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Dzięki głosom internautów Legnica już po raz piąty z rzędu zwy-
ciężyła w etapie regionalnym plebiscytu na najpiękniej oświetlo-
ne miasto w Polsce. Jesteśmy numerem jeden na Dolnym Śląsku!
Regionalny etap krajowego konkursu „Świeć się z Energą” wy-
startował w grudniu i zakończył się w pierwszych dniach stycznia 
2018 r. Legnica kolejny raz zdeklasowała wszystkich konkuren-
tów na Dolnym Śląsku, pozostawiając ich daleko w tyle. Na nasze 
miasto oddano 3352 głosy. Na drugim miejscu znalazł się Wro-
cław (366). Kolejne miasta to Polkowice (22), Oława (7) i Strze-
gom (2). 
Legnica zdobyła kolejny raz nie tylko tytuł, ale również energo-
oszczędny sprzęt AGD o wartości 10 tys. zł z przeznaczeniem na 
cele dobroczynne. 

W ramach akcji „Śmieci nie spalam” 
funkcjonariusze Straży Miejskiej z upo-
ważnienia prezydenta interweniowali tej 
zimy już ponad 250 razy. Kilkadziesiąt 
kontroli zakończyło się pouczeniami, 
mandatami lub skierowaniem wniosków 
o ukaranie. 

- W  większości przypadków stwier-
dzone uchybienia wynikają z  nie-
wiedzy, a nie ze świadomych działań 
mieszkańców – mówi Jacek Śmigiel-
ski z legnickiej Straży Miejskiej.
Spalanie śmieci w  domowych ko-

tłowniach jest nielegalne. Ustawa 
o  odpadach stanowi, że termiczne 
przekształcanie odpadów prowadzi 
się wyłącznie w  specjalistycznych 
spalarniach. Naruszenie tych za-
sad zagrożone jest karą grzywny do 
5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.  
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Pięknie zagraliśmy w WOŚP str. 20 W  prowadzonym przez Związek 
Powiatów Polskich Ogólnopol-
skim Rankingu Gmin i  Powiatów 
za 2017 rok Legnicę nagrodzono 
trzecim miejscem wśród miast na 
prawach powiatów. Ranking jest 
aktualizowany na bieżąco przez 
ekspertów w  trybie on-line i  trwa 
przez cały rok.
Za działania prorozwojowe, aktyw-
ność w  wielu dziedzinach i  inno-
wacyjność nasze miasto otrzymało 

najwyższą notę na Dolnym Śląsku. 
Spośród krajowych konkurentów 
wyprzedziły nas tylko Rzeszów 
i  Nowy Sącz. W  dalszej kolejności 
były: Kalisz, Dąbrowa Górnicza, 
Częstochowa, Chełm, Jelenia Góra, 
Słupsk i Piotrków Trybunalski.
- To powód do satysfakcji i dowód 
uznania dla miasta, gdyż Legnica 
od wielu lat utrzymuje się w ścisłej 
czołówce tego rankingu – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski. 

LEGNICA ZNOWU 
ŚWIECI NAJPIĘKNIEJ Strażnicy sprawdzają,  

czym palimy

JESTEŚMY WŚRÓD  
KRAJOWYCH LIDERÓW ROZWOJU 

Dobra wola, dialog i determinacja
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Nowy rok zawsze przynosi postanowienia. 
My staramy się udoskonalać naszą pracę 
i komunikację z Państwem przez cały rok. 
Efekty można zobaczyć między innymi 
w internecie, ale nie tylko. 
Nowy, kolorowy i przejrzysty Legnicki In-
formator Kulturalny #LegnicArt już z pew-
nością Państwo widzieli. Zmieniliśmy 
szatę tego miesięcznego wydawnictwa, 
właśnie na prośbę mieszkańców. Proszo-
no, by zapowiedzi imprez i wydarzeń były 
podawane w bardziej przystępnej, ale 
też atrakcyjnej formie. I są. Naprawdę nie 
usłyszałam o nowym wydawnictwie żad-
nej złej opinii. Dziękujemy też za wszystkie 
dobre słowa i cieszymy się, że kolorowy 

#LegnicArt podoba się czytelnikom. 
Odnośnik do zapowiedzi kulturalnych 
jest też widoczny na nowo utworzonej 
stronie z zapowiedziami imprez kultural-
nych. Poprzez zmianę strony internetowej 
wprowadziliśmy też szereg nowoczesnych 
rozwiązań, które pozwolą legniczanom 
i turystom mieć jeszcze lepszy dostęp do 
zapowiedzi imprez w sieci. Nie ze wszyst-
kich już korzystamy, ale wkrótce organi-
zacje, stowarzyszenia i instytucje będą 
mogły same zgłaszać swoje imprezy i re-
klamować je na naszej kulturalnej stronie. 
Takich zmian od nas Państwo oczekiwali 
i obiecujemy, że nadal będziemy udosko-
nalać naszą ofertę, wysłuchując Państwa 

opinii i sugestii. Nawet, jeśli nie zawsze są 
one pozytywne. Ważne, że będą motywo-
wały nas do wprowadzania funkcjonal-
nych, nowoczesnych innowacji. Zmie-
niamy się przecież dla Was i oczekujemy 
ocen. Kierujcie je na adres pr@legnica.eu 
lub na www.facebook.com/Prlegnica. 

TYTUŁEM WSTĘPU

- Zwyciężył rozsądek radnych i interes mieszkańców miasta. Bardzo się z tego cieszę. Głoso-
wanie przywróciło legniczanom zaufanie do samorządu, ochroniło jego autorytet. Teraz przed 
nami ogrom pracy, realizacja zaplanowanych inwestycji i społecznych potrzeb mieszkańców 
– powiedział po głosowaniu prezydent Tadeusz Krzakowski. 

ZMIENIAMY SIĘ 
DLA WAS

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

Strażnicy sprawdzają, 
czym palimy MAMY BUDŻET NA ROK 2018

Dobra wola, dialog i determinacja

Trzeba było determinacji i dialogu ze strony prezydenta oraz dobrej woli - ponad interesami partyjnymi - chociaż kilku radnych opozycji 
z PiS i PO, by budżet został przyjęty.

Na sesji grudniowej rada nie uchwa-
liła (10 głosów za i 10 przeciw) tego 
najważniejszego dla samorządu i 
miasta dokumentu. Sprzeciwili się 
radni PiS i PO. Dopiero 11 stycznia, 
na sesji nadzwyczajnej, zwołanej z 
inicjatywy prezydenta, jego projekt 
budżetu stał się obowiązującą 
uchwałą. Za przyjęciem głosowało 
dziesięciu radnych, siedmiu było 
przeciwnych, czterech wstrzyma-
ło się od głosu, a jeden głos był 
nieoddany.
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BUDŻET MIASTA 2018

W budżecie zapewniono środki na 
realizację bardzo wielu (72) inwestycji. 

Ich wartość wyniesie 50 mln 388 
tys. zł. Ponad 50 proc. tej kwoty jest 
przeznaczone na inwestycje drogowe. 

W INTERESIE MIESZKAŃCÓW I ROZWOJU MIASTA
Budżet na 2018 rok zakłada dochody Legnicy 
w wysokości 517 mln 511 tys. zł. Największy 

udział w tej kwocie (ok. 54 proc.) mają 
własne dochody miasta. Po stronie wydatków 

zaplanowanych jest 535 mln 761 tys. zł. 
Najwięcej pieniędzy przeznacza się na oświatę 

i wychowanie (blisko 176 mln zł). Drugie 
miejsce na liście wydatków zajmują pomoc 
społeczna (ponad 45 mln zł) oraz wydatki 

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

Oto najważniejsze przedsięwzięcia 
inwestycyjne 2018 roku:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
25.335.697,10 zł, w tym: 

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

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

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

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

-  Budowa i przebudowa chodników w mieście, 
w tym chodnika przy ul. Działkowej i w ciągu 
ul. Lwowskiej – 400.000,00 zł,

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

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

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

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

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

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

-  Zagospodarowanie i rewitalizacja placu 
Słowiańskiego – 100.000,00 zł,

-  Budowa ulicy Rolniczej – 80.000,00 zł,

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

GOSPODARKA  
MIESZKANIOWA
– 7.300.000,00 zł, w tym: 

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

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

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

-  Przebudowa gminnych lokali mieszkalnych  
– 100.000,00 zł, 

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

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 
– 891.829,00 zł, w tym: 

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

-  Budowa Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 
LEGMAN – 360.429,00 zł,
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W INTERESIE MIESZKAŃCÓW I ROZWOJU MIASTA

↑  STRUKTURA DOCHODU BUDŻETU  
MIASTA LEGNICY W ROKU 2018

OŚWIATA I WYCHOWANIE 
– 8.350.500,00 zł, w tym: 

-   Przebudowa i przystosowanie obiektu 
szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na 
potrzeby Zespołu Placówek Specjalnych 
w Legnicy – 1.869.000,00 zł,

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

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

OCHRONA ZDROWIA
– 630.000,00 zł, w tym: 

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

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

 

POMOC SPOŁECZNA
– 2.300.000,00 zł, w tym: 

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

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

RODZINA

-  Adaptacja budynku przy ul. Krzemienieckiej 
1 w Legnicy na potrzeby przedszkola i żłobka 
publicznego – 1.131.000,00 zł.

GOSPODARKA 
KOMUNALNA I OCHRONA 
ŚRODOWISKA
– 2.099.600,00 zł, w tym: 

- Zakup koszy na odpadki – 440.000,00 zł, 

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

-  Przeniesienie pomnika Przyjaźni polsko-ra-
dzieckiej z placu Słowiańskiego do lapida-
rium w Muzeum Miedzi – 200.000,00 zł,

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

-  Oświetlenie ulicy Stanisławowskiej w tym 
budowa wraz z przebudową oświetlenia 
ulicznego w mieście  – 100.000,00 zł.

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

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

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

-  Rewitalizacja zabytkowego parku Miejskiego 
– 500.000,00 zł, 

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

KULTURA FIZYCZNA
– 274.500,00 zł, w tym: 

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

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

INNE:

-  LBO – 11 zadań wybranych przez mieszkań-
ców - 2.200.000,00 zł.
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LEGNICKIE INWESTYCJE 2017

BUDOWA ZBIORCZEJ DROGI 
POŁUDNIOWEJ
Jedna z  największych inwestycji drogowych 
w historii miasta. Zbudowano najdłuższy most 
nad Kaczawą (119 m), ponad półtora kilo-
metra drogi od ul. Jaworzyńskiej do Rzeczy-
pospolitej, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki 
autobusowe. Cztery mosty nad Młynówką, 
parkingi na pół tysiąca miejsc, podziemne 
przejście. Koszt – ok. 60 mln zł. 

PRZEBUDOWA ULICY JAWORZYŃSKIEJ 
Powstała nowa podbudowa, wszystkie insta-
lacje podziemne, nawierzchnie jezdni, kilka 
kilometrów chodników i ścieżek rowerowych, 
ronda, zatoki autobusowe, nowe oświetlenie, 
kanalizacja. Wprowadzono dodatkowe pasy 
na skrzyżowaniach, które ułatwiają kierow-
com skręt w  lewo.  Do bezpieczeństwa przy-
czynia się również 180 nowych latarni. Koszt 
– ok. 52 mln zł. 

MEBLE ULICZNE PRZY  
UL. JAWORZYŃSKIEJ
Na umeblowanie składa się kilkaset elemen-
tów: donic, barierek odgradzających jezdnie 
od chodnika, ławek z oparciami, stojaków na 
rowery i kaskadowych wież kwiatowych. Koszt 
ok. – 954 tys. zł. 

UZBROJENIE I BUDOWA  
UL. BOISKOWEJ, HANDLOWEJ 
I MYŚLIWSKIEJ
Nowe drogi mają pełną infrastrukturę: chodni-
ki, oświetlenie, teleinformatyczną sieć Legman, 
sieci wodociągowe i  kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, a  także zatoki posto-

jowe i  autobusowe. Przedsięwzięcie pozwoli 
na skomunikowanie atrakcyjnych terenów in-
westycyjnych z ulicą Jaworzyńską, obwodnicą 
zachodnią i autostradą A4. Koszt – ok. 8 mln 
450 tys. zł. Unijna dotacja na dokumentację – 
pół mln zł.

PRZEBUDOWA ULIC  
MARYNARSKIEJ I ASNYKA
Prace polegały na wymianie starej nawierzch-
ni asfaltowej na nową. Przebudowane zostały 
także chodniki na odcinkach ul. Marynarskiej 
i  zbudowana sieć Legman. Koszt  inwestycji 
wraz z dokumentacją to około 1,9 mln zł.

PRZEBUDOWA UL. RATAJA 
Wymieniona została nawierzchnia na całej 
ulicy od ul. Złotoryjskiej do Jaworzyńskiej 
oraz wyregulowano krawężniki. Koszt - ok. 
977 tys. zł. 

PRZEBUDOWA UL. OŚWIĘCIMSKIEJ 
I MICKIEWICZA
Prace obejmują usunięcie starej nawierzchni 
asfaltowej i położenie nowej oraz wyregulowa-
nie krawężników. Koszt – ok.1,8 mln zł. Prace 
na ul. Mickiewicza są jeszcze w toku.  

PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO 
OD RONDA TURBINOWEGO 
(SKRZYŻOWANIE  
Z UL. IWASZKIEWICZA) DO 
SKRZYŻOWANIA Z WROCŁAWSKĄ
Zakres inwestycji obejmował m.in.: rozebranie 
istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, 
chodników i ścieżek rowerowych, a później ich 

INWESTYCJE 
DROGOWE

ul. Wrocławska, MPoint

Most na ul. Hodowców

ul. Oświęcimska

ul. Sikorskiego

ul. Marynarska

Droga dojazdowa wraz z parkingiem  
przy Szkole Podstawowej nr 7
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LEGNICKIE INWESTYCJE 2017

przebudowę i  wymianę krawężników. W  ra-
mach tego zadania zbudowana została też 
zatoka autobusowa. Koszt to blisko 2,4 mln zł. 

PRZEBUDOWA UL. MARSA 
Prace objęły przebudowę jezdni (wymiana 
nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową), 
parkingów, chodników, zjazdów, wykonanie 
progów płytowych i powierzchni spowalniają-
cych. Przebudowana została także kanalizacja 
deszczowa z  nowymi odcinkami, zamonto-
wano studnie i studzienki odwadniające wraz 
z przykanalikami. Koszt - ok. 1,8 mln zł. 

PRZEBUDOWA UL. PĄTNOWSKIEJ 
- OD SIEDZIBY URZĘDU CELNEGO 
W KIERUNKU MIASTA
Remont konieczny jest z powodu zapadnięcia 
się jezdni. Prace objęły usunięcie starej kon-
strukcji jezdni i zbudowanie nowej, czyli pod-
budowy i  nawierzchni asfaltowej - wiążącej 
i  ścieralnej. Pobocza zostaną wyprofilowane 
i  utwardzone kruszywem. Koszt ok. 1,4 mln 
zł. Prace trwają. 

DROGA DOJAZDOWA WRAZ 
Z PARKINGIEM PRZY SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 7 W REJONIE ULIC 
POLARNEJ I WROCŁAWSKIEJ. KOSZT - 
PONAD 2 MLN ZŁ.
W  ramach tej inwestycji zbudowane zostały 
m.in.: droga dojazdowa, parking z  kostki be-
tonowej (154 miejsca, w tym dla autobusów 
i  osób niepełnosprawnych), oświetlenie (kil-
kanaście lamp), sieć Legman i tereny zielone. 
Koszt – ok.2 mln zł. 

NOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY 
W OBSZARZE AKTYWIZACJI 
SPOŁECZNEJ MIĘDZY UL. 
WROCŁAWSKĄ, ZIELONĄ, JORDANA 
I ORŁA BIAŁEGO (II ETAP)
Wzdłuż mieszkalno-usługowego budynku 
MPoint miasto zbudowało drogi wewnętrzne, 
chodniki i parkingi, a także trawniki i elemen-
ty małej architektury. Koszt ok. 622 tys. zł. Po-
przednio w tym rejonie, w okolicach gmachu 
Urzędu Skarbowego, miasto zbudowało także 
nowe drogi, parkingi, chodniki i skwery.

PRZEBUDOWA ALEI  NA CMENTARZU 
KOMUNALNYM PRZY UL. 
WROCŁAWSKIEJ 
Prace objęły kilometrowy odcinek alei od 
kolumbarium do krzyża, upamiętniającego 
zmarłych niemieckich jeńców z okresu I woj-
ny światowej. Podczas robót droga szutrowa 
została wyłożona kostką betonową. Koszt – 
ok. 483 tys. zł. 

REMONT MOSTU NAD KANAŁEM 
PRZYBKOWSKIM NA ULICY 
HODOWCÓW
Wymieniona została izolacja płyty mostowej, 
położono nową asfaltową nawierzchnię, wyre-
montowano belki nośne i podpory oraz zamon-
towano nowe barierki. Wzmocniona została 
także skarpa i dno rzeki. Koszt – ok. 250 tys. zł. 

PARKING NA UL. GROTA 
ROWECKIEGO 
Został zbudowany od podstaw, wraz z oświe-

tleniem, między ul. Grota Roweckiego nr 29-
33 a al. Piłsudskiego. Pomieści 35 aut. Koszt 
- ok. 173 tys. zł. 

PROJEKT PRZEBUDOWY  
UL. SZCZYTNICKIEJ
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji 
projektowo–kosztorysowej przebudowy ul. 
Szczytnickiej to koszt ok. 307 tys. zł. Przebu-
dowa ul. Szczytnickiej będzie II etapem zakoń-
czonej kilka lat temu inwestycji – modernizacji 
ul. Bydgoskiej, właśnie do skrzyżowania z ul. 
Szczytnicką. 

DOKUMENTACJA NA III ETAP 
BUDOWY ZBIORCZEJ DROGI 
POŁUDNIOWEJ
Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej na budowę III 
etapu zbiorczej drogi południowej od al. Rze-
czypospolitej do ul. Sikorskiego. Koszt – ok. 
1,1 mln zł. 

ul. Marsa

ul. Boiskowa
ul. Jaworzyńska

al. Cmentarna
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CHODNIKI, 
OŚWIETLENIE

LATARNIE NA UL. TRAUGUTTA, 
MICKIEWICZA I OŚWIĘCIMSKIEJ 
W ramach tego zadania zaplanowano zainsta-
lować 21 latarni nawiązujących swoją stylisty-
ką do zabytkowej zabudowy dzielnicy. Roboty 
objęły też przebudowę podziemnej instalacji 
energetycznej na długości ponad kilometra 
oraz odtworzenie nawierzchni chodników 
i ulic. Koszt ok. - 342 tys. zł. 

LATARNIE NA UL. BARTOSZOWSKIEJ
Zainstalowano dziewięć nowoczesnych latar-
nii. Koszt – ok. 46 tys. zł. 

NOWE OPRAWY NA LATARNIACH
Wymieniono oprawy na latarniach na ul. 
Najświętszej Marii Panny, Młynarskiej, Wy-

szyńskiego i  Szpitalnej. W  miejsce starych, 
kulistych zamontowano nowoczesne - ledo-
we, które dają lepsze światło i są dużo tańsze 
w eksploatacji. 

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW   
PRZY UL. RADOSNEJ I ŚWIERKOWEJ.  
Koszt - ok. 120 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY  
UL. WAŃKOWICZA I GAŁCZYŃSKIEGO.  
Koszt – ok. 320 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW  
PRZY UL. STAFFA I NORWIDA.  
Koszt – ok. 100 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKA  
PRZY UL. WITKIEWICZA.  
Koszt – ok. 40 tys. zł

REMONT CHODNIKA  
PRZY UL. IWASZKIEWICZA.  
Koszt – ok. 30 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKA  
PRZY UL .GOMBROWICZA.  
Koszt – ok. 70 tys. zł

REMONT CHODNIKA PRZY  
UL. OKRZEI.  
Koszt – ok. 20 tys. zł

ul. Gałczyńskiego

ul. Batorego

ul. Norwida

ul. Działkowaul. Złotoryjska

ul. Iwaszkiewicza
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REMONT CHODNIKA PRZY UL. 
BATOREGO.  
Koszt – ok. 30 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKA  
PRZY UL. DZIAŁKOWEJ.  
Koszt – ok. 100 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY  
UL. ZŁOTORYJSKIEJ (PRZY 
ZAKŁADACH ZANAM).  
Koszt – ok. 130 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. 
FIOŁKOWEJ.  
Koszt – ok. 30 tys. zł

BUDOWA NOWEGO CHODNIKA 
PRZY UL. JOWISZA NA OSIEDLU 
KOPERNIKA, PRZY BOISKU 
SPORTOWYM.  
Koszt – ok. 48 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKA  
PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ.  
Koszt – ok. 70 tys. zł

PRZEBUDOWA CHODNIKA  
PRZY UL. HORYZONTALNEJ.  
Koszt – ok. 30 tys. zł

ul. Gombrowicza
ul. Radosna

ul. Świerkowa

ul. Tatrzańska

ul. Horyzontalnaul. Jowisza
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KOMPLEKS REKREACYJNO-
EDUKACYJNY W SP 1
Zbudowane zostało nowe boisko ze sztuczną 
nawierzchnią do piłki nożnej i koszykówki oraz 
skocznia w  dal. Powstały trybuny i  trawniki, 
zasadzono drzewa, a  teren został oświetlony. 
Koszt ok. 874 tys. zł. 

PRZEBUDOWA UL. WROCŁAWSKIEJ 
OD SKRZYŻOWANIA Z UL. 
NADBRZEŻNĄ DO PLACU SYBIRAKÓW
Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę 
jezdni i  chodników z  budową zatok postojo-
wych na ul. Wrocławskiej, części Daszyńskiego 
i Rzemieślniczej (nawierzchnia z kostki grani-
towej i  płyt kamiennych) oraz wbudowanie 
znacznego fragmentu torów tramwajowych, 
zagospodarowanie pasów zieleni, obudowę 
schodów, podestów, okienek piwnicznych oraz 
oświetlenie uliczne i  kanalizację deszczową. 
Zakończenie inwestycji o wartości blisko 4 mln 
zł – wiosną tego roku. 

ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU 
PRZY UL. KOŚCIELNEJ 3 NA CENTRUM 
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ WRAZ 
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 
Roboty obejmują m.in. prace konstrukcyjne, 
murarskie, tynkarskie, wykonanie posadzek, 
izolacji i  elewacji. Wymienione zostaną insta-
lacje sanitarne, wodno – kanalizacyjne, elek-
tryczne. W  budynku zainstalowana będzie 

winda. Na zewnątrz powstanie plac zabaw, bo-
isko do siatkówki i  koszykówki, siłownia ple-
nerowa, parking, podjazdy dla niepełnospraw-
nych. Termin zakończenia prac - wiosna 2019 
r. Koszt - ok. 5,7 mln zł.

RENOWACJA BUDYNKÓW  
PRZY UL. KOŚCIELNEJ 2 ORAZ 
KAMIENNEJ 2A,4,5,6
Zakres inwestycji zakłada generalny remont 
budynków. Zostaną m.in. osuszone mury, bę-
dzie nowa elewacja, wymienione schody, wy-
remontowane klatki schodowe, wymienione 
instalacje. Zagospodarowane zostanie rów-
nież wnętrze podwórzowe. Prace zakończą się 
w tym roku. Koszt - ok. 3,3 mln zł.

ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRZA 
U ZBIEGU ULIC KAMIENNEJ, 
KOŚCIELNEJ, DASZYŃSKIEGO 
I WROCŁAWSKIEJ
Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę na-
wierzchni asfaltowych i  nawierzchni z  płyt 
betonowych, wykonanie nowych ciągów 
pieszych, dróg dojazdowych i  miejsc posto-
jowych. Założenie trawników, posadzenie 
drzew i  krzewów, zamontowanie oświetlenia 
(lampy solarne). Powstaną także dwa place 
zabaw oraz siłownia terenowa i  mała archi-
tektura, będą ławki, kosze na odpadki, altana, 
pergole, trejaże i schody terenowe. Termin za-
kończenia prac jesienią tego roku. Koszt – ok. 
2 mln zł. 

REWITALIZACJA 
ZAKACZAWIA 
- INWESTYCJE REALIZOWANE 
W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU 
REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY 
NA LATA 2015–2020
 

ul. Wrocławska
Boiska SP1

ul. Kamienna

ul. Gwiezdna

ul. Wielogórska
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BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH 
I PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY  
UL. BYDGOSKIEJ (24,26,28)
Prace polegały na usunięciu starej nawierzch-
ni betonowej z  chodnika i  ułożeniu nowej - 
z  kostki. Nową nawierzchnię otrzymał także 
parking.

BEZPIECZNY I NOWOCZESNY PLAC 
ZABAW DLA MAŁYCH DZIECI PRZY  
SP NR 16 
Na sztucznej nawierzchni zamontowano m.in.: 
sześciokąt wielofunkcyjny z drążkami i linami, 
trzy wieże, huśtawkę i ławki.

KOMPLEKS SPORTOWO – 
REKREACYJNY NA TERENIE 
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 18, 
PRZY UL. STAFFA 6
Dzieci mają do dyspozycji: drabinki, ślizgawki, 
linaria, wieże strażackie, sklepiki, bujaki i ław-
ki, jest też wjazd dla wózków osób niepełno-
sprawnych. 

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY  
UL. GWIEZDNEJ (OD NR 1 DO 35)
Prace polegały na rozbiórce istniejącej na-
wierzchni chodnika z  betonowych płytek 
i  obrzeży oraz ułożeniu nowej nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej wraz z dojściami. 
Powstały też nowe krawężniki, słupki blokujące, 
a włazy i studzienki kanalizacyjne uregulowano. 

SIŁOWNIA POD CHMURKĄ 
W PODWÓRZU ULIC DASZYŃSKIEGO, 
KARTUSKIEJ, KAZIMIERZA WIELKIEGO 
I CZARNIECKIEGO
Powstała siłownia z  urządzeniami typu nar-
ciarz, steper, orbitek, wyciąg czy wahadło. 
A także ławki, zarówno do ćwiczeń, jak i odpo-
czynku, mała architektura i zieleń. 

SIŁOWNIA PLENEROWA PRZY SP 19
Zainstalowano tutaj urządzenia takie, jak: bie-
gacz podwójny, orbitek, wioślarz ze stepperem, 
twister z  wahadłem, pajacyk z  prasą nożną, 
rower Eco, wypychacz z  podciągiem, zestaw 
street workut i inne. Zamontowano także ław-
ki i  stojak na rowery oraz przyłącze urządzeń 
mobilnych. Teren został ogrodzony. 

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. 
PADEREWSKIEGO (OD NR 1 DO 11)
Wymieniono zniszczoną i  nieestetyczną na-
wierzchnię asfaltową na płyty i  kostki grani-
towe, nawiązujące do estetyki Starego Miasta 
oraz ustawiono słupki zabezpieczające przed 
wjazdem samochodów na chodnik. Dodatko-
wo poza LBO wymieniono tam stare latarnie 
na nowe, stylizowane. 

BUDOWA LINOWEGO PARKU DLA 
DZIECI PRZY UL. OŚWIĘCIMSKIEJ
Linowy park dla dzieci, czyli największa w mie-
ście piramida wspinaczkowa wraz z  zjeżdżal-

niami służy do zabawy dzieciom w wieku 6–14 
lat. Jest zbudowana na podstawie ośmioboku 
o powierzchni 150 metrów kwadratowych.

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW 
W OKOLICY UL. TOROWEJ 
I BATOREGO
Rozebrano zniszczoną nawierzchnię chodni-
ków i  ułożono nowe z  kostki brukowej beto-
nowej typu Holland. Zamontowano też słupki 
blokujące. 

KOMPLEKS SPORTOWO-
REKREACYJNY PRZY UL. 
ARTYLERYJSKIEJ I PIECHOTY
Powstał po zmodernizowaniu i  rozbudowie 
starego obiektu sportowego. Zamontowane 
zostały  urządzenia do zabawy dla dzieci: wie-
ża, huśtawki, karuzela. A  także siłownia pod 
chmurką z  pylonem, biegaczem, orbitkiem 
i wahadłem oraz ławki i stojak na rowery. Zbu-
dowano też podjazd dla osób niepełnospraw-
nych i matek z wózkami. 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
WOKÓŁ PLACU ZABAW PRZY UL. 
WIELOGÓRSKIEJ 68 – 74
Powstały chodniki z kostki betonowej, boiska 
do gry w  bule, zamontowano siedem ławek, 
stojak na rowery, stół do gier towarzyskich, ko-
sze na śmieci oraz założono trawnik ozdobny. 

Siłownia, SP 19

Linarium,  
ul. Oświęcimska

Plac zabaw, ul. Staffa

Plac zabaw, SP 16
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ZADASZENIE TRZECH TRYBUN  
NA STADIONIE ORŁA BIAŁEGO
W ramach tej inwestycji zadaszone zostały trzy 
trybuny B, C i D. Zamontowane zostały  osło-
ny tylnych trybun, chroniące przed deszczem, 
śniegiem i wiatrem. Zainstalowano także m.in. 
nowe nagłośnienie, nowy system monitoringu 
i tablicę LED o powierzchni 24 m2. Koszt – ok. 
2,9 mln zł. 

ROWEROWY PLAC ZABAW 
PUMPTRACK W PARKU BIELAŃSKIM. 
KOSZT – OK. 605 TYS. ZŁ. 
Powstały dwa asfaltowe, rowerowe place za-
baw pumptracak - odpowiednio wyprofilowa-
ne, z przeszkodami dla użytkowników różnych 
grup wiekowych. Zbudowano plac rekreacyjny 
z dojazdem i dojściem, tereny zielone, elemen-
ty małej architektury, ławki, kosze na śmieci. 
Koszt – ok. 605 tys. zł. 

GWIEZDNA ARENA NA OSIEDLU 
KOPERNIKA 
Wybudowano widownię z dachem o powierzch-
ni 340 m2, stworzono skarpy i nasypy oraz traw-
niki. Koszt - ok. 495 tys. zł. 

NOWOCZESNY I BEZPIECZNY PLAC 
ZABAW PRZY AL. ZWYCIĘSTWA  
W LASKU ZŁOTORYJSKIM
Zamontowano huśtawki – wagową i łańcucho-
wą, zestawy zabawowe dla młodszych i  star-
szych dzieci, bujak, piaskownicę, ławki, stojak na 
rowery. Plac oświetlają lampy solarne. Wszystkie 
urządzenia do zabawy zostały wykonane z odzy-
skanych i  przetworzonych plastikowych nakrę-
tek do butelek. Koszt - ok.190 tys. zł.

SPORT I REKREACJA

ZAKUP OŚMIU, W TYM 4 HYBRYDOWYCH, 
NOWOCZESNYCH, EKOLOGICZNYCH, NISKO-
PODŁOGOWYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH. 
Koszt 11 mln 646 tys. zł. z  czego dofinansowanie 
unijne 8,6 mln zł. 

BEZPIECZNE, AKTYWNE, OPARTE NA 
INTELIGENTNEJ TECHNOLOGII PRZEJŚCIA 
DLA PIESZYCH NA UL. WROCŁAWSKIEJ 
I ZŁOTORYJSKIEJ. 
Koszt to około 130 tys. zł.

KOMUNIKACJA

LEGNICKIE INWESTYCJE 2017

Stadion miejski

ul. Wrocławska  

Gwiezdna arena



13

www.legnica.eu

WYPOSAŻENIE PRACOWNI DO NAUKI 
PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO 
– PRZYRODNICZYCH I INFORMA-
TYCZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWO-
WYCH I GIMNAZJACH PROWADZO-
NYCH PRZEZ MIASTO LEGNICĘ. 
Koszt ok. 2,2 mln zł. Dofinansowanie unijne 
1,5 mln zł. 

ADAPTACJA NA PRZEDSZKOLE 
I ŻŁOBEK PUBLICZNY BUDYNKU  
PRZY UL. KRZEMIENIECKIEJ 1,  
(BYŁA FILIA SP (9)
Zakres robót obejmuje m.in. przebudowę 
budynku wraz z  dociepleniem - na potrzeby 
przedszkola i  żłobka, naprawę chodników 
i  placów wokół obiektu, budowę wejścia do 
żłobka, montaż windy i inne prace. Koszt – ok. 
3 mln zł. Termon zakończenia – czerwiec br. 

TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO 
PRZEDSZKOLA NR 13 PRZY  
UL. WIELKIEJ NIEDŹWIEDZICY 14 A. 
W  jej ramach przeprowadzone zostaną m.in.: 
modernizacja instalacji c.o., ocieplenie ścian 
zewnętrznych i  stropodachu warstwą izola-
cyjną oraz wymiana stolarki drzwiowej. Okna 
wymieniono już wcześniej. Koszt – ok. 1,5 mln 
zł – dofinansowanie unijne – ponad 960 tys. zł. 
Termin zakończenia prac – połowa br. 

REWITALIZACJA SIEDZIBY LEGNICKIEJ 
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY  
UL. PIASTOWSKIEJ
W  ramach tego zadania prowadzone są pra-
ce konserwatorskie na zewnątrz i  wewnątrz 
budynku, wymieniane okna, drzwi i  podłogi. 
Przed gmachem powstaje nowa nawierzchnia 
chodników, nawiązująca do staromiejskiej za-
budowy. Zamontowane zostaną ławki i leżan-
ki oraz stojaki na rowery. Termin zakończenia 
prac jesienią tego roku. Dofinansowanie unijne 
ok. 5 mln zł.  

PRZEBUDOWA BUDYNKU 
ADMINISTRACYJNO – SOCJALNEGO 
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH 
ZWIERZĄT PRZY UL. CEGLANEJ
Prace objęły m.in.: ocieplenie budynku, remont 
dachu i pomieszczeń. Wyremontowany został 
też gabinet weterynaryjny i  poczekalnia dla 
przyjmowanych zwierząt. Koszt to około 460 
tys. zł.

ROZBIÓRKA SZALETU PRZY 
UL. WIERZYŃSKIEGO NA OSIEDLU 
PIEKARY C.  
Koszt – ok. 35 tys. zł. 
 

SZKOLNICTWO, KULTURA I INNE

LEGNICKIE INWESTYCJE 2017

Plac zabaw, al. Zwycięstwa

Pumptrack, Park 
Bielański

Legnicka Biblioteka Publiczna

ul. Wierzyńskiego (szalet)Przedszkole nr 13

Wyposażenie pracowni szkolonej
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MIASTO TAJEMNIC

- Na jednym z  tych malowideł widać postać 
z rogami o żółtych oczach i łapach z pazurami 
– mówi Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej 
Biblioteki Publicznej. - Może jest to diabeł albo 
chimera. Na innych są przedstawione postacie 
dwóch grajków i pan z zielonymi łapkami.   
Kto namalował te artefakty, nie wiadomo. 
W  wydawanym przez dawnych legniczan 
czasopiśmie „Liegnitzer Heimatblatt” Erwin 
Clauss, opisując historię loży masońskiej, za-
biera nas do piwnicy. Tam wówczas miała się 
mieścić duża kuchnia ze spiżarniami, mieszka-
nie ekonoma, skład wina i izba do jego degu-
stacji. Być może malowidła powstały właśnie 
w tej izbie i teraz zostały odkryte. 
- Niewątpliwie mają one wartość historyczną, 
naukową i  artystyczną – dodaje Anna Gą-
towska. – Po przeprowadzeniu prac konser-
watorskich i  restauratorskich będzie można 

więcej zobaczyć i więcej powiedzieć o tych ar-
tefaktach. Konserwator zabytków zalecił, aby 
w przyszłości je wyeksponować. 
Będziemy więc mogli spojrzeć diabłu w te jego 
żółte oczy. Przyjrzeć się zielonemu ludzikowi 
i  innym wizerunkom, a  później zanurzyć się 
w tajemniczej symbolice znaleziska. 
- Pierwotnie planowaliśmy w piwnicach zrobić 
magazyn z regałami – wyjaśnia pani dyrektor. 
- Ale po tym odkryciu i zaleceniach konserwa-
torskich, by piwnice udostępnić, odejdziemy 
od pierwotnego przeznaczenia. Powstanie tu-
taj być może miejsce spotkań, np. z poetami. 

Gmach LBP ma bardzo ciekawą historię. Zo-
stał wzniesiony przez legnickich masonów 
w 1894 r., w stylu neogotyckim. Przed wojną 
mieściło się tam miejskie biuro partii faszy-
stowskiej (NSDAP), urząd opieki społecznej 

i stołówka. Po wojnie budynek został przejęty 
przez Armię Czerwoną. Była tutaj m.in. także 
stołówka. W 1968 r. został przekazany stronie 
polskiej.
Ta neogotycka budowla wzniesiona z  cegły 
i  obłożona licówką ceramiczną ma bardzo 
ciekawą elewację z gzymsami, fryzami i roze-
tami. Niewątpliwie jest jedną z  ciekawszych 
legnickich budowli. A  już niebawem będzie 
jeszcze piękniejsza. 

Obecnie budynek jest gruntownie remonto-
wany. Na tę rewaloryzację przyznana została 
unijna dotacja w  wysokości blisko 5 mln zł. 
Dzięki tym środkom prowadzone są prace 
konserwatorskie na zewnątrz i  wewnątrz 
budynku. Wymienione zostaną okna, część 
drzwi i podłóg. Wyremontowany będzie dach 
i strych. Powstanie szyb z windą dla osób nie-

DIABEŁ TKWI W BIBLIOTECE

fot. Wojciech Obremski, lca.pl

fot. Wojciech Obremski, lca.pl

Podczas remontu piwnic siedziby Legnickiej 
Biblioteki Publicznej, przy ul. Piastowskiej, 
w dawnej winiarni masonów odsłonięte zostały 
polichromie. Przedstawiają one diabła, a być 
może chimerę, średniowiecznych mieszczan, 
pana z zielonymi łapkami w surducie.  
To kolejne odkrycie w tej budowli … 
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DIABEŁ TKWI W BIBLIOTECE

pełnosprawnych. Utworzy się również dwie 
strefy: młodzieżową - w sali, gdzie będą kom-
putery z  nowoczesnym oprogramowaniem 
oraz strefę ZielonoZaczytani wokół siedziby 
biblioteki. Tutaj w plenerze będzie można np. 
poczytać książki i czasopisma. 

Przed biblioteką wymieniona zostanie na-
wierzchnia chodników, nawiązująca do sta-
romiejskiej zabudowy, zamontowane będą 
ławki i  leżanki, stojaki na rowery. Budynek 
będzie miał sygnalizację alarmową, przeciw-
pożarową i  monitoring. Prace zakończą się 
tym roku. 
Przypomnijmy, że kilka lat wcześniej odre-
staurowana została duża sala na parterze 
budynku, w której obecnie jest czytelnia na-
ukowa. To przepiękne pomieszczenie z histo-
rycznym klimatem nawiązuje do minionych 

czasów, harmonijnie bratając się z nowocze-
snością. I  z  podwieszonym sufitem, odkry-
tym podczas rewitalizacji sali.
Podczas tych prac, gdy robotnicy zdjęli pod-
wieszony przed ponad 40 laty sufit, ukazały 
się w całej okazałości zabytkowe zdobienia. 
Tworzą je m.in. ułożone na ścianach deseczki, 
których jest około 240. Wszystkie te odkryte 
elementy pieczołowicie zostały odrestauro-
wane. Odsłonięto też malowidła na ścianie 
i suficie, które niegdyś zdobiły lożę masońską. 
Nie zobaczymy ich jednak, bo zostały zakon-
serwowane i zakryte tynkiem. Przepisy doty-
czące czytelni mówią bowiem jednoznacznie, 
że ściany muszą być jasne, by odbijały światło. 
Tamte malowidła były w  różnych kolorach  
i, niestety, pochłaniały światło. 
Kto wie, jakie jeszcze tajemnice kryje w sobie 
dawna loża masońska.
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MIASTO ROWERÓW

Na pierwszym tegorocznym posiedzeniu 
Kolegium Prezydenta przyjęta została 
Koncepcja przebiegu tras rowerowych dla 
Legnicy. Jej realizacja to przedsięwzięcie 
na lata. Program rowerowy będzie zawsze 
uwzględniany przy budowach i przebudo-
wach dróg w mieście.

Dokument stanowi podstawowy element pro-
cesu rozwoju legnickiej sieci rowerowej. Defi-
niuje najważniejsze dla jednośladów korytarze 
komunikacyjne w  mieście. Na jego podstawie 
będzie możliwe kreowanie docelowej sieci ukła-
du tras oraz przyjęcie priorytetów inwestycyjnej 
realizacji infrastruktury, a także tworzenia doku-
mentacji projektowo-budowlanej. 
Koncepcja realizuje zasadę „pięciu wymogów”: 
spójności, bezpośredniości, atrakcyjności, bez-
pieczeństwa i  wygody użytkowników. Zakłada 
spójne powiązanie całego miejskiego układu 
rowerowego, jego obecnych i  przyszłych ele-
mentów. Rezultatem działań będą: wzrost ru-
chu rowerowego, poprawa jego bezpieczeństwa, 
wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i  jego 
okolic, ograniczenie hałasu i  emisji trujących 
gazów oraz obniżenie kosztów utrzymania infra-

struktury. Jest to dokument planistyczny, który 
powinien być rozwijamy wraz z rozwojem prze-
strzennym i technologicznym miasta oraz pod-
dawany ewaluacji i aktualizacji nie rzadziej, niż 
co dziesięć lat. 
Obecnie w Legnicy mamy 33 kilometry oznako-
wanych dróg dla rowerów oraz siedem nieozna-
kowanych tras, mogących stanowić rowerową 
infrastrukturę. W mieście funkcjonują też rekre-

acyjne szlaki rowerowe: szlak Czarnej Wody, Bi-
twy 1241 roku, Rowerowa Obwodnica Legnicy 
i szlak Doliny Kaczawy.
Opracowanie przewiduje stworzenie 103 km 
tras, w tym 6 tras głównych o łącznej długości 
53 kilometrów. Planowane są również strefy ru-
chu uspokojonego, czyli do 30 km na godzinę. 
Rozważa się, wzorem innych miast, wprowa-
dzenie rowerowej jazdy pod prąd na drogach 
jednokierunkowych. Powstaną stacje rowero-
we i  wiele miejsc postojowych. System będzie 
kompatybilny z  wynajmowanymi rowerami 
miejskimi, które już na dobre zadomowiły się 
w Legnicy. W tym roku system LRM zostanie za-
kontraktowany na 3 lata ze zwiększeniem ilości 
pojazdów i stacji. 

Wdrożenie tej koncepcji wiązać się będzie z uru-
chomieniem poważnych inwestycji, gdyż koszt 
wykonania jednego metra kwadratowego ścież-
ki przy drodze jednokierunkowej o  szerokości 

1,5 m wynosi ok. 250 zł, czyli kilometr trasy 
może kosztować 375 tysięcy zł. Jeśli droga bę-
dzie dwukierunkowa o szerokości 2 metrów, to 
jej kilometr jest wart pół miliona. 

Powstała koncepcja  
Legnicy rowerowej

Koncepcja przebiegu tras rowerowych w Legnicy jest powszechnie dostępna w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie miasta. Prezydent zachęca mieszkańców do jej lektury oraz 
przedstawiania własnych wniosków, uwag i propozycji. Uwagi można przesyłać na adres e-mail 
rower@legnica.eu, bezpośrednio do Jarosława Patrona, specjalisty ds. komunikacji rowerowej. 
Odbędą się także spotkania konsultacyjne ze środowiskami rowerzystów i mieszkańcami miasta.
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z PRAC RADY  
MIEJSKIEJ LEGNICY

Na ostatniej ubiegłorocznej sesji Rada Miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę 
o przystąpieniu do opracowania Miejskiego Planu Adaptacji (MPA) do zmian klimatu dla 
miasta Legnicy.

Legnica już od blisko roku jest w  gronie 44 
ośrodków biorących udział w  projekcie pt. 
Opracowanie planów do zmian klimatu dla 
miast powyżej 100 tys. mieszkańców, realizo-
wanym przez Ministra Środowiska w  ramach 
programu Operacyjnego Infrastruktura i środo-
wiska 2014-2020. 
Powołany został specjalistyczny miejski zespół, 
współpracujący z ekspertami krajowymi. Wyni-
ki prac będą konsultowane z przedstawicielami 
organizacji społecznych i  gospodarczych, sto-
warzyszeń oraz mieszkańców w trakcie warsz-
tatów roboczych. 
Projekt Ministerstwa Środowiska jest prawie na 
półmetku. 44 miasta już wiedzą, jakie zjawiska 
klimatyczne zagrażają ich mieszkańcom. Go-
spodarka wodna, zdrowie publiczne i transport 

- to w tych sektorach należy jak najszybciej pod-
jąć działania adaptacyjne.
MPA będzie miał charakter lokalnego do-
kumentu strategicznego, wyznaczającego 
realizację przedsięwzięć skutecznie oddziału-
jących na środowisko. Umożliwi korzystanie 
z  zewnętrznych dofinansowań na projekty 
wynikające z MPA. Uwzględnia się w nim spe-
cyficzne lokalne uwarunkowania geograficz-
ne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opraco-
wuje działania chroniące mieszkańców przed 
skutkami zmian klimatu. 
Chodzi głównie o  wzrost temperatury i  czę-
stotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zja-
wisk pogodowych (nawalne deszcze, pod-
topienia, fale upałów, susze, huragany itp.), 
stanowiących zagrożenie dla społecznego 
i gospodarczego rozwoju miast, w tym Legni-
cy. Program pozwoli określić niezbędne w tym 
względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne 
i modernizacyjne. 

Ochrona przed skutkami zmian klimatu

Analiza danych meteorologicznych 
z ostatnich 35 lat wskazuje, że często-
tliwość i natężenie niektórych zjawisk 
klimatycznych będą wzrastać. Miesz-
kańcy Polski częściej będą narażeni 

na wystąpienie wysokich temperatur 
(powyżej 30°C), fal upałów, a także 

ulewnych deszczy, burz i silnych wia-
trów. Scenariusze klimatyczne pokazują, 
że fale upałów mogą być cechą polskie-
go klimatu w kolejnym dziesięcioleciu 

z tendencją do wydłużania. Równie do-
tkliwe może być występowanie krótkich, 
lecz bardzo intensywnych opadów, które 
mogą powodować lokalne zalania oraz 
podtopienia ulic i budynków, czy nawet 

powodzie miejskie.
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 Z ŻYCIA MIASTA

W 2017 roku palmiarnię i mini-zoo w parku 
Miejskim odwiedziło prawie 160 tys. osób.  
To niezwykły rekord, bo rok wcześniej miej-
sca te zwiedzało 80 tys. osób. Największą 
frekwencją cieszyły się Festiwal Roślin Owa-
dożernych, 3. urodziny mini-zoo i Mikołajki 
- jako impreza towarzysząca inauguracji 
iluminacji świątecznej. 

W czerwcu 2017 r. w palmiarni i mini-zoo po 
raz pierwszy odbył się Festiwal Roślin Owado-
żernych. Impreza odniosła niebywały sukces 
frekwencyjny. Unikatowa ekspozycja przycią-
gnęła do zabytkowego parku ponad 20 tysię-

cy zaciekawionych mieszkańców, hobbystów, 
miłośników roślin i kwiatów z Legnicy i wielu 
innych miejscowości. 
Zwiedzający stali w długich kolejkach, by obej-
rzeć niezwykłe okazy botaniczne i kupić rośliny. 
W ciągu trzech dni około trzech tysięcy owa-
dożernych egzemplarzy trafiło do domowych 
kolekcji. 
- Byliśmy z naszą ekspozycją w wielu metropo-
liach, ale takiego, jak w Legnicy zainteresowania 

i entuzjazmu nie widzieliśmy jeszcze nigdy – 
mówili botanicy z firmy Roraima Świat Roślin. 
- Jest się z czego cieszyć, bo aż co piąty legnicza-
nin odwiedził nasz wspólny, niezwykły festiwal. 
Chcemy tu powrócić w przyszłym roku. 

Legnickie mini-zoo z ogrodami tematyczny-
mi, zlokalizowane w parku Miejskim przy pal-
miarni, we wrześniu ukończyło trzy lata. Z tej 
okazji legniczanie z całymi rodzinami przybyli 
na urodziny.

Kolejny sezon parkowych atrakcji jeszcze 
przed nami, ale już teraz planuje się tam wiele 
ciekawych wydarzeń.

Rekordy w naszym parku

- Bardzo się cieszę, że to miejsce 
jest tak popularnie wśród legniczan. 

Stworzyliśmy je z myślą o rodzinnym 
wypoczynku i przyjaznej edukacji przy-
rodniczej – powiedział na urodzinach 

prezydent Tadeusz Krzakowski. 
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• Miedziowa, ul. Okrzei 14,
• Drive, ul. Wrocławska 155,
• Hebe, ul. Górnicza 1a,
• Astra, ul. Heweliusza 7DE,
• Medyczne ABC, ul. Batalionu Zośka 15,
• Remedium, ul. Radosna 48,
• Ano, ul.Galaktyczna12/13,
• Pod Dobrą Gwiazdą, ul. Gwiezdna 25,
• Eliksir, ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 13,
• Lawenda, ul. Drukarska 29,
• Cefram, ul. Izerska 35,
• Avena, ul. Pomorska 17,
• Rondo, ul. Szaniawskiego 5 d,
• Pod Różą, ul. Przybosia 5,

• Vita-Plus, ul. Złotoryjska 81 a,
• Melisa, ul. Złotoryjska 1,
• Wrzos, ul. Skarbowa 8,
• Jaśmin, ul. Mickiewicza 6,
• Malwa, ul. Piechoty 19a,
• Silesia, ul. Najświętszej Marii 8-10b,
• Eskulap, ul. Artyleryjska 40,
• Staromiejska, ul. Matejki 1,
• Gwarna, ul. Złotoryjska 30,
•  Jemioła, ul. Fabryczna3 Centrum 

Handlowe B1,
•  Medyczne ABC, al. Rzeczypospolitej 

116 Centrum Handlowe Auchan,
• DGA-2, ul. Iwaszkiewicza 1.

Z ŻYCIA MIASTA

CO I GDZIE W URZĘDZIE MIASTA

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

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

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

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

 ■ Wydział Geodezji i Kartografii  
(tel. 76 72 33 173), ul. Kościuszki 38 
m.in.: sprawy związane z geodezją, kartografią, 
mapami do celów prawnych, projektowych, wypisy 
z dokumentów państwowych. 

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
(tel. 76 72 12 310) 
m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, przekształcanie 
użytkowania wieczystego w prawo własności, dzier-
żawa gruntów, wydawanie zgody na dysponowanie 
nieruchomością.

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury 
i Budownictwa (tel. 76 72 12 318) 
m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu miej-
scowego, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach 
zabudowy, pozwolenia na budowę, rozbiórkę, na 
zmianę sposobu użytkowania obiektu lub lokalu.

 ■ Wydział Oświaty Kultury i Sportu 
 (tel. 76 72 12 230) 
m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, akty 
założycielskie, rejestracja klubów sportowych, upo-
wszechnianie kultury fizycznej i turystyki, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi.

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

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

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

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

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

Stare leki do apteki

Bonifikata za użytkowanie gruntu
Jeszcze do 1 marca można starać się o bonifikatę za 
użytkowanie wieczyste gruntu. Udzielana jest ona 
tylko na nieruchomość, na której użytkownik wieczysty 
zamieszkuje i gospodaruje samodzielnie lub wspólnie 
z małżonkiem albo innymi osobami. 
Z wnioskiem o udzielenie bonifikaty należy pisemnie 
wystąpić do prezydenta miasta w terminie do 1 marca 
2018 roku. 

Urząd Miasta kupił kolejne nowe 
pojemniki na przeterminowane leki, 
zwane konfiskatorami. Obecnie 
znajdują się one już w 26 apte-
kach. Do wzięcia są jeszcze cztery 
pojemniki.  
Apteki, które chcą przyjąć i udo-
stępniać mieszkańcom konfiska-
tory, mogą to zgłosić Wydziałowi 
Środowiska i Gospodarowania 
Odpadami (tel. 76 721 23 43  
lub e-mail: gos@legnica.eu).  

Przeterminowane leki odbierane są 
z aptek raz na dwa miesiące. Przypo-
minamy, że leków nie należy wrzucać 
do zwykłych kontenerów na śmieci. 
Lista aptek, gdzie można pozbyć się 
niepotrzebnych leków: 



Zagraliśmy  
z wielkim sercem
Byliśmy bardzo, bardzo hojni. Wspaniale bawiliśmy się i graliśmy dla noworodków. 
Byliśmy w Akademii Rycerskiej na koncertach i licytacjach. Mimo zimna wielu z nas 
pobiegło z serduszkiem. A najodważniejsi weszli do lodowatej wody. Czego się nie 
robi, by dać serce innym… Wolontariusze zebrali ok. 170 tys. zł, a konto Orkiestry 
rośnie nadal. 


