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EKOPOZYTYWNI NA CO DZIEŃ 

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

Nikt chyba nie spodziewał się, że akcja 
„EKOpozytywni idą w miasto” wzbudzi takie 
emocje, a do tego działania mieszkańca 
Legnicy Piotra Budzianowskiego i #TEAM-
Legnica, staną się inspiracją dla dobrych 
i pożytecznych działań w mieście. Bardzo 
nas to cieszy! (więcej o akcji czytaj na str. 
9 - przyp. red.).
#EKOpozytywni to ludzie, którzy chcą, by 
Legnica była miastem czystym, otwartym 
na innych, inspirującym do działania na 
rzecz osób potrzebujących i przede wszyst-
kim kreatywnym. W założeniu ekologiczna 
akcja miała być skromna, niepozorna, 

jednak rozpisywały się o niej media, dysku-
towano na portalach społecznościowych.  
O to chodziło – wybuchła bomba pozytyw-
nej energii. Dzięki temu możemy edukować, 
integrować mieszkańców, rozmawiać 
o sprawach trudnych, ale ważnych dla 
naszej lokalnej społeczności.
Ponieważ okazało się, że mamy tak wielu 
ochotników, postanowiliśmy, że będziemy 
kontynuować akcję w kilku obszarach pod 
hasłem #EKOpozytywni na co dzień! Nie 
możemy przecież zignorować faktu, że skło-
niliśmy tłumy legniczan do pozytywnego 
działania. Zadania podejmie się #TEAMLe-

gnica – wolontariat miasta. Ochotnicy już 
w przedszkolach i szkołach będą edukować 
dzieci, jak żyć zdrowo, mądrze i ekologicz-
nie. Będą dziesiątki działań, o których na 
pewno usłyszycie. Choć, trzeba przyznać, 
że o #EKOpozytywnych mówi się już tak 
dużo, że wystarczy tylko dołączyć do nas 
i wspólnie działać – tak, jak do tej pory. Ści-
skamy ręce wszystkich, których inspirujemy 
do pozytywnego myślenia! Tak trzymać! 
Jesteście #EKOpozytywni! 
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Urodził się w  Krotoszynie w  roku 1936. Absolwent Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Uwielbiany przez uczniów nauczyciel historii 
w  wielu legnickich szkołach. Był także wicekuratorem oświaty, 
a później radnym miejskim.
 
Jeden z najważniejszych filarów stworzenia w Legnicy ośrodka aka-
demickiego. Pełnił wysokie funkcje w Wyższej Szkole Technicznej, 
Wyższej Szkole Menadżerskiej i Wyższej Szkole Medycznej.
 
Od 1957 roku aż do ostatnich dni był aktywnym społecznikiem. 
Założyciel liczącego sobie ponad pół wieku Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk. Wraz z  Tadeuszem Gumińskim tworzył zręby naukowego 
poznawania historii miasta i zachowania jego dziedzictwa kulturo-
wego. Był współautorem pierwszej i drugiej Monografii historycznej 
miasta Legnicy. Redaktor Szkiców Legnickich i autor kilkudziesięciu 
zamieszczonych tam publikacji.
 
Związany był z  działalnością Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Pol-
skiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego i PTSM. Założył 
w Legnicy koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 
opracowując naukowo powojenne losy powstańców, którzy przyby-
li do Legnicy i żyli w naszym mieście.
 
Za wybitne zasługi dla miasta i regionu uhonorowany został wielo-
ma wyróżnieniami. Laureat Nagrody Miasta Legnicy z roku 2005. 
W uznaniu ogromnych osiągnięć odznaczony Srebrnym i Złotym 
Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.
 
Wszyscy jesteśmy Mu winni wdzięczność i ogromny szacunek.
Cześć Jego Pamięci!
 
 Tadeusz Krzakowski
 Prezydent Legnicy

ODSZEDŁ  
CZESŁAW KOWALAK

Międzynarodowa nagroda za MIEJSKI KALENDARZ
W Galerii Rondo Sztuki w Katowicach odbyła się (6 kwietnia) uroczysta gala Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Kalendarzy ZoomArt 
2018. Tegoroczny miejski kalendarz „Legnica z nieba” zajął drugie miejsce w kategorii kalendarzy administracyjnych.

22 kwietnia br. w wieku 82 lat zmarł Czesław Kowalak. 
Człowiek wybitnych zasług dla Legnicy, odkrywania jej 
historii, znakomity pedagog i działacz społeczny, naukowiec 
i publicysta. A przy tym zawsze skromny, pełen empatii 
i życzliwości dla ludzi. Legnica była Jego wielką miłością. 

„Legnica z nieba” zawiera 12 niesamowitych 
zdjęć, wykonanych przez młodych i zdolnych lu-
dzi, profesjonalnie zajmujących się lataniem dro-
nami oraz filmowaniem i fotografowaniem z ich 
użyciem. Dzięki temu możemy spojrzeć na Le-
gnicę z zupełnie innej perspektywy, która nie jest 
nam dostępna na co dzień. W tym kalendarzu nie 
ma przypadkowych zdjęć, wszystkie zostały wy-
brane tak, aby przedstawiały miejsca najbardziej 
charakterystyczne dla Legnicy, a jednocześnie 
ukazywały je w inny, ciekawy sposób.
- Wykorzystaliśmy ogromny potencjał młodych 
pasjonatów filmowania i fotografowania za po-
mocą dronów. Bardzo cieszy ta nagroda, to nasz 
wspólny sukces – mówi prezydent Tadeusz Krza-
kowski. 
Dodajmy, że w ubiegłym roku na Festiwalu Zoo-
mArt Legnica otrzymała dwie nagrody za kalen-
darz „Magiczna Legnica” w kategorii kalendarzy 
administracyjnych i w kategorii ilustracje. 
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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

Taką deklarację złożył (16 kwietnia) wojewoda 
dolnośląski Paweł Hreniak wraz z dyrektor wro-
cławskiego oddziału GDDKiA Lidią Markowską 
na spotkaniu z  prezydentem Tadeuszem Krza-
kowskim. Obecni też byli wójt Legnickiego Pola 
Henryk Babuśka, poseł Ewa Szymańska i prze-
wodniczący Rady Miejskiej Wacław Szetelnicki.

Brakująca część obwodnicy połączy ulicę Gnie-
womierską z  ulicą Sikorskiego. Budowa tego 
ostatniego odcinka o  dł. 3,6 km pozwoli na 
powstanie spójnego układu komunikacyjnego 
autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz drogi 
krajowej 94.

Docelowo nowa obwodnica Legnicy w ciągu DK 
94, będzie miała długość ok. 15 km i rozpoczy-
nać się będzie na obecnie budowanym węźle S3 
Legnica Zachód. Następnie przebiegnie istniejącą 
obwodnicą zachodnią Legnicy, ulicą Jaworzyń-

ską, kolejno ul. Gniewomierską i Sikorskiego do 
skrzyżowania z ulicą Wrocławską. 

Nowa obwodnica pozwoli m.in. na wyprowa-
dzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum 
miasta i stworzy spójny układ komunikacyjny 

autostrady A4, drogi ekspresowej S3 oraz 
drogi krajowej 94. Efektem będzie zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców Legnicy i dostęp-
ności do obszarów Legnickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej.

Przewidywany czas realizacji inwestycji to około 
czterech lat. W tym okresie przyszły wykonaw-
ca opracuje dokumentację projektową, uzyska 
wszelkie decyzje administracyjne oraz zrealizuje 
roboty budowlane. 

Brakujący fragment obwodnicy Legnicy będzie 
zrealizowany w parametrach drogi klasy GP z no-

śnością 115 kN/oś. Będzie to droga dwujezdnio-
wa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. 

Szacunkowa wartość budowy 3,6 km obwodni-
cy, to ok. 110 mln zł, w tym odcinek pozamiejski 
sfinansuje GDDKiA. Natomiast koszt inwestycji 
zostanie rozliczony pomiędzy  stronami na wa-
runkach zawartych w porozumieniu.
W  październiku 2017 r. GDDKiA podpisała 
z  prezydentem Legnicy Porozumienie Intencyj-
ne w sprawie wspólnej realizacji budowy 3,6 km 
obwodnicy.

Rozpoczęła się procedura Legnickiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. To już VI edycja przedsięwzięcia, cieszącego się 
bardzo dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem mieszkańców. Od 21 marca do 11 kwietnia można było zgłaszać wnioski 
lokalnych inwestycji. Wpłynęło 81 nowych projektów.   

- W ciągu tych siedmiu już 

lat obserwujemy, jak budżet 

obywatelski ewoluuje i inspiruje 

mieszkańców – mówi prezydent 

Tadeusz Krzakowski. – Cieszy się 

coraz większą popularnością. 

Buduje aktywność społeczną 

legniczan, ich poczucie 

odpowiedzialności za miasto 

i wzmacnia legnicką tożsamość.

To bardzo dobra wiadomość dla Legnicy 
i sąsiednich gmin. Prezydent Tadeusz 

Krzakowski zabiegał o kontynuację budowy 
obwodnicy południowo-wschodniej przez 15 

lat. Teraz szansa jest już realna. 

LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI INWESTYCJE

OBWODNICA POŁUDNIOWO-
WSCHODNIA BĘDZIE DOKOŃCZONA

Wrocławski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w III kwartale bieżącego roku planuje ogłosić 
przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie brakującego fragmentu obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy 
w ciągu drogi krajowej nr 94. Będzie to odcinek drogi o długości ok. 3,6 km, w tym pozamiejski o długości ok. 2,8 
km, a pozostały fragment będzie przebiegał w granicach administracyjnych Legnicy. 

Każdy musiał być poparty podpisami 20 
pełnoletnich mieszkańców danego obsza-
ru miasta i  wypełniać wymogi formalne. 
Liderzy poszczególnych inicjatyw chętnie 
korzystali z  merytorycznej pomocy pra-
cowników referatu LBO w ratuszu. Tech-
niczna ocena wniosków już się rozpoczę-
ła. Od 5 do 29 czerwca będą one poddane 
weryfikacji zespołu kwalifikującego pro-
jekty wniosków, które po kampanii pro-
mocyjnej (1-30 września) trafią pod gło-
sowanie mieszkańców (1-8 października). 
Wyniki poznamy 26 października. 
W LBO 2019 obowiązywać będzie zwięk-
szona o 50 tys. zł, czyli wynosząca już 250 
tys. zł, wartość realizacji projektów w każ-
dym z 11 obszarów miasta. 
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Wystartowała druga edycja projektu Zrób 
Swój Startup, w którym uczestniczą ucznio-
wie szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie 
inauguracyjne odbyło się 12 kwietnia w le-
gnickim Kinie Helios. 
– To może to być początkiem odkrycia swojej 
drogi zawodowej czy nowej pasji – powiedział 
podczas tego spotkania prezydent Tadeusz 
Krzakowski. 
- Podejmijcie wyzwanie w tworzeniu pomysłu 
na swój biznes. Nie bójcie się zrobić pierwszego 
kroku. Każdy ma szansę na stworzenie pro-
jektu, który odniesie sukces – zachęcał twórca 
aplikacji turystycznej Footsteps, Piotr Sędzik, 
który też poprowadzi warsztaty. 
Laureat ubiegłorocznej edycji projektu, Łukasz 
Podlipski, twórca projektu Casual, podkreślił, 
że dzięki warsztatom zdobył cenne doświad-
czenie, wiedzę i znajomości, które pomogły mu 
w dalszej pracy nad rozwojem swojej odzieżo-
wej firmy. - Nawet jeśli projekt nie zwycięży, 

to nie ma tragedii – mówił. - Liczy się to, co 
wyniesiemy z warsztatów i jak wykorzystamy 
zdobytą wiedzę. 
Warsztaty Zrób Swój Startup II odbędą się 
w dniach 25 kwietnia i 10 maja w Letia Busi-
ness Center. Zakończenie projektu połączone 
z galą - 22 maja w Sali Maneżowej. Partnera-
mi  imprezy są: Legnicki Park Technologiczny 
Letia S.A., kino Helios oraz Legnickie Centrum 
Kultury. 
W pierwszej edycji projektu udział wzięło oko-
ło stu młodych legniczan. Wśród pomysłów na 
własny biznes były m.in.: aplikacja pokazująca 
opóźnienia lotów samolotowych, mająca przy-
gotować uczniów do kartkówek i  sprawdzia-
nów, pozwalająca odnajdywać miejsca na im-
prezę, sklep internetowy z pokarmem i dietami 
dla psów i  kotów, aplikacja powiadomienia 
ratunkowego, aplikacja z usługami dietetyków 
i  trenerów personalnych czy też pomagająca 
wybrać maturzystom szkołę wyższą. 

Podczas sesji (26 marca) Rada 
Miejska przyjęła prezydenckie po-
prawki zwiększające wydatki na 
cele inwestycyjne. Wśród nich jest 
130 tys. zł na przebudowę uliczne-
go oświetlenia.
W ramach tego zadania na ul Wro-
cławskiej (od skrzyżowania z  ul. 
Sikorskiego w  kierunku centrum) 
zainstalowanych zostanie 50 no-
woczesnych i  energooszczędnych 
oprawy ledowych. Zamontowane 
są w  nich minikomputery, dzięki 
którym można zmieniać natężenie 
światła w zależności od potrzeb. 
Za te dodatkowe środki wymie-
nione zostaną także oprawy na 
latarniach w  Rynku. W  miejsce 
starych, kulistych zamontowane 
będą nowoczesne ledowe. Będzie 
jaśniej, ładniej i  o  wiele taniej. 
W  grudniu minionego roku wy-
mienione zostały oprawy na uli-
cach: Młynarskiej, Wyszyńskiego, 
Najświętszej Marii Panny i  Szpi-
talnej. 

Z  kolei na Tarninowie zainstalo-
wano 21 latarni, także ledowych, 
nawiązujących swoją  stylistyką 
do zabytkowej zabudowy dziel-
nicy. Realizowana przez Zarząd 
Dróg Miejskich przebudowa 
oświetlenia objęła też  podziemną 
instalację energetyczną na długo-
ści ponad kilometra oraz odtwo-

rzenie nawierzchni chodników 
i ulic.
W  naszym mieście nowoczesne 
i  energooszczędne oświetlenie le-
dowe zainstalowano m.in. na ul. 
Nadbrzeżnej, Złotoryjskiej, obwod-
nicy śródmiejskiej i al. Orła Białego. 
Jest to także jeden z istotnych ele-
mentów w walce z niską emisją.

INWESTYCJEINWESTYCJE

Na legnickim Tarninowie zakończyły się prace przy montażu nowoczesnych, stylizowanych i energooszczędnych latarni, które oświetlają 
ul. Traugutta, Mickiewicza i Oświęcimską. A już niedługo w naszym mieście zmodernizowane zostanie oświetlenie przy ul Wrocławskiej. 
Zamontowane zostaną tam na latarniach kolejne inteligentne oprawy ledowe z czujnikami. Będzie można nimi regulować natężenie światła. 

Inwestujemy w nowoczesne,  
energooszczędne, ekologiczne oświetlenie

ZRÓB SWÓJ STARTUP, czyli projekty młodych legniczan

ALEJA PIŁSUDSKIEGO BĘDZIE 
PRZEBUDOWANA

Inwestycja obejmie obie jezdnie al. Piłsudskie-
go na odcinku ok. 450 m, od kładki dla pie-
szych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza 
i  Marsa do skrzyżowania z  ul. Koskowicką 
i  Wielkiej Niedźwiedzicy, wraz z  chodnikami 
i  ścieżkami rowerowymi. Zbudowane będzie 
nowe oświetlenie uliczne, a  zieleń w  pasie 
drogowym – poddana rekultywacji. Przy ron-
dzie turbinowym powstanie kolejne aktywne 
przejście dla pieszych, podobne do tego, które 
funkcjonuje na ul. Wrocławskiej, przy głównej 
bramie Cmentarza Komunalnego. U  zbiegu 
Wielkiej Niedźwiedzicy z Kasjopei oraz łączni-
kiem, biegnącym pod wiaduktem kolejowym 
do ul. Koskowickiej, przewidziane jest wynie-
sione skrzyżowanie.

Przypomnijmy. Pierwszy przetarg unieważnio-
no, gdyż oferty były zbyt drogie. Do drugiego 
przetargu przystąpiły te same podmioty. Kon-
sorcjum zaproponowało – ok. 7,942 – mln zł, 
a Berger Bau – ok. 7,97 mln zł. Oferty były niż-
sze, niż w pierwszy przetargu. Ale i tak wyższe 
od kosztorysu, czyli ok. 6,4 mln zł. 
W tej sytuacji, po otwarciu ofert, prezydent Ta-
deusz Krzakowski zdecydował o  skierowaniu 
na sesję Rady Miejskiej korekty budżetu. Radni 
jednogłośnie poparli prezydenckie poprawki, 

zwiększające wydatki inwestycyjne, m.in. o 1,5 
mln zł na przebudowę alei Piłsudskiego.
Konsorcjum przeprowadzi więc inwestycję 
na al. Piłsudskiego za ok. 7,94 mln zł. Na to 

przedsięwzięcie otrzymaliśmy dotację w  ra-
mach rządowego „Programu rozwoju gminnej 
i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016–2019” w wysokości ok. 2,8 mln zł. 

Firma ASC Workes uzyskała pozwolenie 
na budowę hali przemysłowo–produkcyj-
nej wraz zapleczem socjalnym na terenach 
inwestycyjnych Legnica II. To pierwszy in-
westor, który rozpocznie budowę zakładu 
na tym doskonale uzbrojonym przez miasto 
terenie.

Jak informuje firma, w zakładzie będą pro-
dukowane konstrukcje stalowe. Zakończenie 
budowy i rozpoczęcie produkcji możliwe jest 
jeszcze w tym roku. Docelowo zakład będzie 
rozbudowywany i zatrudni około 100 osób. 
Przypomnijmy. W minionym roku zakończy-
ły się prace drogowe przy uzbrajaniu i budo-
wie ul. Boiskowej, Handlowej i Myśliwskiej, 
które skomunikowały atrakcyjne tereny in-
westycyjne (Legnica II) z ul. Jaworzyńską, ob-

wodnicą zachodnią i autostradą A-4. Koszt 
tej inwestycji to około 8 mln 450 tys. zł. Ten 
układ komunikacyjny posiada drogi oraz in-
frastrukturę: chodniki, oświetlenie, teleinfor-
matyczną sieć Legman, sieci wodociągowe, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także 
zatoki postojowe i autobusowe. Teren inwe-
stycyjny Legnica II, o powierzchni ponad 20 
ha, przed kilku laty miasto włączyło do Le-
gnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego Legnicy II przewiduje dla niej 
funkcje przemysłowe, związane z rzemio-
słem, bazami, składami, obsługą komu-
nikacji samochodowej, innymi usługami 
i administracją. Obecnie dwie z czterech 
przygotowanych działek mają już swych in-
westorów. 

Przedsiębiorstwo Transportowo–Budowlane z Wrocławia (lider) wraz z Firmą Drogowo–Inżynieryjną z Legnicy 
przebuduje aleję Piłsudskiego od kładki dla pieszych w okolicy skrzyżowania z ul. Galileusza i Marsa  
do skrzyżowania z ul. Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy.

Legnica II. Powstanie zakład konstrukcji stalowych
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SPRAWY SPOŁECZNE Z ŻYCIA MIASTA

Nasze miasto uczestniczy w  projekcie Ak-
tywizacji Osób Niepełnosprawnych. Inicja-
tywa skierowana jest do co najmniej 355 
takich osób z  powiatu złotoryjskiego, le-
gnickiego i Legnicy. Jej wartości to ok. 10,8 
mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 
9,1 mln zł. Projekt będzie realizowany od 1 
maja tego roku do 30 kwietnia 2020 r. Jego 
liderem jest powiat złotoryjski
- Wspólnie można zrobić bardzo wiele dla 
osób niepełnosprawnych i  wykluczonych 
z życia społecznego – mówi starosta złoto-
ryjski Ryszard Raszkiewicz. – Trzeba dotrzeć 
do ludzi, którzy mają problemy z aktywiza-
cją zawodową, które mają trudności z pora-
dzeniem sobie w życiu. 
- Ta inicjatywa daje szansę na zatrudnienie 
wielu potrzebujących – dodaje prezydent 
Tadeusz  Krzakowski. – Dzięki temu będą 
przydatni i  sprawnie funkcjonujący. Ten 
projekt ma głęboki sens społeczny i wymiar 
ekonomiczny. 
Starosta Janina Mazur: - To dla nas zaszczyt 
uczestniczyć w tej inicjatywie. Umożliwi ona 
naszym mieszkańcom realizację ich marzeń. 

Celem  projektu jest integracja i aktywizacja 
osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie 
ich zdolności do zatrudnienia. Dla wielu 

z tych osób będzie to szansa np. na wyjście 
z domu. Będą mogły się szkolić z obsługi 
recepcji, małej poligrafii, przyrządzania 

posiłków, kucharstwa, kelnerstwa. Zajęcia 
będą realizowane przez Warsztaty Terapii 

Zajęciowej i Zakład Aktywności Zawodowej 
w Świerzawie. 

W sobotę w parku obok siebie wspólnie pra-
cowali młodzi i starsi. Ludzie z różnych środo-
wisk. Wśród nich prezydent Tadeusz Krzakow-
ski. 
- Boli mnie, że ludzie bezmyślnie wyrzucają 
śmierci, np. z samochodu – mówił prezydent. 
– Mam nadzieję, że akcja będzie miała także 
walor edukacyjny. Prezydent podziękował też 
innej grupie mieszkańców, którzy tego dnia od-
dzielnie sprzątali inną część miasta. 
- Chcemy uświadamiać mieszkańcom, że trze-
ba po sobie sprzątać śmieci, gdy jesteśmy np. 
w parku czy nad rzeką i w każdym innym miej-
scu – mówi Jakub Należny, szef Teamu Legnica. 
- Takimi cyklicznymi działaniami integrujemy 
mieszkańców w  działaniach ekologicznych, 
upiększających miasto.
Przypomnijmy. Spontaniczną akcję wiosen-
nego porządkowania zainicjował legniczanin 

Piotr Budzianowski. Inicjatywę tę wsparło 
Centrum Wolontariatu Miejskiego Team Le-
gnica. I tak zrodzili się ekopozytywni, czyli lu-
dzie, którzy „biorą sprawy w swoje ręce”, bo nie 
lubią i nie chcą być obojętni wobec tego, co się 
dzieje w naszym mieście. I nie powiedzieli jesz-
cze ostatniego słowa. 

23 kwietnia 2018 r. opublikowane zostały peł-
ne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 
Niezależnie od tego, już po zakwalifikowaniu 
kandydatów, niektóre placówki nadal dyspo-
nują wolnymi miejscami. W związku z tym na 
wolne miejsca przeprowadzona zostanie rekru-
tacja uzupełniająca. Prowadzona będzie, rów-
nież w systemie elektronicznym,  od 28 maja 
2018 r. (godz. 8.00) do 30 maja 2018 r. (godz. 
15.00). Mogą w niej wziąć udział rodzice dzie-
ci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli lub 
oddziałów przedszkolnych w  przeprowadzo-
nym już postępowaniu rekrutacyjnym, a także 
ci, którzy nie brali udziału w naborze. 

Wspólnie dla niepełnosprawnych
Porozumienie o współpracy 

w realizacji projektu Aktywizacji Osób 
Niepełnosprawnych podpisali 6 kwietnia 

br. w legnickim Urzędzie Miasta: 
starosta powiatu złotoryjskiego Ryszard 

Raszkiewicz, starosta powiatu legnickiego 
Janina Mazur, prezydent Tadeusz 

Krzakowski  i Małgorzata Wnęk z Fundacji 
Ekonomii Społecznej w Złotoryi. 

Nabór będzie prowadzony do placówek, które dysponują wolnymi miejscami.  
Obecnie ich ilość wynosi 207. Oto wykaz placówek: 

• Miejskie Przedszkole nr 2 – 7 wolnych miejsc,

• Miejskie Przedszkole nr 3 – 21 wolnych miejsc,

• Miejskie Przedszkole nr 4 – 1 miejsce wolne,

• Miejskie Przedszkole nr 7 – 6 wolnych miejsc,

• Miejskie Przedszkole nr 8 - 1 wolne miejsce,

• Miejskie Przedszkole nr 9 – 7 wolnych miejsc,

• Miejskie Przedszkole nr 11 – 51 wolnych miejsc,

• Miejskie Przedszkole nr 12 – 26 wolnych miejsc,

•  Miejskie Przedszkole nr 13 – 25 wolnych miejsc  
+ 5 dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego,

•  Szkoła Podstawowa nr 10 (oddział 
przedszkolny) – 6 wolnych miejsc,

• Szkoła Podstawowa nr 1 – 19 wolnych miejsc,

• Szkoła Podstawowa nr 2 – 13 wolnych miejsc,

• Szkoła Podstawowa nr 4 – 19 wolnych miejsc.

EKOPOZYTYWNI WYSZLI  
W MIASTO I JESZCZE WYJDĄSą jeszcze  

wolne miejsca  
w przedszkolach Z entuzjazmem i uśmiechem na twarzy spotkaliśmy się w sobotę (14 kwietnia) w parku Miejskim, by własnym przykładem pokazać, że może 

być czysto, pięknie i „ekopozytywnie”. W akcji sprzątania uczestniczyło ponad stu pozytywnie zakręconych legniczan. 

Zakończył się kolejny etap elektronicznego 
naboru do legnickich przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych. Do 20 kwietnia rodzice 
potwierdzali chęć posyłania dzieci do tych 
placówek. Pozostało jeszcze 207 miejsc.
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

SETKI KOBIET I CUDOWNI GOŚCIE
Za nami już 10 Spotkań Kobiet i 12 gości, które zgromadziły prawie 2500 pań. 3 kwietnia odbyło się dziesiąte, jubileuszowe spotkanie  
organiz owane przez Urząd Miasta. Do Letia Business Center znowu przybyły setki legniczanek. Tym razem tematem spotkania było  
„Na wiosnę wyglądaj jak milion dolarów”. 

Gościem była Anna Męczyńska – jedna z naj-
bardziej rozchwytywanych i kreatywnych 
stylistek w Polsce. To ona stworzyła m.in. 
niepowtarzalny styl granej przez Małgorzatę 
Kożuchowską Natalii Boskiej w serialu Rodzin-
ka.pl czy też przebojowe stylizacje Agnieszki 
Dygant w serialu „ Prawo Agaty”. Jako ekspert 
doradza widzom w programach telewizyjnych, 
m.in. na antenie TVN. - Drogie Panie, przestań-
my same się krytykować bo jesteśmy pięk-
ne. Każda z nas ma atuty i wady, trzeba tylko 
umieć odpowiednio pokazać to, co w nas pięk-
ne – mówiła ekspertka. - Przestańmy też się 
łudzić i kupować za małe rzeczy w nadziei, że 
szybko schudniemy. Jeżeli nie możesz zmienić 
wagi, zmień garderobę – przekonywała Anna 
Męczyńska.
Drugi gość to Witold Szmanda, trener fitness 
gwiazd Hollywood i ekspert zdrowego żywie-
nia. Trenował m.in. z takimi gwiazdami, jak 
Keanu Reeves, Heidi Klum, Alicja Bachleda-Cu-
ruś, Iza Miko czy Weronika Rosati. Legniczanki 
przekonywał, że warto dbać o swoje zdrowie, 
zaczynając od zdrowego żywienia i ćwiczeń. - 
Nie jest łatwo zmobilizować się do ruchu, ja też 
mam czasami chwile zniechęcenia. Ale tu po-
trzebna jest stała, ciężka praca. Jednak warto 
zadbać o siebie, by być zdrowym – mówił Wi-
told Szmanda. Specjalnie dla legniczanek przy-
gotował tygodniowy plan żywieniowy i porady 
dotyczące odpowiedniego żywienia.

To już dziesiąte spotkanie kobiet, na które legniczanki zaprasza 
prezydent Tadeusz Krzakowski. Każde zgromadziło setki pań. - Kiedy 

przymierzaliśmy się do organizacji pierwszego Spotkania Kobiet, 
wydawało się, że będzie to jednorazowe wydarzenie – kolejne z wielu 

w bogatej ofercie kulturalnej miasta. Pamiętam, że przyszło na nie 
tak wiele pań, że nie mogło być inaczej i zorganizowaliśmy kolejne 

– wspominał prezydent. I dodał: - Byłem na wszystkich spotkaniach. 
Widziałem łzy, śmiech, ogromne emocje i usłyszałem bardzo wiele 

ciepłych słów.
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Na parkiecie swoimi umiejętnościami popisywały 
się pary - począwszy od przedszkolaków do senio-
rów, którzy mogliby być ich dziadkami. Przyjechali 
do Legnicy z całego kraju. Rywalizowali w stylach 
standardowych i  latynoamerykańskich. Tańczyli 
walca angielskiego i wiedeńskiego, tango, foxtro-
ta, quickstep, rumbę, sambę, cha-cha i jive.
- Dla mnie to było święto tańca – mówi legniczan-
ka Joanna Rymarska. – Od lat przychodzę, by po-
dziwiać, jak wspaniale oni tańczą. To mnie moty-
wuje, aby podciągać swoje umiejętności, a potem 
zaszaleć na parkiecie. 

Zlot przyciągnął na Rynek tysiące le-
gniczan i gości. - Bo każdy z nas ma 
w sobie żyłkę rajdowca – mówił le-
gniczanin, Jan Borejko. – Uwielbiam 
stare auta. Swojego nie mam. Takie 
imprezy to miód na moje serce. 
Tę bardzo atrakcyjną imprezę zorga-
nizowało Stowarzyszenie Legnickie 
Klasyki. Patronował jej prezydent 
Tadeusz Krzakowski, który przyje-
chał na rowerze, promując aktywny 
i sportowy styl życia. 

KULTURA KULTURA

ŚWIĘTO TAŃCA W LEGNICY 
150 par walczyło o puchar prezydenta

Już po raz dziewiąty najlepsi tancerze rywalizowali w Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Legnicy. Impreza 
zorganizowana przez Młodzieżowe Centrum Kultury i Studio Tańca TAKT odbyła się 21 kwietnia w Zespole Szkół Integracyjnych.

Legnica  
zza szyb automobilu 
Było co podziwiać. W niedzielę 
(22 kwietnia) na legnicki Rynek 
przyjechało 200 zabytkowych 
samochodów. Spotkaliśmy się 
z historią motoryzacji. Naszą 
rodzimą, może nie do końca 
imponującą, reprezentowały 
maluchy, duże Fiaty i Polonezy, 
Warszawy. Wielu je jeszcze 
pamięta. Były też marki 
światowych potentatów: Mercedes, 
Mustang, Dodge i wiele innych. 
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Ponad 130 zawodniczek i  zawodników 
wyszło w  sobotę (21 kwietnia) z  kijkami 
po Mistrzostwo Legnicy w  Nordic Wal-
king. Najszybciej malowniczą trasę o dłu-
gości 6200 metrów w  parku Miejskim 
pokonali Renata Jędrasiak z Polkowic oraz 
Piotr Siwak z Rudnej.
 - Było gorąco – powiedział na mecie naj-
szybszy legniczanin, Mariusz Hołubka. – Nie 
jestem w  najlepszej formie, bo przez trzy ty-

godnie chorowałem na grypę. Jestem pasjo-
natem sportu. Ćwiczę na siłownii i  biegam. 
Chodzeniem z kijkami zaraziłem się od szwa-
gra. To wspaniały sport, bo daje dużo energii 
i zdrowia.
Szczególne uznanie należy się ludziom nie-
pełnosprawnym, którzy przeszli jedną pętle 
trasy. Mistrzostwa po raz kolejny profesjonal-
nie zorganizował Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Prezydent Tadeusz Krzakowski dał sygnał do 

wyjścia na trasę. Medale wręczał jego zastępca 
Krzysztof Duszkiewicz. A wszyscy uczestnicy 
i  goście zachwycali się smaczna grochówką 
serwowaną przez organizatora. 

To był życiowy sukces doświadczonego i uty-
tułowanego zawodnika Legnickiego Klubu 
Taekwon–do. Maciej Żuk po pięciu wygranych 
walkach sięgnął w końcu po swój upragniony 
tytuł Mistrza Europy w walkach kategorii śred-
niej do 70 kg. W drodze po złoto pokonał kolej-
no reprezentantów: Bułgarii, Włoch, Białorusi, 
Rosji oraz Bośni i Hercegowiny. Nasz zawodnik 
wywalczył jeszcze trzy srebrne i jeden brązowy 
medal w turnieju drużynowym, za co uznano 
go najlepszym zawodnikiem mistrzostw. 
Dorobek medalowy zawodników z Legnicy 
uzupełniły jeszcze trzy brązowe medale, wy-
walczone przez: Magdalenę Kisiel, Wiolettę 
Miśkiewicz i Pawła Woźniaka w walkach dru-
żynowych juniorów. 

Wspaniały doping, oprawa meczów, świet-
nie przygotowany stadion, dobry hotel. 
W  naszym mieście piłkarze czuli się, jak 
w domu.
- Legnica stworzyła nam doskonałe warunki 
pobytowe – mówił trener naszej reprezenta-
cji Bartłomiej Zalewski. – Czuliśmy się tutaj 
świetnie. Stadion i  boiska treningowe są na 
bardzo wysokim poziomie. 
O  awans nasza drużyna walczyła (21–27 
marca) z  Gruzją (2:2), Macedonią (3:0) 
i  Irlandią (0:1). Porażka w  tym ostatnim 
meczu spowodowała, że odpadliśmy w wal-
ce o  finał mistrzostw. Ale, co podkreślali 
uczestnicy i obserwatorzy, wygrała Legnica, 
która świetnie sprawdziła się jako miejsce 
rozgrywania kolejnej dużej imprezy. Wy-
grali wolontariusze, którzy pomagali orga-
nizatorom, nasi wspaniali kibice, głównie 
młodzież szkolna, zagrzewająca biało-czer-
wonych do boju. Na trybunach podczas 
każdego meczu było nawet pięć tysięcy 
kibiców. Tworzyli podczas każdego z  nich 
piękną oprawę. 
Trener Irlandczyków, Colin O’Brien, był 
bardzo zadowolony z  awansu i  pobytu 
jego drużyny w  naszym mieście. - Legni-

ca bardzo się nam podoba. Mieliśmy tutaj 
znakomite warunki do mieszkania. Mecze 
rozgrywaliśmy na ładnym stadionie. Czuć 

było doping kibiców. Z Legnicy zabierzemy 
dobre wspomnienia – powiedział trener 
O’Brien. 

Kamil Makoś z Bolesławca wygrał III Półma-
raton Bitwy Legnickiej. Wśród pań najszyb-
ciej finiszowała złotoryjanka, Anna Ficner. Na 
metę w Legnickim Polu dobiegło około 550 
zawodniczek i zawodników. 
Start tego malowniczego i  dosyć wymaga-
jącego dla biegaczy półmaratonu odbył się 
w Legnicy na ul. Zamkowej. Prezydent Tade-
usz Krzakowski życzył startującym hartu du-
cha podczas biegu. 
Biegacze mieli do pokonania 21 kilometrów 
i  97,5 metra. Trasa była pełna długich pro-
stych  odcinków, ale też sporych podbiegów 
pod górkę. Porywisty wiatr nie ułatwiał życia 
biegaczom. Ponad setka z  nich nie dobiegła 
do mety. 
Na mecie w Legnickim Polu wszyscy biegacze 
otrzymali pamiątkowe, efektowne medale 
z rąk m.in. wójta Legnickiego Pola Henryk Ba-
buśki, prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 
i Zdzisława Tersy, wójta Kunic. 
Organizatorem biegu było Stowarzyszenie 
Zawisza – Zrzeszenie Aktywności Wszelakiej 
i Sportów Zdecydowanie Amatorskich. Patro-
nat honorowy nas imprezą objął prezydent 
Tadeusz Krzakowski. 

SPORTSPORT

ELIMINACJE MISTRZOSTW EUROPY U-17

    Malownicze mistrzostwa miłośników 
chodzenia z kijkami ZŁOTY MACIEK ŻUK

Legniczanin Maciej Żuk wywalczył pięć medali, 
w tym złoty indywidualnie, i uznany został 
najlepszym zawodnikiem XXXIII Mistrzostw 
Europy w Taekwon-do Maribor 2018. 

W mistrzostwach wystartowało 642 
zawodników z 28 państw. W klasyfikacji 

generalnej Polska zajęła 5. miejsce  
(6 złotych, 13 srebrnych i 15 brązowych 

medali). Zwyciężyła Rosja. Trenerami 
męskiej reprezentacji Polski są legniczanin 
Łukasz Stawarz, także szkoleniowiec LKT, 

oraz Marcin Wołosz z Gdańska.

Półmaraton Bitwy Legnickiej – 1241. Jedyny taki bieg
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w  kompanii honorowej. Teraz ma 95 lat – 
wspomina. - Dla mojej rodziny ten pomnik 
był bardzo ważnym symbolem. 
- To dobrze, że miasto chce zachować na 
specjalnym terenie figury i tablice z pomni-
ka – powiedział Michał Kuszyk. – Historię 
miasta trzeba poznawać.
Do zdjęcia spiżowych figur, ważących 3,5 
tony, zaangażowany był dźwig o  nośności 

40 ton. Pomnik odjechał na ciężarówce do 
magazynu Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej, które przeprowa-
dziło demontaż monumentu. W ciągu kilku 
kolejnych dni z placu zniknął także pomni-
kowy cokół.

Pomnik Wdzięczności dla Armii Radzieckiej 
odsłonięto 11 lutego 1951 roku, w  szóstą 
rocznicę wyzwolenia Legnicy. Miasto już 
kilka dni wcześniej przybrało odświętny wy-
gląd. Ulice i place tonęły w powodzi świateł 
i czerwieni.

Ceremonia zgromadziła ponad 10 tys. 
mieszkańców Legnicy i  powiatu legnickie-
go. Dziennikarz „Wolności” relacjonował: 
„Gdy spadła zasłona, oczom zgromadzo-
nych ukazały się monumentalne postacie 
z  brązu, przedstawiające żołnierzy polskie-
go i radzieckiego (…). Żołnierz polski trzyma 
na ręku uśmiechnięte, szczęśliwe dziecko 
polskie, które ufnie oparło swą drobną dłoń 
na ramieniu walecznego żołnierza Armii 
Radzieckiej i darzy go promiennym uśmie-
chem ufności i wdzięczności”. 
Już pięć lat po odsłonięciu pomnik próbo-
wano usunąć. Po 1956 r. w  świadomości 
legniczan funkcjonuje już jako pomnik Bra-
terstwa Broni. Dla Rosjan jest jednym z naj-
milej wspominanych monumentów Legni-
cy. Mówili o nim „pomnik Jana i Iwana” lub 

„pomnik dwóch Iwanów”. Nowożeńcy skła-
dali pod nim kwiaty i fotografowali się. 
Plac wokół monumentu był miejscem cele-
bry przyjaźni polsko-radzieckiej. Był także 
miejscem manifestacji patriotycznych i an-
tyradzieckich. 

Symbol innej epoki

Polskiego strzelca i  rosyjskiego striełka 
dawno już pokryła patyna. 11 lutego 2018 
roku skończyli 67 lat. Byli świadkami roz-
woju Legnicy czasów PRL, jak i  Legnicy 
RP. Doświadczali wyrazów wdzięczności, 
przyjaźni, braterstwa, jak i  wrogości, nie-
nawiści, odrzucenia. Byli świadkami rytu-
alnych pląsów władz wokół pomnika, jak 
i manifestacji patriotycznych i antyradziec-
kich. W  różnych grupach społecznych 
miał swoich obrońców, jak i przeciwników, 
wokół niego powstawały różne, krańcowo 
odmienne wspólnoty pamięci. Był częścią 
sporu o kształt pamięci historycznej, wojnę, 
ocenę PRL, relacje Polsko-Radzieckie i Pol-
sko-Rosyjskie. 

Historia pomnika w  tym miejscu dobiegła 
końca. O  tym, co widział, czego doświad-
czył, będzie opowiadał gdzie indziej, w oto-
czeniu innych form pamięci powojennej hi-
storii miasta, które podzielą jego los.
 (Współpraca: Wojciech Kondusza)

Już o świcie ktoś zawiesił na ogrodzeniu czę-
ści placu transparent z napisem cytującym 
wiersz Adama Asnyka: „Ale nie depczcie 
przeszłości ołtarzy, Choć macie sami do-
skonalsze wznieść.” Później pojawił się też 
baner Młodzieży Wszechpolskiej: „Wczoraj 
Mała Moskwa, dziś Wielka Legnica”. Pod 
pomnikiem spotkali się zarówno jego zwo-
lennicy, jak i przeciwnicy. Wszystko jednak 
odbyło się w  atmosferze spokoju, bez ja-
kichkolwiek incydentów.

- Historii należy się szacunek i  pamięć, 
nawet, jeśli jest bolesna i  dramatyczna – 
mówił prezydent Legnicy Tadeusz Krza-
kowski. – Jestem państwowcem i  mam 
obowiązek stosować prawo. A to sejmowa 
ustawa nakazała usunięcie pomnika. Chce-
my, by jego relikty pozostały w  mieście, 
w  specjalnie przygotowanym lapidarium, 
i  służyły wyłącznie celom edukacyjnym, 
naukowym, poznawczym czy artystycz-
nym. Plac w przyszłości nie będzie obciążo-
ny sporami politycznymi, będzie miejscem 
zgody, odpoczynku i rekreacji. 

Stanisław Luboński przyszedł na plac Sło-
wiański wraz synem Danielem, który przy-
jechał na to wydarzenie aż z  Krakowa. - 
Chcieliśmy być świadkami historii – mówił 
pan Stanisław. – Nie zgadzam się na usu-
nięcie pomnika z placu Słowiańskiego. Dla 

mnie ten monument był symbolem brater-
stwa broni polskich i radzieckich żołnierzy, 
a nie wyrazem wdzięczności. Wrósł w nasze 
miasto i  przypominał nam o  jego historii. 
Powinien zostać przeniesiony na cmentarz 
wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej. 

Spojrzenie młodych ludzi na ten historycz-
ny moment było zupełnie inne. – Pomnik 

był symbolem zniewolenia – przekonuje 
Oliwer Iwanowski, 17–letni legniczanin. 
Nie możemy zapomnieć, czym była Armia 
Radziecka. Dobrze się stało, że wreszcie zo-
stał rozebrany.
Pan Zbigniew, legniczanin, urodził się 11 
lutego 1951 roku. To była niedziela. – Tego 
samego dnia uroczyście odsłaniano pomnik 
na placu Słowiańskim, a  mój ojciec był 

HISTORIA HISTORIA

POMNIK WDZIĘCZNOŚCI DLA ARMII RADZIECKIEJ  
ODJECHAŁ Z PLACU SŁOWIAŃSKIEGO O godzinie 8.00 w sobotę, 24 marca 2018 roku, rozpoczęło się zdejmowanie figur żołnierzy z dziewczynką na ramionach 

z cokołu pomnika Wdzięczności dla Armii Radzieckiej na placu Słowiańskim w centrum Legnicy. Operacja trwała 
godzinę, przebiegła bez zakłóceń. Monument zniknął z miejskiego pejzażu. Na placu żegnało go kilkuset mieszkańców 
i przyjezdnych, zainteresowanych tym słynnym w całym kraju obiektem.

„Stworzyłem grupę stojącą na cokole: 
żołnierza polskiego i radzieckiego 

jako towarzyszy broni i trudów walki 
o wspólną sprawę. Żołnierz radziecki 
jest przedstawicielem niezwyciężonej 
armii, stojącej na straży pokoju i bez-

pieczeństwa narodów”. Tak o swym 
dziele opowiadał artysta rzeźbiarz, 

Józef Gazy.
W 1992 roku twórca pomnika w liście 
do władz Legnicy wyraził zgodę na 

jego usunięcie, jednocześnie napisał: 
„Składam kategoryczny sprzeciw 

wobec ewentualnego przeniesienia 
w inne miejsce (…). Proponuję, aby 
zakopać rzeźbę w ziemi, najlepiej 

na placu Słowiańskim, czyniąc z niej 
zabytek archeologiczny”.
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Od wielu lat Urząd Miasta prowadzi akcję 
polegającą na zakupie sadzonek drzew 
i krzewów. Wiosną wydaje je nieodpłatnie, 
wymagając jednak, by partnerzy samo-
dzielnie je odbierali, sadzili zgodnie z  za-
twierdzonym projektem i  sztuką ogrod-
niczą oraz zajmowali się ich pielęgnacją, 
zwłaszcza zaś podlewaniem. Na tereny 
zielone i wypoczynkowe trafi tej wiosny 9 
tysięcy krzewów stanowiących żywopłoty 
i solitery ogrodowe.
Drzewa sadzone są w  alejach na terenie 
Cmentarza Komunalnego przy ul. Wro-
cławskiej, w tzw. pasach drogowych oraz 
na miejskich skwerach, zieleńcach i  we 
wnętrzach podwórzowych.
Dzięki współpracy z mieszkańcami różne 
rejony miasta wzbogaciły się o kilkadzie-
siąt tysięcy krzewów i kilka tysięcy drzew.
Nasadzenia, jak co roku, prowadzone są 

w ramach programu odnowy zieleni śred-
niej i wysokiej. Uzupełnia się także drzewa 
i  krzewy, które z  powodów inwestycyj-
nych lub w  związku z  utratą żywotności 
biologicznej zostały usunięte. Nasadzenia 
kompensacyjne, czyli odtworzeniowe, są 
istotnym elementem zrównoważonego 
funkcjonowania zieleni miejskiej.

- Zarekomendowałem radzie 
zwiększenie wydatków na inwe-
stycje w  przekonaniu, że jest to 
zbieżne z  potrzebami i  oczeki-
waniami mieszkańców – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski. 
– Chcemy powiększyć nakłady na 
cele inwestycyjne o prawie 12 mln 
zł. Z około 53 milionów budżet in-
westycyjny urośnie do niemal 65.
Zmiana budżetowa zakłada, że 
dodatkowe środki zostaną prze-
znaczone m.in. na przebudowę ul. 
Sikorskiego na odcinku od ronda 
na ul. Sudeckiej do ul. Koskowickiej  
(3 mln zł). Powinna ona mieć nowo-
czesne parametry, zbieżne z przyszłą 
obwodnicą południowo-wschod-
nią. Kolejny cel to przebudowa 
ulicy Leszczyńskiej wraz z  budową 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulicy Leszczyńskiej i  Prusa (ok. 
2,3 mln zł). Znacznie rozbudowa-
ny zostanie położony na terenach 

gminnych parking przy ul. Wielkiej 
Niedźwiedzicy (1,1 mln zł). Ponad 
1,3 mln zł zaplanowane jest na mo-
dernizację wnętrza podwórzowego 

przy Żłobku nr 3 (ul. Anielewicza) 
z  wjazdem od ul. Chojnowskiej, 
wraz z  parkingiem i  chodnikami. 
Na przebudowę al. Piłsudskiego 
trafi dodatkowo ok. 1,5 mln zł.
Przebudowa i  adaptacja obiektu 
szkolnego przy ul. Mazowieckiej 
3, gdzie dotąd mieści się jeszcze VII 
LO, na potrzeby Zespołu Placówek 
Specjalnych, zasilone będą kwo-
tą 450 tys. zł. ZPS działa w  kilku 
obiektach na terenie miasta. Teraz 
będzie miął jedną, nowoczesną 
siedzibę. Natomiast na rozbudo-
wę i  adaptację budynku przy ul. 
Kościelnej 3 na potrzeby Centrum 
Integracji Społecznej wraz z  za-
gospodarowaniem terenu – prze-
znaczy się dodatkowy milion zł. 
Ponad 500 tys. zł zasili dodatko-
wo ochronę powietrza, polegającą 
na wymianie przez mieszkańców 
ogrzewania paliwem stałym na 
ogrzewanie ekologiczne w ramach 

Programu ograniczenia niskiej emi-
sji dla miasta Legnicy. Około 170 
tys. zł trafi na przebudowę kon-
strukcji i pokrycia dachu kamienicy 
przy ul. Głogowskiej 18. 130 tys. zł 
zostanie przeznaczone na przebu-
dowę oświetlenia ulicznego.
Radni jednogłośnie przyznali także 
nagrody miejskie. Tytuł Honoro-
wego Obywatela Miasta Legnicy 
otrzymał Waldemar Krzystek. Na-
grody Miasta Legnicy (po 10 tys. 
zł) przypadły Henrykowi Bacy oraz 
klubowi Ikar Legnica. Odznakami 
Zasłużony dla Legnicy nagrodzeni 
zostali: Józef Dzbanuszek, Kazi-
mierz Hałaszyński, Krzysztof Ko-
bylak (pośmiertnie), Julia Korytow-
ska, Piotr Kowalak, ksiądz Roman 
Raczak, Dariusz Rzonca, Związek 
Sybiraków w  Legnicy oraz Huta 
Miedzi Legnica. Wręczenie nagród 
nastąpi podczas uroczystej sesji 
w czerwcu. 

SAMORZĄD INFORMACJE I WYDARZENIA

Z PRAC RADY 
MIEJSKIEJ LEGNICY

Rada Miejska przyjęła podczas sesji (26 marca) m.in. prezydenckie zmiany budżetu, zwiększające tegoroczne wydatki inwestycyjne.

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.

Upiększamy miasto.  
Razem sadzimy  
drzewa i krzewy
Sprzyjające warunki atmosferyczne dały sygnał do rozpoczęcia wiosennych na-
sadzeń drzew i krzewów. Pierwsze prace są już zaawansowane. Plan przewiduje 
posadzenie blisko 400 drzew i 9 tysięcy krzewów. 
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