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Końcówka roku należy bezwzględnie do 
Jerzego Górskiego – trenera, społecznika, 
sportowca, pierwowzoru głośnego fi lmu 
„Najlepszy” - historii człowieka, który 
sięgnął dna i odbił się od niego z taką siłą, że 
dziś można nazywać go wielkim wygranym. 
Film powstawał w Legnicy. Reżyser Łukasz 
Palkowski prezentuje historię człowieka, 
który ćpał, pił i palił od 14 roku życia oraz 
kolejne kilkanaście lat degradował swój 
organizm, by w końcu wygrać walkę o życie, 
siebie i dać siłę innym uzależnionym. 
„Najlepszy” to nie jest tylko fi lm o wyjściu 
z nałogu. To fi lm o miłości do życia i – choć 
sceny bywają drastyczne – daje chęć do 

brania go garściami. Jak reżyser to zrobił, że 
patrzymy na śmierć, tragedie młodych ludzi, 
a jednocześnie wychodzimy z kina z wolą do 
walki o każdą dobrą chwilę… 
Jerzy Górski to zdobywca prestiżowego 
tytuł Double Iron Men. Oto czego dokonał 
Jerzy (rocznik 1954).
W 1990 roku pokonał 7,6 km pływania, 360 
km jazdy na rowerze i 84 km biegu w 24 
godziny 47 minut i 46 sekund, zdobywając 
I miejsce. Pięć lat później jeszcze bardziej 
morderczy dystans (Ultraman World 
Championship): 10 km pływania, 421 km 
jazdy na rowerze i 84 km biegu – pokonał 
w czasie 31 godzin, 43 minut i 32 sekund. 

Zdobywca prestiżowych tytułów do dziś 
nie pali, nie pije alkoholu i – jak mówi – dziś 
upija się życiem, sportem i społeczną pracą.
Bardzo zachęcam do obejrzenia tego 
wyjątkowego fi lmu. A jeśli macie Państwo 
nastoletnie dziecko – najpierw zobaczcie 
fi lm sami i zastanówcie się, czy nie powinno 
i ono go obejrzeć. 
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- Przygotowaliśmy optymalny, re-
alistyczny projekt budżetu, gwa-
rantujący dalszą realizację aspiracji 
i potrzeb mieszkańców Legnicy oraz 
stabilny i  zrównoważony rozwój 
miasta - powiedział Tadeusz Krza-
kowski, prezentując przyszłoroczny 
plan finansowy. – Dochody i wydat-
ki opierają się na dotychczasowych 
stawkach podatkowych, a  więc 
lokalne podatki i  opłaty nie będą 
podwyższane, podobnie, jak tary-
fa wodna i  opłaty za ścieki. Takie 
działanie sprzyja też biznesowi i go-
spodarce. Kontynuowane będą za-
biegi o pozyskanie kolejnych dotacji 
unijnych i pochodzących z budżetu 

państwa, do czego jesteśmy dobrze 
przygotowani – dodał prezydent. 
Tadeusz Krzakowski podkreślił, że 
2018 to rok ważny dla inwestycji 
drogowych i  infrastrukturalnych, 
a  co za tym idzie, podnoszących 
komfort życia mieszkańców. - Po-
prawimy jakość powietrza, zbu-
dujemy więcej chodników. Roz-
szerzymy na 3 kolejne lata projekt 
Legnickiego Roweru Miejskiego. 
Zrealizujemy zadania Legnickiego 
Budżetu Obywatelskiego. Wspierać 
będziemy utalentowanych uczniów 
oraz organizacje pozarządowe i sto-
warzyszenia – mówił, prezentując 
projekt, gospodarz miasta.

TYTUŁEM WSTĘPU

Prezydent Tadeusz Krzakowski przekazał dyrektorowi legnic-
kiego Pogotowia Ratunkowego nowoczesny masażer serca, 
którego zakup został sfinansowany przez miasto z tegorocz-
nego budżetu. 
Uroczystość odbyła się w siedzibie pogotowia przy ul. Brac-
kiej. Masażer serca kosztował 60 tys. zł. Jest to niezwykle 
przydatne urządzenie podczas reanimacji, mogące zastąpić 
ratowników. Legnickie pogotowie nie miało go dotychczas. 

Komendant Miejski Policji w Legnicy insp. 
Leszek Zagórski wraz z  Rektorem Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. 
Witelona prof. dr hab. inż. Ryszardem 
K. Pisarskim wyróżnili dwóch legnickich 
studentów, którzy po pościgu zatrzymali 
sprawcę kradzieży. 

Do napadu doszło 7 listopada. 24–
letni legniczanin w  jednym z  punk-
tów skupu złota ukradł biżuterię 
i  uciekł. Obok sklepu przechodziło 
dwóch studentów PWSZ, którzy 
usłyszeli najpierw wołanie o  pomoc 
pracownicy, a  chwilę później zo-
baczyli wybiegającego z  placówki 
mężczyznę. Ruszyli w pościg i zatrzy-
mali przestępcę. Natychmiast powia-
domili policję. 

Po zatrzymaniu przez dwóch stu-
dentów mężczyzna oferował im 
w  zamian za uwolnienie skradzioną 
biżuterię. Gdy odmówili, groził im 
nożem, który jeden ze studentów mu 
wytrącił. Mężczyzna trafił do aresztu. 
Sąd aresztował go na trzy miesiące. 
Wcześniej był on karany za kradzieże. 
Grozi mu do 15 lat więzienia.
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Na zaproszenie mera francuskiego 
miasta Roanne, Yves Nicolina, z part-
nerską wizytą (26-30 października) 
przebywał tam prezydent Tadeusz 

Krzakowski wraz z wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej Ryszardem Kępą. 
W Roanne obchodzony był jubileusz 

10-lecia partnerstwa obu miast. 

Uroczysta gala odbyła się w  re-
prezentacyjnej sali Urzędu Miasta 
Roanne, w  obecności radnych, 
licznych gości i  przedstawicieli 
tamtejszej Polonii. Szefowie obu 
samorządów podpisali deklarację 

kontynuowania współpracy na dal-
sze lata. 
Wraz z  władzami i  mieszkańcami 
miasta legniczanie dokonali sym-
bolicznego aktu zaślubin Loary 
i Kaczawy, wylewając przywiezioną 
z Kaczawy wodę w nurty Loary. 
Przypomnijmy, że legnicka część 
obchodów jubileuszu 10-lecia 
partnerstwa odbyła się w ubiegłym 
roku. Wówczas w  Legnicy podpi-
sano deklarację woli przedłużenia 
partnerstwa, omawiano formy 
dalszej współpracy, a w parku Miej-
skim symbolicznie zaślubiono obie 
nasze rzeki. 

DUMNI Z „NAJLEPSZEGO”
Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Legnicy

CENNY DAR DLA  
PACJENTÓW

BOHATERSCY STUDENCI

LEGNICA – ROANNE 
10 LAT PARTNERSTWA

PROJEKT BUDŻETU LEGNICY 
NA 2018 ROK

Ponad 517,5 mln zł to zaplanowane na 2018 rok dochody budżetu miasta. Wydatki również przekroczą pół miliarda i wyniosą 535 mln 761 
tys. zł. Na inwestycje przeznacza się ponad 50 milionów. Projekt budżetu prezydent przekazał Radzie Miejskiej, która będzie się 
nim zajmować na grudniowej sesji.
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PLAN FINANSOWY 2018PLAN FINANSOWY 2018

PONAD 50 MILIONÓW NA INWESTYCJE

W budżecie zapewniono środki na realizację 
bardzo wielu (72) zadań inwestycyjnych. Ich 
wartość wyniesie 50 mln 388 tys. zł. Ponad  
50 proc. tej kwoty jest przeznaczone na inwe-
stycje drogowe. Oto najważniejsze przedsię-
wzięcia inwestycyjne przyszłego roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
– 25.535.697,10 zł, w tym: 

-  Ograniczenie niskiej emisji transportowej 
w Legnicy poprzez zakup nowoczesnych 
autobusów miejskich na potrzeby transpor-
tu zbiorowego wraz z rozbudową systemu 
dynamicznej informacji przystankowej (DIP) 
–  9.863.796,43 zł,

-  Przebudowa zatok autobusowych wraz z wy-
mianą nawierzchni jezdni w ciągu al. J. Pił-
sudskiego i ul. W. Sikorskiego - przebudowa 
odcinka al. J. Piłsudskiego – 3.667.000,00 zł, 

-  Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy 
Wrocławskiej od placu Sybiraków do ulicy 
Nadbrzeżnej – 1.250.0000,00 zł,

-  Przebudowa ulicy Leszczyńskiej wraz z bu-
dową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulicy Leszczyńskiej i Prusa – 1.000.000,00 zł,

-  Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Le-
gnicy - Etap III od al. Rzeczypospolitej do ul. 
Sikorskiego – 318.000,00 zł, 

-  Zagospodarowanie i rewitalizacja placu Sło-
wiańskiego – 300.000,00 zł,

-  Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy - budowa bulwaru nad 
Kaczawą wraz z przebudową ulicy Nadbrzeż-
nej – 270.000,00 zł,

Prezydencki projekt budżetu na 2018 rok 
zakłada dochody miasta w wysokości 517 mln 

511 tys. zł. Największy udział w tej kwocie 
(ok. 54 proc.) mają własne dochody miasta. 

Po stronie wydatków zaplanowanych jest 
535 mln 761 tys. zł. Najwięcej pieniędzy 
przeznacza się na oświatę i wychowanie 
(blisko 176 mln zł). Drugie miejsce na 

liście wydatków zajmują pomoc społeczna 
(ponad 45 mln zł) oraz wydatki w sferze 

rodzin (ponad 96 mln), a trzecie – transport 
i łączność – ponad 53 mln zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
– 891.829,00 zł, w tym: 

-  Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa 
i udostępnienie e-usług w Gminie Legnicy 
– 481.400,00 zł,

-  Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 
LEGMAN – 360.429,00 zł,

OŚWIATA I WYCHOWANIE 
– 9.481.500,00 zł, w tym: 

-  Przebudowa i przystosowanie obiektu 
szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na 
potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych 
w Legnicy – 3.000.000,00 zł,

-  Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 
1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka 
publicznego – 3.000.000,00 zł,

-  Przebudowa ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej 
w tym: Etap II ul. Szczytnicka – 260.000,00 zł, 

-  Budowa układu komunikacyjnego dla obsza-
ru aktywności gospodarczej w rejonie ulic: 
Nasiennej, Hangarowej i Myrka 
 – 200.000,00 zł,

-  Budowa drogi powiatowej stanowiącej połą-
czenie drogi realizowanej w ramach S3  
z ul. Lotniczą – 180.000,00 zł, 

-  Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy - przebudowa ulicy B. 
Limanowskiego wraz z rozbudową parkingu 
na potrzeby uczestników imprez nad Kacza-
wą – 160.000,00 zł,

-  Budowa ulicy Rolniczej – 80.000,00 zł,

-  System Informacji Miejskiej (SIM)  
– 36.900,67 zł,

GOSPODARKA  
MIESZKANIOWA
– 7.300.000,00 zł, w tym: 

-  Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy - renowacja części 
wspólnych wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych przy ulicy: Kościelnej 2, Ka-
miennej 2a, 4, 5, 6 – 2.850.000,00 zł,

-  Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy - zagospodarowanie 
oraz utworzenie estetycznych i funkcjonal-
nych przestrzeni publicznych obejmujących 
wnętrze ograniczone ulicami: Wrocławską, 
Kościelną, Kamienną – 2.190.000,00 zł,

-  Wniesienie wkładu pieniężnego do Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego „TBS” 
sp. z o.o. w Kamiennej Górze na budowę 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
z zespołem wbudowanych garaży przy ul.  
K. Makuszyńskiego –  1.200.000,00 zł,

-  Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych  
– 100.000,00 zł, 

-  Nabywanie nieruchomości oraz prawa użyt-
kowania wieczystego do gminnego zasobu 
nieruchomości – 300.000,00 zł,

-  Przebudowa obiektu przy ul. św. Piotra 14/
Witelona 10 dla potrzeb Fundacji Teatr 
Avatar – 60.000,00 zł, 

-  Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy 
ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja 
budynków szkoły – 1.500.000,00 zł,

-  Miejskie Przedszkole nr 13 (ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy 14 a) - Termomodernizacja 
budynków przedszkola – 650.000,00 zł, 

OCHRONA ZDROWIA
– 630.000,00 zł, w tym: 

-  Budowa Domu Opieki nad Matką i Dziec-
kiem - ofiarami przemocy w Legnicy 
– 400.000,00 zł,

-  II Liceum Ogólnokształcące, ul. Zielona 17 
- Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb 
prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sporto-
wych dla dzieci i młodzieży jako elementu 
programów profilaktycznych – 30.000,00 zł,

 

POMOC SPOŁECZNA
– 2.300.000,00 zł, w tym: 

-  Rewitalizacja zdegradowanych obszarów 
Zakaczawia w Legnicy - rozbudowa 
i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3  
na potrzeby Centrum Integracji Społecznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu  
– 2.000.000,00 zł, 

-  Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabskiego 11 - 
Zakup i montaż windy – 300.000,00 zł 

GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
– 1.899.600,00 zł,  w tym: 

- Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł, 

-  Ochrona powietrza polegająca na zmianie 
ogrzewania opartego na paliwie stałym na 
ogrzewanie ekologiczne w ramach Programu 
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Legnicy 
– 400.000,00 zł,

-  Poznaj by zachować - ostoja miejskiej bioróż-
norodności na przykładzie Lasku Złotoryj-
skiego w Legnicy - kampania informacyjno-
-edukacyjna – 147.600,00 zł,

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA 
NARODOWEGO
– 1.805.423,90 zł,  w tym: 

-  Rewaloryzacja i rozbudowa siedziby 
Legnickiej Biblioteki Publicznej przy u 
l. Piastowskiej 2. Etap I – rewaloryzacja 
– 655.423,90 zł,

-  Przebudowa budynku dawnego Teatru 
Letniego w Legnicy dla potrzeb adaptacji 
obiektu na Centrum Kultury, Nauki i Eduka-
cji Witelona – 500.000,00 zł,

-  Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego 
– 500.000,00 zł, 

-  Rewitalizacja zabytkowego obiektu palmiar-
ni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji 
przyrodniczo–historycznej – 150.000,00 zł, 

KULTURA FIZYCZNA
– 274.500,00 zł, w tym: 

-  Przebudowa systemu monitoringu na Stadio-
nie Miejskim im. Orła Białego – 130.000 zł,

-  Budowa podestów pod kamery tv na Stadio-
nie Miejskim im. Orła Białego – 95.000,00 zł,

INNE:

-  LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkań-
ców - 2.200.000,00 zł.

Największa inwestycja drogowa 
w Legnicy z roku 2017 – zbiorcza droga 
południowa z mostem na Kaczawie
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INWESTYCJE

Powstał plac zabaw przy al. Zwycięstwa                                                              

Dobiegła końca przebudowa 
ul. Marsa na osiedlu Kopernika. 
Koszt tej inwestycji to około  
1,8 mln zł.

Prace obejmowały tam przebudo-
wę jezdni (wymiana nawierzchni 
asfaltowej na kostkę betonową), 
parkingów, chodników, zjazdów, 
wykonanie progów płytowych 
i  powierzchni spowalniających. 
Zmodernizowana została także 
kanalizacja deszczowa z  nowymi 
odcinkami, zamontowano stud-
nie i  studzienki odwadniające 
wraz z  przykanalikami. Powstały 
pasy zieleni i trawniki. 
Przebudowa ul. Marsa to kolejna 
inwestycja drogowa na osiedlu 
Kopernika. W poprzednich latach 
miasto zmodernizowało tam ulice 
Neptuna i Plutona. W ramach tej 
inwestycji przebudowano także 
skrzyżowanie Plutona z Neptuna. 
Wcześniej nowy kształt uzyskały 
ul. Moniuszki, Galaktyczna i  Oś 
Kartuska na odcinku od Neptuna 
do Marsa.

Ulica Sikorskiego od ronda turbinowego 
(skrzyżowanie z ul. Iwaszkiewicza)  
do skrzyżowania z Wrocławską  
została przebudowana.

Zakres inwestycji obejmował m.in.: roze-
branie istniejących konstrukcji nawierzch-
ni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, 
a  później ich przebudowę, wymianę kra-
wężników i  wykonanie ścieków z  kostki 
betonowej. W  ramach tego zadania zbu-
dowana została też zatoka autobusowa. 
Roboty wykonała firma Berger Bau, która 
wygrała przetarg. Koszt to blisko 2,4 mln 
zł. 
Ta inwestycja jest drugim etapem zadania 
Przebudowa zatok autobusowych wraz 
z wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. 
Piłsudskiego i  ul. Sikorskiego w  Legnicy. 
Wcześniej przebudowany został odcinek 
od Ronda Niepodległości (wraz z rondem) 
do skrzyżowania z ul. Iwaszkiewicza. Tutaj 
powstało rondo turbinowe, a  także nowy 
przystanek za skrzyżowaniem Sikorskiego 
z  Iwaszkiewicza. Natomiast zatoka auto-
busowa przy ul. Sikorskiego, naprzeciwko 
kościoła, została zmodernizowana.

Firma dr Spil Polska, która 
wygrała przetarg, zbudowała 
nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw przy al. Zwycięstwa 
w Lasku Złotoryjskim. Koszt 
inwestycji to około 190 tys. zł. 

Na placu zabaw zamontowa-
no: huśtawki – wagową i łań-
cuchową, zestawy zabawowe 
dla młodszych i starszych dzie-
ci, bujak, piaskownicę, ławki 
i  stojak na rowery. Powstało 
także ogrodzenie. Plac oświe-
tlają lampy solarne. Wszystkie 
urządzenia do zabawy zosta-
ły wykonane z  odzyskanych 
i  przetworzonych plastiko-
wych nakrętek do butelek, 
co może stanowić ciekawy 
element edukacji ekologicznej 
dla głównych użytkowników 
placu, czyli dzieci. 

     Ulica Marsa jak nowa

Kolejna legnicka ulica przebudowana

NOWE DROGI DO INWESTYCJI

Koszt tej inwestycji to około 8 mln 450 tys. 
zł. Nowy układ komunikacyjny posiada drogi 
oraz pełną infrastrukturę: chodniki, oświetle-
nie, teleinformatyczną sieć Legman, sieci wo-
dociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową, 
a także zatoki postojowe i autobusowe. Teren 
inwestycyjny Legnica II, o powierzchni ponad 
20 ha, przed kilku laty miasto włączyło do Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Przypomnijmy, że na przygotowanie doku-
mentacji budowy dróg wraz z  infrastrukturą 
towarzyszącą Legnica otrzymała unijną dota-
cję w wysokości ponad pół mln zł. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego „Legnicy II” przewiduje dla tego terenu 
funkcje przemysłowe, związane z rzemiosłem, 
bazami, składami, obsługą komunikacji samo-
chodowej, innymi usługami i  administracją. 
Obecnie jedna z  czterech przygotowanych 
działek ma już swego inwestora. 

Zakończyły się prace drogowe przy  
ulicach Boiskowej, Handlowej i 
 Myśliwskiej, które skomunikowały 
atrakcyjne tereny inwestycyjne  
(Legnica II) z ul. Jaworzyńską,  
obwodnicą zachodnią i autostradą A-4. 

INWESTYCJE
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Opracowanie dokumentu zlecił 
specjalistycznej firmie Wydział Ruchu 
Drogowego w czerwcu br. za kwotę ok. 
35 tys. zł. - Realizacja koncepcji rozwoju 
legnickiej sieci rowerowej to przedsięwzięcie 
na lata – powiedział podczas konferencji 
prasowej prezydent miasta. – Ale dziś 
mamy już jego bardzo skonkretyzowaną 
wizję. Oczywiście, przedstawione założenia 
i rozwiązania poddamy jeszcze społecznym 
konsultacjom – dodał.

Obecnie w Legnicy mamy 37 kilometrów tras 
rowerowych, w  tym siedem nieoznakowa-
nych ciągów, stanowiących rowerową infra-
strukturę. W  mieście funkcjonują też rekre-
acyjne szlaki rowerowe: szlak Czarnej Wody, 
szlak Bitwy 1241 roku, Rowerowa Obwodni-
ca Legnicy i szlak Doliny Kaczawy.
Koncepcja zakłada spójne powiązanie całego 
miejskiego układu rowerowego, jego obec-
nych i  przyszłych elementów. Rezultatem 
działań będą: wzrost ruchu rowerowego, po-
prawa jego bezpieczeństwa, wzrost atrakcyj-
ności turystycznej miasta i  jego okolic, ogra-
niczenie hałasu i emisji trujących gazów oraz 

obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury. 
Opracowanie przewiduje stworzenie sześciu 
tras głównych o  łącznej długości ok. 70 ki-
lometrów oraz 12 tras uzupełniających. Cały 
system połączeń to znacznie powyżej stu ki-
lometrów dróg rowerowych. Planowane są 
również strefy ruchu uspokojonego, czyli do 
30 km na godzinę. Rozważa się, wzorem in-
nych miast, wprowadzenie rowerowej jazdy 
pod prąd  na drogach jednokierunkowych. 
Powstaną stacje rowerowe i  wiele miejsc 
postojowych. System będzie kompatybilny 
z wynajmowanymi rowerami miejskimi, które 
już na dobre zadomowiły się w Legnicy. 

Blisko 200 uczestników wzięło udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji Gospodarka 
Odpadami Komunalnymi Legnica Smart 
City 2017. III Ponadregionalna wymiana 
doświadczeń, która odbyła się Hotelu Qubus 
w Legnicy. 

Uczestniczyli przedstawiciele: samorządów z  re-
gionu legnickiego, instytucji naukowo–badaw-
czych i wdrożeniowych, gmin, związków międzyg-
minnych, organizacji ekologicznych, regionalnych 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, 
przedsiębiorstw świadczących usługi w  zakresie 
odbioru odpadów komunalnych, a  także firm 
produkujących lub dostarczających pojemniki na 
odpady komunalne oraz mieszkańcy.
W  panelu otwierającym obrady wzięli udział 
prezydent Legnicy, wiceprezydent Głogowa, 
burmistrz Polkowic, wójtowie Kunic oraz Miłko-
wic. Samorządowcy zgodnie stwierdzili, że przed 
gminami i  miastami stoją w  sferze gospodarki 
odpadami wciąż poważne wyzwania. Zaliczyli 
do nich konieczne inwestycje, tworzenie nowych 
PSZOKÓW (punktów selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych) i rosnące koszty. Podkreśli-
li, że w wielu aspektach gospodarki odpadami, 
mimo że jej wdrażanie trwa krócej, niż na zacho-
dzie, osiągamy efekty lepsze, niż w  niektórych 
krajach Europy zachodniej.

Prezydent Tadeusz Krzakowski powiedział, że 
usprawnianie segregacji śmieci należy zacząć 
już od gospodarstw domowych i edukowania 
młodego pokolenia. Za najważniejsze wyzwa-
nia przyszłości uznał m.in.: utrzymanie opłat 
na przystępnym dla mieszkańców poziomie, 
uszczelnienie systemu poprzez kontrolę rzetel-

ności składanych deklaracji tak, aby wszyscy 
mieszkańcy byli nim objęci, promocję zatrud-
nienia pracowników w  Regionalnych Instala-
cjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 
gdyż odczuwany jest brak rąk do pracy oraz 
budowę kolejnego PSZOKU pomiędzy wielki-
mi osiedlami mieszkaniowymi w Legnicy.

Legniccy piesi i kierowcy otrzymali dwa 
bezpieczne, oparte na inteligentnej tech-
nologii przejścia dla pieszych. Jedno na 
skrzyżowaniu ul. Złotoryjskiej z Asnyka, 
drugie na przejściu przez Wrocławską 
przy pierwszej bramie cmentarnej. Ich 
wartość to ok. 130 tys. zł.
Nowy w naszym mieście system aktyw-
nie wykrywa pieszego, gdy ten staje na 
krawężniku przejścia z biało-czerwoną 
zebrą i jednocześnie ostrzega kierowców. 
Umieszczone w jezdni elementy ledo-

we zaczynają automatycznie pulsować 
białym światłem ostrzegawczym, a kie-
rowca zbliżający się do przejścia, widzi 
pulsujące światło żółte. Dodatkowym 
sygnałem są światła lampy ostrzegaw-
czej, umieszczone na znaku od strony 
chodnika. 
Przejście na Wrocławskiej ma dodatkowe 
rozwiązanie. Na pasach ruchu w odległo-
ści 20 metrów od zebry położono anty-
poślizgową nawierzchnię, zapewniającą 
skrócenie drogi hamowania samochodu. 

EKOLOGIA

Mamy koncepcję  
Legnicy rowerowej

Inteligentne przejścia dla pieszych

Miasto kupiło specjalne naklejki na po-
jemniki odpadowe, które pomogą oso-
bom niewidomym oraz słabowidzącym, 
a  także seniorom i  dzieciom w  samo-
dzielnej segregacji odpadów. Wypukłe 
naklejki opisują różne rodzaje odpadów: 
papier, plastik, szkło, bioodpady, zmie-
szane i baterie. Wykonane są z tworzywa 
PET, a w częściach wypukłych zawierają 
napisy w alfabecie Brailla, w alfabecie ła-

cińskim oraz piktogramy. Na czarnym tle 
umieszczone są żółte litery i  oznaczenia 
graficzne.
Naklejki te są już od 2 listopada bezpłat-
nie przekazywane wszystkim, którzy chcą 
wesprzeć osoby z dysfunkcjami wzroku. 
Wystarczy zgłosić się do Wydziału Śro-
dowiska i  Gospodarowania Odpadami 
Urzędu Miasta, plac Słowiański 8, pokój 
nr 309, tel. 76 72 12 343. 

Niewidomi też mogą sortować
Legnica przystąpiła do programu 

„Segreguję – nie widzę przeszkód”. 
To pierwszy w Polsce program mający na celu wsparcie osób słabowidzących 

i niewidomych w sortowaniu odpadów.

INWESTYCJE

Wdrożenie tej koncepcji wiązać się 
będzie z poważnymi inwestycjami, 

gdyż koszt wykonania jednego 
metra kwadratowego trasy 

przy drodze jednokierunkowej 
o szerokości 1,5 m wynosi ok. 

250 zł, czyli kilometr trasy może 
kosztować 375 tysięcy zł. Jeśli 
droga będzie dwukierunkowa 

o szerokości 2 metrów,  
to jej kilometr jest wart  

pół miliona. 

Krajowa debata o GOSPODARCE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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NASZA DUMA Z NIEPODLEGŁOŚCI NASZA DUMA Z NIEPODLEGŁOŚCI

UCZCILIŚMY NIEPODLEGŁĄ

Pobiegli dla Niepodległej

To był bardzo radosny, uroczysty, refleksyjny i pełen wrażeń dzień (11 listopada). Z pieśniami patriotycznymi, gęsiną, wojskową 
grochówką, barwnym korowodem i piknikiem Niepodległości, wspólnym zdjęciem i widowiskami plenerowymi. Legniczanie tłumnie 
zamanifestowali swój patriotyzm. 

Ponad 400 zawodniczek i zawodników uczestniczyło 
w Legnickim Biegu Niepodległości (10 listopada) 
zorganizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
W biegu głównym na dystansie 5,5 km zwyciężyli: 
Tomasz Sobczyk z Wrocławia i Anna Ficner ze 
Złotoryi.

Miasto przybrało odświętny wystrój. Biało-czer-
wone wstążki rozwieszone nad ul. Najświętszej 
Marii Panny smagane wiatrem wywoływały 
niesamowity nastrój. Wszędzie powiewały bia-
ło-czerwone flagi. Przypięliśmy kotyliony, by 
podkreślić, jak ważny jest to dla nas dzień. 
W  Rynku przysięgę złożyły pierwsze klasy 

mundurowe z VII Liceum Ogólnokształcącego. 
Swoje walory bojowe prezentowała X Brygada 
Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, a  także 
Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna i Żandar-
meria Wojskowa. Były koncerty orkiestr, hap-
pening „Życzenia dla Polski i Legnicy”, plenero-
wa pracownia kotylionów, animacje Akademii 

Avatara, patriotyczne warsztaty „Polak mały” 
dla dzieci, koncert pieśni patriotycznych w wy-
konaniu Spirutuals Singers Band, wieczór pa-
triotyczny „Patrz, Kościuszko, na nas z nieba…” 
i inne atrakcje. Ulicami miasta przeszedł barwny 
korowód Niepodległości, na zakończenie które-
go legniczanie ułożyli „żywą flagę”.

- W tym roku był to mój 40 bieg, kończę 40 lat i tak się 
pięknie złożyło, że wygrałem tutaj, w  Legnicy – cieszył 
się Tomasz Sobczyk. – Podobnie jak wszyscy zawodnicy, 
uczciłem na sportowo Święto Niepodległości. 
Ten bieg od lat ma swoją niepowtarzalną atmosferę. 
Przyjeżdżają do Legnicy biegacze z całego kraju i zagrani-
cy. W 99. rocznicę odzyskania niepodległości biegli m.in. 
w szpalerze 99 pochodni trzymanych przez wolontariu-
szy. Po zakończeniu tradycyjnie raczyli się świetną gęsiną 
serwowaną przez organizatorów. 

Medale zwycięzcom wręczał prezydent Tadeusz Krza-
kowski wraz emerytowanymi nauczycielami wychowa-
nia fizycznego. – Wszyscy byliście zwycięzcami – powie-
dział prezydent. – Ten bieg jest wydarzeniem sportowym, 
społecznym i patriotycznym. Uczestnicząc w nim, akcen-
tujemy właśnie nasz patriotyzm. 
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FILMOWA LEGNICA FILMOWA LEGNICA

„NAJLEPSZY”
    Jak słabość staje się siłą

Kilkunastominutową owacją na stojąco legni-
czanie przyjęli film „Najlepszy” i jego autorów 
podczas przedpremierowego pokazu w kinie 
Helios (10 listopada). To powstały w większości 
w Legnicy film, wyróżniony na festiwalu w Gdyni 
pięcioma ważnymi nagrodami.

Gośćmi specjalnego pokazu byli: Łukasz Palkow-
ski (reżyser), Krzysztof Szpetmański (producent) 
Jakub Gierszał (rola tytułowa), Tomasz Kot (dzia-
łacz sportowy), Kamila Kamińska (dziewczyna 
Jurka), Szymon Warszawski (opiekun w  Mona-
rze), Łukasz Grass (autor książki biograficznej 
o Jerzym Górskim) i pierwowzór głównego boha-
tera filmu – Jerzy Górski.
Prezydent Tadeusz Krzakowski, dziękując widzom 
i  artystom, podkreślił, że film o  legniczaninie Je-
rzym Górskim musiał powstać w  Legnicy. – Do-
łożyliśmy wszelkich starań, by ekipę produkującą 
to niezwykłe dzieło filmowe wesprzeć zarówno 
organizacyjnie, jak i finansowo. Legnica jest mia-
stem ulubionym przez filmowców. Już dziś zapra-
szam na kolejne zdjęcia. 
- W Legnicy byliśmy super przyjęci – mówił pro-
ducent Krzysztof Szpetmański. - Wasze miasto 
bardzo ceni filmowców, a  mieszkańcy Zakacza-
wia, gdzie również powstawały zdjęcia, to już nasi 
przyjaciele.

„Najlepszy” – to prawdziwa historia Polaka, który 
zachwycił świat. Miał nie żyć, a dokonał niemoż-
liwego. Reżyser kinowego hitu „Bogowie”, Łukasz 
Palkowski, ponownie sięgnął po życiorys niezwy-
kłej osoby – człowieka, który udowodnił, że praw-
dziwi bohaterowie nie boją się upadać i  potrafią 
podnieść się z największego dna. 
Głównym bohaterem jest sportowiec, który za-
chwycił świat. To fascynująca, pełna morderczego 
wysiłku, spektakularnych upadków i  niezwykłej 
siły historia inspirowana życiem Jerzego Górskie-
go, który przez lata związany był z Legnicą i któ-
ry ukończył bieg śmierci oraz ustanowił rekord 
w  triathlonowych mistrzostwach świata, zdoby-
wając tytuł mistrza na dystansie Double Ironman 
z czasem 24h:47min:46sek. 
Na ekrany całej Polski „Najlepszy” trafił 17 listo-
pada. Trzeba go zobaczyć. To film dla ludzi, którzy 
upadają i podnoszą się, film dla wszystkich.

Niespodzianką dla Tomasza Kota, aktora wywodzącego się z naszego 
miasta i zawsze powracającego tu z sentymentem, było wręczenie mu 
przez prezydenta w imieniu mieszkańców tytułu Ambasadora Legnicy. 
– Jestem bardzo poruszony i wzruszony. Wszędzie staram się być 
rzecznikiem Legnicy, miasta, które tak szybko się zmienia, tutejszego 
życia, atmosfery, życzliwości. To już mój trzeci legnicki film, po Małej 
Moskwie i Fotografie Waldemara Krzystka. Mam tu rodzinę, a Legnica 
jest częścią mojej tożsamości. Będę się starał dobrze wypełniać tę 
zaszczytną misję. 

- Każdy z nas jest najlepszy. Tylko trzeba w to uwierzyć 
i spróbować działać, żeby przekonać o tym samego siebie. Jeśli 

obejrzycie ten film, a potem będziecie mieli chwilę słabości, 
przypomnijcie go sobie i pomyślcie, że warto spróbować 

zawalczyć o siebie. – mówił Jerzy Górski.  
– To nie jest film dokumentalny. To petarda z przesłaniem,  

jak słabość staje się siłą.

- To ogromne wyzwanie aktorskie – powiedział odtwórca 
postaci Jerzego Górskiego, Jakub Gierszał. - Musiałem 

bardzo dojrzeć, by sprostać i pokazać przeżycia człowieka, 
który z samego dna piekła wyzwolił się do wspaniałego 

triumfu i życiowego zwycięstwa. Mój wzorzec, Jurek Górski, 
obdarzył mnie zaufaniem i dał wolną rękę.
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SPOTKANIA KOBIETLEGNICZANIE

To była piękna, wzruszająca i pełna 
miłości uroczystość. W Sali Królew-
skiej Akademii Rycerskiej 26 parom 
prezydent Tadeusz Krzakowski wręczył 
medale za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie, przyznane przez Prezydenta RP. 

Do tej wyjątkowej sali na wyjątkową uro-
czystość wraz z Jubilatami przyszły ich ro-
dziny – dzieci, wnukowie, prawnukowie, 
znajomi i przyjaciele. Małżonkowie święto-
wali złote gody (50 lat), szmaragdowe (55) 
i diamentowe (60). 
Małżeństwo, jak podkreślił Albert Koza-
kowski, kierownik legnickiego Urzędu 
Stanu Cywilnego, jest związkiem wyjątko-
wym. Daje oparcie, siłę i bezpieczeństwo. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski, gratulując 
tego wyjątkowego jubileuszu, życzył mał-
żonkom, aby zawsze byli otoczeni miłością 
dzieci, wnuków, prawnuków i  przyjaciół, 
którym poświęcili wiele lat swego życia. 

Dodajmy, że medale przyznawane są na 
wniosek samych zainteresowanych bądź 
ich rodzin. 

KRÓLEWSKIE GODY NA 26 PAR

DIAMENTOWE GODY (60-LECIE) OBCHODZILI 
MARIA I ANTONI LESZEK WAWRZKÓW

 

GRATULACJE NA SZMARAGDOWE GODY (55-LECIE) DLA FRANCISZKI I WŁADYSŁAWA 
SOBKÓW ORAZ ALINY I JÓZEFA ŁOZIŃSKICH. GRATULACJE NA ZŁOTE GODY (5O-LECIE) otrzymali: 

Krystyna i Marcin Tchorowscy, Emilia i Czesław Wawrzyniakowie, Olga i Teodor Urdowie, Janina i Albert Budaszowie, Halina 
i Edward Krawczykowie, Zofi a i Eugeniusz Horbaczukowie, Bożena i Józef Wołczańscy, Irena i Kazimierz Tulikowie, Stanisława 

i Kazimierz Komorowscy, Wanda i Roman Peteccy, Olga i Janusz Turczynowie, Danuta i Kazimierz Orlewscy, Krystyna i Stanisław 
Moszyńscy, Eugenia i Eugeniusz Pszonakowie, Helena i Jan Demscy, Ewa i Jan Sadzewiczowie, Lucyna i Jan Ułasiewiczowie, 

Zdzisława i Stefan Kowalscy, Lila i Bolesław Pawlikowie, Melania i Lubomir Dąbrowscy, Bogdana i Ryszard Dziewulscy, Rozalia 
i Tadeusz Martowiczowie oraz Elżbieta i Lech Mongiałłowie.

Wtorkowy wieczór (21 listopada) upłynął 
legniczankom pod znakiem VIII Spotkania 
Kobiet. Tym razem ich gościem i gwiazdą 
wieczoru był Jarosław Kret, znany 
dziennikarz, prezenter pogody i podróżnik. 
Sala Letia Business Center pękała w szwach.

Pana Jarosława przedstawiła publiczności jego 
partnerka życiowa Beata Tadla, ceniona dzienni-
karka, legniczanka, zawsze dumna z nadanego 
jej tytułu Ambasadora Legnicy.
Bohater spotkania opowiedział gościom historię 
swoich czasów studenckich i drogi do zbudowa-
nia kariery w mediach. Pracę prezentera pogody, 
mimo wady wymowy, dostał dzięki swoim nie-
bieskim oczom. Bo jak powiedział mu ówczesny 
szef: - Kobiety będą nimi zachwycone! 
Jednak w podjęciu ostatecznej decyzji o zostaniu 
„pogodynkiem” pomogła mu sugestia koleżan-
ki. Gdyby nie ona, nie podjąłby się tego wyzwa-
nia. - Mężczyźni powinni czasami posłuchać się 
kobiet, bo mają one świetną intuicję – mówił 
z uśmiechem. 
Podejmując się tej pracy, dzięki własnemu stylo-
wi prezentacji, zdobył wielką popularność. Póź-
niej mógł spełnić swoje wielkie marzenie o byciu 
podróżnikiem i pisarzem. 
Na spotkaniu obecny był też prezydent miasta, 
Tadeusz Krzakowski. - Dziękuję Paniom za tak 
liczne przybycie. Jest mi niezmiernie miło, że je-
steście tu z nami. To daje pewność, że cykliczne 
spotkania kobiet spełniają swoją integracyjną 
rolę, że mogą Panie tu oderwać się, choć na krót-

ki czas, od swoich codziennych obowiązków. 
Partnerami i sponsorami wydarzenia byli: Orifla-
me Legnica, Mary Kay, Piwnica Smaków, Tup-
perware Polska, Belle Bra Bardotka, Grupa IS 
Catering, a także Legnicki Park Technologiczny 
Letia S.A. i Legnickie Centrum Kultury. 
Następne spotkanie kobiet planowane jest na 
styczeń 2018 r. Gościem Pań będzie Tomasz 
Kot, wybitny aktor, legniczanin, również obdaro-
wany tytułem Ambasadora Legnicy. 

JAROSŁAW KRET i legniczanki
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LEGNICZANIE AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Legniczanin Łukasz Tuchaj dokonał nie lada 
wyczynu. Przejechał dokładnie 12 tys. 514 
km w ciągu 185 dni, na ośmioletnim rowerze 
trekingowym. – Poznałem wielu wspania-
łych ludzi, nowe kraje, ich kulturę, tradycje, 
zabytki – cieszy się legniczanin. - To była 
wspaniała, pełna przygód „Błękitna fala” – 
dookoła Bałtyku.  

Łukasz ma 22 lata. Jego pasją jest rower, ale 
wspina się też na ściance. Ma w sportowym CV 
wyprawę z  Legnicy nad Bałtyk (tysiąc kilome-
trów). Ubiegłoroczny rajd dookoła Polski – 4 tys. 
247 km i wiele maratonów rowerowych. 
- Do wyprawy wokół Bałtyku pod szyldem „Błę-
kitna fala” przygotowywałem się kilka miesięcy 
– wspomina. – O  kondycję dbałem na ściance 
wspinaczkowej. Ustalałem trasę. Wybrałem ro-
wer już ośmioletni, bo mam do niego sentyment 
i bardzo dobrze go znam. I co ważne, części są 
tanie.   

Wyruszył z Legnicy 1 maja. Zabrał ze sobą 15 
kg jedzenia, głównie konserwy i  zupki, trochę 
ciuchów, części do roweru i  namiot. Z  Legnicy 
dojechał do Gdańska przez Poznań, Warszawę. 
Potem do Suwałk, gdzie przekroczył granicę z Li-
twą. Tam zwiedził m.in. Wilno i  Kowno. Przez 
kilkadziesiąt kilometrów musiał pokonywać 
autostradę, co dla rowerzysty jest dużym przeży-
ciem. Potem skok na Łotwę i do Estonii. W Rosji 
ludzie przyjęli go serdecznie. – Podczas pierwsze-

go postoju zatrzymałem się na posesji Sergieja 
i jego rodziny – wspomina. - Gościli mnie przez 
kilka dni. Zawieźli nawet do swoich krewnych 
i do muzeum. Rosjanie są bardzo gościnni. 
Z kolei Finowie zapraszali go do sauny. Na któ-
rymś z  postojów kot ukradł mu szynkę, którą 
miał na kolację. W Norwegii odbił do morza Pół-
nocnego, gdzie odwiedził Narwik i polski cmen-
tarz wojenny. 
W tym kraju nie miał problemu z rozbiciem na-
miotu, bo praktycznie można to zrobić wszędzie 
na łonie przyrody. Tutaj skończyły mu się pie-

niądze. – Wspierali mnie czasami rodacy – opo-
wiada. – Zarabiałem, puszczając bańki mydlane, 
takie wielki koła. To popularny sposób na podre-
perowanie funduszy wśród podróżników. 
W Szwecji wrócił już nad Bałtyk. Potem Dania, 
Niemcy i  powrót do kraju. W  Legnicy zamel-
dował się 1 listopada. Po przejechaniu 12 tys. 
514 kilometrów. Czyli średnio 67 km dziennie, 
a bywało, że znacznie więcej. W siodełku ponad 
5 godzin.
- To była moja przygoda życia - cieszy się młody 
podróżnik. – A marzę już o kolejnej. Nad Bajkał…  

ROWEREM wokół Bałtyku Z PRAC RADY  
MIEJSKIEJ LEGNICY

Sesja Rady Miejskiej (30 października) poświęcona była głównie porządkowaniu struktury legnickiego szkolnictwa na nowych zasadach 
oświatowych. Przyjęto aż 27 uchwał w tej sprawie, dotyczących szkół podstawowych, zawodowych branżowych i policealnych.

Radni zajmowali się m.in. podziałem środków 
z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Więcej pieniędzy prze-
znaczanych będzie na tworzenie miejsc pracy 
w  ramach rehabilitacji zawodowej i  społecznej. 
Ponadto zatwierdzono nazwę Gryczana dla drogi 
wewnętrznej, biegnącej od ul. Rolniczej w kierun-
ku północnym. Pozytywnie zaopiniowano wnio-
ski dwóch firm o lokalizację kasyn gry w legnic-
kiej Galerii Gwarnej. Ostateczna decyzja w  tej 
sprawie leży jednak w gestii ministra finansów.

Rada większością głosów przyjęła 
prezydencki projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do 
scalania i podziału nieruchomości, 
położonych w rejonie osiedla 
Zacisze, o powierzchni ok. 3 
hektarów. Zabiegali o to mieszkańcy 
i właściciele tych terenów. Scalenie 
i nowy podział umożliwią powstanie 
ponad 20 działek, na których 
będą mogły być budowane domy 
mieszkalne. Jest to zgodne z 
polityką miasta, stawiającą sobie 
za cel zachęcenie do inwestowania 
w budownictwo jednorodzinne na 
terenach położonych w granicach 
Legnicy, a nie poza nimi. Część 
kosztów tej operacji poniesie miasto, 
w związku z budową dróg, by każda 
działka miała dostęp do układu 
komunikacyjnego dróg publicznych. 
Właściciele działek, w związku ze 
wzrostem ich wartości, będą wnosić 
opłaty adiacenckie.

Rada Miejska Legnicy podjęła też decyzję 
o nadaniu zbiorczej drodze południowej nazwy 
Aleja 100-lecia Niepodległości. Uchwałę przyję-
to jednogłośnie. Zbiorcza droga południowa to 

zupełnie nowa arteria komunikacyjna w Legni-
cy z mostem na Kaczawie. Jej budowa dobiega 
końca.
Droga biegnie od ul. Jaworzyńskiej w kierun-
ku wschodnim, przez most na Kaczawie do 
nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Bielań-
skiej i Topolowej. 

Nazwę „Aleja 100-lecia Niepodległości” ze-
społowi do spraw nazewnictwa ulic i placów 
zarekomendował prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – To będzie piękny i symboliczny znak 
szacunku legniczan dla niepodległościowych 
i patriotycznych tradycji naszego kraju – po-
wiedział prezydent. 
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W przyszłym roku Legnica ko-
lejny raz będzie stolicą europej-
skiego łucznictwa. Europejska 
Federacja przyznała miastu 
organizację mistrzostw Starego 
Kontynentu. Impreza zaplanowa-
na jest w dniach 26 sierpnia  
- 1 września 2018 roku. 

- Przygotowania rozpoczynamy 
już teraz, bo to prestiżowa impre-
za sportowa, wymagająca ogro-
mu pracy organizacyjnej, logi-
stycznej i merytorycznej – mówił 
prezydent Tadeusz Krzakowski 
podczas spotkania z  odpowie-
dzialnymi właśnie za organizację 
Józefem Baściukiem, szefem OSŁ 
Strzelec i Małgorzatą Szałańską. 
Swoją obecność na Mistrzo-

stwach Europy w  Legnicy zapo-
wiedzieli już łucznicy z 35 państw 
na czele z  prezydentem Świato-
wej Federacji Łuczniczej. Pierw-

szego dnia (26 sierpnia) w  Sali 
Królewskiej odbędzie się kongres 
Federacji Europejskiej wraz z wy-
borami nowych władz tej orga-

nizacji. Kolejne dni - to uroczyste 
otwarcie w  Rynku, zmagania za-
wodników na obiektach w parku 
Miejskim i  finał planowany rów-
nież w Rynku.
Podczas spotkania prezydent Le-
gnicy zaproponował, by program 
mistrzostw uzupełnić o nawiązu-
jący do stulecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości dodatkowy 
turniej o Puchar Niepodległej.
Legnica ma już bogate doświad-
czenia w  organizowaniu imprez 
łuczniczych rangi europejskiej 
i  światowej. W  2009 roku odbył 
się u nas Puchar Europy Juniorów, 
w 2011 – Mistrzostwa Świata Ju-
niorów, w roku 2014 – Akademic-
kie Mistrzostwa Świata, a w 2017 
– Puchar Europy Seniorów.

SPORT AKTUALNOŚCI

Pięcioro legnickich zawodników taekwon-do, 
wraz z trenerem Łukaszem Stawarzem, było 
(7 listopada) gośćmi prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego. To autorzy pięknego sukcesu 
odniesionego ma Mistrzostwach Świata w 
Dublinie, gdzie startowało 1100 zawodników 
z 56 krajów.

Legniczanka Magdalena Kisiel wywalczy-
ła srebrny medal w kategorii 56 kg seniorek. 
Dwa brązowe krążki indywidualnie i w druży-

nie zdobył Maciej Blicharski w kategorii 75 kg 
juniorów. Najbardziej utytułowany legnicki ta-
ekwondoka, Maciej Żuk, wraz z drużyną zajął 
drugie miejsce w testach siły.
W Irlandii biało-czerwonych barw broniły jesz-
cze Wioletta Hanisch oraz Kamila Kolanowska, 
a męską reprezentację prowadził trener Łukasz 
Stawarz, na co dzień szkoleniowiec Legnickiego 
Klubu Taekwon-do. 
Nasza reprezentacja zdobyła w Dublinie cztery 
złote, osiem srebrnych i czternaście brązowych 
medali. Dało jej to piąte miejsce w klasyfikacji 
generalnej. Przypomnijmy, że w kwietniu br. na 

Mistrzostwach Europy w Sofii nasza ekipa wy-
walczyła drużynowo złote medale. 
Prezydent, gratulując sukcesów i wręczając pa-
miątkowe dyplomy, powiedział: - Osiągnęliście 
wspaniały sukces, kosztem wielkiego wysiłku, 
zaangażowania i waleczności. Godnie reprezen-
towaliście nasz kraj i Legnicę na światowej are-
nie. Wszyscy jesteśmy z was dumni. 

SUKCESY LEGNICKIEGO 
TAEKWON-DO

Europejscy łucznicy zjadą do Legnicy

CO I GDZIE W URZĘDZIE MIASTA

 ■ Wydział Środowiska i Gospodarowania  
Odpadami (tel. 76 72 12 340)
m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny 
poziom hałasu, zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów, rejestracja psów ras agresywnych, deklara-
cje „śmieciowe”, harmonogramy wywozu odpadów, 
edukacja w dziedzinie segregacji odpadów.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nierucho-
mości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata 
skarbowa.

 ■ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
(tel. 76 72 12 250) 
m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: Karty 
Dużej Rodziny, turnusy rehabilitacyjne, usuwanie 
barier, współpraca z placówkami opiekuńczo-wycho-
wawczymi. 

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

 ■ Wydział Geodezji i Kartografii  
(tel. 76 72 33 173), ul. Kościuszki 38 
m.in.: sprawy związane z geodezją, kartografią, 
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, dzier-
żawa 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, rejestracja klubów sportowych, upo-
wszechnianie kultury fizycznej i turystyki, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Urząd Stanu Cywilnego  
(tel. 76 72 33 375), ul. Chojnowska 2
m.in.: zgłaszanie urodzin dziecka, zgonów, zawieranie 
związków małżeńskich.

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 275) 
m.in.: ewidencja działalności gospodarczej, uzyskiwa-
nie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wyrabianie do-
wodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści (tel. 76 72 33 301), ul. Zielona 13 oficyna 
m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i po-
wyżej dla celów pozarentowych, zatrudnieniowych, 
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, wydawanie kart 
parkingowych dla niepełnosprawnych, zaświadczenia 
uprawniające do ulg w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

m.in.: bezpłatne porady i informacje prawne dot. ochrony interesów konsumentów; działania 
w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i powiatu doty-
czące np. kupna–sprzedaży oraz usług i umów o dzieło, telefonii, telewizji, usług kurierskich, 
pocztowych, turystycznych, budowlanych, kredytów, ubezpieczeń i sektora energetycznego.

Straż Miejska w Legnicy w ramach „Ak-
cji Zima” organizuje zbiórkę odzieży 
zimowej dla osób będących w  trudnej 
sytuacji materialnej, także bezdomnych.
Potrzebne rzeczy to: ciepłe kurtki, szali-
ki, czapki, spodnie, swetry, rękawiczki, 
a także koce czy śpiwory. Odzież można 
przynosić do siedziby Straży Miejskiej 
przy al. Rzeczypospolitej 3, codziennie 
od 20.11.2017 do 20.12.2017 roku 
w godz. od 8.00 do 20.00. 

Tego typu akcje mają na celu udzielenie 
pomocy głównie osobom narażonym 
na wychłodzenie w okresie zimowym. 
Funkcjonariusze Straży Miejskiej od-
wiedzają miejsca przebywania takich 
osób, niosąc im wsparcie. Proszą też 
legniczan o  przynoszenie rzeczy czy-
stych, niezniszczonych, nadających się 
do użytku, najlepiej zapakowanych 
w worki foliowe czy reklamówki.

PODARUJ ODZIEŻ POTRZEBUJĄCYM



prezydent

PREZYDENT LEGNICY TADEUSZ KRZAKOWSKI ZAPRASZA NA

godz. 11
PALMIARNIA I MINI ZOO

godz. 16 RYNEK 
MUZYCZNA ZABAWA 

godz. 17 RYNEK

• Mikołaj z Mikołajkami wręczają prezenty (dla tych, co chcą obdarować swoich najbliższych, nie tyl-
ko najmłodszych, zgłoszenia są przyjmowane pod nr tel. 602 173 842 lub w biurze Palmiarni) • Zaba-
wy taneczne dla dzieci  prowadzone przez Elsę, Annę i Olafa • Tworzenie własnego Olafa 
• Oglądanie filmów o roślinach i zwierzętach • Malowanie farbami świątecznych gipsowych  figurek 
• Tatuaż dla każdego dziecka • Dla wszystkich przejażdżka powozem Mikołaja  • Pamiątkowe  zdjęcia

6 grudnia 2017

MIKOŁAJKI i inaugurację 
ILUMINACJI ŚWIĄTECZNEJ

ODPALENIE ILUMINACJI
ŚWIĄTECZNEJ 


