NR 08 (51)/2017 WRZESIEŃ

gazeta bezpłatna

EDUKACJA
PO NOWEMU

SUKCESY LEGNICKICH
KOLEJARZY

NOWOCZESNOŚĆ
W DOBRYM STYLU

DRUGA MŁODOŚĆ
RATUSZA

>> str. 4

>> str. 5

>> str. 6

>> str. 10-14

2

www.legnica.eu

Dobrze się żyje w Legnicy 

str. 3

Edukacja po nowemu

str. 4

Sukcesy legnickich kolejarzy

str. 5

Nowoczesność w dobrym stylu

str. 6

Pumptrack gotowy

str. 7

I liga nasza

str. 7

Lepiej się jeździ na Koperniku

str. 8

Dotacja na Iwaszkiewicza

str. 8

Ulice do przebudowy

str. 8

20 tysięcy fanów

str. 9

Druga młodość Ratusza

str. 10-14

Czas na Wasze głosy w LBO

str. 15

Piwnie, smacznie, tanecznie

str. 16-17

Wielkie Imieniny

str. 16-17

Legniczanie robią kulturę

str. 16-17

Śniadania na trawie

str. 18

Super Seniorki

str. 18

Skuteczny system ostrzegania

str. 19

Nasz Najlepszy

str. 20

SUKCES MŁODYCH
MISTRZÓW
Drużyna juniorów młodszych MSPR Siódemka Miedź Legnica zdobyła
tytuł Wicemistrza Polski podczas turnieju w Świdnicy, gdzie gospodarzom – mistrzowi kraju - uległa dopiero w rzutach karnych.
Za ten sukces młodym mistrzom podziękowała podczas spotkania w Ratuszu (7 września) zastępca prezydenta Legnicy
Dorota Purgal, wręczając szczypiornistom ufundowany przez
prezydenta miasta puchar.
Drużynę stanowią uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących, II LO i Zespołu Szkół Samochodowych.
Wielu z nich z powodzeniem łączy naukę ze sportem. Młodych
mistrzów trenuje były zawodnik MSPR Siódemka Tomasz Góreczny. Czterech zawodników powołano do kadry Polski Juniorów Młodszych, a trzech - do kadry Dolnego Śląska.

KAPSUŁA CZASU

NA WIEŻĘ ŚW. PIOTRA
Marszałek województwa Cezary
Przybylski, wicemarszałek Tadeusza Samborski i prezydent Tadeusz
Krzakowski na dziedzińcu Zamku Piastowskiego zaprezentowali
(31 sierpnia) nową kapsułę czasu.
Zwieńczy ona wieżę św. Piotra,
a prace montażowe właśnie dobiegają końca.
Wykonana z miedzi kula, zainstalowana na iglicy, zastąpi zniszczony
przez silny wiatr wiosną tego roku
historyczny już blaszany pojemnik.
- Bardzo mnie cieszy legnicka dbałość o dobra historyczne – pod-

Nowe chodniki na Zosinku
Zakończyła się przebudowa chodników przy ul. Torowej i Batorego
(nr 19-27 oraz 22-32) na osiedlu
Zosinek. Inwestycja, obejmująca
trzy chodnik, zrealizowana jest
w ramach LBO 2017.
Zadanie obejmowało rozbiórkę
zniszczonej nawierzchni chodników i obrzeży betonowych oraz
ułożenie nowych, budowę chodników z kostki brukowej, a ponadto
- montaż słupków blokujących,
regulację włazów i studzienek oraz
urządzenie trawników.
Przypomnijmy, że w ubiegłorocznej edycji LBO na Zosinku zbudowano zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz chodnik
przy ul. Torowej.
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kreślał Marszałek Przybylski. – Ta
miedziana kapsuła, wypełniona
współczesnym depozytem legnickich i dolnośląskich dokumentów
oraz pamiątek, stanowi symboliczne nawiązanie do miasta i Zagłębia
Miedziowego.
- Jesteśmy dumni, że Zamek Piastowski żyje, że działają tu różne
instytucje i odbywa się wiele imprez
– mówił prezydent Krzakowski. –
Zamek to wielkie dobro kulturowe,
pierwsza na ziemiach polskich murowana, warowna rezydencja książęca.

Zdjęcia:
archiwum fotograficzne UM
Druk: Drukarnia JAKS
ul. Bogedaina 8 • 50-514 Wrocław
Magazyn Miejski „Legnica.eu”
dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.legnica.eu.

TYTUŁEM WSTĘPU

AKTYWNIE
I KREATYWNIE
To było mega aktywne lato. Jak większość
Państwa, część wakacji spędziłam w Legnicy.
I nie żałuję. Nie było weekendu bez atrakcji
w plenerze. Spotykaliśmy się z Państwem
w parku Miejskim, na rowerowych ścieżkach,
w sercu miasta i osiedlowych skwerach.
Dziękujemy za to, że byli Państwo z nami!
Koniec lata nie zamyka dla nas plenerów.
Jesień to przecież maraton sportowych

imprez – biegowych i innych. Szlifujemy
formę. Ale także i zimą nie damy Wam
odpocząć. Już szykujemy ciepłe ubrania na
długie, zimowe spotkania.
Pamiętajmy koniecznie, że jesień to pora
cyklicznych spotkań kobiet. Planujemy, by do
końca roku odbyły się jeszcze przynajmniej
dwa takie meetingi. Nie zapominajmy też
o jesieni footbolowej – nasi grają teraz

Ewa Szczecińska-Zielińska

dyrektor Wydziału Promocji
i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Legnicy

tak, że aż chce się siedzieć na trybunie.
O postępach drużyny Miedzi Legnica można
przeczytać w wywiadzie z Januszem Kudybą
(str. 7). Z kolei dla leniwców-kinomanów coś
szczególnego – wkrótce kinowa premiera
filmu „Najlepszy”, kręconego w naszej
Legnicy. Mamy dużo energii. A Państwa
głowy też pełne pomysłów? Podzielcie się
nimi – pr@legnica.eu.

DOBRZE SIĘ ŻYJE w Legnicy
Legniczanie są zadowoleni ze swego miasta. Z badań i raportu pt. Bezpieczne i otwarte miasta, opracowanego przez Fundację
im. Roberta Schumana oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce wynika, że zadowolenie to wyraża aż 71 proc. mieszkańców.

Badaniami objęto 66 największych
polskich miast. Na czele rankingu
znalazł się Sopot z zadowoleniem
95-procentowym. Legniczanie wyprzedzają w tym zestawieniu takie
miasta, jak: Kraków (70 proc.), Białystok, Warszawa, Wrocław (po 68
proc.) czy Olsztyn (67). Ostatnia
pozycja przypadła Wałbrzychowi,
w którym zadowolenie mieszkańców wyniosło 24 proc.
Legniczanie korzystnie wyróżniają
się na tle kraju również pod względem kapitału społecznego. 27 proc.
mieszkańców deklaruje, że można
i trzeba ufać innym ludziom. W tym
zestawieniu zajmujemy czwarte
miejsce w Polsce, po Ostrołęce (40
proc.), Tychach (35) i Koszalinie
(29), a przed m.in.: Sopotem, Krakowem, Warszawą i Wrocławiem.

- Takie oceny bardzo mnie
cieszą – mówi prezydent
Tadeusz Krzakowski. - To efekty
naszych wieloletnich działań,
polityki dialogu społecznego
opartego na wzajemnym
zaufaniu i przyjaznym
traktowaniu ludzkich
potrzeb. To także mocno
już ugruntowane poczucie
obywatelskiej podmiotowości
i odpowiedzialności legniczan
za realne, korzystne zmiany
w mieście, realizowane
wspólnie przez takie projekty,
jak np. Legnicki Budżet
Obywatelski.

www.legnica.eu
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EDUKACJA PO NOWEMU
Miejska inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się 4 września w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Przybyły delegacje
i poczty sztandarowe kilkudziesięciu legnickich placówek oświatowych, uczniowie, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice.
Uczestniczyli m.in.: senator Dorota Czudowska, poseł Ewa Szymańska, prezydent Tadeusz Krzakowski, przewodniczący Rady
Miejskiej Wacław Szetelnicki, radni oraz reprezentanci wyższych uczelni, środowisk kombatanckich, organizacji i stowarzyszeń.

- Ufam, że jesteście wypoczęci, pełni sił i wigoru – zwrócił się do uczniów i nauczycieli
prezydent Tadeusz Krzakowski. – Jesteśmy
dobrze przygotowani do tegorocznego kształcenia i sprawnej organizacji nauczania w zupełnie nowych realiach systemu oświaty.
Przygotowaliśmy to najlepiej, jak potrafiliśmy,
najbardziej efektywnie. Kierowała nami troska o stworzenie przyjaznych warunków do
pracy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Było
naszym celem, by na zmianach nie ucierpiała żadna z tych grup. Jednocześnie będziemy
skutecznie wpierać uczniów, nauczycieli i rodziców w ich adaptacji do nowych warunków.
Dysponujemy coraz nowocześniejszą bazą
naukowo-dydaktyczną. Mamy doskonale wykształconych nauczycieli. Razem stwarzamy
uczniom szanse na ich wszechstronny rozwój
– podkreślił prezydent.
Jak co roku, uczniowie wszystkich poziomów
szkół, którzy wyróżniają się osiągnięciami
naukowymi (z wiedzy ogólnej i technicznej),
artystycznymi i sportowymi, otrzymali prezydenckie stypendia. Wyróżniono 110 uczniów.
Miasto przeznaczyło na wyróżnienia prawie
65 tys. zł. Prymusów ze szkół podstawowych
nagrodzono stypendiami po 450 zł, gimnazjalistów – po 550 zł, zaś uczniów szkół ponadgimnazjalnych – po 650 zł.

Po zmianach w systemie oświaty
w 15 legnickich publicznych
szkołach podstawowych, 9
liceach ogólnokształcących,
6 technikach, 6 zawodowych
szkołach branżowych, 6 szkołach
policealnych naukę rozpoczyna
ponad 18.000 uczniów i 2.500
dorosłych słuchaczy. Do
przedszkoli przyjęto łącznie 3.566
dzieci, a potrzeby w tym względzie
zostały w pełni zaspokojone.
Wskaźnik objęcia wychowaniem
przedszkolnym jest bardzo wysoki
i wynosi ok. 98 proc.

/MiastoLegnica

Kształceniem i wychowaniem w roku czy. Gmina dofinansowuje ich działanie kwotą
2017/2018 zajmować się będzie ok. 1.700 na- ponad 25 mln zł rocznie.
uczycieli, a ok. 780 osób stanowi kadrę administracyjną i obsługową placówek edukacyjnych
i wychowawczych.
W tegorocznym budżecie na wydatki związane
z oświatą, edukacją i wychowaniem w Legnicy
przeznaczono ok. 187 mln zł złotych, czyli ok.
40 proc. naszego budżetu. Niestety subwencja
oświatowa, choć powinna, nie pokrywa tych
potrzeb w całości. Dlatego z własnych dochodów miasto dopłaca do oświaty kilkadziesiąt
milionów zł. Do 77 placówek niepublicznych
uczęszcza ok. 5 tys. uczniów i dorosłych słucha-

INWESTYCJE

Rośnie hala
Kolei Dolnośląskich
Budowana w Legnicy przy ul. Pątnowskiej
hala remontowa Kolei Dolnośląskich jest
już zadaszona. 7 września uroczyście
zawieszono na niej symboliczną wiechę.
Cały obiekt, wart ponad 12 mln zł, będzie
gotowy jeszcze w tym roku.

- To kluczowy moment naszej inwestycji,
a w planie mamy już kolejne związane z utrzymaniem taboru – mówił prezes Kolei Dolnośląskich Piotr Rachwalski. Podkreślił, że ta
działająca w Legnicy samorządowa regionalna
spółka przewozowa rozwija się najszybciej w całym kraju, a dzięki inwestycji stanie się ona jeszcze bardziej samowystarczalna i konkurencyjna.
Wśród gości byli członek zarządu województwa
dolnośląskiego Jerzy Michalak, zastępca prezydenta Legnicy Jadwiga Zienkiewicz, kolejarze
i budowlańcy.
- W ciągu trzech lat ilość pasażerów naszej kolei
zwiększyła się o ponad połowę – powiedział Jerzy Michalak. – Realizowana inwestycja da spół-

Nowa hala remontowa powstaje na terenach przy ulicy Pątnowskiej
w Legnicy, w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej bazy obsługującej
pociągi Kolei Dolnośląskich. Jej długość to prawie 100 metrów. Posiada
m.in. kanały boczne, miejsca na podnośniki oraz trzy tory z możliwością
wbudowania – w każdym z nich – kanału przeglądowego dla autobusów
szynowych. Inwestycja obejmuje również budowę nowych pomieszczeń
socjalnych dla pracowników, nowych rozjazdów i dróg manewrowych.

ce w perspektywie 10 lat oszczędności rzędu
22 milionów zł. Wkrótce zakupimy 11 nowych
pociągów. Firmę czeka szybki rozwój i cieszę się,
że to tu, w Legnicy bije serce Kolei Dolnośląskich
– dodał wicemarszałek województwa.
Za trwały i mocny związek kolei z miastem
oraz wiele wspólnych inicjatyw w imieniu prezydenta Legnicy podziękowała jego zastępczyni
Jadwiga Zienkiewicz. Pogratulowała też dolno-

śląskim kolejarzom nowoczesności i tempa rozwoju spółki.
Ten nowoczesny obiekt zastąpi wysłużone budynki w Miłkowicach i pozwoli na wykonywanie przeglądów taboru we własnym zakresie,
co przyniesie oszczędności rzędu 40 tys. zł miesięcznie. Hala ma pracować w trybie ciągłym,
24 godziny na dobę. Do jej obsługi potrzebnych
będzie kilkudziesięciu nowych pracowników.

www.legnica.eu
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MPOINT I ZŁOTY FLOREN
Zakończyła się budowa apartamentowca MPoint przy ul. Wrocławskiej, wzniesionego przez legnicką firmę Modernbud. Kamień węgielny
wmurowano tu w maju 2016 roku, a 16 miesięcy później, 8 września br., imponujący obiekt uroczyście oddano do użytku. Modernbud
istnieje w Legnicy już 28 lat. Zbudował 190 różnych obiektów, np. na osiedlu Piekary.
- Nowoczesna, wyposażona w inteligentne
rozwiązania, w duchu smart city, budowla
ożywia i uatrakcyjnia ten jeszcze niedawno
pusty kwartał ul. Wrocławskiej – powiedział
prezydent Tadeusz Krzakowski. – Gratuluję inwestorowi oraz wykonawcom tempa i jakości
wykonania. To dowodzi, że w Legnicy warto
inwestować, bo stwarzamy przyjazne ku temu
warunki, ułatwiające szybki proces technologiczny, zaś nasze dobre oferty będą atrakcyjne
również dla kolejnych inwestorów.
- Za pół roku cały obiekt będzie już tętnił życiem – podkreślał prezes Modernbudu, Zbigniew Baran. – Już w tej chwili wiele pomieszczeń jest zagospodarowanych, np. przez bank
i różne placówki usługowe. Także apartamenty
znajdują już swoich nabywców.
Prezes podziękował prezydentowi Legnicy,
gdyż bez wielkiego zaangażowania miasta
w stworzenie rozległej infrastruktury, głównie
komunikacyjnej, to dzieło nie byłoby możliwe.
W sześciopiętrowym gmachu jest 80 mieszkań, a także lokale usługowo–handlowe, gabinety lekarskie, podziemny parking. Wszystko
otoczone zielenią, z zielonymi tarasami. Koszt
inwestycji to około 35 mln zł.
- W ostatnich latach w mieście następują
szybkie przemiany – dodał prezydent Tadeusz
Krzakowski. – Cieszymy się, że również dzięki
takim inwestorom, jak Modernbud. Nowe oblicze Legnicy tworzymy z partnerami, bardzo intensywnie angażując się w budowę i moderni-

zację nowoczesnego i funkcjonalnego układu
komunikacyjnego.
Wzdłuż budynku MPoint miasto zbudowało drogi
wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe, a także
trawniki, skwery i elementy małej architektury. Wcześniej w tym kwartale powstał gmach Urzędu Skarbowego. Aby połączyć oba obiekty z miejskim układem
komunikacyjnym gmina zainwestowała w budowę dróg
dojazdowych, chodników i parkingów. Łączne nakłady
miasta na infrastrukturę komunikacyjną i podziemną
na terenie aktywizacji gospodarczej i społecznej między ul. Wrocławską, Zieloną, Jordana i Orła Białego
wyniosły ok. 2 mln zł.

Nowa ulica położona przy Urzędzie Skarbowym i MPoincie otrzymała w 2016 roku
nazwę Złotego Florena. Była to pierwsza
złota moneta obiegowa na ziemiach polskich, bita przez księcia legnickiego Wacława I w XIV wieku. Stanęła przy niej
ufundowana przez Modernbud rzeźba
Florka, brata bardzo już znanego i uwielbianego przez dzieciaki Julka spod Galerii

/MiastoLegnica

Sztuki, autorstwa niedawno zmarłego artysty, Edwarda Mirowskiego. Florek trzyma
w ręce właśnie Złotego Florena, a w trakcie
otwarcia apartamentowca odsłonięto też
jego postać.
Cykl rzeźb dzieci dawnych legnickich ulic,
do którego wkrótce dołączy Edek – zawadiaka z kołem rowerowym, staje się prawdziwą atrakcją Legnicy.

INWESTYCJE

Jaki stadion, TAKIE WYNIKI
MKS Miedź Legnica doskonale sobie radzi w I lidze. Do niedawna najwyższa pozycja w tabeli, teraz na
drugim miejscu. O recepcie na sukces rozmawiamy z Januszem Kudybą, byłym pierwszym trenerem
zespołu, dyrektorem Akademii Miedzi, a dziś pełnomocnikiem zarządu do spraw sportowych i biznesowych.
Lp.

- Czegoś podobnego jeszcze nie było od czasu
własnościowego przejęcia klubu przez Andrzeja
Dadełłę i wejścia do pierwszej ligi…
(J. K.) – Kibice, zawodnicy i działacze są szczęśliwi. Procentuje praca wykonana w ciągu kilku lat,
zbieżność piłkarskiej filozofii trenera i właściciela,
bardzo dobra selekcja w pozyskiwaniu nowych
zawodników i wdrażanie młodych adeptów
z Akademii Miedzi Legnica.

Drużyna

M. Pkt. Bramki

1

Chojniczanka Chojnice

9

18

19-9

2

Miedź Legnica

9

18

15-8
14-10

3

Odra Opole

9

17

4

Chrobry Głogów

9

17

11-7

5

Stal Mielec

9

17

14-11

6

Drutex-Bytovia Bytów

9

16

14-8

7

GKS Tychy

9

14

11-13

8

Stomil Olsztyn

9

13

12-13

9

Olimpia Grudziądz

9

13

7-8

10

Podbeskidzie Bielsko-Biała

9

11

11-14
10-10

11

Puszcza Niepołomice

9

11

12

Pogoń Siedlce

9

11

9-13

13

Zagłębie Sosnowiec

9

10

10-13

14

Wigry Suwałki

8

8

5-9

15

GKS Katowice

9

8

10-14

16

Górnik Łęczna

8

8

8-13

17

Raków Częstochowa

8

8

10-13

18

Ruch Chorzów

8

-1

9-13

- To aspekt sportowy, a inne?
- Kapitalnie układa się współpraca klubu z prezydentem Tadeuszem Krzakowskim. Piłkarze mają
wyśmienite warunki do profesjonalnego uprawiania piłki nożnej. Zmodernizowany stadion,
podgrzewana płyta – najlepsza jakościowo w I lidze, oświetlenie na skalę europejską i zadaszenie
wszystkich trybun. Miasto stworzyło nam świetną bazę. To w połączeniu z zespołem na miarę

ekstraklasy pozwala oczekiwać zadomowienia
się Miedzi w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Paweł Chwieduk, zawodnik legnickiego klubu
BMX, po jazdach testowych na pumptracku był
pod wrażeniem. – Jeździłem na wielu takich torach, ale legnicki jest rewelacyjny. Jeden z najlepszych w Polsce. Bardzo płynny w obie strony.
Jego klubowy kolega, Maciej Pietrucik, twierdzi,
że to obiekt z pierwszej krajowej trójki. - Bardzo

trafiona inwestycja, ważna dla młodych fanów
jazdy ekstremalnej na rowerach, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach – mówi. – Mamy
szczęście, że ten tor powstał właśnie w Legnicy
i naprawdę dziękujemy prezydentowi za inwestowanie w młodzież.

- Nowoczesna baza i doskonałe wyniki gry
ściągają na stadion coraz większą publiczność.
- Rzeczywiście. Frekwencja rośnie z meczu na
mecz, a wraz z nią poziom kultury dopingu.
Opinie, że jest on najlepszy, nie tylko w pierwszej lidze, są prawdziwe.

Pumptrack
już gotowy

Rowerowy plac zabaw pumptrack w Parku
Bielańskim oddany został do użytku.
Ekstremalni rowerzyści już z niego
korzystają. Inwestycja kosztowała
około 600 tys. zł.

– Na tym torze można fruwać – powiedział Paweł Chwieduk, który go testował. – Jest super.
Tor rzeczywiście robi wrażenie. Doskonale się
uzupełnia z powstałym kilka lat temu skateparkiem, który jest jednym z nowocześniejszych
w kraju. Codziennie bawi się tutaj i ćwiczy arkana
wyczynowej jazdy bardzo wielu młodych ludzi.

www.legnica.eu
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Przebudowa IWASZKIEWICZA z dotacją
Legnica zdobyła rządową dotację, prawie milionową, na modernizację miejskiego układu komunikacyjnego w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
Chodzi o dofinansowanie kwotą 965 tys. 760
zł trwającej już przebudowy odcinka ul. Sikorskiego od ul. Iwaszkiewicza do Wrocławskiej.
Całkowita wartość tej inwestycji, realizowanej
przez firmę Berger Bau Polska, wynosi 2 mln
375 tys. 792 zł. Otrzymana dotacja stanowi ok.
41,65 proc. kosztów tego zadania.
Przypomnijmy, że zakres tej inwestycji obejmuje m.in.: rozebranie konstrukcji podbudowy
i nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, ich przebudowę, nowe nawierzchnie,
wymianę krawężników, ścieki z kostki betonowej i nową zatokę autobusową.

OŚWIĘCIMSKA i MICKIEWICZA do przebudowy
Trwa boom inwestycji komunikacyjnych. W połowie września rozpoczęto
przebudowę ulic Oświęcimskiej i Mickiewicza. W drugim etapie odcinkowo
zamykana będzie ulica Mickiewicza, by
mimo utrudnień, umożliwić przejazd.
Zakończenie prac o wartości 1,8 mln
zaplanowano na listopad. Podobny
termin ma wykonawca wartej 1,7
mln zł przebudowy ulic Marynarskiej
i Asnyka.

W ramach modernizacji ciągu
ulic, która usprawni ruch między ul. Chojnowską w kierunku zbiorczej drogi południowej, kontynuowane są prace
na ul. Rataja, warte ok. 977
tys. zł.
Wykonawca zdejmuje starą
warstwę asfaltu aż do kostki. Położy w zamian nową,
8-centymetrową
(wiążącą
i ścieralną). Będą też regulowane krawężniki. Podobnie
na pozostałych ulicach, z tym,
że na Marynarskiej i Asnyka
trzeba będzie położyć trzy
warstwy.
Remonty utrudniają przejazd
naprawianymi ulicami. Andrzej Szymkowiak, dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich wyjaśnia, że jezdnia na Rataja

jest zamknięta, ale możliwe są
przejazdy sąsiednimi ulicami.
- Przebudowujemy nawierzchnie kilku ulic, które już od
dawna były naturalnymi skrótami między głównymi ciągami komunikacyjnymi - mówi
prezydent Tadeusz Krzakowski. – Przy dobrej nawierzchni
kierowcy chętniej będą je wykorzystywać jako skróty. Dzięki przebudowom do końca
roku wygodniej powinniśmy
jeździć ulicami Marynarską,
Asnyka, Rataja, Oświęcimską
i Mickiewicza. Zwiększenie ruchu na tych ulicach-skrótach
może zmniejszyć jego nasilenie na kluczowych skrzyżowaniach, co poprawi płynność
jazdy w mieście – dodaje prezydent.

Kolejny parking i nowe drogi na Koperniku
Dobiegła końca budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 7 w rejonie ulic Polarnej i Wrocławskiej. Ta oczekiwana przez mieszkańców
inwestycja kosztowała ponad 2 mln zł.
Wybudowano m.in.: drogę dojazdową oraz parking z kostki betonowej (154 miejsca, w tym dla
autobusów i osób niepełnosprawnych), oświetlenie, sieć Legman i tereny zielone.
To kolejna inwestycja w rejonie SP 7 i na osiedlu
Kopernika. Dwa lata temu przebudowana zo-

/MiastoLegnica

stała ulica Polarna, prowadząca do tej placówki
z bardzo popularnym wśród legniczan basenem
Delfinek. Powstał tam również parking na 60
miejsc.

Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

Mamy 20 tysięcy fanów
I stało się. Liczba fanów obserwujących nasz oficjalny profil Miasto Legnica na
Facebooku przekroczyła 20 000 i nadal bardzo szybko rośnie. Dziękujemy, że jesteście
z nami, że doceniacie naszą pracę i że uważacie nas za najszybsze i najrzetelniejsze
źródło informacji o tym, co dzieje się w naszym mieście.
Codziennie pracujemy nad tym, aby dostarczać
Wam sprawdzone i wiarygodne informacje
o inwestycjach, wydarzeniach społecznych,
imprezach kulturalnych i innych ważnych dla
Was sprawach z życia miasta. To u nas oglądacie piękne zdjęcia Legnicy oraz filmy nagrywane specjalnie dla Was. Lubicie nas również za
to, że w szybki sposób możecie skontaktować
się z Urzędem Miasta, pisząc wiadomość na Facebooku. Organizujemy też szereg konkursów,
w których zdobywacie wejściówki na wydarzenia kulturalne czy sportowe albo otrzymujecie
ciekawe, miejskie wydawnictwa i gadżety. Konkursy te cieszą się olbrzymią popularnością.
Dziękujemy za Waszą aktywność na profilu. Za
wszystkie liczne komentarze, lajki i udostępnienia. Wysyłacie nam bardzo wiele zdjęć miasta
oraz ciepłych słów na jego temat. Dziękujemy
również za słowa krytyki. Wszystkie przekazujemy i wyciągamy z nich wnioski. Każda opinia
jest dla nas cenna.
Nasi fani, to oczywiście w przeważającej części
mieszkańcy Legnicy. Nie brakuje wśród nich
jednak osób, które kiedyś mieszkały w naszym
mieście, a teraz z tęsknotą i ciekawością obserwują, co się dzieje w Legnicy. Wielu fanów to

również turyści, którzy są pod wielkim urokiem
naszego miasta. Oprócz Polaków obserwują
nas fani z 43 innych państw. Wśród nich znajdują się Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka
Brytania, a także Kanada, Rosja, Australia, Izrael, Algieria, Maroko, Tajwan, Kolumbia, Peru
czy Armenia.
Dziękujemy, że jesteście z nami i codziennie obdarzacie nas zaufaniem.
Przypominamy, że oprócz oficjalnego konta na
Facebooku, możecie nas śledzić również na Instagramie, Twitterze, Naszej Klasie i Youtubie.

ZDJĘCIE MIESIĄCA

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZE

www.legnica.eu
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Niemal pięciuset legniczan skorzystało w sobotę, 9 września,
z zaproszenia prezydenta Legnicy do odbycia magicznej podróży w czasie.
Zwiedzano trudno dostępne pomieszczenia i zakamarki oraz odnowione,
reprezentacyjne sale 112-letniego Ratusza.

- Otwieramy drzwi dla wszystkich, którzy
chcą poznać historię i tajemnice tej wspaniałej budowli – mówił Tadeusz Krzakowski. - Dziś nie przychodzą Państwo załatwiać administracyjnych spraw. To dzień
szczególny. Jesteście u siebie, bo Ratusz to
nasze wspólne dziedzictwo. Dlatego go
odnawiamy, przywracamy jego wiekowy
magiczny urok i nadal będziemy to czynić.
W samo południe do historycznych
wnętrz zwiedzających zaprosił hejnał
z wieży i wytworny Menuet z Różami
w wykonaniu Zespołu Tańca Dawnego „Damy i Kawalerowie Akademii Rycerskiej”. Z ratuszowych krużganków
zabrzmiały trąbki instrumentalistów ze
szkoły muzycznej, wykonujących utwory
znanych klasyków.
Grupy z przewodnikami wędrowały po
niezwykłych wnętrzach sześć godzin.

/MiastoLegnica

Goście dowiedzieli się, dlaczego fasadę legnickiego Nowego Ratusza strzegą smoki
i kobieta sfinks? Dlaczego sfinks trzyma
różany wieniec? Co przechowywano
w ratuszowych sejfach? Dlaczego pogłębiono fundamenty budowli do 7 metrów
pod poziomem ziemi?
Najwięcej emocji towarzyszyło zwiedzaniu Sali pod Różami. To dzisiejsza sala obrad Kolegium Prezydenta, gdzie odbywają
się też konferencje, z przylegającą doń
dawną biblioteką. Zwieńczone różanym
kręgiem pomieszczenia dopiero niedawno zostały pieczołowicie odrestaurowane.
Kilkanaście grup ratuszowych gości,
w tym grupa osób niesłyszących, poznało wiele tajemnic i zapomnianych historii
Legnicy początków XX wieku, którego
jednym z najbardziej reprezentacyjnych
obiektów był Nowy Ratusz.

DRUGA MŁODOŚĆ RATUSZA

ODSŁONIŁ SWE TAJEMNICE

www.legnica.eu
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- Ogromnie się cieszę z tak wielkiej
frekwencji i zainteresowania Państwa
najważniejszym publicznym gmachem
w mieście – mówił prezydent Krzakowski,
który jako jego gospodarz, spotykał się
przez całe popołudnie ze wszystkimi grupami
zwiedzających. – Dzisiaj wiem, że musimy
zorganizować kolejne ratuszowe dni otwarte
dla mieszkańców i turystów – powiedział.

/MiastoLegnica
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Sala
pod Różami
W lipcu dobiegła końca renowacja, pochodzącej z 1905 roku, sali
posiedzeń dawnego zarządu miasta. Wraz z przyległym salonikiem
należy ona do najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń legnickiego Ratusza.
– Przez szereg miesięcy w tych pomieszczeniach prowadzone były
skomplikowane prace budowlane, renowacyjne i konserwatorskie –
opowiadał Tadeusz Krzakowski. – Wszystko pod ścisłym nadzorem
konserwatora zabytków. Efekt jest doskonały, a wystrój odrestaurowano po mistrzowsku.

Gruntowna rewitalizacja kosztowała ok. 427 tys. zł.
W jej trakcie m.in. prowadzone były prace podłogowe.
Na powierzchni 100 m2 usunięto ok. 30 ton starej
podsypki i gruzu, zastępując ją lekkim gazobetonem.
Zniszczony parkiet zastąpiono wykonaną na zamówienie
i utrzymaną w historycznych gabarytach klepką dębową.
W specjalnych kanałach zamontowano blisko 1700 metrów
instalacji elektrycznej, przewodów telekomunikacyjnych,
wentylacyjnych itp.
Fachowcy odrestaurowali ponad 100 m2 ozdobnej dębowej
boazerii, zdejmując wiele warstw różnych powłok,
a następnie impregnując ją szelakiem i specjalistycznymi
woskami pszczelimi. Ze ścian zdjęli od 5 do 8 warstw
różnych farb, docierając do oryginalnej, pierwotnej
malatury o pięknej kolorystyce i wzorach. Zachowała się
ona na powierzchni ok. 70 proc. ścian.

Odnowiono bogatą sztukaterię sufitu, na którym dominuje
różany wieniec. Pierwotnie był on złocony i powrócił do tego
charakteru. Do zdobienia wykorzystano 400 płatków złotej
folii, którą następnie patynowano.
Oryginalne są, ale poddane renowacji, centralny żyrandol
i boczne kinkiety. Oryginalna jest również cała konstrukcja
stołu w kształcie podkowy.
Odrestaurowano także obraz wiszący nad ławą, ukazujący
herb miasta oraz widoki Starego Ratusza i Katedry, autorstwa
wrocławskiego malarza Carla Dennera. Artysta ten był też autorem projektów dekoracji malarskiej sali posiedzeń rajców
i pokoju nadburmistrza.
Zbudowany w stylu neorenesansowym legnicki Ratusz, zwany
też Nowym Ratuszem, liczy sobie 112 lat. Do rejestru zabytków wpisano go 13 kwietnia 1981 roku.

www.legnica.eu
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Minęło 112 lat
W piątek 8 kwietnia 1905 roku budynek Nowego Ratusza, a właściwie jego pierwszą część,
oddano do użytku. Prasa pisała o „wielkim dniu w historii miasta”. Uroczystości rozpoczęto w budynku
Starego Ratusza, gdzie punktualnie o godzinie 13.16 gości przywitał nadburmistrz Ottomar Oertel,
który nakreślił zgromadzonym gościom historię miasta i pożegnał się z dotychczasową siedzibą.

▲ K
 arta pocztowa upamiętniająca przeprowadzkę ze Starego do Nowego Ratusza, wydana przez legnicką
oficynę Paula Frölicha. Karta pocztowa ze zbiorów Zdzisława Grosickiego
(archiwum Fundacji Historycznej Liegnitz.pl)

▲ Z
 aproszenie na bankiet z okazji oddania Nowego Ratusza
zaprojektowane przez Paula Oehlmanna

▲ O
 kolicznościowy kubek z wizerunkiem Nowego Ratusza. Ze zbiorów Liegnitzer Sammlung Wuppertal
(archiwum Fundacji Historycznej Liegnitz.pl)

P

rezydent rejencji legnickiej Günther
von Seherr-Thoß wręczył ordery i odznaczenia osobom zasłużonym przy
budowie. Następnie zgromadzeni w uroczystym przemarszu udali się do nowego gmachu. Uczestnicy pochodu, w ściśle określonym
porządku, z prezydentem rejencji i nadburmistrzem na czele, przeszli przez Rynek, pasaż
Piotra i Pawła i weszli do budynku Nowego
Ratusza od strony północnej, a następnie uda-
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li się na drugie piętro do sali obrad rady miejskiej. Chorał „Lobe mein Herren” („Chwalmy
Pana”) rozpoczął ceremonię, podczas której
szczególnie podkreślono, iż nowy gmach jest
prawdziwą wystawą legnickiego rzemiosła
i rękodzieła. Odczytano również okolicznościowy telegram wystosowany do cesarza
Wilhelma II, który rok później, w 1906 roku
odwiedził miasto wraz z małżonką przy okazji
cesarskich manewrów.

Uroczystości zakończył uroczysty bankiet
w Domu Strzeleckim (Schiesshaus), gdzie toast
na cześć legnickiego rzemiosła wygłosił radca
Paul Oehlmann. W menu znalazły się między
innymi: zupa z raków, comber cielęcy, sandacz
z masłem i gęś po hambursku, zielona sałata,
owoce konserwowe, ciasto i sery.
(Na podstawie książki Grażyny Humeńczuk
„Nowy Ratusz w Legnicy. 1905-2005”)

LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

LEGNICKI BUDŻET
OBYWATELSKI
GŁOSUJ NA PROJEKTY
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KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4

Wejdź na stronę
internetową
www.lbo.legnica.eu
i naciśnij ikonkę
GŁOSUJ lub odwiedź
punkt do głosowania.

Wprowadź swoje dane:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,
PESEL,
numer telefonu
komórkowego.

Zagłosuj na projekt LBO
przyznając 5 punktów na
jeden projekt lub dzieląc
je pomiędzy kilka
wybranych projektów
zlokalizowanych
w dowolnym obszarze.

Potwierdź swoje dane
i wpisz kod
weryfikacyjny,
który otrzymasz
SMS-em.

Twój dom
Twoja dzielnica

Twój głos!
Głosowanie internetowe:

www.lbo.legnica.eu
www.legnica.eu
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HUCZNE IMIENINY
Tysiące legniczan i turystów odwiedziło Solenizantkę, czyli ulicę
Najświętszej Marii Panny, w dniu jej imienin (9 września).

To jedno z największych i najpopularniejszych świąt miejskich. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Organizatorzy, czyli legnicki Ośrodek Sportu
i Rekreacji, przygotowali wiele atrakcji. Przyjęcie imieninowe rozpoczęła
parada Orkiestry Dętej z Dopiewa z mażoretkami. Później na trzech ulicznych scenach rozbrzmiewały koncerty. Była muzyka folkowa, fortepianowa, blues, jazz i wciąż kochane przez publiczność gorące rytmy Tercetu
Egzotycznego. Artyści musieli wielokrotnie bisować.
Zwieńczeniem hucznych imienin była wielka gala W krainie Opery i Operetki, która zgromadziła na placu przy Kościele Mariackim około tysiąca
widzów. Gwiazdą i gościem specjalnym był Jacek Wójcicki, a koncert brawurowo poprowadzili Paweł Sztompke i Kazimierz Kowalski.

Legniczanie CHCĄ TWORZYĆ KULTURĘ
Zakończył się projekt Legnickiego Centrum Kultury pod nazwą
Dom Kultury+Wy. - Otworzyliśmy drzwi dla nowych pomysłów
mieszkańców na wydarzenia kulturalne, nawet te ryzykowne – mówiła
Justyna Teodorczyk, wicedyrektor LCK, dodając, że legniczanie mają
ogromny społeczny potencjał twórczy.

Pomysły niebanalnych przedsięwzięć społeczno-kulturowych przedstawiło 32 autorów. Wyłoniono pięć zwycięskich propozycji, które już są realizowane.

/MiastoLegnica

Dofinansowanie do swych działań, pochodzące z Narodowego Centrum Kultury, o łącznej wartości 22 tys. zł
otrzymali: Magdalena Lipińska (projekt „Dzień sto lat
temu”), Renata Michajłow (projekt „Fabryka fortepianów – awangardowa muzyka bezogródkowa”), Dominik
Mossur (projekt „Graffiti jam”), Dawid Stefanik (projekt
„Piknik kolorów”) i Jonatan Trojniarz (projekt „Street Sesion Jam + Wielka Bitwa Legnicka”). Ten ostatni pomysł
finansowo wsparło także miasto.

KULTURA

PIWNIE,

SMACZNIE I TANECZNIE
Chłodny, czasem deszczowy, ale pełen niezwykłych atrakcji był ostatni wakacyjny
weekend. Mieszkańcy i turyści tłumnie oblegali Rynek, a to za sprawą Festiwalu
Piw Rzemieślniczych, odrodzonego po latach Święta Ogórka, atrakcji tanecznych
i pysznego jedzenia.
- Ożywiamy Rynek towarzysko i ludycznie, by mieszkańcy i goście mogli ciekawie
spędzać w nim czas – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. – Zaprosiliśmy
kilkanaście małych, rzemieślniczych browarów, które przywiozły smakowite
piwa. To pierwszy w Legnicy taki festiwal, ale chcemy, żeby stał się cykliczny.
Powróciliśmy też do legnickiej tradycji Święta Ogórka.
W ciągu trzech dni nikt nie miał szans na
nudę. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się degustacja piw i konkursy dla amatorów oraz znawców piwnych smaków.
Panie ze Stowarzyszenia Kobiety Europy
częstowały zupą ogórkową i kiszonymi
ogórkami, a mistrzowie domowego kiszenia otrzymali cenne nagrody.
Był też dodatek taneczno-muzyczny, czyli gorąco oklaskiwana bitwa w ulicznym
breakdance. Młodzi legniccy entuzjaści hip
hopu, Głos Miasta, zorganizowali zawody
w ramach projektu Dom Kultury + WY.
Udział brali tancerze z całego kraju.

www.legnica.eu
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A NAM JEST SZKODA LATA

UDANE ŚNIADANIA
na trawie
W minione wakacje Urząd Miasta zapraszał
legniczan w niedzielne przedpołudnia
do parku na wspólny piknik „Koc, trawa
i zabawa. Śniadanie na luzie”.
Było rzeczywiście na luzie, wesoło,
smacznie i zdrowo. Spotykali się starsi,
młodzi i najmłodsi, uznając, że to może
być świetna tradycja.

Przy pięknej pogodzie atmosfera pikniku na trawie była prawdziwie rodzinna. Rodzice mogli
odetchnąć, powierzając swe pociechy doświadczonym animatorom. Sami też mogli skorzystać
z zajęć fitness czy odprężyć się na jodze.
Śniadania na trawie są kontynuacją projektu
„Zdrowa Legnica” oraz cyklu wydarzeń, szkoleń,
spotkań promujących zdrowy styl życia, aktywność fizyczną, relaks i kontakt z naturą.
Partnerzy wydarzeń to: Fiki Miki Klub Mamy
i Malucha, Edifit - Szkoła Jogi, Fitness World - Legnica, Galeria Ferio, Ferayna Legnica, Esi Journey,
Projekt Zdrowa Kobieta ,Chomiak Event, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Legnicki Klub Sportowy Trójka, D-Domek oraz Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej.

Legnickie SUPER SENIORKI
Na zaproszenie Telewizji Polskiej bohaterkami programu
TVP 2 „Pytanie na śniadanie” (22 sierpnia) były trzy
panie z Centrum Seniora Legnickiego Centrum Kultury.
A wszystko to za sprawą niedawnych legnickich
wyborów… Miss Bikini 65 Plus.

- Wybory zorganizowaliśmy 7 sierpnia na dachu
gościnnej, słonecznej plaży Galerii Gwarnej, pod
niebem Legnicy – mówiła Elżbieta Chucholska,
pomysłodawczyni imprezy i szefowa Centrum
Seniora LCK. – To było duże wyzwanie, ale też
wspaniała, wakacyjna zabawa, a nasze uczestniczki były i odważne, i bezpruderyjne, i piękne.
Z wielką klasą.
Tytuł Miss Bikini 65 Plus w doskonałym stylu
zdobyła pani Marianna Biegaj. Ta emerytowana
pielęgniarka 30 lat życia spędziła w USA, niedawno wróciła do Polski. Świetną figurę (nosi
rozmiar 38) zawdzięcza m.in. wielkiej miłości
do tańca i sportu. W rozmowie z prowadzącymi program dyskretnie uśmiechnięta wyznała:
- Moja kategoria to właściwie już… 75 Plus. Brawo, pani Marianno!

/MiastoLegnica

- Piękną można być w każdym wieku – stwier- gnicy panie z Dolnego Śląska, a może urządzić
dza Elżbieta Chucholska. – W przyszłym roku nawet imprezę ogólnopolską. Mamy do tego
chcemy zaprosić na Miss Bikini 65 Plus w Le- energię, odwagę, pomysły i przyjazne miasto.

 f ot. Piotr Florek

AKTUALNOŚCI

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, deklaracje „śmieciowe”, harmonogramy wywozu odpadów,
edukacja w dziedzinie segregacji odpadów.

■ ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200)

m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, 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-wychowawczymi.

■ ■ 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, dzierżawa gruntów, wydawanie zgody na dysponowanie
nieruchomością.

■ ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury
i Budownictwa (tel. 76 72 12 318)
m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu miejscowego, 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, upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, współpraca
z organizacjami pozarządowymi.

■ ■ Urząd Stanu Cywilnego

KORZYSTAJ

Z REGIONALNEGO
SYSTEMU
OSTRZEGANIA
Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak
i prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski
zachęcają mieszkańców do korzystania
z Regionalnego Systemu Ostrzegania
(RSO), który umożliwia skuteczne powiadamianie obywateli o lokalnych zagrożeniach.
System działa już od 2014 roku, a dostępny jest zarówno na stronie internetowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak i w naziemnej telewizji cyfrowej
z wykorzystaniem napisów DVB, a także
w aplikacji na urządzenia mobilne.
Bezpłatna aplikacja na urządzenia mobilne Regionalnego Systemu Ostrzegania
(RSO) to rozbudowany, a jednocześnie
prosty w obsłudze, intuicyjny program,
który ma na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach, a także edukowanie obywateli poprzez dostęp do
poradników postępowania w sytuacjach
kryzysowych.
RSO jest aplikacją obsługiwaną przez najpopularniejsze systemy operacyjne urządzeń mobilnych (Android, Apple – IOS,
Windows Phone), umożliwiającą dostęp
do komunikatów generowanych przez
Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego na terenie całego kraju

Pobranie aplikacji RSO możliwe
jest za pośrednictwem:
- strony internetowej
Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu
- https://duw.pl/pl/urzad/
regionalny-system-ostrz w zakładce „do pobrania”
oraz
- sklepu dedykowanego
odpowiedniemu systemowi
operacyjnemu urządzenia
mobilnego („Google Play”,
„Apple AppStore”, „Windows
Phone Store”).
Aplikacja RSO pozwala m.in. na:
- przegląd ostrzeżeń o sytuacjach
nadzwyczajnych na terenie całego
kraju z podziałem na kategorie:
meteorologiczne, hydrologiczne,
informacje drogowe, ogólne;
- przegląd informacji o stanach
wód w rzekach całej Polski
z wykorzystaniem
interaktywnej mapy;
- dostęp do poradników
postępowania w sytuacjach
kryzysowych.

- Mając na uwadze usprawnienie
procesu ostrzegania
i powiadamiania o sytuacjach
kryzysowych w województwie
dolnośląskim, zachęcamy do
korzystania z aplikacji mobilnej
RSO i do jej popularyzowania wśród
mieszkańców regionu - apelują
wojewoda dolnośląski i prezydent
Legnicy.

(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, uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów.

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

■ ■ 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 powyżej dla celów pozarentowych, zatrudnieniowych,
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, wydawanie kart
parkingowych dla niepełnosprawnych, zaświadczenia
uprawniające do ulg w przejazdach MPK, PKP i PKS.

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

www.legnica.eu
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FILMOWA
LEGNICA

„N
AJLEPSZY
”
będzie najlepszy?

Odpowiedź na to pytanie nasi
Czytelnicy poznają przed
ukazaniem się wrześniowego
numeru Legnicy.eu, po werdykcie
jurorów Konkursu Głównego 42.
Festiwalu Filmowego w Gdyni.

„Najlepszy” - nowy film Łukasza Palkowskiego, reżysera kinowego hitu
„Bogowie”, w blisko 80 proc. zdjęć realizowany był w legnickich plenerach,
obiektach i wnętrzach jesienią 2016
i wiosną 2017 roku (37 dni). Mamy nadzieję na przedpremierowy pokaz filmu
w Legnicy.
- Władze Legnicy i mieszkańcy zgotowali nam super przyjęcie – podkreślał
producent Krzysztof Szpetmański.
– Dostaliśmy wszelką niezbędną pomoc i wsparcie, za co jesteśmy bardzo
wdzięczni.
Inspiracją dla twórców stało się życie
związanego z Legnicą Jerzego Górskiego – triathlonowego mistrza świata na
dystansie Double Ironman w Huntsville (USA) w 1989 roku z czasem
24h:47min:46sek. Droga Górskiego
do międzynarodowych sukcesów prowadziła przez narkotyki, więzienia oraz
szpitale i zakończyła się imponującym
zwycięstwem nad samym sobą.

