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Mural na ścianie szczytowej kamienicy Nowy Świat 

Ze względu na ograniczony czas na działanie zwracam się z potraktowaniem tej interpelacji 

priorytetowo. Udzielenie odpowiedzi nawet 1 zdaniem będzie wystarczające.

Szanowny Panie Prezydencie!

Na jednej  z  czterech  widocznych  ze skrzyżowania  Muzealna-Złotoryjska-Dziennikarska  ścianie

szczytowej  kamienicy  przy  ul.  Nowy  Świat  2  właśnie  rozpoczął  się  remont  elewacji,  jest

rozstawione rusztowanie. Stan na czwartkowy wieczór, 8go października 2020:

Prawdopodobnie zaczyna się termorenowacja tej ściany. To okazja by na niej mógł powstać mural.

Nie wiem czy jako radny jestem w stanie to zorganizować.  Jako architekt  mógłbym pomóc w

koncepcji  muralu.  Jednak  to  Pan  jako  Prezydent  ma  możliwości  żeby  do  tego  zaangażować
odpowiednich ludzi i sprawić by mural w tym miejscu mógłby powstać.



Widoczne na zrzucie ekranu ze streetview 4 ściany szczytowe straszą  od dawna.  Może to  być
szansa  żeby zacząć  to  miejsce  zmieniać.  Ekipa  remontowa wkrótce  przygotuje  podkład  -  tynk

zewnętrzny  na  warstwie  styropianu.  Pozostanie  szybka  akcja  po  stronie  Pana  i  Pana  ludzi,  -

rozmowa z Domeną – zarządzającym wspólnoty, wspólnotą i ekipą remontową ws pozostawienia

rusztowania na czas malowania muralu. Nie wiem czy załatwienie tego interpelacją to odpowiedni

sposób,  ponieważ  tu  potrzebne jest  szybkie  działanie i  dlatego jak na wstępie proszę  o  szybką
odpowiedź. Ten remont będzie trwał pewnie koło tygodnia. Do tego czasu należałoby ustalić czy

jesteśmy w stanie po jego zakończeniu namalować mural. Dobry mural może być rozpoznawalny w

całej Polsce a to jest wyjatkowo wyeksponowane miejsce i ma potencjał na poprawę wizerunku

Legnicy,  a  Pan przyczyniłby się  do tego.  Proszę  o poważne potraktowanie tego pomysłu.  Przy

zaangażowaniu Urzędu Miasta wierzę, że jest to wykonalne. Po zakończeniu remontu i złożeniu

rusztowania  pomysł  może  być  już  niemożliwy  do  zrealizowania.  Koncepcję  muralu  mogliby

opracować internauci Legniczanie. Pan miałby możliwość wybrania najlepszej do realizacji.

Z poważaniem



Przykłady murali w innych polskich miastach:

Szczecinek:

Białystok:



Poznań:

Bielsko-Biała:


