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Związek Powiatów Polskich przyznał Legnicy tytuł Super Powiatu. 
Wyróżnienie związane jest z wynikami samorządów, osiągnięty-
mi w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów za rok 2017.
Tytuły Super Powiatu i Super Gminy przyznawane są samorzą-
dom, które uzyskały największy procentowy udział realizacji 
wszystkich kategorii zawartych w rankingu, a związanych z ak-
tywnością miasta w  dziedzinie rozwoju, innowacyjności i  za-
spokajania potrzeb mieszkańców. Jak pisze Związek Powiatów 
Polskich na swej stronie internetowej, to rodzaj uhonorowania 
„Mistrzów wśród Liderów”.

Na przystanku przy al. Piłsudskiego 
(przy Parku Bielańskim) zamontowa-
na została tablica informująca m.in. 
o  przyjazdach autobusów, co uła-
twia podróżowanie mieszkańcom. Jej 
koszt to około 80 tys. zł. 
W tym roku na przystankach przy tej 
właśnie alei stanie pięć kolejnych DI-
Pów (Dynamiczna Informacja Przy-
stankowa), zakupionych w  ramach 
projektu unijnego.

Przypomnijmy, że wcześniej zainsta-
lowano sześć elektronicznych tablic 
informacyjnych, które służą pasaże-
rom na przystankach przy placu Sło-
wiańskim, Pocztowej, Wrocławskiej 
i Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego.
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Na specjalnej gali podsumowa-
no (6 lutego) sukcesy legnickiego 
sportu w roku 2017. Zawodników, 
zdobywających najlepsze wyniki, 
prezydent Legnicy wyróżnił finan-
sowymi stypendiami. Otrzymało je 
9 sportowców uprawiających dys-
cypliny indywidualne, 9 zawodni-
ków MSPR Siódemka oraz 17 pił-
karzy MKS Miedź Legnica.
Jedenastu nauczycieli – aktyw-
nych organizatorów sportu szkol-
nego, otrzymało okolicznościowe 
statuetki. Uhonorowano również 
szkoleniowców z  11 klubów za 

osiągnięcia w sporcie dzieci i mło-
dzieży. 
Za wybitne osobowości sportowe 
roku 2017 uznano: Martynę Pają-
czek (członek zarządu MKS Miedź 
Legnica), Józefa Baściuka (trener 
łucznictwa), Zbigniewa Prycha 
(trener kickboxingu) i Łukasza Sta-
warza (trener taekwon-do), który 
przewodniczy Legnickiej Radzie 
Sportu.
Słowa uznania, szacunku i podzię-
kowań skierowano do obecnych 
na spotkaniu 16 seniorów legnic-
kiego sportu. 

LEGNICA MISTRZEM 
WŚRÓD LIDERÓW Kolejny przystanek  

z DIP-em

SPORTOWY FINAŁ ROKU 2017
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Jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia, 
to luty upływa pod hasłem sportu. Cieszy-
liśmy się z Legnickiego Finału Roku 2017, 
jubileuszowej X Gali Mistrzów Sportu 
Zagłębia Miedziowego i plebiscytu por-
talu e-legnickie.pl, czy też plebiscytu na 
Najpopularniejszego Sportowca i Trenera 
Legnicy i Powiatu Legnickiego portalu Lca.
pl i Gazety Legnickiej. Wszystkie te wyda-
rzenia organizowane są pod patronatem 
Legnicy i prezydenta Tadeusza Krzakow-
skiego. Dziękujemy za wspaniałe emocje 
i oddajemy szacunek naszym świetnym 
sportowcom, trenerom, klubom, funda-
cjom i stowarzyszeniom. 

Za sukcesem sportowym zawsze stoi cały 
sztab pełnych zaangażowania ludzi. Są ci, 
co wylewają poty, są też osoby, które ich 
trenują i mobilizują do jeszcze większych 
wysiłków. Są najbliżsi, którzy wstają 
o świcie, by zrobić energetyczne śniada-
nie przed treningiem, partnerzy, którzy 
spędzają samotnie wieczory, bo ich druga 
połowa wciąż nie wraca z zawodów. Są 
organizatorzy wydarzeń, sponsorzy. Są 
też jakże ważni przedstawiciele mediów, 
realizatorzy transmisji, reporterzy, dzien-
nikarze i wydawcy, którzy w oczekiwaniu 
na wyniki wieczornych wydarzeń, spędza-
ją w redakcjach długie wieczory. Są kibice, 

którzy zagrzewają do walki, a wśród nich 
my wszyscy, którzy chłoniemy te nie-
samowite emocje. To za nie najbardziej 
dziękujemy sportowcom - wszystkim 
i każdemu z osobna. 

TYTUŁEM WSTĘPU

ZAGŁĘBIE 
SPORTOWYCH EMOCJI

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

Dziękujemy, Doroto!
Po szesnastu latach pracy w samorządzie 

w styczniu na emeryturę przeszła zastępczyni 
prezydenta Legnicy, Dorota Purgal. 

W skierowanym do Niej pożegnalnym liście 
Tadeusz Krzakowski napisał:

Przez te wszystkie lata, właściwie od samego 
początku mojej prezydentury, byłaś jednym 

z najmocniejszych filarów legnickiej samorządności. 
Piastowałaś bardzo odpowiedzialną funkcję 

Zastępcy Prezydenta do spraw oświaty, pomocy 
społecznej, kultury i sportu, stając się dla bardzo 

wielu osób i środowisk nauczycielką, podporą 
i źródłem fachowej wiedzy. 

Twoją pracę cechowało oddanie służbie publicznej, 
najwyższej próby profesjonalizm, rzetelność 
i życzliwość wobec ludzi, a gdy było trzeba – 

żelazna konsekwencja. 
W imieniu własnym, wszystkich pracowników 

Ratusza, instytucji miejskich i wielu innych 
legniczan życzę Ci zrealizowania wszystkich 

zamierzeń, na które wcześniej brakowało Ci czasu.
 Dziękujemy!
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Podczas odbytej (5 lutego) w siedzibie KGHM Polska 
Miedź SA konferencji pn. KGHM – kluczowy partner 
w  kształceniu zawodowym, w  której uczestniczyła 
Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, pre-
zydent Tadeusz Krzakowski podpisał list intencyjny 
w sprawie utworzenia w Legnicy hutniczego kierunku 
kształcenia zawodowego. 

Stronami porozumienia są gmina Legnica 
i KGHM Polska Miedź SA jako patron. Planuje 
się, że od września 2018 roku w Zespole Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcących im. H. Po-
bożnego młodzież kształcona będzie w  zawo-
dzie technika hutnika. 
Ideą przedsięwzięcia jest zbliżenie kształcenia 
zawodowego do wyzwań rozwojowych patrona 
(KGHM) i  potrzeb lokalnego rynku pracy. Jest 
wielka szansa na powrót po latach do Legnicy 
szkoły o  profilu hutniczym, przygotowującym 
kadry dla Huty Miedzi, której perspektywy roz-
wojowe są obecnie bardzo korzystne.

SAMORZĄD

KSZTAŁCENIE HUTNIKÓW wróci do Legnicy

- Pan Krzysztof od dziś pełni funkcję mojego 
drugiego zastępcy. Bardzo wysoko cenię jego 
bogate doświadczenie samorządowe. Analizo-
wałem szereg kandydatur, ale tę uznałem za 
najlepszą – powiedział Tadeusz Krzakowski. 
- Zrobię wszystko, by nie zawieźć zaufania pana 
prezydenta – mówił nowy zastępca. 

Krzysztof Duszkiewicz zajmować się będzie kil-
koma dziedzinami działalności Urzędu Miasta: 
oświatą, pomocą społeczną, kulturą i sportem. 
Wcześniej obszary te nadzorowała Dorota Pur-
gal, która przeszła na emeryturę. 
Z wykształcenia jest ekonomistą, absolwentem, 
a  obecnie doktorantem Akademii Ekonomicz-
nej we Wrocławiu ze specjalnością w  sferze 
finansów publicznych. Ukończył szereg stu-
diów podyplomowych. Przez 12 lat pracował 
w  samorządzie i  Urzędzie Gminy Legnickie 
Pole. Piastował funkcje wiceprzewodniczące-

go Rady Gminy (2002-2006), sekretarza gmi-
ny (2007-2015) oraz zastępcy wójta (od roku 
2015). W 2014 roku wojewoda odznaczył go 
honorową złotą odznaką Zasłużonego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Jest członkiem Dol-
nośląskiej Rady Gospodarczej przy Marszałku 
Województwa.
Krzysztof Duszkiewicz jest aktywnym stra-
żakiem ochotnikiem. Uwielbia motoryzację 
i motocykle. Lubi turystykę pieszą i rowerową, 
siatkówkę i modelarstwo. Za kilka miesięcy po-
większy mu się rodzina. 

KRZYSZTOF DUSZKIEWICZ  
nowym wiceprezydentem Legnicy

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski 
powierzył (5 lutego 2018 r.) pełnienie 
funkcji swego zastępcy Krzysztofowi 
Duszkiewiczowi. Nowy wiceprezydent 
jest legniczaninem, ma 42 lata, posiada 
12-letnie doświadczenie samorządowe 
w gminie Legnickie Pole.

W obecności prezydenta Legnicy i jego 
bliskich współpracowników Krzysztof 
Duszkiewicz złożył uroczyste ślubowanie: 
- Na zajmowanym stanowisku będę 
służyć państwu polskiemu i wspólnocie 
samorządowej, przestrzegać porządku 
prawnego i wykonywać sumiennie 
powierzone mi zadania – powiedział.

Zbliżenie nauczania zawodowego do pracodaw-
ców i klasy patronackie funkcjonują w Legnicy 
już od szeregu lat. Zaangażowane są m.in. 
firmy z LSSE. Tylko w 2017 roku miasto zawarło 
4 porozumienia patronackie. Zdecydowanie 
wzrasta ilość absolwentów gimnazjów, którzy 

jako kierunek kształcenia wybierają technika 
i szkoły zawodowe. W ubiegłym roku postąpiło 
tak ponad 52 proc. młodych ludzi. Obecnie le-
gnicka oświata kształci uczniów w 48 zawodach 
na poziomie technikum i szkół branżowych 
pierwszego stopnia. 
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Można wybrać maksymalnie trzy placówki – 
w  porządku od najbardziej do najmniej prefe-
rowanych. Osoby, które nie mają dostępu do 
internetu, mogą zapisać swoje dziecko osobiście 
w  najbardziej preferowanym przedszkolu lub 
szkole podstawowej, w  której funkcjonuje od-
dział przedszkolny. 
Uchwałą Rady Miejskiej z  29 stycznia 2018 r. 
zmieniły się kryteria brane pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym, co jest bardzo istotne 

dla rodziców dzieci w  wieku przedszkolnym. 
Najwyżej punktowane jest kryterium nr 1 – oby-
dwoje rodzice pracujący/ studiujący w  trybie 
dziennym. Za spełnienie tego kryterium można 
uzyskać 32 punkty. Drugim kryterium, za które 
można zdobyć wysoką liczbę punktów (16), jest 
wskazanie Legnicy jako miejsca zamieszkania 
w  rocznym zeznaniu podatkowym od osób fi-
zycznych przez oboje rodziców lub rodzica sa-
motnie wychowującego dziecko.
Zasadnicza zmiana dotyczy sposobu udoku-
mentowania spełnianych kryteriów. Składane 
dotychczas oświadczenia, pisane przez rodziców, 
zastąpiono potwierdzeniami wydawanymi przez 
instytucje. 

Z danych demograficznych wynika, że opieką 
przedszkolną od września 2018 r. należy objąć 
3.476 dzieci urodzonych w latach 2012-2015. 

W ostatnich latach wskaźnik objęcia wycho-
waniem przedszkolnym w naszym mieście 
kształtuje się na bardzo wysokim poziomie, 
w 2017 r. wynosił 97,96 proc. To wynik na 

poziomie europejskim. 

Wydatki miasta na opiekę przedszkolną w 2017 
r. wyniosły prawie 35,1 mln zł. Koszt utrzymania 
jednego dziecka w przedszkolu wynosi ok. 950 zł 
miesięcznie, z czego dopłata z budżetu miasta to 
ok. 800 zł. Miasto wspiera też rodziców posyłają-
cych dzieci do placówek prywatnych, dofinanso-
wując ich pobyt w wysokości ok. 75 proc. kosz-
tów ponoszonych w placówkach publicznych. 

W Legnicy od kilku lat rodzice płacą tylko jed-
ną złotówkę za każdą godzinę pobytu dziecka 
w  przedszkolu publicznym ponad obowiązko-
wy wymiar pięciu godzin. Wszystkie dodatko-
we zajęcia, jak np. artystyczne, w tym taneczne, 

umuzykalniające, a także sportowe nie obciążają 
rodziców, gdyż są finansowane przez miasto. Pre-
zydent podjął decyzję o zorganizowaniu w roku 
szkolnym 2017/2018 stu godzin takich zajęć 
tygodniowo. Wszystkie są organizowane stosow-
nie do potrzeb zgłaszanych przez rodziców. 

Szczegółowe informacje, dotyczące elektronicz-
nego naboru do przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych, znajdą 

Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.legnica.eu w zakładce „Dla mieszkańca” 
– Edukacja – Rekrutacja. Wszelkich dodatko-
wych wyjaśnień udzielają wszystkie legnickie 

przedszkola publiczne oraz szkoły podstawowe, 
w których funkcjonują oddziały przedszkolne.

SAMORZĄD

Wkrótce nabór do miejskich przedszkoli

Nabór odbędzie się w formie elektronicz-
nej. Legniczanie mogą przez internet do-
konać wyboru placówki i wypełnić wniosek 
o przyjęcie dziecka do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego w szkole podsta-
wowej. Sieć placówek powiększy się w tym 
roku o dwa nowe miejskie przedszkola – nr 
11 przy ul. Krzemienieckiej 1 i nr 12 przy 
ul. Plutona 13. Powstanie w nich 200 no-
wych miejsc dla dzieci, a dzięki tym zmia-
nom ilość miejskich przedszkoli zwiększy 
się z 15 do 17. Obiekt przy ul. Krzemieniec-
kiej przed zmianami w strukturze legnickiej 
oświaty był filią Szkoły Podstawowej nr 
9, mieścił też filię biblioteki publicznej. 
Obecnie, po jego remoncie i adaptacji, co 
potrwa do końca czerwca i ma zapewnione 
budżetowe finansowanie w kwocie 3 mln zł, 
poza przedszkolem znajdzie się tam nowy 
publiczny żłobek. Przedszkole miejskie 
przy ul. Plutona od 1 września zastąpi 
działające tam prywatne przedszkole Sło-
neczko, które na wniosek odchodzącej na 
emeryturę dyrektorki zostaje wykreślone 
z rejestru placówek niepublicznych. Obiekt 
dzierżawiony był od ZGM. Teraz powróci do 
zasobów legnickiej oświaty.

Rekrutacja do przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok 2018/2019 rozpocznie 
się 7 marca. Jeśli dzieci kontynuować będą 
pobyt w placówce przez kolejny rok szkolny, 
rodzice muszą w terminie od 22 do 28 lutego 
złożyć w tej sprawie deklarację.

ul. Krzemieniecka
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Obecnie ten pilotażowy projekt wykorzystywa-
ny jest przy dostarczaniu mieszkańcom aż 45 
tysięcy decyzji o  wysokości podatku od nieru-
chomości bez konieczności wizyty w urzędzie. 
Kolektory rejestrują odbiór dokumentu elektro-
nicznie i  przesyłają informację o  dostarczeniu 
decyzji lub pisma bezpośrednio do systemów 
podatkowych Urzędu Miasta.
Kolejnym etapem projektu będzie uruchomie-
nie w  internecie platformy informacyjno-płat-
niczej, za pomocą której każdy mieszkaniec 
będzie miał wgląd w swoje „konto”, dający moż-
liwość zarządzania własnymi płatnościami oraz 
komunikowania się z urzędem. 

- Potwierdzanie odbioru decyzji za 
pomocą kolektora umożliwi mieszkańcom 
przeglądanie swoich zobowiązań oraz 
dokonanie opłat poprzez platformę 
informacyjno-płatniczą po odebraniu 
decyzji - mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - O udostępnieniu platformy 
i sposobie uzyskania do niej dostępu 
będziemy informować naszych klientów 
na bieżąco – dodaje.

W roku 2018 mechanizmy te są już wdrażane, 
dlatego kurierzy odwiedzający mieszkańców 

proszą o potwierdzenie odbioru (złożenie podpi-
su) na dwa sposoby: tradycyjnie - na papiero-
wym zwrotnym potwierdzeniu odbioru oraz na 
urządzeniu, którym dysponuje osoba dostarcza-
jąca decyzje. 
To już kolejna stworzona w Legnicy usługa elek-
troniczna, z której korzystają mieszkańcy. Wcze-
śniej powstały m.in. internetowy terminarz ślu-
bów oraz system umawiania wizyt w Urzędzie 
Stanu Cywilnego i  wydziale spraw obywatel-
skich. Działa Portal Geodety, umożliwiający 
specjalistom z  tej branży wymianę dokumen-
tacji geodezyjnej i  kartograficznej podczas ro-
bót geodezyjnych. Funkcjonuje elektroniczna 
skrzynka podawcza na platformie ePUAP oraz 
punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP 
w kancelarii urzędu z możliwością potwierdza-
nia mobilnego u klienta, który z różnych przy-

czyn (choroba, niepełnosprawność) nie może 
przybyć do magistratu. 
Od szeregu lat w Legnicy przeprowadzany jest 
elektroniczny nabór do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych oraz do szkół ponadgimnazjal-
nych, cieszące się dużym uznaniem użytkow-
ników. Bezpośredniej komunikacji i  przekazy-
waniu ważnych dla mieszkańców informacji 
służy system SISMS (powiadamianie esemesa-
mi) oraz dostępna bezpłatnie aplikacja Blisko, 
która umożliwia także kontakt zwrotny. 
Lista stosowanych przez legnicką administrację 
samorządową e-usług jest dostępna w Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

e-URZĄD

e-URZĄD 
PRZYJAZNY LEGNICZANOM
Urząd Miasta Legnicy, jako pierwszy w kraju, opracował i zaproponował mieszkańcom nowoczesny i prosty sposób potwierdzania odbioru 
decyzji podatkowych i innych dokumentów – za pomocą elektronicznych kolektorów potwierdzeń. 
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Inwestor w  ogłoszonych warunkach prze-
targowych wymaga, by prace zakończyły 
się we wrześniu tego roku. Przebudowa 
obejmie obie jezdnie 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. Zbudowane będzie 
nowe oświetlenie uliczne, a  zieleń w  pasie 
drogowym  poddana rekultywacji. Przy ron-
dzie turbinowym powstanie kolejne aktyw-
ne przejście dla pieszych, podobne do tego, 
które funkcjonuje na ul. Wrocławskiej, przy 
głównej bramie Cmentarza Komunalnego. 
U zbiegu Wielkiej Niedźwiedzicy z Kasjopei 

oraz łącznikiem, biegnącym pod wiaduktem 
kolejowym do ul. Koskowickiej, przewidzia-
ne jest wyniesione skrzyżowanie.

Ta, będąca jedną z najważniejszych 
w Legnicy tegorocznych inwestycji 
drogowych przebudowa, została 

wpisana na ostateczną listę projektów 
zakwalifikowanych do dotacji w wysokości 
50 proc. z rządowego „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019”.

INWESTYCJE

e-URZĄD 
PRZYJAZNY LEGNICZANOM

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta, w tym roku będzie przebudowana część alei 
Piłsudskiego oraz sąsiednich ulic: Marsa, Galileusza, Wielkiej Niedźwiedzicy 
i Kasjopei. Powstanie także rondo turbinowe u zbiegu Piłsudskiego, Marsa 
i Galileusza. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił już przetarg i czeka na oferty do 7 marca. 

WIELKA PRZEBUDOWA  
na al. Piłsudskiego
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INWESTYCJE

Do tych 12-metrowych autobusów, które już 
obsługują pasażerów, wiosną dołączą kolej-
ne dwa Solarisy klasy mega (15 m), a  jesienią 
– cztery o  napędzie hybrydowym, szczególnie 
przyjaznym środowisku.
- Bardzo się cieszę, że zasiądę za kierownicą tego 
naszpikowanego elektroniką i  wygodnego au-
tobusu. To wielka frajda i wyróżnienie – mówił 
kierowca Marcin Płotka, którego wraz z ojcem 
Ireneuszem, również kierowcą MPK, firma na-
grodziła w ten sposób za bardzo dobrą pracę. 

- Miasto systematycznie wzbogaca 
i odmładza naszą flotę – mówi prezes 
MPK, Zdzisław Bakinowski. – Obecnie 
wozimy pasażerów 64 autobusami, 
a już 20 spośród nich posiada 
najwyższą normę czystości spalin Euro 
VI. W najnowszych pojazdach mamy 
systemy biletomatów, umożliwiające 
bezgotówkową zapłatę za przejazd kartą 
płatniczą. Jednocześnie w terminalach 
tych można tradycyjnie kasować bilety. 
Jesteśmy trzecim miastem w Polsce, 
które wprowadza takie rozwiązanie – 
podkreśla prezes. 

Autobusy są niskopodłogowe, klimatyzowa-
ne, przyjazne pasażerom i  osobom niepełno-
sprawnym. Posiadają m.in. autokomputer, WiFi 
i  USB, monitoring wewnętrzny i  zewnętrzny, 
oświetlenie ledowe, system kontroli ciśnienia 
w oponach. Absolutną nowością jest kurtyno-
wy czujnik nad drzwiami, który nie pozwoli im 
się zamknąć, gdy przechodzi lub stoi w nich pa-
sażer. 
Osiem nowoczesnych autobusów dla MPK 
miasto kupiło w ramach projektu unijnego. In-
westycję uzupełnia pięć tablic dynamicznej in-
formacji przystankowej (DIP), które w tym roku 
staną wzdłuż alei Piłsudskiego. 

Dofinansowanie na zakup autobusów 
w wysokości ok. 8,3 mln zł Legnica zdobyła 

w ramach projektu wdrażania strategii nisko-
emisyjnych w transporcie. Całkowita wartość 

przedsięwzięcia przekracza 12 mln zł. 

SUPER AUTOBUSY  
dla legniczan

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zaprezentowało (24 stycznia) dwa najnowsze i najnowocześniejsze autobusy marki Solaris, 
spełniające normę ekologiczną Euro VI. Kupiło je miasto w ramach projektu unijnego. 
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Projekt otrzymał także dofinansowanie 
z budżetu państwa w wysokości ponad 328,1 
tys. zł, co sprawia, że łączne dofinansowanie 

legnickiego przedsięwzięcia wyniesie ok. 2 mln 
430 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji to 

ok. 4,3 mln zł. 

W  tym konkursowym rozstrzygnięciu, w  ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-
2020, dofinansowanie przyznano tylko czterem 
miastom, każdemu na jeden projekt. Łączna 
wartość wszystkich 24 zgłoszonych w regionie 
projektów sięgała 100 mln zł, natomiast łącz-
na wartość przyznanych dotacji to zaledwie ok. 
18,6 mln. 
Przypomnijmy, że w ramach Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji na lata 2015–2020 miasto 
przygotowało realizację 12 projektów dotyczą-
cych Zakaczawia. Siedem z  nich aplikowało 
o unijne dotacje. Wykonane będą wszystkie. Już 
teraz jeden jest zakończony, a cztery w budowie.  

Ostatnio na terenie Szkoły Podstawowej  
nr 1 przy ul Kamiennej powstał 
nowoczesny kompleks sportowo–
rekreacyjny. Bardzo zaawansowana 
jest już przebudowa ul. Wrocławskiej 
od placu Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej, 
która zakończy się wiosną. Trwa warta 
ponad 4,1 mln zł rewitalizacja części 
wspólnych pięciu domów komunalnych 
przy ul. Kamiennej i Kościelnej. Prace mają 
potrwać do lipca br. Na ten cel Legnica 
już wcześniej zdobyła unijną i z budżetu 
państwa dotację w wysokości ponad 2,6 
mln zł. Ponadto trwa zagospodarowywanie 
wielkiego podwórza u zbiegu ulic 
Kamiennej, Kościelnej, Daszyńskiego 
i Wrocławskiej. 

Prace budowlane przy stworzeniu Centrum In-
tegracji Społecznej są już prowadzone. Ich za-
kończenie zaplanowano na marzec przyszłego 
roku. CIS będzie realizować dotychczasowe za-
dania Świetlicy Terapeutycznej nr 1, skierowane 
do dzieci i młodzieży. Ponadto zajmie się akty-

wizacją osób dorosłych i w wieku senioralnym 
oraz współpracą z organizacjami społecznymi, 
które w ramach partnerstwa wspomagać będą 
realizację projektu rewitalizacji.

Dzielnica wypięknieje 
MAMY DOTACJĘ NA ZAKACZAWIE

INWESTYCJE

SUPER AUTOBUSY  
dla legniczan

Urząd Marszałkowski przyznał Legnicy unijną dotację, w wysokości ponad 2,1 mln zł, na rozbudowę i adaptację budynku przy ul. Kościelnej 
3 na potrzeby Centrum Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja prowadzona jest w ramach rewitalizacji 
zdegradowanych obszarów Zakaczawia.
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Z ŻYCIA MIASTA

- Za nami bardzo dobry rok dla miasta – mó-
wił prezydent, witając gości. – Rok pełen in-
westycji o  rekordowej wartości 70 milinów 
złotych, służących mieszkańcom, rozwojowi 
i  unowocześnianiu Legnicy. Pomyślny był 
także pierwszy tegoroczny miesiąc, co jest 
dobrą prognozą na przyszłość. Otrzymaliśmy 

unijne dofinansowanie na rewitalizację Zaka-
czawia, a większość Rady Miejskiej postano-
wiła przyjąć przyjazny mieszkańcom budżet 
na rok 2018.

Wśród gości koncertu byli m.in.: biskup legnicki 
Zbigniew Kiernikowski wraz z  biskupem po-

mocniczym Markiem Mendykiem, dawni pre-
zydenci miasta, samorządowcy z miast i gmin 
regionu, przedsiębiorcy, radni, przedstawiciele 
świata kultury, nauki, sportu i  instytucji gmin-
nych. 
Biskup legnicki wyraził radość i  wdzięczność 
za całe dobro, które dzięki pracy rodzi się w Le-

ROK PODSUMOWANY KONCERTOWO  
Kilkaset osób przybyło do Sali Maneżowej (2 lutego), by poznać autorów Legnickiej Książki 
Roku 2017 i wysłuchać świetnego koncertu Anny Wyszkoni.

- Jestem bardzo wzruszona. Trudno mi 
mówić. Napisaliśmy książkę o zapomnia-
nych epizodach historycznych z 1956 
roku, o odnowie postaw moralnych 
i politycznych, wydarzeniach, z których 
dzisiejsi legniczanie mogą być dumni – 
powiedziała Maria Kubasik.
- Dziękujemy kapitule za wybór i tę 
piękną statuetkę. Satysfakcja wyna-
gradza nam trudy analizy dokumentów 
i spędzenia roku w archiwach. Dziękuję 
też mojej rodzinie za wyrozumiałość – 
dodał Marek Żak. 

Tradycyjnie już na początku nowego roku prezydent Tadeusz Krzakowski zaprosił przedstawicieli różnych środowisk, fi rm, stowarzyszeń 
i organizacji współpracujących z samorządem, by podziękować za zaangażowanie w społeczne, gospodarcze i kulturalne życie Legnicy. 
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Z ŻYCIA MIASTA

ROK PODSUMOWANY KONCERTOWO  

gnicy. Życzył mieszkańcom odnalezienia się 
w dzisiejszych czasach i szukania pomyślności 
według bożego zamysłu. 
Sala w napięciu wyczekiwała momentu ogło-
szenia decyzji kapituły w  sprawie tytułu Le-
gnickiej Książki Roku 2017. Organizatorzy 
- Legnicka Biblioteka Publiczna i  Muzeum 
Miedzi, przedłożyli do oceny aż 43 publikacje, 
związane tematycznie, wydawniczo lub przez 
osobę autora z Legnicą. Nominacje otrzymało 
sześć pozycji. 
Laureatem tytułu Legnickiej Książki Roku 
2017 zostało wydawnictwo „Legnica w 1956 
roku” autorstwa Marii Kubasik i Marka Żaka. 
Oklaski były bardzo gromkie, a sami autorzy - 
zaskoczeni i szczęśliwi. 

Wydarzenia roku 1956 opisywane są 
z perspektywy lokalnej, co jest rzadkością 

w bogatej literaturze przedmiotu. Widzimy 
wielowymiarowy, chwilami dramatyczny 

obraz miasta, ludzi, przytłaczającą ich 
politykę i cień potężnego garnizonu wojsk 
radzieckich, który wydarzeniom legnickim 

nadał specyficzne, ale i dramatyczne 
oblicze. 

Finałem wieczoru był ponadgodzinny, bar-
dzo energetyczny i klimatyczny koncert Anny 
Wyszkoni z  jej zespołem. Znane przeboje ar-
tystki śpiewała cała sala, a prezydent zaprosił 
ją do udziału w czerwcowym Święcie Legnicy. 
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Julia, Antoni, Zuzanna i Jan - to najczęściej 
nadawane imiona dzieciom urodzonym 
w 2017 roku w Legnicy. Popularne były też 
Leny, Zofie, Hanny i Amelie. 

Już od kilku lat są to bardzo często nadawane 
imiona żeńskie. Jednak bezkonkurencyjna po-
zostaje nadal Julia – w rankingu dekady zajmu-
je szczytowe pozycje. Nowością na liście 2017 
roku jest piękne imię Hiacynta. 
Wśród nowo narodzonych chłopców najwię-
cej było Antonich. Popularne były też imiona 
bardzo tradycyjne – Jakub, Filip, Wojciech i Szy-
mon. Rodzice z większą fantazją nadawali swo-
im synkom imiona oryginalne, obco brzmiące, 
jak Szarbel, Aaron czy Kaleb, ale też brzmiące 
bardzo swojsko, jak Mieszko.
W legnickim szpitalu urodziło się w 2017 roku 
1902 dzieci, czyli o  178 więcej, niż rok wcze-
śniej. W  tej liczbie 915 noworodków to legni-
czanie, a 987 pochodziło z innych miejscowo-
ści naszego regionu. Na świat przyszło więcej 
chłopców (982), niż dziewczynek (920). 

Z ŻYCIA MIASTA

To uwielbiany zwłaszcza przez panie, znany ak-
tor serialowy (np. „M jak miłość”), wokalista ze-
społu Leszcze, finalista telewizyjnego programu 
„Jak oni śpiewają, a także „Tańca z Gwiazdami” 
oraz VIII edycji programu „Twoja twarz brzmi 
znajomo”. 
Aktor barwnie opowiadał m.in. o  swoich suk-
cesach i porażkach, jakie mu się przytrafiły na 
wcale nie prostej artystycznej ścieżce zawo-
dowej. Jak się okazało, w zdobyciu najbardziej 
interesujących i  przełomowych propozycji po-
mogło mu wykształcenie muzyczne, jakie zdo-
był w  bydgoskiej Akademii. Legniczanki były 
zasłuchane i  zachwycone występem artysty. 
Podczas spotkania kilkakrotnie biły mu brawa, 
a na koniec mogły zdobyć upragniony autograf. 

- Dziękuję za tak liczne przybycie - mówił obec-
ny wśród pań prezydent Tadeusz Krzakowski. 
- Nie spodziewaliśmy się aż tak wielkiego zain-
teresowania. To tylko utwierdza mnie w  prze-
konaniu, że takie imprezy są atrakcyjne dla pu-
bliczności. Dlatego spotkania kobiet będą nadal 
organizowane w naszym mieście. 
Imprezę o dodatkowe atrakcje wzbogacili spon-
sorzy upominków i partnerzy imprezy: Piwnica 
Smaków, Tupperware Wrocław, Lokalna Półka, 
IS Grupa Catering, Zmiany - Poradnictwo i Co-
aching Dietetyczny, Creative Team Wedding & 
Events Planning, Specjalistyczny Gabinet Podo-
logiczny Zadbaj o Stopy - Aleksandra Butyńska, 
Biuro Regionalne Oriflame Poland Legnica 1 
oraz Studio Stylizacji Rzęs Brwi i Paznokci.

Legniczanki  
i Kacper KUSZEWSKI

Julia i Antoni na topie

Organizowany od ubiegłego roku przez Urząd Miasta cykl Spotkań Kobiet cieszy się stale 
rosnącą popularnością. Ostatniego dnia stycznia, na dziewiątej już jego edycji w Letia 
Business Center, pojawiła się rekordowa ilość legniczanek – ponad 300. Gwiazdą wieczoru 
był Kacper Kuszewski. 

Rekordowo liczne Spotkanie Kobiet Budynek  
KINA OGNISKO 

wraca do miasta
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W roku 2016 Sąd Okręgowy prawomocnym 
wyrokiem przyznał miastu prawo własności ca-
łego budynku, mieszczącego m.in. historyczne 
Kino Ognisko. Społem odwołało się od nakazu 
eksmisji, ale przegrało, a ostatnio Sąd Rejonowy 
nakazał Spółdzielni wydanie nieruchomości 
miastu, obciążając ją zwrotem kosztów procesu. 
Przypomnijmy. Kino Ognisko zostało zamknię-
te przez firmę Odra Film w 2009 roku. Ostatnim 
ważnym wydarzeniem filmowym była tam pra-
premiera „Małej Moskwy” Waldemara Krzystka 
we wrześniu 2008 roku. Dwa lata później woje-
woda przekazał miastu Kino. Prezydent rozpo-
czął starania o wywłaszczenie Legnickiej Spół-
dzielni Spożywców Społem, która zarządzała 
drugą częścią budynku, wynajmując je różnym 
podmiotom na prowadzenie działalności go-
spodarczej. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego 
Wydziału I Cywilnego w Legnicy. Proces toczył 
się kilka lat. W tym czasie z przyczyn losowych 
odeszło dwóch sędziów. To wydłużyło sprawę.

Legnickie Centrum Kultury przygotowało dla 
tego obiektu program funkcjonalno użytkowy 
jako europejskiego centrum animacji i edukacji 
kulturalnej, służącego ruchowi amatorskiemu 
oraz prezentacji projektów organizacji i stowa-
rzyszeń pozarządowych. Rozwijana może tu być 
również działalność impresaryjna z wykorzysta-
niem sali widowiskowo-koncertowej o doskona-
łych walorach akustycznych.

Z ŻYCIA MIASTA

Budynek  
KINA OGNISKO 

wraca do miasta
Zwycięstwem gminy zakończył się trwający wiele lat sądowy spór z Legnicką Spółdzielnią Spożywców Społem o prawo własności. Obecnie 
budynek z Kinem Ognisko wraca do miasta.

Dzisiaj miasto jest już pełnoprawnym właścicielem kilkukondy-
gnacyjnej budowli na powierzchni 1740 m2 przy ulicy Skarbowej 1. 
Parter zajmuje działalność gospodarcza (sklepy, usługi), na gór-
nych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe i oczy-
wiście sala kinowa z zapleczem. Budynkiem administruje Zarząd 
Gospodarki Mieszkaniowej, który przez szereg lat zabezpieczał 
obiekt przed dewastacją i zniszczeniami. Jeszcze w tym roku pla-
nuje się przystąpić do opracowania dokumentacji budowlanej.
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Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

Krasnale związane są przede wszystkim z Wro-
cławiem. Jak to się więc stało, że KaDecik trafił 
do Legnicy? Sprawiły to Koleje Dolnośląskie, 
które na swoją siedzibę wybrały właśnie nasze 
miasto. Jak sami podkreślają, to w  Legnicy bije 
serce firmy. Mieszkańcy powitali krasnala na 
facebookowym profilu miasta i zapowiadają, że 
z pewnością będą go odwiedzać. 
KaDecik to nie pierwsza rzeźba umieszczona 
w przestrzeniach publicznych Legnicy. We wrze-
śniu ubiegłego roku, w związku z otwarciem no-
wego budynku mPoint, przy ul. Złotego Florena 
stanął Florek, brat bardziej znanego legnickiego 
Julka spod Galerii Sztuki, autorstwa Edwarda Mi-
rowskiego. Florek trzyma w ręce właśnie Złotego 
Florena – walutę dawnych książąt legnickich. 
Z  kolei Julek, to uwielbiana przez dzieci rzeźba, 
która od prawie czterech lat wita legniczan przy 
wejściu do Galerii Sztuki. Julek to odlany z brązu 
chłopiec, do złudzenia przypominający urwisów, 
jakich wielu spotkać było można na legnickich 
ulicach w  latach sześćdziesiątych minionego 
wieku. 

Może mieć z 11, 12 lat. Zawadiacka mina, cza-
rujący, trochę szelmowski uśmiech. Na plecach 
tornister, z  którego wystaje proca. Nieodłączny 
atrybut chłopaków z  tamtych lat. Na głowie 
zawadiacki kapelusz, pewnie zrobiony z gazety. 
Przykrótkie, podwinięte spodnie. Jedna nogawka 

spięta klamerką. Mamy używały takich do susze-
nia bielizny. Chłopakom chroniły spodnie przed 
wkręceniem się w łańcuch roweru. Buty sporo za 
duże. Chyba po starszym bracie. 
A Wy odwiedziliście już naszych małych przyja-
ciół z brązu? Jeżeli nie, to koniecznie wybierzcie 
się na spacer. Legnicki Julek, Florek i  KaDecik 
czekają na Was!

Nowy mieszkaniec Legnicy

W lutym przywitaliśmy w Legnicy wrocławskiego krasnala, który postanowił zamieszkać 
w naszym mieście. KaDecik, bo tak nazywa się krasnal - kolejarz, zatrzymał się przed 
dworcem PKP i będzie tam obsługiwał pasażerów. Został wyposażony w rekwizyty kolejowe, 
takie jak gwizdek, czapka konduktorska i mundur. Imię zostało wybrane przez samych 
pasażerów w konkursie przeprowadzonym na facebookowym profilu Kolei Dolnośląskich.

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZEZDJĘCIE MIESIĄCA
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KULTURA

Nagroda (w formie statuetki) im. Jürge-
na Gretschela, legniczanina zmarłego 23 
października 2016 roku w wieku 75 lat, 

przyznawana będzie za osiągnięcia w dzie-
dzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, 
materialnego i niematerialnego Dolnego 
Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem 

Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz 
tolerancji, wzajemnego szacunku, współpra-
cy, poszanowania innych ludzi, umacniania 
dialogu międzykulturowego i międzynaro-

dowego. Przyzna ją kapituła złożona z przed-
stawicieli świata kultury i nauki, organizacji 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
innych stowarzyszeń. 

Jürgen Gretschel przez całe życie propagował 
wielokulturową historię Dolnego Śląska i  sza-
cunek do ziemi ojczystej. Robił to zarówno na 
terenie Polski, jak i Niemiec. Przez wiele lat, jako 
przewodniczący Niemieckiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego w Legnicy,  współpra-
cował z licznymi organizacjami pozarządowymi 
i środowiskami, zachęcając je do dialogu ponad 
podziałami i  walki z  nietolerancją. Szczególnie 
dużą wagę przykładał do wychowania młodzie-
ży, którą uczył dziejów swojego regionu i lokal-
nego patriotyzmu, wyrażającego się miłością 
do ziemi rodzinnej. W latach 1999-2000 brał 
udział w reformie szkolnictwa, gdzie przeforso-
wał wprowadzenie w  szkołach gimnazjalnych 
i  średnich przedmiotu dotyczącego wiedzy 

o  regionie. To tylko niektóre inicjatywy Jürge-
na Gretschela, które zjednały mu powszechny 
szacunek. W pamięci legniczan zapisał się jako 
człowiek wielkiej erudycji, pasjonat dziejów na-
szej małej ojczyzny, ale również jako człowiek 
dobry, życzliwy, tolerancyjny i skromny. 

Regulamin nagrody oraz formularz wniosku 
dostępny jest na internetowej stronie Urzędu 
Miasta www.legnica.eu w zakładce Dla miesz-
kańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca 
organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.
prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzy-
szenia „Pamięć i  Dialog” www.pamiec-dialog.
pl. w zakładce Kapituła nagrody „Śląskie niebo 
Jürgena. Gretschela”.

NAGRODA  
Śląskie niebo Jürgena Gretschela

Ustanowiona została nagroda „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”, którą otrzymają osoby, organizacje, 
stowarzyszenia i instytucje za budowanie mostów pojednania. Fundatorem wyróżnienia jest prezydent 

Tadeusz Krzakowski, a powstało ono z inicjatywy organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych. 
Kandydatów można zgłaszać do 15 kwietnia br. 

Wnioski nagrodowe należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”:  
59-220 Legnica, ul. Staszica 2/6; e-mail: pamięć-dialog@wp.pl – w terminie do 15 kwietnia 2018 r. 
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SPORT

Jubileuszowa Gala Mistrzów Sportu

Kinga Grzyb i Bożena Karkut

- Sport jest ważnym elementem budowania lokalnej dumy i  tożsamości 
– mówił Tadeusz Krzakowski. - Dlatego tak chętnie Legnica, samorządy 
regionu i biznes wspomagają kulturę fizyczną, wspólnie nagradzają najlep-
szych i najpopularniejszych zawodników, a mieszkańcy kibicują i cieszą się 
z ich sukcesów.

W hotelu Qubus odbyła się jubileuszowa, X Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego oraz Bal Mistrzów Sportu pod patronatem 
prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego. To był wspaniały, pełen radości wieczór. Poznaliśmy najlepszych i najpopularniejszych 
zawodników oraz trenerów regionu. Wręczono kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, a potem - bal do późnych godzin. 

NAJLEPSZY SPORTOWIEC ROKU 2017:
Kinga Grzyb (Metraco Zagłębie Lubin, piłka ręczna) 

NAJLEPSZY TRENER ROKU 2017:
Bożena Karkut (Metraco Zagłębie Lubin, piłka ręczna)

AMBASADOR SPORTU ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO:
Jerzy Górski – prezes Centrum Sportowego Głogowski Tria-
tlon, którego historia upadku i zwycięstwa stała się kanwą 
głośnego filmu „Najlepszy”. Pokonał słabości i wspiął się 
na wyżyny sportu, bijąc rekordy w triathlonie czy ultrama-
ratonach. Obecnie jest znakomitym organizatorem takich 
imprez, jak chociażby „Cross Straceńców”. 

MECENAS SPORTU ROKU 2017:
Firma BUD-ZIEM z Pszenna, prezes Piotr Ochocki 
Qubus Hotel Legnica – dyrektor Wojciech Włodarczyk

NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC ROKU 2017:
Martyna Gibasiewicz (karate shotokan, KKS Tora Legnica)

NAJPOPULARNIEJSZY TRENER ROKU 2017:
Fabian Sulisz (karate shotokan, KKS Tora Legnica)

Organizatorzy gali to: Urząd Miasta Legnicy, Legnickie Centrum Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hotel Qubus oraz portal e-legnickie.pl. 
Wydarzenie wsparły samorządy regionu: Legnica, Głogów, Polkowice, Powiat Lubiński, gmina wiejska Lubin, gmina miejska Chojnów, Jawor, Ścinawa i Legnickie Pole.  

Ich przedstawiciele wręczyli nagrody najlepszym sportowcom w swoich gminach.
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NIE CHCESZ TRUĆ 
POWIETRZA?  

MIASTO CI  
POMOŻE

Na sesji 29 stycznia radni jednomyślnie uchwalili prezydencki projekt 
wprowadzenia do systemu walki z niską emisją i smogiem zdecydowanie bardziej 
korzystnych dla legniczan rozwiązań finansowych. Od 2015 roku w ramach walki 

z niską emisją i smogiem Urząd Miasta dofinansowuje mieszkańcom wymianę 
przestarzałych systemów grzewczych na ekologiczne. Na ten cel przeznaczono 

już ponad 2,5 mln zł, a z pomocy skorzystało ponad 600 rodzin. 

Mieszkańcy Legnicy zainteresowani dotowaną 
przez miasto wymianą w  latach 2018-2019 
przestarzałych źródeł ciepła na ekologiczne, 
powinni złożyć do 28 lutego br. deklarację w tej 
sprawie. Przyjmuje je Wydział Środowiska i Go-
spodarowania Odpadami (pl. Słowiański 8, III 
piętro, p. 302). Można też uzyskać dodatkowe 
informacje, dotyczące zasad udzielania dotacji, 
pod numerem telefonu: 76 72 12 347 (w go-
dzinach 8.00-15.00).

Dotacje na nowych warunkach obejmą zadania 
zrealizowane od 1 stycznia 2017 roku. Już teraz 
oczekują na nie wnioski ok. 160 osób. Środki 
przygotowane na ten cel w budżecie Legnicy na 
rok 2018 wynoszą 400 tys. zł, co stanowi nasz 
wkład własny. Partnerem finansowym miasta 
jest Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej we Wrocławiu poprzez program 
Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego. Celem programu jest 
poprawa jakości powietrza i walka ze smogiem 

poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej 
generacji, zmniejszenie głównie emisji pyłów 
PM2,5 i PM10 oraz zwiększenie udziału źródeł 
odnawialnych w wytwarzaniu energii cieplnej.

W myśl nowego regulaminu do korzystania 
z dotacji uprawnione są:
-  osoby fizyczne, czyli właściciele, współwła-

ściciele nieruchomości bądź najemcy lokali 
komunalnych, w tym osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą w lokalu 
mieszkalnym,

-  wspólnoty mieszkaniowe, których członko-
wie korzystają z ciepła wytworzonego we 
wspólnej kotłowni.

W  przypadku współwłasności potrzebna jest 
zgoda wszystkich współwłaścicieli, a  dofinan-
sowanie może być udzielone tylko jednemu 
(wnioskodawcy lub pełnomocnikowi). Obo-
wiązuje zasada: jedna nieruchomość – jeden 
wniosek. 

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 
50 proc. poniesionych na wymianę i udoku-
mentowanych kosztów kwalifikowanych. 
Wcześniej było do 45 proc. Ustalone są górne 
limity wysokości dotacji:

-  dla domu jednorodzinnego – do 10 
tys. zł (wcześniej było do 5 tys. zł),

-  dla mieszkania w bloku wieloro-
dzinnym – do 7 tys. zł (wcześniej 
było do 5 tys. zł), 

-  w przypadku kotłowni zasila-
jącej budynek wielorodzinny 
limit dotacji dla takiej instalacji 
określony będzie w oparciu o liczbę 
obsługiwanych mieszkań – jako 
iloczyn tej liczby i kwoty 4 tys. zł. 
Np. 5 mieszkań x 4 tys. zł = 20 tys. 
Wcześniejszy regulamin pozwalał 
wypłacić wspólnocie mieszkanio-
wej kwotę tylko do 10 tys. zł.

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
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TWOJE MIASTO

Jeśli jesteś patriotą swojego miasta 
i chcesz, by Twoje podatki wzbogacały 
jego budżet, rozlicz swój PIT w Legnicy! 
Możesz to uczynić bez problemu, jeśli 
w ostatnim dniu 2017 roku Twoim miej-
scem zamieszkania była Legnica.

Warto to zrobić, bo część Twego podatku 
to nowe i  przebudowane drogi, to chodni-
ki, ścieżki rowerowe, parkingi i  oświetlenie, 
nowe place zabaw, siłownie i  tereny rekre-
acyjne, obiekty sportowe, nowe miejsca 
w żłobkach i przedszkolach, nowoczesna ko-
munikacja miejska, ochrona przed smogiem, 
rewitalizacja Zakaczawia, nowoczesna edu-
kacja i ochrona dóbr kultury. 

Urząd Miasta proponuje specjalny, prosty 
i  bezpłatny program do rozliczania PIT-ów 
online wraz z  automatycznym przesłaniem 
zeznania do Urzędu Skarbowego w  Legnicy 
i  uzyskaniem Urzędowego Poświadczenia 
Odbioru (UPO). Znajdziesz go na stronie 
głównej www.legnica.eu w  zakładce Dla 
mieszkańca.
Program umożliwia również przekazanie 
1 procenta swego podatku jako wsparcia dla 
działających w Legnicy organizacji pożytku 
publicznego. 

- Do 30 kwietnia mamy termin złożenia rocznych 
zeznań podatkowych. Jest więc jeszcze trochę czasu, by 
zastanowić się, jakiej organizacji pożytku publicznego 
przekazać 1 procent z naszego podatku - mówi prezydent 
Tadeusz Krzakowski. - Możemy wesprzeć np. fundacje 
pomagające chorym dzieciom czy też wspierające 
młodych, utalentowanych ludzi, a może przekażemy 
nasze pieniądze czworonożnym przyjaciołom. Wybór 
należy do nas - zachęca prezydent.

Rozlicz PIT 
w Legnicy

Nasz jeden procent  
jest bezcenny
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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.

Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej 
Troski Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000059985

Fundacja ESPA Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000060638

Polskie Forum Europejskiej Koalicji do 
Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA 
Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000065253

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci 
i Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
i Ruchowym "Persona" Legnica, woj. 
dolnośląskie
Numer KRS: 0000087380

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru 
Modrzejewskiej w Legnicy Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000099986

Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców 
Osób z Upośledzeniem Intelektualnym 
"Jutrzenka" Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000101520

Ruch Kobiet Do Walki z Rakiem Piersi 
- Europa Donna Legnica Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000101623

Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia 
Miedziowego The Foundation for Children 
From The Copper Basin Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000107870

Klub Szachowy "Miedź" Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000122747

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" 
Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000125740

Klub Sportowy "Konfeks" Legnica  
Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000132808

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia 
Pomocy Osobom Uzależnionym od 
Alkoholu, Osobom Współuzależnionym 
oraz Ofiarom Przemocy "Nie Jesteś Sam" 
Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000147232

Towarzystwo Miłośników Legnicy "Pro 
Legnica" The Society of Friends of Legnica 

"Pro Legnica" Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000155325

Caritas Diecezji Legnickiej  
Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000221535

Stowarzyszenie "Rodzina" Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000270068

Legnickie Stowarzyszenie Rodzin 
i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa 
"Otwórz Serce" Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000285728

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym - "Tetrusek" Legnica, 
woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000304472

Fundacja Euco Dzieciom Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000304686

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół 
Młodzieżowej Orkiestry "Sursum Corda" 
w Legnicy Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000317060

Fundacja "Otwarte Serce" Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000341502

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Nr 
5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy 
"GIM-5" Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000352268

Legnickie Stowarzyszenie Amazonek 
"Agata" Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000390757

Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" 
w Legnicy Legnica, woj. dolnośląskie
Numer KRS: 0000399371

Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki 
Ręcznej „Siódemka” Legnica Legnica, 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000292363

Stowarzyszenie "Ziemia Legnicka" 
Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000403313

Stowarzyszenie Migaj Sercem Legnica, 
woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000418315

Kiwanis Club Legnica Legnica, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000174511

Towarzystwo „Pro Sinfonica” Legnica, 
woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000232208

Fundacja „Pro Arte Et Studio” Legnica, 
woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000492345

Dolnośląska Fundacja Alzheimerowska 
Legnica, woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000553404

Polski Związek Głuchych Oddział 
Dolnośląski – Koło w Legnicy Wrocław, 
woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000094089

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci   
Dolnośląski Oddział Regionalny – TPD 
Legnica Oddział Miejski Jelenia Góra,  
woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000198933

Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców 
Pracy Oddział Terenowy we Wrocławiu 
– Koło w Legnicy Wrocław, woj. 
dolnośląskie 
Numer KRS: 0000253553

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska – Hufiec Legnica Wrocław, 
woj. dolnośląskie 
Numer KRS: 0000264246

Stowarzyszenie Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę – 
Oddział Terenowy w Legnicy Warszawa, 
woj. mazowieckie 
Numer KRS: 0000056984

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
– Oddział w Legnicy Polish Librarians 
Association Warszawa, woj. mazowieckie
Numer KRS: 0000081477

Liga Obrony Kraju – Oddział Powiatowy 
w Legnicy Warszawa, woj. mazowieckie
Numer KRS: 0000086818

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 
w Polsce – Legnica Polish Society for the 
Protection of Animals HQ Warszawa, woj. 
mazowieckie 
Numer KRS: 0000154454

Prezentujemy organizacje pożytku publicznego działające w Legnicy i uprawnione do 1 procenta podatku za 2017 rok. Lista 
jest sporządzona na podstawie wykazu organizacji pożytku publicznego na stronie internetowej https://bip.kprm.gov.pl.



Miłość kwitnie  
        w palmiarni

Legnicka palmiarnia otworzyła swoje drzwi dla wszystkich, którzy chcieli świętować 
dzień zakochanych w pięknych okolicznościach przyrody. 

Dzieci mogły poznać historię miłosną Ma-
riana i Heli, papug Ar mieszkających w pal-
miarni, odnaleźć swoją własną walentyn-
kę, napisać walentynkowe życzenia, zrobić 
kolorowy tatuaż, pomalować twarz i  zro-
bić sobie zdjęcie w specjalnie na ten dzień 
stworzonej fotobudce.

Wieczór zarezerwowany był dla dorosłych. 
Przy romantycznej muzyce, granej w łódce 
przez Pawła Michałowskiego na altówce 
elektrycznej, zakochani spędzali magiczny 
czas w egzotycznych zakątkach palmiarni. 
Odbył się również koncert życzeń. 


