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W Legnicy jest więcej pracy

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy, w Legnicy w li-
stopadzie br. liczba bezrobotnych w porównaniu do październi-
ka zmniejszyła się o kolejnych 131 osób. Miesiąc wcześniej spa-

dek wynosił 240 osób. 
Od początku roku z rejestru bezro-

botnych wykreślono 1145 mieszkań-
ców miasta. W styczniu w PUP było za-
rejestrowanych 5295 osób, w kwietniu 
ich liczba spadła do 4825, a w listopa-
dzie - do rekordowych 4150. 

Stopa bezrobocia w Legnicy w paź-
dzierniku wynosiła 9,1 proc. W listopa-
dzie była jeszcze niższa, ale dokładna 
wielkość znana będzie nieco później. 

Wciąż większość poszukujących 
zatrudnienia stanowią kobiety – 51,7 

proc. (2146) W  listopadzie pracę podjęło 348 osób bezrobot-
nych, 30 rozpoczęło staże aktywizujące, a 10 – różne szkolenia.

W  październiku stopa bezrobocia w  Legnicy wynosiła - 
9,1 proc, w  powiecie legnickim - 18,2, w  województwie - 10,6, 
a w kraju - 11,3 proc.

 
Dobra wiadomość dla niepełnosprawnych: 
karty parkingowe są dłużej ważne

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydane 
przed 1 lipca 2014 r. zachowują ważność do 30 czerwca 2015 r. 
Wynika to ze zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym i nie-
których innych ustaw.

Jak informuje Urszula Ganske, prze-
wodnicząca legnickiego Miejskiego 
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawno-
ści, według wcześniejszych zapowiedzi 
karty wydane przed 1 lipca 2014 r. miały 
mieć ważność do 30 listopada br. Usta-
wodawca przedłużył jednak ten termin 
do 30 czerwca 2015 r. Dlatego też każda 
z  osób posiadających te karty będzie 
musiała się starać o  wydanie nowych 
dopiero po upływie tego terminu. 

Karty parkingowe dla osób niepeł-
nosprawnych wydane na podstawie 
nowych przepisów po 1 lipca 2014 

mają ważność maksymalnie na pięć lat. Ten okres może być 
krótszy. Takich dokumentów wydano już w tym roku w Legnicy 
około 300. 

 
Gotowa kolejna zatoka na al. Piłsudskiego

Zakończyła się przebudowa zatoki autobusowej przy al. 
Piłsudskiego (w okolicy wiaduktu). To kolejna inwestycja, która 

poprawia standard korzystania z  ko-
munikacji miejskiej. 

Zatoka autobusowa o długości 40 
m wymagała remontu z  powodu po-
wstania kolein. Podczas remontu zdję-
ta została warstwa asfaltu wraz z pod-
łożem. Nowa zatoka ma nawierzchnię 
z betonu, bardziej trwałą i odporną na 
obciążenia. W  ramach tego zadania 
na chodniku, gdzie znajduje się przy-
stanek, położona jest nawierzchnia 
z kostki. Koszt całej inwestycji to około 
200 tys. zł. 

Według o� cjalnych wyników, podanych 
przez Miejską Komisję Wyborczą w Le-

gnicy, w drugiej turze wyborów samorządo-
wych, które odbyły się 30 listopada 2014 r., 

zwyciężył dotychczasowy prezydent miasta 
Tadeusz Krzakowski. Głosowały na niego 
14.394 osoby. W drugiej turze wyborów łącz-
nie głosowało 24.991 legniczan. 

Tadeusz Krzakowski ponownie

Święta, święta, święta. W  tym roku 
trzy następują tuż po sobie. Święto Nie-
podległości, święto demokracji, czy-
li powszechne wybory samorządowe 
i  święto Bożego Narodzenia. Nad hierar-
chią naszych świąt już przed wielu laty 
zastanawiał się profesor mniemanologii 
stosowanej Jan Tadeusz Stanisławski. 
Dowodził, że Wielkanoc ma wyższość 
nad Bożym Narodzeniem. A  gdyby tak 
porównać wątki, atrybuty, atmosferę, 
gdyby pomieszać we wspomnianej już 
świątecznej trójce…

Atrybutem każdego z  nich są wąsy. 
Niepodległość to wąsy Marszałka. Demo-
kratyczne wybory to wąsy Wałęsy. Wąsy 
Mikołaja zdobią wizerunek Bożego Na-
rodzenia. Każde ze świąt ma swoją kartę. 
Boże Narodzenie – kartkę pocztową z ży-
czeniami (będącą już w zaniku). Święto de-
mokracji – kartę wyborczą, która zdaniem 
niektórych również znika. Niepodległość 
– kartę praw podstawowych. Mało kto dzi-
siaj ich nie kwestionuje.

Może te święta różnią się strojem? Nie-
podległość to kominiarki, a  więc przebra-

nie. Boże Narodzenie – czerwony kubra-
czek, wybory – czapka niewidka mężów 
zaufania, też przebranie.

Jak obchodzimy te święta? Niepodle-
głość na ulicy, Boże Narodzenie – na kre-
dyt, wybory – na leniwca. Niby wszystko 
inaczej, a jednak podobnie.

Gdyby świętu demokracji dodać ilumi-
nacji? W  Legnicy byłaby to Gracja demo-
kracja. Też pięknie.

Ale niech zostanie po staremu. Wszyst-
kiego uśmiechniętego na Święta.

Arkadiusz Rodak

prezydentem Legnicy
Dziękując wyborcom za okazane zaufanie, Tadeusz Krzakowski zwrócił się z listem 

do mieszkańców. 

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

Szanowni legniczanie!

Serdecznie dziękuję za wszystkie głosy oddane na mnie w wyborach sa-
morządowych i powierzenie mi ponownie funkcji prezydenta Legnicy. Dzię-
kuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach i udowodnili, że zależy 
im na rozwoju naszego miasta. Jestem niezmiernie wdzięczny za wszystkie 
życzliwe słowa i gesty poparcia. Bardzo wiele dla mnie znaczy, że okazali 
mi Państwo zaufanie. Wierzyliście we mnie, dając temu wyraz przy urnach 
wyborczych, ale także w codziennych rozmowach, zarówno tych bezpo-
średnich, jak i prowadzonych za pośrednictwem mejli i wiadomości przesy-
łanych za pomocą mediów społecznościowych. Dostałem od Państwa wiele 
dowodów sympatii, które są dla mnie bardzo ważne i cenne. 

Zapewniam, że przez kolejne 4 lata będę sumiennie, rzetelnie i uczciwie 
pracował na potwierdzenie słuszności dokonanego przez Państwa wybo-
ru. Ten wybór to wspólna akceptacja takich wartości, jak dialog społeczny, 
uczciwość, kompetencje, doświadczenie i konsekwencja w działaniu. Dekla-
ruję wolę współpracy ponad podziałami. Teraz, gdy kampania wyborcza 
już się skończyła, najważniejsza będzie wspólna praca na rzecz dobra Le-
gnicy i jej mieszkańców. 

Jestem przekonany, że przed nami trudny, wymagający, ale też bardzo 
twórczy okres. Dlatego jesteśmy gotowi na podejmowanie wyzwań i sku-
teczne wdrażanie wizji najlepszej przyszłości miasta, bo Legnica to nasza 
wspólna sprawa! 

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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To będzie kolejny już rok z rzędu, kiedy nie wzrosną miejskie po-
datki i  opłaty lokalne. Na niezmienionym poziomie utrzymany 

zostanie np. podatek od nieruchomości i od środków transportu. Nie 
zdrożeje woda, ścieki będą kosztować tyle samo, co dziś. Ze zwolnień 
z podatku od nieruchomości korzystać będą wspólnoty mieszkanio-
we remontujące części wspólne swych domów oraz przedsiębiorcy. 

To bardzo dobre wiadomości dla legniczan. Jest ich więcej. 
Wszyscy pracownicy administracyjni i obsługowi jednostek gminy, 
jak np. szkoły, żłobki, przedszkola, instytucje kultury, MOPS itd. ko-
lejny już rok od lipca otrzymają średnio pięcioprocentowe podwyż-
ki płac oraz ich pochodnych. 

Prezydencki projekt budżetu na 2015 rok zakłada dochody 
miasta w  wysokości 430.875.000,00 zł. Największy udział w  tej 
kwocie (ponad 57 proc.) mają własne dochody miasta. Po stronie 
wydatków zaplanowanych jest 430.475.00 zł. Najwięcej pieniędzy 
(ponad 40 proc.) przeznaczonych jest na oświatę i wychowanie 
(ponad 155 mln zł). Drugie miejsce na liście wydatków zajmuje 
pomoc społeczna (ponad 75 mln zł), a trzecie – transport i  łącz-
ność (54,5 mln zł).

W budżecie zapewniono środki na realizację aż 70 zadań inwe-
stycyjnych. Ich wartość wyniesie 45.137.000 zł. Blisko 70 proc. tej 
kwoty (ok. 32 milionów) jest przeznaczone na inwestycje drogowe. 

Mamy projekt budżetu na 2015 rok
SAMORZĄD SAMORZĄD

- Przygotowaliśmy budżet odpowiedzialny, gwarantujący dalszy rozwój miasta, realizację nowych i trwających już inwestycji, oparty na realnych 
założeniach i wskaźnikach, plan � nansowy przyjazny dla mieszkańców i ich domowych budżetów – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski, pre-
zentując projekt budżetu Legnicy na rok 2015. – Tegoroczny ponaddwudziestomilionowy de� cyt zredukujemy do zera, planując osiągnięcie cztery-
stutysięcznej nadwyżki – dodał. 

Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem 
publicznym – 15.369.230,00 zł

Przebudowa ul. Jaworzyńskiej – 12.000.000,00 zł

Budowa układu komunikacyjnego dla obszaru aktywizacji gospodar-
czej i społecznej między ul. Wrocławską - Zieloną i ul. Jordana - Orła 
Białego – 1.300.000,00 zł

Przebudowa ul. Wrocławskiej - budowa Placu Sybiraków i pomnika 
Zesłańcom Sybiru – 1.250.000,00 zł

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod budownictwo mieszkanio-
we - sieci i drogi na Osiedlu Piekary B– 537.000,00 zł

Przebudowa ul. Plutona – 500.000,00 zł

Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu – 450.000,00 zł

Realizacja projektu PONE na terenie Legnicy - likwidacja niskiej emi-
sji w rejonie ulicy Głogowskiej i w gminnych obiektach użyteczności 
publicznej - 950.000,00 zł

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Po-
bożnego - renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych – 400.000,00 zł

Budowa drogi dojazdowej do wnętrza podwórzowego w obrębie ulic 
Moniuszki, Świętej Trójcy, Drukarskiej, II Armii Wojska Polskiego od 
strony ul. Świętej Trójcy –  173.000,00 zł

Renowacja zabytkowego budynku Bramy Chojnowskiej wraz z mu-
rem obronnym – 100.000,00 zł

Szkoła Podstawowa nr 6 w Legnicy (al. Piłsudskiego 3) - modernizacja 
bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć spor-
towych dla dzieci i młodzieży jako elementu programów pro� laktycz-
nych – 700.000,00 zł

Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego – 1.750.000,00 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej – 250.000,00 zł

Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiarni, stanowiącego bazę 
edukacji przyrodniczo-historycznej – 150.000,00 zł

Remont i rewaloryzacja Akademii Rycerskiej – 5.000.000,00 zł

10 projektów inwestycyjnych w ramach LBO – 2.000.000 zł

Wojewoda zmniejszył dotacje na pomoc 
społeczną w Legnicy

W złożonym przez prezydenta Legnicy Radzie Miejskiej projekcie 
budżetu na rok 2015 znalazły się m.in. zapisy zmniejszające kwoty 
wydatków na pomoc społeczną.

Wynika to ze zmniejszenia się dotacji rządowej, o czym w paź-
dzierniku poinformował prezydenta wojewoda dolnośląski. Przy-
znane kwoty musiały być uwzględnione w projekcie budżetu. 

Dotacja rządowa zmniejszyła się w odniesieniu do przyzna-

wanych podopiecznym MOPS zasiłków okresowych o 1.335.000 
mln zł w stosunku do roku 2014 (wynosi jedynie 62,2 proc.). Dota-
cja państwa na zasiłki stałe zmniejszyła się o 1.042.000 zł (stanowi 
66,98 proc.). Z kolei dotacja na świadczenia rodzinne jest mniejsza o 
1.044.980 zł (wynosi 95,3 proc). 

- To nie oznacza, że ktokolwiek wymagający opieki społecz-
nej zostanie jej pozbawiony albo otrzyma mniej – stanowczo 
podkreśla prezydent Tadeusza Krzakowski. – Uczynię wszystko, 
by w ciągu roku pan wojewoda, tak jak w latach wcześniejszych 
zwiększył środki na ten cel z budżetu państwa.

Oto najważniejsze przedsięwzięcia
inwestycyjne przyszłego roku: 

2015  www.legnica.eu                                                                         Magazyn Miejski                                                                        Grudzień 20142015  www.legnica.eu                                                                         Magazyn Miejski                                                                        Grudzień 20142015
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INWESTYCJE

Zakończyła się budowa parkingu na 
32 miejsca (2 dla niepełnospraw-

nych) przy ul. Marynarskiej, zrealizo-
wanego w  ramach pierwszej edycji 
Legnickiego Budżetu Obywatelskie-
go. Powstał w pobliżu Szkoły Podsta-
wowej nr 9. O  inwestycję zabiegali 
mieszkańcy tego rejonu miasta. Dzięki 
LBO społeczności lokalne mają decy-
dujący wpływ na zagospodarowanie 
ich najbliższego sąsiedztwa.

Budowa parkingu przy ul. Mary-
narskiej była już ostatnią zrealizowaną 
inwestycją w  ramach ubiegłoroczne-
go LBO. Pozostałe zakończono latem. 
Są to np. nowoczesne i  bezpieczne 
place zabaw: przy ul. Stanisławow-
skiej, przy Szkole Podstawowej nr 2, 
ul. Wielogórskiej, w „Wiosce Słowiań-
skiej” na osiedlu Kopernik, pomiędzy 
ulicami Młynarską, Środkową i Grodz-
ką oraz we wnętrzach podwórzowych 
na Zakaczawiu. 

Z  kolei na placu rekreacyjnym 
„Sportowe miasteczko” przy SP 20 są 
urządzenia do zabawy zarówno dla 
maluchów, jak i  rekreacyjne dla star-
szych. Przebudowany został także 
odcinek ul. Żeromskiego, zbudowano 
chodnik i  oświetlenie przy ul. Okręż-
nej 17-19-21. Zmodernizowany jest 
chodnik przy ul. Senatorskiej, zago-
spodarowane wnętrze podwórzowe 
w  obrębie ulic Moniuszki, św. Trójcy 
i  Drukarskiej. Szachownica powsta-
ła na skwerze przy ul. Daszyńskiego, 
przy ul. Goździkowej zbudowano 
boisko piłkarskie, a  w  Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 3 poddano ter-
momodernizacji część budynku.

INWESTYCJE

Bezpieczniej na zebrach

Jaśniej na al. ZwycięstwaKolejne atrakcje

Przebudowy al. Orła

Jaworzyńska 
- gigantyczne 
roboty 
podziemne

Na al. Zwycięstwa zakończono budowę 
nowego oświetlenia. Jest to kolejna 

inwestycja drogowa, która wychodzi na-
przeciw oczekiwaniom mieszkańców. Służy 
poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym i pieszym.

Jak informuje Andrzej Szymkowiak, 
dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, na al. 
Zwycięstwa zamontowano kilkanaście no-
wych latarni, wymieniono też starsze, ale 

już wyeksploatowane. Koszt wyniósł oko-
ło 100 tys. zł. 

Przypomnijmy, że o tę inwestycję zabie-
gali mieszkańcy sąsiadującego z al. Zwycię-
stwa osiedla. Wielu z nich bowiem dojeżdża 
do pracy i  do domów autobusami komu-
nikacji miejskiej. Korzystają z  przystanków 
przy ul. Jaworzyńskiej, do których docho-
dzą właśnie tą aleją. Dodatkowe oświetlenie 
zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa.

Rozpoczął się II etap przebudowy al. Orła 
Białego w parku Miejskim. Aleja na odcinku od 
al. Białej do Zygmunta Krasińskiego uzyska taki 
sam koloryt i jakość nawierzchni, jak przebudo-
wany już przed wakacjami odcinek głównego 
parkowego traktu. 

Przebudowa al. Orła Białego została podzie-
lona na dwa etapy. W  pierwszym wykonano 
prace na odcinku od ul. Powstańców Śląskich do 
al. Białej. W czasie wakacji prace zawieszono, by 

legniczanie i  goście mogli swobodnie i  bez za-
kłóceń wypoczywać w parku.

W trakcie właśnie rozpoczętych robót zerwa-
na zostanie stara nawierzchnia asfaltowa, którą 
zastąpi estetyczna i wygodna nawierzchnia wy-
konana z kostki. Wytyczone będą ścieżki rowe-
rowe, ustawione ławki, latarnie i kosze na śmie-
ci. W  okolicach placu zabaw pojawi się kolejny 
zdrój z czystą bieżącą wodą. Prace zakończą się 
wiosną 2015 r.

Przy przejściu dla pieszych na al. Rze-
czypospolitej (w okolicach skrzyżowania 
z  ul. Świerkową) zamontowane zostały 
lampy doświetlające tę część drogi. To 
kolejna inwestycja w  ramach programu 
poprawy bezpieczeństwa przejść dla 
pieszych.

Zadanie wychodzi naprzeciw potrze-
bom i postulatom mieszkańców tej okolicy. 
Zamontowano specjalne lampy kierujące 

strumień światła na pasy, tak aby przecho-
dzień był lepiej widoczny dla kierowców. 
Przygotowano także przyjazne dla pie-
szych i  osób niepełnosprawnych zejścia 
z chodników. Na realizację przedsięwzięcia 
Zarząd Dróg Miejskich przeznaczył 40 tys. 
zł. Legnica konsekwentnie realizuje pro-
gram Bezpieczne przejście dla pieszych. 
W jego ramach doświetlono już ponad 30 
takich miejsc.

Nowy 
parking
 z LBO

przy al. Rzeczypospolitej

Street Workout Park w Parku Bielańskim 
wzbogacił się o kolejne urządzenia dla mi-
łośników gimnastyki i ewolucji. Tym razem, 
uwzględniając sugestie użytkowników, 
zainstalowano drabinki, kółka czy poręcze 
dla zaawansowanych. 

Przypomnijmy, że latem w  sąsiedztwie 
skateparku gmina zbudowała pierwsze 
urządzenia w  Street Workout Park. Korzy-
stający z  nich legniczanie prosili, by wy-
posażenie dodatkowo jeszcze poszerzyć 
o przyrządy dla bardziej zaawansowanych. 
Tak się też stało. Koszt dodatkowych prac to 
ponad 35 tys. zł. 

Także latem w Parku Bielańskim zbudo-
wana została siłownia z  urządzeniami do 
wszechstronnych ćwiczeń. A  tuż przy niej 
- plac zabaw dla dzieci. W minionym roku 
przekazano użytkownikom jeden z  najno-
wocześniejszych w kraju skateparków, któ-
ry natychmiast stał się mekką dla miłośni-
ków sportów ekstremalnych. Przyjeżdżają 
goście z  całego kraju i  zagranicy, bo mają 
doskonałe warunki do treningów i zabawy. 
Park daje wytchnienie, tętni zabawą, spor-
tem i rekreacją. 

w parku Bielańskim

Białego ciąg dalszy

Dobiegają końca prace przy monta-
żu przepompowni wód deszczowych 
w okolicach przebudowywanego skrzy-
żowania ul. Jaworzyńskiej i Grabskiego. 
Ważące wiele ton kręgi betonowe 
zostały już osadzone w wielkim wykopie 
na głębokości 8 metrów. Także bardzo 
zaawansowane są prace na Grabskiego, 
gdzie powstaje nowy fragment ulicy 
z kostki granitowej i chodniki z płyt. 

Betonowe kręgi zostały już usado-
wione przy pomocy dźwigu o dużej 
nośności w wykopie. Najcięższy z tych 
elementów ważył 15 ton. Obecnie 
trwa uszczelnianie konstrukcji, w któ-
rej zostaną zamontowane pompy. 
Przepompownia będzie odprowadzała 
deszczówkę z ulic Jaworzyńskiej i Grab-
skiego do Kaczawy.

Te podziemne prace są bardzo 
istotnym elementem przebudowy ul. 
Jaworzyńskiej. Stanowią niezwykle 
skomplikowane zadanie. Przypomnijmy, 
że podczas przebudowy Jaworzyńskiej 
powstaną: 3 km drogi, 5,5 km chodników 
i 3,3 km ścieżek rowerowych. Pod ziemią 
natomiast ułożonych będzie ponad 45 km 
różnych rur i prawie 20 km kabli.
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Prezydent Tadeusz Krzakowski podzię-
kował mieszkańcom za udział w  tym 

wydarzeniu. – Wszyscy razem uczestniczy-
my w czymś wyjątkowym. Poddajemy się 
niezwykłej, świątecznej atmosferze, peł-
nej radości i ciepłych uczuć – powiedział.

Po „odpaleniu” choinki w Rynku tłum-
ny korowód przeszedł ulicą Najświętszej 
Marii Panny do Galerii Piastów, gdzie 
czekały świąteczne atrakcje muzyczne 
i  nie tylko. Po drodze podziwiano nie-
tuzinkowe dekoracje, które rozbłysły, 
nadając niepowtarzalny koloryt tej pięk-
nej uliczce. Legniczanie masowo robili 
pamiątkowe zdjęcia iluminacji. Trwało to 
do późnej nocy.

W  tym roku Rynek zdobi dziesięcio-
metrowa choinka o  nowoczesnym wy-
stroju, a na wszystkich latarniach zawisły 

korony. Świetlistą dekorację ma fontan-
na Neptuna. Latarnie przy Złotoryjskiej 
i  placu Katedralnym zdobią wiedeńskie 
żyrandole. Ulicę Najświętszej Marii Pan-
ny - zaprojektowane i wykonane specjal-
nie dla Legnicy prototypy kwiatów loto-
su. Taką symbolikę ma też fontanna na 
placu Powstańców Wielkopolskich. W jej 
sąsiedztwie na spacerujących oczekuje 
przybyła do nas z wizytą strojna i dostoj-
na dama, nazwana świetlistą Gracją. To 
też tegoroczna nowość. Po sezonie Gra-
cja powróci do Wilanowa. 

W  centrum miasta ulokował sie wiel-
kich rozmiarów paw z  rozpostartym 
świetlistym ogonem. Spacerując uli-
cą Najświętszej Marii Panny do Rynku, 
przechodzimy przez wnętrze ogromnej 
„bombki szczęścia”. Obecność w  bomb-

ce ma zagwarantować zdrowie, dostatek 
i  miłość na przyszły rok. To jeden z  naj-
bardziej obleganych przez legniczan ele-
mentów miejskiej iluminacji. 

Świąteczna Legnica zachwyca

Miasto jak z bajki
 ■ Tłumy legniczan przybyły w mikołajki na „odpalenie” miejskiej iluminacji. – Jest bajkowo, pięknie – cieszyła się 
pani Karolina Mączyńska, która na to wydarzenie przyszła z wnukiem Maurycym. – Te ozdoby odmieniają nasze 
miasto. Aż chce się wyjść z domu o zmierzchu. Najwięcej frajdy miały oczywiście dzieci.

 ■ Tłumy mieszkańców przybyły 12 grudnia do Galerii Piastów na inaugurację legnickiego Kalendarza Miejskiego na 
2015 r. Legniczanie zachwycili się kalendarzem, którego nakład 2015 egzemplarzy rozszedł się w ciągu kilkudziesięciu 
minut. 

– Jestem legniczaninem i w naszym domu 
jest tradycją, że wieszamy na ścianie miejski 
kalendarz - mówi Andrzej Nadoliński, który 

na prezentację przyszedł z żoną Małgorzatą 
i synem Tomkiem. – Ten, który teraz dostali-
śmy jest bardzo piękny. W trochę przewrot-
ny sposób pokazuje nasze miasto. Pobudza 
do re� eksji i do uśmiechu. 

Najnowsze wydanie kalendarza, który to-
warzyszyć będzie legniczanom w 2015 roku, 
ukazuje miasto widziane oczami jednego 
z mistrzów legnickiego Satyrykonu, Floriana 
Doru Crihany. Znakomity rumuński artysta 
w  swoich pracach przedstawiał już Wene-

cję, Paryż, Stambuł, Ateny i Brugię. Legnica 
stała się kolejnym miejscem, które wziął 
na swój warsztat. Poetyckie obrazy miasta 

przypominają o urodzie jego zabytków, par-
ku i  zieleńców, o  wyjątkowych tradycjach 
oraz skomplikowanej historii, która jest 
naszym wspólnym dziedzictwem. Takiego 
artystycznego portretu miasto jeszcze nie 
miało. Oniryczny i symboliczny, a przy tym – 
pełen humorystycznych skojarzeń. 

- Życzę, by ten kalendarz odmierzał 
szczęśliwe dni zarówno Państwu, jak i nasze-
mu miastu – powiedział podczas prezentacji 
prezydent Tadeusz Krzakowski. - Jesteśmy 
dumni, że wybitny artysta umieścił Legnicę 
wśród elitarnych miast, które znalazły się na 
jego obrazach. Jego, podobnie jak nas – Le-
gnica oczarowała. 

Zaczarowany portret Legnicy
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M iasto na ten dzień przybrało odświętny 
wystrój. Biało-czerwone balonowe de-

koracje i � agi zdobiły Rynek i ul. Najświętszej 
Marii Panny. To podkreślało doniosłość i wy-
jątkowość tego święta. Na maszt podniesio-
no � agę państwową, a wszyscy zgromadzeni 
odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Uroczystości rozpoczęły się w Rynku 
od przysięgi złożonej przez pierwsze klasy 
mundurowe o pro� lach wojskowym, stra-
żackim i policyjnym z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 3. Odbyły się one z pełnym 
ceremoniałem wojskowym. Temu ważnemu 
wydarzeniu, kształtującym postawy patrio-

tyczne młodego pokolenia, przyglądały 
się tłumy legniczan, wśród nich - rodziny 
uczniów. Młodzież ślubowała wierność oj-
czyźnie, dziś wolnej i dumnej, za którą w 
przyszłości brać będą odpowiedzialność. 

Witając przybyłych gości i uczestników 
ceremonii, wśród nich żołnierzy X Bryga-
dy Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 
parlamentarzystów, strażaków, policjan-
tów i inne służby mundurowe, środowiska 
kombatanckie, przedstawicieli organizacji i 
stowarzyszeń, młodzież i innych legniczan, 
prezydent Tadeusz Krzakowski powie-
dział, że nie tylko pomnikami powinniśmy 

czcić Niepodległą, lecz także 
codzienną, sumienną i uczciwą 
pracą dla niej – Patriotyzm to 
również miłość dla miasta, dzia-
łanie na rzecz jego rozwoju i sza-
cunek dla mieszkańców – dodał 
prezydent. 

Po ślubowaniu zgromadzeni 
złożyli hołd wszystkim walczą-
cym o niepodległość Rzeczypo-
spolitej, a kompania wojskowa 
oddała trzy salwy honorowe. W 
Rynku odbył się piknik żołnierski 
z pokazami sprzętu i broni. Można 

 ■ Tak tłumnie, spontanicznie i radośnie legniczanie jeszcze nie obchodzili Narodowego Święta Niepodległo-
ści. Tysiące mieszkańców swój patriotyzm manifestowało biało–czerwonymi fl agami i kotylionami. Całymi 
rodzinami uczestniczyli w imprezach zorganizowanych przez miasto. To był bardzo radosny, uroczysty, pe-
łen wrażeń, a przy tym refl eksyjny dzień. Z pieśniami patriotycznymi, gęsiną, wojskową grochówką, prze-
piękną paradą niepodległości, wspólnym biało-czerwonym zdjęciem, z życzeniami dla miasta i kraju, które 
na balonach poszybowały do nieba, z widowiskami plenerowymi i odznaczeniami państwowymi.

Świętowaliśmy Niepodległość

było nawet strzelać pod okiem instrukto-
rów. Prezydent Tadeusz Krzakowski wraz z 
posłanką Małgorzatą Sekułą-Szmajdzińską 
przypinali le-

gniczanom kotyliony. Na ponad ty-
siącu białych i czerwonych balonów 

mieszkańcy wypisali 
swe życzenia dla Polski 
i Legnicy. Czego ży-
czyli? Np. wzajemnej 
życzliwości, pokoju, 
zdrowia i miłości, bo-
gactwa, dobrego jutra, 
bezpiecznego życia, 
uśmiechu, spokoju i 
radości. Wszystkie te 
życzenia wzniosły się 
w niebo. 

Legniczan zjedno-
czyła piękna parada 
wolności i niepodle-
głości. Korowód był 
bardzo kolorowy, roz-
tańczony i rozśpiewa-
ny muzyką patriotycz-
ną. Przed kościołem 
mariackim tłum miesz-
kańców stanął do 
wspólnej biało-czer-
wonej fotogra� i. Po 
południu można było 
wysłuchać wspaniałe-
go koncertu uczniów 
Zespołu Szkół Mu-
zycznych, obejrzeć 
rekonstrukcję bitwy z 
Powstania Warszaw-
skiego i spektakl Te-
atru Avatar.

- Zawsze tak po-
winniśmy świętować 

odzyskanie niepodległości – mówi legni-
czanin Jan Nowakowski. – Jestem zbudo-
wany tym, że tylu nas przyszło na Rynek. 
I tyle się tutaj działo. Mam nadzieję, że tak 
tłumnie i radośnie zawsze będziemy ob-
chodzić ten dzień. 

Elżbieta Mroczkowska świętowała od-
zyskanie niepodległości z dwójką nasto-
letnich dzieci. – Obowiązkowo każdy z nas 
ma kotylion i chorągiewkę – mówiła pani 
Elżbieta. – Takie spotkania mieszkańców, 
spontaniczność i radość to najlepsza na-
uka patriotyzmu dla dzieci.
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W   wypełnionej po brzegi legnickiej ka-
tedrze pw. Świętych Apostołów Piotra 

i Pawła odbyły się (5 listopada) uroczystości 
pogrzebowe ks. prof. Władysława Bochnaka. 
Zmarłego wieloletniego proboszcza katedry, 
Honorowego Obywatela Legnicy i naukowca 
żegnali hierarchowie kościelni z biskupem le-
gnickim Zbigniewem Kiernikowskim, ducho-
wieństwo, samorządowcy, przedstawiciele 
służb, instytucji i rzesze wiernych. 

Uroczystościom pogrzebowym prze-
wodniczył biskup legnicki, który podkreślił, 
że zmarły był dobrym pasterzem, wybitnym 
historykiem i administratorem katedry.

Żegnając księdza Infułata, prezydent Ta-
deusz Krzakowski przypomniał, że jako go-
spodarz miasta przez wiele lat współpraco-
wał z księdzem Władysławem Bochnakiem. 
Prezydent powiedział m.in.:

Ksiądz Infułat spoczął w krypcie legnickiej 
katedry. Przypominamy jego ziemską drogę. 
Urodził się w 1934 r. w miejscowości Groń koło 

Nowego Targu. Studia teologiczne odbył we 
Wrocławiu, święcenia kapłańskie otrzymał 14 
VIII 1960 r. Pracę kapłańską rozpoczął jako wi-
kariusz w Miliczu (1960-1963), następnie pra-
cował w Chojnowie (1963–1965) oraz w para-
� i Świętej Trójcy w Legnicy.

W  latach 1968–1971 był proboszczem 
w  Bogatyni. Diecezjalny duszpasterz ludzi 
chorych, diecezjalny dyrektor charytatywny. 
W 1974 roku uzyskał magisterium 
Katolickiego Uniwersyte-
tu Lubelskiego, a  w  1984 
- doktorat Papieskiej Aka-
demii Teologicznej w  Kra-
kowie. Prowadził wykłady 
z historii zakonów i teologii 
życia zakonnego. Kapelan 
honorowy Ojca Świętego 

(1981), dziekan dekanatu Legnica-Zachód 
(1989), pronotariusz apostolski (1993), wika-
riusz generalny ordynariusza legnickiego.

W 1994 roku wszedł do erygowanej kapi-
tuły legnickiej jako jej prepozyt. W 1988 roku 
Kardynał Henryk Gulbinowicz desygnował 
go na proboszcza para� i katedralnej w  Le-
gnicy, z myślą o przygotowaniu świątyni do 
pełnienia funkcji nowej Katedry Diecezji Le-
gnickiej. W  tym okresie został mianowany 
Kapelanem Wojska i Policji w Legnicy.

W 1991 roku w porozumieniu z wojewodą 
legnickim, prezydentem Legnicy, władzami 
wojskowymi i  policyjnymi, a  także z  innymi 
organizacjami, przygotował obchody 750 
rocznicy Bitwy Legnickiej.

Władysław Bochnak był organizatorem 
i  koordynatorem budowy Pomnika Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Brał udział w przygo-
towaniach do historycznej pielgrzymki Pa-
pieża do Legnicy z 2 czerwca 1997 roku, jak 
również w budowie monumentu na Skwe-
rze Orląt Lwowskich, upamiętniającego 760 
rocznicę Bitwy pod Legnicą i 2000 lat chrze-
ścijaństwa. Był autorem kilkudziesięciu pu-
blikacji naukowych i wykładowcą Wyższego 
Seminarium Duchownego w  Legnicy. We 
Wrocławiu prowadził wykłady dla doktoran-
tów na Papieskim Wydziale Teologicznym.

Przed dziesięciu laty, w roku 2004, Rada 
Miejska Legnicy, w  uznaniu wybitnych za-
sług Księdza Infułata Władysława Bochna-
ka, nadała Mu tytuł Honorowego Obywa-
tela Legnicy. 

Spoczął w krypcie legnickiej Katedry. 

Każde dziecko ma miejsce w przedszkolu

Przedszkolaki mają się dobrze
Góral z urodzenia, legniczanin z wyboru

Legnica zadbała o  to, by społeczne po-
trzeby w  zakresie wychowania przed-

szkolnego były w  pełni zaspokajane. Nie 
jest to częste zjawisko w  skali regionu 
i  całego kraju. W  roku szkolnym 2014/15 
wychowaniem przedszkolnym objętych 
zostało 3.331 dzieci w  wieku 2,5-6 lat. Do 
miejskich przedszkoli uczęszcza 1.656 ma-
luchów, do niepublicznych - 1.186 dzieci, 
natomiast do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych – 489.

Wskaźnik wychowania przedszkolne-
go z  roku na rok systematycznie wzra-
sta i  w  bieżącym roku szkolnym wynosi 
95,25 proc. (w kraju ok. 72 proc.). Miasto 

całkowicie zapewnia opiekę przedszkol-
ną dla dzieci pięcio i sześcioletnich (uro-
dzonych w II półroczu 2008 r.).

Bieżący rok szkolny jest już kolejnym, 
w  którym na skutek decyzji prezyden-
ta Tadeusza Krzakowskiego w  miejskich 

przedszkolach pro-
wadzone są zajęcia 
dodatkowe, za które 
rodzice nie ponoszą 
kosztów. 

Nauczyciele re-
alizują w  tych pla-
cówkach łącznie 123 
godziny tygodniowo 
różnorodnych zajęć. 
Dzieci mają możli-
wość m.in. nauki języ-
ka obcego, głównie 

angielskiego. W  jednym przedszkolu pod-
opieczni uczą się języka francuskiego, na 
co przeznacza się 49 godzin tygodniowo. 

Przedszkola zapewniają również 
specjalistyczną opiekę dzieciom, któ-
re wymagają pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, w  postaci zajęć logope-
dycznych czy gimnastyki korekcyjnej (24 
godz.). W  przedszkolach prowadzone są 
również zajęcia, na których dzieci mogą 
rozwijać swoje talenty i  zainteresowania. 
Są to m.in.: zajęcia ze śpiewem, zabawy 
przy pianinie, gimnastyka artystyczna 
czy zespół instrumentalny. Największą 
popularnością wśród zajęć rozwijających 
uzdolnienia cieszą się tańce, które są re-
alizowane w  9 przedszkolach (21 godz.). 
W  zajęciach dodatkowych bierze udział 
4.808 uczestników, co oznacza, że średnio  
każdy legnicki przedszkolak uczestniczy 
w trzech formach zajęć dodatkowych.

EDUKACJA I WYCHOWANIE

 ■ W Legnicy wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkół podstawo-
wych i w punktach przedszkolnych. W roku szkolnym 2014/15 sieć 50 tych placówek w mieście tworzy 15 przedszkoli 
miejskich, 17 niepublicznych, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych oraz oddziały zorganizowane w 12 szkołach 
podstawowych (w tym jeden w prywatnej). 

LUDZIE LEGNICY

Góral z urodzenia. Legniczanin 
z wyboru. Kapłan z powołania. 
Jeśli miarą wielkości człowieka jest 
skromność, to On był wielki. Kochał 
kościół. Kochał swoją para� ę. Kochał 
miasto. W pamięci miasta pozostawił 
ślad niezatarty. (…)

Przez wiele lat byliśmy sąsiadami. 
Ja w ratuszu. On na plebanii i w kościele 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 
który prowadził konsekwentnie do 
godności katedry. To było Jego dzieło. 
To On zaprosił nas wszystkich do 
wspólnego przygotowania historycznej 
pielgrzymki Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Legnicy. 

Ksiądz Infułat Władysław Bochnak 
jest od dziesięciu lat Honorowym 
Obywatelem Legnicy. Dzisiaj my 
oddajemy Mu Honor za to, że kochał 
miasto i spieszył się kochać ludzi. 

On zdążył.

Miesięczny koszt pobytu dziecka w  miejskim przed-
szkolu wynosi średnio 950,38 zł. Rodzice płacą 182,83 zł, 
z  budżetu państwa pochodzi 103,50 zł, a  miasto dopłaca 
średnio 664,05 zł. Dotacja z  budżetu miasta do każdego 
dziecka w przedszkolu prywatnym wynosi średnio 505,04 
zł miesięcznie. Stanowi to 75 proc. miejskiej dopłaty do 
dziecka w przedszkolu publicznym lub 40 proc. dopłaty do 
malucha w punkcie przedszkolnym. 
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P rezydent Tadeusz Krzakowski spotkał 
się (21 października) w I Liceum Ogólno-

kształcącym z mieszkańcami staromiejskiego 
centrum oraz Tarninowa. Była to ósma i ostat-

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

Podczas ubiegłorocznego spotkania 
w  tej części miasta mieszkańcy zgłosili 
postulaty i  wnioski. Wskazywali wówczas 
m.in. na potrzebę podjęcia przez policję 
i  Straż Miejską zdecydowanych działań 
w  zapewnieniu bezpieczeństwa, w  walce 
z  pijącymi i  awanturującymi się w  miej-
scach publicznych czy też w  utrzymaniu 
porządku. Służby podjęły zdecydowane 
kroki, czego efektem było wystawienie kil-
kudziesięciu mandatów osobom łamiącym 
prawo. Prezydent przypomniał, że gmina 
s� nansowała dodatkowe patrole policyj-
ne, które działały także w tej części miasta. 

Podczas spotkań konsultacyjnych pre-
zydent omawia realizację budżetu. W tym 
roku środki na inwestycje wzrosły do blisko 
60 mln zł, z czego ponad połowę przezna-
czono na przedsięwzięcia drogowe (20 
zadań). Obecnie trwa przebudowa ul. Ja-
worzyńskiej. Roboty kontynuowane są na 
jej skrzyżowaniu z  ulicą Grabskiego. 
Zakończyły się na-
tomiast na odcinku 
od ul. Szkolnej do 
skrzyżowania Jawo-
rzyńskiej, Muzealnej, 
Skarbka. Dobiegła 
końca przebudowa 
ulic Witelona i Skarb-
ka. To zadanie zostało 
rozszerzone o  nowe 
chodniki.

Powstał parking 
wraz z  nowymi dro-
gami w  obrębie ul. 
Klubowej. Zakończył 
się pierwszy etap 

przebudowy al. Orła Białego w  parku 
Miejskim. Kolejny właśnie się rozpoczyna. 
Na terenie palmiarni, ku uciesze nie tylko 
najmłodszych mieszkańców, otwarto mi-

ni-zoo z ozdobnymi ptakami pośród prze-
pięknych ogrodów tematycznych.

Zakończyły się inwestycje drogowe 
na ul. Moniuszki, Galaktycznej, Plutona. 
Budowany jest zintegrowany system za-
rządzania ruchem i  transportem publicz-
nym. Ważnymi przedsięwzięciami są także 
kolejny 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 
architektoniczną. 

W  kolejnej części spo-
tkania Tadeusz Krzakow-
ski mówił o  Legnickim 
Budżecie Obywatelskim. 
W  ubiegłorocznej edy-
cji LBO mieszkańcy tych 
dwóch rejonów miasta 
wybrali trzy projekty: bu-
dowę placu zabaw przy ul. 
Środkowej, przebudowę 
chodnika przy ul. Senator-
skiej oraz przebudowę ul. 
Żeromskiego. Wszystkie 
zostały już zrealizowane. 
W  tegorocznym głoso-
waniu nad propozycjami 
zadań LBO wzięło udział 
o  24 proc. więcej miesz-
kańców, niż rok wcześniej. 
Świadczy to o  rosnącym 
zaangażowaniu legniczan 
w  sprawy miasta i  chęci 
decydowania o  jakości 
swego najbliższego oto-
czenia. 

Uczestnicy spotkania, 
jak zawsze, przedstawiali 

swe postulaty. Zgłaszali np. potrzebę wy-
raźnego oznaczenia przejść dla pieszych 
na ul. Oświęcimskiej, interwencji policji 
i  strażników miejskich na ul. Piastowskiej, 
gdzie dochodzi do zakłócania porządku 
publicznego, mieli też uwagi związane 
z odbiorem odpadów komunalnych. 

Prezydent zaprosił mieszkańców do 
zwiedzania Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych przy 
ul. Rzeszotarskiej. To jeden z  najnowo-
cześniejszych i  najlepiej wyposażonych 
w  regionie zakładów, gdzie sortuje się, 
przerabia i  składuje śmieci. Z  zaproszenia 
skorzystało wielu legniczan. 

/MiastoLegnica AKTUALNOŚCI I WYDARZENIADEBATY I KONSULTACJE

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości
Jacek Baczyński, Zbigniew Bytnar, Stanisław Kot, Anna Płucieniczak, Wacław Szetel-
nicki, Ewa Szymańska, Krzysztof Ślufcik, Adam Wierzbicki 

Klub radnych Platformy Obywatelskiej
Krystyna Barcik, Jacek Kiełb, Maciej Kupaj, Grażyna Pichla, Jarosław Rabczanko, 
Lesław Rozbaczyło, Jan Szynalski, Piotr Żabicki

Klub radnych Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego
Wojciech Cichoń, Ewa Czeszejko–Sochacka, Ryszard Kępa, Sławomir Masojć

Klub radnych Porozumienia dla Legnicy
Ignacy Bochenek, Mirosław Jankowski, Benedykt Ksiądzyna

Nowa Rada Miejska rozpoczęła pracęBliżej legniczan i ich spraw

Dialog ze śródmieściem i Tarninowem  ■ Zgodnie z art. 17 Ustawy o samorządzie gminnym w gminach do 100 tys. mieszkańców organ stanowiący składa 
się z 23 radnych. Tylu też legniczan otrzymało mandaty w wyborach samorządowych VII kadencji.  Nowa Rada 
Miejska po raz pierwszy zebrała się na sesji 1 grudnia br. Odbyło się uroczyste ślubowanie radnych. Wybrano 
przewodniczącego, którym został Wacław Szetelnicki oraz trzech wiceprzewodniczących Rady: Ryszarda Kępę, 
Benedykta Ksiądzynę i Jacka Kiełba.

Nowi radni Rady Miejskiej Legnicy:

Tadeusz Krzakowski objął
urząd Prezydenta Legnicy

Druga w nowej kadencji sesja Rady Miej-
skiej (8 grudnia 2014 r.) również miała charak-
ter uroczysty. W  obecności radnych i  licznie 
przybyłych gości Tadeusz Krzakowski złożył 
ślubowanie, po którym o� cjalnie objął funk-
cję Prezydenta Legnicy na kolejne cztery lata.

- Obejmując urząd Prezydenta Miasta, 
uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a  powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyślno-
ści mieszkańców miasta – powiedział, cytu-
jąc rotę ślubowania.

W uroczystości wzięło udział wielu miesz-
kańców, przedstawiciele środowisk samorzą-
dowych i  politycznych, organizacji i  stowa-
rzyszeń, środowisk naukowych, oświatowych 
i gospodarczych. Obecna była posłanka Mał-
gorzata Sekuła-Szmajdzińska. 

Tadeusz Krzakowski raz jeszcze podzię-
kował wyborcom za wielki kapitał zaufania, 
jakim został obdarzony. – Moją pracę dla mia-
sta opierać będę właśnie na zaufaniu i dialo-
gu – podkreślił. – A także na doświadczeniu, 
konsekwencji, wiedzy i uczciwości. Zaszczyt-
ny urząd przyjmuję z pokorą, a do wykony-
wania funkcji dołożę wszelkiej staranności.

- Szczerze gratuluję wyboru wszystkim 
legnickim radnym – kontynuował Tadeusz 
Krzakowski. - Do wszystkich Państwa wycią-
gam przyjazną rękę, zachęcam do współpra-

cy, bo Legnica to nasza wspólna sprawa. Mam 
nadzieję na pokonanie wszelkich sporów, 
uprzedzeń i  przeciwności. Legnica patrzy 
na nas! Mieszkańcy liczą na nas! Legniczanie 
tego od nas wymagają! Legnica to miasto, 
które zachwyca. Legniczanie to nie partia, ale 
demokratyczny suweren. 

Prezydent zasygnalizował też dziedziny 
działalności samorządu, którym zgodnie z ce-
lami przyjętymi w strategii poświęcić trzeba 
będzie najwięcej troski, wymieniając m.in.: 
rozwój nowoczesnego układu komunikacyj-
nego, edukacji, innowacyjność, wspieranie 
rynku pracy poprzez tworzenie atrakcyjnych 
ofert inwestycyjnych, wspieranie przedsię-
biorczości i  dostosowywanie kształcenia 
młodzieży do potrzeb pracodawców, sku-
teczne pozyskiwanie środków unijnych oraz 
podnoszenie rangi miasta w regionie i kraju. 
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ZZ ima już za pasem, ale tylko w kalendarzu. Póki co próż-
no szukać śniegu na legnickich ulicach, skwerach czy no szukać śniegu na legnickich ulicach, skwerach czy 

w  parkach. Nie słychać dziecięcych zabaw śnieżkami, nie 
widać sanek i  bałwanów. A  dawniej zimy były tu srogie 
i malownicze. Ich niepowtarzalny urok udało się zatrzymać 
dzięki licznym przed stu laty wydawcom kart pocztowych. 
Dziś ta piękna tradycja zanika, nie wysyłamy już życzeń 
w  tej tradycyjnej, papierowej formie. My jednak podtrzy-
mujemy ten zwyczaj i za pośrednictwem miesięcznika „Le-
gnica.eu” wszystkim legniczanom życzymy wesołych świąt 
i szczęśliwego nowego roku! A jak to było na zabawach syl-
westrowych sprzed lat, zobaczcie sami – świąteczny poncz 
lał się strumieniami!
■ Redakcja portalu Liegnitz.pl

Czytelnia w loży masońskiej. Co za urok

- Z szacunku dla charakteru tej sali całe 
wyposażenie skomponowaliśmy tak, by 
odtworzyć jej niepowtarzalny klimat – 
mówi Anna Gątowska, dyrektor Legnickiej 
Biblioteki Publicznej. – Wydobyliśmy szla-
chetny urok tego pomieszczenia. Estetyka 
dawnych lat współgra ze współczesnością. 

Na inauguracji Czytelni Naukowej w tej 
szacownej sali z trudem pomieścił się tłum 
miłośników książek i  historii Legnicy. Sam 
zabytkowy budynek powstał jako siedzi-

ba loży masońskiej. Remont, konserwacja 
i adaptacja sali trwały od czerwca do listo-
pada 2014 roku. 

Witająca gości dyrektor LBP, Anna Gą-
towska podkreśliła, że to imponujące po-
mieszczenie, a zwłaszcza jego wspaniały su-
� t, widzimy w tak doskonałym kształcie po 
raz pierwszy od 1945 roku. Prezy-
dent Tadeusz Krzakowski powie-
dział, że przyznane bibliotece na 
ten cel blisko pół miliona złotych, 
w  połączeniu z  konsekwencją 
i zaangażowaniem pracowników 
tej instytucji, przyniosło wspania-
ły efekt. 

Uczestnikom spotkania za-
prezentowano tego wieczora 
najnowszy, XXXV tom Szkiców 
Legnickich, wydawanych przez 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
a  także kronikę miasta za 2013 
rok, którą można także obejrzeć 
na stronie www.legnica.eu.

Przypomnijmy. Duża sala na parterze 
gmachu Legnickiej Biblioteki Publicznej 
przy ul. Piastowskiej została przed laty prze-
jęta od Archiwum Państwowego. Wymagała 
remontu. Właśnie podczas tych prac, gdy 
robotnicy zdjęli podwieszony przed ponad 
40 laty su� t, ukazały się w  całej okazałości 
zabytkowe zdobienia. Tworzą je m.in. mi-
sterne elementy drewniane i bardzo bogato 
zdobione, metalowe belki stropowe. Całe 
znalezisko zostało pieczołowicie odrestau-

rowane. 
O d s ł o -

nięto też 
malowidła 
na ścianie 
i  su� cie, 
które nie-

gdyś zdobiły lożę masońską. Nie zobaczymy 
ich jednak. Dlaczego?

- Te malowidła zostały zakonserwowane 
i zakryte tynkiem – tłumaczy pani dyrektor. 
-Może kiedyś zostaną odkryte na nowo? 
Przepisy dotyczące czytelni mówią jedno-
znacznie, że ściany muszą być jasne, by od-
bijały światło. Dawne malowidła były w róż-
nych kolorach i akurat pochłaniały światło. 

Jak już wspomnieliśmy, bardzo ciekawa 
aranżacja Czytelni Naukowej łączy w sobie 
nowoczesność z dostojną elegancją. Czytel-
nicy mają do dyspozycji pojedyncze stoliki 
z krzesłem i stylową lampką. Zbiory w tym 
pomieszczeniu zgromadzono na klasycz-
nych, drewnianych regałach. Dla czytelni-
ków prasy wygospodarowano oddzielny 
kącik z wygodnymi fotelami. 

Dotychczas czytelnia mieściła się na 
pierwszym piętrze siedziby LBP. Po prze-
niesieniu zbiorów do odrestaurowanej sali 
na parterze, dawne pomieszczenie będzie 
służyło jako miejsce spotkań. 

Gmach LBP ma bardzo ciekawą histo-
rię. Został wzniesiony przez legnickich 
masonów w 1894 r., w stylu neogotyckim. 
Na pierwszym piętrze, gdzie do niedawna 
była czytelnia, znajdowała się sala ceremo-
nialna masonów. Po wojnie budynek został 
przejęty przez Armię Czerwoną. Mieściła 
się tutaj m.in. stołówka. W  1968 r. został 
przekazany stronie polskiej. 

Z ŻYCIA MIASTA

Biblioteka wskrzesiła kawał historii miasta

 ■ W odrestaurowanej, dawnej loży masońskiej otwarta została Czytelnia Naukowa. Przepiękna, reprezentacyjna sala 
z historycznym klimatem, nawiązuje do minionych czasów, harmonijnie bratając się z nowoczesnością. To trzeba zoba-
czyć i zanurzyć się w lekturze bogatych zbiorów bibliotecznych. 

W sylwestrową noc 1912/1913 roku – co widać na załączonym obrazku – Neptun W sylwestrową noc 1912/1913 roku – co widać na załączonym obrazku – Neptun 
z fontanny w legnickim Rynku częstował uczestników zabawy… ponczem! A może z fontanny w legnickim Rynku częstował uczestników zabawy… ponczem! A może 
by tak powrócić do tych pięknych tradycji? Neptunie, już niedługo Sylwester!

Przed stu laty to dopiero były zabawy! Rynek wręcz pękał w szwach, a legniczanie Przed stu laty to dopiero były zabawy! Rynek wręcz pękał w szwach, a legniczanie Przed stu laty to dopiero były zabawy! Rynek wręcz pękał w szwach, a legniczanie Przed stu laty to dopiero były zabawy! Rynek wręcz pękał w szwach, a legniczanie 
ledwo stali na nogach… Satyrycznie przedstawiona noworoczna karta pocztowa ledwo stali na nogach… Satyrycznie przedstawiona noworoczna karta pocztowa 
z 1914 r.

W 1914 r. do Lasku Złotoryjskiego zimową porą spieszyły dzieci wraz z rodzicami. 
Na Wzgórzu Mateusa powstała tam specjalna trasa saneczkowa.

  www.legnica.eu                                                                         Magazyn Miejski                                                                        Grudzień 2014

Tramwaj na ulicy Złotoryjskiej w zimowej scenerii. Noworoczna karta   www.legnica.eu                                                                         Magazyn Miejski                                                                        Grudzień 2014
zimowej scenerii. Noworoczna karta   www.legnica.eu                                                                         Magazyn Miejski                                                                        Grudzień 2014
zimowej scenerii. Noworoczna karta pocztowa z 1915 r.

Ten uroczy bałwanek – miłośnik tytoniu – takie serdeczne życzenia składał legniczanom 121 lat temu! Karta pocztowa z panoramą Legnicy z 1893 r.
Karta pocztowa z panoramą Legnicy z 1893 r.

Zima w parku Miejskim z widokiem na kościół Mariacki.

Gdzie się podziały tamte Sylwestry?
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DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

16/17.12 „Pod dobrą gwiazdą” ul. Gwiezdna 25, tel. 76/854-23-26

17/18.12 „Apteka Dr Max” ul. N. M. P. 12, tel. 76/743-98-48

18/19.12 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76/854-40-54

19/20.12 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

20/21.12 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125, tel. 76/854-98-66

21/22.12 „Mandragora” ul. Głogowska 62, tel. 76/862-49-54

22/23.12 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76/721-78-47

23/24.12 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76/851-23-41

24/25.12 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30, tel. 76/862-01-10

25/26.12 „DGA – 2” ul. Iwaszkiewicza 1, tel. 76/855-30-12

26/27.12 „Arnika” ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56

27/28.12 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76/866-31-46

28/29.12 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76/862-03-81

29/30.12 „Malwa” ul. Piechoty 19A, tel. 76/722-18-82

30/31.12 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76/855-05-00 

31.12/01.01 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76/852-37-16

01/02.01 „Apteka Dr Optima” ul. Wrocławska 10/18a, tel. 76/745-10-19

02/03.01   „Sano” ul. Galaktyczna 12, tel. 76/854-67-95

03/04.01 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76/721-01-93

04/05.01 „Apteka Na Zdrowie” ul. Górnicza 1A, tel. 76/854-00-15

05/06.01 „Farmed” ul. Złotoryjska16/18, tel. 76/862-08-96

06/07.01 „Mandragora” ul. Głogowska 62, tel. 76/862-49-54

07/08.01 „Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76/724-87-87

08/09.01 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76/721-35-65

09/10.01 „Drive” ul. Wrocławska 155, tel. 76/723-15-79

10/11.01 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76/724-43-36

11/12.01 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76/722-16-00

12/13.01 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 75/712-52-56

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
 ■ 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 12 275) – 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
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STREFA SENIORA, STREFA MŁODYCH

Legnica otrzymała wyróżnienie specjalne 
w  konkursie „Samorząd przyjazny se-

niorom 2014 – Przyjazna administracja” za 
realizację projektu „Centrum Seniora”. Ośro-
dek taki został utworzony i  prężnie działa 
w Legnickim Centrum Kultury. Nasze miasto 
jurorzy docenili za rozwiązania sprzyjające 
integracji międzypokoleniowej. 

W  tym roku odbyła się już czwarta 
edycja konkursu, organizowanego przez 
Parlamentarny Zespół ds. Osób Starszych. 
Jego celem jest promowanie tworzenia 
zintegrowanych programów przeciwdzia-
łania wykluczeniu społecznemu seniorów 
we wspólnotach lokalnych i regionalnych, 
uwzględniających w działaniu administra-
cji uwarunkowań życiowych osób star-
szych i wynikających z nich potrzeb.

W  konkursie uczestniczyły samorządy, 
które w  latach 2012–2014 realizowały lub 
realizują programy albo projekty uwraż-
liwiające administrację na potrzeby osób 
starszych i  przewidujące w  tym zakresie 
konkretne rozwiązania dotyczące sposobu 
jej działania. 

Oceny zgłoszonych projektów dokona-
ła kapituła złożona z przedstawicieli Parla-
mentarnego Zespołu ds. Osób Starszych, 
Związku Województw Rzeczypospoli-

tej Polskiej, Związku Powiatów Polskich, 
Związku Miast Polskich, Związku Gmin 

Wiejskich oraz wydawnictwa „Publicus” 
i redakcji dwutygodnika „Wspólnota”. 

Miasto przyjazne seniorom

Młodzi mistrzowie grafi ki komputerowej
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisła-

wa Wyspiańskiego znaleźli się w gronie laureatów ogól-
nopolskiego konkursu Wirtualne Zamki. Patryk Kowalski 
z klasy II E zajął II miejsce za pracę „Kościół w Grybowie”, 
a Agnieszka Pałczak z klasy II A zdobyła trzecią nagrodę 
za „Stary Dom Zdrojowy” w Krynicy-Zdroju.

Obecna edycja konkursu odbywała się pod hasłem 
„Perły Architektury Małopolskiej”. Zadanie polegało na 
modelowaniu obiektów architektonicznych w  gra� ce 
3D z wykorzystaniem darmowego oprogramowania, ja-
kim jest Trimble (dawniej Google) SketchUp. Modelowa-
ne obiekty to zabytki architektoniczne: zamki, pałace, 
ruiny, rynki miast, ratusze, kościoły, cerkwie itp. Oprócz 
wirtualnej makiety uczestnicy konkursu przygotowują 
dokumentację fotogra� czno–tekstową, prezentującą 
obecny stan zabytku, jego znaczenie, historię czy le-
gendy. Powstały produkt można umieszczać na mapach 
w  aplikacji GoogleEarth. Organizatorem konkursu jest 
Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University z sie-
dzibą w Nowym Sączu. 

Uczniowie II LO już od kilku lat biorą udział w tym kon-
kursie i w każdej jego edycji zajmują wysokie miejsca. Na 
lekcjach informatyki w swojej szkole rozwijają i pogłębia-
ją umiejętności  związane z gra� ką komputerową. Zapo-
znają się z  obsługą programu SketchUp, modelują rze-
czywiste lub wymyślone przez siebie obiekty. Na mapie 
GoogleEarth można znaleźć np. wirtualny model zabyt-
kowego budynku II LO, stworzony przez uczniów szkoły. 

Apteka „Arnika” (ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56) 
dyżuruje każdego dnia przez całą dobę.Uwaga!
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