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Fantastyczni młodzi ludzie i ich talenty 
w jednym projekcie – tak można podsu-
mować nasz pomysł na Kalendarz Miejski 
Legnicy 2018. Tym razem pokazujemy 
Legnicę z nieba…
Kolekcjonerom legnickich wydawnictw przy-
będzie kolejna perełka. Nie pierwszy raz na 
kartach miejskiego kalendarza pokazujemy 
nasze miasto, ale na pewno po raz pierwszy 
prezentujemy je w takiej formie. Dlaczego?
To był bez wątpienia rok promocji miasta 

w sieci. Portale społecznościowe były wręcz 
zasypane zdjęciami z lotu ptaka, przepięk-
nymi fotografi ami. Chcemy, aby poznali 
Państwo ich twórców, dlatego zaprosiliśmy 
młodych ludzi, aby stworzyli niepowta-
rzalne wydawnictwo „Legnica z nieba”. 
To oni wieczorami i porankami „oblatują” 
nasze miasto i uwieczniają je – wydarzenia, 
postępy inwestycji, nowe obiekty. A miesz-
kańcy uwielbiają na ich zdjęcia patrzeć. To 
pokazują ogromne ilości Waszych polubień 

i komentarzy. Chcemy, aby te zdjęcia były 
oglądane nie tylko w sieci, ale też, w wersji 
papierowej, w Waszych domach. 
Jestem przekonana, że to wydawnictwo 
spodoba się Państwu i magia Legnicy 
zawita do domów legniczan w formie tych 
wyjątkowych podniebnych zdjęć. 

TYTUŁEM WSTĘPU

Komenda Miejska Policji otrzymała od miasta alkomat, czyli urzą-
dzenie do badania stanu trzeźwości. Zostanie ono zamontowane 
w siedzibie KMP przy ul. Staffa 2. 
Ogólnodostępny alkomat ma zachęcać do badań trzeźwości kie-
rowców, którzy nie są pewni tego, czy mogą już wsiąść za kierow-
nicę samochodu. Badanie wykonuje się samodzielnie i jest ono 
bezpłatne. 
Niedopuszczalna jest sytuacja, kiedy osoba, która podejrzewa, że 
może być pod wpływem alkoholu, sama przyjeżdża na badanie 
samochodem. 
Takie badanie można też wykonać w Komendzie Miejskiej Policji 
przy ulicy Asnyka 3. Z tutejszego alkomatu korzysta miesięcznie 
około 400 osób. Po nowym roku takie urządzenie trafi też do sie-
dziby straży miejskiej przy al. Rzeczypospolitej. 

Planowana jest budowa ponad 660 
mieszkań w Legnicy w ramach programu 

Mieszkanie+. Miasto podpisało w tej 
sprawie list intencyjny z Krajowym 

Zasobem Nieruchomości oraz Ministrem 
Infrastruktury i Budownictwa. 

W Legnicy mieszkania mają zostać 
zbudowane na działkach przy ul. 
Kartuskiej i Pątnowskiej. Przystą-
pienie do tego programu spowoduje 
zwiększenie oferty mieszkaniowej i 
zwiększy konkurencyjność na ryn-
ku. Będzie uzupełnieniem dla lokali 

deweloperskich i Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego. Najwięk-
szym udziałowcem TBS Kamienna 
Góra jest Gmina Legnica. Od 2005 r. 
w jego ramach wzniesiono i zmoder-
nizowano osiem budynków z 460 
mieszkaniami. Budowane są i będą 
kolejne. 
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Zakończyła się budowa parkingu oraz 
chodnika dla mieszkańców osiedla przy 

ul. Bydgoskiej 24, 26, 28. To kolejne 
zadanie zostało zrealizowane w ra-
mach tegorocznej edycji Legnickiego 

Budżetu Obywatelskiego. 

Prace polegały na usunięciu starej 
nawierzchni betonowej z chodnika 
i ułożeniu nowej - z kostki. Nową 
nawierzchnię otrzymał także par-
king. Prace wykonała legnicka fir-
ma Izobet, która wygrała przetarg. 

MAGIA Z NIEBA Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej 
Urzędu Miasta Legnicy

MIASTO 
PODAROWAŁO 
POLICJI ALKOMAT

PROGRAM MIESZKANIE+ 
w Legnicy 

LBO 2017. PARKING I CHODNIK 
PRZY UL. BYDGOSKIEJ
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- Oddajemy mieszkańcom nowoczesne 
obiekty i przyjazny układ komunikacyjny 
– mówił prezydent Tadeusz Krzakowski 
na otwarciu drogi zbiorczej. – Cieszy nas 
wyjątkowy standard inwestycji w każdym 
jej szczególe. Niech to będzie świąteczny 
prezent dla miasta.

Budowa II etapu zbiorczej drogi południowej 
– od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospo-
litej z  mostem na Kaczawie dobiegła końca. 
14 grudnia br. po odbiorach technicznych 
została oddana do użytku. Odcinek drogi od 
Jaworzyńskiej do Bielańskiej i Topolowej nosi 
już nazwę Alei 100-lecia Niepodległości.

Obok wcześniej zbudowanej za ok. 100 mln zł 
Obwodnicy Zachodniej, łączącej ul. Chojnowską 

z autostradą A4, to jedna z największych 
inwestycji drogowych w powojennej historii 

miasta. Kosztowała ok. 60 mln zł, a wykonało 
ją konsorcjum firm: Mosty – Łódź SA z Łodzi 
i Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-

Inżynieryjnego z Torunia.

Zbiorcza droga południowa ma dla Legnicy 
charakter wręcz strategiczny. Unowocześnia 
miasto. Łączy bowiem jego część zachodnią ze 
wschodnią, dzięki przeprawie przez Kaczawę. 
Bezpośrednio skomunikuje wielkie osiedla ze 
strefami handlowymi i  przemysłowymi. Po-
prawia bezpieczeństwo podróżowania i płyn-
ność jazdy, wyprowadza ruch ze śródmieścia. 

Etap drugi budowy tej drogi trwał 20 mie-
sięcy, od marca 2016 roku do listopada roku 
2017. Wykonawca musiał uporać się z wielo-
ma przeszkodami, które zwalniały lub unie-
możliwiały prace.

Próby obciążeniowe mostu przeprowadzili 
fachowcy z  Politechniki Gliwickiej. Nośność 
testowały cztery ciężarówki z łącznym ładun-
kiem 140 ton. Przez kilka godzin czujniki ba-
dały m.in. naprężenia, osiadanie przęseł i pod-
pór mostowych. Badania wypadły pomyślnie. 
Most na drodze zbiorczej otrzymał kategorię 
A, najwyższą. 

INWESTYCJEWOLONTARIAT

UDANY START 
TEAMU 
LEGNICA

W Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej odbyła się I Gala Wolontariatu 
#TEAMLegnica. Tym samym zainaugurowano projekt, który łączy 
działające w mieście organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, kluby, 
fundacje do tworzenia większych i wspólnych projektów. 

Kilkuset uczestników wydarzenia stało się 
jedną drużyną #TEAMLegnica – pod taką 
bowiem marką mogą działać już lokalni wo-
lontariusze. 

- Możecie, jeśli chcecie i serdecznie Was do 
tego zapraszam – zachęcał podczas imprezy 
prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski. - Jeśli 
tu jesteście, to chcecie pomagać i to jest pięk-
ne. Może całego świata nie zmienimy, ale na 
pewno możemy zmienić świat osób, którym 
pomagamy – mobilizował wolontariuszy go-
spodarz miasta. Zauważył, że w Legnicy jest 
coraz więcej osób, które pomagają innym. 

Chwile wzruszenia pojawiły się, gdy wyemi-
towano dokument o legniczanach, spełniają-

cych się w wolontariacie. #TEAMLegnica ma 
by być wsparciem dla tych środowisk. 
Realizowany projekt już integruje środowi-
sko osób i podmiotów zaangażowanych w 
działalność wolontariacką. To systemowe 
rozwiązanie dla wszystkich, którzy czują po-
trzebę pomagania innym, ale też jest platfor-
mą wsparcia i koordynacji dla organizatorów 
wolontariatu.
- Widać, że projekt już integruje środowisko 
wolontariackie w mieście. Wierzę, że zmo-
tywujemy, m.in. młodych ludzi, do realizacji 
jeszcze ciekawszych działań – mówi Jakub 
Należny z Urzędu Miasta, koordynator przed-
sięwzięcia.
Największe wrażenie na uczestnikach Gali 
zrobił Mariusz Kędzierski, młody człowiek, 

który przyszedł na świat bez rąk. Opowiadał 
o tym, jak sobie radzić w takiej sytuacji i osią-
gnąć sukces. Dzięki swojej determinacji jest 
świetnym grafikiem i znalazł się wśród 100 
najbardziej wpływowych w kraju osób z nie-
pełnosprawnością. 

- Mocno kibicuję #TEAMLegnica. Może dla-
tego, że ja też jestem tak spełnionym człowie-
kiem dzięki bezinteresownej pomocy innych 
ludzi. Ponadto jestem przekonany, że poma-
ganie innym, po prostu dodaje nam skrzydeł 
– podkreślił Mariusz Kędzierski.

Osoby zainteresowane projektem zaprasza-
my do kontaktu mailowego: wolontariat@
legnica.eu.

ZBIORCZA  
DROGA  
POŁUDNIOWA 
– OTWARTA

Przed nami trzeci, ostatni etap budowy 
drogi zbiorczej, który uczyni spójnym 
ten ogromny element miejskiego układu 
komunikacyjnego. Jest on zaplanowany w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta. 
Droga zbiorcza będzie przedłużona od 
al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego. 
Wybrano już pracownię, która wykona 
dokumentację projektową III etapu. Budowa 
zaplanowana jest na rok 2019.
 
Przypomnijmy ogromny rozmach i zakres 
tej inwestycji, na który m.in. złożyły się: 
- najdłuższy w Legnicy most na Kaczawie 
(119,43 m) o wysokości 8,5 m nad rzeką; 
most jest iluminowany,
-  ok. 1600 m drogi od ul Jaworzyńskiej do 

skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej wraz 
z chodnikami, zatokami autobusowymi, 
obustronnymi ścieżkami rowerowymi,

-  zbudowano łącznie ponad 2.300 metrów 
jezdni, ponad 4700 m chodników i 2560 m 
ścieżek rowerowych,

- powstały cztery mosty nad Młynówką,
-  dwa ronda (po jednym z każdej strony 

Kaczawy), na wysokości planowanego 
połączenia drogi zbiorczej z ul. 
Mickiewicza oraz na jej skrzyżowaniu z 
ulicami Topolową i Bielańską,

-  parkingi na prawie pół tysiąca miejsc (w 
tym kilkadziesiąt dla niepełnosprawnych),

-  podziemne przejście dla pieszych łączące 
przyszły park wodny przy ul. Stromej 
z parkiem Miejskim i umożliwiające 
bezpieczne przejście z parkingu do parku,

-  ponad 1,5 miliona ułożonej kostki 
brukowej,

-  zasadzono 208 drzew i ponad 14 tysięcy 
krzewów,

-  powstało prawie 150 ulicznych lamp 
ledowych i doświetlaczy przejść dla 
pieszych,

- 14 km kabli i rur podziemnych,
-  wykorzystano: 230 tys. ton materiałów 

sypkich, 23 tys. ton kruszywa łamanego, 
7,2 tys. ton masy asfaltowej i 10 km 
krawężników
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INWESTYCJE

Zakończyła się przebudowa chodników przy  
ul. Złotoryjskiej (przy zakładach Zanam)  
i ul. Witkiewicza na Piekarach C. Koszt tych 
inwestycji to około 170 tys. zł. Prace polegały na 
wymianie zniszczonej nawierzchni z płyt  
betonowych na nową z kostki.

Nowy chodnik otrzymali też mieszkańcy ul. Ta-
trzańskiej na osiedlu Piekary A. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 70 tys. zł. Tu również wymieniono 
zniszczoną nawierzchnię asfaltowo–betonową na 
nową z kostki. Na ul. Jowisza na osiedlu Kopernika 
zbudowano od podstaw odcinek nowego chodnika 
z kostki betonowej. Koszt ok. 48 tys. zł.

Kolejne NOWE CHODNIKI

MILIONOWE INWESTYCJE 
LEGNICKICH WODOCIĄGÓW

W ramach projektu „Uporządkowanie gospo-
darki wodno-ściekowej w aglomeracji Legni-
ca, etap III” na terenie oczyszczalni ścieków 
zmodernizowane zostaną: stacja odwadnia-
nia i  zagęszczania osadu oraz układ napo-
wietrzania bloku biologicznego. Natomiast 
na terenie Zakładu Produkcji Wody - ujęcie 
wody. Spółka przeprowadzi także szereg in-
westycji związanych z siecią kanalizacyjną na 
terenie Legnicy. Rozbudowany również będzie 
system GIS (system informacji geograficznej) 
o  dostęp mobilny, który umożliwi służbom 
prowadzącym eksploatację sieci wodno-ka-
nalizacyjnej pracę z programem również w te-
renie. 

To już czwarty projekt LPWiK, który będzie 
współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej. Legnickie wodociągi na realizację ośmiu 
zadań w ramach tego projektu otrzymają do-
tację w wysokości blisko 7 mln zł, natomiast 
przewidywany koszt inwestycji to około 14,1 
mln zł. 
Dotychczas spółka podpisała umowy na łącz-
ną kwotę ponad 106 mln zł, z  czego dotacja 

unijna wynosi blisko 46 mln zł. Dzięki tym 
środkom LPWiK m.in. zmodernizowała Zakład 
Produkcji Wody, unowocześniła oczyszczalnię 
ścieków oraz wybudowała 10 kilometrów sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej, przygotowując 
tym samym kolejne tereny pod budownictwo 
mieszkaniowe, przemysłowe i  usługowe. Za-
kupiono też pojazd specjalistyczny do ciśnie-
niowego mycia i udrażniania kanalizacji.

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Kazimierz Kujda oraz prezes Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Zbigniew Mróz podpisali umowę na blisko 
7 mln zł dofinansowania do legnickiej 
gospodarki wodno-ściekowej.

KOMUNIKACJA

W tym roku przebudowano i wyremontowano chodniki przy 
ul. Radosnej i Świerkowej oraz przy Batorego, Działkowej, 

Horyzontalnej, Jowisza, Wańkowicza, Gombrowicza, 
Gałczyńskiego, Staffa, Norwida, Iwaszkiewicza, Witkiewicza, 

Tatrzańskiej, Okrzei i Fiołkowej. 
Chodniki powstawały też w ramach Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego. W tej formule przebudowano je przy ul. 

Gwiezdnej, Paderewskiego, Batorego, Torowej i Bydgoskiej.

Podczas Konwentu Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów 
Legnicko–Głogowskiego Obszaru 
Strategicznej Interwencji 
w Jaworze samorząd województwa 
poinformował o zamiarze budowy 
nowego przystanku kolejowego 
przy Legnickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej.

Przystanek ma powstać w  ra-
mach rewitalizacji linii kolejowej 
nr 137 na trasie Legnica – Jawor 
– Jaworzyna Śląska – Świdnica 
– Dzierżoniów. Cała inwestycja 
będzie finansowana z  środków 

Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolno-
śląskiego 2014-2020. Projekt 
przewiduje też remonty siedmiu 
przejazdów kolejowo-drogo-
wych.
- Od lat miasto, strefa i  jej pra-
cownicy postulowali zlokalizo-
wanie przystanku kolejowego 
w  tym miejscu – powiedział 
uczestniczący w konwencie pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. – Je-
śli tak się stanie, to pracownicy 
firm w strefie będą mieli wygod-
ny dojazd do pracy i  powrót do 
domów.

Każdego miesiąca padały rekordy wypożyczeń. 
W ciągu siedmiu miesięcy 2017 r. skorzystali-
śmy z Legnickiego Roweru Miejskiego 39 tysięcy 
razy. Sezon zakończył się 30 listopada. W latach 
następnych system zostanie rozszerzony. 

- Rower miejski stał się niewątpliwym hi-
tem sezonu 2017. Był atrakcją miasta, a le-
gniczanie go pokochali. Mieliśmy znacznie 
więcej stacji i pojazdów, niż w poprzednim 
sezonie. Każdego miesiąca padały rekordy 
wypożyczeń - mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - System wzbogaca ekolo-
giczny charakter transportu publicznego 
i jego atrakcyjność, a wśród mieszkańców 
zapanowała moda na rowerowe eskapady. 

W kolejnych trzech latach zamierzamy ten 
projekt rozszerzać – dodaje prezydent. 
Statystyka. Średni czas jednego wypoży-
czenia w tym roku to 29 minut i 4 sekun-
dy. To dłużej, niż ogólnopolska średnia. 
Najpopularniejszym miesiącem był sier-
pień. Rowery wypożyczono wtedy 8176 
razy, co oznacza średnio niemal 11 wypo-
życzeń na godzinę przez całą dobę i przez 
31 dni. Zarejestrowanych jest ponad 4100 
użytkowników. Z rowerów w Legnicy sko-
rzystało również ponad 500 osób, które 
wcześniej miały konta w  innych syste-
mach Nextbike, m.in. we Wrocławiu, War-
szawie i Poznaniu. Wypożyczyli oni rowery 
aż ponad 5300 razy.

KOLEJOWY PRZYSTANEK STREFA

Legnicki Rower Miejski – sezon drugi

Miejskie przedsiębiorstwo Komuni-
kacyjne w Legnicy od 1 grudnia br. 
uruchomiło nową linię komunika-
cyjną nr 29 relacji Domejki-MPK – 
LSSE Legnickie Pole. To efekt decyzji 
podjętej na posiedzeniu Kolegium 
Prezydenta Legnicy.
Jest to trzecia już linia obsługująca 
zakłady w podstrefie Legnickie Pole. 
Wcześniej pracownicy dojeżdżali 
tam liniami nr 26 i 28. Autobusy 
linii 29 także kursują trzykrotnie 
w ciągu doby: przed rozpoczęciem 
zmian w zakładach - o godz. 6.00, 
14.00 i 22.00. Po dowiezieniu pra-
cowników na zmianę, odwiozą w 
drodze powrotnej kończących pracę 
w firmach.

- Wprowadzenie nowej linii spo-
wodowane jest bardzo znacznym 
wzrostem ilości pasażerów dojeż-
dżających do pracy w podstrefie 
Legnickie Pole – mówi Zdzisław 
Bakinowski, prezes MPK. – Nowe 
połączenie jest bezpośrednie i od-
ciąży dwie pozostałe linie, a przede 
wszystkim poprawi się komfort 
jazdy pasażerów. Bezpośrednio sko-
munikowane zostaną nowe rejony 
miasta ze strefą przemysłowych za-
kładów pracy. 

Szczegóły rozkładu jazdy 
na www.mpk.legnica.pl/

aktualnosci/2017-11-28.php.

Nowa linia MPK do strefy ekonomicznej
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Takiej kolejki w Galerii Piastów jeszcze 
nigdy nie było. Od drzwi wejściowych 
z ul. Najświętszej Marii Panny aż po 
scenę w dużym patio. Każdy chciał 
mieć kalendarz miejski na 2018 rok 
„Legnica z nieba”. Prezydent i jego 
współpracownicy rozdali ich ponad 
2 tysiące.

Czwartek, 14 grudnia, godzina 18.00. 
Wyjątkowy wieczór premiery kalendarza 
miejskiego, na który mieszkańcy w grudniu 
zawsze czekają, już od 15 lat. To artystycz-
na wizytówka miasta. Legnicki kalendarz 
na 2018 rok nosi tytuł „Legnica z  nieba”. 
Zawiera 12 niesamowitych zdjęć, wykona-
nych przez młodych i  zdolnych legniczan, 
profesjonalnie zajmujących się lataniem 
dronami oraz filmowaniem i  fotografowa-
niem w tej technologii. 

- Nasze kalendarze są zawsze oryginal-
ne, współtworzone z  mieszkańcami, od-
zwierciedlają to, gdzie i  jak żyjemy – mó-
wił prezydent Tadeusz Krzakowski. – Dla 
wielu osób mają wartość kolekcjonerską, 
sentymentalną. Dziś odkrywamy miasto 
z lotu ptaka, z jego urodą architektoniczną 
i  wieloma mało znanymi przestrzeniami, 
z  nowoczesnością. Przekaz jest urzekają-

cy, a  jednocześnie komunikatywny, wręcz 
dokumentalny. Tworzymy i  utrwalamy 
współczesną historię miasta. Cieszę się 
z naszego wspólnego, wielkiego zaintereso-
wania, bo właśnie dlatego jesteśmy tu dziś 
razem – dodał prezydent. 
Możemy spojrzeć na Legnicę z  zupełnie 
innej perspektywy, która nie jest nam do-

stępna na co dzień. W tym kalendarzu nie 
ma przypadkowych zdjęć, wszystkie zosta-
ły wybrane tak, aby przedstawiały miejsca 
najbardziej charakterystyczne dla Legnicy, 
a jednocześnie ukazywały je w inny, cieka-
wy sposób. 
Do współpracy przy tym projekcie zapro-
szono ośmiu młodych ludzi, którzy zwią-

Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA

POD NIEBEM LEGNICY
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zani są z  Legnicą: tu się urodzili, mieszkają 
lub pracują. To piloci dronów, autorzy wielu 
realizacji krajowych i zagranicznych oraz zdo-
bywcy nagród. 
Autorami zdjęć do kalendarza są: Ireneusz Ja-
worski i  Przemysław Kołodziej - Brand Film, 
Remigiusz Majchrzak - RM-DRONE, Kuba 
Osadkowski - KOD Fly With Me, Witold Po-

ciej – Wpmedia, Paweł Szmalcel - Drone Eagle 
Eye, Tycjan Trzpioła - Minimal Motion, Jarek 
Wierzbicki - Agencja Reklamowa JSQ.
Na premierę warto było przyjść także dla spe-
cjalnego występu wrocławskich muzyków 
i kompozytorów, którzy muzykę łączą z dro-
nami w  ramach Drone Music Project, który 
jednoczy brzmienia trip hopu, nowoczesnego 
jazzu i  muzyki poważnej z  wykorzystaniem 
dźwięków emitowanych właśnie przez drony. 
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

W Mikołajki (6 grudnia) odbyła się uroczysta inauguracja 
bożonarodzeniowych iluminacji. Wydarzenie zgromadziło 
w sercu miasta setki legniczan i gości. Były urokliwe światła, 
wiele tradycyjnych, świątecznych postaci i poczęstunek 
słodkościami. Była radość i tysiące czarownych zdjęć na pamiątkę.

Odpalenie iluminacji miejskich to wydarzenie, na które le-
gniczanie czekają cały rok. Tłumnie przybywają wówczas na 
Rynek, aby wspólnie odliczyć sekundy do godziny 17. i rozbły-
śnięcia przepięknych dekoracji. W tym roku mogli podziwiać 
dwie nowe instalacje: anielskie skrzydła, umieszczone niedale-
ko Filipka, oraz Mikołaja na motocyklu z koszem, który stanął 
przy fontannie Neptuna. 

- Ta iluminacja jest wspaniała. Rewelacja, że co roku miasto 
zaskakuje nas czymś nowym – cieszyła się jedna z legniczanek. 

Legnickie świąteczne dekoracje należą do najpiękniejszych 
w kraju. W ubiegłym roku miasto po raz czwarty z rzędu zdo-
było tytuł najpiękniej rozświetlonego na Dolnym Śląsku. 

LEGNICA W BAJECZNEJ
SZACIE
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EKOLOGIA EKOLOGIA

DO NOWYCH PRZEPISÓW BĘDĄ MUSIELI DOSTOSOWAĆ SIĘ WSZYSCY MIESZKAŃCY 

WSPÓLNIE WALCZYMY 
ZE SMOGIEM

Od 1 lipca 2018 r. – obowiązywać 
będzie zakaz stosowania:

•  węgla brunatnego oraz paliw stałych produko-
wanych z wykorzystaniem tego węgla, 

•  węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziar-
nieniu poniżej 3 mm,

•  mułów węglowych i flotokoncentratów wę-
glowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 
3 mm, oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, 

• biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Ograniczenia dla Dolnego Śląska 
(z wyłączeniem Wrocławia 

oraz uzdrowisk) 
w tym Legnicy:
Od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, 
piece i kominki muszą spełniać wymagania emi-
syjne dla cząstek stałych (pyłu): nie więcej niż 40 
mg/m3.
Od 1 stycznia 2024 r. – zakaz użytkowania in-
stalacji pozaklasowych, nie spełniających wy-
magań w  zakresie minimalnych standardów 
emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012.
Od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania in-
stalacji niespełniających wymagań emisyjności 
pyłu minimum dla klasy 5 (koniec możliwości 
użytkowania instalacji klasy 3 i  4). Urządzenia 
spełniające standardy ekoprojektu będą mogły 
być użytkowane bezterminowo.

Przepisy będą obowiązywać przez cały rok, bez 
względu na sezon. Podyktowane jest to koniecz-
nością zmniejszenia całorocznej emisji zanie-
czyszczeń – nie tylko w sezonie grzewczym. 
Niezależnie od zapisów uchwał antysmogowych 
dla całego kraju zaczną obowiązywać zakazy 
wynikające z przepisów unijnych: od 1 stycznia 
2020 r. – zakaz sprzedaży na terenie całej Unii 
Europejskiej kotłów, które nie spełniają wyma-
gań ekoprojektu; od 1 stycznia 2022 r. – zakaz 
sprzedaży na terenie całej UE pieców i  komin-
ków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu.

Kogo konkretnie będą dotyczyć przepisy?
Przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje insta-
lacje, co oznacza, że nie trzeba być jej właścicie-
lem, wystarczy użytkować daną instalację, aby 
być zobowiązanym do spełnienia przepisów. 
Zapisy uchwał dotyczą zarówno mieszkańców, 
jak i wynajmujących oraz prowadzących działal-
ność gospodarczą (posiadających kotły o mocy 
do 1 MW).
Od 1 lipca 2018 r. będzie obowiązywał okres 
przejściowy dla użytkowanych instalacji. Na 
Dolnym Śląsku (poza Wrocławiem i  uzdrowi-

skami) zamontowane instalacje pozaklasowe 
(tzw. kopciuchy) będzie można użytkować jesz-
cze do końca 2023 roku, czyli jeszcze przez po-
nad 6 lat, zaś instalacje klasy 3 i 4 – do końca 
2027 roku, czyli jeszcze przez ponad 10 lat. In-
stalacje 5 klasy nie są objęte ograniczeniami.
Okres przejściowy to czas na wymianę insta-
lacji niespełniających wymagań określonych 
w uchwałach – przestawienie się na niskoemi-
syjne ogrzewanie, a także czas na obniżenie za-
potrzebowania na energię cieplną, czyli wykona-
nie termomodernizacji budynków.

Uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych do 
spalania paliw stałych, w  tym: kotłów, pieco-
kuchni, pieców (także kaflowych) i  kominków 
- zarówno typu „koza” jak i kominków z płasz-
czem wodnym oraz z  systemem dystrybucji 
gorącego powietrza. Badania rzeczywistej emi-
syjności wskazują, że kominki mogą emitować 
bardzo wysokie ilości pyłu i  benzo(a)pirenu – 
znacznie wyższe niż np. kotły na węgiel lub na 
drewno. 
Zgodnie z  uchwałą dla innych, poza Wrocła-
wiem, ośrodków i uzdrowisk od 1 stycznia 2024 
roku dozwolone będzie użytkowanie tylko ko-
minków spełniających wymagania ekoprojektu 
w odniesieniu do emisji pyłu, wynoszącej mak-
symalnie 40 mg/m3.
Jeśli kominek nie spełnia norm emisji pyłu okre-
ślonych w  dyrektywie ekoprojektu, to zgodnie 
z uchwałą będzie go można eksploatować wy-
łącznie do końca roku 2023, a więc jeszcze przez 
ponad 6 lat. Po tym czasie kominek można wy-
mienić na spełniający wymogi ekoprojektu, z za-
mkniętą komorą spalania (na rynku jest coraz 
więcej wkładów kominkowych posiadających 
takie parametry).
Należy pamiętać, że od czasu wejścia w  życie 
uchwał antysmogowych biomasa stosowana 
w kominku musi być sucha (tzn. jej wilgotność 
nie powinna przekraczać 20 proc.), co w prakty-
ce sprowadza się do palenia drewnem suszonym 
przez minimum dwa sezony.

Czy uchwała dotyczy osób 
użytkujących instalację gazową?

Dla mieszkańców, którzy już obecnie korzysta-
ją z  sieci ciepłowniczych, gazu, oleju, ogrzewa-
nia elektrycznego lub pomp ciepła – uchwała 
nie wprowadzi żadnych nowych obowiązków 
lub ograniczeń. Gdyby chcieli jednak zrezygno-
wać z obecnego ogrzewania na rzecz węgla lub 
drewna, będą zobowiązani od razu zainstalo-
wać nowoczesny kocioł spełniający wymagania 
ekoprojektu określone w unijnych rozporządze-
niach.

Uchwała antysmogowa dla województwa 
dolnośląskiego (z  wyłączeniem Wrocławia 
i uzdrowisk w granicach strefy A, B i C ochro-
ny uzdrowiskowej) nie zakazuje palenia wę-
glem.
Od momentu wejścia w  życie uchwały nie 
będzie można tylko spalać najgorszej jakości 
paliw węglowych: mułów i flotów węglowych 
o  uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, węgla 
brunatnego oraz wilgotnej biomasy (w  tym 
drewna o wilgotności powyżej 20 proc). Inne 
paliwa stałe będą dozwolone.

Jak będzie kontrolowana jakość węgla?
Osoba stosująca paliwo stałe do ogrzewania 
lub przygotowywania posiłków i ciepłej wody 
będzie zobowiązana do posiadania certyfika-
tu jakości stosowanego paliwa, które powin-
na otrzymać od sprzedawcy paliwa.

Dlaczego nie wolno palić śmieci?
Spalanie odpadów jest prawnie zakazane. 
Podczas spalania śmieci, głównie tworzyw 
sztucznych, do powietrza wydostają się eks-
tremalnie niebezpieczne substancje, takie jak 
dioksyny i  furany, wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne (WWA), pył zawierający 
metale ciężkie (tj. chrom, nikiel, ołów, kadm, 
rtęć i  wiele innych), dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, czy chlorowodór i fluorowodór. 
Dioksyny i  furany są tysiące razy bardziej 
trujące niż cyjanek, a  ich połowiczny rozpad 
w glebie trwa ok. 160 lat. Przedostając się do 
organizmu, odkładają się w  tkance tłuszczo-
wej (również w  mleku, czy mięsie) i  migrują 
w  łańcuchu pokarmowym powodując m.in. 
nowotwory, obniżenie odporności, osłabienie 
wzrostu, zdolności rozrodczych, zaburzenia 
neurologiczne i hormonalne.
Metale ciężkie mogą wywoływać zaburzenia 
w  funkcjonowaniu organizmu. Ołów upo-
śledza wątrobę, wywołuje anemię. Kadm 
uszkadza nerki, powoduje osteoporozę, jest 
rakotwórczy. Rtęć uszkadza układ nerwowy, 
powoduje choroby serca. Szacuje się, że za-
nieczyszczenia powietrza powodują rocznie 
ok. 3000 zgonów w naszym województwie.

Co grozi za niestosowanie się do uchwały 
antysmogowej?

Sankcje stosowane w  przypadku naruszenia 
postanowień uchwały określone zostały w art. 
334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, 
że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub 
zakazów, określonych w uchwale sejmiku woje-
wództwa podlega karze grzywny”. Grzywna wy-
nosi od 20 zł do 5000 zł. Kontrolą stosowania 
się mieszkańców do nowych przepisów w Legni-
cy zajmować się będzie Straż Miejska. 

Sejmik województwa dolnośląskiego przyjął 
(30 listopada) uchwały antysmogowe, które 
zaczną obowiązywać w 2018 roku. Prace 
nad stworzeniem uchwał dla województwa, 
uzdrowisk i Wrocławia trwały ponad rok. 
Jednym z pierwszych samorządowców 
dolnośląskich, który już w 2015 roku 
apelował do marszałka o podjęcie prac 
nad uchwałą szczegółowo regulującą 
wprowadzenie rozwiązań antysmogowych, 
był prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski.
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BLISKO LEGNICZANWYDARZENIA

Prezydent Tadeusz Krzakowski na przełomie 
listopada i grudnia przeprowadził pięć 
debat z mieszkańcami miasta w cyklu 
„Bliżej legniczan i ich spraw”. Poprzednia 
tura spotkań miała miejsce w maju. Debaty 
odbywały się w legnickich szkołach na 
Piekarach, na Tarninowie, osiedlu Kopernika, 
w rejonie ul. Marynarskiej i północnej 
części Legnicy. Wzięło w nich udział wielu 
mieszkańców.

Prezydentowi towarzyszyli dyrektorzy wy-
działów Urzędu Miasta, ZDM i ZGM, szefowie 
gminnych spółek, prezesi i  pracownicy spół-
dzielni mieszkaniowych, przedstawiciele stra-
ży miejskiej i policji oraz radni. 
- Spotkania twarzą w twarz z władzami mia-
sta są potrzebne, bo wówczas możemy po-
wiedzieć, co nas boli – mówił jeden z uczest-
ników debat. – I szukać wspólnie rozwiązania 
problemu. 
Uczestnicy zapoznawali się z  prezentacjami, 
ukazującymi prowadzone i  planowane inwe-
stycje miejskie, Legnicki Budżet Obywatelski 
oraz uzyskiwali informacje o  realizacji ich 
wniosków i  postulatów zgłaszanych wcze-

śniej. Wnioski dotyczą głównie problemów 
infrastruktury miejskiej, m.in. budowy i prze-
budowy parkingów, remontów budynków, 
naprawy oświetlenia ulicznego, przebudowy 
chodników, zwiększania ilości patroli policji 
i  straży miejskiej w  konkretnych miejscach. 
Wszystkie są analizowane i w miarę możliwo-
ści realizowane.
Ostatnie ze spotkań było społeczną debatą 
nad projektem miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu ulic: Słu-
bickiej, Poznańskiej, Bagiennej, Bolesława 
Prusa i Głogowskiej. Łączyło się ściśle z pro-
jektem „Przestrzeń dla partycypacji”, dofinan-
sowanym ze środków unijnych. Jego ideą jest 
przybliżenie mieszkańcom planu zagospoda-
rowania i dyskusja nad jego założeniami oraz 
składanie własnych propozycji. 
- To szczególna forma udziału mieszkańców 
w debacie, dotyczącej zagospodarowania ich 
miejsca zamieszkania – powiedział prezydent 
Tadeusz Krzakowski. – Właśnie dzięki takim 
konsultacjom można ten plan udoskonalić 
i skorygować. 

Urząd Miasta Legnicy zdobył Nagrodę 
Publiczności, czyli Kryształowego Drona, 
na Międzynarodowym Festiwalu Drone Film 
Festiwal we Wrocławiu. Wyróżnienie jest 
o tyle prestiżowe, że nasz film pokonał 27 
innych produkcji z Polski i ze świata. 

Mowa o  filmie promocyjnym Summer in Le-
gnica, autorstwa legniczanina oczarowanego 
swym miastem, Jarosława Wierzbickiego, wła-
ściciela Agencji Reklamowej JSQ. Obraz nomi-
nowany był również do konkursu głównego na 
festiwalu za zdjęcia, ciekawy montaż i promocję 
miasta. 
- Film ukazuje piękno Legnicy w  okresie let-
nim i  z  podniebnej perspektywy – mówi au-
tor. - Dzięki temu widz może zobaczyć miasto 
z  pozycji, która na co dzień nie jest dla niego 
dostępna. 

Summer in Legnica to jeden z  wielu filmów 
promujących miasto, który nagrany był z uży-
ciem drona i który cieszył się olbrzymią popu-
larnością w  mediach społecznościowych. Za-
praszamy na oficjalny kanał miasta na portalu 
Facebook oraz Youtube, gdzie można zobaczyć 
je wszystkie. 

W Legnicy działa wielu młodych ludzi, 
licencjonowanych pilotów dronów, którzy 

z pasją tworzą profesjonalne produkcje 
z użyciem tej technologii. Ich pracę możemy 

podziwiać w kalendarzu miejskim  
na 2018 rok.

TWARZĄ W TWARZ  
                          z prezydentem

LEGNICA Z NAGRODĄ na Drone Film Festiwal

Szkoła Podstawowa nr 6 w Legni-
cy świętowała jubileusz 70-lecia 
istnienia. Gośćmi szkolnej społecz-
ności byli m.in. dawni nauczy-
ciele, liczne grono absolwentów, 
rodzice i przedstawiciele władz 
samorządowych z prezydentem 
Tadeuszem Krzakowskim.

Gospodarz miasta, składając gra-
tulacje i  życzenia dalszych sukce-
sów, przekazał placówce pamiąt-
kową grafikę, sprzęt komputerowy 
i sportowy. 
Szkoła Podstawowa nr 6 rozpo-
częła swoją działalność 1 wrze-
śnia 1947 roku w  budynku przy 
ul. Kamiennej 20, ale już w  roku 
następnym miała własny obiekt 
przy Koskowickiej. Po dziesięciu 
latach funkcjonowania we wła-
snej siedzibie nastąpił podział na 
dwa obwody szkolne. Pojawiła 
się nowa placówka oświatowa – 
Szkoła Podstawowa nr 14. „Szóst-
ka” i „Czternastka” funkcjonowały 
razem przy Koskowickiej aż do 
1996 roku. 
W  roku 1967 placówka staje 
się Szkołą Podstawową nr 6 im. 
Henryka Sienkiewicza. W  1980 
otrzymuje sztandar, a  siedem lat 
później, podczas uroczystych ob-

chodów 40-lecia, następuje odsło-
nięcie płaskorzeźby jej patrona. 
Rok szkolny 1999/2000 przy-
nosi nowe zaskakujące zmiany. 
Szkoła musi pożegnać uczniów 
klas siódmych, ponieważ staje się, 
jak inne w  kraju, sześcioklasową 
szkołą podstawową. Zmiany sys-
temowe nie przeszkadzają jednak 

„Szóstce” doskonale się rozwijać. 
Prowadzi wszechstronną dzia-
łalność wychowawczą i  dydak-
tyczną, a także sportową. Osiąga 
liczne sukcesy, jak np.: nawiąza-
nie współpracy ze szkołą w  Me-
lun we Francji, uzyskanie tytułu 
„Szkoły Przyjaznej Środowisku” 
czy otwarcie w 2015 roku nowe-

go wielofunkcyjnego boiska spor-
towego. 
Uroczystość uświetniły występy 
artystyczne, dedykowane go-
ściom i  szkolnej społeczności, 
przygotowane przez uczniów, ab-
solwentów i nauczycieli.  

Szóstka ma 70 LAT

- Moje cykliczne spotkania z mieszkań-
cami są dialogiem o sprawach lokal-
nych i ogólnomiejskich – mówi Tadeusz 
Krzakowski. – Legniczanie dowiadują 
się o ważnych inwestycjach, wydatkach 
budżetowych, wydarzeniach, decyzjach 
samorządowych, a dla mnie jest to dodat-
kowe źródło wiedzy o ich potrzebach. Ra-
zem ze współpracownikami przekazujemy 
obraz miasta z pierwszej ręki. Rozmawia-
my o problemach mieszkańców. 

Wnioski do planu można składać także 
pisemnie do 5 stycznia w kancelarii 
Urzędu Miasta. Zapraszamy też 
do wypełnienia ankiety w formie 
elektronicznej na stronie partycypacja.
legnica.eu. Dodajmy, że w ramach 
projektu „Przestrzeń dla partycypacji” 
powstał przewodnik po planowaniu 
przestrzennym, dostępny także na tej 
stronie. 
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KULTURA AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

„Przygody Julka”, to pierwsze bajki wyrosłe 
z legnickich realiów i z akcją mocno osadzo-
ną w mieście. Autorem jest Artur Guzicki, 
a piękne ilustracje przygotował Henryk 
Baca. 

Tłumy młodych legniczan pojawiły się na pro-
mocji książki. Autor zaproponował czytelnikom 
niezwykłą podróż przez historię Legnicy, w któ-
rej Julek – postać wymyślona i  wyrzeźbiona 
przez Edwarda Mirowskiego, stojąca na co dzień 
w legnickim Rynku - wspólnie z Syrenką Neptu-
nem, Chłopcem z Łabędziem i satyrykonowym 
Filipem, poznają nieznane wątki z  przeszłości 
miasta. 
Bohater bajek odbywa dziesięć podróży w czasie 
i przestrzeni. Dzięki nim odkrywa między innymi 
tajemnice skarbu burmistrza Ambrożego Bit-
chena, dowiaduje się, dlaczego w Legnicy nie ma 
portu rzecznego i jaki jest powód, że satyrykono-
wy Filip nosi czapkę błazna.

Książka została wydana dzięki staraniom To-
warzystwa Miłośników Legnicy Pro Legnica. 
Patronat nad wydawnictwem objął prezydent 
Tadeusz Krzakowski. Dochód ze sprzedaży jest 
przeznaczony na leczenie i rehabilitację Aleksan-
dry Miktus. 

wyrusza w podróż Z PRAC RADY  
MIEJSKIEJ LEGNICY

Na listopadowej sesji legniccy radni debatowali i głosowali nad 15 projektami uchwał. Dziesięć przyjęli, pięć odrzucili. 

Poparcia Rady nie znalazły wszystkie trzy pro-
jekty uchwał dotyczących wyrażenia opinii 
o  lokalizacji w  mieście kasyn gry. Z  kolei 15 
głosami zostały odrzucone propozycje rad-
nych PO, by uchylić obowiązującą uchwałę 
w sprawie dotacji dla podmiotów niepublicz-
nych prowadzących żłobki lub kluby dziecię-
ce w  Legnicy i  wprowadzić przyjęcie innych 
zasad. 

Jednogłośnie podjęto uchwałę o  wyrażeniu 
zgody na przystąpienie Legnicy do partnerstwa 
z  miastem Miśnią w  Republice Federalnej Nie-
miec. Miśnieńska rada uchwałę o podobnej treści 
przyjęła jednogłośnie 1 listopada. 
Radni przyjęli też prezydencki projekt zmian te-
gorocznego budżetu miasta. Dzięki nim docho-
dy wzrosną o 6 mln 67 tys. 282 zł, wydatki zaś 
zmniejszą się o 2 mln 932 tys. 718 zł.

Na wzrost dochodów składa się przede wszyst-
kim kolejna transza refundacji nakładów po-
niesionych na przebudowę ulicy Jaworzyńskiej 
w wysokości ok. 3,5 mln zł oraz ponad 653 ty-
siące zł środków europejskich, przeznaczone na 
wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i  informatycz-
nych w  szkołach podstawowych i  gimnazjach 
legnickich.
W  ramach wydatków inwestycyjnych zbudo-
wane będą systemy alarmowe w  placówkach 
oświatowych, co pozwoli na obniżenie wydat-
ków na ochronę tych obiektów o kwotę prawie 
240 tys. zł. Ponad 3 mln złotych będzie przezna-
czonych na uzupełnienie dotacji dla niepublicz-
nych placówek oświatowych. Dotacje zwiększą 
się też dla legnickich instytucji kultury. 
Rada jednomyślnie przyjęła zaproponowaną 
przez prezydenta uchwałę dotyczącą taryfy opłat 
za wodę i  odprowadzanie ścieków po nowym 
roku. Wysokości opłat po 1 stycznia pozostaną 
takie same, jak dotąd: 10,66 zł za m3 dla gospo-
darstw domowych i 10,93 zł dla przemysłu. Ob-
niży się jednocześnie opłata abonamentowa za 

odczyty i rozliczenia wodomierzy mieszkańców, 
którzy zgodzą się na stosowanie faktur elektro-
nicznych oraz na odczyt radiowy przy tzw. pod-
licznikach.

„Przygody Julka” to cykl baśniowych opowieści 
inspirowanych przeszłością Legnicy – mówi 

Bogumiła Słomczyńska, polonistka, Nauczyciel 
Roku 2016. - Autor ożywia znane statuetki 

i rzeźby, które na co dzień są nieruchomymi 
obserwatorami życia miejskiego. Tworzy 

atmosferę niezwykłej przygody. Jej bohaterowie: 
Julek, Teodor, Filip swobodnie przekraczają 

granice między rzeczywistością a „dawnymi laty”. 
Prowadzą rozmowy z postaciami znaczącymi 

w dziejach Legnicy. Często, zgodnie z konwencją 
baśni, ukazują obraz sprawiedliwych zachowań 

społecznych, jasno określają pojęcie dobra i zła.

Julek

- To, niestety, mogłoby spowodować 
likwidację miejsc w niepublicznych 
placówkach, mówiła Dorota Purgal, 

zastępca prezydenta. – Naszą intencją 
przy wprowadzaniu dotacji było 

zwiększanie ilości miejsc w żłobkach 
i klubach niepublicznych, czyli pomoc 

w dostępie do takiej opieki dla rodziców, 
oraz wsparcie przedsiębiorców w tworze-
niu tych miejsc. Wcześniej w placówkach 

niepublicznych było 36 miejsc, obecnie ta 
ilość wzrosła dzięki miejskim dotacjom do 

125. Dobrze więc, że dotacje pozostały 
na dotychczasowych zasadach – dodała 

Dorota Purgal.

- Po zmianach planowany tegoroczny 
deficyt w wysokości ok. 25 mln zł ulegnie 

zmniejszeniu o kwotę 10 mln zł do 
poziomu 15 mln 540 tys. Jednocześnie 

planowany na 2017 rok kredyt bankowy 
również zmniejszy się o 10 mln zło-

tych. To korzystne zmiany, wynikające 
z oszczędnej i racjonalnej polityki 

finansowej, związanej np. z przetargami 
i rozliczeniami zrealizowanych już zadań 

– argumentował prezydent. 
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Działają bezinteresownie i szlachet-
nie, oddając cząstkę siebie innym. To 
honorowi dawcy krwi. Ich doroczne 
święto - Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa Polskiego Czerwonego Krzyża 
(22-26 listopada), odbyło się w legnic-
kim Ratuszu.  

Przybyło trzydziestu dawców w  różnym 
wieku i  o  różnych zawodach. - Spełniają 
państwo niezwykle ważną rolę w ratowa-
niu ludzkiego życia. Prezydent Tadeusz 
Krzakowski prosił o przekazanie Wam wy-
razów najwyższego szacunku, gratulacji 
i podziękowań – witała gości zastępczyni 
prezydenta Dorota Purgal. – Jednorazowo 
oddając 450 mililitrów najcenniejszego 
daru, ratujecie życie nawet trzem osobom, 
które bez tego nie miałyby szans – dodała. 

Rekordzistą wśród obecnych na uroczy-
stości dawców był pan Stefan Lepa, który 

użyczył już potrzebującym ponad 70 
litrów własnej krwi, a pamiętać trzeba, 

że człowiek ma jej w organizmie ok. 
5-6 litrów. – Cieszę się, że mogę innym 

bezinteresownie pomagać – powiedział 
pan Stefan. 

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Beata Ko-
złowska, kierownik terenowego Oddziału 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa oraz dyrektor legnickie-
go szpitala Krystyna Barcik.
- Dziękujemy dawcom za ich bezintere-
sowną pomoc w ratowaniu życia ludzkie-
go – mówiła pani kierownik, podkreślając 
że ostatnio w  Legnicy powstały aż trzy 
nowe kluby krwiodawców, w  tym jeden 
strażacki. 
Dyrektor szpitala powiedziała, że sta-
wiając się na każdy apel służby zdrowia, 

zaskarbiają sobie ogromną wdzięczność 
pacjentów. Uczestnicy spotkania, oprócz 
gratulacji, otrzymali też sympatyczne upo-
minki. 

 Z ŻYCIA MIASTA AKTUALNOŚCI

Prezydent Tadeusz Krzakowski i nadbur-
mistrz Olaf Raschke podpisali (8 grudnia br.) 
w Meißen (Miśnia) deklarację partnerstwa 
Legnicy i Miśni. Przygotowania i konsultacje 
trwały wiele miesięcy. Rady miejskie obu 
miast z lwami w herbach jednogłośnie zaak-
ceptowały tę współpracę.

Legnicka delegacja z  prezydentem Tadeuszem 
Krzakowskim i  przewodniczącym Rady Miej-
skiej Wacławem Szetelnickim na zaproszenie 
władz Meißen złożyła w tym mieście trzydnio-
wą wizytę. Program wypełniony był rozmowa-
mi, spotkaniami z samorządem i mieszkańcami 
Miśni, konferencjami, zwiedzaniem zabytków 
miasta i saksońskich okolic.
W miśnieńskim ratuszu gospodarze przystępu-
jących do współpracy miast podpisali deklarację 
partnerstwa. Czytamy w niej:

Kierując się głębokim przekonaniem, pragnie-
my zawiązać partnerstwo pomiędzy naszymi 
miastami oraz dać mieszkańcom Miśni i Legni-
cy możliwość jego współkształtowania w jak 

najszerszym zakresie.
Oba miasta zobowiązują się dążyć do wza-
jemnego zrozumienia i wspierać spotkania 

pomiędzy mieszkańcami Miśni i Legnicy, 
stowarzyszeniami, szkołami, kościołami, innymi 

ugrupowaniami, związkami oraz instytucjami 
o charakterze publicznym i prywatnym.

Niechaj idea partnerstwa nabierze życia dzięki 
intensywnemu zaangażowaniu młodzieży 

naszych miast, abyśmy mogli wspólnie stawić 
czoła nowym celom i wyzwaniom w Europie.

Podpisujemy tę deklarację, zainspirowani pra-
gnieniem pokoju, wolności, przyjaźni i pomyśl-

ności mieszkańców naszych miast.

Miśnia dołączyła do grona pozostałych miast 
partnerskich Legnicy - Wuppertalu (Republi-
ka Federalna Niemiec), Drohobycza (Ukraina), 
Blanska (Czechy) i Roanne (Francja). Nazywana 
jest „Perłą Saksonii”. To zabytkowe, 28-tysięczne 
miasto w  południowo-wschodniej części Nie-
miec, położone nad rzeką Łabą, 26 km od Dre-
zna i 209 km od Legnicy. 
Na przestrzeni wieków miasto miało bardzo duże 
znaczenie dla rozwoju Saksonii. Jego symbolem 
jest znana na całym świecie porcelana, wytwa-
rzana w  najstarszej w  Europie manufakturze, 
założonej w  1700 roku z  polecenia Augusta II 
Mocnego. 
Miśnia posiada obecnie sześć miast partnerskich 
– Vitry-sur-Seine (Francja), Arita-chó (Japonia), 

Fellbach (Republika Federalna Niemiec), Korfu 
(Grecja), Litoměřice (Czechy) oraz Provo (Stany 
Zjednoczone). 
Współczesna historia kontaktów Legnicy i Miśni 
sięga do lat 70. ubiegłego wieku, kiedy to rozpo-
częto współpracę środowisk sportowych i  pro-
wadzono liczne wymiany młodzieży. Partner-
stwo z  Miśnią stworzy możliwości współpracy 
w zakresie szkolnictwa, kultury, sportu, turystyki, 
administracji i biznesu.

PARTNERSTWO  
lwich miast

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.

Ratują życie  
innym
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W świątecznym 
nastroju Od początku grudnia legniczanie cieszą się świąteczną atmosferą. 

Każdego kolejnego dnia atrakcji przybywało. W Rynku stanęły kramy 
z bożonarodzeniowymi specjałami i dekoracjami, pojawiło się wesołe 
miasteczko. Wszędzie można było spotkać częstujących łakociami 
Mikołajów, tych tradycyjnych i niebieskich. Szczególnie wielu przybyło 
6 grudnia, dając radość dzieciom i w palmiarni, i w Rynku.  
Tłumy powitały bajecznie świetlistą iluminację. Wieczorami składano 
sobie życzenia. Były koncerty, konkursy, tańce, gry i zabawy. Także 
parada Mikołajów, słynna ciężarówka Coca-Coli i wspólne kolędowanie. 
O świąteczny nastrój zadbał Urząd Miasta, miejskie instytucje, 
organizacje i stowarzyszenia, agencje i przedsiębiorcy. 


