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Ministerstwo Obrony Narodowej oceniło Legnicę jako przykład 
wzorowego, modelowego wręcz opracowania dokumentacji i funk-
cjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta. 
Stały dyżur jest służbą organizowaną w  stanie stałej gotowości 
obronnej państwa. Jego działanie można porównać do działania służ-
by dyżurnej w wojsku lub określonych służb cywilnych (policja, straż 
pożarna). Z chwilą jego uruchomienia bierze on na siebie całodobowo 
przekazywanie informacji i sygnałów od wyższych organów oraz re-
alizację zleconych zadań. Przedstawiciele ministerstwa wysoko ocenili 
także realizację zadań dotyczących świadczeń wojskowych, które reali-
zuje wydział zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta.

Budynek przy ul. Zamkowej 3, za-
projektowany przez Piotra Niemca, 
został uznany za najlepszą realizację 
architektoniczną w  Legnicy w  kon-
kursie Poziomica 2017, zorganizo-
wanym przez grupę „Skupień i Przy-
jaciele”.
W  konkursie głosowano na 22 
obiekty, których budowę zakończo-
no w minionym roku. Kolejne miej-
sca zajęły - gmach MPoint przy ul. 
Wrocławskiej 1, grupy architektów 
z  pracowni Niebudek, pod kierow-

nictwem Bartosza Kościelnego oraz 
biurowiec przy ul. Nowodworskiej 
23, zaprojektowany przez Krzysztofa 
Chamielca. 
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- Systematyczne kontrole, a  także 
działania profilaktyczne i  promo-
wanie prawidłowego sposobu po-
zbywania się odpadów spowodo-
wały, że w  minionym roku liczba 
ujawnionych nieprawidłowości 
znacznie spadła – informuje Miro-
sław Giedrojć, komendant legnic-
kiej straży. 
Nadal jednak mieszkańcy pozby-
wają się odpadów, wrzucając je 
do pieca. Najczęściej jest to spala-
nie impregnowanych elementów 
drewnianych. Zadymienie powo-
duje również opalanie miałem 

węglowym i drewnem o zbyt dużej 
wilgotności. W trakcie kontroli, nie 
odnotowano natomiast przypad-
ków spalania odpadów plastiko-
wych czy gumowych. 
Od 1 lipca tego roku wchodzi 
w życie uchwała antysmogowa. By 
jeszcze skuteczniej działać, funk-
cjonariusze dokonujący kontroli 
przeszli specjalistyczne szkolenie 
pobierania próbek odpadów pa-
leniskowych. To pozwoli w  spor-
nych sytuacjach na bezsprzeczne 
wskazanie dowodów zatruwania 
powietrza. 

MODELOWE MIASTO Piotr Niemiec  
z Poziomicą

STRAŻ MIEJSKA ZWALCZA 
SPALANIE ŚMIECI W PIECACH
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Jeszcze tylko chwila, jeszcze moment i na 
pewno poczujemy, że nadeszła wiosna. 
Legniczan do wyjścia z domu, jak co 
roku, zachęcać będzie wiosenna oferta 
wydarzeń i imprez. Obiecujemy - i w tym 
sezonie nie będą się Państwo nudzić. 
Szykowane są imprezy sportowe, cyklicz-
ne wydarzenia kulturalne, smakowite 
weekendy z Food Truckami, aktywne nie-
dziele ze zdrową żywnością oraz Wasze 
ulubione plenerowe atrakcje autorstwa 

Legnickiego Centrum Kultury i OSiR. Nie 
zapominajmy, że w tym roku odbywają 
się mistrzostwa świata w piłce nożnej – 
zatem powróci akcja #LegnicaKibicuje. 
Wcześniej, w czerwcu, zaprosimy do 
rodzinnego spędzenia Dnia Dziecka, wszak 
Julek obchodzić będzie swoje 4. urodziny. 
Warto podkreślić, że ogrom wydarzeń 
i imprez organizują legnickie stowarzysze-
nia i organizacje pozarządowe czy też ru-
chy kulturalne. Będą biegi, półmaratony, 

zloty zabytkowych i klasycznych samo-
chodów – to wszystko w centrum miasta, 
w parku, czyli tam, gdzie najbardziej lubią 
Państwo spędzać weekendy. Nie siedźmy 
zatem w domu – zapraszamy do aktywno-
ści pod marką #LegnicArt! 

TYTUŁEM WSTĘPU

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

Drodzy Legniczanie i Przyjaciele Legnicy!

Długie zimowe miesiące już za nami. Wszyscy 
cieszymy się każdym przejawem wiosny 

i odradzającej się natury. Oczekujemy radosnych 
Świąt Wielkiejnocy.

Wszystkim Państwu życzę, by zgromadziły 
one całe rodziny i kręgi przyjaciół, przebiegały 

w atmosferze spokoju, życzliwości i optymizmu. 
Cieszmy się sobą nawzajem, bez sporów i waśni, 
zapominając o wszelkich trudach codzienności. 
Życzę również zdrowia, pomyślności i dostatku.

Wesołych Świąt!
 
 Tadeusz Krzakowski 
 Prezydent Legnicy
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Prezydent Tadeusz Krzakowski oficjalnie zadeklarował 
wolę przystąpienia Legnicy do „Europejskiej Karty 
Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”.
Dokument ten, wprowadzony w maju 2006 roku przez 
Radę Gmin i Regionów Europy, adresowany jest do 
samorządowych władz lokalnych i regionalnych. Jego 
ideę poparło dotąd 1676 samorządów z 35 krajów 
europejskich, w tym kilka z Polski.

KOBIETY

- W działalności urzędu i jednostek podległych gminie 
przywiązujemy ogromną wagę do stosowania zasady 
równości praw kobiet i mężczyzn, która jest podstawową 
wartością społeczeństwa demokratycznego – podkreśla 
Tadeusz Krzakowski. – Wyrażając wolę przystąpienia do 
Karty, potwierdzamy nasze dotychczasowe zaangażowa-
nie w tę ideę. 

Podczas koncertu „Legniczanie 
legniczankom”, z  okazji Dnia Ko-
biet, w hali OSiR w Legnicy wystą-
pił światowej sławy tenor Marek 
Torzewski. Podczas koncertu było 
wiele muzycznych emocji i kwiaty 
dla pań. Występu sławnego arty-

sty wysłuchało ponad 1000 osób.
Markowi Torzewskiemu towa-
rzyszyła żona, Barbara. Koncert, 
złożony z największych przebojów 
śpiewaka, był przeplatany wywia-
dami i opowieściami o życiu arty-
stycznego małżeństwa.

Pierwsza część imprezy w  palmiarni 
była poświęcona dzieciom. Podczas 
warsztatów same wyczarowywały pa-
pierowe kwiatki, które idealnie nada-
wały się na prezenty dla babć, mam, 
sióstr czy koleżanek.
Później w  roli głównej wystąpiła Ma-
rzena Kipiel-Sztuka. Aktorka, znana 
z  roli w  serialu „Świat według Kiep-
skich”, poplotkowała z  paniami przy 
kawie i  muzyce na żywo. Wszystkich 
wprawiła w  doskonały humor swoimi 
piosenkami.

Dzień Kobiet z Marzeną Kipiel-Sztuką
Wśród egzotycznej roślinności, z papugami i złotymi rybkami bawiliśmy się w legnickiej palmiarni, świętując oczywiście Dzień Kobiet.  
To pełne wrażeń spotkanie uświetniła swoim recitalem znana i lubiana aktorka, legniczanka, Marzena Kipiel-Sztuka. 

Legnica respektuje 
prawa kobiet

Legniczanie legniczankom

Wolontariusze #TEAMLegnica 
częstowali legniczanki  
słodkimi mufinkami

fot. lca.pl
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Firma, która zostanie wybrana, będzie miała 
za zadanie wypożyczenie klientom roweru 
w  dowolnej stacji publicznego systemu Le-
gnickiego Roweru Miejskiego (LRM), wdro-
żenie systemu, bieżące zarządzanie i  eksplo-
atację rowerów, pobieranie opłat, obsługę 
użytkowników oraz utrzymanie, serwis, ma-
gazynowanie i konserwację wszystkich urzą-
dzeń związanych z funkcjonowaniem LRM. 
Z warunków przetargu wynika, że w tym roku 
LRM ma ruszyć od 16 kwietnia i  funkcjono-
wać do 30 listopada. W kolejnych dwóch la-
tach start od 1 kwietnia. 

System LRM w  2018 roku ma składać się 
z 11 stacji rowerowych wyposażonych w 11 
terminali z  panelem informacyjnym i  steru-
jącym, 132 stojaków (średnio 12 na każdej 
stacji), 88 rowerów standardowych, znajdu-
jących się w  stałej eksploatacji oraz dwóch 
rowerów zapasowych i  dodatkowo pięciu 
dziecięcych wraz z pięcioma stojakami i pię-
cioma tandemami.

W 2019 i 2020 roku system ma liczyć 14 sta-
cji rowerowych wyposażonych w 14 terminali 
z panelem informacyjnym i sterującym, 168 
stojaków rowerowych (średnio 12 na każdej 
stacji), 112 rowerów standardowych, znaj-
dujących się w  stałej eksploatacji oraz dwa 
rowery zapasowe, a dodatkowo - pięć dziecię-
cych i pięć tandemów. 

Z ŻYCIA MIASTA

LEGNICKI ROWER MIEJSKI  
NA KOLEJNE 3 LATA
Urząd Miasta ogłosił przetarg na wybór firmy, która obsłuży legnicki system  
roweru miejskiego. Umowa ma obowiązywać trzy sezony. 

Przypomnijmy, że LRM ruszył w naszym mieście dwa lata temu. 
W minionym roku mieliśmy do dyspozycji 64 rowery, ulokowane 
na ośmiu stacjach oraz pięć rowerów dziecięcych. Jeździliśmy nimi 
bardzo chętnie i często. W sumie było blisko 40 tysięcy wypożyczeń 
w ciągu siedmiu miesięcy. 
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- Przykładamy dużą wagę do obszarów takich, 
jak legnickie Zakaczawie – mówił Cezary Przy-
bylski. – Właśnie dzięki dotacjom wiele kamie-
nic odzyskuje dawny blask. Zmienia się otocze-
nie i warunki życia. Integrują się mieszkańcy. 
- To nasza kolejna inwestycja na Zakaczawiu, 
która otrzymała dotację – podkreśliła pani pre-
zydent. – Wszystkie nasze projekty, dotyczące 
tej dzielnicy, dostały bardzo wysokie oceny. To 
świadczy, że zostały dobrze przygotowane.
Przypomnijmy, że wcześniej Urząd Marszał-
kowski przyznał dotację w wysokości 2,1 mln 
zł na rozbudowę i  adaptację budynku przy ul. 
Kościelnej 3 na Centrum Integracji Społecznej 
wraz z zagospodarowaniem terenu. Z budżetu 
państwa dodatkowo na tę inwestycję otrzymali-
śmy ponad 328 tys. zł. 

Obecny etap rewitalizacji kamienic na Zaka-
czawiu rozpoczął się latem minionego roku. 
Obejmuje on m.in.: osuszenie murów, poło-
żenie nowych elewacji, wymianę schodów, 
instalacji, remont klatek schodowych, przy-
stosowanie budynków do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych i  zagospodarowanie przestrzeni 
przed kamienicami. Koszt tego zadania to ok. 
4,2 mln zł z czego 2,3 mln zł pokryje dofinan-
sowanie w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. 

Blisko 2,3 mln zł unijnego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego i ponad 356 tys. z budżetu państwa otrzymaliśmy na remont 
kamienic przy ul. Kościelnej 2 oraz Kamiennej 2a, 4, 5 i 6 w ramach rewitalizacji dzielnicy. Umowę w sprawie przekazania tej dotacji 
podpisali marszałek Cezary Przybylski i Jadwiga Zienkiewicz, zastępca prezydenta. 

Nowa dotacja  
na rewitalizację  
Zakaczawia 

Oprócz tych dwóch inwestycji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na 
lata 2015–2020 na Zakaczawiu przebudowywana jest ul. Wrocławska, a także 
zagospodarowywane podwórze u zbiegu ulic Kamiennej, Kościelnej, Daszyńskiego 
i Wrocławskiej. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Kamiennej powstał już 
nowoczesny kompleks sportowo–rekreacyjny.

INWESTYCJE
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– W sumie programem objętych zostanie 300 
uczniów i 56 nauczycieli z naszego miasta – wy-
licza Krzysztof Duszkiewicz, zastępca prezyden-
ta. – Spośród wielu dolnośląskich uczestników 
tego projektu otrzymaliśmy największe wspar-
cie na jego realizację. 
W  ramach tego przedsięwzięcia zaplanowano 
staże u  pracodawców, zajęcia laboratoryjne 
na uczelniach wyższych, szkolenia kadry dy-
daktycznej w  ścisłej współpracy z  otoczeniem 
biznesu, nauczycieli zawodu oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu, innowacyjne me-
tody dydaktyczne, szkolenia interpersonalne 
i  społeczne, a  także mini projekty badawcze 
oraz obozy naukowe. Ta różnorodna gama 
działań przyczyni się do poprawy atrakcyjności 
i efektywności kształcenia, a przez to do zwięk-
szenia szans na zatrudnienie uczniów kształcą-
cych się w konkretnych zawodach. 

 EDUKACJA

Projekt obejmie 1935 uczniów 
oraz 160 nauczycieli szkół 
i placówek zawodowych z terenu 
Dolnego Śląska. Odbędzie się 
ponad 1250 staży u pracodawców. 
Jego realizacja rozpocznie się 
już w kwietniu br., a zakończy 
w sierpniu 2019 r. Projekt 
dofinansowany jest ze środków 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020 
w ramach osi 10 Edukacja; Działanie 
10.4 Dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego 
do potrzeb rynku pracy.

Olaf Oborski i Jakub Tamioła ze Szkoły Podstawowej 
nr 19 zwyciężyli w konkursie fotograficznym „Stop 
uzależnieniom”, zorganizowanym przez legnicką 
Straż Miejską. 

Na konkurs wpłynęło ponad 20 zdjęć 
uczniów klas VI i VII z legnickich szkół pod-
stawowych. Ogłoszenie wyników oraz wrę-
czenie nagród odbyło się 7 marca w siedzibie 
Straży Miejskiej. 
- Uczniowie na swoich fotografiach ukazali 
negatywne skutki np. spożywania alkoholu, 
zażywania różnych środków odurzających 
czy uzależnień od internetu lub telefonu ko-
mórkowego – mówi Justyna Janusz z legnic-
kiej Straży Miejskiej. - Laureatom konkursu 
gratulujemy, wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za zaangażowanie i kreatywność. 
Nagrody sportowe oraz słodycze ufundowa-
ne zostały przez Miejską Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych.

Laureaci konkursu: 1. Olaf Oborski i Jakub 
Tamioła SP nr 19, 2. Patrycja Bury SP 4, 
Robert Stanisławski Zespół Placówek Spe-
cjalnych w  Legnicy. Wyróżnienia : Kamila 
Zarzycka SP 19, Jakub Humeniuk SP 1, Ma-
rek Biedroń SP 6 i Paulina Chanecka SP 2. 

Legnickie szkoły zawodowe otrzymają ponad 560 tys. zł dofinansowania w ramach projektu „Czas na zawodowców”, który zwiększy m.in. 
szanse na znalezienie pracy przez uczniów. Uczestniczą w nim legnickie szkoły zawodowe: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Elektryczno-
Mechanicznych.

Pieniądze na szkolenia dla uczniów i nauczycieli

CZAS ZAWODOWCÓW

FINAŁ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Stop uzależnieniom
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EDUKACJA I OPIEKA

Od pierwszego września w  ZSTiO rozpocznie 
działanie klasa o profilu mechanik-monter ma-
szyn i  urządzeń taboru kolejowego. Zaplano-
wano do niej nabór 16 uczniów. Po ukończeniu 
szkoły absolwenci mogą liczyć na wysokie zarob-
ki. Chociażby w nowej hali przeglądów i remon-
tów nowoczesnego taboru.

– Wychodzimy naprzeciw potrzebom praco-
dawców z regionu – mówi dyrektor szkoły Stel-
la Święcińska. - Mamy wyspecjalizowaną kadrę 
i wsparcie Pol-Miedź Transu oraz Kolei Dolnoślą-
skich. Nawet dziewczęta chcą się uczyć w zawo-
dach kolejarskich.
Przypomnijmy, że w lutym br. prezydent Tadeusz 
Krzakowski podpisał list intencyjny z KGHM Pol-
ska Miedź w sprawie utworzenia także w ZSTiO 
kierunku kształcenia techników hutników. 

Nasze miasto otrzymało w ramach rządo-
wego programu Maluch Plus 912 tys. zł 
na utworzenie 52 nowych miejsc w żłob-
kach i ich utrzymanie. 

W tym roku z budżetu państwa na do-
finansowanie działań na rzecz rozwoju 
i utrzymania infrastruktury opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3, czyli żłobków, 
klubów dziecięcych i miejsc u dziennych 
opiekunów, państwo przeznaczyło 450 
mln zł. Łączna kwota dotacji dla benefi-
cjentów z Dolnego Śląska w 2018 roku 
wyniosła blisko 33 mln zł.
Promesę na realizację rządowego progra-
mu Maluch Plus prezydent Tadeusz Krza-
kowski otrzymał od Stanisława Szweda, 
wiceministra rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej oraz wojewody dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka. 

Firma Pol-Miedź Trans oraz Koleje Dolnośląskie utworzą w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących klasę kształcącą w zawodzie 
mechanik-monter maszyn i urządzeń taboru kolejowego. 

Zbliżenie nauczania zawodowego do pracodawców i klasy patronackie funkcjonują w Legnicy już od szeregu lat. Zaangażowane są m.in. firmy 
z LSSE, Polska Miedź i inne. Dzięki takim działaniom zdecydowanie więcej absolwentów gimnazjów na dalszą drogę kształcenia wybiera technika 
i szkoły zawodowe. W ubiegłym roku postąpiło tak ponad 52 proc młodych ludzi. A mają do wyboru naukę w aż 48 zawodach. 

Mamy coraz więcej klas patronackich

KOLEJ NA KOLEJARZY

Prawie milion na żłobek
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Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

Obecnie można w niej podziwiać gatunki roślin 
z  różnych stref klimatycznych. Znajdziemy tu 
m.in. daktylowca, karłatkę niską, sagowce, ba-
nanowca, monsterę dziurawą, jukę czy też waw-
rzyna szlachetnego. W całej palmiarni zobaczyć 
możemy niemal 300 gatunków i odmian roślin.

Gdy za oknem zimno, w  palmiarni rośliny żyją 
i  kwitną. W  ostatnich dniach pięknie zakwitła 
m.in. kapturnica. Dla najbardziej wymagających 
miłośników zieleni mamy tam prawdziwy rary-
tas w  postaci kwitnącego Anthurium schlech-
tendalii, rośliny potocznie nazywanej „ogonem 
bażanta”. Wykorzystywana jest głównie do celów 
medycznych, jako lekarstwo na wiele dolegliwo-
ści, również o właściwościach przeciwnowotwo-
rowych. Nie od dziś wiadomo, że roślinność jest 
nie tylko ukojeniem duszy, ale też ciała. 

Palmiarnia to również miejsce, gdzie często od-
bywają się wydarzenia edukacyjne dla dzieci 
oraz klimatyczne wieczory dla dorosłych. Tylko 
w tym roku dzieci mogły wspólnie z dziadkami 

robić karmniki dla ptaków oraz własnoręcznie 
przygotować kwiaty na dzień kobiet. Z kolei dla 
dorosłych przygotowano romantyczny wieczór 
przy muzyce i  świecach z  okazji Walentynek. 
Niedawno, z  okazji święta kobiet, panie mogły 
spotkać się w pięknie udekorowanej palmiarni na 
recitalu znanej legnickiej aktorki Marzeny Kipiel-
-Sztuki. A to nie koniec atrakcji. W najbliższych 
tygodniach ponownie zaprosimy najmłodszych, 
tym razem do wspólnego budowania „hoteli” dla 
pożytecznych owadów.
Przy okazji wizyty w legnickim rajskim ogrodzie, 
warto również zaglądnąć do przyległego mini 
zoo, gdzie czekają nietypowe rośliny i wiele ga-
tunków ptaków w  wolierach. Wszystkie infor-
macje na bieżąco można śledzić na profilu pal-
miarni na facebooku pod adresem: https://www.
facebook.com/minizoolca/

Zielono na Facebooku
Legniczanie kochają odpoczywać wśród zieleni. Najbardziej cieszą ich spacery po parku 
Miejskim i Lasku Złotoryjskim. Niestety, na wiosnę musimy jeszcze trochę poczekać. Zanim 
jednak trawy i drzewa się zazielenią, a krzewy zakwitną, na odpoczynek i chwile relaksu 
zaprasza zabytkowa palmiarnia. Uroczyste jej otwarcie miało miejsce 120 lat temu  
- 10 grudnia 1898 roku.

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZEZDJĘCIE MIESIĄCA
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LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI

Co warto wiedzieć 

2 750 000 zł2 750 000 zł

www.legnica.eu

 
Legnica 2015

ISBN  978-83-910027-6-6

2019 o Legnickim Budżecie 
Obywatelskim?

312

WNIOSEK

Czym jest Legnicki Budżet Obywatelski?
 

Jest to specjalnie wydzielona część budżetu naszego 

miasta, o przeznaczeniu której decydują mieszkańcy.
 

Co daje udział w Legnickim Budżecie 

Obywatelskim?

Decydujesz o tym, na co zostanie wydana część środków 

inwestycyjnych z budżetu gminy. Masz szansę na realizację 

własnych pomysłów, na zmianę Twojego otoczenia. 

Na realizację jednego zadania można przeznaczyć 

kwotę do 250 000 złotych.
 

Kto może złożyć projekt?

 
Każdy pełnoletni mieszkaniec Legnicy.

2 750 000 zł

 

Teraz jeszcze

WIĘKSZA 
PULA ŚRODKÓW 
na projekty w ramach LBO www.legnica.eu

 
Legnica 2015

ISBN  978-83-910027-6-6

2019

OGŁOSZENIE 

do 26.10. 2018

TECHNICZNA OCENA WNIOSKÓW

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

Głosowanie

KAMPANIA INFORMACYJNA

21.03 - 11.04. 2018

18.04 - 04.06. 2018

WERYFIKACJA 

05.06 - 29.06. 2018

PRZEZ ZESPÓŁ KWALIFIKACJI PROJEKTÓW

01.09 - 30.09. 2018

GŁOSOWANIE

01.10 - 08.10. 2018

LISTY PROJEKTÓW REKOMENDOWNYCH DO REALIZACJI

Jak złożyć projekt?
 

źWejdź na stronę www.lbo.legnica.eu i kliknij przycisk 

generuj wniosek. 

źPodaj dane wnioskodawcy, wpisz tytuł projektu, 

na mapie wybierz działkę, na której ma powstać 

zadanie, numer działki wygeneruje się automatycznie 

(system pozwoli wybrać tylko te działki, na których 

będzie można zrealizować inwestycje).
 

źKrótko opisz projekt - skrócony opis projektu ma 

zachęcić mieszkańców Legnicy, aby oddali głos właśnie 

na Twoje zadanie. Wykorzystamy go w materiałach 

informacyjnych LBO 2019 oraz na naszej stronie 

internetowej.

źNapisz streszczenie projektu i uzasadnij jego realizację.

źOszacuj koszt projektu – pamiętaj masz aż 250 000 zł.

źWygeneruj wniosek, wyślij na adres lbo@legnica.eu 

lub przynieś wraz z załącznikami do Punktu Informacyj-

nego LBO.

źTwój projekt musi uzyskać poparcie 20 pełnoletnich 

mieszkańców obszaru, w którym ma być zrealizowany.

źListę poparcia musisz dostarczyć do punktu 

informacyjnego LBO do 13 kwietnia 2018r. 

do godziny 15.30.

Co dzieje się z naszym projektem 

po jego złożeniu?

Gdy Twój projekt spełni warunki formalne, zaczynamy 

ocenę merytoryczną. Jeżeli będziemy mieli pytania 

dotyczące złożonego wniosku, skontaktujemy 

się z Tobą telefonicznie bądź mailowo. 

Pamiętaj podaj aktualne dane.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości zapraszamy do punktu 

Informacyjnego LBO:

13
KWIECIEŃ

Urząd Miasta Legnica 

Pl. Słowiański 8 pok. nr 2 
tel.76 721 21 77, e-mail: lbo@legnica.eu

www.legnica.eu

 
Legnica 2015

ISBN  978-83-910027-6-6

2019

Rusza VI edycja LEGNICKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

- W  ciągu tych lat obserwujemy, jak 
budżet obywatelski ewoluuje, jak akty-
wizuje i  inspiruje mieszkańców – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski. – Cieszy 
się coraz większą popularnością. Budu-
je też społeczną kreatywność legniczan 
i wzmacnia ich tożsamość. 

Od 21 marca do 11 kwietnia tego roku możemy składać wnioski do VI edycji 
LBO 2019. Inwestycje będą realizowane w 2019 r. W porównaniu  
do poprzednich lat dostaniemy więcej pieniędzy na projekty. 

W porównaniu do lat poprzednich 
na każdy z 11 obszarów miasta 
będzie przypadała kwota o 50 
tys. zł wyższa, czyli 250 tys. To 
pozwoli np. na realizację dwóch 
czy nawet trzech inwestycji na 
danym obszarze. O tydzień też 
wydłuży się termin składania 
wniosków. 
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Rusza VI edycja LEGNICKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 

Legnicki Budżet Obywatelski jest bardzo 
popularny wśród mieszkańców, którzy 
masowo głosują na społeczne projekty. 
I oczywiście - korzystają z placów zabaw, 
siłowni plenerowych, chodników, parkin-
gów, pięknych wnętrz podwórzowych 
i innych inwestycji, które długo będą nam 
wszystkim służyć.
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KULTURA

- Brak oczywistości jest siłą i  magią prac nad-
syłanych na Satyrykon z całego świata. Każdy, 
kto pochyli się nad takim rysunkiem, może in-
terpretować go po swojemu - mówi Magdalena 
Wosik, laureatka ubiegłorocznego Satyrykonu, 
członkini tegorocznego jury.

Zwycięska praca szła „łeb w łeb” w rysunkiem 
„Mme Empatia” Ryszarda Kai. To właśnie em-

patia była tematem przewodnim tej edycji kon-
kursu Satyrykonu. Kaja pokazał empatię prze-
wrotnie: na jego rysunku grubiutka gospodyni 
niesie na tacy upieczonego prosiaka, który ma 
w  pysku jabłko. Kobieta, zapewne w  ramach 
empatii wobec upieczonej świnki, niesie w zę-
bach identyczne jabłko. Praca Ryszarda Kai 
Grand Prix nie otrzymała. Jurorzy przyznali jej 
jednak złoty medal.

Pokonkursowa wystawa Satyrykonu, któ-
ry jest jednym z najważniejszych na świecie 
konkursów satyrycznych dla rysowników, 
grafików, karykaturzystów, fotografików itp., 
zostanie otwarta w czerwcu w Legnicy. Będzie 
jej towarzyszyło kilkudniowe święto satyry. 
 
 (Źródło: ego, LCK)

Grand Prix Satyrykonu dla Zbigniewa Woźniaka
Praca „Nasz kolorowy świat” Zbigniewa Woźniaka zdobyła Grand Prix Satyrykonu 2018.  
Rysunek pokonał 2 tys. 106 prac, nadesłanych na tegoroczny konkurs przez 584 autorów z 54 krajów świata.

Zwycięska praca jest odniesieniem 
do reżimu, braku wolności, 
ograniczeń - w wielu wymiarach. 
Przedstawia mieszkańców 
reżimowego kraju, stojących 
w równych rzędach, identycznie 
ubranych, uczesanych. Guziki, które 
zapinają ich uniformy, zapinają 
jednocześnie ich usta ... Praca jest 
utrzymana w szarych barwach. 
Jedyne kolory - czerwony i zielony 
- są tylko na dwóch guzikach 
wszystkich uniformów.

Zbigniew Woźniak „Nasz kolorowy świat”

Ryszard Kaja „Mme Empatia” Do
ru
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KULTURA

Grand Prix Satyrykonu dla Zbigniewa Woźniaka
Praca „Nasz kolorowy świat” Zbigniewa Woźniaka zdobyła Grand Prix Satyrykonu 2018.  
Rysunek pokonał 2 tys. 106 prac, nadesłanych na tegoroczny konkurs przez 584 autorów z 54 krajów świata. OTO LAUREACI:

Grand Prix Satyrykonu 2018 oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 8.000 
zł – Zbigniew Woźniak (Polska) za 
pracę „Nasz kolorowy świat”

DZIAŁ EMPATIA
I nagroda, złoty medal oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 6.000 zł - 
Ryszard Kaja (Polska) za pracę „Mme 
Empatia”

II nagroda, srebrny medal oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 5.500 
- Doru Axinte (Rumunia) za pracę 
„Common feeling”

III nagroda, brązowy medal oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 5.000 
zł - Andrei Popov (Rosja) za pracę 
„Space”

Dwa równorzędne wyróżnienia po 
4.000 zł: Jarosław Korczak (Polska) 
za  pracę „Empatia 1”, Robert 
Kempisty (Polska) za pracę „Empatia”

DZIAŁ SATYRA I ŻART 
I nagroda, złoty medal oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 6.000 zł - 
Tomasz Broda (Polska) za pracę 
„Polish camp”

II nagroda, srebrny medal oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 5.500 
zł - Leszek Ołdak (Polska) za pracę 
„Portret”

III nagroda, brązowy medal oraz 
nagroda pieniężna w wysokości 5.000 
zł - Jiři Koštýř (Czechy) za pracę 
„Puls”

Dwa równorzędne wyróżnienia po 
4.000: Jerzy Głuszek (Polska) za 
pracę bez tytułu, Nika Jaworowska 
(Polska) za pracę  
„Po ptakach”.

 Andrei Popov „Space”

Jarosław Korczak „Empatia 1” Robert Kempisty „Empatia”

Tomasz Broda „Polish camp”

Leszek Ołdak „Portret”

 Jiři Koštýř „Puls”
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Uczennica I  Liceum Ogólnokształcącego 
Agnieszka Augustynowicz została laureat-
ką miejskiej edycji XXIV Ogólnopolskiego 
Samorządowego Konkursu Nastolatków 
„Ośmiu Wspaniałych”. Agnieszka będzie 
reprezentowała Legnicę w  eliminacjach 
ogólnopolskich w  Warszawie. Organiza-
torami konkursu są Młodzieżowe Centrum 
Kultury i Urząd Miasta.

Do prestiżowego grona legnickich „Ośmiu 
Wspaniałych” trafili w tym roku: Agnieszka 
Augustynowicz z I LO, Jowita Zyga z II LO, 
Małgorzata Łupina z  Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących oraz Robert 
Kunicki z Zespołu Szkół Budowlanych. 
- Poziom był bardzo wyrównany i napraw-
dę trudno było wybrać laureatów – mówi 
Jakub Należny z  jury. – Bo każdy z  tych 
młodych ludzi ma tyle pasji, zaangażowania 
i woli niesienia pomocy innym.

Agnieszka ma 17 lat, jest uczennicą II klasy 
o  profilu przyrodniczym z  edukacją proz-
drowotną w I Liceum Ogólnokształcącym. 
Swoją przyszłość wiąże z medycyną. Intere-
suje się muzyką. Uwielbia pomagać innym. 

- Jakie są twoje mocne strony?
- Mam umiejętności organizacyjne. Łatwo na-
wiązuję kontakty. Potrafię koordynować wiele 
zadań jednocześnie i radzić sobie ze stresem. 

- Przygodę z wolontariatem zaczęłaś …  
- W  szkle podstawowej należałam do koła 
Caritas. Potem byłam wolontariuszką II 
Biegu Mikołajkowego klubu Feniks Legnica. 
W ostatnich latach uczestniczyłam w orga-
nizowaniu i planowaniu tej imprezy. Byłam 
też kwatermistrzem Pieszej Pielgrzymki 
Legnickiej na Jasną Górę i  wolontariuszką 
podczas Światowych Dni Młodzieży. Włą-
czyłam się w  akcję „Szlachetna Paczka”. 
W  minionym roku koordynowałam ponad 
setkę wolontariuszy podczas Biegu Bitwy 
pod Legnicą z  1241 r. To chyba mój naj-
większy sukces.

- Warto się poświęcać?
- Mimo młodego wieku dostałam szan-
sę zdobywania doświadczeń. A  co ważne, 
mogę to robić bezinteresownie. Uwielbiam 
pomagać. A  uśmiech tych, którym poma-
gam, to bezcenne „dziękuję”. Czy warto to 
robić? Warto! 

MŁODZI

Grand Prix: Ines Issel Burzyńska
Grupa młodsza: I miejsce ex aequo: Roksana Goplańska, Dana-Mariya Bilichenko, II miejsce: 
Gaja Wilewska, III miejsce: Inga Wawrzynkowska, IV miejsce ex aequo: Pavla Bedrichova, 
Julia Charmuszko, Kaya Kotarska
Grupa starsza: I miejsce: Maria Belica, II miejsce: Angelika Malerczyk, III miejsce ex aequo: 
Olivia Bujnowicz, Terezia Hledikova
Wyróżnienia I stopnia: Liliana Dulanska, Michał Orlik, Semen Słobodianiuk, Mieszko Zabłocki
Wyróżnienia II stopnia: Justyna Marczak, Anna Budel

JEDYNI TACY WSPANIALI 

Niesamowicie wysoki poziom. Świet-
na organizacja Centrum Edukacji Arty-
stycznej w Warszawie i Zespołu Szkół 
Muzycznych w  Legnicy. Wspaniała 
muzyka w wykonaniu młodych wirtu-
ozów i uczta dla melomanów. 
W Sali Królewskiej (9 marca) poznali-
śmy zwycięzców XVI Międzynarodo-
wego Konkursu Skrzypcowego „Mło-
dy Paganini”. Grand Prix zdobyła Ines 
Issel Burzyńska, Polka na stałe miesz-
kająca w Hiszpanii. 
- Poziom konkursu był bardzo wyso-
ki i wyrównany– mówi prof. Wiesław 
Kwaśny, przewodniczący jury.- Zorga-
nizowanie takiego konkursu to wielkie 
przedsięwzięcie. Ma on doskonałą re-
nomę, nie tylko w Polsce.   
Legnicki konkurs „Młody Paganini” od 
lat uznawany jest za jedną z  najważ-
niejszych imprez tego typu w kraju i za 
granicami. Na zwycięzców, oprócz na-
gród, zawsze czeka prestiż, wspoma-
gający dalszą karierę. W  tegorocznej 
edycji wystąpiło 32 młodych wirtu-
ozów.

   Jak te skrzypce grały …
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Ponad 200 zawodniczek i zawodników rywalizowało 
w  szóstej edycji Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
Tropem Wilczym. W  kategorii open (na dystansie 
1963 metrów) najszybsi byli: Katarzyna Wyżkiewicz 
i  Krzysztof Pałkiewicz, a  na 5 km – Rafał Bardiński 
i Ewa Krojcig.
Zawody odbyły się 
w parku Miejskim. Zor-
ganizował je legnicki 
Ośrodek Sportu i  Re-
kreacji. Biegacze rywa-
lizowali na dystansach: 
200, 300, 600 i 800 m 
oraz na 1963 m i 5 km.
Nagrody wręczali prezy-
dent Tadeusz Krzakow-
ski oraz jego zastępca 
Krzysztof Duszkiewicz.

SPORT

Zawodnicy Miedzi Legnica wywalczyli złoty medal podczas I Druży-
nowych Mistrzostw Polski w Szachach Szybkich. Na zawodach, roze-
granych z Zgierzu, wystąpiły 42 ekipy, które zmagały się na dystansie 
9 rund.
- Nasza drużyna była rozstawiona z piątym numerem i nie należała do 
faworytów rozgrywek. Jednak dzięki doskonałej postawie sprawiliśmy 
ogromną niespodziankę, zdobywając tytuł Mistrzów Polski – mówi dy-
rektor klubu Piotr Kowalak.
Legniczanie wygrali siedem meczów, jeden zremisowali i  jeden 
przegrali. Punkty zdobywali: Aleksander Miśta - 4,5 pkt, Robert 
Kempiński - 7,5 pkt, Marcin Sieciechowicz - 8 pkt i Anna Kary-
kowska - 4,5 pkt.
Debiutująca w  drużynie seniorów Anna Karykowska (17 lat) 
spisała się bardzo dobrze w walce z doświadczonymi zawodnicz-
kami. W  ważnym meczu z  Wieżą Pęgów pokonała wielokrotną 
reprezentantkę Polski na olimpiadach - arcymistrzynię Joannę 
Majdan Gajewską.

Zawodnicy Legnickiego Klubu Taekwon-do wywalczyli 10 
medali na turnieju Pucharu Polski Seniorów i Juniorów My-
kanów 2018. W zawodach uczestniczyło 283 zawodniczek 
i zawodników. 

Medale dla LKT Legnica wywalczyli: złote: Magdalena Kisiel i Wio-
letta Hanisch, srebrne: Maciej Żuki i Kamila Kolanowska, brązo-
we: Marcjan Pluta, Paweł Woźniak, Wiktoria Miądzel i Wiwianna 
Czechowska. 
Puchar Polski w kategorii seniorów stanowił pierwszą kwalifika-
cję do tegorocznych XXXII Mistrzostw Polski Seniorów Kłobuck 
2018, natomiast w kategorii juniorów - pierwszą z dwóch elimi-
nacji do Reprezentacji Polski na XXXIII Mistrzostwa Europy Mari-
bor 2018.

Młodzi pływacy legnickiego klu-
bu Wankan wywalczyli 16 medali, 
w  tym pięć złotych, na zawodach 
w Zielonej Górze. Nasza zawodnicz-
ka Anna Kulas trzykrotnie wygra-
ła swoje konkurencje i  ustanowiła 
cztery rekordy życiowe. Dzięki tym 
osiągnięciom została najlepszą za-
wodniczką w roczniku 2007.
W turnieju rywalizowało 229 pływa-
ków z 19 klubów. Legnicki Wankan 
reprezentowała 11–osobowa ekipa 
młodych pływaków. Pierwsze miej-
sca zajęli: doskonała Anna Kulas, 
Bartosz Sarowski i Filip Szymkowicz. 
Drugie: Borys Kaszubowski, Adam 
Parszeniew, Bartosz Sarowski (dwu-

krotnie) i  Oliwia Wiesiołek. Trzecie: 
Maja Matuszewska (dwukrotnie), 
Adam Parszeniew, Jakub Skowron, 
Filip Szymkowicz, Konrad Bednar-
czuk i Dominika Chmielowiec. 

Legniccy szachiści 
mistrzami kraju

Świetne występy  
młodych pływaków

Deszcz medali 
taekwondoków 
w Pucharze Polski

Biegnąc, uczcili pamięć 
Żołnierzy Wyklętych

Czołówka zawodów: 1. KSz Miedź Legnica - 15.0 pkt, 2. Votum 
SA Polonia Wrocław - 14.0, Wieża Pęgów - 13.0, 3. KSz Stilon 
Gorzów Wlkp. - 13.0, 4. Wasko Hetman GKS Katowice I - 13.0.
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SAMORZĄD

Decyzje  
WAŻNE DLA MIASTA

Jednogłośnie przyjęto prezydencki projekt 
dotyczący założenia od 1 września br. dwóch 
nowych przedszkoli publicznych: nr 11 przy 
ul. Krzemienieckiej 1 i nr 12 przy ul. Plutona 
13. Powstanie w nich 200 nowych miejsc dla 
dzieci, a  ilość miejskich przedszkoli zwiększy 
się z 15 do 17. 
Obiekt przy ul. Krzemienieckiej był filią Szkoły 
Podstawowej nr 9, mieścił też filię biblioteki pu-
blicznej. Koszt jego remontu i  adaptacji to ok. 
3 mln zł; poza przedszkolem znajdzie się tam 
też nowy publiczny żłobek z ponad 50 nowymi 
miejscami. Przedszkole miejskie przy ul. Plutona 
od 1 września zastąpi działające tam wcześniej 
prywatne przedszkole Słoneczko.
Zaakceptowana została uchwała, która m.in. ze-
zwala na hodowlę w Legnicy miodnych pszczół 
i określa jej warunki. W Legnicy wolno będzie ho-
dować pszczoły łagodne, z obniżoną agresywno-
ścią wobec otoczenia i niską rojliwością. Pasieka 
może być usytuowana w odległości nie mniejszej, 
niż 10 metrów od granicy nieruchomości albo 
uczęszczanej drogi publicznej. Odległość pasieki 
od szkół, przychodni, domów opieki i podobnych 
obiektów użyteczności publicznej nie może być 
mniejsza, niż 150 m, ale nie dotyczy to małych 
pasiek do 10 uli. Wyloty uli stawianych na da-
chach budynków muszą zachować odległość nie 
mniejszą, niż 10 metrów od okien. 
Dokonana została zmiana budżetu miasta na rok 
bieżący. Dochody i wydatki powiększą się o bli-
sko 1 mln 330 tys. zł. Wpływy pochodzą m.in. 
z dotacji Fundacji KGHM Polska Miedź (50 tys. 
zł) na kontynuację programu Legniczanie dają 
mata, ostatniej transzy refundacji części kosztów 
przebudowy ul. Jaworzyńskiej (ponad 338 tys. 
zł) i środków unijnych na wyposażenie pracow-
ni specjalistycznych w szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych (ok. 477 tys. zł). 

Dzięki zmianom o 100 tys. zł zwięk-
szą się nakłady na rozbudowę systemu 
dynamicznej informacji przystankowej 

(DIP-y). Obiekt kina Ognisko będzie miał 
opracowany program funkcjonalno-użyt-

kowy za 150 tys. zł. W parku Miejskim 
powstanie kolejna woliera dla ptaków za 
18 tys. zł, a na zakup drzew do nasadzeń 

kompensacyjnych przeznacza się 81,6 
tys. zł. Kwota 313,6 tys. złotych trafi na 

zwiększenie środków niezbędnych do 
utrzymania nowego żłobka  

przy ul. Krzemienieckiej. 

W tym roku w dyspozycji prezydenta Legnicy 
znajdzie się wyższa, niż w  latach wcześniej-
szych, kwota ok. 2 mln 722 tys. zł, pochodzą-

cych z  PFRON, które będą przeznaczone na 
rehabilitację zawodową i społeczną niepełno-
sprawnych legniczan.
Rada Miejska przyjęła uchwałę dotyczącą 
usunięcia z  placu Słowiańskiego pomnika 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Prace z  tym 
związane mają zakończyć się w marcu br. Do 
chwili znalezienia odpowiedniego miejsca 
umieszczenia pomnika, będzie on zdepono-
wany w magazynie LPGK. 
Przyjęta została też uchwała o darowiźnie na 
rzecz Skarbu Państwa obiektów byłego Ze-
społu Szkół Przemysłu Spożywczego. Otwiera 
to drogę do powstania tam legnickiej jednost-
ki Wojsk Obrony Terytorialnej. 
Rada Miejska, zgodnie z wnioskiem jej Komi-
sji Rewizyjnej, uznała za nieuzasadnioną skar-
gę osoby indywidualnej na działalność dyrek-
tora Pogotowia Opiekuńczego w Legnicy.

Z prac Rady Miejskiej Legnicy

Ponad 20 uchwał przyjęła na sesji (26 lutego) Rada Miejska Legnicy. Dotyczyły m.in. wspierania i nagradzania dzieci i młodzieży za 
ich osiągnięcia, założenia dwóch nowych przedszkoli, zgody na pasieki w mieście, zmian budżetu na 2018 rok, większych nakładów 
na potrzeby osób niepełnosprawnych, usunięcia pomnika z placu Słowiańskiego i przekazania Skarbowi Państwa obiektów byłego 
„spożywczaka”.
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Manifestacje z  1968 r., przypadające w  Le-
gnicy na 15-17 marca, zapisały się w dziejach 
miasta jako jeden z najburzliwszych okresów 
jego powojennej historii. Kilkudniowe protesty 
uliczne były drugim, po wydarzeniach z paź-
dziernika 1956 r., „dużym” zrywem ludności 
miasta przeciwko władzy PRL. Skala legnic-
kich demonstracji była tak duża, iż w pewnym 
momencie przyćmiły one nawet to, co działo 
się równolegle we Wrocławiu.

Nadkaczawskie preludium
Informacje o  wydarzeniach marcowych, do-
cierały do Legnicy różnymi kanałami. Te ofi-
cjalne, jak prasa codzienna, radio i  telewizja, 
regularnie podawały wieści z kraju. Jednakże 
przedstawiany w nich obraz ówczesnych wy-
darzeń, był starannie wyreżyserowany przez 
komunistyczną propagandę. Podobnie rzecz 

miała się na zebraniach lokalnych komórek 
partyjnych, gdzie głoszono, że za wydarzenia-
mi z Warszawy stoją wrogie siły międzynaro-
dowe. Istniała także inna, nieoficjalna droga 
przekazu informacji. Byli nią tzw. emisariusze, 
czyli studenci, a najczęściej absolwenci legnic-
kich szkół średnich. Przyjeżdżając do miasta, 
przekazywali informacje i materiały dotyczące 
sytuacji w  kraju. Po legnickich szkołach za-

częły krążyły ulotki, a na mieście pojawiły się 
pierwsze transparenty i napisy nawołujące do 
protestów. 
Rozwój wydarzeń w  kraju uważnie śledziły 
także lokalne władze. Już wówczas nastąpiły 
pierwsze reakcje z  ich strony. W  zakładach 
pracy zostały ustanowione specjalne dyżury. 
Wprowadzono tymczasowy zakaz sprzedaży 
mocniejszych alkoholi takich, jak wino i wód-
ka. Wiele uwagi przywiązywano do sytuacji 
w  szkołach. Legniccy nauczyciele, kierowani 
poleceniami z góry, starali się wyjaśnić swoim 
podopiecznym „(…) o co studentom właściwie 
chodzi”. 14 III 1968 r. we wszystkich szkołach 
odbyły się zebrania, w czasie których potępio-
no wydarzenia mające miejsce w Warszawie.

Piątek
Wieści o  planowanym na popołudnie 15 
marca wiecu, krążyły już po całym mieście. 
Pojawiały się coraz liczniejsze plakaty i afisze – 
jeden z nich brzmiał: „Precz z kliką Gomułka 
Cyrankiewicz”. Na budynku Technikum Sa-
mochodowego nieznany sprawca namalował 
napis: „Warszawa walczy, a ty?”.
W godzinach popołudniowych na placu Wil-
sona zaczęli gromadzić się ludzie - głównie 
młodzież w wieku szkolnym. Gdzieś około go-
dziny 18.00 uformował się pochód, który ulicą 
Witelona, ruszył w stronę placu Słowiańskie-
go. Na jego czele niesiono transparent z napi-
sem „popieramy studentów warszawskich”. 
Na placu Słowiańskim protestujący skierowali 
swój wzrok w  stronę Ratusza, jednak o  tej 
godzinie, gmach był zamknięty, a sam urząd 
nieczynny. Postanowiono zatem udać się pod 
Zamek Piastowski, siedzibę Studium Nauczy-
cielskiego. Żywiono nadzieje, że słuchacze 
z  internatu SN przyłączą się do protestu. Ci 

jednak tego nie uczynili. 
Równocześnie funkcjonariusze MO zagrodzili 
protestującym drogę na dziedziniec zamkowy. 
Tam wielokrotnie wezwano zgromadzonych 
do rozejścia się. W  międzyczasie, na miej-
scu pojawiły się oddziały Milicji Robotniczej, 
powołanej głównie z  członków załogi Huty 
Miedzi w Legnicy. Wobec tego, że na kolejne 
wezwanie do rozejścia odpowiedziano kamie-
niami, rozpoczęto akcję pacyfikacji. Hutnicy, 
ramię w ramię z MO i ORMO, przystąpili do 
rozpędzania zgromadzenia. Pod zamkiem do-
szło do regularnej walki z  manifestującymi. 
W stronę funkcjonariuszy poleciały kamienie 
i cegły. Protestujący zostali jednak dosyć szyb-
ko rozproszeni. Działania służb charakteryzo-
wała wyjątkowa brutalność – bito każdego, 
kto znalazł się w zasięgu milicyjnej pałki.
Na placu Wilsona doszło niebawem do za-
wiązania się kolejnej demonstracji. Tam też 
do akcji wkroczyły oddziały MO i ORMO. Po 
raz kolejny doszło do pałowania ludzi. Zgro-
madzonych tam manifestantów dosyć szyb-
ko rozpędzono. Jak podawano, już o godzinie 
20.00 w mieście miał panować spokój. Łącz-
nie aresztowano tego dnia około dwudziestu 
osób.

Sobota
Rankiem 16 marca, do Legnicy skierowano 
posiłki ze Słupska - pięćdziesięciu funkcjo-
nariuszy z  tamtejszej Szkoły Podoficerskiej 
Milicji Obywatelskiej. Jednocześnie do miasta 
wróciło dwudziestu milicjantów wysłanych 
wcześniej do Wrocławia. Komendant Woje-
wódzki MO we Wrocławiu, pozostawał w sta-
łym kontakcie z  centralą w  Warszawie i  na 
bieżąco informował o sytuacji we Wrocławiu 
i w Legnicy. Z drugiej strony, informacje o ko-

HISTORIA

MARZEC 1968

Marzec 1968 r. oraz będąca jego następstwem kampania antyżydowska wstrząsnęły całym krajem. Warto pamiętać, że również 
Legnica zaznaczyła swoją obecność na mapie ówczesnych protestów. Przez znawców tej tematyki została okrzyknięta mianem 
„centrum masowych protestów ulicznych na Dolnym Śląsku”. O trzech marcowych dniach, które przed 50 laty wstrząsnęły Legnicą, 
pisze historyk miasta z Uniwersytetu Wrocławskiego, Marek Żak. 

LEGNICA CENTRUM MASOWYCH PROTESTÓW ULICZNYCH
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lejnej manifestacji obiegły już całe miasto. Zo-
stały odnotowane liczne ulotki nawołujące do 
udziału w  wiecu. Jego początek zaplanowano 
na godzinę 17.00. 
Pierwsi manifestanci pojawili się na placu Wil-
sona około godziny 16.00. Większość z  nich 
stanowiła młodzież w wieku od 12 do 18 lat. 
Nastroje wśród niektórych uczniów były wręcz 
bojowe. Na znajdującym się wówczas w  cen-
tralnej części placu drogowskazie, zawieszony 
został duży transparent z napisem „Prasa kła-
mie”. Z  okolicznych balkonów rozrzucone zo-
stały ulotki. Pojawili się ludzie z biało-czerwo-
nymi flagami. Około godziny 18.00 na placu 
znajdowało się już około trzech lub nawet czte-
rech tysięcy osób. Milicja wzywała zgromadzo-
nych do rozejścia się - bezskutecznie. Sytuacja 
robiła się jednak coraz bardziej napięta.
Do akcji wkroczył 120-osobowy oddział MO. 
Broniący się ludzie odpowiedzieli kamieniami, 
butelkami, słoikami, czy nawet żelaznymi prę-

tami. Z okien pobliskich domów, rzucano w mi-
licjantów, czym popadnie (np. cegły, doniczki). 
W  niektórych miejscach doszło do budowy 
barykad z  kubłów na śmieci. Demonstrujący 
nie mieli szans w starciu z milicyjnymi pałkami. 
Dosyć szybko zostali rozbici. Jednakże cały czas 

dochodziło do pomniejszych 
walk z  milicją w  innych rejo-
nach miasta. To nie trwało dłu-
go. O godzinie 20.00 komenda 
MO w Legnicy poinformowała 
o opanowaniu sytuacji w mie-
ście. W  wyniku interwencji 
służb zatrzymane zostały trzy 
osoby (w tym jedna kobieta).

Niedziela
Kolejny dzień oznaczał dla 
miasta kolejną manifestację. 
Do zapowiadanego na godzi-
nę 10.00 zgromadzenia na 
placu Wilsona faktycznie do-
szło, jednakże jego skala była 
niewielka. Na placu zebrało się 
kilka małych grup młodzieży, 
które wznosiły „wrogie” okrzy-
ki oraz rozdawały przechodniom ulotki. Jednym 
z  haseł na nich umieszczonych było „precz 
z Moczarem i Gomułką”. Do akcji wkroczyli mi-
licyjni tajniacy, którzy rozpoczęli legitymowanie 
zebranych. Zgromadzeniu przewodniczyć miał 
niespełna osiemnastoletni Zdzisław Łuczkie-
wicz. Jak odnotowano w jednym z milicyjnych 
szyfrogramów, w  czasie legitymowania miał 
uderzyć funkcjonariusza MO. Po zatrzymaniu 
„prowodyra” zgromadzeni ludzie opuścili plac.
Wszystko wskazuje na to, że lokalne władze nie 
spodziewały się dalszym rozruchów na ulicach 
miasta. Ten brak czujności pozwolił na powsta-
nie kolejnego zgromadzenia, które około godzi-
ny 19.00 zablokowało ruch samochodowy na 
placu Wilsona. Równocześnie doszło do kilku 
aktów wandalizmu. Aktywny udział w  ma-
nifestacjach miało brać około czterystu osób. 
Oprócz tego znalazła się tam też pokaźna grupa 
gapiów. Manifestantów dosyć szybko rozpę-
dzono. Około godziny 21.00 w  mieście miał 
zapanować spokój.
W  wyniku działań służb zatrzymano ponad 
sto osób. Rejestracja zatrzymanych trwała 
do późnych godzin nocnych. Aresztowanych 
było tak dużo, że część z nich została przewie-
ziona do aresztów w  sąsiednich powiatach. 
Łącznie, przekazano tam kilkadziesiąt osób. 
Osoby niepełnoletnie zostały oddane w ręce 
rodziców, z którymi odbyto rozmowy ostrze-
gawcze.
Tak zdecydowane działania podjęte wobec 
protestujących, miały zapobiec kolejnym 
próbom zorganizowania manifestacji. Zamie-
rzony efekt udało się władzom osiągnąć, bo 
do kolejnych protestów na ulicach miasta już 
nie doszło. Ludność miasta jeszcze przez wiele 
dni była pod wrażeniem brutalności milicji.

Zaczęło się od „Dziadów”
Choć to, co wydarzyło się w Polsce w 1968 r., 
należy utożsamiać z walką polityczną na naj-
wyższych szczeblach władz państwa, to bez-
pośrednią przyczyną wybuchu demonstracji 
w Warszawie (30 stycznia 1968 r.), było zdjęcie 
przez cenzurę spektaklu „Dziady” w reżyserii 
Kazimierza Dejmka. Zaprotestowało liczne 
grono warszawskich studentów, którzy wyszli 
na ulice, aby wyrazić swój sprzeciw wobec 
cenzury. Doszło do starć z  milicją, w  czasie 
których aresztowano kilkudziesięciu mani-
festantów. Z  Uniwersytetu Warszawskiego 
relegowano dwóch studentów. Stało się to po-
wodem do podjęcia kolejnych protestów, które 
niebawem przeniosły się na cały kraj.
 Marek Żak

Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” przy 
współpracy z Urzędem Miasta, Muzeum 
Miedzi, Legnickim Centrum Kultury 
i legnickim oddziałem Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce 
jest organizatorem konferencji naukowej 
„Wydarzenia Marca ’68 – przyczyny 
i następstwa” (22 marca, Sala Maneżowa). 
Konferencję objął patronatem prezydent 
Legnicy Tadeusz Krzakowski.
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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.

ZMIEŃ OGRZEWANIE 
NA EKOLOGICZNE,  
DOSTANIESZ DOTACJĘ

PRZEJRZYSTOŚĆ MIEJSKICH WYDATKÓW I ZAWIERANYCH UMÓW

Chcesz mieć czystsze powietrze? Czysty dom? Mniej 
obowiązków? Zmień swój stary piec na nowy, ekologiczny. 
Korzyści jest wiele. Złóż wniosek o dotację na ten cel.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ 
PRZEWIDZIANYCH DO 
DOFINANSOWANIA
Trwała zmiana systemu ogrzewania opartego 
na paliwie stałym lub biomasie na przyjazne 
środowisku źródła ciepła tj.: kotły gazowe, 
kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane 
prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe 
lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 
303-5:2012), podłączenie budynków do sieci 
ciepłowniczej, OZE - pompy ciepła, kolektory 
słoneczne, panele fotowoltaiczne - służące za-
sileniu źródła. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI
Dotacja będzie przydzielana w  wsokości do 
50 proc. poniesionych od 1 stycznia 2017 
r. kosztów kwalifikowanych, związanych ze 
zmianą systemu ogrzewania w  jednym loka-
lu mieszkalnym lub nieruchomości o charak-

terze mieszkalnym na terenie Legnicy, przy 
czym ustala się górne limity wysokości dotacji 
do:
• dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł; 
•  dla mieszkania w bloku wielorodzinnym  

- 7.000,00 zł; 
•  w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło 

budynek wielorodzinny limit dotacji dla 
takiej instalacji określony będzie w oparciu 
o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako 
iloczyn tej liczby i kwoty 4.000,00 zł.

 
Środki finansowe przeznaczone na udziela-
nie dotacji pochodzić będą z budżetu Legnicy 
i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu, w  ramach programu priorytetowego 
pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze 
województwa dolnośląskiego i  obejmują 
zadania zrealizowane od 1 stycznia 2017 r. 

Zakończono już przyjmowanie wniosków na 
inwestycje wykonane przed 1 stycznia 2017 r.

TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA 
WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI
Podstawą przyznania dotacji jest złożenie 
wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik 
nr 1 do Regulaminu i dostępny jest na stronie 
Urzędu Miasta Legnica oraz w Wydziale Śro-
dowiska i  Gospodarowania Odpadami Urzę-
du Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, pok. 302.

Informacje dotyczące zasad udzielania dota-
cji można uzyskać też telefonicznie pod nu-
merem 76/72 12 347.
Zasady są określone w Uchwale nr XLII/447/18 
Rady Miejskiej Legnicy z  29 stycznia 2018 r. 
w  sprawie ustalenia regulaminu określające-
go zasady udzielania dotacji celowej z budżetu 
miasta Legnicy.

Chcesz wiedzieć, na co wydawane są Twoje po-
datki, ile kosztuje miasto, jakie umowy i z kim 
są zawierane? To wszystko, w ramach polityki 
przejrzystości miejskich wydatków, jest w pro-
sty sposób do sprawdzenia
 
Niebawem ukaże się wydawnictwo, z którego 
mieszkańcy dowiedzą się, jakie kwoty i na ja-
kie cele były wydawane z budżetu w 2017 r. 

W poprzednich dwóch latach prezentowane 
były miejskie wydatki („Ile kosztuje miasto?”) 
w broszurach i miesięczniku „Legnica.eu”.
Z kolei dzięki aplikacji zamieszczonej na www.
legnica.eu, możemy w prosty sposób spraw-
dzić, jak przyczyniamy się do rozwoju naszego 
miasta, płacąc w Legnicy podatki. Dowiemy 
się też, jaka część z naszych podatków prze-
znaczanych jest np. na oświatę, inwestycje, 

pomoc społeczną, transport czy administrację. 
Prezentacja dostępna jest na stronie legnica.
nacoidamojepieniadze.pl. 

Możemy też sprawdzić w rejestrze umów, z kim 
one zostały zawarte, na jaką kwotę itp. W reje-
strze zamieszczone są umowy od 2014 r. Znaj-
dziemy je pod adresem: http://um.bip.legnica.
eu/uml/urzad-miasta/rejestry-ewidencje- 
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