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Podczas uroczystej gali na X Europejskim Kongresie Gospodarczym 
w Katowicach (15 maja) Portalsamorzadowy.pl rozdał prestiżowe wy-
różnienia dla najlepszych inwestycji w Polsce w konkursie Top Inwesty-
cje Komunalne 2018 r. Celem konkursu jest niezmiennie wskazanie naj-
lepszych praktyk inwestycyjnych oraz docenienie tych, którzy osiągnęli 
inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Spośród 30 nominowanych w całym kraju przedsięwzięć komunalnych 
równorzędnie wyłoniono i nagrodzono 11. Gorzów Wielkopolski, Kato-
wice, Legnica, Lublin, Opole, Rzeszów, Sosnowiec, Stężyca, Wojkowice, 
Wrocław, Żory oraz województwo mazowieckie – to miejsca, w których 
w 2017 roku powstały najlepsze przedsięwzięcia komunalne.

Legnica znalazła się w gronie zwycięzców za budowę zbiorczej drogi po-
łudniowej - etap II od ul. Wojska Polskiego do al. Rzeczypospolitej z bu-
dową mostu na Kaczawie. Nagrodę w imieniu miasta odebrał obecny na 
kongresie prezydent Tadeusz Krzakowski.

- Jeśli samorządowcy odnoszą sukces, to cieszyć powinni się mieszkań-
cy, bo samorządowcy przeprowadzają inwestycje dla swoich małych 
ojczyzn. Konkurs wpisuje się w trend rozwiązywania problemów, jakie 
doskwierają mieszkańcom. Zgłoszono wspaniałe projekty i  realizacje. 
Kapituła miała trudny wybór. Te samorządy, które wygrały, mogą się 
szczycić - to najlepsi z  najlepszych - podkreślał podczas gali minister 
w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Dera.

Legnicki artysta Krzysztof Kułacz Karpiński otrzymał najwyższą i naj-
bardziej prestiżową nagrodę Grand Prix du Salon 19. Europejskiej 
wystawy „Sztuka w sercu Europy” we francuskim Illzach-Muelhausen 
(Alzacja). 
To międzynarodowe wydarzenie organizowane jest w  dziedzinie 
malarstwa, akwareli, rzeźby, ceramiki, rysunku oraz innych technik 
plastycznych. Posiada rangę ponadregionalną i cieszy się dużym za-
interesowaniem w świecie sztuki. W konkursie wzięło udział ponad 90 
artystów z różnych krajów Europy.
Krzysztof Kułacz Karpiński podczas następnej edycji konkursu w 2019 
r. będzie jako gość specjalny reprezentował Polskę, przygotowując 
swoją indywidualną wystawę oraz zasiądzie w gronie jurorów. Arty-
sta zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i grafiką, którą definiuje pod nazwą 
własną Karpigrafia. 

GRAND PRIX DU SALON 2018 
dla Krzysztofa Kułacza 
Karpińskiego

ZBIORCZA DROGA  
POŁUDNIOWA 
wśród najlepszych polskich inwestycji 2018 
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JULEK ŁĄCZY 
LEGNICZAN!

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

W tym roku zasypali nas Państwo py-
taniami o organizację w mieście Urodzin 
Legnickiego Julka. Oczywiście, że będziemy 
świętować kolejny rok ulubieńca dziecia-
ków. I to jak?! Zaplanowaliśmy aż 10 dni 
świętowania. Co będzie się działo?
Zaczynamy 26 maja zabawą Kinder Joy 
w sercu miasta. Taka impreza odbywała się 
już w Legnicy rok temu. Setki dzieciaków 
mogły skorzystać z zabaw przygotowa-
nych przez producentów słodyczy – była 
możliwość nagrywania teledysków, 
zabaw z robotyki czy zdalnie sterowany-
mi autami. Stamtąd można zawitać do 
Galerii Piastów na wystawę dinozaurów. 
I właśnie spod tej galerii 1 czerwca o godz. 
17. ruszy barwny korowód postaci z bajek. 

Wcześniej zabawy w sercu miasta szykuje 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W tym roku 
finałem naszej urodzinowej imprezy Julka 
(około 17.30-18.00) będzie przedstawienie 
krakowskiego teatru „Balonowe podróże 
z Julkiem”. Postawiliśmy też na to, by była 
to impreza rodzinna, zatem atrakcją będzie 
też zapewne wielki zlot Food Trucków (1-3 
czerwca). 
Tradycyjnie już do urodzinowego maratonu 
zabaw przyłączyły się instytucje kultury 
i stowarzyszenia oraz harcerze. Dużo atrak-
cji będzie w Muzeum Miedzi, Galerii Sztuki, 
Legnickim Centrum Kultury (Łemkolandia, 
2.06, dziedziniec Akademii Rycerskiej), 
a Teatr Modrzejewskiej planuje baśniowy 
spektakl dla dzieci plus atrakcje w postaci 

zwiedzania zakamarków tego obiektu. Dla 
młodzieży legnicki OSiR organizuje imprezę 
na Pumptrucku w parku Bielańskim. 
Zatem jednych łączy piłka, innych łączy 
chęć zapewnienia najmłodszym fanta-
stycznych atrakcji z okazji ich święta. Życzę 
wszystkim maluchom dużo uśmiechu, ra-
dości i tego, by dostarczały nam, rodzicom, 
tych niesamowitych i wzruszających chwil 
każdego dnia :-). 

TYTUŁEM WSTĘPU

Drogie Dzieci!
Dzieciństwo jest najpiękniejszą epoką w naszym życiu.  
Wtedy wszystko się zaczyna. Stawiamy pierwsze kroki, 

mówimy pierwsze słowa. Uczymy się ludzi i świata. Jesteśmy 
otoczeni troską i miłością rodziców i bliskich. Bawimy się. 

Poznajemy siebie i innych. Dorastamy. A później zawsze do 
tego czasu wracamy wspomnieniami.

Życzę Wam, by był to czas beztroski, pełen radości. Macie 
bowiem prawo do miłości, prawo do bezpieczeństwa,  

do szanowania Waszej godności, do nauki i wypoczynku.  
Macie prawo do bycia sobą.

Cieszcie się dzieciństwem. A żeby to było możliwe, proszę 
dorosłych o stworzenie Wam godnych warunków do bycia 

szczęśliwymi dziećmi.

 Tadeusz Krzakowski 
 Prezydent Legnicy

Prezydent Dzieciom
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INWESTYCJE

UNIJNA DOTACJA DLA LEGNICY  
– PONAD 3,3 MLN ZŁ

Dotacja pochodzi z  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 w  ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego. Legnica znalazła 
się w ścisłym gronie jedynie ośmiu beneficjen-
tów unijnego wsparcia, na drugim po Wrocła-
wiu miejscu pod względem wielkości przyzna-
nej kwoty. 
Termomodernizacji, która zakończyć się ma 
w  2020 roku, poddana będzie powierzch-
nia blisko 7300 m2. Projekt przewiduje m.in. 
ulepszenie instalacji co, wymianę świetlików 
dachowych, drzwi wejściowych, docieplenie 
stropów, dachów i  ścian zewnętrznych oraz 
wymianę okien. 
Modernizacja przyniesie zdecydowane 
oszczędności ekonomiczne i zwiększy efektyw-
ność energetyczną, wpisze się też w zwalczanie 
niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz 
obniży koszty eksploatacji budynku. Poprawi 
komfort pracy i zdrowia uczniów oraz nauczy-
cieli Zespołu Szkół Integracyjnych w Legnicy.

W 2017 r. Zarząd Województwa Dolno-
śląskiego przyznał Legnicy dofinanso-
wanie unijne w  wysokości 964.119,12 
zł na termomodernizację Miejskiego 
Przedszkola nr 13 (ul. Wielkiej Niedź-
wiedzicy 14 A). Jest to przedszkole 
z grupami integracyjnymi. 

Prace budowlane przy tym obiek-
cie trwają już w pełni. Przed koń-
cem roku zmodernizowane za-
budowania powinny być gotowe. 
Pełna wartość inwestycji wyniesie 
1.446.110,00 zł. W jej ramach 
przeprowadzane są m.in.: unowo-
cześnianie instalacji co., ocieplanie 
ścian zewnętrznych i stropodachu 
warstwą izolacyjną oraz wymiana 
starej stolarki drzwiowej na nową. 
Termomodernizacja ograniczy 

emisję zanieczyszczeń do atmos-
fery, umożliwi cieplny komfort 
pomieszczeń, poprawi estetykę 
budynku i warunków zdrowot-
nych podopiecznych, zmniejszy 
też koszty ogrzewania i utrzyma-
nia obiektu.  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przyznał Legnicy unijne dofinansowanie w wysokości 3.327.761,86 
zł na termomodernizację budynków Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego 1. Łączna wartość inwestycji 
wynosi blisko 5 mln zł. Zatem zdecydowaną większość jej kosztów pokryją środki unijne. 

Termomodernizacja Przedszkola nr 13

Projekt jest dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.
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Do tych 15-metrowych autobusów, które wkrót-
ce wyjadą na ulice i dwóch eksploatowanych już 
od stycznia (Urbino 12), jesienią dołączą jeszcze 
cztery o  napędzie hybrydowym, szczególnie 
przyjaznym środowisku.

Autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowane 
w całej wewnętrznej przestrzeni, przyjazne pasa-
żerom i  osobom niepełnosprawnym. Posiadają 
m.in. autokomputer, WiFi i ładowarki USB, mo-
nitoring wewnętrzny (4 kamery) i  zewnętrzny 
(2 kamery), oświetlenie ledowe, system kontroli 
ciśnienia w oponach, rampę do wjazdu wózków 
inwalidzkich. Wyposażone są również w dodat-
kowy wyświetlacz z numerem linii dla osób nie-
dowidzących, przyciski dla pasażerów opisane al-
fabetem Braille’a oraz wewnętrzny i zewnętrzny 
system zapowiedzi głosowych. Są bezpieczne, co 
zapewnia m.in. kurtynowy czujnik nad drzwiami, 
który nie pozwoli im się zamknąć, gdy przechodzi 
lub stoi w nich pasażer. 

Osiem nowoczesnych autobusów dla MPK 
miasto kupiło w  ramach projektu unijnego. 
Inwestycję uzupełnia pięć tablic dynamicznej 
informacji przystankowej (DIP). 
Dofinansowanie na zakup autobusów w wy-
sokości ok. 8,3 mln zł Legnica zdobyła w ra-
mach projektu wdrażania strategii niskoemi-

syjnych w  transporcie. Całkowita wartość 
projektu przekracza 12 mln zł. 

- Miasto systematycznie wzbogaca 
i odmładza naszą flotę – mówi prezes 
MPK Zdzisław Bakinowski. – Obecnie 

wozimy pasażerów 64 autobusami, a już 
28 spośród nich posiada najwyższą normę 

czystości spalin Euro V i VI. W nowych 
pojazdach działają systemy biletomatów, 
umożliwiające bezgotówkową zapłatę za 
przejazd kartą zbliżeniową. Jednocześnie 

w terminalach tych można tradycyjnie 
kasować bilety. Jesteśmy trzecim miastem 

w Polsce, które wprowadziło takie 
rozwiązanie – podkreśla prezes.  

INWESTYCJE

KOLEJNE SUPER AUTOBUSY
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zaprezentowało (11 maja br.) dwa najnowsze i najnowocześniejsze autobusy 
marki Solaris Urbino 15, spełniające normę ekologiczną Euro VI. Kupiło je miasto w ramach projektu unijnego. 
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INWESTYCJE

NOWA DROGA OD 
MARYNARSKIEJ DO WITELONA 

Na Mickiewicza usuwano starą nawierzchnię 
asfaltową i układano nową. Regulowane były 
krawężniki i część chodników. Powstały do-
datkowe miejsca parkingowe. Modernizację ul. 
Mickiewicza, łącznie z wcześniejszą przebudo-
wą Oświęcimskiej, wykonywała Firma Fobis. 
Koszt wynosi ok. 1,8 mln zł.

Zakończyła się przebudowa ostatniego odcinka ul. Mickiewicza (w okolicach skrzyżowania ze Szkolną do Witelona). 
Cała droga jest już przejezdna, a budowlańcy skończyli ostatnie prace porządkowe. 

Wrócił ruch na Mickiewicza

Ulica Mickiewicza jest ostatnią w ciągu 
komunikacyjnym, biegnącym przez 

Marynarską, Asnyka, Rataja i Oświęcimską. 
W styczniu br. gotowe były Marynarska 

i Asnyka, wcześniej zaś – Rataja. Wszędzie 
ułożono nową nawierzchnię asfaltową. 

Modernizacja pięciu ulic kosztowała ponad 
4,5 mln zł. 

- Dzięki tym inwestycjom usprawniony 
został przejazd z ulicy Chojnowskiej 

w kierunku zbiorczej drogi południowej, 
zwiększył się także komfort przejazdu 

skrótem od ronda Jaworzyńska-
Oświęcimska, wzdłuż parku, do Powstańców 

Śląskich i Witelona. Poprawia się też 
bezpieczeństwo, płynność ruchu i zwiększa 

jego przepustowość – mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski.
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W pierwszym etapie jezdnie al. Piłsudskiego 
na odcinku od ul. Heweliusza do kładki dla 
pieszych (w rejonie skrzyżowania z ul. Galile-
usza/Marsa) zarówno w stronę centrum, jak i 
osiedla Piekary, zostały przewężone do jednego 
pasa. Ruch w stronę centrum i w stronę osie-
dla Piekary odbywa się tylko skrajnym prawym 
pasem.
Kolejna zmiana organizacji to zamknięcie dla 
ruchu jezdni w stronę Piekar na odcinku od ul. 
Galileusza do wiaduktu kolejowego na Pieka-
rach, a także skrzyżowania al. Piłsudskiego z 
Galileusza oraz skrzyżowania al. Piłsudskiego 
i Koskowickiej (przy wiadukcie kolejowym). 
Ruch dwukierunkowy będzie odbywał się tyl-
ko jedną jezdnią al. Piłsudskiego na odcinku 
od kładki dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. 
Marsa do ul. Sudeckiej. 
Taka czasowa organizacja ruchu zmieni się w 
trakcie wakacji, gdy prace budowlane z jezdni 
południowej zostaną przeniesione na drugą 
jezdnię (północną) al. Piłsudskiego. 

Przypomnijmy. Inwestycja obejmie obie jezd-
nie al. Piłsudskiego na odcinku ok. 450 m, od 
kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania 
z ul. Galileusza i Marsa do skrzyżowania z ul. 
Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy, wraz z 
chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Zbudo-
wane będzie nowe oświetlenie uliczne, a zieleń 
w pasie drogowym – poddana rekultywacji. 
Przy rondzie turbinowym powstanie kolejne 
aktywne przejście dla pieszych, podobne do 
tego, które funkcjonuje na ul. Wrocławskiej, 
przy głównej bramie Cmentarza Komunalne-
go. U zbiegu Wielkiej Niedźwiedzicy z Kasjopei 
oraz łącznikiem, biegnącym pod wiaduktem 
kolejowym do ul. Koskowickiej, przewidziane 
jest wyniesione skrzyżowanie.
Inwestycja na al. Piłsudskiego będzie koszto-
wała ok. 7,94 mln zł. Na to przedsięwzięcie 
otrzymaliśmy dotację w ramach rządowego 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016–2019” 

w wysokości ok. 2,8 mln zł. 

INWESTYCJE

W drugiej połowie maja zmieniła się organizacja ruchu na al. Piłsudskiego. Mowa oczywiście o przebudowie tej alei od kładki dla pieszych 
w okolicy skrzyżowania z ul. Galileusza i Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy.

Ruszyła przebudowa alei Piłsudskiego
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INWESTYCJE

AQUAFUN LEGNICA

Planowany obiekt ma powstać na terenie zbu-
dowanego w  latach 20. XX wieku Kąpieliska 
Południowego, otwartego w  1924 r. Wiele lat 
służył miastu, ale pora już na jego drugie życie, 
godne wyzwań XXI wieku. Przebudowa stała 
sie koniecznością. Zachowane zostaną i  pod-
dane pieczołowitej renowacji wszystkie istnie-
jące tam zabytkowe budowle modernistycz-
ne. Nowe dobudówki nawiążą do tego stylu. 
Projekt pozytywnie zaopiniował konserwator 
zbytków. Cała infrastruktura wodna i  wypo-
czynkowa spełniać będzie najnowsze standardy 
technologiczne. 
Letni Park Wodny zaprojektowany jest na tere-
nie ok. 24 tysięcy m2. Powierzchnia lustra wody 

4 basenów - to ok. 1.650 m2. Tereny zielone roz-
ciągać się będą na przestrzeni 12,5 tys. m2. Aqu-
afun Legnica będzie mógł przyjąć jednorazowo 
ok. 3 tys. osób. 
Obiekt wyposażony zostanie m.in. w  wielki 
wodny plac zabaw dla dzieci i dorosłych, skła-
dający się z  czterech zjeżdżalni: pontonowej, 
„Cebuli” (50 m), Kamikaze i  trzytorowego ro-
dzinnego multislide (jedyny taki w  regionie). 
Łączna długość zjeżdżali to ponad 200 metrów. 
Proces podgrzewania wody wspomagany bę-
dzie energią słoneczną z  instalacji solarnej. Jej 
obieg będzie zamknięty i wyposażony w najno-
wocześniejsze filtry. Dzięki temu mniejsze będą 
koszty eksploatacji.

Kąpielisko zaoferuje: wyspę zabaw dla dzie-
ci, wodne i  powietrzne masaże, rury wodne 
i  rwącą rzekę, boisko, grill, siłownię plenero-
wą, zaplecze socjalne, administracyjne, ga-
stronomiczne i sanitarne, także brodziki oraz 
strefę relaksu dla maluchów i dorosłych. Koszt 
budowy Letniego Parku Wodnego szacowany 
jest obecnie na ok. 21,4 mln zł plus VAT w wy-
sokości ok. 5 mln, który będzie do odzyskania 
przez spółkę komunalną. Ostateczne kwoty 
będą jednak zależne od wysokości ofert skła-
danych w  przetargu i  zakresu rzeczowego 
prac. Roczny koszt utrzymania całego obiektu 
może wynieść 2 mln zł.

Zapowiedziana przez prezydenta Legnicy budowa Letniego Parku Wodnego 
przy ul. Stromej, w bezpośrednim sąsiedztwie parku Miejskiego, staje się 
faktem. Stworzona jest już pełna dokumentacja budowlano-wykonawcza 
nowoczesnego Aquafun Legnica, nad którą pracowano, zgodnie z przyjętymi 
przez Radę Miejską budżetami, już od 2015 roku. Jest także pozwolenie na 
budowę. Pomysł podoba się mieszkańcom, którym był prezentowany w 2017  
i 2018 roku podczas konsultacyjnych spotkań z prezydentem.
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INWESTYCJE

AQUAFUN LEGNICA
PARK WODNY DLA MIESZKAŃCÓW

- Realizacją tej inwestycji powinna zająć się 
spółka komunalna - Strefa Aktywności Gospo-
darczej – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. 
– Projekt uchwały w tej sprawie skierowałem 
do Rady Miejskiej na majową sesję. Chodzi 
o to, by proces inwestycyjny rozpoczął się jak 
najwcześniej, dając możliwość użytkowania  
już w przyszłorocznym sezonie. 
Letni Park Wodny „Aquafun Legnica” już 

dziś jest dobrze skomunikowany z pobliskim 
parkiem Miejskim, dzięki podziemnemu 
przejściu dla pieszych. Łatwy i bezpieczny 
dojazd zapewnia wybudowana w 2017 
roku zbiorcza droga południowa z wielkim 
parkingiem przy basenie. Inne kąpieliska 
nie posiadają tak rozwiniętej i przyjaznej 
mieszkańcom infrastruktury w postaci dróg 
dojazdowych i parkingów.

- Jestem przekonany, że inwestycja oparta 
jest na solidnych przesłankach merytorycz-
nych i finansowych, a jej efekt dobrze będzie 
służył legniczanom i gościom z naszego 
regionu – dodaje prezydent Tadeusz Krza-
kowski. – Kilkakrotnie już podkreślałem, że 
rozpoczynane przez nas przedsięwzięcie 
należy traktować jako pierwszy etap szerszej 
inwestycji rekreacyjno-sportowej. Są bowiem 
możliwości perspektywicznej rozbudowy 
Aquafan, które w przyszłości pozwolą na po-
wstanie krytej pływalni. Możliwe jest również 
wykorzystywanie ich zimą jako lodowiska. 
Uważam, że legniczanom taki nowoczesny 
obiekt po prostu się należy. Ufam, że miejscy 
radni zechcą podzielić moje przekonanie. De-
cyzję o budowie  podjęli w 2015 roku. Dzisiaj 
jest czas na powierzenie jej realizacji spółce 
SAG – podkreśla prezydent.
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Z ŻYCIA MIASTA

Tegoroczna Majówka trwała aż pięć dni. Legnickie Centrum Kultury przygotowało pod honorowym patronatem prezydenta miasta bogaty  
i atrakcyjny program dla dorosłych i dzieci. Imprezy odbywały się od 1 do 5 maja w parku Miejskim i na Rynku. 

Majowe świętowanie

Koncertowo było w  pierwszomajo-
we popołudnie w  legnickim parku. 
W  środę kilkuset legniczan wspólnie 
rozwinęło aż 300-metrową biało-
-czerwoną flagę, która zajęła całą ul. 
Najświętszej Marii Panny. Później 
w  Rynku na telebimie oglądaliśmy 
unikatowy film - najstarszą ekraniza-
cję „Pana Tadeusza”, będącą też naj-
większą produkcją polskiej kinemato-
grafii okresu międzywojennego. Film 
był niemy, ale oglądany z przyjemno-
ścią dzięki granej na żywo, doskonałej 
muzyce. Kolejne dni to tłumnie od-
wiedzane koncerty w Rynku, skansen 
dawnego rzemiosła, warsztaty ręko-
dzieła, popisy orkiestr dętych i  wiele 
innych rozrywek.
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Z ŻYCIA MIASTA

Tegoroczna Majówka trwała aż pięć dni. Legnickie Centrum Kultury przygotowało pod honorowym patronatem prezydenta miasta bogaty  
i atrakcyjny program dla dorosłych i dzieci. Imprezy odbywały się od 1 do 5 maja w parku Miejskim i na Rynku. 



12
www.legnica.eu

12

/MiastoLegnica 

Mateusz Materek z  klasy II A  na 
Olimpiadzie Literatury i Języka Pol-
skiego w  Warszawie zdobył tytuł 
laureata. W  trzydniowych zawo-
dach finałowych Mateusz napisał 
bardzo udaną interpretację porów-
nawczą wierszy Haliny Poświatow-
skiej i Zbigniewa Herberta, a w czę-
ści ustnej - uzyskał maksymalną 
liczbę punktów, analizując różne 
oblicza totalitaryzmu w  polskiej 
literaturze i  język propagandy po-
litycznej. Opiekunem naukowym 
ucznia jest Tomasz Dziurzyński – 
nauczyciel języka polskiego.
Marcin Szmagara, także uczeń II 
A, został finalistą Olimpiady Infor-

matycznej w  Warszawie. Zawody 
składają się z  trzech etapów, pod-
czas których uczniowie rozwiązują 
od czterech do sześciu zadań al-
gorytmiczno-programistycznych. 
Rozwiązaniem każdego zadania 
jest program komputerowy lub plik 
z  wynikami, sprawdzane automa-
tycznie za pomocą wyspecjalizo-
wanego systemu komputerowego. 
Około 400 najlepszych uczniów 
z  pierwszego etapu awansuje do 
drugiego, który jest rozgrywany 
w  warunkach kontrolowanej sa-
modzielności, w  ośmiu różnych 
ośrodkach w  kraju. Około 80 
uczniów awansuje do finału Olim-

piady. Opiekunem naukowym 
ucznia jest Romualda Laskowska 
– nauczycielka informatyki.
Także do finału Olimpiady Mate-
matycznej w  Augustowie dostał 
się uczeń klasy III A  matema-
tyczno-informatycznej Sebastian 
Zięciak, tegoroczny maturzysta. 
Został on także nagrodzony me-
dalem „Cum laude” dla najlepsze-
go absolwenta.
Zawody Olimpiady Matematycz-
nej składają się z  trzech etapów. 
Mają formę czterodniowego wy-
jazdu, z  czego pierwsze dwa dni 
poświęcone są na rozwiązywanie 
zadań (podobnie jak w zawodach 

okręgowych), a  dwa następne — 
na różne atrakcje (w  tym czasie 
komisja sprawdza rozwiązania). 
Ostatniego dnia odbywa się uro-
czyste zakończenie Olimpiady 
— ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród.
Uzyskanie tytułu laureata lub fi-
nalisty wymienionych olimpiad 
jest bardzo korzystne dla ucznia. 
Otrzymuje on szóstkę z  przed-
miotu na koniec roku, uzyskuje 
100-procentowy rezultat na ma-
turze (na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym) oraz wolny wstęp 
na wiele wydziałów wyższych 
uczelni.

STREFA MŁODYCH

OLIMPIJCZYCY Z I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Uczniowie I LO - Mateusz Materek, Marcin Szmagara 
i Sebastian Zięciak zdobyli tytuły laureata i finalisty na 
Olimpiadach: Literatury i Języka Polskiego, Informatycznej 
oraz Matematycznej. To kolejni olimpijczycy z tej legnickiej 
kuźni talentów.

Marcin Szmagara Mateusz Materek Sebastian Zięciak
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Uczniowie, którzy rozpoczną naukę w  legnic-
kich szkołach ponadgimnazjalnych, rekrutują 
się z gimnazjów miejskich i z okolicznych miej-
scowości. W bieżącym roku szkolnym do klas 
III dotychczasowych gimnazjów publicznych 
i  niepublicznych w  Legnicy uczęszcza 858 
uczniów (w  2015 r. - 889, w  2016 r. – 875 
uczniów, w  2017 - 804). Bogata oferta le-
gnickich szkół ponadgimnazjalnych przyciąga 
również młodzież z  gmin ościennych. Średni 
wskaźnik młodzieży spoza Legnicy, podejmu-
jącej naukę w naszych szkołach, kształtuje się 
na poziomie 38,87 proc. Nadal jednak ogólna 
liczba uczniów klas pierwszych w  tych szko-
łach wykazuje tendencję spadkową – w 2015 
r. naukę w  klasie I  szkoły ponadgimnazjalnej 
podjęło 1.490 uczniów, w  2016 r. – 1.445 
uczniów, a w 2017 r. – 1.325. 
Tegoroczna oferta szkół zawodowych wzboga-
ciła się o dziewięć kierunków kształcenia. Na 
poziomie szkół branżowych I stopnia – cztery 
nowe kierunki (mechatronik w  ZSS, mecha-
nik – monter maszyn i urządzeń ze specjalno-
ścią mechanik taboru kolejowego w  ZSTiO, 
ogrodnik i monter stolarki budowlanej w ZSB). 
Powstało też pięć nowych specjalności na po-
ziomie techników (technik przemysłu mody 
w CKZiU, technik eksploatacji portów i termi-
nali, technik turystyki wiejskiej w  ZSE, tech-
nik robót wykończeniowych w budownictwie 
w ZSB i technik hutnik w ZSTiO). 

Legnickie szkoły zawodowe zachęcają uczniów 
również możliwością realizacji zagranicznych 
i krajowych staży zawodowych oraz udziałem 
w projektach edukacyjnych dofinansowanych 
ze środków unijnych. 

STREFA MŁODYCH

OLIMPIJCZYCY Z I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Podziel się swoją miłością i czasem

RUSZA NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH 
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, poprzez system 
elektroniczny. Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca, ale już teraz kandydaci mogą zapoznać się z ofertą edukacyjną wszystkich szkół 
ponadgimnazjalnych w Legnicy i zastanowić się nad wyborem dalszego kierunku kształcenia. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Legnicy z okazji Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego, obchodzonego 30 maja na 
mocy uchwały sejmu, kieruje serdeczne 

podziękowania do wspaniałych legnickich 
rodzin zastępczych za okazywane serce 
i codzienne zaangażowanie w pomoc, 

niesioną dzieciom skrzywdzonym przez los. 

- W Legnicy od początku 2018 roku działają 
143 rodziny zastępcze, w  których przebywa 
197 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 23 lat – 
mówi dyrektor MOPS Jerzy Konopski. - Zdecy-
dowaną większość, bo aż 103, stanowią rodzi-
ny zastępcze spokrewnione z dzieckiem, 38 to 
rodziny zastępcze niezawodowe, a dwie mają 

charakter zawodowy i pełnią funkcję pogotowia 
rodzinnego. 
Rodzicom zastępczym oferowane jest pełne 
wsparcie, takie jak, pomoc koordynatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej, pomoc pedagogiczna, 
psychologiczna i  prawna, pomoc w  rozwiązy-
waniu zgłaszanych problemów, specjalistyczne 
szkolenia oraz pomoc finansowa na utrzymanie 
dziecka.
- Każde dziecko powinno mieć swój pełen miłości 
i opieki dom – podkreśla Jerzy Konopski. – Dlate-
go apelujemy do rodzin i zapraszamy wszystkie 
osoby zainteresowane pełnieniem takiej funkcji 
lub prowadzeniem rodzinnego domu dziecka na 
indywidualne spotkania i do udziału w szkoleniu 
dla opiekunów zastępczych.

Kandydatom pomogą w wyborze informacje 
na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl. 
Link do strony zamieszczony jest również 

na portalu Legnica.eu - zakładka Edukacja, 
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. 

MOPS przygotowuje rodzinę do 
przyjęcia dziecka. Udziela wsparcia przy 
pierwszych z nim kontaktach. Wszystkich 

zainteresowanych zaprasza do odwiedzenia 
Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej 

w Legnicy, ul. Okrzei 9, tel. 76/72 15 344, 
76/72 15 341, 340. 

Daj dziecku bezpieczny dom



14
www.legnica.eu

14

/MiastoLegnica 

Zakończyła się procedura konkursowa, 
związana z obsadą wolnego stanowiska 

Miejskiego Rzecznika Konsumentów 
w Urzędzie Miasta Legnicy, świadczącego 

także doradztwo i pomoc prawną kon-
sumentom z terenu powiatu legnickiego. 

Konkurs wygrał Tomasz Strojek. 

Nowy Rzecznik jest absolwentem Wydziału 
Prawa i  Administracji Uniwersytetu Szcze-
cińskiego. Jest radcą prawnym. To 42-letni 
legniczanin. Prowadził własną działalność 
gospodarczą, a  następnie został kierowni-
kiem Ośrodka Certyfikacji Towarzystwa 

Konsultantów Polskich BP Dekra ITS w Lu-
binie. Był też prawnikiem we wrocławskiej 
kancelarii Certus i  zajmował się obsługą 
prawną w  Firmie prawniczej Consorcium, 
której został wspólnikiem. Prowadzi też 
własną Kancelarię Radcy Prawnego, która 
zajmuje się m.in. obsługą prawną przedsię-
biorców i  osób fizycznych, prowadzeniem 
postępowań sądowych, opiniowaniem 
umów i negocjacjami handlowymi. Zasiada 
również w  radzie nadzorczej Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Swoje nowe obowiązki obejmie w czerwcu 
br. 

Pisemne podziękowania za współpracę i po-
moc wręczono m.in. prezydentowi Legnicy 
Tadeuszowi Krzakowskiemu, jego zastępczyni 
Jadwidze Zienkiewicz i byłej wiceprezydent 
Dorocie Purgal. 

- To była bardzo pracowita i bogata w wyda-
rzenia kadencja – mówiła przewodnicząca 
rady, Barbara Galant. – Organizowaliśmy m.in. 
Dni Seniora, Kulturalne Forum Legnickich 
Seniorów, docierając do coraz szerszej grupy 
osób starszych, które poszukują dla siebie ak-
tywności społecznej i dzielenia się doświad-
czeniami oraz wiedzą z innymi.
Prezydent Legnicy pogratulował radzie jej 
inicjatyw i dobrej współpracy z samorządem. 
– Seniorzy w Legnicy są bardzo ważnym pod-
miotem. Państwa głos jest coraz bardziej sły-
szalny, coraz bardziej potrzebny w życiu mia-
sta – podkreślił Tadeusz Krzakowski. 

Z ŻYCIA MIASTA

Miejska Rada Seniorów  
zakończyła kadencję

    Tomasz Strojek nowym Miejskim 
Rzecznikiem Konsumentów

Dobiegła końca dwuletnia, druga już 
kadencja Miejskiej Rady Seniorów w 
Legnicy. Z tej okazji w ratuszu odbyło się 
(26 kwietnia) uroczyste spotkanie. Rada 
liczy 17 członków, a w jej posiedzeniach 
biorą udział w charakterze doradców także 
członkowie Rady Seniorów działającej przy 
prezydencie miasta. 

Podczas uroczystości szczególnie 
zaangażowanym seniorom oraz 

osobom i instytucjom wspierającym to 
środowisko wręczono honorowe „Laury” 
za działalność społeczną. Otrzymali je: 
Krystyna Śliwowska z grupy Senior 60 

Plus, Jowita Waszczyk – Instruktor Klubu 
Seniora Spółdzielczego Domu Kultury 

„Kopernik”, a także Legnicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Polskie Stowarzyszenie 

Szczęśliwych Emerytów oraz Legnickie 
Centrum Kultury.

BĘDZIE NOWE OTWARCIE
Członkowie Miejskiej Rady Seniorów III kadencji 

zostaną wybrani podczas Forum Wyborczego 
Legnickich Seniorów, które odbędzie się 19 
czerwca (wtorek) o godz.11.00 w Szkolnym 

Schronisku Młodzieżowym przy ul. Jordana 17. 
Osoby zainteresowane udziałem w Forum mogą 

kontaktować się z Biurem Prezydenta Miasta, pokój 
216, tel. 767212261, e-mail: seniorzy@legnica.eu. 

Informacje na temat Miejskiej Rady Seniorów 
i wyborów (w tym formularz rejestracyjny) są 
dostępne na portalu miasta www.legnica.eu w 

zakładce Strefa seniora. 
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Na spotkanie w  ratuszu zaproszono dyrekto-
rów i  nauczycieli dziesięciu legnickich szkół, 
których uczniowie swym dopingiem i  zacho-
waniem sprawili, że mecze reprezentacji Polski, 
Gruzji, Macedonii i  Irlandii, rozgrywane w ra-
mach eliminacji (21-27 marca), stały się wspa-
niałymi, radosnymi widowiskami. 
Szkoły, które najbardziej zaangażowały się 
w kreowanie atmosfery na stadionie, otrzyma-
ły z  rąk prezydenta Tadeusza Krzakowskiego 
czeki o  wartości tysiąca złotych każdy. Za te 
pieniądze kupiony zostanie sprzęt sportowy. 
Nagrodzone placówki to: szkoły podstawowe 
nr 1, 4, 9, 10, i 19 oraz II LO, V LO, VI LO, Ze-
spół Szkół Budowlanych i Zespół Szkół Samo-
chodowych. 

SPORT

NASZ DOPING SPORTOWY  
NIE MA SOBIE RÓWNYCH
- To był najpiękniejszy, radosny doping 
na wypełnionym po brzegi Stadionie 
Orła Białego, uskrzydlający uczestników 
eliminacji Mistrzostw Europy w piłce 
nożnej U-17 – powiedział wiceprezes 
PZPN, Dariusz Machiński podczas spotkania 
podsumowującego mecze i ich atmosferę. 
– Legnica kolejny raz udowodniła, że kocha 
piłkę nożną. Dziękujemy.
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W marcu 1946 r. Legnicą wstrząsnęła 
tajemnicza śmierć dyrektora Szpitala 
Zakaźnego – doktora Jana Malinowskiego. 
Co tak naprawdę zdarzyło się przy 
ówczesnej ulicy Polnej?  
Nie posiadamy zbyt wielu informacji na 
temat samej osoby Jana Malinowskiego. 
Wiadomo tylko tyle, że urodził się 23 
lutego 1900 r. w miejscowości Wielowieś 
(powiat tarnobrzeski). 

Do Legnicy przybył latem 1945 r. Do po-
zostania w  mieście na stałe przekonał go 
doktor Janusz Kertyński – kierownik le-
gnickiego Wydziału Zdrowia. Powierzył mu 
stanowisko dyrektora Szpitala Zakaźnego. 

Równocześnie miał zaj-
mować się też opieką 
medyczną nad repa-

triantami, przybywa-
jącymi do Legnicy 
w  ramach akcji 
osadniczej, pro-

wadzonej przez 
Państwowy 

Urząd 
R e -

patriacyjny (PUR). Doktor Malinowski 
został wyznaczony do obsługi lekarskiej 
w  Punkcie Etapowym Zachodnim i  Połu-
dniowym. Oprócz tego lekarz prowadził 
swoją prywatną praktykę, gdzie przedsta-
wiał się jako specjalista od schorzeń we-
wnętrznych oraz chorób dziecięcych. Pa-
cjentów przyjmował w gabinecie przy ulicy 
Rzemieślniczej 10.

Tajemnicza śmierć

Doktor Jan Malinowski zginął w nocy z 29 
na 30 marca 1946 r. Do zdarzenia doszło 
w gmachu legnickiego Szpitala Zakaźnego 
przy ul. Polnej (obecnie ul. Ignacego Da-
szyńskiego). Trudno jednak o przytoczenie 
jednej, pewnej wersji tego, co się wówczas 
wydarzyło. 

Zabity przez spirytus?

Tragiczną historię doktora Malinowskiego 
przywołuje w swoich artykułach znany le-
gnicki  dziennikarz Bronisław Freidenberg. 
Wedle jego relacji, doktor Malinowski miał 
zostać zastrzelony „przez tak zwanych nie-
znanych sprawców” – czyli żołnierzy Armii 
Radzieckiej. Lekarz miał zginąć, gdyż nie 
chciał wydać radzieckim bandytom cenne-
go zapasu alkoholu. W  jednym z  tekstów 
popularnego „Bronka” można przeczytać: 
„(…) którejś nocy do szpitala wdarło się paru 
podchmielonych osobników, domagają-

cych się od doktora wydania skromnego 
zapasu „spiritu”. Doktor Malinowski 
nie zamierzał jednak podarować im 
tego wówczas cennego składnika 
do sporządzania leków...”.

Samobójstwo  
czy wypadek?
Cała ta historia, może być jednak 
tylko próbą barwnej mitologiza-
cji osoby Jana Malinowskiego. 
B. Freidenberg w  jednej ze swo-
ich wspominek przyznaje, że 

nie jest to jedyna wersja, do 
której dotarł i  jak dodaje 

z  rozbrajającą szczerością, wybrał historię 
barwniejszą. Na łamach dziennika „Gazeta 
Legnicka” czytamy: „(...) napisałem kiedyś 
o tym smutnym fakcie. I oto kilku czytelni-
ków telefonicznie, kilku spotkanych starych 
kolegów na ulicy, zrobiło mi uwagę, że to 
tak nie było. Że zginął tragicznie, to fakt, ale 
nie zastrzelony, tylko w  czasie jakiegoś to-
warzyskiego spotkania bodajże, wypadając 
z okna któregoś tam piętra”.
Wersje o nieszczęśliwym wypadku potwier-
dza poniekąd zapis z  milicyjnego raportu. 
Wedle sprawozdania Komendy Powiatowej 
MO w Legnicy, do tragicznej śmierci dokto-
ra Jana Malinowskiego doszło w godzinach 
porannych 29 marca 1946 r. Mężczyzna 
miał „wyskoczyć” ze szpitalnego balkonu, 
znajdującego się na trzecim piętrze budyn-
ku. Na skutek obrażeń czaszki i złamania le-
wego przedramienia, zmarł na miejscu. Całe 
zdarzenie zostało zakwalifikowane przez 
milicjantów jako samobójstwo. 
Z kolei wedle zawiadomienia o zgonie z le-
gnickiego Urzędu Stanu Cywilnego, przyczy-
ną śmierci lekarza było zapalenie otrzewnej. 
Odnotowano również, że zgon nastąpił 30 
marca 1946 r. o godzinie 21.00 w Szpitalu 
Miejskim w Legnicy (ul. Reymonta).

Galimatias faktów i mitów

Zebrane informacje nie tworzą spójnego ob-
razu wydarzeń z końca marca 1946 r. Czy 
dr Malinowski popełnił samobójstwo i jakie 
miał ku temu powody? Czy może doszło do 
niefortunnego wypadku, podczas wspo-
mnianego „spotkania”? Czy może w końcu 
cała sytuacja była jednak wynikiem prze-
stępczej działalności radzieckich żołnierzy? 
 Marek Żak

MIASTO TAJEMNIC

TAJEMNICZA 
ŚMIERĆ JANA 
MALINOWSKIEGO

KRYMINALNE TAJEMNICE POWOJENNEJ LEGNICY
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Pod koniec 1945 r. doszło w Legnicy do 
zabójstwa, które na stałe zapisało się 
w pamięci ówczesnych mieszkańców. 
Odbiło się ono szerokim echem, gdyż 
dotyczyło żony prominentnej ówczesnej 
osobistości legnickiej – Jana Podoby.

Jedną z  najważniejszych osób legnickiego 
życia politycznego po II wojnie światowej 
był, bez wątpienia, Jan Podoba – pierwszy 
przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
w  Legnicy i  jeden z  założycieli legnickiego 
komitetu Stronnictwa Demokratycznego. 
Był również dyrektorem pierwszej w  mie-
ście szkoły średniej. 

Wybrał Legnicę

W  maju 1945 r. Jan Podoba brał udział 
w  konferencji dyrektorów szkół średnich 
w  Poznaniu, podczas której jego organiza-
torzy, zachęcali do wyjazdu na Ziemie Od-
zyskane, w  celu budowania tam polskiej 
oświaty. Postanowił skorzystać z tej propo-

zycji. Został oddelegowany do Legnicy.
Z dniem 1 czerwca 1945 r. objął stanowisko 
wizytatora szkół średnich w okręgu Dolne-
go Śląska. Kiedy w  październiku 1945 r. 
doszło do przeniesienia władz wojewódz-
kich do Wrocławia, Jan Podoba postanowił 
zostać w  Legnicy. Już 4 października zajął 
stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum 
Humanistycznego im. Henryka Pobożnego 
w Legnicy.

Państwo Podoba

Posiadamy bardzo mało informacji na te-
mat samej Mieczysławy Podoby, ale co cie-

kawe, w większości dostępnych źródeł wy-
stępuje ona pod imieniem Maria. Urodziła 
się we Lwowie. Była córką adwokata Jana 
Chumińskiego i  Marii Chu-
mińskiej (z domu Wizelin). 
Po przybyciu do Legnicy 
państwo Podoba zamiesz-
kali w  kamienicy przy ulicy 
Rzemieślniczej. Pani Podoba 
prowadziła sklep przy ul. Nie-
działkowskiego.

Feralny napad i śmierć

Zabójstwo Mieczysławy Po-
doby miało miejsce 13 grud-
nia 1945 r. około godziny 
dwudziestej pierwszej. Do 
zdarzenia doszło na terenie 
prowadzonego przez ofiarę 
sklepu. Jako powód śmier-
ci podano „Postrzał jamy 
brzusznej – na skutek gwał-
townego krwotoku brzuszne-
go”. Strzał miał zostać oddany 
z  broni krótkiej. Ranną kobietę zdążono 
jeszcze przewieźć do Szpitala Miejskiego, 
jednak tam, po kilku godzinach walki o ży-
cie, zmarła. 

Pogrzeb i manifestacja

Informacja o śmierci żony Dyrektora Gim-
nazjum i  Liceum szybko obiegła całe mia-
sto. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 
grudnia 1945 r. Zamordowana kobieta zo-
stała pochowana na legnickim cmentarzu 
komunalnym przy ulicy Wrocławskiej, ale 
niestety, jej nagrobek nie zachował się do 
czasów współczesnych. 
Kondukt pogrzebowy bardzo szybko za-
mienił się w  wiec protestacyjny ludności 
miasta, która w  ten sposób chciała zade-
monstrować swój sprzeciw wobec skanda-
licznych warunków bezpieczeństwa panują-
cych w Legnicy.

Kto zabił?

Śledztwo prowadzone przez legnicką Ko-
mendę Miejską MO i  Prokuraturę bardzo 

szybko utknęło w  martwym punkcie. 18 
stycznia 1946 r. Prokuratura Sądu Okręgo-
wego w Legnicy, oficjalnie umorzyła śledz-

two w  tej sprawie. Winny (lub winni) nie 
zostali nigdy ujęci.
W relacji krewnej ofiary można przeczytać, 
że za zabójstwem Mieczysławy Podoby stał 
jeden z  radzieckich żołnierzy: -„Żona Po-
doby pracowała w sklepie i zajmowała się 
zbieraniem pieniędzy na działalność cha-
rytatywną. Rosyjski żołnierz chciał zabrać 
te pieniądze, a ponieważ nie chciała ich od-
dać, to strzelił do niej z pepeszy w brzuch”. 
Niestety, nie potwierdza tego żadne inne 
zachowane źródło, a  jak sama przyznaje 
autorka listu, bazuje ona na informacjach, 
jakie uzyskała od swojej matki, siostry Mie-
czysławy Podoby. 
Zastanawiająca jest również wyjątkowa la-
koniczność wzmianki w raporcie Komendy 
Wojewódzkiej MO we Wrocławiu (nie za-
chował się raport z Komendy Miejskiej MO 
w  Legnicy). Możemy w  nim przeczytać: 
„Pow. Legnica, dnia 14.XII.br., zastrzelili 
z  broni krótkiej Marię Podobę w  jej wła-
snym sklepie, dochodzenie przeprowadza 
Prokuratura”. Ale kto zastrzelił? Tego już 
się chyba nie dowiemy.? 
 Marek Żak

MIASTO TAJEMNIC

Zabójstwo  
Mieczysławy  

(Marii) Podoby

KRYMINALNE TAJEMNICE POWOJENNEJ LEGNICY

Informacja o pogrzebie Mieczysławy Podoby zachowana 
w szkolnej księdze zarządzeń ówczesnego Gimnazjum 

i Liceum Humanistycznego w Legnicy {W zbiorach 
Archiwum Państwowego we Wrocławiu}. 

Jan Podoba
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Trwa przebudowa i adaptacja obiektu oświato-
wego przy ul. Krzemienieckiej, w którym ulo-
kowane zostaną nowe przedszkole publiczne 
i żłobek. Na wyposażenie tych placówek, które 
rozpoczną działalność od nowego roku szkol-
nego, przeznacza się łącznie 885 tys. zł. Wy-
posażenie, ze względów sanitarnych, musi być 
zainstalowane już na miesiąc przed otwarciem 
przedszkola i żłobka. 

Przygotowanie dokumentacji na budowę dro-
gi w  ciągu ul. Dąbrówki od ul. Kraka do al. 
Piłsudskiego zasilone zostanie kwotą 50 tys. 
zł. Tyle samo przeznacza się dodatkowo na 
dokumentację przedłużenia ul. Fieldorfa wraz 
z jej oświetleniem na odcinku od Sudeckiej do 
Koskowickiej. Zakup i montaż windy w Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Grabskiego to wy-
datek dodatkowych 100 tys. zł, gdyż winda 
kosztować ma łącznie 300 tysięcy. Na budo-
wę oświetlenia terenów rekreacyjnych przy 
ulicach Wierzyńskiego i  Gałczyńskiego prze-
znaczy się 50 tys. zł. Taka sama pula pieniędzy 
zasili budowę i  przebudowę oświetlenia ulic 
w  innych rejonach miasta. Ponadto 24,5 tys. 
zł trafi na przebudowę placu zabaw przy ul. 
Neptuna. Około 123 tys. zł przeznaczy się na 
aktywizację osób niepełnosprawnych.

Rada Miejska zaakceptowała też uchwałę 
o przyznaniu dotacji z budżetu miasta Cecho-
wi Rzemiosł Różnych na renowację zabytko-
wej elewacji kamienicy w Rynku nr 9. Dotacja 
wyniesie 130 tys. zł. Będzie wykorzystana na 
wykonanie renowacji i  remontu frontowej 
elewacji. To kolejny etap prowadzonego kom-
pleksowo remontu unikatowej kamienicy 
mieszczańskiej, pochodzącej z  1905 roku. 

Jest ona wspaniałym przykładem architektury 
secesyjnej. Posiada bogatą dekorację fasady, 
zachowaną oryginalną stolarkę i  klatkę scho-
dową. Należy do kilku cennych zbytków, które 
uratowały się od zniszczenia w centrum nasze-
go miasta. 

Ponadto radni większością głosów uznali za 
niezasadną skargę na działalność Dyrektora 
Pogotowia Opiekuńczego w  Legnicy. Sprawę 
badał zespół Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 
Podobnie za nieuzasadnioną uznano skargę na 
działalność Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. 

SAMORZĄD

Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej (23 kwietnia) legniccy radni przyjęli wiele prezydenckich projektów uchwał jednogłośnie. Tadeusz 
Krzakowski zaproponował radzie m.in. dokonanie zmian w tegorocznym budżecie miasta, zwiększających nakłady na inwestycje i remonty. 

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

Większe środki  
na inwestycje  
i dotacja na ratowanie 
zabytków
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Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)  posiada obywatelstwo polskie i  korzy-

sta z pełni praw cywilnych i obywatel-
skich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat, ale nie przekroczył 70;
4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność 

gospodarczą lub mieszka w  miejscu 
kandydowania co najmniej od roku;

5)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, 
do pełnienia obowiązków ławnika;

6)  posiada co najmniej wykształcenie 
średnie lub średnie branżowe.

Kandydatów mogą zgłaszać: prezesi wła-
ściwych sądów, stowarzyszenia, inne orga-
nizacje społeczne i zawodowe, z wyłącze-
niem partii politycznych, oraz co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale 
na terenie gminy dokonującej wyboru.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika do-
łącza się następujące dokumenty:
1)  informacja z Krajowego Rejestru Karne-

go dotycząca zgłaszanej osoby;
2)  oświadczenie kandydata, że nie jest pro-

wadzone przeciwko niemu postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 
publicznego lub przestępstwo skarbo-
we;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub 
nie był pozbawiony władzy rodziciel-
skiej, a  także, że władza rodzicielska 
nie została mu ograniczona ani zawie-
szona;

4)  zaświadczenie lekarskie o  stanie zdro-
wia, wystawione przez lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej; 

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stoso-
wanymi przy składaniu wniosku o wy-
danie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika do-
konanego przez stowarzyszenie albo inną 
organizację społeczną lub zawodową, 
dołącza się również aktualny odpis z Kra-
jowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do 
innego właściwego rejestru lub ewidencji 
dotyczące tej organizacji. 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonanego przez obywateli dołącza się 
listę osób zawierającą imię, nazwisko, nu-
mer PESEL, miejsce stałego zamieszkania 
i  własnoręczny podpis każdej z  pięćdzie-
sięciu osób zgłaszających kandydata.

INFORMACJE I WYDARZENIA

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.

Zostań ławnikiem 
sądowym
Zgłoszenia kandydatów w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Okręgo-
wego w Legnicy na kadencję 2016-2019 przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej 
Legnicy (Urząd Miasta, pl. Słowiański 8, II p.). Rada Miejska wybierze 12 ławni-
ków, zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego.

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

Większe środki  
na inwestycje  
i dotacja na ratowanie 
zabytków

Druki kart zgłoszenia dostępne 
są w Urzędzie Miasta Legnicy, 
pl. Słowiański 8 - w kancelarii 

Urzędu oraz w Biurze Rady, p. 224, 
jak również w BIP /Komunikaty 

Przewodniczącego Rady/.

Wszelkie informacje 
pod nr tel. 

76 72 12 130



DZIEŃ DZIECKA
BAWIMY SIĘ

26.05 SOBOTA
godz. 10.00-19.00
Kinder Joy – animacje, gry, zabawy 
Rynek, org. Kinder Joy

godz. 12.00 
„Twórczo razem z Mamą” - biżuteria
Galeria Sztuki, org. Galeria Sztuki

26.05-08.06  
SOBOTA-PIĄTEK
godz. 10.00-20.00
Wystawa dinozaurów i piaskownica  
paleontologiczna w Galerii Piastów
org. Galeria Piastów

27.05 NIEDZIELA
godz.12.00 
„Wszyscy jesteśmy kolorowi” - 
spektakl „Teatru Lalek Akuku”
Galeria Ring, Rynek 12-14, org. Galeria Sztuki

28.05 PONIEDZIAŁEK
godz. 12:00
„Magiczny pasaż” - wspólne ozda-
bianie Rynku przez przedszkolaków
Rynek (przed Galerią Sztuki), org. Galeria Sztuki

29.05 WTOREK
godz.12:00
„(Z)malować COŚ” - wspólne  
wykonywanie dzieła sztuki 
Rynek (przed Galerią Sztuki), org. Galeria Sztuki

godz.16.00
„Festyn na pożegnanie roku szkolne-
go” - impreza plenerowa coroczna
Młodzieżowe Centrum Kultury, org. MCK

29-30.05  
WTOREK, ŚRODA 
godz. 11.00
Spektakl dla dzieci „Baśń o pięknej 
Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”
Po spektaklu zwiedzanie zakamar-
ków  teatru  w grupach
bilety 25 i 20 zł, org. Teatr Modrzejewskiej 

30.05 ŚRODA
godz. 12.00 
„Artystyczne puzzle” - wspólne 
układanie dzieła sztuki 
Rynek (przed Galerią Sztuki), org. Galeria Sztuki

31.05 CZWARTEK
godz. 12.00
„Kwiatowe CUDA(ki)” -  warsztaty 
florystyczne dla dzieci
Galeria Pacykarz, org. Galeria Sztuki

01-03.06  
PIĄTEK-NIEDZIELA
Food Truck Show Legnica. 
Kuchnia z różnych zakątków świata
Rynek, org. Craft Event, Food Track Show,  

UM Legnica

01.06 PIĄTEK      

IV URODZINY JULKA 
LEGNICKI DZIEŃ DZIECKA  

godz.10.30
Festyn z okazji Dnia Dziecka  
„Razem dla Dzieci” - scena i Rynek
Rynek i Akademia Rycerska, org. TPD, LCK

godz. 16.00 
„Ogród zielonego kota i innych  
kotów” – wernisaż prac plastycz-
nych dzieci z Przedszkola Hobbit
Galeria Pacykarz, org. Galeria Sztuki

godz. 16.00 na Skateparku
Skate Jam Legnica - pokazy ewolucji  
i zawody w kat. bmx, inlines  
oraz skateboards, muzyka z DJ,  
serwis sprzętu, poczęstunek
Skatepark, ul. Cynkowa, org. OSiR

godz. 17.00
„Pochód postaci bajkowych  
z legnickim Julkiem”
start: Galeria Piastów - kierunek Rynek
org. UM Legnica

godz.17.30
„Balonowe Podróże z Julkiem”  
- przedstawienie plenerowe  
dla najmłodszych
Teatr w Ruchu z Krakowa
Rynek, org. UM Legnica

Dodatkowe atrakcje: dmuchańce, 
euro jumping, animacje, foodtracki, 
muzyka na żywo, gry, zabawy i kon-
kursy z nagrodami, loterie fantowe, 
warsztaty z legnickim Leroy Merlin, 
pokazy Policji, Straży Miejskiej,  
ratownictwa medycznego PWSZ, gry 
planszowe, koło fortuny, zabawy  
z harcerzami z Hufca ZHP Legnica  
org. UM Legnica, TPD, LCK

02.06 SOBOTA
godz. 11.00
„Łemkolandia” czyli Dzień Dziecka 

po łemkowsku w Akademii Rycerskiej
org. LCK, Łemkowski Zespół Pieśni  
i Tańca „Kyczera”

godz. 13.00-17.00
Geo-Dzień Dziecka - zabawa dla mło-
dych odkrywców w Galerii Piastów
org. Galeria Piastów 

godz. 18.00 
Koncert Galowy z udziałem Zespołów 
„Kyczera” i „Kyczerka” 
Sala Maneżowa, org. Łemkowski Zespół Pieśni  
i Tańca „Kyczera”, LCK

03.06 NIEDZIELA
godz. 12.00-18.00
Spektakl dla dzieci „Baśń o pięknej 
Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”
Po spektaklu - oprowadzenie po  
zabytkowym teatrze - Scena  
Gadzickiego. Bilety - 25 i 20 zł
org. Teatr H. Modrzejewskiej w Legnicy

godz. 12.00-16.00
„#muzealniaki Niedziela w muzeum” 
- pokaz bicia legnickiego grosza 
Muzeum Miedzi, Lapidarium, org. Muzeum Miedzi

godz. 14.00-18.00
„Animacyjna wioska dla dzieci” 
- zabawy z postaciami bajkowymi
Rynek, org. UM Legnica

04.06 PONIEDZIAŁEK
godz. 10.00-15.00
Dzień Dziecka z legnicką Caritas  
„Bądźmy razem”
Park Miejski, boiska lekkoatletyczne 
org. Caritas Diecezji Legnickiej , OSiR 

FOOD TRUCK
SHOW

10 DNI


