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Dzieci z Ukrainy gośćmi Legnicy 

W Legnicy gościła dziesięcioosobowa grupa dzieci z opieku-
nami z partnerskiego miasta Drohobycz na Ukrainie. Spotkał się 

z nimi i oprowadził po zabytkowym ratuszu 
zastępca prezydenta Ryszard Białek. 

W  sierpniu młodzi Ukraińcy przebywali 
w  Polsce na koloniach w  Karpaczu. Zostali 
zaproszeni przez prezydenta Tadeusza Krza-
kowskiego. Urząd pokrył koszty ich pobytu. 
Wypoczynek zorganizowało Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, które wygrało ogłoszony 
przez miasto konkurs.

- Legnica, jako miasto partnerskie, 
poprzez takie inicjatywy zacieśnia więzi 
z  Drohobyczem – mówił Ryszard Białek. – 

W obecnej sytuacji jest to niezwykle potrzebne. 
- Polska nam się bardzo podoba – opowiadali goście. - Tutaj są 

piękne góry, lasy i rzeki, piękne miasta. Ludzie są dobrzy.
 

„Fotograf” nominowany do Złotych Lwów

Zrealizowany w większości w Legnicy i do� nansowany przez 
miasto najnowszy � lm Waldemara Krzystka „Fotograf” otrzymał 
nominację do Konkursu Głównego 39. Festiwalu Filmowego 

w Gdyni. Komisja selekcyjna wybrała spo-
śród 31 zgłoszeń 13 � lmów, które powal-
czą o  główną nagrodę – Złote Lwy 2014. 
Tegoroczny Festiwal Filmowy odbędzie się 
w dniach 15-20 września. 

Przypomnijmy, że w 2008 roku na Festi-
walu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni 
Waldemar Krzystek zdobył już Złotego Lwa 
dla Najlepszego � lmu, za jaki jurorzy uzna-
li „Małą Moskwę”. Grająca w  tym obrazie 
Swietłana Chodczenkowa otrzymała Zło-
tego Lwa za Najlepszą pierwszoplanową 
rolę kobiecą. 

„Fotograf” to kolejny już � lm Waldemara 
Krzystka o Legnicy. Tym razem jest to trzy-
mający w  napięciu thriller z  pogranicza hi-

storii, polityki i psychologii. Przedpremierowe pokazy „Fotografa”, 
z udziałem reżysera, zaplanowane są w Legnicy na 12 września.

 
Piłkarska Europa w Legnicy

W  Legnicy od 13 do 17 września rozegrane zostaną me-
cze pół� nałowe Mistrzostw Europy Amatorów Turnieju UEFA 

Regions Cup 2014. Wystąpią zawodnicy 
w wieku powyżej 23 lat. Współorganizato-
rem imprezy jest MKS Miedź Legnica. 

Będzie to kolejna w naszym mieście im-
preza sportowa dużej rangi. Powierzanie 
Legnicy  organizacji takich imprez to przede 
wszystkim zasługa świetnej bazy sporto-
wej, pobytowej i  kompetencji organizato-
rów. W turnieju wystąpią reprezentacje: Pol-
ski, Francji, Macedonii i Rumunii. Przybędzie 
około 120 piłkarzy, trenerów i działaczy. Za-
mieszkają w hotelu Qubus. 

Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na legnickim stadionie 
im. Orła Białego 13 września o  godz. 17.00. Mecz otwarcia Rumu-
nia-Polska  rozpocznie się o godz.18.00. Kolejne mecze o tej samej 
godzinie: Macedonia-Polska (15.09.2014), Francja-Polska (17.09.2014).
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Mieszkańcy naszego miasta, turyści i mi-
łośnicy ciekawych miejsc z całego kraju 

już od szeregu lat korzystają z  wirtualnych 
spacerów po Legnicy, dostępnych na stronie 
www.legnica.eu. Ostatnio pojawiło się wiele 
nowych atrakcji dla spacerowiczów.

Wirtualny spacer to nic innego, jak cy-
frowe, połączone panoramy pozwalające 
na w  pełni realistyczne odwzorowanie rze-
czywistości – pomieszczeń, budynków wraz 
z  ich otoczeniem i  ciekawych przestrzeni. 
Internauta może swobodnie poruszać się po 
fotorealistycznej przestrzeni wirtualnej, oglą-
dać przedmioty, obiekty i uzyskiwać informa-
cje na ich temat. System oznaczeń (np. mapa 
z naniesionymi punktami) informuje o aktu-

alnym położeniu, dzięki czemu użytkownik 
zawsze wie, gdzie się znajduje i  z  łatwością 
tra� a do celu. Powstające złudzenie bezpo-
średniej obecności w otaczającej przestrzeni 
robi naprawdę wielkie wrażenie. 

Dotąd spacerujący po Legnicy internau-
ci mogli korzystać tylko z monitorów kom-
puterowych. Od niedawna uruchomiono 
wersję dostępną dla urządzeń mobilnych 
(np. smartfony, tablety). Wirtualna wyciecz-
ka po Legnicy wzbogaciła się o 40 nowych 
panoram. Do istniejącego zestawu tury-
stycznych atrakcji dołączono m.in. Zamek 
Piastowski, katedrę, kościół św. Jana, park 
Miejski i skatepark. Pojawiły się też zdjęcia 
nocne i panoramy – 3D. 

Poza wymienionymi wirtualne szlaki 
zaprowadzą nas np. na legnicki Rynek, do 
Mauzoleum Piastów, na plac Powstańców 
Wielkopolskich pod pomnik Jana Pawła II, 
na plac Słowiański, ulicę Najświętszej Marii 
Panny, do kościoła mariackiego, do zabyt-
kowego Ratusza, Galerii Piastów, nad Kozi 
Staw, do palmiarni czy na Miejski Stadion 
im. Orła Białego. 

Wirtualnemu spacerowi po Legnicy to-
warzyszy kolejna nowość, czyli miejska gra 
polegająca na zbieraniu puzzli i  układaniu 
z  nich różnych widoków miasta. Wakacje 
dobiegły końca, ale turystyczna, wirtualna 
wyprawa do pięknej Legnicy jest możliwa 
w każdej chwili. 

Wirtualny spacer po Legnicy

Gdy jedni budują, troszczą się, opiekują 
wspólnym mieniem, inni je niszczą i rozkra-
dają. Wandale. Ze starożytnymi plemionami 
łączy ich ślepa furia i prymitywizm. Protopla-
stów historycy uszlachcili, pisząc o nich po 
pańsku – Wandalowie. Dzisiejsi też są opisy-
wani, w raportach policyjnych. Też mają ce-
chy plemienne. Zakapturzona postać, rozko-
łysany na cały chodnik krok pantery, zaćpany 
albo zalany szczątkowy organ myślenia. 
Lubią noc. Wtedy czują moc. Do swych akcji 

wybierają miejsca najbardziej bezbronne. 
Park, windy dla niepełnosprawnych, matek z 
wózkami i staruszków, dziecięce place zabaw, 
przejścia podziemne, pomniki, cmentarze, 
przystanki autobusowe, śmietniki. Pobierają 
haracz od każdego z nas. Co roku za ich wy-
czyny płacimy jakieś sto pięćdziesiąt, dwie-
ście tysięcy ze wspólnej kasy. 

Nadkaczawski bulwar w parku to ich miej-
sce szczególnie ulubione. Kosztował miasto 
bez mała milion. Służy ochronie przeciwpo-

wodziowej. Miał być także miejscem wypo-
czynku i rekreacji. Jazda rowerem, spacery, 
grill, rodzinne spotkania. Najpierw przyszli 
bazgrzący wulgaryzmy pseudogra� ciarze. 
Później specjaliści od ławek i dachu altany. 
Ostatnio ością w gardłach znowu stanęły im 
ławki i pergola. Oni to zwyczajnie wszystko 
pergolą. Miejsca wytchnienia, prywatności 
mogłyby być wolne od monitoringu. Wanda-
le nie chcą na to pozwolić. 

Arkadiusz Rodak

z nowymi atrakcjami
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Pierwszy dzwonek już za nami Na skrzyżowaniu ulicy Jaworzyńskiej 
z Grabskiego trwają obecnie prace związane 
z przebudową kanalizacji deszczowej. Są to 
bardzo skomplikowane roboty wymagające 
dużej precyzji. Z  kolei na ulicy Grabskiego 
kładziona jest już kostka brukowa i chodniki.

Na wyłączonym z  ruchu skrzyżowaniu 
przebudowywana jest kanalizacja deszczo-
wa o średnicy 1 metra. Potężne rury wpina 
się w  studnie. Przebudowywana jest także 
instalacja wodna. Stare rury o średnicy 800 
i  400 mm zastępuje nowa, jednolita sieć 
o średnicy 600 mm. Wszystkie te prace od-
bywają się w  głębokich wykopach, nawet 
4,5-metrowych. Jednocześnie usuwane 
są kolizje innych sieci, np. energetycznych 
czy telekomunikacyjnych. Ostatnio sporym 
utrudnieniem dla ekip budowlanych były 
wlewające się do wykopów strugi deszczu.

Z  kolei na ulicy Grabskiego (od Jawo-
rzyńskiej do Wojska Polskiego) układana 

jest kostka na jezdni, a  także montowane 
krawężniki i  płyty chodnikowe. Układ ko-
munikacyjny zdecydowanie zmienia w tym 
miejscu swoje oblicze. Wraz ze skrzyżowa-
niem stanowi on kolejny element zbiorczej 
drogi południowej. Prace na skrzyżowaniu 
Jaworzyńskiej i  Grabskiego powinny za-
kończyć się do 22 grudnia br. 

Przypomnijmy. Pierwszy etap inwe-
stycji na tej strategicznej arterii rozpo-

czął się pod koniec marca od prac rozbiór-
kowych przy ul. Grabskiego. 10 kwietnia 
drogowcy weszli na skrzyżowanie ul. Jawo-
rzyńskiej z Muzealną, Skarbka i Gwarną. Pra-
ce na tym odcinku, do ul. Szkolnej, zostały 
już zakończone. 

Ulicami Witelona i Skarbka jeździmy już 
komfortowo po nowej nawierzchni. 

Zakończyły się bowiem prace na jezdniach. 
Do zakończenia całej inwestycji pozostało 
jeszcze ułożenie chodników, co wiąże się 
z rozszerzeniem zakresu tego zadania. 

Ulice Witelona i  Skarbka zostały prze-
budowane na całej długości, czyli od 
skrzyżowania z  ul. Jaworzyńską do placu 
Wilsona. Wymieniona została nawierzch-
nia jezdni, dzięki temu jeździmy płynnie 
i bezpiecznie. 

Dobra wiadomość także dla pasażerów 
miejskiej komunikacji. Rozbudowana zo-
stała zatoka autobusowa przy ul. Skarbka 
(po stronie południowej, od ul. Mickie-
wicza). Kolejną zatokę przy ul. Witelona 
(obok byłej szkoły medycznej) zmoderni-
zowano. Z kolei nieczynny już przystanek 
przy ul. Witelona (od strony al. Orła Białe-
go) został zlikwidowany. W  jego miejsce 
powstał trawnik. 

W  ramach tej inwestycji zamontowane 
zostały bariery energochłonne na pasie 
rozdzielającym jezdnie, ułożona kanali-
zacja teletechniczna oraz uregulowane 
studnie, skrzynki gazowe, wodociągowe 
i inne. Zbudowany także został dodatkowy 
samodzielny pas ruchu, dla skręcających 
w  lewo, w  ulicę Mickiewicza. Powstał on 
z  wyciętego pobocza na odcinku od sie-
dziby Państwowej Straży Pożarnej do przej-
ścia podziemnego. Na tym odcinku zosta-
nie ułożony też chodnik. Kolejne powstają 
między kładką dla pieszych a ul. Młynarską 
oraz od przystanku (od strony Zespołu 
Szkół Ekonomicznych) do ul. Jaworzyńskiej. 
Koszt całej inwestycji to około 3,2 mln zł. 

Skomplikowane prace na Jaworzyńskiej

Jezdnie Witelona i Skarbka gotowe

INWESTYCJEEDUKACJA

Nowy rok szkolny dla 22 tys. przedszkolaków, uczniów i dorosłych słuchaczy, także dla 
1.640 nauczycieli i 860 pracowników administracji oświatowej

Zespół Szkół Budowlanych im. Wojska 
Polskiego był 1 września br. gospoda-

rzem miejskiej inauguracji roku szkolne-
go w  Legnicy. Przybyły delegacje i  poczty 
sztandarowe kilkudziesięciu legnickich 
placówek oświatowych. Obecni byli m. in.: 
posłowie Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska 
i Robert Kropiwnicki, przedstawiciele władz 
samorządowych z prezydentem Tadeuszem 
Krzakowskim, przewodniczącym Rady Miej-
skiej Janem Szynalskim oraz radnymi. 

Inauguracja roku szkolnego to w Legni-
cy od szeregu lat okazja do szczególnego 
nagrodzenia i  uhonorowania uczniów 
wszystkich poziomów szkół, którzy wy-
różniają się osiągnięciami naukowymi, ar-
tystycznymi i sportowymi. Zostają oni bo-
wiem laureatami stypendiów Prezydenta 
Miasta. Tadeusz Krzakowski pogratulował 
uczniom, ich wychowawcom, nauczycie-
lom i rodzicom. Wszystkim złożył najlepsze 
życzenia udanego, pełnego sukcesów i ra-
dości roku szkolnego. 

Jednorazowe stypendia otrzymało 76 
uczniów za osiągnięcia w  nauce, natomiast 
18 - za doskonałe wyniki w sporcie. Uczniów 
szkół podstawowych wyróżniono stypendia-
mi po 400 zł, gimnazjów – po 500 zł, zaś szkół 
ponadgimnazjalnych – po 600 zł. Dziewięciu 
uzdolnionych legnickich uczniów prezydent 
nagrodził stypendiami całorocznymi (po 200 
zł miesięcznie od września 2014 do czerwca 
2015 r.), które mają także charakter pomo-
cy socjalnej. Dodatkowo troje legnickich 
uczniów zostało w tym roku stypendystami 
Fundacji im. Jerzego Szmajdzińskiego.

Pierwszy dzwonek rozległ się dla 19.200 
uczniów i  2.700 słuchaczy legnickich pla-
cówek edukacyjnych. Miasto prowadzi 90 
placówek oświatowo-wychowawczych. To 
właśnie w nich kształci się absolutna więk-
szość młodych legniczan. W  tegorocznym 
budżecie na wydatki związane z  oświatą, 
edukacją i  wychowaniem przeznaczonych 
jest ponad 180 mln zł. Do szkół niepublicz-
nych uczęszcza ok. 2.180 uczniów i  2.600 
słuchaczy. Miasto do� nansowuje ich dzia-
łanie kwotą ok. 17 mln zł. 

Wychowaniem i  nauczaniem przed-
szkolnym objętych jest prawie 3.400 dzieci, 
których absolutna większość (2.130) korzy-
sta z  placówek publicznych, prowadzonych 
przez miasto. Jest ich 15. Przedszkoli pry-
watnych działa w  Legnicy 16. W  tym roku, 
podobnie jak w latach poprzednich, wszyscy 
chętni rodzice otrzymali dla swych pociech 
miejsca w przedszkolach. W naszym mieście 
wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkol-
nym wynosi obecnie 95 proc. Średnia krajo-
wa to ok. 72 proc. W nowym roku szkolnym 
– podobnie jak w  ubiegłym – przedszkola 
będą prowadziły dodatkowe zajęcia dla dzie-

ci, dotyczące głównie nauki języków obcych. 
Miasto s� nansuje je kwotą kilkuset tysięcy zł. 

Pod względem ilościowym w strukturze 
legnickiej oświaty dominują szkoły podsta-
wowe. Kształci się w nich ponad 5.700 dzie-
ci. W  gimnazjach – ponad 2.700, w  liceach 
ogólnokształcących – ponad 2.300, w tech-
nikach – ok. 2.100, w zasadniczych szkołach 
zawodowych – ok. 540, a w placówkach po-
licealnych – ok. 2.270. 

Od września naukę w klasach pierwszych 
szkół podstawowych rozpoczęły siedmio-
latki i  sześciolatki. Najmłodszych, sześcio-
letnich uczniów mamy 523, w  większości 
urodzonych w pierwszej połowie roku 2008. 
W  szkołach podstawowych ogólnodostęp-
nych utworzono łącznie 57 klas pierwszych 
dla 1.329 uczniów. W  poprzednim roku 

szkolnym powstało 35 takich klas dla 864 
uczniów. Legnickie podstawówki są dobrze 
przygotowane do przyjęcia sześciolatków 
zarówno pod względem ilości sal lekcyj-
nych, odrębnych miejsc do nauki i  wypo-
czynku, wyposażenia sal dydaktycznych, 
stanu sanitariatów, wyposażenia świetlic, jak 
i kompetencji kadry pedagogicznej. 

Pierwszy szkolny dzwonek przywitał 
nie tylko uczniów, ale też ich nauczycieli 
i wychowawców. W legnickich placówkach 
oświatowych pracuje ok. 1.640 pedago-
gów. Kadra administracji oświatowej składa 
się z ponad 860 osób. 

Drodzy uczniowie, szanowni pedagodzy i pracownicy oświaty!

Piękne, słoneczne wakacje już za nami. Rozpoczyna się czas zdobywania wiedzy 
i  kształcenia. Czas wytężonej pracy dla całej edukacyjnej wspólnoty uczniów, na-
uczycieli i  rodziców. W naszym mieście to ogromna rzesza ludzi, co trzeci bowiem 
legniczanin blisko lub bezpośrednio związany jest ze szkolnictwem. 

Pierwszy dzwonek usłyszeli uczniowie wszystkich edukacyjnych poziomów. Bar-
dzo wielu z nich po raz pierwszy w życiu. To najmłodsi – siedmiolatki i sześciolatki. 
Ufam, że szkolne społeczności przyjmą ich, jak w rodzinie, otaczając opieką i troską. 

Wszystkim legnickim uczniom życzę udanego roku szkolnego. Roku radosnego, 
pełnego sukcesów, osiągnięć we wszystkich dziedzinach stanowiących młodzieńcze 
pasje. Niech Wasze zainteresowania rozwijają się coraz pełniej.

Kadrze pedagogicznej, nauczycielom i wychowawcom życzę poczucia satysfakcji 
i zadowolenia w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą, także realizacji oczekiwań 
w pełnieniu tej wyjątkowej społecznej misji.

Niech życie w szkole stanie się szkołą życia dla całej społeczności - w najbardziej 
pozytywnym tych słów znaczeniu.

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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B ardzo zaawansowane są prace przy 
przebudowie ul. Moniuszki, rozpoczę-

te 1 sierpnia.  Wówczas wyłączona została 
z ruchu jezdnia na odcinku od skrzyżowania 
z  ul. Zesłańców Sybiru do wjazdu na teren 
centrum handlowego. Na tym etapie prowa-
dzono głównie wymianę krawężników i opa-
sek. Kolejne prace wymagały zamknięcia 
całej jezdni od strony Legnickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Po sfrezowaniu starego asfal-
tu wymieniana jest podbudowa jezdni. Etap 
końcowy to nowa warstwa ścieralna asfaltu.

Przebudowa ul. Moniuszki dotyczy jej 
odcinka od skrzyżowania z  aleją Piłsud-
skiego i  ulicą II Armii Wojska Polskiego 
do skrzyżowania z  Wrocławską. Prace 
obejmują m.in.: przebudowę nawierzchni 
jezdni (będzie wykonana z  betonu asfal-
towego), wymianę krawężników, prze-
budowę chodników (będą z  betonowej 
kostki brukowej) z  zachowaniem ścieżki 
rowerowej, zatoki autobusowej (z  beto-
nu), przebudowę wpustów ulicznych wraz 
z przykanalikami, regulację urządzeń infra-
struktury technicznej w  jezdniach i  chod-
nikach, remont studni kanalizacyjnych, 
budowę odcinka kanalizacji kablowej dla 

sieci teleinformatycznej Legman oraz dla 
zintegrowanego Systemu Zarządzania Ru-
chem i  Transportem Publicznym, a  także 
urządzenie terenów zielonych. Inwestycja 
kosztować będzie ok. 2 mln 200 tys. zł.

Zakończyło się utwardzanie frezowa-
nym asfaltem ul. Radwanickiej. To kolejna 
już droga gruntowa, która została ulepszo-
na tym - jak się okazuje - cennym surow-
cem z odzysku. 

Ulica Radwanicka (boczna Słubickiej) jest 
utwardzona asfaltem frezowanym z przebu-
dowywanej ul. Moniuszki. Mieszkańcy korzy-
stający z  tej ulicy cieszą się, bo dotychczas 
miała ona nawierzchnię gruntową, co przy 
dużych opadach deszczu bywało kłopotliwe. 
Po utwardzeniu ten problem zniknie.

Niedawno nową nawierzchnię z  frezo-
wanego asfaltu ułożono na prawie półto-
rakilometrowym odcinku ul. Myśliwskiej. 
Surowiec uzyskano z przebudowywanych 
ulic Witelona i  Skarbka. Mieszkańcy My-
śliwskiej mogą teraz dojechać do domów 
wygodną drogą. 

Trwa utwardzanie kolejnych ulic na Pie-
karach Starych. Modernizowane są jezd-
nie Ciesielskiej i  Rzecznej (asfaltowy frez 
z  ul. Witelona, Skarbka i  Jaworzyńskiej). 
Wcześniej w  ten sposób utwardzono ul. 
Rymarską i  Kołodziejską oraz ul. Pawicką. 
Powtórnie odzyskany surowiec świetnie 
się do tych celów nadaje. Jego ułożenie 
na drodze nie wymaga skomplikowanych 
zabiegów. Po prostu maszyna go roz-
prowadza i  utwardza w  kilku warstwach. 
Taka nawierzchnia przez lata służyć może 
mieszkańcom.

Parking wraz z  drogami dojazdowymi 
przy Miedziowym Centrum Zdrowia 

w  rejonie ul. Klubowej służy już miesz-
kańcom. Zakończony został również II 
etap tej inwestycji, czyli budowa drogi 
wraz z chodnikiem, łączącej ulice Andersa 
z Jana Pawła II. Parking jest płatny. Przetarg 
na jego 10–letnią dzierżawę wygrała � rma 
„FM” z Kunic. 

Prace przy tej inwestycji rozpoczęły się 
w marcu br. W ramach I etapu przebudowa-
no ul. Klubową (łączy Złotoryjską z Okrzei). 
Droga została wyłożona kostką granito-
wą pochodzącą z  odzysku i  oświetlona. 
Powstały barierki ochronne przy skarpie 
i schody prowadzące na parking. Sam par-
king na 96 miejsc, z czego 11 dla niepełno-
sprawnych, jest wyłożony kostką betono-
wą i  oświetlony. Znalazło się też miejsce 
na małą architekturę, czyli ławki, kosze na 
śmieci i stojak na rowery. W I etapie tej in-
westycji zbudowano łącznik ulic Andersa 
i  Jana Pawła II, ale tylko do zjazdu na par-

king. Powstało też 300 metrów kanalizacji 
deszczowej, która wcześniej tu nie istniała. 

Już po rozstrzygnięciu przetargu okaza-
ło się, że są spore oszczędności. Prezydent 
zdecydował więc, że od razu będzie reali-
zowany drugi etap, pierwotnie zaplanowa-
ny na przyszły rok. W ramach tego zadania 
zbudowano nową ulicę wraz z chodnikiem 
z kostki betonowej i oświetleniem. Powstały 

przy niej zatoki postojowe na 11 miejsc, tak-
że dojazdy do garaży i chodnik od Złotoryj-
skiej do nowej drogi. 

- Dla mieszkańców ta droga jest speł-
nieniem marzeń – powiedziała nam jedna 
z  mieszkanek. – Będziemy mogli przemiesz-
czać się bezpiecznie i po bardzo dobrej, no-
wej nawierzchni. 

Miasto na pełną realizację tego zadania 
przeznaczyło blisko 2 mln zł. Inwestycja uła-
twia życie pacjentom MCZ, klientom miejsco-
wych sklepów, instytucji, pracownikom zakła-
dów. Zdecydowanie poprawiła się estetyka 
tego miejsca. 

Dobiegła końca budowa obiektów spor-
towych na terenie Szkoły Podstawowej nr 
19 przy al. Rzeczypospolitej. W tym nowym 
kompleksie, powstałym w ramach progra-
mu standaryzacji bazy oświatowej w  mie-
ście, będą prowadzone m.in. zajęcia lek-
cyjne i pozalekcyjne w ramach programów 
pro� laktycznych. Mieszkańcy okolicznych 
osiedli również będą tam mogli aktywnie 
i sportowo spędzać wolny czas. 

Boiska przy SP 19 powstały wiele lat 
temu w przestarzałych technologiach. Nie 
miały odwodnienia, asfaltowa nawierzch-
nia popękała, uległa zniszczeniu, a  urzą-
dzenia zostały wyeksploatowane. Obec-
nie mamy kolejny w  Legnicy nowoczesny 
kompleks sportowy. W  jego skład wcho-
dzą boiska do piłki ręcznej i mininożej oraz 
do koszykówki i  siatkówki, łącznie o  po-
wierzchni prawie 2,5 tys. metrów kwadra-
towych. Zewnętrzna nawierzchnia to bar-
wiony poliuretan. Wokół boisk prowadzi 

bieżnia z odcinkiem prostym o długości 75 
m oraz skocznia w dal. Koszt tej inwestycji 
to około miliona złotych. 

Jest to już 16 kompleks sportowy zbudo-
wany w ostatnich latach w Legnicy. Powsta-
ły one np.: w  Zespole Szkół Integracyjnych 
przy ul. Wierzyńskiego, Zespole Szkół Ogól-
nokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej, 
ZSO nr 2 przy ul. Radosnej, Szkole Podsta-
wowej nr 7 przy ul. Polarnej, SP 1 przy ul. 
Kamiennej, w Gimnazjum nr 4 w Zamku Pia-
stowskim, Zespole Szkół Samochodowych 
przy ul. Słubickiej, SP 4 przy ul. Piastowskiej, 
Gimnazjum nr 5 przy ul. Chojnowskiej, SP 9 
przy ul. Marynarskiej, SP 10 przy ul. Jawo-
rzyńskiej, SP 18 przy ul. Grabskiego, Zespo-
le Szkół Budowlanych przy ul. Grabskiego 
oraz V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. 
Senatorskiej. Funkcję ogólnomiejską pełnią 
obiekty Stadionu im. Orła Białego wraz z bo-
iskami bocznymi i  infrastrukturą lekkoatle-
tyczną w parku Miejskim. 

Całkiem nowa Klubowa i parking

Kolejne obiekty
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Park, który 
przyciąga 
tłumy

Park Bielański, znany z  jednego 
z najnowocześniejszych skateparków 
w kraju, wzbogacił się o kolejne atrak-
cje. Miasto zbudowało tutaj bardzo 
oczekiwane, zwłaszcza przez mło-
dych legniczan, Stret Workout Park 
i  plac zabaw. Tętnią one życiem od 
rana do wieczora. 

W  sąsiedztwie skateparku po-
wstał Street Workout Park, czyli coś 
dla miłośników gimnastyki i ewolucji 
na przyrządach. Jest on wyposażo-
ny w  całą gamę drążków, poręczy, 
drabinek, kółek gimnastycznych, na 
których można się podciągać i wyko-
nywać znacznie trudniejsze ewolucje. 
Niebawem dobudowane zostaną ko-
lejne, wyższe urządzenia dla bardziej 
zaawansowanych ćwiczących. 

Nieopodal tego obiektu zbudowa-
no plac zabaw i  plenerową siłownię. 
Są tam do dyspozycji urządzenia do 
wszechstronnych ćwiczeń, czyli step-
per, wiosła, narciarz biegowy i  inne. 
W pobliżu powstał nowoczesny i este-
tyczny plac zabaw. Dzieci bawią się tu-
taj na huśtawkach, karuzeli, zjeżdżalni 
i w wieży. Jest też ścianka wspinaczko-
wa, a także bujany konik i kogucik.

Park Bielański jest znany głównie za 
sprawą przekazanego użytkownikom 
przed rokiem, jednego z  najnowo-
cześniejszych w  Polsce, skateparków. 
Obiekt stał się mekką dla miłośników 
sportów ekstremalnych. Przyjeżdżają 
z całego kraju i zza zagranicy, bo znaj-
dują tu doskonałe warunki do trenin-
gów i zabawy. Teraz park stał się jesz-
cze bardziej atrakcyjny. Takie miejsce 
zabaw i rekreacji dla całych rodzin było 
w tej części miasta bardzo potrzebne.

na sportowej mapie Legnicy

Modernizacja ul. Moniuszki

Ulice z odzysku

Zmienia się
osiedle 
Kopernik

Trwa przebudowa ulic Galaktycznej 
i  Plutona. Na tej pierwszej dobiegają 
końca prace na zamkniętym dla ruchu 
odcinku od skrzyżowania z ul. Plutona 
do Osi Kartuskiej. Z kolei na samej Plu-
tona kończy się budowa parkingu. 

Zakończony już pierwszy etap 
prac na Galaktycznej obejmował 
przebudowę jej skrzyżowania z  ul. 
Górniczą. Stara nawierzchnia asfal-
towa wymieniona została na kostkę 
betonową. Przebudowano chodniki. 
W  obrębie skrzyżowania, na odcinku 
do wyjazdu z al. Piłsudskiego, doszły 
dodatkowe roboty związane z rozbu-
dową kanalizacji.

Inwestycja na Galaktycznej prze-
widuje m.in. wymianę nawierzchni 
asfaltowej na kostkę betonową wraz 
z naprawą podbudowy jezdni i prze-
budowę chodników po obu stronach. 
Zmodernizowany zostanie parking 
i zatoka postojowa. Koszt całości wy-
niesie ok. 1,2 mln zł, a  zakończenie 
przewidywane jest jesienią.

Pierwszy etap przebudowy ul. Plu-
tona prowadzony jest na odcinku od 
Galaktycznej do Neptuna. Obecnie 
dobiegają końca prace na parkingu. Po 
ich zakończeniu mieszkańcy będą mieli 
do dyspozycji 55 miejsc do parkowania. 

Kolejny etap prac obejmie m.in. 
wymianę nawierzchni asfaltowej na 
kostkę betonową. Powstaną chodniki 
z  kostki, zagospodarowane zostaną 
pasy zieleni i ułożony kolejny odcinek 
instalacji na potrzeby sieci Legman. 
Całość inwestycji ma wartość ponad 
858 tys. zł. Jej zakończenie zaplano-
wano również jesienią. 
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Legnica zajęła 4. miejsce wśród miast na 
prawach powiatu w rankingu najszybciej 

rozwijających się gmin w  latach 2010–2014, 
opublikowanym w piśmie samorządu teryto-
rialnego „Wspólnota” (nr 14/2014). 

Nasze miasto zostało docenione w kate-
gorii miast o największych zmianach w po-
ziomie rozwoju w latach 2010-2013. Legni-
ca w tej dziedzinie jest najwyżej notowana 
na Dolnym  Śląsku. W kraju wyprzedziły nas 
Rzeszów, Bielsko-Biała i Kielce. Legnicę do-
ceniono głównie za rozwój infrastruktury. 
W  naszym regionie miastami na prawach 
powiatu są oprócz Legnicy, Wrocław, Jele-
nia Góra i Wałbrzych. 

- Cieszy mnie, że nasz wysiłek dla Legnicy 
został zauważony – mówił prezydent Tade-
usz Krzakowski. – Ale mamy świadomość, że 
przed nami jest wiele do zrobienia. Cały czas 
dążymy do podniesienia jakości życia miesz-
kańców w mieście. 

Wspólnota, przygotowując raport pod-
sumowujący działalność samorządów, 
skupiła się na wielowymiarowym rozwoju. 

U w z g l ę d -
niono blisko 
2500 gmin 
i  miast na 
p r a w a c h 
p o w i a t u . 
Samorządy 
porównano 
pod wzglę-
dem gospo-
d a r c z y m , 
s p o ł e c z -
nym, infra-
struktural-
nym i � nansowym. Podstawą wyznaczenia 
miejsc w  rankingu były zmiany poszcze-
gólnych czynników, jakie zaszły między 
początkiem a końcem kadencji lub przyrost 
wielkości absolutnych w  przeliczeniu na 
1000 mieszkańców. Badano też w szerokim 
kontekście gospodarkę, bo jej rozwój przy 
współpracy lokalnych podmiotów przyczy-
nia się do tworzenia miejsc pracy, a tym sa-
mym do poprawy warunków życia.

Organizatorzy w podsumowaniu ocenia-
ją, że w ostatniej kadencji największe zmiany 
zaszły w  samorządach, w  których konse-
kwentnie realizowana jest polityka rozwojo-
wa z myślą o mieszkańcach, a nie o popular-
ności. – Liderom poszczególnych kategorii 
należą się słowa najwyższego uznania, bo 
ich pomysły na rozwój gospodarczy i  spo-
łeczny okazały się strzałem w  dziesiątkę - 
podsumowują twórcy rankingu. 

W  rankingu zamożności samorzą-
dów dwutygodnika „Wspólnota” (nr 
13/2014) Legnica plasuje się w  grupie 
66 polskich miast na prawach powiatu 
na 27 pozycji. Jednocześnie jest najwy-
żej punktowana wśród dolnośląskich 
powiatów grodzkich. Dochody samo-
rządu w  roku 2013 per capita, czyli 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
wyniosły 3.434,98 zł. 

W  tej kategorii miast największym 
budżetem dysponowały samorządy 
Sopotu, Dąbrowy Górniczej i  Płocka, 
a wśród miast wojewódzkich – Warsza-
wy, Wrocławia i Krakowa. Samorządowa 
zamożność legniczan jest większa, niż 
np. w Radomiu, Chorzowie, Częstocho-
wie, Koszalinie, Jeleniej Górze, Lubinie, 
Głogowie, Gorzowie Wielkopolskim czy 
Bydgoszczy. 

Autor rankingu, prof. Paweł Swianie-
wicz z  Uniwersytetu Warszawskiego, 
zastosował obiektywną metodę obli-
czania zamożności, biorąc pod uwagę 
dochody własne samorządów wraz 
z subwencjami oraz ilość mieszkańców.

Tłumy legniczan świetnie bawiły się 
podczas „Pierogowego festynu na Zaka-
czawiu” zorganizowanego przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji wraz z Para� ą św. Jacka. 
Mistrzynią Legnicy w lepieniu pierogów po 
raz kolejny została 
Anna Ćwiek, która 
ulepiła aż 366 sztuk. 

Festyn trady-
cyjnie odbył się na 
międzywału przy 
ul. Nadbrzeżnej. Na 
scenie w  świetnym 
pokazie zaprezento-
wał się klub Mad Fit-
nes z  Legnicy. Moż-
na było posłuchać 

kapeli podwórkowej Biesiadni ze Środy 
Śląskiej, koncertu grupy Avocado, pobawić 
się z  legnickim zespołem Remix. Najwięk-
szą atrakcją tego dnia na Zakaczawiu były 
X Otwarte Mistrzostwa Legnicy w Lepieniu 

Pierogów. Do ry-
walizacji stanęło 10 
osób, których zada-
niem było ulepić jak 
najwięcej pierogów 
w ciągu godziny.

Najwięcej ulepiły: 
Anna Ćwik - 366, Ho-
norata Kochel - 345, 
Halina Krzemińska - 
344. Jury w  składzie: 
zastępca prezydenta 

Ryszard Białek, radni Rady Miejskiej 
- Bogumiła Słomczyńska, Małgo-
rzata Nowosielska, Ewa Szymańska 
i  Piotr Żabicki przyznało nagrodę 
specjalną Halinie Krzemińskiej za 
najładniejsze wyroby. Wszyscy 
uczestnicy mistrzostw otrzymali 
sprzęt AGD i dyplomy.

Podczas imprezy odbywały się 
również: kiermasz ciast i  potraw, 
zabawy rekreacyjne z  nagrodami 
(rzut wałkiem, najdłuższa obierka, 
rzuty do kosza, wyścigi narciarzy, 
drwali, wbijanie gwoździ, piłowa-
nie drewna), mała loteria fantowa, 
plener malarski oraz „dmuchańce”.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi, miasto kupiło i przekazało legnickiemu 
oddziałowi Inspekcji Transportu Drogowe-
go nowoczesną, przenośną wagę do wa-
żenia samochodów. Będzie ona spełniała 
rolę surowego kontrolera wobec kierow-
ców, którzy przeładowanymi samochoda-
mi niszczą legnickie jezdnie. Urządzenie 
kosztowało 72 tys. zł. 

Ochrona żywotności dróg jest bar-
dzo ważnym zadaniem, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę wysokie koszty ich remontów 
i  przebudów. Waga została kupiona wła-
śnie w trosce o ochronę naszych dróg. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wagi 
– mówi Dariusz Filipów, kierownik oddzia-

łu terenowego ITD w Legnicy. - Jest nowo-
czesna, łatwa w obsłudze i przenośna. 

Urządzenie ma jeszcze tę zaletę, że 
można nim zmierzyć nacisk osi na jezdnię 
i  wagę rzeczywistą samochodu. Waga bę-
dzie służyła głównie do kontrolowania sa-
mochodów ciężarowych, poruszających się 
po legnickich drogach. Jeżeli inspektorzy 
ujawnią przeciążone auta na terenie Legni-
cy, to opłaty z  mandatów, które nałożą na 
kierowców jeżdżących takimi autami, zosta-
ną przekazane do budżetu miasta.

Kilka lat temu miasto wybudowało stano-
wisko do ważenia samochodów przy ul. Jawo-
rzyńskiej. Koszt tej inwestycji wyniósł około 
100 tys. zł. Już po roku nakłady się zwróciły.

Bezpieczne, odpowiednio doświe-
tlone przejście dla pieszych służy już 
mieszkańcom ul. Poznańskiej (w oko-
licach wiaduktu). To kolejna inwesty-
cja w  mieście realizowana w  ramach 
programu „Bezpieczne przejścia dla 
pieszych”. W tym rejonie zainstalowa-
no także nowe lampy uliczne. 

O postawienie latarni i doświetlenie 
przejścia prosili mieszkańcy tej okolicy. 
Obecnie specjalne lampy kierują stru-
mień światła na pasy tak, aby przecho-
dzień był lepiej widoczny dla kierow-
ców. Oświetlenie jezdni poprawi także 
komfort i bezpieczeństwo jazdy samo-
chodami. Na realizację zadania miasto 
przeznaczyło ok. 50 tys. zł. Legnica 
konsekwentnie realizuje program bez-
piecznych przejść. W jego ramach do-
świetlono już 30 takich miejsc.

Dobiegły końca prace przy prze-
budowie ul. Skośnej (między Gło-
gowską a  Słubicką) na ciąg pieszo-
-rowerowy. Mieszkańcy cieszą się 
już z  komfortowego przejścia. Jest 
to kolejna inwestycja drogowa, która 
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
legniczan.   

Ulica Skośna miała nawierzch-
nię gruntową, której daleko było do 
komfortu, pozbawioną kanalizacji. 
Teraz położono nawierzchnię z kost-
ki betonowej. Zbudowano grawi-
tacyjną kanalizację deszczową ze 
studzienkami i przykanalikami. Usta-
wiono też latarnie i zagospodarowa-
no pasy zieleni. Jest i  bezpiecznie, 
i  estetycznie. Koszt tej inwestycji to 
około 160 tys. zł. 

Stop! dla przeciążonych samochodów Legnica wysoko w rankingu „Wspólnoty”

Dobrze się rozwijamy

Gospodarny
samorząd
Gospodarny
samorząd
GospodarnyPierogowy festyn na Zakaczawiu

Z ŻYCIA MIASTA

Eleganckie 
i oszczędne 
latarnie 
na Tarninowie

Bezpieczniej 
na Poznańskiej 

Nowa 
Skośna 

Nowoczesne, stylizowane i przede 
wszystkim energooszczędne (ze świa-
tłem sodowym) latarnie już oświetla-
ją ulicę Łukasińskiego. Zakończył się 
ich montaż na ostatnim odcinku od 
ul. Mickiewicza do Jaworzyńskiej. Ko-
lejne latarnie staną na ul. Roosevelta 
i Mickiewicza. 

Realizowana przez Zarząd Dróg 
Miejskich przebudowa oświetlenia 
obejmuje też podziemną instalację 
energetyczną na długości ponad kilo-
metra. Koszt całego zadania to około 
220 tys. zł.

Montaż nowych lamp jest kolej-
nym już etapem przebudowy oświe-
tlenia ulicznego dzielnicy Tarninów. 
W  2012 roku zainstalowano nowe 
latarnie na ulicach Korfantego, Łuka-
sińskiego i Mickiewicza. Te inwestycje 
służą głównie poprawie bezpieczeń-
stwa mieszkańców, ale poprawiają 
też estetykę zabytkowej dzielnicy. 
Ogromną korzyścią są również znacz-
nie niższe koszty energii. Moderniza-
cja oświetlenia ulicznego Tarninowa 
będzie kontynuowana.
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Przed nami wybór najlepszych

LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

W  czerwcu, w  ramach drugiej edycji 
Legnickiego Budżetu Obywatelskie-

go mieszkańcy zgłosili 73 nowe zadania 
lokalnych inwestycji. Dotyczą one każdego 
z  dziesięciu obszarów, na jakie miasto zo-
stało podzielone.

W lipcu propozycjami społecznych projek-
tów zajmował się Zespół Technicznej Oceny 
Projektów, który zbadał wszystkie propozycje 
pod kątem zgodności z przyjętymi zasadami 
formalno-prawnymi i  procedurami. Anali-
zowana była m.in. zgodność z miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego, 
sprawdzano, czy są zlokalizowane wyłącznie 
na terenach będących własnością gminy, 
szacowano ich wartość i czas realizacji, gdyż 
wykonanie  każdego zadania musi mieścić się 
w jednym roku budżetowym, a jego koszt nie 
powinien przekroczyć kwoty 200 tys. zł. 

Zespół Technicznej Oceny Projektów 
składał się z  przedstawicieli wydziałów 
merytorycznych Urzędu Miasta oraz Za-
rządu Dróg Miejskich i Zarządu Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

Ostateczną listę 49 projektów rekomen-
dowanych dla całego miasta 18 sierpnia br. 
ustalił, po ich analizie i wcześniejszym głoso-
waniu, Zespół Kwali� kacji Projektów. Zespół 
składa się z przedstawicieli: Rady Pożytku Pu-
blicznego, Rady Sportu, Powiatowej Społecz-
nej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Le-
gnickiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady 
Miejskiej, Spółdzielni Mieszkaniowej Piekary, 
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a  tak-
że Rady Miejskiej Legnicy i reprezentujących 
prezydenta miasta specjalistów branżowych.

Obszar 1
1. Budowa chodnika przy ulicy Struga (200 tys. zł)
Obszar 2
1. Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż bloku Tatrzańska 26-36 (130 tys. zł)
2. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Piekary A przy ul. Tatrzańskiej (96 tys. zł)
3. Przebudowa łącznika drogi na odcinku od hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 do ul. Tatrzańskiej (200 tys. zł)
Obszar 3
1. Osiedlowe centrum rekreacyjno-sportowe - Piekary C między ul. Baczyńskiego, Pruszyńskiego i Worcella (170 tys. zł)
2. Przebudowa chodnika i budowa miejsc postojowych wzdłuż budynków przy ul. Gałczyńskiego 24-34 oraz wykonanie chodnika przy ul.            
Gałczyńskiego 45 celem połączenia z pieszociągiem przy ul. Piłsudskiego (200 tys. zł)
3. Drugi etap - kontynuacja budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego w sąsiedztwie SP 20 
(LBO) (200 tys. zł)
Obszar 4
1. Bezpieczny plac zabaw przy SP 7 w Legnicy (160 tys. zł)
2. Budowa parkingu samochodowego przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy w Legnicy (200 tys. zł)
3. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca (200 tys. zł)
4. Przebudowa ogólnodostępnego ogrodzonego boiska do gry z murawą trawiastą (między ul. Neptuna, ul. Księżycową a ul. Mirandy) 
(200 tys. zł)
5. Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów z infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem parczku przy ul. Galileusza i Heweliusza (140 tys. zł)
6. Budowa Placu Słońca z cyklu „Układ Słoneczny” (między Osią Kartuską, ul. Górniczą, Galaktyczną a ul. Koziorożca) (135 tys. zł)
7. Przebudowa - budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Kasjopei (200 tys. zł)
Obszar 5
1. Przebudowa podwórza w obrębie ulic Świętej Trójcy 6-16, Drukarskiej 11, Moniuszki 11 (200 tys. zł)
2. „Ogródek sportowo-rekreacyjny nie tylko dla Seniora” - Plac Targowy (150 tys. zł)
3. Przebudowa nawierzchni podwórza od ul. Drukarskiej do ul. Moniuszki w Legnicy (200 tys. zł)
4. Dzieci i dorośli razem po zdrowie – siłownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy (186 tys. zł)
5. Zagospodarowanie wnętrza blokowego pomiędzy ulicami: Św. Trójcy, Drukarską i Rzemieślniczą (200 tys. zł)
6. „Razem z Bolkiem żyj zdrowo, kolorowo, fristajlowo” (przy ul. Chrobrego – Willa Bolka von Richthofena) (150 tys. zł)
7. Ocieplenie i odgrzybienie ścian szczytowych na Zakaczawiu (ul. Kartuska 48 oraz ul. Kazimierza Wielkiego 17-19) (60 tys. zł)
Obszar 6
1. Miejsce spotkań sąsiedzkich w otoczeniu rabat kwiatowych przy grach towarzyskich i „Miejskim regale książkowym” (bookcrossing przy 
ul. Góralskiej) (30 tys. zł)
2. Budowa placu zabaw i boiska do koszykówki przy ul. Goździkowej wraz z siłownią plenerową (200 tys. zł)
3. „Skwer przy ul. Wielogórskiej” (zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. Wielogórskiej 68-74) (200 tys. zł)
4. Doświetlenie przejść dla pieszych na al. Rzeczypospolitej (175 tys. zł)
5. Zagospodarowanie terenu przy ul. Wielogórskiej na potrzeby aktywnego wypoczynku rodzinnego oraz integrację sąsiedzką (200 tys. zł)
Obszar 7
1. Parkingi rowerowe w Centrum Miasta (30 tys. zł)
2. Siłownia dla seniorów i plac zabaw w Centrum (przy ul. Złotoryjskiej) (137 tys. zł)
3. Przebudowa chodnika pomiędzy salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Murarska) a Skwerem Franciszka Pałki (150 tys. zł)
4. Rewitalizacja ciągu pieszego przy ul. Młynarskiej (200 tys. zł)
5. Budowa parku kalistenicznego - street workout do ulicznego treningu siłowego (park Miejski) (200 tys. zł)
Obszar 8
1. Budowa oświetlenia dla ulicy Jasińskiego (100 tys. zł)
2. Rozbudowa placu zabaw SP nr 18 (200 tys. zł)
3. Przebudowa boiska sportowego przy ul. Oświęcimskiej w Legnicy (200 tys. zł)
4. Budowa Placu Zabaw TBS „Sportowa Aleja” (przy al. Zwycięstwa) (170 tys. zł)
5. Przebudowa ulicy Żeromskiego na odcinku wzdłuż bloku nr 20a - 20c (200 tys. zł)
6. Przebudowa istniejącej nawierzchni drogowej przy ul. Orzeszkowej 12-14, 16, 18-24 (200 tys. zł)
Obszar 9
1. Budowa  chodników przy ul. Lwowskiej i Stanisławowskiej, budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Stanisławowskiej i Drzyma-
ły oraz przebudowa parkingu przy ul. Lwowskiej (200 tys. zł)
2. Przebudowa chodników na ulicy Księdza Piotra Ściegiennego w Legnicy (odcinek od granicy z ulicą M. Skłodowskiej-Curie do ulicy Rycer-
skiej i Przemysłowej) wraz z budową oświetlenia drogowego i instalacją koszy na śmieci (200 tys. zł)
3. Zagospodarowanie terenu i budowa osiedlowego centrum rekreacyjno-sportowego (przy ul. Żwirki i Wigury) (150 tys. zł)
4. Przebudowa fragmentu ul. Torowej z wykonaniem chodnika i miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków Torowa (150 tys. zł)
5. Przebudowa chodnika przy ul. Fredry 18 - Batorego 13 (150 tys. zł)
Obszar 10
1. Plac Zabaw (Szkoła Podstawowa nr 9) (200 tys. zł)
2. Budowa boiska sportowego i placu zabaw Kubusia Puchatka (ul. Artyleryjska, ul. Piechoty) (200 tys. zł)
3. Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw (między ul. J. Matejki, ul. Sejmową, ul. Hutników) (150 tys. zł)
4. Budowa oświetlenia i przebudowa drogi dojścia do siedmioklatkowego bloku położonego przy ulicy Asnyka 22 oraz chodnika do śmietni-
ka i parkingu położonych przy ulicy Lubuskiej (200 tys. zł)
5. Budowa drogi wewnętrznej na podwórzu w obrębie ulic Lotniczej, Hutników, Sejmowej i Złotoryjskiej (200 tys. zł)
6. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Szwoleżerów/Kawaleryjska (150 tys. zł)
7. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Piechoty na odcinku od ul. Artyleryjskiej do ul. Lotniczej - chodnik od strony budynków Artyleryjska 5 i 7 
oraz Lotnicza 18 (200 tys. zł)

Znamy już 49 projektów LBO, które tra� ą pod głosowanie legniczan

Drodzy mieszkańcy!

Obecnie realizowane są lokalne inwestycje LBO, które wy-
brali Państwo w  ubiegłorocznym głosowaniu, uznając je za 
najbardziej potrzebne. Powstały nowe place zabaw, tereny 
rekreacji i  wypoczynku, uliczne oświetlenie, nowe chodniki 
czy parking. Stare podwórka, np. na Zakaczawiu otrzymują 
estetyczny, funkcjonalny kształt. Miejsca te tętnią już życiem. 

Trwa jednocześnie drugie rozdanie naszego LBO. Do zago-
spodarowania mamy 2 miliony, czyli po 200 tysięcy na każdy 
obszar miasta. Do etapu wybierania zakwali� kowało się 49 
projektów. To spośród nich wybiorą Państwo najlepsze po-
mysły do wykonania w 2015 roku. Teraz czas na promowanie 
projektów przez ich autorów. 

Warto osobiście zdecydować, czego chcemy w  swej naj-
bliższej okolicy. LBO nam to umożliwia.

Teraz czas na Państwa decyzje. Zapraszam do głosowania.

Głosowanie mieszkańców nad projektami, zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnie – przy urnach odbywać się będzie od 
1 do 8 października br. O zasadach głosowania będziemy mieszkańców systematycznie informować poprzez specjalną kampanię oraz 
komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.eu. 

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 24 października. Procedurę zakończy wpisanie wybranych zadań do projektu budżetu mia-
sta na rok 2015.

inwestycji na 2015 rok

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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Warto zauważyć, że zbieramy coraz więcej 
odpadów surowcowych. W  pierwszych sze-
ściu miesiącach, tj. od lipca 2013 do grudnia 
2013 r. odebrano niespełna 1.000 ton odpa-
dów surowcowych, ale w kolejnym półroczu 
było ich już około 1.300 ton. Największe ilości 
odbierane są od kwietnia br. 

Ponad 500 ton odpadów ulegających 
biodegradacji wytworzyli właściciele dom-
ków jednorodzinnych. Przy czym należy 
pamiętać, że w okresach zimowych zbiórka 
tych odpadów odbywała się w sposób ak-
cyjny. Ponad 1,5 tony przeterminowanych 
leków tra� ło do dwudziestu ustawionych 
na terenie miasta pojemników typu „kon-
� skator”. Podczas dwóch akcji zbiórek od-
padów wielkogabarytowych mieszkańcy 
oddali ich około 200 ton.

Coraz więcej odpadów tra� a do dwóch 
punktów ich selektywnej zbiórki przy ul. No-
wodworskiej i  na składowisku. W  roku 2013 

(od lipca do grudnia) 583 osoby przekazały 
tam ok. 35 ton odpadów. W roku 2014 było 
ich już dwukrotnie więcej. 

W  2013 roku Legnickie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej, które wygrało prze-
targ na odbiór i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z terenu miasta, rozpoczęło bu-

dowę sortowni. Sortownia, warta prawie 10 
mln zł, powstała na terenie Regionalnej Insta-
lacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK) w Legnicy. Zakład ma powierzchnię 
ponad 2,5 tys. metrów kwadratowych. W ol-
brzymiej hali zamontowane są prasy, które 
zgniatają z  siłą 85 ton kartony i  makulaturę 
w bele o wadze ponad 600 kg. Sercem sor-
towni jest pomieszczenie, w którym pracow-
nicy segregują odpady surowcowe, jak np. 
szkło, tworzywa plastikowe czy makulaturę, 

które następnie tra� ają do dalszego przetwa-
rzania. Pomieszczenie jest klimatyzowane 
i wyposażone w czujniki do wykrywania ga-

zów. Rocznie sortownia może przerobić po-
nad 10 tys. ton odpadów, pracując na jednej 
zmianie. Potencjalnie ilość ta może być dwu, 
a nawet trzykrotnie większa. Do odzyskania 
jak największej ilości surowców mogą przy-
czyniać się wszyscy mieszkańcy. Przypomnij-
my po raz kolejny: nie zawiązujmy worków 

z  posegregowanymi odpadami 
surowcowymi. To bardzo usprawni 
proces ich sortowania. Do wyspe-
cjalizowanych � rm recyklingowych 
tra� ają też odpady elektryczne 
i elektroniczne. 

Do gminnego systemu kom-
puterowego wprowadzonych zo-
stało ponad 60 tysięcy deklaracji 
od mieszkańców i  podmiotów 
prawnych, dotyczących wysoko-
ści opłat za odbiór śmieci. Spora 
część tych dokumentów zawie-
ra błędy formalne i  rachunkowe. 
W samym roku 2014 wysłano po-
nad 2.600 wezwań do ich popra-
wienia. Kolejni mieszkańcy będą 
wzywani w dalszym ciągu.

Okazuje się, niestety, że spora 
część legniczan nie płaci za odpady, 
pomimo złożenia deklaracji. Biuro 
Gospodarowania Odpadami Komu-
nalnymi wystawiło już ponad 4.200 
upomnień. Suma kwot zaległości 
wykazanych w upomnieniach prze-

kraczała milion zł. W wyniku interwencji od-
zyskano ok. 800 tys. zł. Pozostały dług prze-
kazano do egzekucji. 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Przypomnijmy. 1 lipca 2013 r. wprowa-
dzony został nowy system gospoda-

rowania odpadami komunalnymi. Gminy 
stały się właścicielami śmieci i przejęły na 
siebie obowiązek  ich zagospodarowania. 
Uporządkowanie systemu gospodarki od-

padami oraz sprawne i  efektywne zarzą-
dzanie pozwoliło na uzyskanie w  Legnicy 
korzystnych efektów w tej dziedzinie.

W  ciągu roku trwania tzw. „rewolucji 
śmieciowej” na terenie miasta odebranych 
zostało ponad 31,5 tysiąca ton odpadów 

komunalnych. Najwięcej ich było w  paź-
dzierniku 2013 oraz w  marcu 2014 roku – 
ponad 2.900 ton. 

 ■ W  ciągu roku trwania tzw. „rewolucji śmieciowej” na terenie miasta odebranych zostało ponad 31,5 tysiąca ton 
odpadów komunalnych. Jest bardzo ważne, że segregujemy ich coraz więcej. Nasza Regionalna Instalacja Przerobu 
Odpadów Komunalnych, w której otwarto latem tego roku nowoczesną i wydajną sortownię, jest jedną z najlepszych 
i najnowocześniejszych w regionie.  

Udana rewolucja śmieciowa
GOSPODARKA KOMUNALNA
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Podczas ostatniej przed wakacjami sesji 
(28 lipca) Rada Miejska przyjęła uchwały 
związane z  porozumieniami pomiędzy 
Legnicą a innymi gminami, dotyczącymi � -

nansowania, prowadzenia i organizowania 
lekcji religii dla uczniów różnych wyznań. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy o sys-
temie oświaty, Legnica zobowiązuje się na 
mocy tych porozumień do sprawowania 
nadzoru i  zatrudnienia nauczyciela, nato-
miast gmina, z  której wywodzi się uczeń, 
do pokrycia pozostałych kosztów. Zaję-
cia dla uczniów z  sąsiednich gmin będą 
prowadzone w  legnickich pozaszkolnych 
punktach katechetycznych: w  Para� i Pra-
wosławnej Zmartwychwstania Pańskiego, 
Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Ana-
stasis” i para� i Ewangelicko–Augsburskiej. 
Uchwały przeszły jednogłośnie.

Tak samo zostały przegłosowane akty 
prawa lokalnego dotyczące zmiany pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów w sąsiedztwie zakładów Pate-
lec – Elpena i kwartału między ulicami: Su-
decką, Armii Krajowej i Okulickiego. Otwie-
ra to kolejne możliwości inwestycyjne. 
Elpena planuje rozwój zakładu w związku 
z dużym zapotrzebowaniem na jej wyroby. 
Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy. 
Z  kolei tereny na osiedlu Piekary B otrzy-
mają funkcję budowlaną. Pozwoli to na 
wzniesienie kolejnych domów. Prezydent 
Tadeusz Krzakowski przypomniał, że teren 
jest uzbrojony, a przez to bardzo atrakcyj-
ny. Podkreślił, że jest on przeznaczony pod 
budownictwo jednorodzinne. Nie będą tu 
budowane wielorodzinne bloki.

Kolejną ważną decyzją dla naszego 
miasta i  jakości życia mieszkańców jest 
wymiana systemów ogrzewania na bar-
dziej ekologiczne. Mieszkańcy, osoby � -
zyczne, wspólnoty mieszkaniowe, które 
zadeklarowały likwidację np. pieców opa-
lanych węglem na źródła mniej uciążliwe, 
mogą liczyć na refundację kosztów w wy-
sokości do 45 procent, maksymalnie 5 tys. 
zł dla osób � zycznych do 10 tys. dla osób 
prawnych. Legniczanie, jak wynika ze zło-

żonych deklaracji, chcą posiadać ogrze-
wanie ekologiczne. Uchwała „w  sprawie 
ustalenia regulaminu określającego zasa-
dy udzielania dotacji celowej z  budżetu 

miasta Legnicy na realizację zadań inwe-
stycyjnych z zakresu ochrony środowiska, 
służących ochronie powietrza, polegają-
cych na zmianie ogrzewania opartego na 

paliwie stałym na ogrzewanie ekologiczne, 
realizowanych na terenie miasta Legnicy” zo-
stała także przyjęta jednogłośnie.

Radni wyrazili opinię o  lokalizacji ośrod-
ków gier w Legnicy. Swoje kasyna chcą otwo-
rzyć dwie � rmy. Wydanie opinii nie jest rów-
noznaczne ze zgodą na prowadzenie takiego 
interesu. Ostateczną decyzję podejmuje bo-
wiem ministerstwo � nansów.

Na koniec bez głosu sprzeciwu podjęto 
uchwałę o wzniesieniu pomnika Zesłańcom 
Sybiru. O jego budowę zabiega Związek Sy-
biraków. Projekt monumentu zaakceptowała 

Rada Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa. 
Jego autor, legnicki artysta Grzegorz Nie-
myjski, zaproponował kompozycję, której 
elementami są rosnące podkłady kolejowe. 

Można będzie na nie wejść i  symbolicz-
nie uczestniczyć w  drodze zsyłki Pola-
ków. Na tych podkładach umieszczone 
zostaną nazwy miejscowości - najwięk-
szych skupisk zesłańców: Irkuck, Tobolsk, 
Tomsk, Kołyma, Władywostok, Workuta, 
Ałma–Ata. Pomnik zostanie wzniesio-
ny na placu u  zbiegu ulic Wrocławskiej 
i Czarnieckiego.

Oddają cząstkę siebie, ratując życie innym

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIASPOŁECZEŃSTWO

Ta szczytna impreza odbyła się pod 
honorowym patronatem prezydenta 

Legnicy Tadeusza Krzakowskiego i  z  jego 
aktywnym udziałem. Przeprowadziła ją 
fundacja DKMS Polska - Baza Dawców 
Komórek Macierzystych, a  przyłączyli się: 
Legnickie Centrum Kultury, policja, Straż 
Miejska, PSP, liczni wolontariusze, sportow-

cy, restauratorzy, 
artyści i oczywiście 

legniczanie. Opiekę 
lekarską nad akcją pełnił 

Ryszard Kępa, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, a  towarzy-

szyli mu ratownicy medyczni i  pielę-
gniarki z legnickiego szpitala. 

Akcja została zorganizowana głównie 
z myślą o Grzegorzu Łukowskim, mieszkań-
cu naszego miasta, który od kwietnia walczy 
z ostrą białaczką szpikową. Mimo niedawno 
przebytej chemioterapii, pan Grzegorz wraz 
z żoną i czteroletnią córeczką brał aktywny 
udział w akcji. Dziękował wszystkim poten-
cjalnym dawcom, zachęcał do oddawania 
szpiku. - To może uratować życie nie tylko 
moje, ale i  innych chorych na białaczkę - 

mówił. - Dlatego bardzo dziękuję za ten 
dar życia w  imieniu swoim i  innych cho-
rych. I zachęcam do oddawania szpiku.

- Byłoby wspaniale, gdyby wśród osób, 
które zarejestrowały się w  ciągu ostatnich 
dwóch dni w Legnicy, znalazł się genetyczny 
bliźniak Grzegorza. To pozwoliłoby na prze-
szczepienie mu szpiku. Grzesiek tak bardzo 
chce żyć - mówi Krzysztof Piotrowski z MKS 
Miedź Legnica, jeden z  koordynatorów le-
gnickiego przedsięwzięcia. - Optymistyczna 
jest myśl, że dzięki legniczanom ponad 500 
ludzi na całym świecie ma szansę na nowe 
życie. Ważne jest także to, że zwiększyła się 
świadomość społeczna. Część ludzi, którzy 
przychodzili, była bowiem przekonana, że 
czeka ich bolesny zabieg pobierania szpiku 
z  kręgosłupa - dodaje pan Krzysztof, który 
sam również jest dawcą szpiku.

Niestety, takie stereotypowe myślenie 
wciąż pokutuje i często odstrasza potencjal-
nych dawców. A przecież, na etapie rejestra-
cji, przeszkoleni wolontariusze jedynie doty-
kają watką wnętrza naszego policzka, biorąc 
w ten sposób próbkę śliny do badań. Dlate-
go organizatorzy namawiają wszystkich nie-
zdecydowanych do rejestrowania się. To nic 
nie boli, nic nie kosztuje, a można uratować 
ludzkie życie. 

N aj l e p s z y m 
tego przykładem jest legniczanka, 

pani Katarzyna Jabłońska. Zarejestrowała 
się w Banku Fundacji DKMS przed kilkoma 
laty. Dopiero półtora roku temu znalazł 
się jej bliźniak biologiczny – ciężko chory, 
niespełna roczny chłopczyk z Niemiec. Od-
dała szpik w  klinice w  Gliwicach. – Po za-
biegu czułam się dobrze – wspomina pani 
Katarzyna - a później przeżyłam cudowne 
chwile, gdy dowiedziałam się, że dziecko 
wyzdrowiało. 

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
Radni jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące m.in. prowadzenia, � nansowania i organizowania lekcji religii dla uczniów różnych wyznań, 
ochrony środowiska, rozwoju niektórych dzielnic miasta i uczczenia pamięci Sybiraków

 ■ Aż o  542 potencjalnych dawców szpiku wzbogaciła się centralna, ogólnoświatowa baza dawców po zorganizowanej 
w Legnicy sobotnio–niedzielnej (23-24 sierpnia) akcji „Pomóż Grzegorzowi i innym. Zostań potencjalnym dawcą szpiku”.

cy, restauratorzy, 
artyści i oczywiście 

legniczanie. Opiekę 
lekarską nad akcją pełnił 

Ryszard Kępa, wiceprzewod-
niczący Rady Miejskiej, a  towarzy-

szyli mu ratownicy medyczni i  pielę-
gniarki z legnickiego szpitala. 
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Dawniej siedziba loży masońskiej, dziś miejska biblioteka. Jakie sekrety skrywa gmach przy 
ul. Piastowskiej, który właśnie obchodzi swoje 120. urodziny?

 ■ Masoni lub wolnomularze – tak określani są członkowie tajemniczej 
organizacji, która według spiskowej teorii dziejów rządzi światem. I  coś 
jest na rzeczy, skoro bracia z  legnickiej loży swoją siedzibę uważali za... 
centrum wszechświata!

Większość mieszkańców miasta zna 
pewnie gmach Legnickiej Biblioteki 

Publicznej przy ul. Piastowskiej. Nie każdy 
jednak wie, że budynek mieścił siedzibę 
masonerii pod nazwą „Pitagoras na trzech 
wysokościach” i  jeszcze w latach 30 XX w. 

odbywały się w  nim rytualne spotka-
nia członków tej napiętnowanej m.in. 

przez Kościół Katolicki organizacji 
(za przynależność do loży katoliko-

wi grozi ekskomunika).
W  1982 r. w  stanie wojennym 

przypadkowo przy remoncie piw-
nicy odkryto tu zamurowany ko-
rytarz. Siedmiometrowy odcinek 
schodami w  dół w  dalszej części 
okazał się zasypany. Wobec nie-
sprzyjających okoliczności poli-

tycznych podjęto decyzję o zamu-
rowaniu korytarza. Co mógł kryć? 

Masońską tajną salę obrad? Na to py-
tanie do dziś nie ma odpowiedzi, a ta-

jemnica czeka na ujawnienie. Niejako na 
otarcie łez, ostatnio dokonano innego od-

krycia. Podczas trwającego obecnie remon-
tu dużej sali na parterze odsłonięte zostały 
zdobienia z metalu i drewna. Po zakończeniu 
prac przeniesiona zostanie tutaj czytelnia, 
a  dotychczasowa jej siedziba pełnić będzie 
funkcję sali reprezentacyjnej.

Aby bliżej poznać historię legnickich ma-
sonów, cofnijmy się do roku 1811, kiedy to 
późną jesienią odbyło się ich pierwsze spotka-
nie. 6 stycznia 1812 r. w Berlinie podpisano akt 
założycielski stowarzyszenia i decyzją Wielkiej 
Loży Berlińskiej powołano do życia legnicką, 
liczącą 35 członków „Lożę Pitagoras”. Po-
mieszczenia wynajmowane od właściciela 
wytwórni sukna Samuela Beniamina Ru� era 
(na piętrze budynku wzdłuż wewnętrznej 

strony murów miejskich mię-
dzy dzisiejszą ul. Złotoryjską 
i ul. Wjazdową) były zbyt małe 
i  uroczystości inauguracyjne, 
z  udziałem znakomitości ży-
cia miejskiego, obchodzono 
w  najbardziej reprezentacyj-
nym legnickim hotelu „Rau-
tenkranz” w  Rynku vis à vis 
Teatru (w tym miejscu stoi dziś 
budynek wielorodzinny z  Ce-
pelią w przyziemiu).

Już w  latach 30. XIX w. 

organizacja przeniosła się do nowej siedzi-
by z  imponującym ogrodem, sąsiadującej 
z  klasztorem benedyktynek przy pl. Klasz-
tornym, gdzie rezydowała kolejne dwie de-
kady. W połowie XIX stulecia legniccy maso-
ni osiedli się w miejscu docelowym przy ul. 
Piastowskiej w budynku z dużym ogrodem. 
W 1890 r. kupili trójkątną działkę o pow. 2 tys. 
mkw. z zamiarem budowy nowego gmachu 
(stary dom zburzono). Całość s� nansował 
fundusz ze składek członków zakonu.

Gmach w  stylu neoromańskim zaprojek-
tował berliński architekt Krüger, a  aranżacji 
wnętrz z  freskami w  sali rytualnej dokonał 
wrocławski malarz Emil Nöllner. Budulec sta-
nowiła cegła licowa z  legnickiej wytwórni 
Juliusa Rothera (zarówno on, jak i wspomnia-
ny wyżej Ru� er, należeli do loży; w środowi-
skach masońskich panował bowiem zwyczaj 
dzielenia zleceń inwestycyjnych pomiędzy 
braci). Masonem był też Paul Oehlman, wielo-
letni szef miejskiego wydziału budowlanego, 
projektant wielu budynków użyteczności pu-
blicznej, m.in. obecnej Kurii Biskupiej czy No-
wego Ratusza. W 1925 r. swoją srebrną rocz-
nicę ślubu obchodził w restauracji należącej 
do legnickich masonów przy ul. Piastowskiej.

Ta okazała budowla zaczęła pełnić swe 
funkcje od 9 września 1894 r. (dostojna jubi-
latka obchodzi właśnie swoje 120. urodziny). 
Już samo jej usytuowanie na linii północ-po-
łudnie – wschód-zachód miało nawiązywać 
do podobnych tradycji gotyckich budowli 
sakralnych, ale też do żydowskich bożnic 
i cmentarzy. Lokalizacja była równie istotna, 
gdyż budynek mieści się u zbiegu trzech dróg 
prowadzących do trzech okolicznych wzgórz 
– miejsc historycznych zwycięskich bitew nie-
mieckich wojsk (bitwa z Mongołami w 1241 r. 
– wzgórze w Legnickim Polu; bitwa w okoli-
cach Pątnowa stoczona w Francuzami w 1760 
r. pod dowództwem Fryderyka Wielkiego; 
bitwa z 1634 r. na tzw. Wzgórzu Zwycięstwa 
w lasku Złotoryjskim pod dowództwem gen. 
Arnima przeciwko wojskom Świętego Cesar-
stwa Rzymskiego).

Nad wejściem nową siedzibę zdobiła 
8-polowa rozeta, w której przeszklonych po-
lach przedstawiono symbole masonerii. Po-
mieszczenia rozmieszczone wokół holu dol-
nej kondygnacji pierwotnie pełniły funkcje: 
szatni, jadalni, pokoju konferencyjnego i sali 
koncertowej ze sceną. Hol przykrywa pozor-

ne sklepienie bogato zdobione drewnianą 
dekoracją. Na półpiętrze umieszczono witraż, 
zawierający symbole masońskie w  górnej 
części i  zdobienia geometryczne w  dolnej. 
Niestety, w  2001 r. zachowane oryginalne 
kwatery zastąpiono kopią, a zasadnicze ubyt-
ki uzupełniono współczesnymi motywami 
(logotyp LBP i  herb Legnicy). W  pomiesz-
czeniach górnej kondygnacji mieściły się: 
archiwum, biblioteka, pokój administracyjny, 
gabinet mistrza i sala główna – najważniejsze 
dla braci miejsce spotkań, obecnie czytelnia 
naukowa. Temu imponującemu pomieszcze-
niu nadano charakter wnętrza sakralnego 
w  formie trójnawowej bazyliki. Naprzeciw 
ołtarza z  płonącym wiecznym ogniem wła-
dzy w części wschodniej zasiadali uczniowie, 
czeladnicy i  pełnoprawni bracia. Ciekawym 
i  bardzo dekoracyjnym elementem wnętrza 
są dwie kute w metalu, ażurowe konstrukcje 
umieszczone w  górnej partii nawy, spinają-
ce � lary ze sklepieniem, ujęte w formie cha-
rakterystycznego dla loży atrybutu cyrkla. 
Centralnym elementem dekoracji jest rozeta 
– najczęściej pojawiający się motyw wystroju 
całego budynku.

Niemieckie loże w odróżnieniu od pozo-
stałych europejskich o  charakterze głów-
nie antyklerykalnym i  liberalnym, pełniły 
przede wszystkim funkcje prospołeczne. 
W  budynku mieściła się stołówka, pro-
wadzono warsztaty dla ubogich; była też 
restauracja „Pitagoras na trzech wysoko-
ściach”. Po dojściu Hitlera do władzy w 1933 
r. działalność wolnomularzy została zakaza-
na. Siedzibę znacjonalizowano i przekazano 
NSDAP na potrzeby komitetu powiatowego 
partii (do 1935 r.). Do końca wojny mieścił 
się tu urząd opieki społecznej i  stołówka. 
Po wojnie, prawdopodobnie w 1949 r., Ro-
sjanie urządzili w  budynku stołówkę dla 
niższych rangą o� cerów i  żołnierzy z  po-
bliskich warsztatów remontujących czołgi. 
W  polskie ręce obiekt tra� ł pod koniec lat 
60. i został poddany gruntownemu remon-
towi. Od 1970 r. siedzibę miała tu biblioteka 
i  legnicki oddział Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu, które przeprowadziło się 
2002 r. w inny rejon miasta.

oprac. na podstawie tekstów: Z. Budy-
cha, E. Claussa, A. Gątowskiej, A. Guzickiego, 
W. Kalskiego

 ■ Bartłomiej Rodak (Liegnitz.pl)

W 1925 r. miejski radca budowlany Paul 
Oehlman swoją srebrną rocznicę ślubu 
obchodził w restauracji „Pitagoras na trzech 
wysokościach”. Medal wybity z tej okazji 
świadczy o jego przynależności do legnickich 
masonów.

Siedziba legnickiej masonerii „Pitagoras na 

trzech wysokościach” na pocz. XX w.

Restauracja w loży na pocz. XX w. była często 
wybierana na bale weselne.

HISTORIA

Tajemnicze centrum
 wszechświata

wysokościach” i  jeszcze w latach 30 XX w. 
odbywały się w  nim rytualne spotka-

nia członków tej napiętnowanej m.in. 
przez Kościół Katolicki organizacji 

(za przynależność do loży katoliko-
wi grozi ekskomunika).

przypadkowo przy remoncie piw-
nicy odkryto tu zamurowany ko-
rytarz. Siedmiometrowy odcinek 
schodami w  dół w  dalszej części 
okazał się zasypany. Wobec nie-
sprzyjających okoliczności poli-

tycznych podjęto decyzję o zamu-
rowaniu korytarza. Co mógł kryć? 

Masońską tajną salę obrad? Na to py-
tanie do dziś nie ma odpowiedzi, a ta-

jemnica czeka na ujawnienie. Niejako na 
otarcie łez, ostatnio dokonano innego od-

krycia. Podczas trwającego obecnie remon-

Herb Legnicy
HISTORIA

Herb Legnicy
HISTORIAHISTORIAHISTORIA

Herb LegnicyHerb Legnicy
M iłośnicy naszego miasta od lat sięgają 

po symbolikę legnickiego herbu przy 
różnych działaniach prospołecznych. Jeden 
z elementów naszego znaku na trwałe wpisał 
się w turniej kowali, którzy walczą o nagrodę 
„Srebrnych kluczy Legnicy”. Prezydent sym-
bolicznie przekazuje żakom klucz w ramach 
corocznych Juwenaliów. Pomijając ich współ-
czesne znaczenie, klucze przede wszystkim 
stanowiły atrybut św. Piotra, którego ustano-
wiono patronem miasta wiele stuleci temu. 
Kiedy pojawił się piotrowy znak w legnickiej 
przestrzeni, będzie można dowiedzieć się 

z  artykułu „Klucze 
św. Piotra” zamiesz-
czonego w  „Kroni-
ce miasta Legnicy 
2013”.

Drugi symbol 
herbu - lew, rów-
nież wpływa na 
miejską przestrzeń. 
„Bieg Lwa Legnic-
kiego”, turniej tań-
ca towarzyskiego 
o  „Złotego lwa” 
czy „Legnicki Lew 
Biznesu” stanowią 
istotne wydarzenia 
w  życiu mieszkań-
ców. Początkowo 
lew w  heraldyce 
średniowiecza nie 
był utożsamiany 
z  majestatem wła-
dzy (stał się nim 
później), to miejsce 
zarezerwowano dla 

orła - symbolu głównych bóstw pogańskich 
i  wzorca państwowości Cesarstwa Rzym-
skiego. Średniowieczni cesarze niemieccy 
używali złotego orła na czarnym polu, w XIII 
w. barwy zostały odwrócone. Odtąd znak 

czeskich Przemyślidów „czarna płomienista 
orlica” używana już przez św. Wacława w  X 
w., (prawdopodobnie zapożyczona z  cesar-
skiego herbu) stała się zbyt podobna do nie-
mieckiego orła, Przemysł Ottokar II panujący 
w l. 1253-1278 przyjął nowy herb, lwa stano-
wiącego jeden z symboli dewocji - krucjat do 
Ziemi Świętej. Jezusa Chrystusa nazywano 
„Lwem z pokolenia Judy” (Ap.5, 5)   i od tego 
lwa, poprzez herb królestwa Czech wywodzi 
się nasz herbowy kot.

Tymczasem najstarszy znany kamienny 
legnicki lew nie ma nic wspólnego z  nie-
wiele młodszym od niego miejskim her-
bem. Stąd jego spokojny sen w  nogach 
piastowskiego księcia Ludwika II. „Stopy 
(…) wspierają się na lwie, którego tułów 
przesłania tarcza.”  Ludwik jako jeden 
z nielicznych śląskich władców odbył kru-
cjatę - pielgrzymkę do Jerozolimy w  1403 
r. Wspomniana dewocja stanowiła powód 
do rodowej dumy, dlatego fundator na-
grobka umieścił to wydarzenie w  progra-
mie nagrobnej płyty, obok tarczy z  pia-
stowskim orłem. 

Herbowego legnickiego lwa nadano 
dyplomem króla Władysława Pogrobowca 
z  dnia 12.03.1453 r. W  przeciwieństwie do 
srebrnego czeskiego pierwowzoru, zwie-
rzęciu przypisano złotą barwę, zwiększa-
jąc tym samym jego rangę. Oprócz tego 
wprowadzono wówczas zmiany w  zależ-
ności lennej, które nie przyniosły szczęścia 
głównemu animatorowi tego pomysłu, 
burmistrzowi Ambrożemu Bitschenowi. 
Rok po swoim trium� e został ścięty przed 
ratuszem. Panujący w Legnicy (do 1675 r.) 
z  kilkuletnią przerwą Piastowie, wymazali 
nowy herb z dyplomacji miejskiej do tego 
stopnia, że dopiero w poł. XVIII w. lew poja-
wił się ponownie na pieczęciach. Dlaczego 
tak się stało, to już temat na inną opowieść. 

 ■ Witold Łaszewski

Pismo święte. Stary i Nowy Testament. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha 2005.
R. Kaczmarek. Gotycka rzeźba w  Legnicy. [w:] Kultura artystyczna dawnej Legnicy. [red.] J. Harasimowicz, 
Opole: Instytut Śląski w Opolu 1991, s. 48.
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WAŻNE TELEFONY

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

12/13.09 „Mandragora” ul. Głogowska 62 tel. 76/862-49-54

13/14.09 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76/721-78-47

14/15.09 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76/851-23-41

15/16.09 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76/866-31-46

16/17.09 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76/862-03-81

17/18.09 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

18/19.09 „Malwa” ul. Piechoty 19A, tel. 76/722-18-82

19/20.09 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00

20/21.09 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

21/22.09 „Sano” ul. Galaktyczna 12, tel. 76/854-67-95

22/23.09 „Nowa” ul. Reymonta 2, tel. 76/722-52-66

23/24.09 „Apteka na zdrowie” ul. Górnicza 1A, tel. 76/854-00-15

24/25.09 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

25/26.09 „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76/724-87-87

26/27.09 „Farmed” ul. Złotoryjska 16/18, tel. 76/862-08-96

27/28.09 „Drive” ul. Wrocławska 155, tel. 76/723-15-79

28/29.09 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76/721-35-65

29/30.09 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76/722-16-00

30.09/01.10 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76/724-43-36

01/02.10 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76/721-18-88

02/03.10 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 75/712-52-56

03/04.10 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76/852-30-73

04/05.10 „Remedium” ul. Radosna 48, tel. 76/854-72-51

05/06.10 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

06/07.10 „Rondo” ul. Szaniawskiego 5D, tel. 76/856-47-96

07/08.10 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76/722-78-12

08/09.10 „Cefarm” ul. Izerska 35, tel. 76/856-47-87

09/10.10 „Niebo” ul. Kościuszki 17/1, tel. 76/856-02-73

10/11.10 „DGA – 2” ul. Iwaszkiewicza 1, tel. 76/855-30-12

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

Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 
przy Centrum Kształcenia Zawodowego 
i  Ustawicznego (ul. Lotnicza 26) działa już 
8 lat. Jest samorządową, publiczną pla-
cówką kształcenia ustawicznego, aktywi-
zującą osoby starsze. W roku akademickim 

2014/2015 chęć udziału w  wykładach i  za-
jęciach zadeklarowało około 200 słuchaczy 
z ubiegłych lat oraz ponad 70 nowych. 

Uczelnia oferuje wykłady z zakresu psy-
chologii, � lozo� i, nauk społecznych i  � lo-
logiczno-historycznych, pro� laktyki proz-
drowotnej oraz wykłady ogólne. Proponuje 
słuchaczom lektoraty z języka angielskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego i fran-
cuskiego. Są zajęcia komputerowe, informa-
tyczne z fotogra� i cyfrowej, z historii sztuki, 
gimnastyki umysłu, malarstwa czy cerami-
ki. Można uczestniczyć w  zajęciach chóru, 
dekoratorskich, ruchowych, warsztatach 
teatralno-literackich, poznawać stylizację 
i  kreowanie wizerunku, zająć się edukacją 
regionalną, turystyką, własnym drzewem 
genealogicznym lub dietetyką.

W  2010 r. powstał chór „Appassionata”, 
który liczy obecnie 30 osób i osiąga ogólno-
polskie sukcesy. Wysoki poziom wykładów 

i  seminariów gwarantują naukowcy m.in. 
z  Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 
Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolskiego 
i  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Legnicy.

Bogatą ofertę dla swoich słuchaczy przy-
gotował też Uniwersytet Trzeciego Wieku 
działający przy Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej im. Witelona. Tutaj rekrutacja 
potrwa od 1 do 30 września. Uniwersytet 
prowadzi wykłady, seminaria, dyskusje, 
konferencje naukowe, spotkania z  ludźmi 
nauki, kultury, polityki, sportu czy mediów. 
Można tu aktywnie uprawiać turystykę. Słu-
chaczem może zostać każda osoba, przede 
wszystkim emeryt lub rencista, bez względu 
na poziom wykształcenia.

Kontakt: Biblioteka PWSZ im. Witelona 
w Legnicy, budynek C, pokój 5, tel. 76 72 32 
370 lub 371, e-mail: utw@pwsz.legnica.edu.
pl (wtorek i piątek od 13.00 do 15.00).

Akademicka oferta dla seniorów
 ■ Już niebawem, na przełomie września i października, rozpoczną się zajęcia na Uniwersytetach Trzeciego Wieku dzia-
łających w Legnicy. Przygotowały one bardzo atrakcyjną ofertę dla słuchaczy, których liczba z każdym rokiem rośnie. 
Jest to bowiem coraz popularniejszy sposób zdobywania wiedzy, aktywnego spędzenia czasu i poznawania nowych 
przyjaciół.

Najlepszym � lmem XXII Legnickiej Aka-
demii Filmowej został wybrany � lm „Szach” 
Szymona Ruczyńskiego z Białowieży. 

- Powiedziałem Szymonowi, że tylko pa-
trzeć, jak ujrzymy go na czerwonym dywanie 
w  Hollywood. Film „Szach”, który zrobił ten 
czternastolatek, jest znakomity - mówił Grze-
gorz Szczepaniak, dyrektor organizującego 
akademię Legnickiego Centrum Kultury. 

Podczas Gali Festiwalowej w  kinie Piast 
potyczki czarnych i  białych � gur zebrały 
wielkie brawa. - Jury podjęło decyzję o przy-
znaniu Grand Prix „Szachowi” jednogłośnie 
- ujawniła Aniela Lubieniecka, reżyser, sceno-
graf i animator, która zasiadała w jury 22. LAF. 
Za to sam autor � lmu, który na warsztaty do 

Legnicy przyjechał aż 
z Białowieży, wyglądał na 
szczerze zaskoczonego.

- Naprawdę, nie 
spodziewałem się 
tej nagrody – mówił 
skromnie. Jak nam 
powiedział, animacja 
interesuje go od pew-
nego czasu. I  choć 
ma dopiero 14 lat, 
tworzenie etiud ani-

mowanych na domowym komputerze jest 
zajęciem, które bardzo lubi. - Przygotowuję 
animacje w domu, dla siebie. A tu taka nagro-
da za � lm zrobiony na warsztatach. To Grand 
Prix jest zdecydowanie najważniejszym tro-
feum, jakie kiedykolwiek dostałem.

Słowa uznania należą się wszystkim 
uczestnikom 22. Legnickiej Akademii Fil-
mowej. Aż 45 młodych � lmowców przybyło 
z  wielu miast kraju. To często małe jeszcze 
dzieci, które przez 10 dni w pocie czoła pra-
cowały nad swoimi � lmami. Efekty ich pracy 
były naprawdę imponujące. 

Nagrodę Specjalną LAF otrzymali pod-
opieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej Ca-
ritas w  Legnicy. Od lat udowadniają oni, że 
animacja nie wyznacza żadnych granic. Robią 
naprawdę dobre, pogodne � lmy pod okiem 
Stanisława Lenartowicza, znakomitego � l-
mowca, współtwórcy polskiej wersji „Ulicy 
Sezamkowej”. Dzięki swojej cierpliwości 
i mądrości od lat jest ulubionym wykładowcą 
uczestników Legnickiej Akademii Filmowej.

- Każdego roku myślę, że chyba nie będę 
miał już sił, aby jechać do Legnicy. Ale potem 
uświadamiam sobie, że jak nie pojadę, to 
będę okropnie żałował, bo tu naprawdę jest 
super! – uśmiecha się pan Stanisław. 

Młodzi mistrzowie
fi lmowej animacji
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