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KORZYSTNE
ZMIANY W MPK
Miasto wykupiło udziały Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, należące do firmy Solaris, stając się właścicielem wszystkich
udziałów MPK. Wcześniej przez wiele lat Solaris był nie tylko cenionym
partnerem biznesowym, ale też właścicielem 5,1 proc. udziałów w tej
spółce komunalnej. Kwota transakcji opiewa na 850 tys. zł.
Kilka dni wcześniej legnicki przewoźnik zakupił nowoczesny, mobilny
warsztat do usuwania awarii autobusów na trasie i holowania.
Nowe pogotowie techniczne
kosztowało ok. 680 tys. zł
i zastąpiło w pracy 34-letniego Ikarusa.
Nowe pogotowie techniczne zamontowane jest na
podwoziu MAN. Jego wyposażenie, to m.in.: żurawik
obrotowy do opuszczania
kół zapasowych do autobusów, sprężarka powietrza, podnośnik i poduszka pneumatyczna
do unoszenia autobusu czy stół warsztatowy.
Z każdej strony pojazdu umieszczono gniazda elektryczne oraz
przyłącza zasilania pneumatycznego. Pogotowie posiada ponadto dwa hole, zestawy przewodów elektrycznych z lampami
do holowania, przewody pneumatyczne, zewnętrzne szperacze
i oświetlenie do pracy mechaników w każdych warunkach.
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Ewa Szczecińska-Zielińska
dyrektor Wydziału Promocji
i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Legnicy

POMAGANIE MIEĆ WE KRWI
ORKAN KSAWERY
NAD LEGNICĄ
Szalejący wieczorem 5 października nad Legnicą orkan Ksawery
spowodował sporo szkód, najwięcej w drzewostanie. Zniszczył dach
w kamienicy przy ul. Kominka 4.
Ewakuowano 12 osób. Powalone
konary i drzewa uszkodziły samochody. W porywach orkan wiał
nawet z prędkością 110 km/h. Nie
było ofiar wśród ludzi.
Prezydent Tadeusz Krzakowski zwołał sztab zarządzania kryzysowego
z udziałem służb odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo w mieście. Oceniano stan zniszczeń i usuwanie ich
skutków.
Strażacy interweniowali 150 razy na
terenie powiatu i miasta. W Legnicy
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miało miejsce blisko 60 interwencji.
Strażacy z PSP i ochotnicy wyjeżdżali głównie do powalonych i zagrożonych drzew. Obcinali też zwisające
konary.
Silne podmuchy wiatru zniszczyły 52 drzewa. Koszty ich usunięcia
oszacowano na 132 tys. zł. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej usuwało połamane
drzewa na cmentarzu komunalnym przy ul. Wrocławskiej. Nadzór
budowlany stwierdził poważne
uszkodzenia komina oraz konstrukcji dachu i stropu kamienicy przy
ul. Kominka 4. Z tego powodu nie
nadawał się do zamieszkania lokal
na najwyższej kondygnacji.

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

#TEAM Legnica, czyli jedna wielka drużyna
Legnicy rusza do akcji. O co chodzi?
Obiecaliśmy i jest – konkretny, nowoczesny
i nowatorski przy tym system opieki
i wsparcia organizacyjnego dla działań
wolontariackich w mieście.
Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak wiele jest w Legnicy osób, które swoim
codziennym, społecznym działaniem
służą innym. Ilu z kolei jest takich, którzy

chcieliby pomagać, ale nie wiedzą jak to
zrobić? Projekt #TEAM Legnica ma podać
rękę „nowym”, czyli tym, którzy chcą zacząć
działać w wolontariacie, ale wspierać też
doświadczonych i zachęcać ich do dzielenia
się swoją wiedzą. Chcemy też pobudzić do
działania tych, którzy się wahają, ale czują,
że chcą działać z innymi i dla innych.
Atutem programu jest to, że na wsparcie
organizacyjne będą mogli liczyć dosłownie

wszyscy. Ta różnorodność czyni go
wyjątkowym. Bo w #TEAM Legnica nie
ma barier i różnic. Jest jeden wspólny
mianownik – chęć pomocy innym!
Zapraszamy do współpracy
i dołączenia do Drużyny Legnicy!
O projekcie #TEAM Legnica
czytaj także na stronie 20.

Rozmowa Jacka Krzemińskiego (PAP) z prezydentem Legnicy Tadeuszem Krzakowskim, publikowana w Serwisie Samaorządowym PAP.

Sposoby na DOBRE

MIASTO

PAP: - Panie Prezydencie, Legnica była
wielokrotnie wyróżniana za swoje działania
na rzecz ochrony środowiska, także za walkę
z niską emisją? Dlaczego ta dziedzina jest dla
Państwa taka ważna?
Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy: - Stan
środowiska ma wpływ na stan zdrowia naszych
mieszkańców. Skupiamy się szczególnie na poprawieniu czystości powietrza, bo z ekologicznych problemów ten najbardziej nam doskwiera.
Legnica leży w niecce, przez co wymiana powietrza w naszym mieście jest utrudniona i jesteśmy
bardziej, niż wiele innych miast, narażeni na występowanie smogu.
- Co Państwo robią, żeby powietrze w mieście było czystsze?

- To są działania wielokierunkowe. Największym
źródłem zanieczyszczenia powietrza jest u nas
niska emisja z budynków, czyli ich ogrzewanie.
W tej kwestii zrobiliśmy już bardzo wiele. Zlikwidowaliśmy kotłownie węglowe w naszych
instytucjonalnych budynkach, przechodząc na
ogrzewanie gazowe lub podłączając je do sieci
ciepłowniczej. Wprowadzamy też w obiektach
użyteczności publicznej alternatywne, czyste źródła ogrzewania, takie, jak np. kolektory słoneczne
czy pompy ciepła. Robią to też nasze spółki komunalne i nasi mieszkańcy – w swoich budynkach. Przy składowisku odpadów komunalnych
prowadzonym przez spółkę gminną LPGK od lat
działa instalacja biogazowa (była jedną z pierwszych w Polsce takich instalacji), produkująca
energię cieplną i elektryczną. Kiedyś w oczysz(cd. str. 4-5)
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ROZMOWA Z PREZYDENTEM

czalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji mieliśmy problem
z „zapachami”, których przyczyną były osady ściekowe. Teraz zbiorniki z tymi osadami
są zakryte, a same osady przetwarzamy na
biogaz. Czyli funkcjonuje to już w obiegu zamkniętym.
O środowisko dbamy wieloaspektowo. Nasze
działania dotyczą np. zieleni, utrzymania stanu czystości w mieście. Mamy zautomatyzo-

ROZMOWA Z PREZYDENTEM
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we, gdzie kominki, gdzie emisja ze źródeł ogrzewania jest największa.
W oparciu o dane z tej inwentaryzacji prowadzimy swoje działania związane z niską emisją.
Monitorujemy też cały czas, czym mieszkańcy
palą w swoich domach. Straż miejska prowadzi
kontrole pod tym kątem, łącznie z wchodzeniem
do mieszkań i sprawdzaniem palenisk, do czego
mają moje upoważnienie. Takie kontrole były
dotąd skuteczne, straż nałożyła liczne mandaty,

strony mieszkańców odpowiadamy, usuwamy
niedomagania. Jednak w skali całego miasta
ten system bardzo poprawił sytuację, bo dzięki
niemu przepustowość ruchu na naszych ulicach
wzrosła o 30 proc.
Wprowadziliśmy też bezpłatne miejsca parkingowe dla samochodów hybrydowych i elektrycznych. Przebudowujemy ulice, a na zmodernizowanych, czyli równiejszych drogach, spala się
mniej paliwa. Przebudowujemy także układ ko-

popularnością. Bardzo chętnie korzysta z niego nalnych. Tym bardziej, że czynsze nie pokrymłodzież.
wają kosztów ich utrzymania i remontów.
My musimy się skupić na najbiedniejszych
- Mimo opłat?
i im zabezpieczyć mieszkania socjalne, co jest
- Legnica to nieduże powierzchniowo miasto, li- obowiązkiem samorządu. Wszystkie lokaczące sobie 56 km2 , a pierwsze 15 minut jazdy le, które nie są socjalnymi, będziemy chcieli
rowerem miejskim jest bezpłatne. W tym czasie sprzedać na rzecz zajmujących je lokatorów.
można przejechać z jednego końca miasta do Dziś jednak mamy taką sytuację, że zostały
centrum. Dzięki temu 60 proc. przejazdów jest wykupione najlepsze lokale, przez najbardziej
za darmo. Nie martwimy się z tego powodu, bo rzetelnych lokatorów, a zostali nam ci mieszkający w najgorszych zasobach. Na dodatek,
jeśli budynek jest zarządzany przez wspólnotę mieszkaniową, ale lokator znajdującego
się w nim mieszkania komunalnego nie płaci
czynszu czy za media, to miasto musi płacić
wspólnocie za niego i później samo dochodzić
od takiego dłużnika należności. To bardzo obciąża koszty.
- Z drugiej jednak strony takie mieszkania,
o niższym od rynkowego czynszu, są bardzo
potrzebne.
- Staramy się tworzyć w Legnicy jak najszerszą ofertę mieszkań, dla wszystkich. Komunalnych, socjalnych, deweloperskich. Jesteśmy też największym udziałowcem TBS,
w którego ramach budujemy mieszkania na
wynajem dla tych, których nie stać na zakup
mieszkania na rynku, na kredyt. Oferujemy
działki budowlane pod budynki mieszkalne.
Zastanawiamy się też nad ofertą dla młodych
małżeństw, żeby zapewnić im mieszkanie na
start.

wane systemy segregacji odpadów, biokompostownię. Określiliśmy strefy hałasu, mamy
mapę hałasu. Jesteśmy w grupie 44 miast
w Polsce, objętych programem adaptacji do
zmian klimatycznych.
- A wracając do niskiej emisji…
- Jesteśmy współinicjatorami uchwały antysmogowej sejmiku województwa dolnośląskiego.
Jesteśmy też w alercie smogowym. Sukcesywnie
przeprowadzamy termomodernizację wszystkich naszych budynków, m.in. szkół, dzięki której
obniżamy zużycie energii, co oznacza nie tylko
czystsze powietrze, ale i niższe koszty ich utrzymania. Dofinansowujemy termomodernizację
budynków mieszkalnych zarządzanych przez
wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowujemy
wymianę pieców i kotłowni, zarówno mieszkańcom, jak podmiotom instytucjonalnym. Wydaliśmy na to dotychczas prawie 3 mln zł. I będziemy
ten program w najbliższych latach kontynuować.
Dzięki takim działaniom nowe, czystsze źródło
ogrzewania ma już kilkaset mieszkań i wszystkie
obiekty instytucjonalne.
Zinwentaryzowaliśmy też wszystkie źródła
ogrzewania w mieście, wiemy, czym się pali we
wszystkich budynkach. Na powstałej dzięki
temu mapie można zobaczyć, gdzie jest emisja
z pieców opalanych węglem, gdzie są piece gazo-
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były też pouczenia. Mieliśmy przykłady palenia
meblami, butelkami plastikowymi, oponami, butami. Tego rodzaju sytuacje są eliminowane.

munikacyjny. W poprzednich latach wybudowaliśmy obwodnicę zachodnią miasta, dzięki której
wyprowadziliśmy z Legnicy cały ruch tranzytowy z północy na południe Europy i kraju, w cią- A jeśli ktoś pali odpadami z biedy?
gu drogi krajowej nr 3. By ograniczyć pozostały
- Niektórzy rzeczywiście palą z biedy, ale są i tacy, tranzyt, zmieniamy też kategoryzację dróg. Teraz
którzy robią tak z wygodnictwa i źle pojmowanej chcemy to zrobić w odniesieniu do drogi krajowej
przedsiębiorczości, takiego kombinatorstwa. My- nr 94. Po to, żeby zmienić jej przebieg, wyprowaślę, że tę mentalność też trzeba zmieniać. Jeśli jed- dzając go z centrum miasta.
nak palenie odpadami spowodowane jest trudną
sytuacją materialną, to wówczas proponujemy - Zachęcają Państwo mieszkańców do
wszelką możliwą pomoc z naszej strony – przez korzystania z innych środków lokomocji, niż
nasze służby opieki społecznej.
własne auto?
- Tak, oczywiście. Mamy zintegrowany bilet
- Drugim największym źródłem zanieczyszw komunikacji miejskiej, na którym można
czenia powietrza, niskiej emisji, w polskich
korzystać z komunikacji miejskiej w Legnicy
miastach, są samochody.
i z połączeń kolejowych Kolei Dolnośląskich,
- To także uwzględniamy w swoich działaniach. np. dojeżdżać pociągiem do Wrocławia. Można
Wymieniamy autobusy komunikacji miejskiej dzięki temu biletowi sporo zaoszczędzić i dlatena takie, które spełniają najnowsze unijne normy go mieszkańcy chętnie z niego korzystają.
emisji spalin. Kupujemy też pojazdy hybrydowe. Dwa lata temu wprowadziliśmy rower miejWprowadziliśmy system zarządzania ruchem ski – jako jedno z pierwszych miast tej wielkodrogowym. Z punktu widzenia kierowców on ści w Polsce. Próbowaliśmy to zrobić wiele lat
ma dobre i złe strony, bo nie wszyscy mają za- wcześniej, ale firmy-operatorzy wypożyczalni
wsze lub szybko zielone światło, tak, jak niektó- rowerów nie były zainteresowane miastem tarym wydawało się, że będzie. Niektórzy muszą kiej wielkości, jak Legnica, nie widząc w tym dla
stać na skrzyżowaniu dłużej i nie są z tego zado- siebie szansy biznesowej. Cieszę się, że w końcu
woleni. To jest dynamiczny system, który reagu- to się zmieniło. Tym bardziej, że rower miejski
je na natężenie ruchu. Na wszystkie sygnały ze doskonale u nas się sprawdza i cieszy się dużą

to nie miał być dla nas biznes, ale udogodnienie, - Niektóre samorządy oferują działki pod
przyświecał nam cel stworzenia alternatywnej budowę domów po bardzo obniżonej cenie
formy transportu dla mieszkańców.
– po to, żeby ściągnąć nowych mieszkańców,
zahamować ubytek ludności.
- Kolejnym wielkim wyzwaniem dla Legnicy - Zastanawiam się, jak można te ceny obniżać,
jest rewitalizacja. Mają Państwo bardzo dużo czy to zgodne z prawem. Ustawa o gospodarmieszkań komunalnych, 30 proc. miasta do
ce nieruchomościami stawia tę sprawę jasno:
1993 r. zajmowały wojska radzieckie.
dokonuje się wyceny rynkowej i według niej
- Tę zajmowaną przez nie część Legnicy uda- sprzedaje, a nie wg ceny uznaniowej.
ło się nam już w całości zagospodarować.
Mieszkań komunalnych mamy jeszcze ponad - Jednak zjawisko zwane suburbanizacją,
5,5 tysiąca, ale mieliśmy ich 16 tysięcy. Pod- czyli masowe przenoszenie się mieszkańjęliśmy decyzję o ich prywatyzacji, zgodnie ców miast na tereny podmiejskie, dotyka
z oczekiwaniami mieszkańców. Legniczanie w Polsce już także mniejsze miasta. Ludzie
mogli je kupić za 3-5 proc. wartości. Dzięki chcą wyprowadzić się z bloku do domku, ale
temu, że zostali właścicielami, postanowili działki w mieście są za drogie, więc wyproswoje budynki wyremontować. Efekt jest taki, wadzają się pod miasto, bo tam taniej.
że wyremontowanych budynków mamy dużo - Tam jednak nie ma infrastruktury. I efekt
więcej, niż gdybyśmy na tę prywatyzację się jest taki, że ci ludzie tylko tam nocują, a u nas
nie zdecydowali, bo miasta nie byłoby stać, by pracują, robią zakupy, posyłają dzieci do szkoremontować ich tyle własnymi siłami.
ły, spędzają wolny czas itd. To są rezydenci
spędzający wolny czas w samochodach. Ale
- Będą Państwo dalej prywatyzować mieszproblem ma charakter ogólnoświatowy i różkania komunalne?
ne przyczyny. U nas dominującym powodem
- Tak. Po to, żeby jak najwięcej tych mieszkań jest faktycznie chęć posiadania tego własnego
zeszło z zasobów komunalnych. Żeby miesz- domku, działki.
kańcy mieli swój majątek, rozporządzali nim Jest jednak nieuchronne, że administracja rząi o niego dbali. Poza tym nasze miasto nie dowa i samorządowa będzie musiała zmierzyć
jest w stanie utrzymać tylu mieszkań komu- się z tym problemem. To stanie się prędzej czy

później. Dlatego, że koszty funkcjonowania
zarówno gmin podmiejskich, jak i tych miejskich, wyludniających się, będą olbrzymie.
W podmiejskich trzeba budować infrastrukturę dla nowych mieszkańców, a w miejskich
– infrastrukturę będzie utrzymywało coraz
mniej ludzi.
Naturalnym rozwiązaniem wydaje się włączenie tych obrzeży, terenów podmiejskich,
w granice miast i zapewnienie im dzięki temu
pełnej obsługi, pełnej infrastruktury.
- Legnica była kiedyś kojarzona jako miasto
z problemami, m.in. przez wysoką stopę
bezrobocia. Jak jest dziś? Co miastu dała
specjalna strefa ekonomiczna?
- W latach 2002-2004, gdy obejmowałem
funkcję prezydenta, bezrobocie było na poziomie 22-23 proc. Dziś wynosi tylko 5,8
proc. – mniej niż w skali kraju i w województwie. To splot wielu czynników, także działań samorządu. Dużo dała specjalna strefa
ekonomiczna: kilka tysięcy miejsc pracy. To
przełożyło się na sytuację budżetową miasta,
bo to są podatki i z CIT i PIT, od nieruchomości. Zmieniła się kultura pracy. Stanowiska
pracy są zróżnicowane. Dla mnie ważne jest,
że zdobyliśmy dzięki temu stabilnego partnera w mieście pod kątem budowania systemu
edukacji, zwłaszcza zawodowego i technicznego. Ugruntowana pozycja takich zakładów
daje mi możliwości nawiązania współpracy
z nimi i kształcenia pod potrzeby rynku pracy.
I takie przykłady mamy w Legnicy od wielu
lat. Mamy klasy patronackie, które przygotowują absolwentów do pracy w tych zakładach. Przygotowujemy wyposażenie szkół.
Przeprowadziliśmy modernizację centrów
kształcenia zawodowego, wyposażyliśmy je
w nowoczesny sprzęt, urządzenia, maszyny
– takie same, jak w nowoczesnych zakładach
pracy. We współpracy z jedną z firm wyposażyliśmy centrum kształcenia praktycznego
w maszyny numerycznie sterowane.
- A jak są kadry, to utrwalają się też miejsca
pracy?
- W Legnicy i okolicznych miejscowościach
ciągle powstają nowe fabryki, ale odzywają się też takie głosy wśród legniczan, że to
obozy pracy. Dziś wartością nie jest już sama
praca. Wartością jest płaca. Trzeba będzie się
liczyć z tym, że pracownicy będą szukać lepszej płacy. Już dziś mamy z tym do czynienia.
I z punktu widzenia mieszkańca, pracobiorcy,
to pozytywne zjawisko.
Wierzę, że Polacy zaczną wracać z Zachodu
do Polski, przywiozą stamtąd nową kulturę
pracy, nowe umiejętności. Wierzę w ten powrót, bo nasz kraj już jest konkurencyjny i będzie jeszcze bardziej konkurencyjny.
*Rozmawiał Jacek Krzemiński (PAP)
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LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

WYBRALIŚMY PROJEKTY
12 października 2017 r. Zespół Kwalifikacji Projektów Legnickiego Budżetu Obywatelskiego
dokonał podsumowania wyników głosowania mieszkańców w edycji LBO 2018. Spośród 63
zgłoszonych zwyciężyło 11 projektów, po jednym w każdym z obszarów miasta. W internetowym głosowaniu, trwającym od 2 do 9 października, wzięło udział 7.865 dorosłych legniczan.

Punkty zdobyte przez
poszczególne projekty
Obszar 1 (Północny)
1. Ogródek wielopokoleniowy do zabawy
i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej

934 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)

4. Psi Park-wybieg dla psów

546 pkt, 20 tys. zł
5. Budowa nowego chodnika oraz
przebudowa parkingu wzdłuż ulicy
Gombrowicza, od strony Przedszkola
Miejskiego nr 18, na osiedlu Piekary C

383 pkt, 200 tys. zł

Punkty zdobyte
w poszczególnych obszarach
1. Obszar nr 1 - PÓŁNOCNY 

– 2271 pkt

2. Obszar nr 2 - PIEKARY 1 

– 1849 pkt

3. Obszar nr 3 - PIEKARY 2 

– 5054 pkt

4. Obszar nr 4 - KOPERNIK 

– 4102 pkt

5. Obszar nr 5 - ZAKACZAWIE 

– 1882 pkt

6. Obszar nr 6 - AL. RZECZYPOSPOLITEJ

– 4161 pkt
7. Obszar nr 7 - STARE MIASTO 

– 4713 pkt

8. Obszar nr 8 - TARNINÓW 

– 4262 pkt

9. Obszar nr 9 - FABRYCZNA 

– 4131 pkt

10. Obszar nr 10 - ASNYKA 

– 2833 pkt

11. Obszar nr 11 - POŁUDNIOWY 

– 3821 pkt



RAZEM – 39079 punktów

2. „Przyjaciel z podwórka”. Modernizacja
i rozbudowa ogólnodostępnego placu
Obszar 5 (Zakaczawie)
zabaw przy zbiegu ulic Poznańskiej
6. Przebudowa boiska do koszykówki przy
i Toruńskiej
ulicy Armii Krajowej

482 pkt, 200 tys. zł 
313 pkt, 200 tys. zł 1. Razem Łatwiej

855 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)
3. Kolorowy zakątek - rewitalizacja placu
7. Modernizacja parkingu przy ul.
2.
B

udowa
ciągu
pieszego oraz rozbudowa
zabaw przy ul. Rymarskiej i ul. Smolarskiej
Baczyńskiego od nr 2 do nr 8
istniejącego placu zabaw w obrębie
na Starych Piekarach

291 pkt, 100 tys. zł
ulic: Wrocławskiej, Daszyńskiego,

464 pkt, 200 tys. zł 8. Budowa chodnika wraz ze ścieżką
Czarnieckiego, K. Wielkiego
4. B
 udowa placu zabaw i siłowni
rowerową na ul. Armii Krajowej 12-18
 634 pkt, 150 tys. zł
zewnętrznej na placu Gdańskim, u zbiegu
z miejscami parkingowymi
ulic Głogowskiej i Skłodowskiej Curie

266 pkt, 200 tys. zł 3. Chodźmy bezpiecznie - przebudowa
chodnika na ul. Rzemieślniczej

391 pkt, 200 tys., zł 9. Budowa parkingu wzdłuż ul. Armii

393 pkt, 200 tys. zł
Krajowej i Okulickiego

129 pkt, 200 tys. zł

Obszar 2 (Piekary 1)

1. „Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody
Działkowe „Szarotka” - budowa chodnika
wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianiej/
Wroniej) oraz modernizacja terenu
wzdłuż Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Szarotka”

975 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)

Obszar 6 (Rzeczypospolitej)
10. Bądź Fit - Siłownia plenerowa na boisku
przy ulicy Cichociemnych

128 pkt, 200 tys. zł 1. Bezpieczeństwo i jakość życia
mieszkańców - al. Rzeczpospolitej 58

929 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)
Obszar 4 (Kopernik)

1. Park Trampolin - zewnętrzny plac zabaw
przy Szkole Podstawowej nr 7 dla uczniów
i okolicznych mieszkańców

1013 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)

2. rojekt przewiduje modernizację ul.
Sokolskiej od 1-31 oraz budowy od
podstaw nawierzchni jezdni i chodnika
2. S
 łota bez kałuż i błota - budowa
z kostki betonowej z uwzględnieniem
drogi wewnętrznej z kostki betonowej
spowalniaczy ruchu od nr 33-37
i miejsc postojowych na działce przy

874 pkt, 200 tys. zł
ul. Heweliusza w pobliżu pawilonu
handlowego oraz ul. Galileusza
i Piłsudskiego
Obszar 3 (Piekary 2)

891 pkt, 200 tys. zł

2. Parking na Horyzontalnej

847 pkt, 199 999 zł
3. Bezpieczny plac zabaw

776 pkt, 200 tys. zł
4. Przebudowa chodnika przy przychodni
Biegunowa

603 pkt, 200 tys. zł
5. Modernizacja komunikacji pieszej przejścia
przez wał jaworzyński, wejście do parku
na wysokości ul. Wodnej, przedłużenie
Bielańskiej

398 pkt, 200 tys. zł

3. P
 ark Kopernika – zagospodarowanie
6. W
 ykonanie/ budowa ciągu pieszego na
obszaru zielonego o powierzchni 1,6 ha
Wale Bielańskim od ul. Ogrodowej
w obrębie ulic Górniczej, Galaktycznej, Osi
do ul. Staszica
Kartuskiej oraz Koziorożca

233 pkt, 200 tys. zł
2. Budowa wielofunkcyjnego boiska

868
pkt,
200
tys.
zł
o nawierzchni syntetycznej w obszarze
7. Budowa ul. Radiotelegrafistów
ulic Cichociemnych, Sosnkowskiego, Armii 4. Modernizacja ul. Kosmicznej z nowym

229 pkt, 200 tys. zł
chodnikiem i miejscami parkingowymi
Krajowej i Okulickiego
8. Budowa terenu rekreacyjnego przy
856 pkt, 200 tys. zł

1000 pkt, 200 tys. zł 
przychodni Biegunowej od ul. Radosnej 1. Przebudowa chodnika przy ul.
Szaniawskiego 1 - Gombrowicza 21

1092 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)

5. Wykonanie chodnika - ul. Kasjopei
Seniorzy mieszkańcom
3. Osiedle Piekary - Zielona Oaza Legnicy

906 pkt, 200 tys. zł 
474 pkt, 200 tys. zł 
146 pkt, 190 tys. zł
/MiastoLegnica
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Obszar 7 (Stare Miasto)
1. „Magiczny Ogród przy ul. Witelona”

1482 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)
2. Skwer Aktywnego Seniora w centrum
Legnicy

787 pkt, 200 tys. zł
3. Zielona integracja i wypoczynek na świeżym
powietrzu pn. „Działajmy z Pasją !”

639 pkt, 200 tys. zł
4. Najnowocześniejsze miejsce spotkań przebudowa placu pomiędzy ul. Szkolną
i ul. Skarbka, tworzącą zieloną oazę
bogatą w nowoczesne technologie
(m.in. internet, ładowarki, muzyka,
podświetlenia)

561 pkt, 200 tys. zł
5. Rozbudowa i modernizacja placu zabaw
w legnickim parku Miejskim

403 pkt, 200 tys. zł

Chodnik przy ul. Paderewskiego (LBO 2017)

Piramida przy ul. Oświęcimskiej (LBO 2017)

6. „Ulica parkowa” - przebudowa
zniszczonego chodnika wzdłuż ulicy
5. Z
 ielona Osiemnastka
Obszar 10 (Asnyka)
Parkowej

429 pkt, 200 tys. zł

401 pkt, 200 tys. zł 6. Z
 drowo i ekologicznie
1.Wymiana chodników w obrębie ulic
7. Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej

383 pkt, 200 tys. zł
Piechoty, Artyleryjskiej, Saperskiej
przy ul. Złotoryjskiej 11-15
7. Miejsce letnich spotkań seniorów 
905 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)

237 pkt, 180 tys. zł
Seniorzy mieszkańcom
2. Przebudowa chodnika na ul. Asnyka na
8. Postawienie w parku Miejskim toalety

114 pkt, 200 tys. zł
odcinku od Asnyka 16 do 20 
dostosowanej do potrzeb osób

601 pkt, 200 tys. zł
niepełnosprawnych
3.
B

udowa
drogi
wraz
z
miejscami
Obszar
9
(Fabryczna)

86 pkt, 60 tys. zł
postojowymi we wnętrzu podwórka przy
9. Poprawienie estetyki miejskiej poprzez
1. Zagospodarowanie terenów zielonych
ulicach Artyleryjskiej 7/11, Piechoty 9/13,
rewitalizację terenu zielnego wokół
na cele aktywnego wypoczynku –
Saperskiej wraz z chodnikiem 
budynku przy ul. Młynarskiej 5
powiększenie istniejącego placu zabaw

578 pkt, 200 tys. zł

77 pkt, 200 tys. zł
oraz budowa siłowni plenerowej przy ul.
4. Zagospodarowanie zaniedbanego po10. Odnowa podwórza przylegającego do
Stanisławowskiej
dwórka w obrębie ulic: Lotniczej, Hutnikamienic przy ul. Dziennikarskiej 9

1383 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)
ków, Sejmowej i Złotoryjskiej

40 pkt, 200 tys. zł 2. Z
 agospodarowanie podwórka przy

469 pkt, 200 tys. zł

Obszar 8 (Tarninów)
1. Budowa ogrodzenia i skweru
wypoczynkowego przy ul. Oświęcimskiej.
Kolejny etap inwestycji

1148 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)

ulicy św. Wojciecha, Działkowej i Żwirki
5. Kawaleryjska/Szwoleżerów - utwardzony
i Wigury
plac dla postoju pojazdów z wydzieloną

1295 pkt, 200 tys. zł
mini strefą wypoczynku
3. R
 emont i zagospodarowanie wspólnego

280 pkt, 200 tys. zł
podwórza u zbiegu ulic Senatorskiej
i Książęcej
Obszar 11 (Południowy)

627 pkt, 200 tys. zł

2. O
 rganizacja Rodzinnego Kompleksu
1. Rodzinne miejsce spotkań - rozbudowa
4. Budowa placu zabaw i siłowni
Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy
centrum sportowo–rekreacyjnego na
zewnętrznej u zbiegu ulic Książęcej
Kubusia Puchatka 2
Osiedlu Sienkiewicza
i Franciszkańskiej

832 pkt, 200 tys. zł 
1711 pkt, 200 tys. zł (zwycięzca)
301 pkt, 200 tys. zł 
3. P
 rzebudowa nawierzchni drogi
5. B
 udowa terenu rekreacyjnego w rejonie ul. 2. Wykonanie nawierzchni drogi
wewnętrznej pomiędzy ulicami Traugutta,
Książęcej, Franciszkańskiej, Jagiellońskiej
wewnętrznej na osiedlu przy ul.
Roosevelta i Chłapowskiego
i sklepu Biedronka - Seniorzy mieszkańcom
Wielogórskiej

770 pkt, 200 tys. zł 
269 pkt, 200 tys. zł 
1345 pkt, 200 tys. zł
4. Przystosowanie alei Zwycięstwa w Lasku
3. B
 udowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej
6. Zagospodarowanie wnętrza
Złotoryjskim do użytkowania przez
wraz z przebudową skrzyżowania
podwórzowego ulic: Senatorskiej,
mieszkańców Legnicy
Malwowa/Nowodworska
Książęcej, Żwirki i Wigury, św. Wojciecha

586 pkt, 200 tys. zł 
765 pkt, 200 tys. zł
256 pkt, 200 tys. zł 
www.legnica.eu
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Dzień Edukacji Narodowej
Miejskie obchody Dnia Edukacji
Narodowej odbyły się 12 października
w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej.
W uroczystości udział wzięło
kilkudziesięciu przedstawicieli placówek
oświatowych, wychowawczych, kuratorium
dolnośląskiego, nauczycielskich związków
zawodowych, a także prezydent Tadeusz
Krzakowski, zastępczyni prezydenta
Dorota Purgal i dyrektor wydziału oświaty,
kultury i sportu UM Halina GawinMajewska.

Edukacji Narodowej oraz nagrodami finansowymi Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji
Narodowej.
Po zmianach w systemie oświaty w 15 legnickich publicznych szkołach podstawowych, 9 liceach ogólnokształcących, 6 technikach, 6 zawodowych szkołach
branżowych, 6 szkołach policealnych kształci się ponad 18.000 uczniów i 2.500 dorosłych słuchaczy. Do
przedszkoli przyjęto prawie 3.570 dzieci, a potrzeby
w tym względzie zostały w pełni zaspokojone. Wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym jest bardzo
wysoki i wynosi ok. 98 proc.
Kształceniem i wychowaniem w roku
2017/2018 zajmuje się ok. 1.700 nauczycieli, a ok. 780 osób to kadra administracyjna
i obsługowa placówek.

Uzdolnieni artystycznie uczniowie I i II Liceów
Ogólnokształcących, dziękując za trud swych
nauczycieli i wychowawców, zaprezentowali
specjalny program muzyczno-literacki.
W tegorocznym budżecie na wydatki związa- Razem tworzymy nowoczesną legnicką ne z oświatą, edukacją i wychowaniem w Leoświatę – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. – Dzisiaj dziękuję nauczycielom, wychowawcom i pracownikom administracyjnym za
Wasze zaangażowanie w tę niezwykle odpowiedzialną pracę, za troskę o uczniów i wysoki
poziom nauczania. W tym trudnym dla oświaty okresie udało się nam wprowadzić zmiany,
kierując się troską o dobro nauczycieli, uczniów
i ich rodziców – podkreślił.
Jest już tradycją, że z okazji Dnia Edukacji prezydent Legnicy przyznaje nagrody finansowe
za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
zasłużonym dyrektorom, nauczycielom oraz
pracownikom oświaty. W tym roku otrzymało
je 71 osób.
Podczas regionalnych obchodów dnia Edukacji
(18 października) w Sali Królewskiej Akademii
Rycerskiej, na wniosek prezydenta, 56 legnickich nauczycieli, dyrektorów i pracowników
administracji oświatowej wyróżnionych zostało za wybitne zasługi Medalami za Długoletnią
Służbę, Krzyżami Zasługi, Medalami Komisji

Wyróżnienie dla

I Liceum Ogólnokształcącego
I Liceum Ogólnokształcące zostało
wyróżnione za innowację pedagogiczną
„Informatyka i My – program w zakresie
podstawowym i rozszerzonym”, którego
autorką jest Romualda Laskowska,
nauczycielka informatyki. Został on
z powodzeniem wdrożony w szkole.

Narodowej „Pilotaż Progr4mowania”.
Nagrody podczas konferencji podsumowującej w Warszawie odebrały dyrektor
I LO w Legnicy Halina Tamioła i Romualda Laskowska.
Przedstawicielki Legnicy były jedynymi
reprezentantkami województwa dolnośląskiego. Gratulacje za sukces projektu
Projekt legnickiego ogólniaka brał udział złożył im Dolnośląski Kurator Oświaty
w programie Ministerstwa Edukacji Roman Kowalczyk.

/MiastoLegnica

gnicy przeznaczono ok. 187 mln zł złotych,
czyli ok. 40 proc. naszego budżetu. Niestety
subwencja oświatowa, choć powinna, nie pokrywa tych potrzeb w całości. Dlatego z własnych dochodów miasto dopłaca do oświaty
kilkadziesiąt milionów zł.

Bogusław Graboń
NOWYM
PREZESEM LPGK

Nowy prezes jest z wykształcenia prawnikiem. Posiada duże doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze gospodarczym.
Obejmując funkcję, nowy prezes podkreślił dorobek
i postęp technologiczny, jaki był udziałem firmy za
czasów jego poprzednika na tym stanowisku.
- Będę kontynuował i rozwijał procesy rozwojowe
i działania inwestycyjne. Ważne jest także poszerzenie sfer świadczonych usług – powiedział. – Spółka
funkcjonuje na warunkach rynkowych, a więc musimy skutecznie się mierzyć z konkurentami w branży.
Nasze oferty muszą być atrakcyjne cenowo, ale nie
kosztem pracowników. LPGK to wielki potencjał nowoczesności, technologii i ludzi.
Za priorytetowe wyzwania najbliższego czasu Bogusław Graboń uznał wejście do sąsiednich gmin
z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz odzyskanie zamówień na zimowe
utrzymanie dróg w Legnicy.
Prezydent Tadeusz Krzakowski, gratulując wyboru,
wyraził przekonanie, że jego współpraca z prezesem
będzie układała się bardzo dobrze. – LPGK to niezwykle ważna spółka w legnickiej gospodarce, w znacznym stopniu odpowiedzialna za jakość życia mieszkańców – powiedział.

Marcin Makuch
DYREKTOREM
MUZEUM MIEDZI
Marcin Makuch został 10 października br. wybrany przez komisję konkursową dyrektorem Muzeum
Miedzi w Legnicy. Od stycznia 2018 roku zastąpi na
tym stanowisku długoletniego szefa placówki, Andrzeja Niedzielenkę, który przechodzi na emeryturę.
Legniczanin Marcin Makuch (rocznik 1977) od
2003 roku pracuje w Muzeum Miedzi. Jest autorem wielu publikacji dotyczących m.in. naszego
miasta, monografii dziejów straży pożarnej w Legnicy czy Huty Miedzi. Jego „Sekrety Legnicy” zostały wyróżnione Nagrodą Książka Roku 2015.
Ukończył studia na Wydziale Humanistycznym
Uniwersytetu Zielonogórskiego i Podyplomowe
Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest współzałożycielem i redaktorem portalu Liegnitz.pl oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Historycznej Liegnitz.pl.
Żona - Katarzyna, trójka dzieci - Maciej, Dominika
i Tomasz. Hobby - numizmatyka, historia i piłka
nożna.
O swoim mieście mówi: „Legnica to moje miejsce na
ziemi. Tutaj się urodziłem, tutaj się zakochałem i tutaj
założyłem rodzinę. Moje pasje także związane są z tym
cudownym miastem”.

www.legnica.eu
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MISTRZOSTWA I PUCHAR EUROPY

w Nordic Walking

Ponad 330 zawodniczek i zawodników z kraju i zagranicy rywalizowało w Mistrzostwach i Pucharze Europy w Nordic Walking,
które odbyły się (30 września) na malowniczej trasie w legnickim parku Miejskim. W Legnicy spotkali się już po raz drugi.

Puchar Europy rozegrany został na dystansie 10 kilometrów. Powody do radości
miała Małgorzata Kubiszyn z Lubaczowa,
która po raz pierwszy przyjechała do naszego miasta i odniosła tutaj największy
sukces w karierze.
- Legnica jest dla mnie szczęśliwa – cieszyła
się pani Małgosia, która jako pierwsza zawodniczka minęła metę. – Jestem zauroczona parkiem. Trasa była fajna, choć trochę
brakowało mi pagórków. Nordic Walking to
sport dla każdego. Po przejściu kilku kilometrów człowiek jest szczęśliwy i czuje się, jak
nowo narodzony.
Z kolei Mistrzostwa Europy rozegrano na
dystansie 5 km. Pierwszy linię mety minął
Karol Stiller z Częstochowy.
Zarówno Puchar, jak i Mistrzostwa rozgrywane były w wielu kategoriach wiekowych.
W zawodach wystartowała reprezentacja

naszego miasta. Innym międzynarodowym
akcentem było podpisanie umowy o przyjęciu białoruskiej federacji Nordic Walking do
struktur europejskich.

BIEG Lwa Legnickiego
Setki zawodniczek i zawodników przebiegło (8 października) słynny już legnicki
półmaraton. Było to spore wyzwanie, bo
pogoda nie rozpieszczała. Zwyciężył Siergiej
Krowlajdis z Ukrainy. Wśród pań pierwsza
linię mety minęła Anna Ficner.
- Nadspodziewanie dobrze mi się biegło – cieszyła się Anna Ficner. – Lubię, gdy pogoda jest
deszczowa. Rywalizacja była mocna, a trasa
bardzo fajna.
W VI Półmaratonie Legnica - XXX Biegu Lwa
Legnickiego, zorganizowanym przez legnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, na dystansie
21,097 km biegli obok siebie profesjonaliści
i amatorzy, młodsi i starsi. Na ten niepowtarzalny bieg przyjechali z wielu miejscowości
w kraju i za granicą.
Trasa wiodła alejkami parkowymi, promenadą nad Kaczawą i aleją Orła Białego. Biegacze
mieli do pokonania trzy pętle po siedem kilometrów każda.

/MiastoLegnica

Pumptrack OTWARTY
13 października odbyło się oficjalne
otwarcie legnickiego pumptracku w Parku Bielańskim. To obecnie jedno z najpopularniejszych w mieście miejsc spotkań
młodzieży. Wydarzenie zgromadziło
wielu miłośników wyczynowej jazdy na
rowerze, hulajnodze i rolkach.
Na rowerowych torach spotkać można
było zarówno starszą młodzież, jak i kilkuletnie dzieci, które pod opieką dorosłych próbowały swoich sił. Wielkie było
zainteresowanie publiczności pokazami
jazdy na rowerach i deskorolce w wykonaniu najlepszych polskich zawodników
freestyle i racing.
Nasz legnicki obiekt, udostępniony już
we wrześniu, jest bardzo chwalony przez
użytkowników, a specjaliści zaliczają go
do krajowej czołówki. Codziennie bawi się
tutaj i ćwiczy bardzo wiele osób.

www.legnica.eu
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MIASTO
WARTE FILMÓW
Kilkuset legnickich gimnazjalistów uczestniczyło (19 października) w Kinie Helios w gali
podsumowującej siedmiomiesięczny projekt
filmowy „Nakręceni na Legnicę”. Obecni byli
prezydent Tadeusz Krzakowski jako honorowy patron i reżyser Waldemar Krzystek
- opiekun artystyczny projektu.
„Nakręceni na Legnicę” to projekt, który miał pokazać, jak wielki potencjał filmowy posiada Legnica. Co roku w naszym mieście gościmy przynajmniej jedną ekipę filmową, zarówno z Polski,
jak i z zagranicy. Teraz zdolna młodzież otrzymała swoją szansę.
Bardzo liczna grupa gimnazjalistów zafascynowanych filmowaniem odpowiadała poprzez zrealizowane filmy na pytanie: Za co kochamy Legnicę? Powstało aż siedem produkcji. Waldemar
Krzystek wybrał i nagrodził cztery spośród nich.
Dwa zdobyły pierwsze miejsce: film „Poznaj innych. Poznaj Legnicę” - autorzy: Oskar Hofman, czuk oraz film „Legnica spod kaptura”, autorzy:
Iga Krawczyk, Natalia Zając, Małgorzata Mat- Mirosław Baruś, Piotr Fylak, Rafał Sura, Gabriela

/MiastoLegnica
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Lis, Mateusz Moskwa, Marek Trojnacki, Angelika
Steinborn, Patryk Piskorski i autor piosenki Andrzej Amlicki.
Dwa drugie miejsca mistrz Krzystek przyznał
następującym produkcjom: filmowi „Grażynka”
- autorzy: Oskar Hofman i Natalia Dończyk oraz
filmowi „Nie bądź Januszem Legnicy” – autorzy
to Kornelia Szymańska, Karolina Wasiukiewicz
i Oskar Kaczmarzyk.
Nagroda Prezydenta Miasta przypadła w udziale
filmowi „Grażynka”, autorstwa Oskara Hofmana
i Natalii Dończyk.
Reżyser nagrodził zwycięskie zespoły także specjalnymi warsztatami filmowymi pod swoim kierownictwem.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej
kreatywności, odwagi i pomysłowości – mówił Waldemar Krzystek podczas galowej
prezentacji. – Tak młodzi ludzie, ale z jaką
mądrością i talentem opowiadają obrazami
o swoim ukochanym mieście, również moim
mieście. A Legnicę jest za co kochać i promować. Wspaniała architektura, historia, przyroda i ludzie. I ta pełna uroku, niezwykła fotogeniczność.
- Wykreowaliście w filmach piękno miasta,
udowadniając, że jesteście „zakręceni” na Legnicę – powiedział Tadeusz Krzakowski. – To
wasze miasto do nauki, relaksu, odpoczynku, miasto do życia. Chcę, byście byli z niego
dumni. Nie wstydźcie się lokalnego patriotyzmu, bo to jest sposób na budowanie Legnicy
waszych marzeń. A dzisiaj wszyscy jesteście
zwycięzcami – dodał prezydent.
Obaj panowie zadeklarowali, że ten bardzo
udany projekt trzeba kontynuować w przyszłości. Zwycięskie filmy można zobaczyć na
miejskim kanale na Youtube, na Facebooku
oraz na stronie Legnica.eu.

Mistrzowie START-UPÓW
„Zrób swój Start-up” – legnicki projekt
warsztatów, uczących młodzież realizacji
innowacyjnych pomysłów na własny biznes,
miał pod koniec września swą ostatnią
odsłonę.
Zwycięzcy otrzymali nagrody specjalne,
ufundowane przez firmę Modernbud. Czeki
opiewające na tysiąc złotych dwóm zdobywcom pierwszych miejsc, w obecności prezydenta Tadeusza Krzakowskiego, wręczył
prezes Modernbudu, Zbigniew Baran.

mom, szczególnie Modernbudowi, za włączenie się w propagowanie tej idei.
- Podziwiam i wspieram takich przedsiębiorczych, młodych ludzi – powiedział fundator
nagród, Zbigniew Baran. – Byłem zaskoczony profesjonalizmem aplikacji opracowanych
przez uczestników warsztatów. Takie inicjatywy są godne wszelkiego wsparcia.

W trwających wiele miesięcy warsztatach
uczestniczyło około stu młodych legniczan.
Zwycięzcami zostali: zespół w składzie: Tomasz Jaworski i Dominik Szymański (I LO)
z aplikacją Terest, pozwalającą na poznawanie
i spotykanie się z ludźmi o wspólnych zainteresowaniach, a także Łukasz Podlipski (II LO)
z projektem Casual – sklepem internetowym,
za pomocą którego można sprzedać nieużywane przez nas, ale wysokiej klasy ubrania.
- Start-up to droga do innowacyjnego biznesu
– mówił Tadeusz Krzakowski, gratulując laureatom – Tomaszowi Jaworskiemu i Łukaszowi
Podlipskiemu. – Jesteśmy w czołówce polskich
miast, które wspierają biznesowe zainteresowania młodzieży. Dziękuję też legnickim fir-

Odkrywanie DOLNEGO ŚLĄSKA w Legnicy
Wielka gala plebiscytu czytelników Gazety
Wrocławskiej „Wielkie odkrywanie Dolnego
Śląska” miała miejsce (5 października) w Sali
Królewskiej Akademii Rycerskiej. Przybyło
kilkuset laureatów konkursu, prowadzonego
w niemal 50 różnych kategoriach.
Gości witał prezydent Tadeusz Krzakowski i Arkadiusz Franas, redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej. Obecni byli przedstawiciele samorzą-

Legnica w plebiscytowej kategorii Święto
miasta/Gminy otrzymała trzecie miejsce
na Dolnym Śląsku. Było też wiele nagród
branżowych. W kategorii Bistra drugie
miejsce otrzymało legnickie Bistro Rozmaryn. Wśród kawiarni na drugim miejscu uplasowała się Markova, na trzecim

Cynamon. Pierwsze miejsce pośród
hoteli otrzymała Kamieniczka, a trzecie
Hotel Sękowski. Ranczo u Kaczora ma
trzecią pozycję w branży agroturystyki.
Tivoli to numer trzy pośród restauracji
roku. Najlepszym pubem są Cztery Pokoje, a BiMbeer PUB zdobył miejsce trzecie.

dów z całego regionu, wśród nich – prezydent
Głogowa Rafael Rokaszewicz.
- Cały Dolny Śląsk przybył dziś do Legnicy, odkrywając niezwykłe piękno Akademii Rycerskiej
z jej unikatową Salą Królewską – mówił Tadeusz
Krzakowski, gratulując laureatom. – W Legnicy
bardzo dbamy o dziedzictwo kulturowe. Dziękujemy organizatorom za skuteczną akcję promującą i przybliżającą mieszkańcom nasz niezwykły
region. I oczywiście, zapraszamy do Legnicy.
- Od ponad 70 lat żyjemy na Dolnym Śląsku
i wciąż odkrywamy jego urodę przyrodniczą,
piękne zakątki, miejsca warte odwiedzin. Także
wspaniałych ludzi, bez których pielęgnacja walorów regionu nie byłaby możliwa – powiedział
Arkadiusz Franas.
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Kompleks SPORTOWO-REKREACYJNY W SP 1
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul.
Kamiennej powstał nowoczesny kompleks
sportowo–rekreacyjny. Inwestycja zrealizowana została w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji dla Miasta Legnicy na lata
2015–2020.
Zbudowane zostało nowe boisko ze sztuczną
nawierzchnią do piłki nożnej i koszykówki oraz
skocznia w dal. Powstały trybuny i trawniki, zasadzono drzewa, a teren został oświetlony. Przetarg na wykonanie kompleksu wygrała firma
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Bud-Ziem. Zwycięzca przedstawił najkorzystniejszą ofertę z ceną około 874 tys. zł.
Przed kilku laty w SP 1 zbudowano boisko ze
sztuczną nawierzchnią i plac zabaw, wyremontowana też była sala sportowa.
Przypomnijmy, że w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji na lata 2015–2020 przyjęto 12 projektów dotyczących Zakaczawia. Obecnie trwa już
przebudowa ul. Wrocławskiej od placu Sybiraków
do ul. Nadbrzeżnej i rewitalizacja budynków komunalnych przy ul. Kamiennej i Kościelnej. Niebawem rozpoczną się prace przy zagospodarowaniu
podwórza u zbiegu ulic Kamiennej, Kościelnej,
Daszyńskiego i Wrocławskiej.

Parking na Grota-Roweckiego

Mieszkańcy osiedla Piekary B mają kolejny parking
wzniesiony przez miasto. Został zbudowany od podstaw, wraz z oświetleniem, między ul. Grota-Roweckiego nr 29-33 a al. Piłsudskiego. Pomieści 35 aut.
Przetarg na tę inwestycję wygrała firma Izobet. Koszt
wyniósł około 173 tys. zł.

Przebudowa
alei cmentarnej
Na legnickim Cmentarzu Komunalnym przy
ul. Wrocławskiej dobiegają końca prace przy
przebudowie jednej z głównych alei, biegnącej od ul. Ofiar Ludobójstwa OUN UPA do
krzyża, upamiętniającego zmarłych niemieckich jeńców z okresu I wojny światowej.

NOWA DROGA ZBIORCZA
I MOST coraz bliżej

Prace obejmują odcinek alei od kolumbarium
do krzyża. Ta blisko kilometrowa, niegdyś
szutrowa, droga już niebawem będzie wyłożona kostką betonową. Prace zakończą się
przed Dniem Wszystkich Świętych. Przetarg
na realizację przebudowy wygrała legnicka
firma Kawod. Koszt to około 483 tys. zł.

LEGNICA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM
W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory techniczne na zbiorczej drodze południowej. Jednym z najważniejszych
była próba obciążeniowa nowego, pięcioprzęsłowego mostu. Jego nośność testowały cztery ciężarówki z łącznym ładunkiem
140 ton.

jeszcze przejeżdżały przez ułożoną na jezdni
belkę, sprawiającą, że obciążenia i drgania
były większe. Obydwa testy wypadły pomyślnie. Most na drodze zbiorczej południowej jest
kategorii A, czyli najwyższej. Jego nośność wynosi 40 ton.

Najdłuższy most na Kaczawie jest już prawie
ukończony. Próby obciążeniowe – statyczne i
dynamiczne przeprowadzili fachowcy z Politechniki Gliwickiej. Podczas testów statycznych ciężarówki z ładunkiem były ustawione nad przęsłami. Przez kilka godzin czujniki
badały m.in. naprężenia, osiadanie przęseł i
podpór mostowych. Z kolei podczas testów
dynamicznych ciężarówki jeździły po moście
z prędkością 10, 30 i 50 km/h. Dodatkowo

Ułożona została zewnętrzna, ścieralna warstwa asfaltu, tzw. cicha nawierzchnia, na ul.
Bielańskiej. Dzięki właśnie takiej nawierzchni zminimalizowane zostaną uciążliwości dla
mieszkańców, zwłaszcza hałas.
Taka sama nawierzchnia będzie na moście
i drodze w kierunku ul. Jaworzyńskiej. Na
ukończeniu są chodniki i ścieżki rowerowe.
Trwają ostanie prace na trzech parkingach,
które pomieszczą około 500 samochodów.

/MiastoLegnica

Prezydent Legnicy otrzymał
(19 października) wyróżnienie dla miasta
w postaci przyznanego przez Marszałka
Województwa i Dolnośląski Fundusz
Rozwoju Certyfikatu Gminy Przyjaznej
Małym i Średnim Przedsiębiorstwom.
Tadeusz Krzakowski podpisał również, wraz
z prezesem zarządu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju, Markiem Ignorem, list intencyjny w sprawie wspólnego wspierania rozwoju
drobnej przedsiębiorczości w skali miasta
i całego regionu.

- Podpisanie naszego porozumienia będzie
kolejnym impulsem rozwoju tego sektora gospodarczego w Legnicy i regionie – mówił Tadeusz Krzakowski. –Istotną rolę odgrywać
będzie w procesie finansowego wspierania przedsiębiorczości Agencja Rozwoju
Regionalnego Arleg, która jest rzetelnym
partnerem miasta. Uczynimy wszystko,
aby skutecznie wykorzystywać dostępne
środki finansowe.

Prezes Ignor poinformował, że w perspektywie 2-3 lat przedsiębiorcy dolnośląscy
będą mogli pozyskać aż 400 mln zł z funduszy europejskich na rozwój i innowacje.
Prezes Ignor poinformował, że według Certyfikat i podpisanie listu intencyjnego
październikowych ustaleń Eurostatu Dol- miały związek z zorganizowaną w Legniny Śląsk jest jednym z trzech najlepszych cy przez Agencję Rozwoju Regionalnego
pod względem rozwoju przedsiębiorczości Arleg wraz z miastem Legnicą i Dolnośląi wzrostu zatrudnienia regionów w całej skim Funduszem Rozwoju, adresowaną do
Unii Europejskiej. Mają na to wpływ tak- przedsiębiorców konferencją „Wsparcie
że aktywne w tym względzie samorządy, dla twojego biznesu”. Wzięło w niej udział
a wśród nich Legnica.
kilkadziesiąt osób.
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LEGNICA WALCZY ze smogiem
1044 takich trujących źródeł (piece kaflowe,
piece centralnego ogrzewania). Dzięki temu
w ciągu jednego roku spala się w mieście prawie
2 tysiące ton mniej węgla, który emituje toksyny.
Ekologiczne źródła ciepła wprowadzają głównie
osoby fizyczne w swych mieszkaniach. Ostatnio
ekologiczne ciepło popłynęło z kilkudziesięciu
źródeł w remontowanych przez miasto kamieniJednym z najważniejszych form tej walki jest do- cach przy ul Głogowskiej 10 i 71, z Przedszkola
finansowywanie kosztów, związanych z wymia- nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 2, które podłączoną tradycyjnych źródeł ciepła na te ekologiczne. no do miejskiej sieci ciepłowniczej. Z dofinansoDo 2016 roku pieniądze na ten cel pochodziły wania skorzystały już setki osób na łączną kwotę
z programu KAWKA. Obecnie miasto finansuje zbliżającą się do trzech milionów zł.
je z własnego budżetu. Mieszkańcy otrzymać Wymiana ogrzewania paliwem stałym na ekomogą zwrot 45 proc. nakładów, maksymalnie logiczne to nie jedyny sposób na smog. W ubie5 tys. zł.
głym roku przeprowadzona została inwentaryTo narzędzie cieszy się dużą popularnością wśród zacja wszystkich źródeł niskiej emisji. To jedna
legniczan. Od czerwca 2015 r. zlikwidowano już z pierwszych takich inicjatyw w kraju. Dzięki

W mieście na dobre rozpoczął się sezon
grzewczy. Wraz z nim powrócił temat zagrożenia smogiem. Legnica już od kilku lat
intensywnie z nim walczy, podejmując szereg
doraźnych i dalekosiężnych działań.
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mapie dostępnej na stronie www.izne.legnica.
eu możemy dowiedzieć się, która dzielnica w naszym mieście może pochwalić się najbardziej
ekologicznym ogrzewaniem.
Mniejszej emisji spalin sprzyja poprawa infrastruktury drogowej. Budujemy i remontujemy
drogi. Powstał zintegrowany systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym. MPK
otrzymuje nowe autobusy o ekologicznych systemach napędów, a wkrótce także hybrydowe.
Na poprawę jakości powietrza w Legnicy wpływają również stałe nasadzenia drzew, krzewów,
kwiatów i innych roślin.
Mieszkańcy są na bieżąco informowani o jakości powietrza. Ostrzeżenia znajdują się na www.
legnica.eu, na tablicach ITS oraz tablicy na budynku przy Witelona, przedstawiającej prognozowaną jakość powietrza.

Przedszkole przy ul. Słubickiej

Z PRAC RADY
MIEJSKIEJ LEGNICY
Na wrześniowej sesji (25 września) Rada Miejska Legnicy przyjęła 14 uchwał, dotyczących m.in. planów zagospodarowania przestrzennego,
zmian w budżecie czy lokalizacji kasyn gry.

Większością głosów radni przyjęli
pięć uchwał w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Myśliwskiej,
Boiskowej, Jaworzyńskiej i obwodnicy
zachodniej, sporządzenia zmiany miejscowego planu dzielnicy Tarninów dla
terenu ograniczonego ulicami Mikołaja
Reja, Złotoryjską, Juliusza Słowackiego
i Władysława Grabskiego, przystąpienia
do sporządzenia planu zagospodarowania obszaru położonego w rejonie
ulicy Chojnowskiej i Ignacego Domejki,
przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu dla jednostki urbanistyczna S (rejon ulicy Stanisławowskiej). Te uchwały pozwolą na rozwój
budownictwa i inwestycji we wskazanych rejonach.

Z kolei przyjęta uchwała w sprawie uchwalenia
planu zagospodarowania przestrzennego centrum przesiadkowego pozwoli zbudować w rejonie dworca kolejowego pasażerskie, nowoczesne
centrum dla wielu operatorów usług komunikacyjnych.

mln zł. O 180 tysięcy, do wysokości 980 tys.
zł, zwiększono pulę środków przeznaczanych
na dofinansowanie dla mieszkańców, którzy
piece ogrzewane paliwem stałym zamienią na
ekologiczne (np. gazowe) źródła ciepła, w ramach programu ograniczania niskiej emisji. Ten
program jest i będzie w Legnicy kontynuowaRadni w stosunku do aż trzech wniosków doty- ny. Dodatkowe 200 tys. zł trafi na przebudowę
czących lokalizacji w mieście kasyn gry zagłoso- obiektu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
wali negatywnie.
Galeria Sztuki otrzyma system klimatyzacji za
35 tys. zł. O około 75 tys. wzrosną wydatki
Przyjęta została informacja prezydenta o reali- inwestycyjne na potrzeby Legnickiej Biblioteki
zacji budżetu miasta w pierwszym półroczu. Od Publicznej. Z kolei 35 tys. zł w ramach rewitastycznia do czerwca br. dochody Legnicy wynio- lizacji przeznaczono na cele rekreacyjno-edukasły blisko 265 mln zł i w stosunku do rocznego cyjne w Szkole Podstawowej nr 1.
planu zrealizowane zostały w 51,5 proc. Z kolei
wydatki z miejskiej kasy wyniosły nieco ponad Pozostałe zmiany dotyczą m.in.: zwiększenia wy244 mln, co stanowi 45,6 proc. Z zestawienia datków bieżących na utrzymanie dróg powiatowynika, że osiągnięto nadwyżkę budżetową wych (100 tys.), energię elektryczną (800 tys.),
w wysokości prawie 21 mln zł.
dotacji przedmiotowej dla Zarządu Gospodarki
Przyjęto również zaproponowane przez prezy- Mieszkaniowej (300 tys.), zwiększenia wydatdenta zmiany w budżecie tegorocznym. Wy- ków oświatowych (4,1 mln) oraz dotacji dla indatki miasta zwiększą się o kwotę ponad 5,7 stytucji kultury (209,5 tys. zł).

Kamienica przy ul. Głogowskiej 71
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Mini-zoo świętowało
TRZECIE URODZINY

Z Unią Europejską nam po drodze

legniczanie brali udział w warsztatach plastyczLegnickie Mini-zoo w parku Miejskim przy
nych. Specjalnie na urodziny jedna z zagród
palmiarni, ma już trzy lata. Z tej okazji
zmieniła się w wiejskie obejście, gdzie pojawiły
legniczanie z całymi rodzinami przybyli
się m.in. króliczki i kaczki.
(17 września) na urodziny, podziwiając
- Bardzo się cieszę, że to miejsce jest tak popumieszkańców tego urokliwego miejsca.
larnie wśród legniczan. Stworzyliśmy je z myślą
o rodzinnym wypoczynku i przyjaznej edukacji
przyrodniczej – powiedział obecny na urodziNa gości czekało wiele atrakcji. Były wspólne nach prezydent Tadeusz Krzakowski. Podziękotańce, zabawy i konkursy, w których oprócz wał też wszystkim współpracownikom, którzy
dzieci, udział brali również dorośli. Najmłodsi na co dzień dbają o ogrody i Mini-zoo.

Prezentujemy kolejne projekty
realizowane w naszym mieście
z udziałem środków UE
na mocy umów, jakie
Gmina Legnica zawarła
z Województwem Dolnośląskim.

1
Tytuł projektu: „Ograniczenie niskiej
emisji transportowej w Legnicy poprzez
zakup nowoczesnych autobusów
miejskich na potrzeby transportu
zbiorowego wraz z rozbudową systemu
dynamicznej informacji przystankowej
(DIP)”.
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Dolnośląskiego
2014-2020
Oś priorytetowa 3Gospodarka
niskoemisyjna; Działanie 3.4
Wdrażanie strategii niskoemisyjnych;
Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie
strategii niskoemisyjnych- konkursy
horyzontalne.
Wartość całkowita – 12 092 576,43 zł
Wkład Funduszy Europejskich
– 8 346 499,97 zł

WYSYP GRZYBÓW W PARKU
Gdzie można było w połowie października
zebrać dwa wiadra smacznych opieniek
w kwadrans? W parku Miejskim oczywiście.
Już od kilku lat grzybiarze przysłowiowo
koszą tam nie tylko opieńki miodowe. Skąd
się tam wzięły?
Legniczanin Maciej Juniszewski wypełnił po
brzegi dwa wiadra. - W tym roku jest taki wysyp
tych grzybów, że można je kosą kosić – uśmiecha się pan Maciej. – Smaczne są i można je na
wiele sposobów przyrządzać.
Od dawna rosną w parku? – Na tej polanie zbieram od trzech lat – dodaje legniczanin. – W tamtym roku narobiłem tyle słoików, że mam je
jeszcze do teraz.
Pan Marek nie robił zapasów. – Wystarczy mi
pełna reklamówka, by ugotować smaczną zupę
– cieszy się. – Nie trzeba wyjeżdżać za miasto, by
nazbierać grzybów.
Skąd się wzięły grzyby w naszym parku? Fachowcy różnie to tłumaczą. Z grzybni, która
dotarła z ziemią, w jakiej zasadzone były inne

Przedmiotem projektu jest zakup
nowoczesnych autobusów miejskich na
potrzeby transportu zbiorowego wraz
z rozbudową systemu dynamicznej
informacji przystankowej (DIP).
W ramach inwestycji zostanie
zakupionych 8 autobusów spełniających
normę EURO VI, w tym 4 autobusy
hybrydowe.

rośliny. Wysypowi grzybów sprzyja też dobra
pogoda. – Na pewno jest to w bardzo dużej mierze zasługa zdrowego środowiska naturalnego
w parku - mówi ogrodnik miejski, Henryka
Zdziech, która akurat jest zwolenniczką podziwiania grzybów w naturze, a nie ich zbierania. –
W naszym parku można spotkać także inne gatunki grzybów, jak choćby pieczarki. Oczywiście
rosną też te niejadalne, których nie polecam.

Głównym celem projektu jest
ograniczenie niskiej emisji transportowej
w ramach kompleksowych strategii
niskoemisyjnych w mieście Legnicy
i okolicach.
Efekty projektu: niższa emisja
zanieczyszczeń powietrza, redukcja
zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
mieszkańców, szersze wykorzystanie
bardziej efektywnego transportu
publicznego, zmniejszenie wykorzystania
samochodów osobowych, propagowanie
udziału w transporcie pojazdów
niskoemisyjnych, podniesienie
komfortu podróżowania, w tym osób
niepełnosprawnych.

Grzyby są zjadane także przez wiewiórki, o czym
nie wszyscy wiedzą. Te nasze, parkowe rude kitki, wolą jednak być karmione orzechami.

fot. J. Delwo
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Tytuł projektu: „Wyposażenie pracowni
do nauki przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i informatycznych
w szkołach podstawowych i gimnazjach
prowadzonych przez Miasto Legnicę”.

Tytuł projektu: „Wzbogacenie infrastruktury
dydaktycznej legnickich szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym specjalnych, w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych
i cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 7 infrastruktura edukacyjna; Działanie 7.1 Inwestycje w edukację
przedszkolną, podstawową i gimnazjalną,
Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację
przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne - nabór OSI
(Infrastruktura szkół podstawowych
i gimnazjalnych).
Wartość całkowita - 2 172 233,12 zł
Wkład Funduszy Europejskich
- 1 505 804,94 zł
Przedmiot projektu: wyposażenie w
13 szkołach podstawowych 16 pracowni,
tj. 13 matematycznych, 2 przyrodniczych,
1 komputerowej oraz w 8 gimnazjach 31
pracowni, tj. 8 komputerowych, 6 biologicznych, 6 fizycznych, 5 chemicznych, 6
geograficznych, w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym
urządzenia multimedialne, meble szkolne
i inne elementy wyposażenia.
Każda pracownia w Zespole Placówek
Specjalnych oraz Zespole Szkół Integracyjnych zostanie wyposażona w przenośny zestaw komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem dla uczniów
niepełnosprawnych. Szkoły niedostosowane architektonicznie do potrzeb
niepełnosprawnych, zostaną wyposażone
w schodołazy.
Głównym celem projektu jest poprawa
warunków i jakości systemu nauczania
oraz optymalizacja potencjału edukacyjnego w legnickich szkołach podstawowych i gimnazjach, poprzez zapewnienie
materialnego środowiska dydaktycznego.
Efekty projektu: wyposażenie pracowni
szkolnych w pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, w tym multimedialny; uatrakcyjnienie zajęć poprzez
stosowanie metod pokazu, obserwacji,
eksperymentu i doświadczeń; rozbudzanie dociekliwości poznawczej uczniów;
doskonalenie umiejętności i kompetencji
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych; kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie
przedmiotów matematycznych i przyrodniczych z wykorzystaniem zakupionego
wyposażenia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 7 infrastruktura edukacyjna;
Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; Poddziałanie
7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną,
w tym zawodową – konkursy horyzontalne
– nabór na OSI (Infrastruktura szkół ponadgimnazjalnych zawodowych).
Wartość całkowita - 2 123 695,44 zł
Wkład Funduszy Europejskich - 1 470 129,05 zł
Przedmiot projektu: zakup wyposażenia do
21 pracowni ogólnych (matematyka, informatyka, biologia, geografia, fizyka, chemia) i do 6
pracowni praktycznej nauki zawodu (gospodarki materiałowej, poligraficznych procesów
przygotowawczych, eksploatacji urządzeń
i systemów mechatronicznych, spedycyjnej,
instrumentalnej i pomiarów technicznych,
obsługi hotelowej) w 7 szkołach zawodowych
w Legnicy: Technikum nr 4 w Zespole Szkół
Budowlanych, ul. Grabskiego 14/22; Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych, pl.
Słowiański 5; Technikum nr 5 w Zespole Szkół
Elektryczno-Mechanicznych, ul. F. Skarbka 4;
Technikum Samochodowe w Zespole Szkół
Samochodowych, ul. Słubicka 7; Technikum
nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Złotoryjska 144; Technikum nr
1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Lotnicza 26; Branżowa Szkoła
Specjalna I stopnia nr 7 w Zespole Placówek
Specjalnych (ZPS), ul. Rycerska 13.
Głównym celem Projektu jest zapewnienie wysokich standardów kształcenia zawodowego
oraz poprawa dostępności usług edukacyjnych
wysokiej jakości, służących zwiększeniu szans
na rynku pracy uczniów szkół ponadgimnazjalnych zawodowych, w tym również uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Efekty projektu to m.in.: poprawa jakości
i standardów kształcenia zawodowego oraz
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
poprzez zapewnienie dostępu do najnowszego
sprzętu i dostosowanie do najnowszych trendów w gospodarce; popularyzacja szkolnictwa
zawodowego; wzrost potencjału gospodarczego miasta; podniesienie motywacji uczniów do
nauki, w tym rozbudzanie postaw badawczych
i zainteresowań naukami ścisłymi.

Projekty doﬁnansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

www.legnica.eu
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Osoby, które chcą wiedzieć więcej
o projekcie #TEAM Legnica lub
dołączyć do niego, zapraszamy
do bezpośredniego kontaktu
z koordynatorem ds. miejskiego
wolontariatu – tel. 76/7212364,
e-mail wolontariat@legnica.eu.

POWSTAJE

W listopadzie w legnickich szkołach zostanie przeprowadzona ankieta. Jej wyniki pozwolą poznać świadomość uczniów, związaną z pracą społeczną, jaką jest
wolontariat.
Legniczan w wieku 10-19 lat zapytamy m.in. o ich
motywacje w podejmowaniu działań o charakterze
wolontariackim. Wyniki ankiety umożliwią uzupełnienie i udoskonalenie strategii rozwoju tego projektu.

#TEAM LEGNICA
W Legnicy ruszył projekt, który ma
integrować środowisko osób i podmiotów
zaangażowanych w działalność
wolontariacką i interesujących się nią.
#TEAM Legnica to systemowe rozwiązanie
dla wszystkich, którzy czują potrzebę
pomagania innym, ale też będzie
ogromnym wsparciem koordynacyjnym
|dla organizatorów wolontariatu.
- W Legnicy jest coraz więcej osób, które
pomagają innym. Są one skupione wokół
jednostek gminy, ale też stowarzyszeń, organizacji, instytucji i kościołów. Mamy wiedzę
i narzędzia, by być wsparciem dla tych
środowisk – zauważa Tadeusz Krzakowski,
prezydent Legnicy.
Wyrazem tej troski było wyłonienie w tym
roku koordynatora ds. miejskiego wolontariatu, którym jest Jakub Należny. Obecnie
wdraża on projekt o nazwie #TEAM Legnica

– czyli otoczenia grup wolontariackich opieką organizacyjną i wizerunkową.
- Wizja „Drużyny Legnicy” to stworzenie
teamu najlepszych z najlepszych – wyjątkowych osób działających dobrowolnie
i z potrzeby serca. System, który budujemy, wzorowany jest na doświadczeniach
międzynarodowych, a docelowo może stać
się najnowocześniejszym tego typu rozwiązaniem w kraju, a nawet w naszej części Europy
– mówi Jakub Należny.
Na pierwsze spotkanie, prezentujące wizję
projektu, zaproszono koordynatorów wolontariatów szkolnych.
- Chcemy poznać i być bliżej wszystkich
środowisk, które ocierają się o wolontariat
– i to nie dlatego, by coś im narzucić, ale po
to, by zaproponować im opiekę i system
sprawdzonych w świecie rozwiązań. Bardzo
budujące było to, że zaproszone osoby powiedziały: podoba nam się to. Widzą w tym
działaniu ogromny potencjał i usprawnienie
w organizacji logistycznej swojej społecznej

pracy. To oczywiste, że razem można więcej
– mówi Ewa Szczecińska-Zielińska, dyrektor
Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, w którego strukturach osadzone jest to
zadanie.
Wielka inauguracja projektu odbędzie się
7 grudnia w Akademii Rycerskiej i będzie
towarzyszyć jej szereg medialnych wydarzeń.

