dla biznesu. 

Pierwsze miejsce w  kraju w  kategorii 
powyżej 300 tys. mieszkańców zajęła War-
szawa, w grupie od 150 do 300 tys. – Gdy-
nia, w przedziale od 50 do 150 tys. – Zielo-
na Góra, natomiast wśród najmniejszych 
ośrodków (do 50 tys.) – Lesznowola w woj. 
mazowieckim.

W rankingu „Forbesa” z 2009 roku Legni-
ca była na 11. pozycji w grupie najatrakcyj-
niejszych dla biznesu polskich miast śred-
niej wielkości. W roku 2011 zajęła 6. miejsce, 
w 2012 - miejsce 5., a przed rokiem również 
7. Utrzymywanie się w  czołówce rankingu 

świadczy o skuteczności polityki gospodar-
czej samorządu, jej stabilności oraz sile le-
gnickiego rynku produkcji i usług. 

Kolejne inwestycje w  ramach ubiegło-
rocznej edycji Legnickiego Budżetu 

Obywatelskiego przekazywane są miesz-
kańcom. Zakończyła się przebudowa frag-
mentu ul. Żeromskiego od skrzyżowania 

z  ul. Marcinkowskiego. Ku uciesze dziecia-
ków wyrastają jak grzyby po deszczu nowe 
place zabaw, które już tętnią życiem. 

Gotowe są już także: „Sportowe mia-
steczko” – plac zabaw i  teren rekreacyjny 

przy ul. Wierzyńskiego w sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej nr 20 i plac zabaw pomiędzy 
ulicami Młynarską, Środkową i  Grodzką. 

Podobnie – Wioska Słowiańska na osiedlu 

Kopernik i plac zabaw przy Szkole Pod-
stawowej nr 2. Trwają jeszcze prace przy 

ul. Stanisławow-
skiej i  Wielo-
górskiej oraz 
na boisku przy 
ul. Goździko-
wej. W  sierpniu 
zaplanowane jest 
zrealizowanie trzech 
inwestycji LBO na Za-
kaczawiu: rewitalizacji 
podwórka w  obrębie ulic Wro-
cławskiej, Daszyńskiego, Czar-
nieckiego i Kazimierza Wielkiego, 
polegającej na stworzeniu placu 
rekreacyjnego, zagospodaro-
wania podwórka w  obrębie ulic 
Moniuszki, Drukarskiej i  Świętej 
Trójcy (plac zabaw z  częścią re-
kreacyjną dla mieszkańców) oraz 
budowy chodników, infrastruk-
tury lokalnej, nasadzenia zieleni i budowy 
szachownicy na placu wypoczynkowym. 

Wszystkie inwestycje pierwszej edycji LBO 
będą gotowe w tym roku. 

Tymczasem mieszkańcy zgłosili w  czerw-
cu 73 nowe zadania w ramach drugiej edycji 
naszego budżetu partycypacyjnego. Dotyczą 
one każdego z dziesięciu obszarów, na jakie 
miasto zostało podzielone. 

Najwięcej wniosków, bo aż po dziesięć, 
wpłynęło z  obszaru czwartego (osiedle Ko-
pernik) i  dziewiątego (Fabryczna). Obecnie 
Zespół Technicznej Oceny Projektów bada 
wszystkie propozycje pod kątem zgodności 
z  przyjętymi zasadami formalno-prawnymi 
i  procedurami. Analizowana jest m.in. zgod-
ność z  miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego, sprawdza się, czy 
są zlokalizowane wyłącznie na terenach bę-
dących własnością gminy i  szacuje wartość, 
gdyż koszt realizacji każdego projektu powi-
nien mieścić się w kwocie 200 tys. zł. 

Ostateczna lista projektów rekomen-
dowanych dla każdego obszaru zostanie 
utworzona do 29 sierpnia przez Zespół 
Kwali� kacji Projektów. Składa się on z poje-
dynczych przedstawicieli: Rady Pożytku Pu-
blicznego, Rady Sportu, Powiatowej Spo-
łecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych, 
Legnickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej 
Piekary, Legnickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, a także Rady Miejskiej Legnicy (5 osób) 
i reprezentujących prezydenta miasta spe-
cjalistów branżowych (5 osób). 

Głosowanie mieszkańców nad projektami 
- od 1 do 8 października br. Wyniki głosowania 
będą ogłoszone do 24 października. Procedu-
rę zakończy wpisanie wybranych zadań do 
projektu budżetu miasta na rok 2015. 

Inwestycje pierwszej edycji LBO

LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKILEGNICA AKTYWNA, EKOLOGICZNA, PRZEDSIĘBIORCZA

Ranking miesięcznika „Forbes”

najatrakcyjniejszych dla biznesu

Jesteśmy 
na szczycie 
Jesteśmy 
na szczycie 
Jesteśmy 

Rankingu 
na szczycie 
Rankingu 
na szczycie 

Energii 
Odnawialnej
Energii 
Odnawialnej
Energii 

Do drugiego rozdania LBO legniczanie zgłosili 73 projekty

ul. Stanisławow-
skiej i  Wielo-
górskiej oraz 
na boisku przy 
ul. Goździko-
wej. W  sierpniu 
zaplanowane jest 
zrealizowanie trzech 
inwestycji LBO na Za-
kaczawiu: rewitalizacji 
podwórka w  obrębie ulic Wro-
cławskiej, Daszyńskiego, Czar-
nieckiego i Kazimierza Wielkiego, 
polegającej na stworzeniu placu 
rekreacyjnego, zagospodaro-
wania podwórka w  obrębie ulic 
Moniuszki, Drukarskiej i  Świętej 
Trójcy (plac zabaw z  częścią re-
kreacyjną dla mieszkańców) oraz 

Inwestycje pierwszej edycji LBO
już tętnią życiem
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łucznictwa akademickiego. Były to też 
rekordowe mistrzostwa pod względem 
liczby sportowców. Do Legnicy przyjechało 
206 studentów łuczników z 32 krajów świa-
ta. Klasy� kację medalową wygrali zawod-
nicy z  Korei Południowej, którzy zdobyli 
siedem medali. Pięć medali zdobyli repre-
zentanci Meksyku, pla-

sując się na drugim miejscu. Polacy zajęli 
szóste miejsce wraz z reprezentacjami Rosji 
i Malezji. Srebrny medal w  łukach klasycz-

nych Macieja Fałdzińskiego był jedy-
nym krążkiem wywalczonym przez 
polskiego zawodnika w X AMŚ. 

Podczas ceremonii zakończenia 
imprezy, 5 lipca, prezydent Tadeusz 
Krzakowski podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
mistrzostwa stały się pięknym, glo-
balnym świętem sportu i  młodości. 
- Dołożyliśmy wszelkich starań, by 
stworzyć zawodnikom jak najlepsze 
warunki do sięgania po mistrzo-
stwo i  rekordy świata - powiedział. 
– To były wspaniałe dni sportowych 
zmagań na najwyższym, świato-
wym poziomie. 

Nasze miasto urzekło spor-
towców i  trenerów. - Legnica jest 
bardzo piękna - mówiła francu-
ska łuczniczka, Emilie Lacroix. – 

Jestem tu już po raz drugi i  na pewno nie 
ostatni. Dianis Bialiatski, łucznik z  Białorusi 
o legniczanach powiedział krótko: – Są bar-
dzo przyjacielscy i pomocni. 

SPORT I FOLKLOR

W pochodzie przeszli wspólnie łucznicy 
i artyści z kilku kontynentów. Zespoły 

folklorystyczne prezentowały swoją ludo-
wą muzykę i  tańce. Pod Kyczerę przybyły 
z Kostaryki, Osetii Północnej, Serbii, Tajwa-
nu, Czech, Słowacji i Polski. Widowisku na 
ulicy i  na scenie w  Rynku przyglądały się 
tłumy legniczan.

- To piękny dzień – mówiła legniczan-
ka Jolanta Miłoszowska. – Wszyscy są tacy 
radośni, uśmiechnięci. Z  zachwytem oglą-
dam te występy. Czuję się momentami, jak 
bym była w jakimś egzotycznym kraju. 

A co o tym niezwykłym festiwalu mówi-
li sami artyści? - Jesteśmy w  Polsce po raz 
pierwszy i  najbardziej zaskoczyły nas tu... 
budynki. Są takie wielkie i  pełne historii. 
Słyszeliśmy już także o waszych pierogach, 
ale jeszcze ich nie jedliśmy. Na razie próbo-
waliśmy schabowych. Bardzo dobre były 

- mówiła You Ya Sou, kierująca zespołem 
folklorystycznym z Tajwanu.

X Akademickie Mistrzostwa Świata 
w  Łucznictwie przywiodły do Legnicy po-
nad 300 młodych zawodników, trenerów, 
sędziów i działaczy. Na inaugurację przybył 
m.in. członek Komitetu Wykonawczego 
Międzynarodowej Federacji Sportu Uni-

wersyteckiego (FISU), pan Tai-Cheng Chen 
z  Taipei na Tajwanie. Z  wielkim uznaniem 
mówił o naszym mieście i przygotowanych 
dla młodych łuczników obiektach sporto-
wych w parku. 

Młodych łuczników z  całego świata wi-
tał w  imieniu komitetu organizacyjnego 
i mieszkańców miasta jego gospodarz, pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. - Legnica nale-
ży do najlepszych w Polsce ośrodków, krze-
wiących rozwój tej szlachetnej, czerpiącej 
z wielowiekowej tradycji, dyscypliny sportu 
– mówił, otwierając mistrzostwa. - Jesteśmy 
dumni z powierzenia naszemu krajowi i mia-

stu organizacji tej prestiżowej impre-
zy, zwłaszcza, że Międzynarodowa 
Federacja Sportu Uniwersyteckiego 
wybrała nas z  bardzo zacnego gro-
na konkurentów. Legnica jest otwar-
ta dla sportowców z  całego świata. 
Gościmy 32 reprezentacje narodowe 
z kilku kontynentów. W Legnicy pięk-

no sportu łączy się z niezwykłą 
urodą ludowej kultury naro-
dów Azji, Ameryki i Europy. 

Sportowcy po zakończeniu 
ceremonii zwiedzali miasto. 
Bardzo im się spodobał Ju-
lek, nasza legnicka maskotka. 
Chętnie robili sobie przed nim 
zdjęcia. - Jest fajny – cieszyli się 
sympatyczni łucznicy z Malezji. 

Łucznicze zmagania odby-
wały się przez kolejne trzy dni na 
Stadionie Miejskim. Legnica była 
w  tych dniach światową stolicą 

X Akademickie Mistrzostwa Świata

stu organizacji tej prestiżowej impre-
zy, zwłaszcza, że Międzynarodowa 
Federacja Sportu Uniwersyteckiego 
wybrała nas z  bardzo zacnego gro-
na konkurentów. Legnica jest otwar-
ta dla sportowców z  całego świata. 
Gościmy 32 reprezentacje narodowe 
z kilku kontynentów. W Legnicy pięk-

łucznictwa akademickiego. Były to też 

 ■ Przepiękny, barwny korowód z muzyką i tańcami przeszedł 2 lipca ulicą Najświętszej Marii Panny do Rynku. Tak 
właśnie rozpoczęły się dwa bardzo ważne wydarzenia – X Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie oraz 
XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą”.

w Łucznictwie w stylu folk

zentanci Meksyku, pla- nych Macieja Fałdzińskiego był jedy-
nym krążkiem wywalczonym przez 
polskiego zawodnika w X AMŚ. 

Podczas ceremonii zakończenia 
imprezy, 5 lipca, prezydent Tadeusz 
Krzakowski podziękował wszystkim, 
którzy przyczynili się do tego, że 
mistrzostwa stały się pięknym, glo-
balnym świętem sportu i  młodości. 
- Dołożyliśmy wszelkich starań, by 
stworzyć zawodnikom jak najlepsze 
warunki do sięgania po mistrzo-
stwo i  rekordy świata - powiedział. 
– To były wspaniałe dni sportowych 
zmagań na najwyższym, świato-
wym poziomie. 

Nasze miasto urzekło spor-
towców i  trenerów. - Legnica jest 
bardzo piękna - mówiła francu-
ska łuczniczka, Emilie Lacroix. – 

no sportu łączy się z niezwykłą 
urodą ludowej kultury naro-

Sportowcy po zakończeniu 
ceremonii zwiedzali miasto. 
Bardzo im się spodobał Ju-
lek, nasza legnicka maskotka. 
Chętnie robili sobie przed nim 
zdjęcia. - Jest fajny – cieszyli się 
sympatyczni łucznicy z Malezji. 

Łucznicze zmagania odby-
wały się przez kolejne trzy dni na 
Stadionie Miejskim. Legnica była 
w  tych dniach światową stolicą 
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Boom inwestycyjny
INWESTYCJE

 ■ Aż 16 fi rm działających w  Legnickiej Specjalnej Strefi e Ekonomicznej otrzymało (30 czerwca) zezwolenie na 
rozszerzenie dotychczasowej i uruchomienie nowej produkcji. W sumie zakłady te zainwestują w rozwój ponad 
miliard złotych i stworzą 543 nowe miejsca pracy.

W uroczystości wręczenia nominacji 
uczestniczył prezydent Tadeusz Krza-

kowski, marszałek województwa Cezary 
Przybylski, wojewoda dolnośląski Tomasz 
Smolarz i przedstawiciele samorządów, na 
których terenie zlokalizowane są przedsię-
biorstwa LSSE. 

- Dziękuję � rmom, które zdecydowały 
się na rozwój – mówił prezydent Tade-

usz Krzakowski. – Są one dla nas ważnym 
partnerem gospodarczym. W  Legnicy 
zbudowaliśmy na bardzo wysokim pozio-
mie szkolnictwo zawodowe, które kształci 
świetnych fachowców, także na potrzeby 
zakładów działających w stre� e. 

Pięć � rm, które otrzymały zezwolenia na 
rozwój, ma swoje zakłady w  legnickiej pod-
stre� e. Ich produkcyjna ekspansja stała się 
możliwa między innymi dzięki dokonanej 
przed kilku laty, z inicjatywy prezydenta mia-
sta, zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru legnic-
kiej części strefy ekonomicznej. Wcześniej 

inwestować i  wznosić obiekty produkcyjne 
można było tylko na powierzchni do 60 proc. 
działki. Po tej zmianie stało się możliwe prze-
mysłowe zagospodarowanie terenu aż do 85 
proc. jego powierzchni. 

Dzisiejszy boom inwestycyjny w LSSE jest 
zatem, między innymi, efektem długofalo-
wej, stabilnej i przemyślanej polityki gospo-
darczej miasta. To bardzo konkretne działa-

nie wspierające przedsiębiorców. Potwierdza 
ono wysoką pozycję Legnicy w  dorocznych 
rankingach „Forbesa” – miast najbardziej 
przyjaznych dla biznesu. 

Winkelman zapowiedział zainwestowa-
nie co najmniej 150 mln zł na zakup nowych 
maszyn, rozbudowę linii produkcyjnych i roz-
budowę zakładu. Pozwoli to na produkcję 
nowoczesnych pojemnościowych podgrze-
waczy wody i  wyrobów motoryzacyjnych. 
Zatrudnienie ma wzrosnąć o 10 osób.

Wezi–tec planuje zainwestować w kupno 
nowych maszyn oraz rozbudowę zakładu 35 
mln zł oraz stworzyć 30 nowych miejsc pracy. 

Firma produkuje wyroby dla przemysłu mo-
toryzacyjnego, lotniczego i grzewczego. 

Gates Polska planuje zakup nowego 
miksera do mieszania gumy i  rozbudowę 
magazynów. Koszt tego przedsięwzięcia 
to co najmniej 35 mln zł. Ten znany pro-
ducent m.in. pasów przemysłowych zapo-
wiada w stworzenie co najmniej 5 nowych 
miejsc pracy. 

Kolejna � rma z  legnickiej podstrefy - 
Hearter Technika Wytłaczania, planuje 
zwiększyć zatrudnienie o  15 nowych pra-
cowników i  zainwestować ponad 62 mln 
zł. Producent wytwarza m.in. wykrawane 
i wytłaczane detale i podzespoły dla moto-
ryzacji, AGD i przemysłu elektronicznego. 

Brugman - producent grzejników, zmo-
dernizuje zakład w  Legnicy, wydając 25 
mln zł i zatrudni 10 nowych pracowników. 

W  sumie � rmy działające w  legnickiej 
części LSSE planują zainwestować w rozwój 
ponad 300 mln zł i  zatrudnić 70 nowych 
pracowników. 

P rzebudowana część alei Orła Białego w 
parku Miejskim robi już duże wrażenie. 

Spacerowicze z uznaniem wyrażają się o no-
wej, estetycznej nawierzchni z kostki bruko-
wej, która zastąpiła stary asfalt. 

- Aleja jest teraz naprawdę piękna – 
mówi legniczanka Halina Nowowiejska. – 
Nasz park ciągle zmienia się i możemy być 
z niego dumni. 

W parku zakończyła się przebudowa 
jego głównego traktu na odcinku od ul. 
Powstańców Wielkopolskich do al. Białej. 
Zgodnie z zapowiedzią, na czas wakacji 
legniczanie i goście mają do dyspozycji 
bardzo wygodny szlak spacerowy, a ro-
werzyści - swoje ścieżki do jazdy, bardzo 
dobrze oznaczone. Nowością będą uliczne 
zdroje, z których jeden stanie przy dziecię-

cym placu zabaw. Pozwolą one przechod-
niom ugasić pragnienie, przemyć ręce albo 
twarz. Parkową aleję oświetlają nowe, sty-
lizowane latarnie. W lipcu będą tu jeszcze 
ustawiane ławki i kosze na śmieci. Nie będą 
to jednak prace uciążliwe dla spacerują-
cych i wypoczywających. 

W październiku, po przerwie wakacyj-
nej, rozpocznie się drugi etap przebudowy 
al. Orła Białego –od al. Białej do al. Zyg-
munta Krasińskiego. Prace zakończą się 
wiosną 2015 r. Zostały one podzielone na 
dwa etapy, z przerwą w sezonie letnim, by 
legniczanie i goście mogli swobodnie i bez 
zakłóceń wypoczywać w parku. 

Aleja Orła Białego Ponad 500 nowych miejsc pracy, kolejny miliard zainwestują � rmy w LSSE

w strefi e ekonomicznej

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął prze-
targ na przebudowę ul. Moniuszki w Legni-
cy. To zamówienie publiczne dotyczy od-
cinka od skrzyżowania z  aleją Piłsudskiego 
i ulicą II Armii Wojska Polskiego do skrzyżo-
wania z Wrocławską. 

Do przetargu przystąpiły 4 � rmy. Wy-
grała Skanska SA, proponując najkorzyst-
niejsze dla gminy warunki � nansowe. In-

westycja kosztować będzie ok. 2 mln 200 
tys. zł. Prace rozpoczynają się w lipcu i po-
trwają do października. 

Zakres robót obejmie m.in.: przebudo-
wę nawierzchni jezdni (będzie wykonana 
z betonu asfaltowego), wymianę krawężni-
ków, przebudowę chodników (będą z  be-
tonowej kostki brukowej) z  zachowaniem 
ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej 
(z betonu), przebudowę wpustów ulicznych 
wraz z  przykanalikami, regulację urządzeń 
infrastruktury technicznej w  jezdniach 
i  chodnikach, remont studni kanalizacyj-
nych, budowę odcinka kanalizacji kablowej 
dla sieci teleinformatycznej Legman oraz 
dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania 

Ruchem i Transportem Publicznym, a także 
urządzenie terenów zielonych. Czas

Moniuszki

Wkraczamy w kolejny etap przebu-
dowy ulicy Jaworzyńskiej. Z  ruchu zo-
stanie wyłączone skrzyżowanie tej ulicy 
z ul. Grabskiego. O zmianach w organi-
zacji ruchu poinformujemy szczegóło-
wo na stronie www.legnica.eu.

Na skrzyżowaniu zostanie położona 
m.in. nowa kanalizacja deszczowa o śred-
nicy metra, na głębokości 4,5 metra. To 
będzie bardzo skomplikowana operacja. 
Na czas tych prac w okresie wakacyjnym 
skrzyżowanie zostanie zamknięte. Prace 
mają się zakończyć do 30 listopada br. 

Pod koniec czerwca zakończona zo-
stała przebudowa skrzyżowania Jawo-
rzyńskiej z  ulicami Skarbka, Muzealną 
oraz na odcinku do ul. Szkolnej. Tutaj też 
została przebudowana kanalizacja, rów-
nież telekomunikacyjna, którą ułożono 
w  betonowych osłonach. W  obrębie 
przebudowanego skrzyżowania dobie-
ga końca wymiana krawężników i  płyt 
chodnikowych. 

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 też 6 
km chodników, 5 km ścieżek rowerowych, 
3,5 km kanalizacji deszczowej, 8 zatok au-
tobusowych, a całość oświetli 180 latarni. 
W latarniach zastosowane zostaną lampy 
energooszczędne typu LED, co wpłynie 
na obniżenie opłat za prąd o połowę.

jak salon
Jaworzyńska 
się zmienia

na ulicę
Moniuszki
na ulicę
Moniuszki
na ulicęna ulicę
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Tysiące osób na Święcie Legnicy
 ■ Blisko dwa tygodnie obchodów Święta Legnicy minęło bardzo szybko. Cóż to było za świętowanie! Działo się tyle, że 
wrażenia wystarczą nam na długo. Podczas trzydniowego fi nału na legnickim lotnisku bawiło się tysiące legniczan 
i gości z wielu innych miast.

KULTURA

Po piątkowej, dyskotekowej rozgrzewce, 
w  sobotę sceną zawładnęły głównie 

rytmy rodem z  Jamajki. Zaczął rodzimy 
Zielony Groszek. Nie mogło być lepszego 
wprowadzenia do koncertu Kamila Bednar-
ka. Pełen pozytywnej energii, uśmiechnię-
ty, wierzący w świat i ludzi. Najpierw porwał 
publiczność fantastycznym koncertem. 
Długo nie mógł rozstać się z fanami, ale kie-
dy wreszcie nadszedł ten moment i zszedł 
ze sceny, długo nie wytrzymał w swej gar-
derobie. Wyszedł do fanów i  przez blisko 
godzinę rozdawał autografy, pozował do 
zdjęć i rozmawiał z każdym, kto sobie tego 
zażyczył. Bo taki jest właśnie Kamil.

Tymczasem na scenie grało już Farben 
Lehre. Pozytywny rock`ǹ roll, pozytywny 
przekaz, dużo pięknych melodii i  super nie-
spodzianka, czyli gościnny występ Nikoli 
Wardy, pięknej, młodej legniczanki obdarzo-
nej fantastycznym głosem i talentem.

Wreszcie kolejna mega gwiazda – Raz, 
dwa, trzy. Ze sceny płynęły wyłącznie prze-
boje, niektóre w  nowych, zaskakujących 
aranżacjach. Było po prostu pięknie.

- Kamil był niesamowity, a koncert wbijał 
w  ziemię – cieszyły się nastoletnie legni-
czanki, Ania i  Dorota, które cierpliwie cze-
kały na autograf i zdjęcie ze swoim idolem. 
- Święto Legnicy jest wspaniałe. Teraz czeka-
my na niedzielny koncert Perfectu. 

Niedzielne koncerty na lotnisku roz-
poczęły dwa legnickie zespoły: Struktura 
i Photony. Potem przyszedł czas na gwiaz-
dy. Na scenę wyszły kolejno dwie wielkie 
divy polskiego rocka - Wanda Kwietniewska 
(„Wanda i Banda”) oraz Małgorzata Ostrow-
ska (dawny „Lombard”). Dały wspaniałe po-
pisy. A na koniec - wisienka na torcie, czyli 
niesamowity Perfect!

Nie tylko koncerty przyciągały gości na 
lotnisko. Było wielkie wesołe miasteczko, 

uliczka z kramikami, gdzie można było ku-
pić grillowaną kiełbasę, wielkie pajdy chle-
ba, lody, baloniki, a nawet hełmy wojskowe 
i wiele innych rzeczy. 

- Tyle się tutaj działo, że momentami by-
łam skołowana – przyznaje legniczanka 

Elżbieta Kwiatkowska. – Dzieci 
chciały bawić się na karuzeli, 
mąż chciał słuchać koncertów. 
Wszystko dało się pogodzić. 
A święto było wspaniałe. 

Przypomnijmy, że 
w  ramach Święta Le-
gnicy, które rozpoczę-
ło się 17 czerwca, było 
wiele innych atrakcyj-
nych wydarzeń. Kon-
certy, przeglądy kapel 
rockowych, bieganie 
w  parku. Także senio-
rzy pokazali, jak z wiel-
ką klasą można się 
bawić. Był też Festiwal 
Szkół, podczas którego 
uczniowie zaprezento-
wali swoje talenty arty-
styczne. 
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W Muzeum Miedzi przez całe wakacje 
udostępniana jest niezwykła wystawa „Ry-
cerze wolności, strażnicy praw. Szlachta na 
Śląsku w średniowieczu i czasach nowożyt-
nych”. Zwiedzający, przede wszystkim grupy 
dzieci i młodzieży, są oprowadzani przez ku-
ratora, który w przejrzysty sposób przedsta-
wia bogactwo treści tej obszernej ekspozycji. 
Interesującą propozycją dla dzieci i młodzie-
ży są warsztaty tematyczne. Ich uczestnicy 
mogą np. stworzyć drzewo genealogiczne 
własnej rodziny, zaprojektować swój herb 
bądź zbroję rycerską. Będą też penetrować 
labirynty i poszukiwać bezcennych skarbów. 
Zajrzą w głąb pałacowej szafy, zobaczą dwor-
skie stroje, broń rycerską i rynsztunek bojo-
wych rumaków. 

Legnickie Centrum Kultury zaprosiło 
dzieci w wieku 6-12 lat na półkolonie ar-
tystyczne. W tym roku turnusy kończą się 
18 lipca. 

W lipcu i sierpniu Legnicka 
Biblioteka Publiczna realizuje 
program Wakacje z książką, 
skierowany do dzieci spędza-
jących lato w mieście. Wszyst-
kie � lie LBP przygotowały na 
ten czas propozycje różno-
rodnych zajęć: plastycznych, 
czytelniczych, edukacyjnych, 
teatralnych, spotkań z ciekawy-
mi mieszkańcami miasta, warsz-
tatów i wycieczek. Dzieci będą 
wykonywały kompozycje pla-
styczne i gadżety, np. biżuterię, 
przestrzenne zawieszki, kompo-
zycje witrażowe, odlewy gipso-
wych elementów czy ilustracje 
do przeczytanych książek. Przy-
gotowano też wycieczki m.in. do 
legnickich instytucji kulturalnych 
i palmiarni, a na koniec - do go-
spodarstwa „Agrohippika” w No-
wym Kościele. 

WYPOCZYNEK

Półkolonie

W okresie od 30 czerwca do 22 sierpnia w 
mieście odbywają się półkolonie, przygoto-
wane dla około 600 legnickich dzieci. Od lat 
ta forma wypoczynku w Legnicy doskonale 
funkcjonuje i cieszy się popularnością. Półko-

lonie są organizowane przez Szkoły Podsta-
wowe nr 4, nr 7 oraz Młodzieżowe Centrum 
Kultury i Zespół Placówek Specjalnych.

W czasie trwania turnusów półkolonij-
nych organizowane są wycieczki krajoznaw-
cze, wyjścia do kina i muzeum. Uczestnicy 
biorą udział w zajęciach sportowych w sa-
lach gimnastycznych, na szkolnych boiskach 
oraz na basenach. Turnusy wypełnione są 
do ostatniego miejsca. 

Wakacje na sportowo

Uczniowie, spędzający wakacje w mie-
ście, mogą uczestniczyć w zajęciach rekre-
acyjno-sportowych w ramach programu 
Legnicki Animator Osiedlowy. To bezpiecz-
ne i aktywne zajęcia, gównie gry zespoło-
we, prowadzone przez 12 animatorów na 
szkolnych i miejskich obiektach sportowych 
przez każdy wakacyjny tydzień, w godzi-
nach od 9.00 do nawet 20.00. Szczegółowe 
plany zajęć dostępne są w placówkach, przy 
których działają animatorzy. Oto ich wykaz: 
SP 1, SP 4, SP 7, SP 9, SP 18, Gimnazja nr 4 i 5, 
V LO, ZSI, ZSS, ZSO nr 2, ZSO nr 3. 

MKS Miedź Legnica od 2 lipca do 26 
sierpnia organizuje, tradycyjnie już, turniej 
piłkarski pn. „Wakacyjna przygoda z piłką 
nożną”. Turniej, do� nansowany przez gminę, 
adresowany jest do dzieci i młodzieży pozo-
stającej podczas wakacji w mieście. Zawody 
rozgrywa się w 4 kategoriach wiekowych, od 
wtorku do piątku od godziny 10. Miejscem 
rozgrywek jest boisko o nawierzchni synte-
tycznej w kompleksie boisk treningowych w 
parku Miejskim. Klub zapewnia pełną obsłu-
gę techniczną, opiekę medyczną imprezy i jej 
ubezpieczenie. Zajęcia prowadzą wykwali� -
kowani trenerzy i instruktorzy. 

KS Konfeks planuje zorganizowanie za-
jęć sportowych dla wszystkich chętnych pn. 
„Wakacje z tenisem stołowym”. Zajęcia będą 
się odbywały w sali Szkoły Podstawowej Nr 
16 przy ulicy Tatrzańskiej 9 w dniach od 1 do 
30 sierpnia, w każdy wtorek i czwartek od 16 
do 18, także w soboty od 10 do 12.30. Sekcja 
piłki nożnej poprowadzi zajęcia szkoleniowe 

dla grup młodzieżowych od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 9.30 do 13, na boisku 
przy Zespole Szkół Budowlanych (ul. Grab-
skiego). W sierpniu prowadzone będą zajęcia 
piłkarskie z grupami od 5 do 12 lat. Szcze-
gółowy plan zajęć w siedzibie klubu przy ul. 
Grabskiego 24. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaplanował w 
okresie wakacyjnym organizację wielu im-
prez, również dla dzieci i młodzieży. Będą to 
m.in.: Turniej plażowy badmintona i zawody 
pływackie Radosna plaża (24 lipca, basen 
przy ul. Radosnej), Konkurs rzeźby w piasku 
Piaskownica 2014 (3 sierpnia na Kormoranie), 
Rodzinny festyn na Zakaczawiu (15 sierpnia), 
Turniej plażowej piłki nożnej (19-20 sierpnia 
na Kormoranie) i Turniej trójek koszykarskich 
(28 sierpnia w parku, na parkingu Stadionu 
Miejskiego). 

Wakacje z kulturą i sztuką

Galeria Sztuki proponuje wolny wstęp na 
prezentowane podczas wakacji wystawy: 
Portrety w zawieszeniu, Florian Doru Crihana. 
Legnica – satyryczne impresje, Meta� zyka 
Geometrii, Malarstwo Juliusza Kosina, Łem-
kowskie Jeruzalem. W Otwartej Pracowni 
Sztuki (ul. Szkolna 7) w godz. od 15 do 18 od-
bywają się bezpłatne warsztaty plastyczne.

 ■ Obecne dofi nansowanie letniego wypoczynku znacznie przewyższa ubiegłoroczne. Gmina dotuje kolonie i obozy, 
wycieczki, półkolonie w mieście, zajęcia świetlicowe, biblioteczne i sportowe organizowane zarówno przez instytucje 
miejskie, jak kluby, świetlice, organizacje i stowarzyszenia. W stacjonarnych i wyjazdowych formach wakacyjnego 
wypoczynku bierze udział ok. 4 tysięcy młodych legniczan. 

Jesteśmy na wakacjach
Legnica przeznacza prawie 600 tys. złotych na letni wypoczynek dzieci i młodzieży
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Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej 
legniccy radni przyjęli m.in. informacje o re-
alizacji Wieloletniego programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem Legnicy 

na lata 2009–2013 i Strategii rozwoju kultury 
w Legnicy w latach 2007-2013 (2020). Wśród 
przyjętych uchwał znalazły się: Miejski pro-
gram działań na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców w  latach 2014–2020 oraz 
akt prawa lokalnego zmieniający uchwałę 
w sprawie zasad gospodarowania nierucho-
mościami stanowiącymi własność gminy. 

Rada wybrała swych przedstawicieli do 
Zespołu Kwali� kacji Projektów drugiej edy-
cji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. 
W  skład zespołu weszli: Wojciech Cichoń, 
Włodzimierz Tulejko, Jacek Kiełb, Anna Płu-
cieniczak i Kazimierz Hałaszyński. 

Zdecydowaną większością głosów (20 
„za” przy czterech przeciwnych) radni przy-
jęli prezydenckie projekty uchwał w sprawie 
zmiany Wieloletniej prognozy � nansowej 
miasta, a także zmiany budżetu na rok 2014.

Prezydent zaproponował zwiększe-
nie dochodów budżetowych do kwoty 
422.660.358,16 zł oraz wydatków do kwoty 
446.420.358,16 zł. 

 Na zmianie zyskają przede wszystkim 
inwestycje drogowe. Przebudowa ul. Mo-
niuszki będzie mogła być zasilona kwotą 
1.150.000 zł, przebudowa Jaworzyńskiej 
– kwotą 1.130.000 zł, Witelona i  Skarbka, 
gdzie utworzono dodatkowy pas ruchu – 
500.000 zł. Na przebudowę chodnika ulicy 
Koskowickiej i  zmianę jej nawierzchni na 
asfaltową tra�  300.000 zł. To bardzo dobra 
wiadomość także dla korzystających z  tej 
ścieżki rowerzystów. Zakres związanego 
z  LBO zadania budowy parkingu przy ul. 
Marynarskiej będzie mógł być poszerzony 
o infrastrukturę wartą 64 tys. zł. 

Za dodatkowe ponad 385 tys. zł Zarząd 
Gospodarki Mieszkaniowej m.in. zbuduje 
drogę dojazdową do wnętrza podwórzo-
wego w rejonie ulic Moniuszki, Świętej Trój-
cy, Drukarskiej i  II Armii Wojska Polskiego, 
zainstaluje poprawiające bezpieczeństwo 
mieszkańców przewody wentylacji grawi-
tacyjnej w jednej z komunalnych kamienic, 
odnowi dach kamienicy przy ul. Ściegien-
nego, zbuduje przyłącza kanalizacji sani-
tarnej na odcinku ul. Nowodworskiej. 

Dodatkowe 200 tys. zł przeznacza się 
na rewitalizację gmachu Zespołu Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych, by przyspie-
szyć zakończenie tej inwestycji. O wartość 
ponad 400 tys. zł rozszerzy się zakres prac 
wykonywanych na alei Orła Białego w par-
ku Miejskim. Natomiast kwota 140 tys. zł 
będzie przeznaczona na modernizację 
oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy 
ul. Wrocławskiej. 

Zyska również system zapewniający 
legniczanom bezpieczeństwo. Za prawie 
60 tys. zł zostaną kupione i  zamontowa-
ne cztery elektroniczne syreny alarmowe. 
Miasto kupi również za 50 tysięcy nowo-
czesną, mobilną zaporę przeciwpowodzio-
wą, zabezpieczającą ulicę Stacyjną w okoli-
cy wiaduktu kolejowego. 

Mieszkańcy okolic Jaworzyńskiej

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIASPOTKANIA I DEBATY

Prezydent Tadeusz Krzakowski spotkał 
się (17 czerwca) w Szkole Podstawowej 

nr 18 przy ul. Grabskiego z  mieszkańcami 
osiedli Wielogórska i  Sienkiewicza, Przy-
bkowa oraz okolic Jaworzyńskiej od Grab-
skiego do obwodnicy zachodniej. Była to 
piąta w  tym roku debata w  ramach cyklu 
konsultacyjnego „Bliżej legniczan i  ich 
spraw”. Prezydentowi towarzyszyli jego za-

stępcy, grupa radnych, dyrektorzy wydzia-
łów Urzędu Miasta, ZGM, ZDM oraz przed-
stawiciele policji i Straży Miejskiej.

Podczas ubiegłorocznego spotkania 
w tym samym miejscu mieszkańcy zgłaszali 
swoje postulaty i wnioski. Była w nich mowa 
o objęciu częstszymi patrolami przez policję 
i  Straż Miejską terenów w  okolicach giełdy 
towarowej, zwłaszcza pod kątem łamania 
przez kierowców przepisów ruchu drogo-
wego. Postulowano także utwardzenie czę-
ści ulicy łączącej budynki ul. Żeromskiego 
i Jasińskiego z al. Zwycięstwa oraz likwidację 
dzikich wysypisk w Lasku Złotoryjskim. 

Prezydent poinformował, że funkcjona-
riusze policji i Straży Miejskiej bardzo czę-
sto przeprowadzają kontrole w tym rejonie 
i  wymierzają kary kierowcom za łamanie 
przepisów prawa. Wskazana uliczka zosta-
ła wyremontowana częściowo w  minio-
nym roku, a  roboty kontynuowane będą 
w  czerwcu br. Dzikie wysypiska zlikwido-
wano już przed rokiem, a ponieważ się „od-
radzają”, są usuwane również obecnie. 

Tadeusz Krzakowski, podobnie jak na in-
nych spotkaniach, omówił realizację ubie-
głorocznego oraz tegorocznego budżetu, 
zwłaszcza inwestycyjnego. W  tym roku 
środki przeznaczone na inwestycje wzro-
sną aż do blisko 60 mln zł, z czego przeszło 
70 proc. zostanie przeznaczone na przed-
sięwzięcia drogowe.

Obecnie trwa przebudowa ul. Jawo-
rzyńskiej. Zaawansowane są również pra-
ce na ulicach Witelona i Skarbka oraz Klu-
bowej, gdzie powstają drogi dojazdowe 

i  parking. Budowany jest zintegrowany 
system zarządzania ruchem i  transpor-
tem publicznym. Zakończył się pierwszy 
etap przebudowy alei Orła Białego w par-
ku Miejskim. Rozpoczną się oczekiwane 
przez mieszkańców inwestycje drogowe 
na ul. Moniuszki, Galaktycznej, Plutona, 
Sikorskiego, a  także na osiedlu Piekary B. 
Ważnymi przedsięwzięciami są także ko-

lejny etap remontu Akademii Rycerskiej 
i  modernizacja budynku Zespołu Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych. Na przywró-
cenie dawnej świetności Akademii Rycer-
skiej miasto wydało już ponad 40 mln zł 
własnych środków. Pomoc państwa była 
niewielka. Obecnie prowadzone są prace 
w  pięknej sali królewskiej. Odrestaurowa-
nie jej pochłonie prawie 5 mln zł. Z  kolei 
budynek ZSE-M, położony w centrum mia-
sta, po renowacji znowu będzie perełką ar-
chitektoniczną. Prace zakończą się jeszcze 
w tym roku. 

W  kolejnej części spotkania prezydent 
poinformował o  rozpoczęciu II edycji Le-
gnickiego Budżetu Obywatelskiego. Każdy 
z uczestników spotkania otrzymał materia-
ły informacyjne, dotyczące LBO. Przypo-
mnijmy, że mieszkańcy tego rejonu, gło-
sując w poprzedniej edycji LBO, wybrali do 
realizacji trzy projekty: boisko do piłki noż-
nej przy ul. Goździkowej, plac zabaw dla 
dzieci przy ul. Wielogórskiej i przebudowę 
ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia 
ul. Żeromskiego.

Prezydent zachęcał mieszkańców do 

zgłaszania swoich propozycji do Strate-
gii Rozwoju Legnicy na lata 2015–2020 
Plus. – Chciałbym, aby strategia powstała 
wspólnie z mieszkańcami, - mówił – by po-
tem wspólnie realizować zadania z różnych 
dziedzin. 

Mieszkańcy zgłaszali swoje wnioski i  po-
stulaty. – Uważam, że w Legnicy bardzo do-
brze funkcjonuje, w nowym systemie, gospo-

darka odpadami – mówił jeden z nich. – Coraz 
więcej śmieci segregujemy. I w związku z tym, 
może by zmienić harmonogram odbioru tak, 
aby odpady były częściej wywożone. 

Ta sprawa zostanie szybko rozpatrzona. 
Podobnie, jak prośba mieszkańców kamie-
nicy przy ul. Jaworzyńskiej, którzy chcą, by 
zarządca sprawdził stan techniczny budyn-
ku. Wszystkie zgłoszone przez mieszkań-
ców postulaty zostaną wnikliwie przeanali-
zowane i w miarę możliwości zrealizowane.

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Legniczanie wiedzą, czego chcą

debatowali z prezydentem

Kolejna debata konsultacyjna 
prezydenta Legnicy - po wakacjach. 
Spotkanie z  mieszkańcami Zaka-
czawia (od ul. H. Pobożnego do S. 
Moniuszki) zaplanowane jest na 9 
września br. w  Szkole Podstawowej 
nr 1 przy ul. Kamiennej 20 A o godzi-
nie 17.00. Natomiast z mieszkańcami 
Piekar – 23 września, również o 17.00 
w Zespole Szkół Integracyjnych przy 
ul. Wierzyńskiego 1. 

Dodatkowe 2 mln 216 tys. zł na inwestycje; 607 inwestycyjnych złotówek przypada już na 
jednego mieszkańca; przedstawiciele RM w Zespole Kwali� kacji Projektów LBO

- W tej zmianie chodzi przede wszyst-
kim o powiększenie wydatków inwesty-
cyjnych – mówił Tadeusz Krzakowski. 
– Jest to możliwe dzięki racjonalnej i ela-
stycznej polityce � nansowej oszczęd-
nościom uzyskanym w 2013 i bieżącym 
roku, oszczędnościom na rozstrzyga-
nych przetargach, znacznemu obniżeniu 
wydatków bieżących i inżynierii � nanso-
wej związanej z przenoszeniem środków 
z innych działów budżetowych. Pozwala 
to zwiększyć tegoroczne wydatki in-
westycyjne o  prawie 2 mln 216 tysięcy 
złotych. Po zmianie wyniosą one w tym 
roku ponad 59 milionów, co w przelicze-
niu na jednego mieszkańca oznacza po-
nad 600 złotych – podkreślił prezydent. 

Prawo stanowi, że: „Kto znęca się � zycz-
nie lub psychicznie nad osobą najbliższą 
lub inną osobą pozostającą w  stałym lub 
przemijającym stosunku zależności od 
sprawcy (...) podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Od lipca 2014 roku w  Komendzie Miej-
skiej Policji w  Legnicy nadkomisarz Anna 
Farmas-Czerwińska prowadzi punkt infor-
macyjny dla o� ar przemocy w  rodzinie. 
Jest on czynny w poniedziałki (16-18) oraz 
w środy (8-10). Kontakt telefoniczny: 76 876 
15 17 lub mailowy: anna.farmas-czerwin-
ska@legnica.wr.policja.gov.pl. 

Ważnym zadaniem policji jest zapew-
nienie bezpieczeństwa osobom dotknię-
tym przemocą w rodzinie. Przemoc � zycz-
na, seksualna, psychiczna i  ekonomiczna 
na szkodę osób najbliższych jest przestęp-
stwem ściganym z urzę-
du. Do wszczęcia postę-
powania karnego nie 
jest konieczny wniosek 
o� ary. Funkcjonariusze 
rozpoczynają działania 
na sygnał sąsiadów, 
nauczycieli, lekarza czy 
instytucji. 

Policja zachęca do 
przerwania milczenia. 
O� arom uświadamia, 
że bezkarny sprawca 
będzie nadal stosował 
przemoc, bez względu na składane obietnice. 
Może też następować jej eskalacja. Jeśli nie-
pokoją nas odgłosy z  mieszkania sąsiadów, 
siniaki u koleżanki, płacz dzieci, powinniśmy 
zawsze zgłosić to na numer alarmowy policji 
997.

Anna Farmas-Czerwińska zaprasza 
też wszystkich, którzy potrzebują porady 
w  sprawach prawa karnego (uporczywe 
nękanie, groźby karalne, znęcanie się itp.). 

RADA MIEJSKA LEGNICY
2010-2014

Jak walczyć z prze-
mocą w rodzinie?
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Urząd Miasta wdraża nowy autorski 
projekt edukacyjny pod nazwą „Legni-
czanie dają mata”. Chodzi o szachową 
edukację uczniów najmłodszych klas 
(I-III) w 12 szkołach podstawowych. 
Projekt jest prekursorskim przedsię-
wzięciem w skali całego kraju.

Przygotowania ruszyły już w styczniu 
tego roku. Wtedy właśnie rozpoczęło 
się, prowadzone przez Ośrodek Doradz-
twa Metodycznego i Doskonalenia Na-
uczycieli, szkolenie 24 pedagogów, któ-
rzy zajmą się wpajaniem uczniom zasad 
i tajników gry w szachy. 26 czerwca ode-
brali oni certy� katy ukończenia kursu. 

Realizacja pilotażowego programu 
rozpocznie się od września. Nauczaniem 
gry w szachy na początek zostanie obję-
tych do 30 proc uczniów klas pierwszych 
(ok. 470 osób). Każdy z uczestników 
programu będzie miał dwie godziny 
zajęć tygodniowo przez 10 miesięcy. 
Grupy składać się będą maksymalnie z 
16 uczniów. Oczywiście, udział w tych 
zajęciach będzie dobrowolny. W ciągu 
trzech lat realizacji do programu będą 
włączane kolejne roczniki pierwszaków. 

Do wsparcia tego pionierskiego 
projektu miasto zachęciło Fundację 
Polskiej Miedzi, która co roku udzieli 
do� nansowania w wysokości 50 tys. 
zł. Całkowity koszt szacowany jest na 
150 tys. zł rocznie.

Kto puka, temu otwierają. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu przyznał Legnicy do-
� nansowanie w  wysokości ok. 20 tys. zł na 
realizację Programu usuwania azbestu na 
terenie gminy na lata 2014–2015. Za te środki 
planuje się usunąć w Legnicy ok. 30 ton nie-
bezpiecznego materiału.

Niszczenie azbestu przy współudziale 
WFOŚiGW we Wrocławiu prowadziliśmy 
już w  latach 2011 i  2012 r. Usunięto go 
wówczas ponad 13 ton z  nieruchomości 
gminnych i należących do Zarządu Gospo-
darki Mieszkaniowej.

Program został opracowany w  2009 r. 
i  przyjęty przez Radę Miejską w  roku 2010. 
Sporządzona wówczas inwentaryzacja wy-
kazała obecność w mieście 382,5 tony azbe-
stu. Okazało się, że właścicielami 90 proc. 

obiektów, w  których występują materiały 
azbestowe, są osoby � zyczne. Również one 
będą mogły być bene� cjentami gminnego 
do� nansowania. 

Dotyczyć ono będzie kosztów demonta-
żu, transportu i  unieszkodliwienia azbestu. 
Na realizację tych prac można uzyskać z Fun-
duszu do 680 zł za tonę, zaś pozostałą kwotę 
- z budżetu miasta Legnicy. Wykonawcę prac 
gmina wyłoni w konkursie ofert. Dopłaty nie 
mogą być wykorzystane na nowe pokrycia 
dachowe czy nowe elewacje.

Do� nansowaniem objęte zostaną róż-
ne podmioty, a  szczególnie osoby � zycz-
ne i  wspólnoty mieszkaniowe. Konieczne 
będzie złożenie wniosku o zakwali� kowa-
nie do udziału w  programie. Dodatkowe 
informacje w  tej prawie opublikujemy na 
www.legnica.eu. 

Legniczanie
dają mata!

„Henrykówka” ma własną 
elektrownię słoneczną

Kolejne 30 ton azbestu zniknie z miasta

Pionierski projekt edukacyjny
Dobry zawód dla młodych, bezpieczny dla środowiska

Osoby � zyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą usunąć truciznę za darmo

Popularny „Energetyk” zaczyna porażać, i to bynajmniej nie 
prądem, ale niezwykłą urodą!

Szkoła
 ■ Pierwotna budowa gmachu kosztowała 120 tys. ta-
larów, trwający właśnie remont sięgnie niespełna 
5 mln zł. Kiedy jednak spojrzeć na ukończoną elewa-
cję od ul. Bankowej, gra wydaje się warta świeczki. 
Kapitalne okna, bogata dekoracja fasad w świetnej 
kolorystyce plus kilka niespodzianek ekstra – oto 
cacko na miarę centrum miasta. Czapki z  głów bu-
downiczym sprzed lat, chapeau bas za renowację.

Zabudowa, jaka w drugiej połowie XIX w. 
wzrastała w  miejscu średniowiecznych 

murów obronnych, otaczała dawne Stare 
Miasto i tworzyła oprawę, integrującą nowe 
dzielnice z  historycznym, średniowieczno-
-renesansowym centrum. Jednym ze sztan-
darowych tego przykładów jest monumen-
talny, trójkondygnacyjny gmach w  stylu 
włoskiego renesansu, powstały w  latach 
1865-1867 na potrzeby Miejskiego Gimna-
zjum Ewangelickiego. Stylistyką obiekt miał 
nawiązywać do wybudowanego dwie deka-
dy wcześniej Teatru Miejskiego. 

Cztery skrzydła jednakowej długości 
zgrupowano wokół prostokątnego dzie-
dzińca. Fasadę główną akcentuje pięcioosio-
wy ryzalit z portalem głównym, nad którym 
górne kondygnacje wypełniają wysokie pół-
koliste okna, zamknięte w arkadach spoczy-
wających na kolumnach o kompozytowych 
kapitelach. Fasadę główną zdobił niezacho-
wany do dziś herb Legnicy trzymany przez 
gryfy. Poniżej pod gzymsem znajdowała się 
inskrypcja „Sapienti atque eloquenti pietati” 
(„Mądra i  wymowna pobożność”). Projekt 
ten to ostatnie dzieło odchodzącego na 
emeryturę kierownika Miejskiego Urzędu 
Budowlanego w Legnicy Otto Kirchnera. 15 
października 1867 r. w  obecności nadbur-
mistrza Alexandra Boecka, przedstawicieli 
oświaty Prowincji Śląskiej i  nowego dyrek-
tora szkoły Karla Güthlinga, miało miejsce 
uroczyste poświęcenie budynku.

Dość szybko wszechnica urosła do mia-
na jednej z największych w Legnicy. W 1872 
r. kształciła 371 uczniów. Jej historia sięga 

jednak sześć wieków wcześniej (pierwsze 
źródła wskazują na 1309 rok). Gimnazjum to 
kontynuowało bowiem tradycje najstarszej 
działającej w Legnicy szkoły przy kościele św. 
Piotra (do dziś w budynku przy ul. św. Piotra 4 
zachował się oryginalny portal). Namacalnym 
śladem wielowiekowej historii szkoły jest 
zachowana do dziś, mieszcząca się w  sieni 
tylnego skrzydła budynku tablica z  łacińską 
inskrypcją: „Dzięki uprzejmości znakomitego 
Pana, założyciela i władcy naszego Ludwika, 
księcia legnicko-brzeskiego oraz Goldber-
gena, w  dniu 17 paździenika 1657 roku, na 
ręce przełożonego szkół zostało dostarczone 
zezwolenie na połączenie obydwu szkół – ry-
cerskiej i senatorskiej – w celu nauki wszyst-
kich stanów. (…) Ta nowa uczelnia sztuk pięk-
nych i  umiejętności przystosowana do obu 
tych nauk, rozszerzająca i krzewiąca te nauki, 
wzniesiona hojną ręką, została otwarta uro-
czyście w  dniu 14 października 1658 roku.” 
Już w trakcie budowy szkoły Ludwik IV poro-
zumiał się z Radą Miejską Legnicy i mógł połą-
czyć szkołę książęcą ze szkołą miejską św. Pio-
tra i Pawła. Od tego czasu placówka działała 
jako Ewangelicka Książęco-Senatorska Szkoła 
Legnicka z biblioteką powstałą z połączenia 
zbiorów szkoły św. Piotra i Pawła ze słynnym 
księgozbiorem Rudol� na. Program w oparciu 
o  katechizm Lutra obejmował, poza łaciną 
i greką, także niemiecki, retorykę, dialektykę, 
arytmetykę i muzykę. Od 1673 r. pojawiły się 
meta� zyka, matematyka, � zyka i polityka.

Z okazji 600-lecia szkoły, uroczyście ob-
chodzonego w 1909 r., ukazało się opraco-
wanie prof. Maximiliana Abichta „Miejskie 

Gimnazjum w  Legnicy i  jego historyczny 
rozwój 1309-1909”. Wydano także oko-
licznościową kartę pocztową (powyżej po 
lewej), na której uhonorowano czterech 
dyrektorów: M. Joh. Kartl Gottl. Köhlera 
(1838-1852), dr Eduarda Müllera (1852-
1867), dr Karla Güthlinga (1867-1889) i  dr 
Wilhelma Gemolla (od 1909 r.). Chwilę 
później zakończyła się oświatowa funkcja 
budynku; od 1913 r. był on siedzibą Biblio-
teki, a od 1921 r. Archiwum Miejskiego. Po 
wojnie już w 1946 zorganizowano tu Szko-
łę Zawodową dla Młodzieży Pracującej, 
a pięć lat później nazwa została zmieniona 
na Zasadniczą Szkołę Zawodową. W  1952 
r. dołączono Technikum Elektro-Energe-
tyczne. Istniejący do dziś Zespół Szkół 
Elektryczno-Mechanicznych im. Mikołaja 
Kopernika powołano do życia w 1972 r.

Obecnie ten architektoniczny zabytek 
odzyskuje dawny blask i  zdradza swoje 
tajemnice. Konserwatorzy odnawiają i  od-
twarzają ornamenty � orystyczne, odkryte 
w trakcie remontu w bramie wjazdowej na 
dziedziniec. XIX-wieczne dekoracje z  ma-
larstwem patronowym umieszczono na 
dwóch pilastrach i  na ścianach. Niestety, 
nie udało się odtworzyć zdobiącego fasadę 
główną herbu z  gryfami. Zrekonstruowane 
zostaną natomiast dwa brakujące akroterio-
ny (element dekoracyjny wieńczący szczyt 
i narożniki). Warto też wspomnieć, że w bu-
dynku wymienionych zostało aż 390 okien, 
a poza nową elewacją i dachem gmach zy-
ska też nowe, podgrzewane rynny.

 ■ Bartłomiej Rodak (liegnitz.pl)

SAMORZĄD

Od 3 czerwca Zespół Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących im. Henry-

ka Pobożnego, jako pierwsza szkoła w Le-
gnicy oraz jedna z  pierwszych w  Polsce, 
produkuje własną energię elektryczną. 
Wszystko za sprawą współpracy z legnicką 
� rmą Solaris Group, która zbudowała i od-
dała w użytkowanie uczniom nowoczesną 
instalację fotowoltaiczną. 

Od 1 września 2013 r. w Technikum nr 3, 
wchodzącym w  skład Zespołu Szkół Tech-
nicznych i  Ogólnokształcących, rozpoczęto 
kształcenie w  zawodzie technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawialnej. W listo-
padzie szkoła zawarła porozumienie o współ-
pracy z � rmą Solaris Group, na mocy którego 
� rma objęła swym patronatem jedną z  klas 
i  zobowiązała się do utworzenia specjali-

stycznej pracowni przedmiotów zawodo-
wych oraz instalacji fotowoltaicznej. 

- Uczniowie klasy „wiatraków” mogą teraz 
w czasie zajęć praktycznie dowiedzieć się, jak 
produkować energię ze słońca oraz obsługi-
wać podobne instalacje – podkreśla dyrektor 
ZSTiO Andrzej Boczoń. - Pozwoli to na wzbo-
gacenie ich teoretycznej wiedzy i  praktycz-
nych umiejętności z  zakresu zdobywanych 
zawodowych kwali� kacji.

Zbudowana w  „Henrykówce” instalacja 
wspomaga szkolną sieć energetyczną, produ-
kując w słoneczne dni około 25 kWh na dobę. 
Jest to ilość energii przewyższająca zapotrzebo-
wanie na prąd czteroosobowego gospodarstwa 
domowego. Wyprodukowana czysta ekologicz-
nie energia elektryczna przyniesie szkole także 
konkretne korzyści ekonomiczne. 
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Martyna Kuczyńska, o której już pisaliśmy, 
została laureatką konkursu „Ośmiu Wspania-
łych”. Jest tegoroczną maturzystką z V Liceum 
Ogólnokształcącego. Reprezentowała nasze 
miasto w XX Ogólnopolskim Samorządowym 
Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 
w  Kamieniu Pomorskim. Tam właśnie, pod-
czas � nałów, spośród 50 laureatów wyłonio-
nych w  eliminacjach regionalnych, wybrano 
tych najlepszych - „Ośmiu Wspaniałych”. 

- Jest mi miło z tego powodu – mówi Mar-
tyna. – Ale najbardziej mnie cieszy, że ten 
sukces natchnął także moich znajomych do 
aktywnego działania na rzecz innych ludzi 
w  potrzebie. To motywuje całe otoczenie. 
A zdobyta statuetka tylko stoi sobie na półce. 

Koleżanki i koledzy ze szkoły mówią o Mar-
tynie: - Jest zdecydowana, wytrwała i zawsze 
uśmiechnięta. A  dodać jeszcze trzeba, że to 
bardzo skromna, subtelna i  wrażliwa osoba, 
która przyszłość zawodową wiąże z pomaga-
niem drugiemu człowiekowi. 

Martyna swoje credo życiowe ujmuje w kil-
ku słowach: - Być mądrym i dobrym dla innych 
człowiekiem. Pomagać będącym w potrzebie 

zaczęła już w szkole podstawowej. Od 6 lat 
jest wolontariuszką w  hospicjum. Organi-
zuje koncerty charytatywne. W  minionym 
roku dzięki jej zaangażowaniu zebrano 
ponad 20 tys. zł, które tra� ły do hospicjum. 
Angażuje się także w pracę w świetlicy śro-
dowiskowej przy kościele św. Jana. Do tego 
jest bardzo dobrą uczennicą. Otrzymała 
stypendium naukowe. Marzy o dostaniu się 
na medycynę. I zapewne dopnie swego.

- Najwięcej czasu i  serca pozostawiam 
w  hospicjum – mówi laureatka. – Tutaj na-
uczyłam się, że każde życie kiedyś się kończy. 
Pracując w  hospicjum, staram się sprawić, 
żeby chorzy mieli jak najwięcej chwil radości.

Martyna była gościem prezydenta Legni-
cy. Tadeusz Krzakowski pogratulował jej suk-
cesu i  wręczył prezenty, wśród których było 
wieczne pióro od prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego. 

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

18/19.07 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

19/20.07 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

20/21.07 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76/862-03-81

21/22.07 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76/854-40-54

22/23.07 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

23/24.07 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125, tel. 76/854-98-66

24/25.07 „Mandragora”, ul. Głogowska 62, tel. 76/862-49-54

25/26.07 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76/721-78-47

26/27.07 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76/851-23-41

27/28.07 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76/866-31-46

28/29.07 „Ogólnodostępna” ul. N.M.P. 12, tel. 76/743-98-48

29/30.07 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

30/31.07 „Malwa” ul. Piechoty 19 A, tel. 76/722-18-82

31.07/01.08 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

01/02.08 „Medyczne ABC”, ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

02/03.08 „Sano” ul. Galaktyczna 12, tel. 76/854-67-95

03/04.08 „Nowa” ul. Reymonta 2, tel. 76/722-52-66

04/05.08 „Apteka Na Zdrowie” ul. Górnicza 1 A, tel. 76/854-00-15

05/06.08 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

06/07.08 „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76/724-87-87

07/08.08 „Farmed” ul. Złotoryjska 16/18, tel. 76/862-08-96

08/09.08 „DRIVE” ul. Wrocławska 155, tel. 76/723-15-79

09/10.08 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76/721-35-65

10/11.08 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76/722-16-00

11/12.08 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76/724-43-36

12/13.08 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76/721-18-88

13/14.08 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 76/-12-52 56

14/15.08 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/ 852-30-73

15/16.08 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

Dyżury aptek

Apteki w Legnicy pełnią dyżury rotacyjnie według poniższego harmonogramu. 
Dyżury nocne od poniedziałku do soboty trwają od godz. 21. do 8., a w niedziele 
od 20. do 8. Informacja o dyżurach aptek dostępna jest również na stronie 
internetowej www.legnica.eu.

Telefony alarmowe Urząd Miasta

Co i gdzie w Urzędzie Miasta

 ■ Policja                                                                                                                                 997, 112, 76 876 15 10
 ■ Straż pożarna                                                                                                                            998, 76 8523661
 ■ Pogotowie ratunkowe                                                                                                      999, 76 723 01 41
 ■ Straż Miejska                                                                                                                            986, 76 72 33 180
 ■ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                        76 72 21 392; 76 86 22 021
 ■ Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
– Pogotowie Ratunkowe                                                                                                   112, 76 8713286

 ■ Pogotowie energetyczne                                                                                               991, 76 866 84 18
 ■ Pogotowie gazowe                                                                                                             992, 76 850 90 00
 ■ Pogotowie ciepłownicze                                                                                                 993, 76 856 82 00
 ■ Pogotowie wodno – kanalizacyjne                                                                         994, 76 855 48 00

 ■ Kancelaria                         
76 72 12 199

 ■ Sekretariat Prezydenta          
76 72 12 100, 76 72 12 101

 ■ Miejski Rzecznik Konsumentów              
76 72 12 138

 ■ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 76 72 12 241) 
– m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny poziom hałasu, 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rejestracja psów ras 
agresywnych.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
– m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportu, opłata skarbowa, opłata od posiadania psa.

 ■ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 76 72 12 250) 
– m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: karty parkingowe, 
turnusy rehabilitacyjne, usuwanie barier, współpraca z placówkami 
opiekuńczo–wychowawczymi. 

 ■ Wydział Infrastruktury Komunalnej (tel. 76 72 12 331) 
– m.in.: interwencje lokatorskie, zasady korzystania z przystanków 
autobusowych, odnowa zieleni średniej i wysokiej, materiał nasadzeniowy 
dla np. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni.

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

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

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa 
(tel. 76 72 12 318) – 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

Martyna Kuczyńska – jedyna taka z „Ośmiu Wspaniałych”

W   legnickim Ratuszu (30 czerwca br.) 
ukonstytuowała się na swym pierw-

szym posiedzeniu Miejska Rada Seniorów. 
Zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miejskiej 

w marcu br. statutem, o składzie tego nowe-
go gremium decydowali delegaci I  Forum 
Wyborczego Legnickich Seniorów, które 
odbyło się 3 czerwca br. Wówczas wybrano 
dwunastu reprezentantów legnickiego 
środowiska senioralnego. Następnie do-
łączyły trzy osoby rekomendowane przez 
działające w  mieście uniwersytety trzecie-
go wieku: Krystyna Chłopicka, Danuta Kry-

styna Juskowiak-Gol i Halina Zajączkowska. 
Dwie osoby rekomendował prezydent mia-
sta spośród urzędników samorządowych, 
zajmujących się problematyką społeczno-
-zdrowotną. Są to: Helena Olszewska-Ko-
rzeniewicz, zastępca dyrektora Wydziału 
Zdrowia i  Opieki Społecznej oraz Leszek 
Śliwak, dyrektor tego wydziału. 

Miejska Rada Seniorów w Legnicy ma 
charakter konsultacyjny, doradczy i  ini-
cjatywny. Zgodnie ze statutem działać 
będzie na rzecz tworzenia warunków do 

pobudzania aktywności obywatelskiej 
osób starszych oraz rozwijania więzi 
międzypokoleniowych. Jej powołanie 
umożliwia seniorom większy udział 
w  podejmowaniu przez samorząd decy-
zji w sprawach, które bezpośrednio doty-
czą tego środowiska.

W jawnym głosowaniu Rada większością 
głosów funkcję przewodniczącej powie-
rzyła Danucie Przecherze. Pani Danuta jest 
wicedyrektorem Centrum Kształcenia Za-
wodowego i  Ustawicznego, jednocześnie 
opiekuje się tamtejszym Uniwersytetem 
Trzeciego Wieku. 

Wiceprzewodniczącą MRS została pani 
Barbara Galant, działająca w  Polskim Sto-
warzyszeniu Szczęśliwych Emerytów, nato-
miast funkcję sekretarza powierzono pani 
Helenie Olszewskiej-Korzeniewicz.

Danuta Przechera przewodniczącą

 ■ Po prostu kocha ludzi. Oddaje im swoją troskę i radość. Jest bardzo młoda, ale tym, co robi, można by obdzielić wielu 
dojrzałych. Świetna uczennica, dobra koleżanka, piękny człowiek.

Miejskiej Rady Seniorów

Oto pełny skład wybranej na 
dwuletnią kadencję Rady: Ewa Ban-
carzewska, Anna Bielachowicz, Anna 
Bukowska, Krystyna Chłopicka, Elżbieta 
Chucholska, Mikołaj Dąbrowski, Barba-
ra Galant, Danuta Krystyna Juskowiak-
-Gol, Krystyna Koronowicz, Jan Maciej 
Lipiec, Ewa Malorny, Helena Olszewska-
-Korzeniewicz, Witold Pastor, Danuta 
Przechera, Leszek Śliwak, Janina Tuma-
szewicz i Halina Zajączkowska. 




