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Plac zabaw w rodzinnym parku rekreacyjno-sportowym przy ul. Oświę-
cimskiej wygrał w konkursie na najlepszą inwestycję na Dolnym Śląsku 
dla dzieci i młodzieży, zorganizowanym przez portal Czas.Dzieci.pl.

Nagrodami w tym konkursie są m.in. kampania reklamowa dla 
zwycięzców o wartości 10.000 zł na łamach portalu CzasDzie-
ci.pl oraz prestiżowy tytuł „Najlepszej inwestycji dla dzieci”.
Plac zabaw przy ul. Oświęcimskiej powstał dzięki zaangażowa-
niu mieszkańców w Legnicki Budżet Obywatelski. Wraz z nim 
w  ramach ubiegłorocznej edycji LBO zbudowana została też 
siłownia pod chmurką. Wcześniej gruntownie zmodernizowa-
no boisko. W tegorocznej edycji LBO powstanie w tym parku 
rekreacyjnym wielkie linarium. 
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Zakończyło się składanie wniosków 
do Legnickiego Budżetu Obywatel-
skiego 2018. W ciągu dwóch tygo-
dni legniczanie opracowali i  złożyli 
aż 95 projektów. To największa ilość 
w pięcioletniej już historii LBO. 
Zainteresowanie mieszkańców tym 
obywatelskim przedsięwzięciem jest 
bardzo wysokie. Chcą mieć swój ak-
tywny udział w tworzeniu inwestycji 
infrastrukturalnych, zmieniających 
ich lokalne, sąsiedzkie przestrzenie. 
Najwięcej pomysłów (15) zgłoszo-
no na Starym Mieście (obszar 7). 
13 projektów powstało na terenie 
Fabrycznej (obszar 9). Z  obszaru 3 
(Piekary 2) napłynęło 12 wniosków, 
a 10 przygotowali mieszkańcy rejo-
nu al. Rzeczypospolitej (obszar 6). 
Wśród proponowanych do realizacji 
na 2018 rok lokalnych inwestycji są: 
tereny rekreacyjne i wypoczynkowe, 
siłownie plenerowe, zagospodaro-
wanie wnętrz podwórkowych, chod-
niki, place zabaw, boiska, wybiegi 
dla psów, park trampolin, tablica 

pamiątkowa, kolumbarium czy wy-
posażone w  nowoczesne technolo-
gie miejsce integracji i  sąsiedzkich 
spotkań. 
Od 10 kwietnia do 31 maja analizą 
wniosków zajmować się będzie Ze-
spół Technicznej Oceny Projektów. 
Do 23 czerwca projekty analizować 
będzie Zespół Kwalifikacji. Cały 
wrzesień przeznaczony jest na pro-
mocję pomysłów LBO, a głosowanie 
mieszkańców potrwa od 2 do 9 paź-
dziernika. Do 24 października prezy-
dent ogłosi jego wyniki. 

Już po raz 15 Stowarzyszenie Kobiety Euro-
py rozdawały w Wielki Piątek solone śledzie, 
chleby i monety. 

LEGNICKI PLAC ZABAW  

NAJLEPSZY W REGIONIE

15 lat 
tradycji 

 REKORDOWA ILOŚĆ  
 WNIOSKÓW LBO 2018 
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- Przygotowania oceniam bardzo wysoko, 
podobnie jak zaplecze pobytowe i  obiekty 
sportowe – powiedział wysłannik WAF. – Le-
gnica cieszy się dużym zaufaniem międzyna-
rodowych władz łuczniczych. Jest pięknym 
miastem z ogromnym doświadczeniem w or-
ganizacji imprez łuczniczych na światowym 
poziomie. 
Warto przypomnieć, że wspólnie z  Ośrod-
kiem Sportów Łuczniczych „Strzelec” miasto 
było już gospodarzem Pucharu Europy Junio-
rów (2009 r.), Młodzieżowych Mistrzostw 
Świata (2013 r.), Akademickich Mistrzostw 
Świata (2014) oraz kolejnych rund Pucharu 
Świata w latach 2013 i 2014. Te dokonania 
miały decydujący wpływ na przyznanie Le-
gnicy obecnej organizacji Pucharu Europy Se-
niorów, a także przyszłorocznych Mistrzostw 
Europy Seniorów. 
- Napłynęły do nas zgłoszenia z  blisko 30 
krajów europejskich, a także ze Stanów Zjed-
noczonych – mówi prezes OSŁ Strzelec Józef 
Baściuk. – Spodziewamy się przyjazdu do Le-
gnicy ok. 200 sportowców, trenerów i  dzia-

łaczy. Przygotowania do imprezy przebiegają 
bardzo sprawnie. 
Legnickie Grand Prix Europy rozpoczyna się 
w  środę, 25 kwietnia ok. godz. 17. Uczestnicy 
pucharu przejdą z placu Mariackiego, ulicą Naj-
świętszej Marii Panny, przez Rynek do Akademii 
Rycerskiej. Tu odbędzie się uroczystość inaugu-
racji. Zmagania w  kategorii łuków klasycznych 

i bloczkowych, zespołowe, indywidualne i w mi-
xtach odbywać się będą na boiskach bocznych 
w parku Miejskim. 
- Zapraszam miłośników sportu do kibicowania 
polskim i  zagranicznym łucznikom i  spędzenia 
czasu w  międzynarodowym towarzystwie – 
mówi przewodniczący komitetu honorowego 
Pucharu Europy, prezydent Tadeusz Krzakowski.  

TYTUŁEM WSTĘPU

INVEST IN LEGNICA 
W CENTRUM EXPO XXI

Legnica, obok m.in. Poznania, Wrocławia 
czy Koszalina, jedzie do Warszawy, by przez 
dwa dni promować swoją ofertę gospodarczą 
i inwestycyjną. Miasto i jego partnerzy będzie 
w dniach 26-27 kwietnia wystawcą Targów 
Real Connect 2017 CEE PROPERTY & INVEST-
MENT FAIR w Centrum EXPO XXI Warszawa. 
Długo szukaliśmy miejsca najodpowied-
niejszego do zaprezentowanie bogatej 
oferty inwestycyjnej Legnicy. Real Connect 
to pierwsze w Polsce i jedynie w Europie 
Środkowo-Wschodniej międzynarodowe targi 
rynku nieruchomości i inwestycji – gruntów, 
nieruchomości handlowych, biurowych, ma-
gazynowych, logistycznych i innych. 
Chcemy pokazać m.in. nasz największy 
teren – obszar byłego lotniska – czyli grubo 

ponad sto hektarów gruntów, generujących 
w przyszłości atrakcyjne miejsca pracy i roz-
wój gospodarczy naszego miasta, oparty na 
nowoczesnych technologiach. 
To nie wszystko – zachęcimy też do zapozna-
nia się z ofertą innych legnickich obszarów 
inwestycyjnych, a także naszych spółek 
miejskich – Legnickiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji oraz Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. 
Jest to z pewnością największy gospodarczo-
-promocyjny produkt ostatnich lat i jesteśmy 
przekonani, że doskonała lokalizacja Legnicy, 
jej dostępność i otwartość na innowacyjne 
i nowoczesne rozwiązania zostaną dostrze-
żone w Warszawie. Zatem - trzymajmy kciuki 
za Legnicę! 

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

Łucznicze Grand Prix Europy
W dniach od 25 do 29 kwietnia nasze miasto organizuje Grand Prix Europy w Łucznictwie Seniorów. Stan przygotowań do tej prestiżowej 
imprezy sprawdzał specjalny delegat Europejskiej Federacji Łuczniczej Daniel Pavlov. 
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Projekt LRM składać się będzie z 8 stacji rowe-
rowych wyposażonych w 8 terminali z panelem 
informacyjnym i sterującym, 96 stojaków rowe-
rowych, 64 rowerów znajdujących się w  stałej 
eksploatacji oraz rowerów zapasowych i dziecię-
cych wraz ze stojakami. 
Zgodnie z zapowiedzą prezydenta i oczekiwania-
mi mieszkańców, system posiadać będzie trzy-
krotnie większą, niż w  ubiegłorocznym projek-
cie pilotażowym, liczbę pojazdów i  dwukrotnie 
większą ilość stacji wypożyczeń. 
Będzie działać od majówki do później jesieni tego 
roku, przez 215 dni (od 28 kwietnia do 30 listo-

pada). Wykonawca zajmie się jego kompleksową 
organizacją, wdrożeniem, bieżącym zarządza-
niem i eksploatacją rowerów, pobieraniem opłat 
za korzystanie, obsługą użytkowników oraz 
utrzymaniem, serwisem i  obsługą wszystkich 
urządzeń związanych z jego funkcjonowaniem. 
Nextbike będzie m.in. zawierał umowy z  klien-

tami oraz ewentualnie ze sponsorami stacji ko-
mercyjnych, dokonywał rozliczeń z  klientami, 
przekazywał zamawiającemu raporty z funkcjo-
nowania LRM, dokonywał napraw i  wymiany 
uszkodzonych elementów systemu, dbał o  ich 
czystość, prowadził biuro obsługi klienta oraz 
stronę internetową i rozpatrywał skargi klientów.

Przypomnijmy. Pilotażowy system Legnickie-
go Roweru Miejskiego został uruchomiony 18 
sierpnia i  działał do 15 listopada 2016 roku, 
czyli przez 90 dni. Jego operator, którym był 
również tegoroczny zwycięzca przetargu, za-
montował i  uruchomił cztery stacje bezobsłu-
gowych wypożyczalni oraz łącznie 21 rowerów. 
Do systemu zarejestrowały się 1144 osoby, do-
konano 4363 wypożyczeń. 
Największa ilość wypożyczeń miała miejsce 
w sierpniu i wrześniu. Średnio w ciągu doby każdy 
rower był wypożyczany około sześciu razy. Najpo-
pularniejsze do jazdy dni to czwartek i piątek, zaś 
najpopularniejszą stacją była ta przy ul. Piłsud-
skiego/Horyzontalnej na osiedlu Kopernika. 
Użytkownicy przeważnie korzystali z  rowerów 
w ramach bezpłatnych pierwszych 15 minut (55 
proc.). Jeżeli decydowali się na dłuższą, płatną po-
dróż, to trwała ona zazwyczaj do 60 minut (29 
proc.). Podróże dłuższe niż 2 godziny stanowiły 
niecałe 5 proc.
Oprócz użytkowników zarejestrowanych 
w  legnickim systemie, z  naszych rowerów 
korzystali również mieszkańcy innych miast 
Polski, w  tym przede wszystkim wrocławia-
nie, a  ponadto rowerzyści z  Poznania, Łodzi, 
Białegostoku i Warszawy.

Na majówkę ROWEREM MIEJSKIM

Rozstrzygnięto przetarg na legnicki system roweru miejskiego. Wszystkie warunki zamówienia spełniła firma Nextbike SA z Warszawy. 
Usługa kosztować będzie ponad 489 tys. zł. 

MIASTO CYKLISTÓW

- Rower miejski był hitem ubiegłorocznego lata i jesieni. Był atrakcją miasta, 
a legniczanie go pokochali - mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Jestem 
pewien, że podobnie będzie teraz. LRM wzbogaca ekologiczny charakter 
transportu publicznego. W tym roku mieszkańcy będą też mogli korzystać 
z nowych ścieżek rowerowych, m.in. z ul. Grabskiego przez Jaworzyńską do 
obwodnicy zachodniej i wzdłuż zbiorczej drogi południowej.  
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Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NAM PO DRODZE

SZTUKA ZDOBYWANIA DOTACJIPIĘĆ UNIJNYCH 
MILIONÓW dla 
Legnickiej Biblioteki 
Publicznej

Wsparcie dla SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT

Pięć spośród nich, o  wartości planowanych 
inwestycji ponad 68 mln zł i  kwocie dofinan-
sowania wynoszącej ponad 41 mln, uzyskało 
już akceptację. Są to: przebudowa ul. Jaworzyń-
skiej (ok. 30 mln zł), zakup ekologicznych au-
tobusów (ok. 8,6 mln), wyposażenie pracowni 
specjalistycznych w  szkołach podstawowych, 
gimnazjach i  liceach (łącznie ok. 2,1 mln) oraz 
budowa systemu elektronicznych usług pu-
blicznych (ponad 710 tys. zł). 
Wartość złożonych i  oczekujących jeszcze na 
rozstrzygnięcia wniosków przekracza 35 mln 
zł (z dofinansowaniem w wysokości 25,6 mln). 
W tej grupie są takie inwestycje, jak np. rewita-
lizacja zdegradowanych obszarów Zakaczawia. 
Ostatnio złożono sześć kolejnych wniosków 
w ramach RPO WD o wartości ponad 15,7 mln 
zł (wartość wnioskowanego dofinansowania to 
prawie 8 mln zł).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyznał Legnicy 
dofinansowanie unijne w wysokości ponad 964 tys. zł 
na termomodernizację Miejskiego Przedszkola nr 13  
(ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 A). Jest to przedszkole 
z grupami integracyjnymi. 

Pełna wartość inwestycji wyniesie blisko 
1,5 mln zł. W jej ramach przeprowadzone 
zostaną m.in.: modernizacja instalacji c.o., 
ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu 
oraz wymiana drzwi. 
Termomodernizacja ograniczy emisję zanie-
czyszczeń do atmosfery, umożliwi cieplny 
komfort pomieszczeń, poprawi estetykę 

budynku i warunków zdrowotnych pod-
opiecznych, zmniejszy też koszty ogrzewania 
i utrzymania obiektu. 

Blisko 8,5 mln zł unijnej dotacji na termomoder-
nizację budynków zdobyły legnickie spółdzielnie 
mieszkaniowe, wspólnoty i zarządcy. To było 
pierwsze rozdanie, w którym o dofinansowanie 
mogły walczyć takie podmioty. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Piekary otrzyma w 
sumie około 3,3 mln zł. Pieniądze te pokryją w 
znacznej części termomodernizację 18 spółdziel-
czych bloków. Z kolei Agencja Zarządzania Nie-
ruchomości „Concordia” zdobyła nieco ponad 

trzy miliony złotych, które zostaną przeznaczone 
na modernizację 32 kamienic. 
Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dostanie 
ok. 4 mln zł na wymianę elewacji bloków przy 
ul. Torowej i Marynarskiej oraz modernizację bu-
dynku przy ul. Gwiezdnej. Skutecznie o dotację 
ubiegały się też niewielkie wspólnoty mieszka-
niowe przy: ul. św. Trójcy (239 tys. zł), Piastow-
skiej (84 tys. zł), Szkolnej(161 tys. zł), Kościusz-
ki(53 tys. zł) i Żeromskiego (206 tys. zł). 

Legnicka Biblioteka Publiczna otrzyma bli-
sko pięć milionów złotych dofinansowania 
z RPO na rewaloryzację i rozbudowę swojej 
siedziby przy ul. Piastowskiej 22. Całkowita 
wartość prac to ponad 5,86 mln zł. 
Dzięki tym środkom przeprowadzone zo-
staną prace konserwatorskie w  budynku 
i powstanie szyb z windą dla osób niepełno-
sprawnych. Utworzy się również dwie stre-
fy: dla młodzieży - w sali, gdzie będą kom-
putery z nowoczesnym oprogramowaniem 
oraz strefę ZielonoZaczytani wokół siedziby 
biblioteki. Tutaj w  plenerze będzie można 
np. poczytać książki i czasopisma. 

Legnica skutecznie wykorzystuje obecną 
perspektywę finansową UE na lata 2014-
2020. W ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
miasto złożyło już 12 wniosków o wartości 
blisko 104 mln zł.

Podsumowując: w latach 2014-

2017 Legnica złożyła 19 wniosków 

o dofinansowanie inwestycji ze 

źródeł unijnych i krajowych na 

łączną wartość ok. 121 mln zł (kwota 

wnioskowanego dofinansowania 

to prawie 74,5 mln). Dziesięć 

wniosków uzyskało pozytywną 

ocenę i otrzymało dofinansowanie 

w łącznej wysokości ok. 46,9 mln 

zł. Dziewięć aplikacji jest w trakcie 

oceny formalno-merytorycznej 

(dofinansowanie to 27,5 mln), zaś 

rozstrzygnięcie procedur planuje się 

jeszcze w tym roku.

Kolejny milion
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Legnica otrzyma ponad 1,81 mln zł dofi-
nansowania na przebudowę ul. Sikorskiego 
od skrzyżowania z  ul. Iwaszkiewicza (rondo 
turbinowe) do skrzyżowania z  Wrocławską. 
Pieniądze pochodzą z  rządowego „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.: rozebranie 
istniejących konstrukcji nawierzchni jezdni, 
chodników i  ścieżek rowerowych, a  później 
ich przebudowę, wymianę krawężników i wy-
konanie ścieków z  kostki betonowej. W  ra-
mach tego zadania zbudowana też będzie 
zatoka autobusowa. 

Kolejne ulice 
do przebudowy

- Złożę radnym na kwietniową sesję projekt 
uchwały zwiększający tegoroczne nakłady 
inwestycyjne do rekordowej wysokości ok. 72 
mln zł – poinformował Tadeusz Krzakowski. 
– Chcemy rozszerzyć zakres modernizacji na-
szych ulic i wykonać te zadania jeszcze w tym 
roku. Środki finansowe mamy zagwaranto-
wane w budżecie. 
Wykonane mają być nowe nawierzchnie 
i uregulowane krawężniki ulic, które dodat-
kowo bardzo ucierpiały w sezonie zimowym. 
Efektem inwestycji będzie poprawa bezpie-
czeństwa i płynności ruchu oraz zwiększenie 
jego przepustowości. 
Przebudowa przyspieszy i usprawni prze-
jazd z rejonu ulicy Chojnowskiej w kierunku 
zbiorczej drogi południowej, która również 
w tym roku będzie zakończona, zwiększy też 
komfort przejazdu skrótem od ronda Jawo-
rzyńska-Oświęcimska, wzdłuż parku, do Po-
wstańców Śląskich i Witelona. 

Wkrótce czekają nas zupełnie nowe 
inwestycje drogowe. Przebudowane 
będą ulice: Marynarska, Asnyka, Rataja, 
Oświęcimska i Mickiewicza. 

Wsparcie wojewody 
dla legnickich dróg

INWESTYCJE

ul. Marynarska

Tak jest

ul. Asnyka

ul. Rataja

Obecnie trwają prace nad dokumen-
tacją projektowo–kosztorysową. 
Po ich zakończeniu rozpocznie się 
procedura przetargowa. Obiekt bę-
dzie przebudowany od piwnic aż po 
dach. 
Działalność projektowanego Cen-
trum Kultury, Nauki i  Edukacji Wi-
telona w  budynku dawnego Domu 
Strzelców, później Domu Koncerto-
wego i Teatru Letniego będzie stano-
wić powrót – w nowej odsłonie - do 
tradycji tego miejsca, jako ośrodka 
spotkań, aktywności mieszkańców 
oraz przestrzeni ekspozycyjnej.
Zakres inwestycji obejmie m.in.: 
przebudowę i  rozbudowę obiektu, 
prace adaptacyjne wraz z  budową 
niezbędnej infrastruktury zewnętrz-
nej (chodniki, przebudowa drogi). 
CKiN Witelona będzie nowocześnie 
wyposażone, np. w wyświetlacz ku-
listy, lunety, interaktywne eksponaty 
z zakresu mechaniki, robotyki, astro-
nomii oraz fizyki, repliki statków 
kosmicznych, infokioski, drukarki 
3d, produkty multimedialne i  inne. 
Powstaną sale: wystawowa, filmo-
wa, muzyczna i  teatralna. Ekspozy-
cje w  Centrum będą się zmieniały, 
wychodząc naprzeciw najnowszym 
trendom w technice i nauce.

BĘDZIE CENTRUM 
WITELONA W TEATRZE LETNIM

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę Teatru Letniego 
na Centrum, Kultury, Nauki i Edukacji Witelona. W tegorocznym budżecie na tę inwestycję 
zapisane są 3 miliony złotych. W roku 2018 - kolejne 8,5 mln zł. Realizacja tego 
wyjątkowego, innowacyjnego przedsięwzięcia ma zapewnione budżetowe finansowanie. 

Tak będzie
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W tym roku miasto kupiło ponad sześć tysię-
cy drzew i krzewów, m.in.: klony kuliste, graby 
pospolite, śliwy wiśniowe, brzozy brodawko-
wate, lipy drobnolistne, jodły koreańskie i ka-
lifornijskie i wiele gatunków krzewów, jak li-
gustry, krzewuszki, hortensje, irgi, jałowce czy 
berberysy. Sadzonki otrzymuje ok. 30 różnych 
instytucji, wśród nich zarządcy nieruchomo-
ści, wspólnoty i  spółdzielnie mieszkaniowe, 
szkoły, przedszkola i inne placówki. 

Dzięki realizacji tego projektu wzbogacana 
jest o  nowe krzewy i  drzewa miejska zieleń. 
Uzupełniane są powstałe wcześniej ubytki, 
wprowadzane nowe nasadzenia, szczególnie 

na terenach zielonych służących rekreacji, 
na nieużytkach i  w  naturalnych siedliskach 
roślinnych. Zasadą jest, że nowa zieleń trafia 
w miejsca ogólnodostępne dla mieszkańców.

- Wszystkie podmioty zainteresowane udzia-
łem w  przedsięwzięciu składają wcześniej 
wnioski o  przydział materiału roślinnego – 
mówi Henryka Zdziech, miejski ogrodnik. 
- Poza określeniem gatunków roślin, ich ilo-
ści, przewidywanego harmonogramu prac, 
terminu przygotowania terenu i  wykonania 
nasadzeń, podawana jest funkcja zadania np.: 
zieleń izolacyjna, remont placu zabaw w  za-

kresie zieleni towarzyszącej, odnowa zieleni 
wnętrza blokowego, odtworzenie nasadzeń 
alejowych itp.

Przygotowane sadzonki gmina przekazuje 
wnioskodawcom bezpłatnie, po otrzymaniu 
oświadczenia o  przyjęciu odpowiedzialności 
za prawidłowe przeprowadzenie nasadzeń. 
Miasto dostarcza rośliny w umówionych ter-
minach bezpośrednio na posesję. 

Zabiegi sadzenia powinny być wykonane 
z zachowaniem zalecanych minimalnych od-
ległości od budynków, budowli i sieci uzbroje-
nia podziemnego. 

- Wnioskodawcy powinni samodzielnie po-
sadzić przyznany im materiał roślinny – do-
daje pani ogrodnik - zgodnie z  przedłożo-
nym projektem i  zachowaniem zasad sztuki 

ogrodniczej. Rośliny muszą być też przez nich 
w  przyszłości pielęgnowane, szczególnie zaś 
podlewane w czasie suszy. 

Dotychczasowe doświadczenia współpra-
cy legnickiego samorządu w  dziele odnowy 
miejskiej zieleni z administratorami zasobów 
mieszkaniowych, zarządcą dróg, placówkami 
oświatowymi, działkowcami, firmami i  in-
nymi podmiotami, a  zwłaszcza z  lokalnymi 
społecznościami, są niezwykle budujące i za-
chęcające. 

- Zielona inicjatywa gminy staje się coraz bar-
dziej wspólną sprawą legniczan – podkreśla 

prezydent Tadeusz Krzakowski. - Zaintereso-
wały się nią także inne samorządy, np. Szczecin, 
a wiele innych miast prosi o podzielenie się na-
szymi dobrymi praktykami.

Pamiętajmy, że wnioski o udział w programie należy składać do Urzędu 
Miasta, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, tel.76 72-12-336, fax 76 72-12-115 
do końca grudnia danego roku z przewidywaną realizacją na rok następny. 
Wszelkich dodatkowych informacji na temat udziału w programie udziela  
Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta, tel. 76 72-12-336.

Wsparcie wojewody 
dla legnickich dróg

EKOLOGIA

Ponad 6 tysięcy drzew i krzewów sadzimy wiosną w Legnicy w ramach prowadzonego od kilkunastu lat miejskiego 
projektu „Odnowy zieleni średniej i wysokiej”. Ratusz zawsze prowadzi go przy aktywnym współudziale 
mieszkańców. Koszt zakupu roślinności to około 35 tysięcy złotych. 

Wzbogacamy miejską zieleń
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Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

Najsłynniejsze są te na skwerze Orląt Lwow-
skich, w okolicach budynku legnickiej kurii. Ich 
kwiaty i zapach sprawiają, że miejsce staje się 
magiczne nie tylko w dzień, ale również nocą. 
Zdjęcia tych magnolii niemal zasypały media 
społecznościowe. Niewiele mniej popularne są 
kwitnące krzewy na terenie mini-zoo w parku 

Miejskim czy magnolie znajdujące się obok Ryn-
ku przy pomniku Jana Pawła II.
W naszym mieście znajdziemy jeszcze wiele in-
nych miejsc, w których kwitną magnolie. Co 
roku wiele ich także dosadzamy. Ostatnio przy-
było m.in. pięć magnolii loeberi „Wildcat” na pla-
cu Powstańców Wielkopolskich. Zastąpiły one 
chore jabłonie. Pojawiła się też piękna magnolia 
Susan w parku Miejskim.
Oprócz tych kwitnących wspaniałości sadzone 
są również bardzo ciekawe drzewa, jak korko-
wiec amurski, paulownia puszysta, miłorząb 
dwuklapowy, grusza drobnolistna, dąb szypuł-
kowy czy świdośliwa gładka. Wkrótce przyjdzie 
pora na kwitnące klomby, rabaty i dywany. 
Zachęcamy mieszkańców i turystów do spa-
cerów, robienia zdjęć i wrzucania ich na portale 
społecznościowe: Facebook, Instagram czy Twit-
ter z hasztagiem #legnica. Na bieżąco będziemy 
śledzić Wasze zdjęcia, a najlepsze z nich - nagra-
dzać miejskimi gadżetami.

Witaj wiosno, witajcie magnolie!
Wiosna w Legnicy już się rozgościła. Widać to szczególnie po naszych magnoliach, 
które rozkwitły i prezentują się w swojej pełnej krasie. Dostrzegli to także nasi fani na 
oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, którzy są tym wybuchem kwiatów 
zachwyceni i chętnie się z nimi fotografują.

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZEZDJĘCIE MIESIĄCA

Odwiedzajcie też nasze oficjalne kanały: facebook.com/MiastoLegnica, instagram.
com/miasto_legnica, twitter.com/MiastoLegnica, gdzie stale prezentujemy zdjęcia 
z naszego miasta i informujemy o wszystkich ważnych dla mieszkańców sprawach.
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A inne? – Niektóre z tych uroczystości były, po-
wiedzmy, niestandardowe – mówi. – Któregoś 
razu w  ceremonii uczestniczył piesek ubrany 
w  piękny frak. Pani kierownik zaniemówiła 
z  wrażenia, gdy zobaczyła takiego gościa. Ale 
ten sympatyczny zwierzak był pupilem pan-
ny młodej, której zależało, by też uczestniczył 
w tym ważnym wydarzeniu. – Też miałam pie-
ska, którego traktowaliśmy jak członka rodziny. 
– Więc dlaczego nie – uśmiecha się.
Innym razem wszyscy weselnicy przyszli kolo-
rowo ubrani. Zdjęcia robił fotograf z płetwami 
na nogach. – Tylko ja i państwo młodzi byliśmy 
ubrani służbowo – wspomina. – Takie właśnie 
śluby zapadają w pamięć. 
Także te, udzielane na oddziale opieki paliatyw-
nej, gdy wiadomo, że jeden z małżonków nieba-
wem odejdzie z tego świata. To przykre i trau-
matyczne przeżycie dla wszystkich. 
Swoją karierę zawodową zaczynała jako zastęp-
ca kierownika USC w grudniu 1980 r. Po trzech 
latach została szefem. Urząd wówczas mieścił 
się na trzecim piętrze ratusza. Potem była prze-
prowadzka na parter, a  później do Akademii 
Rycerskiej. I właśnie tutaj pani kierownik zakoń-
czyła swoją karierę. 
Wiele się zmieniło przez ten czas. Jak choćby to, 
że śluby cywilne nie są już obowiązkowe. Sa-
kramentalne „tak” można wypowiedzieć poza 

USC, np. na łonie natury. Ale nie wszędzie. Pani 
kierownik zawsze podkreśla, że nie w  knajpie 
między posiłkami, wśród stołów zastawionych 
talerzami i butelkami. Zmieniały się też zwycza-
je młodych. Dziś wiele młodych par, mówiąc 
w przenośni, zawarłoby związek przez telefon. 
Bo ma być szybko, szkoda czasu na długie cere-
monie. Jak w wirtualnym świecie. 

Czy da się wyczuć, że pary są sobie obojętne 
albo, że bardzo się kochają? – Tak. Wielka mi-
łość emanuje. To widać po drobnych gestach, 
nie dla publiczności. Ale też niestety widać, że 
niektórzy przyszli do urzędu, by się zarejestro-
wać. Przysięgają jakby z łaski. 
Jeszcze jedna statystyka. W roku 1983 pani Elż-
bieta udzieliła 454 ślubów. Ale też z przykrością 
odnotowała 118 rozwodów. – Niestety to ta 
przykra strona zawodu – dodaje. 
Pani kierownik wyliczyła, że sprawy związane 
ze ślubami to było jakieś 30 procent jej pracy. 
Reszta to sprawy związane ze śmiercią, narodzi-
nami, zmianami nazwiska, sprostowaniami akt, 
sprawdzaniem dokumentów i innymi. 
Jaka to była praca? – Bardzo ciekawa. Poświęci-
łam jej kawał życia. Może trochę kosztem rodzi-
ny? Czasami między jednym ślubem a drugim 
biegłam do domu karmić dzieci. Udzielałam 
ich w wigilię, w sylwestra. Ale miałam zawsze 
wsparcie i pomoc rodziny. 

LUDZIE

ŻYCIE PEŁNE ŚLUBÓW

Nowym kierownikiem USC mianowany 
został przez prezydenta Albert 
Kozakowski, dotychczasowy zastępca. 
- Jako kierownik rozpocząłem pracę 
nietypowo, bo w sobotę – mówi. – 
W tym dniu udzielałem ślubów.
Ma 42 lata. W Urzędzie Stanu 
Cywilnego pracuje od 2015 r., 
wygrywając konkurs na zastępcę 
kierownika. Jego prywatną 
pasją są motocykle. Widać to na 
zdjęciu z września 2016 roku, gdy 
w Krotoszycach udzielał ślubu parze 
motocyklistów.

Elżbieta Łukaszewicz, 
kierownik legnickiego 
Urzędu Stanu Cywilnego 
przeszła na emeryturę. 
Przez 37 lat pracy 
udzieliła 15 tys. ślubów. 
Ten pierwszy pamięta, jak 
przez mgłę. Bałam się, 
czy nie spalę ceremonii, 
czy nie opuszczę obrączek 
– wspomina. – Ale jakoś 
poszło. 
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JAN PAWEŁ II W LEGNICY

Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy, 2 czerwca 1997 roku, należy do najbardziej      pamiętnych  wydarzeń w historii naszego miasta. Od tamtej chwili wkrótce upłynie 20 lat.

Papieska msza na legnickim lotnisku zgromadzi-
ła ponad 400 tysięcy legniczan i  pielgrzymów. 
Ojciec Święty koronował wówczas wizerunek 
Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa. Wygłosił też 
pamiętną homilię poświęconą godności pracy 
i  świata ludzi pracujących. Padły mądre słowa 
o  potrzebie solidarności, o  zbiorowej odpowie-
dzialności za poprawę bytu najuboższych i bez-
robotnych. Papież przejechał ulicami miasta, 
witany przez tysiące mieszkańców, nawiedził 
młodą wówczas jeszcze Legnicką Katedrę. 

W rok po pielgrzymce, 17 czerwca 1998 roku 
Ojciec Święty otrzymał w Watykanie akt nada-
nia Mu przez Radę Miejską tytułu Honorowego 
Obywatela Legnicy.

Pielgrzymkę Jana Pawła II przygotowywało 
i  zabezpieczało ponad 8 tysięcy osób. Zaanga-
żowane były wszystkie miejskie służby i  rzesze 
wolontariuszy. 

Jadwiga Zienkiewicz, 
ówczesna 
dyrektor wydziału 
infrastruktury UM, 
główny koordynator 
z ramienia prezydenta 
przygotowań do wizyty: 

- Przygotowania trwały cały rok. Przez ostat-
nie sześć miesięcy już wyłącznie zajmowałam 
się właśnie nimi. Z zastępcą prezydenta Sta-
nisławem Kotem odwiedzaliśmy miasta, któ-
re wcześniej były gospodarzami papieskich 
pielgrzymek, np. Koszyce na Słowacji, czerpiąc 
bardzo wiele z ich doświadczeń. Powstały ści-
śle współpracujące ze sobą zespoły do spraw 
konkretnych zadań, np. opieki medycznej, 
bezpieczeństwa, infrastruktury drogowej, or-
ganizacji ruchu i transportu publicznego, par-
kingów, tras dojazdów, dojść dla pielgrzymów 
i dróg ewakuacji, estetyki miasta, komunikacji 
społecznej i promocji. Bardzo blisko współ-
pracowaliśmy ze stroną kościelną i służbami 
państwowymi. Wszystkie te działania przy-
niosły doskonałe efekty, przyniosły sukces. 
Nigdy w powojennej historii miasta nie było 
wydarzenia na tak ogromną skalę logistyczną 
i społeczną. Nie było tak masowego zaanga-
żowania. 

Pamiętamy,
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Dorota Purgal,
ówczesna dyrektor 
Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Legnicy: 

- Byłam odpowiedzial-
na za zabezpieczenie medyczne i punkty pie-
lęgniarskie na trasie przejazdu Jana Pawła II 
przez miasto. Wszystko było gotowe od wcze-
snych godzin porannych – stoliki, namioty, 
punkty pomocy na przystankach. Bardzo czę-
sto korzystali z nich pielgrzymi. Były ich tłu-
my, a dzień był bardzo upalny. Właśnie będąc 
w jednym z tych punktów, zobaczyłam Papieża 
z bardzo bliska. 

Zaproszenie do Legnicy z rąk ówczesnego Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Krza-
kowskiego i  Prezydenta Ryszarda Badonia Jan 
Paweł II przyjął w Watykanie w roku 1995. Le-
gniccy samorządowcy pisali w nim m.in.: „Żywi-
my nadzieję, że będzie nam dane powitać Waszą 
Świątobliwość na gościnnej Ziemi Legnickiej. 
Wizyta Ojca Świętego będzie miała szczególne 
znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i władz 
miasta Legnicy i  będzie wielkim wydarzeniem 
o znaczeniu historycznym.”

Exegi monumentum aere perennius – ta Hora-
cjańska myśl w pełni oddaje nasze pojmowanie 
wyjątkowości dzieł życia Świętego już dziś Jana 
Pawła II, który pozostawił katolikom, ludziom 
wszystkich wyznań i kultur, zagubionym pośród 
niepewności wyboru właściwej drogi i zagrożeń 
współczesności - trwalszy od spiżu fundament 
cywilizacji miłości.

JAN PAWEŁ II W LEGNICY

wspominamy
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Legnicy, 2 czerwca 1997 roku, należy do najbardziej      pamiętnych  wydarzeń w historii naszego miasta. Od tamtej chwili wkrótce upłynie 20 lat.

Papieska 
pielgrzymka 
oczami legniczan

Zbliżająca się 20 rocznica wizyty 
papieskiej zostanie w tym roku 
upamiętniona wystawą plenerową 
„Jan Paweł II w Legnicy - utrwalone 
w obrazie”. Zwracamy się z apelem 
do legniczan, którzy w swych 
zbiorach posiadają archiwalne 
zdjęcia z wizyty papieskiej, 
o ich udostępnianie na potrzeby 
projektowanej przez Urząd Miasta 
pamiątkowej wystawy, która stanie 
na legnickim Rynku w rocznicę 
wizyty Ojca Świętego. 
Zdjęcia z tego niezwykłego 
dnia, dokumentujące nie tylko 
wizytę, ale i jej okoliczności, 
można przynosić do Muzeum 
Miedzi w dniach 8-12 maja 
br. (poniedziałek – piątek). 
Najciekawsze z nich wzbogacą 
kolekcję Muzeum. Fotografi e 
można również przesyłać drogą 
elektroniczną na adres: 
promocja@legnica.eu.
Z kolei Legnicka Biblioteka 
Publiczna do 21 maja czeka na 
spisane wspomnienia, związane 
z wizytą papieską. Akcja zbierania 
pisemnych relacji zatytułowana 
„Jan Paweł II w Legnicy - utrwalone 
w słowie” jest dopełnieniem 
zbiórki fotografi cznej. 
Autorzy najciekawszych zdjęć 
i tekstów zostaną uhonorowani 
pamiątkowymi upominkami 
2 czerwca br. podczas wernisażu 
wystawy plenerowej oraz wystawy 
dokumentów i pamiątek, jaka 
prezentowana będzie w siedzibie 
Legnickiej Biblioteki Publicznej. 

-  Powstały dwa bliźniacze klucze 
o symbolice herbu Legnicy 
i atrybutów św. Piotra - 
przypomina prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - Jeden trafi ł do rąk 
Jana Pawła II w Watykanie, drugi 
do dziś pozostaje w mieście.
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KULTURA

Rodzina Waltera Bayera, przedwojennego legnickiego artysty, podarowała miastu, do zbiorów Muzeum Miedzi, cenną kolekcję 
jego obrazów. Trzej wnukowie malarza o swojej decyzji poinformowali (31 marca) prezydenta Legnicy. Rodzinna darowizna 
zawiera 53 obrazy olejne, akwarele, rysunki i grafiki, a także książki ilustrowane przez Bayera. 

DZIEŁA LEGNICZANINA 
WRÓCIŁY DO DOMU
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KULTURA

O brazy były rozproszone po 
całym świecie, w Niemczech, 
Anglii, Stanach Zjednoczo-
nych i  Afryce Południowej 
– mówił wzruszony wnuk 
artysty, Ulf Hinke. – Dla nas 

mają ogromną wartość sentymentalną. Ale po-
stanowiliśmy zgromadzić je w  jednym miejscu, 
bo chcemy, żeby Legnica była ich domem, nową 
ojczyzną. W 1945 roku dziadek opuścił Legnicę, 
a jego dzieła wróciły tu po ponad 70 latach, już 
na zawsze. 
- To wspaniały gest otwartości - powiedział pre-
zydent Tadeusz Krzakowski. Wraz z legniczana-
mi jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni. Ten gest 
wspiera i rozwija dobre relacje przyjaźni między 
Polakami i  Niemcami. Nie waham się powie-
dzieć, że dziś uczestniczymy w  historycznym 
wydarzeniu. 
Dyrektor Muzeum Miedzi, Andrzej Niedzielenko: 
- Dar jest cenny i bezprecedensowy. Stanowi bar-
dzo hojne wzbogacenie naszych zbiorów.
Obecnie w  zbiorach Muzeum Miedzi jest już 
w sumie 86 prac Bayera, a kurator wystawy, Gra-
żyna Humeńczuk, przygotowuje specjalny, dwu-
języczny katalog jego dorobku. 

Państwo Ulf Hinke wraz z  żoną Gudrun, Jörg 
Hinke z żoną Elisabeth, Klaus Hinke z żoną Bar-
barą Schwörer-Willis przybyli do Legnicy z  kil-
kudniową wizytą, by wziąć udział w uroczystym 
przekazaniu dzieł i  otwarciu wystawy „Walter 
Bayer (1883-1946). Życie i  twórczość”. Jest to 
pierwsza, po 1945 roku, prezentacja twórczości 
artysty w jego rodzinnym mieście. 
Wystawa będzie czynna w salach Muzeum Mie-
dzi w Akademii Rycerskiej do połowy październi-
ka. Trzeba ją obejrzeć koniecznie.

Walter Bayer, nauczyciel rysun-
ków, malarz i ilustrator. Urodził się 
w Legnicy, tutaj także przez więk-
szą część życia mieszkał, pracował 
i tworzył. Zgodnie z rodzinną tradycją, 
najpierw ukończył seminarium 
nauczycielskie, później studiował we 
Wrocławiu, Düsseldorfi e i Berlinie, 
gdzie złożył w 1908 r. egzamin upraw-
niający do nauczania rysunków. 
Od 1919 r. uczył w gimnazjum, 
później w liceum (Oberrealschule) 
w Legnicy. Jego wychowankami byli 
m.in. Hubertus Breitkopf, Eduard 
Frey i przede wszystkim Hans Jatzlau. 
W latach trzydziestych pełnił funkcję 
sekretarza stowarzyszenia Liegnitzer 
Kunstverein. 
W swojej twórczości chętnie sięgał po 
tematy baśniowe, sceny rodzajowe 
umieszczał w realiach epoki bieder-
maieru, podejmował tematy historycz-
ne takie, jak bitwa pod Legnicą z 1241 
roku, utrwalał urodę współczesnej 
sobie Legnicy. Pracował jako ilustra-
tor książek, wydawnictw muzycznych 
i druków reklamowych. Projektował 
plakaty oraz karty pocztowe. Rysun-
ki i karykatury zamieszczał także 
w lokalnej prasie. Zmarł w lipcu 1946 
r. w Würzburgu. Jego grób znajduje się 
w Hohenfeld Kitzingen.
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- Zespół założyłam, mając zaled-
wie 14 lat. Tańczyliśmy wówczas 
na podwórku, pod balkonami. 
Jako nastolatka byłam niespo-
kojnym duchem z szalonymi po-
mysłami. Pewnego dnia zebrałam 
grupkę dzieci młodszych od siebie 
i zaczęłam robić układy taneczne 
przy muzyce puszczanej z  ma-
gnetofonu na baterie. I tak to się 
zaczęło – wspomina pani Monika.
Pierwsze stroje dla dzieci szyła 
jej mama, wykorzystując do tego 
niepotrzebne zasłony i  firanki. 
Następnie także Monika zaczę-
ła je szyć. Mimo, że sama była 
dzieckiem, potrafiła już zorgani-
zować inne dzieci, sprzęt, stroje 
i  występy. Na początku Złote 
Dzieci liczyły 8 osób. W  miarę, 
jak zespół zaczynał być rozpo-
znawalny w Legnicy, liczba dzieci 
zwiększała się. Obecnie jest to 
już wielkie przedsięwzięcie arty-
styczne - sześć grup skupiających 
prawie 150 osób, w wieku od 5 
do 22 lat. Najstarsze dziewczę-
ta tworzą grupę Spectro. Złote 

Dzieci działają przy Spółdziel-
czym Domu Kultury Kopernik. 

–  Zawsze powtarzam, że mam 
w życiu wielkie szczęście, po-
nieważ robię zawodowo to, co 
kocham. Moja praca, to moja 
pasja – mówi pani Monika. 

Zespół Złote dzieci jest zdobywcą 
wielu nagród, m.in.: ośmiu Złotych 

Jodeł oraz Grand Prix na Festiwalu 
w Kielcach, trzech Złotych Aplau-

zów na Międzynarodowym Festi-
walu w Koninie czy też pierwszego 
miejsca na Festiwalu Magia Italiana 
we Włoszech.

LUDZIE

Mama legnickich złotek

W Komendzie Miejskiej Państwo-
wej Straży Pożarnej odbyła się  
(7 kwietnia) niezwykła uroczy-
stość. Obchodzono jubileusz 
95-lecia urodzin starszego ognio-
mistrza, pana Mariana Molędy. 
Obecni byli m.in. komendant 
wojewódzki PSP Adam Koniecz-
ny, prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski i starosta powiatu 
legnickiego Janina Mazur. 

Dostojny jubilat urodził się w Mie-
chowie w  1922 r. Gdy miał 17 
lat, wybuchła II wojna świato-
wa. Działał w  ruchu oporu, jako 
łącznik w  oddziałach Batalionów 
Chłopskich. W  kwietniu 1942 
r. wywieziono go do Niemiec na 
przymusowe roboty. Po wkrocze-
niu wojsk alianckich zaciągnął się 
do piechoty amerykańskiej i został 

ciężko ranny. Później organizował 
samopomoc w  obozie dla osób 
wywiezionych do Niemiec w czasie 
wojny.
Do swojego rodzinnego miasta 
wrócił w  lutym 1946 r., a  potem 
wyjechał na Ziemie Odzyskane. 

Osiadł w  Legnicy, na Zakaczawiu, 
gdzie mieszka do dzisiaj.
Przez 11 lat pracował jako maszy-
nista, a  w  1957 r. rozpoczął służ-
bę w  zawodowej kolejowej straży 
pożarnej na legnickim węźle PKP. 
Przez 10 lat był jej komendantem, 

aż do likwidacji jednostki w  1967 
r. Potem organizował kolejową 
zawodową straż w  Miłkowicach, 
gdzie również dowodził strażakami 
w latach 1979–81. Przez wiele lat 
działał w  Związku OSP i  był na-
czelnikiem kolejowej ochotniczej 
straży pożarnej. 
W 1981 r. przeszedł na zasłużoną 
emeryturę po prawie 40 latach pra-
cy zawodowej, głównie w  pożar-
nictwie. Za wzorową służbę i dzia-
łalność społeczną uhonorowany 
został m.in. Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
- Ofiarny i oddany służbie. Wzoro-
wy podoficer pożarnictwa, wycho-
wawca wielu roczników strażaków, 
ceniony dowódca i  kolega. Cieszy 
się wielkim szacunkiem i uznaniem 
w strażackim środowisku – mówili 
o panu Marianie gospodarze i go-
ście uroczystości. 

NESTOR naszych strażaków

Każdy w Legnicy wie, kim są Złote Dzieci. Obecnie to licząca ponad 150 osób legnicka formacja taneczna, która co roku zdobywa nagrody 
na największych festiwalach tanecznych dla dzieci. Ich opiekunem artystycznym już od 27 lat jest Monika Kuligowska.
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AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

OŚWIATA, INWESTYCJE  
I LAUREACI WYRÓŻNIEŃ

Na sesji Rady Miejskiej (27 marca) zakończyła się procedura uchwalania dokumentów dostosowujących sieć legnickich szkół do nowego 
ustroju oświatowego. Nowa organizacja legnickiego szkolnictwa, bez gimnazjów, z ośmioklasowymi szkołami podstawowymi i innymi 
zmianami strukturalnymi była głównym wątkiem sesji.

Zmiany wejdą w życie od roku 
szkolnego 2017/2018. W Le-
gnicy funkcjonować będzie  
14 szkół podstawowych, w tym 
jedna z językiem ukraińskim 
oraz po jednej: w Zespole Szkół 
Integracyjnych, Zespole Szkół 
Muzycznych i Zespole Placó-
wek Specjalnych. Szkolnictwo 
ponadpodstawowe składać się 
będzie z: sześciu samodzielnych 
liceów ogólnokształcących 
i dwóch w ramach zespołów 
szkół oraz trzech dla dorosłych 
słuchaczy, z sześciu techników 
oraz siedmiu zawodowych bran-
żowych szkół I stopnia, w tym 
dwóch specjalnych. 

Radni przyjęli ponadto zapropono-
wane przez prezydenta Tadeusza 

Krzakowskiego zmiany w  Wielo-
letniej Prognozie Finansowej oraz 
w  tegorocznym budżecie. Nakłady 
na inwestycje wzrosną o prawie 3,3 
mln zł do poziomu niemal 70 mln 
zł, najwyższego od szeregu lat. 
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 
otrzyma dodatkową kwotę 81 tys. 
zł na dokumentację moderniza-
cji wnętrza podwórzowego przy 
żłobku nr 3 przy ul. Anielewicza 
z odpowiednim, bezpiecznym wjaz-
dem od ulicy Chojnowskiej wraz 

z parkingiem i chodnikiem, a także 
renowację budynków przy ul. H. Po-
bożnego i  przebudowę dachu przy 
Kartuskiej 14. 
600 tysięcy będzie wkładem pie-
niężnym do Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego TBS Kamienna 
Góra, którego miasto jest głównym 
udziałowcem, przeznaczonym na 
budowę nowego bloku mieszkal-
nego z zespołem garaży przy ul. K. 
Makuszyńskiego. 
Na przebudowę i  przystosowanie 
obiektu szkolnego przy ul. Mazo-
wieckiej 3 do potrzeb Zespołu Pla-
cówek Specjalnych przeznacza się 
1,2 mln zł. W tym samym obiekcie 
powstanie też monitoring za ponad 
11 tys. zł. 
Program zwalczania niskiej emisji 
spalin, poprzez gminne dofinan-

sowanie dla mieszkańców unowo-
cześniających systemy ogrzewania, 
zasilony będzie w tym roku kwotą 
pół miliona zł i  wzrośnie do 800 
tysięcy. Alejki Cmentarza Komu-
nalnego przy ul. Wrocławskiej będą 
przebudowane za sumę zwiększoną 
o 220 tysięcy. Kwota na zakup ko-
szy na odpady powiększy się o 400 
tysięcy. Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej otrzyma dodat-
kowe 50 tysięcy na zakup urządzeń 
i sprzętu informatycznego do nowo-

powstałej serwerowni. Szpital Wo-
jewódzki może liczyć na 35 tysięcy 
potrzebne na zakup kardiomonitora 
transportowego. Pogotowie Ratun-
kowe otrzyma dofinansowanie 60 
tys. zł, by kupić przenośne urządze-
nie do mechanicznej kompresji klat-
ki piersiowej. 
Jednomyślnie rada przyjęła uchwa-
łę o udzieleniu dotacji z budżetu na 
prace konserwatorskie, restaura-
torskie i  budowlane w  obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków. 
Kwotę 100 tys. zł przyznano Ce-
chowi Rzemiosł Różnych na prze-
prowadzenie remontu unikatowej 
elewacji kamienicy Rynek 9. Sta-
nowi to 40 proc. wartości koniecz-
nych do przeprowadzenia prac. Dla 

Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. 
Jacka (ul. Nadbrzeżna 3) na prze-
prowadzenie remontu więźby da-
chowej i wymianę pokrycia dachu 
przeznacza się również 100 tys. zł, 
co stanowi 64 proc. kosztów tej in-
westycji. 
Tegoroczną Nagrodę Miasta Le-
gnicy w wysokości 10 tys. zł rada 
przyznała Stowarzyszeniu na Rzecz 
Dzieci i  Osób z  Upośledzeniem 
Umysłowym i  Ruchowym „Per-
sona”. Odznakami Zasłużony dla 
Legnicy wyróżnieni zostali: Violetta 
Czaja-Kiszka, Katarzyna Dworak-
-Wolak, Maria Jurkiewicz, Wanda 
Puchała, Alina Tarnawska i Towa-
rzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział 
Miejski w Legnicy. 
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Legnicki projekt wsparcia dla wielodzietnych ro-
dzin, związany z ogólnopolską Kartą Dużej Ro-
dziny, staje się coraz bardziej popularny wśród 
mieszkańców naszego miasta. Każdego miesią-
ca do korzystania z miejskiego programu przy-
stępuje ok. 50 członków dużych rodzin. Do tej 
pory z różnego rodzaju ulg i zwolnień skorzysta-
ło 1.018 rodzin wielodzietnych, którym wydano 
prawie 5.100 Kart Dużej Rodziny, potwierdza-
jących uprawnienia. To zainteresowanie rośnie.
W okresie obowiązywania lokalnego programu 
wsparcia dla dużych rodzin z  różnego rodzaju 
preferencji udzielanych przez podległe Urzędowi 
Miasta jednostki w  każdym miesiącu korzysta 
około 3.400 osób. Łączna wartość udzielonych 
im przez miejskie placówki i  instytucje ulg wy-
niosła już ponad 500 tys. zł. 
Do grona jednostek i instytucji gminnych, które 
świadczą dla posiadaczy kart usługi na warun-
kach preferencyjnych, czyli z ulgami, dołączyły 
kolejne podmioty prywatne, niepowiązane z sa-
morządem. Łącznie jest ich już 35. 

Preferencyjne ulgi i zniżki udzielane w Legnicy 
przez podmioty samorządowe:

1.  Wszystkie publiczne przedszkola - zniżki 
w wysokości 50 proc. obowiązującej stawki 
w opłacie za pobyt i opiekę nad dzieckiem.

2.  Wszystkie publiczne żłobki - zniżki w wyso-
kości 50 proc. obowiązującej stawki w opła-
cie za pobyt i opiekę nad dzieckiem.

3.  Ośrodek Sportu i Rekreacji - zniżka w wyso-
kości 50 proc. obowiązującej stawki za bilet 
wstępu na: kąpielisko, baseny odkryte i korty 
tenisowe i lodowisko.

4.  Basen „Bąbelek” przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących nr 3 - zniżka w wysokości 50 
proc. obowiązującej stawki za bilet wstępu.

5.  Basen „Delfinek” przy Szkole Podstawowej 
nr 7 - zniżka w wysokości 50 proc. obowią-
zującej stawki za bilet wstępu.

6.  Legnickie Centrum Kultury: 30 proc. zniżki 
za wstęp na koncerty i inne wydarzenia bile-
towane, 20 proc. zniżki na wszystkie płatne 
zajęcia prowadzone przez LCK.

7.  Galeria Sztuki - bezpłatny dostęp do 
wszystkich organizowanych przedsięwzięć 
artystycznych i edukacyjnych.

8.  Muzeum Miedzi - bezpłatne codzienne 
zwiedzanie wystaw.

9.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe: 20 proc. 
zniżki za pierwsze trzy noclegi, bezpłatne 
noclegi dla dzieci poniżej 7 lat.

10.  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cyjne: zakup za 30 zł biletu okresowego 
30-dniowego na wszystkie linie, upraw-
niającego do przejazdów we wszystkie dni 

miesiąca, zakup za 1 zł biletu jednorazo-
wego.

Co oferują prywatni partnerzy programu 
Legnica przyjazna rodzinie?

1.  Przedszkole Niepubliczne „Tęczowy Zakątek” 
(Legnica, ul. Witkiewicza 4) - 20 proc. zniżki 
w opłacie czesnego, 25 proc. zniżki w przy-
padku uczęszczania do przedszkola rodzeń-
stwa; czynne od poniedziałku do piątku 
w godz. 6.00-17.00.

2.  Przedszkole Niepubliczne „Jedynka” (Legni-
ca, ul. Złotoryjska 54/56) - 20 proc. zniżki 
za pobyt dziecka w przedszkolu; czynne od 
poniedziałku do piątku w godz. 6.00-17.00. 

3.  Przychodnia Weterynaryjna Jerzy Legień 
(Legnica, ul. Wrocławska 172 B) - 10 proc. 
zniżki na wszystkie świadczone usługi; 
w dniach: poniedziałek – piątek 9.00-19.00, 
sobota 9.00-13.00, niedziela 9.00-11.00. 

4.  Akademickie Liceum Ogólnokształcące 
(Legnica, ul. Sejmowa 5c) - 20 proc. zniżki 
w opłacie czesnego na każde dziecko uczęsz-
czające do liceum; poniedziałek – piątek 
w godz. 7.00-16.00. 

MIASTO DO ŻYCIA

LEGNICKI PRZEWODNIK    DLA DUŻYCH  
 RODZINDo 35 powiększyło się grono prywatnych firm – partnerów programu „Legnica przyjazna rodzinie”, który nasze miasto prowadzi  
już od prawie dwóch lat. W projekcie uczestniczy też 10 placówek i instytucji gminnych. 

Mieszkające w Legnicy wielodzietne rodziny mają tani dostęp   do wielu usług. ZNIŻKA MOŻE SIĘGNĄĆ NAWET 100 PROCENT

-  Bardzo szybko i skutecznie powiększamy 
rodzinę firm przyjaznych rodzinie – mówi 
prezydent Tadeusz Krzakowski. – To pięk-
ne, że na nasz apel pojawiają się coraz 
nowi partnerzy, którzy wielodzietnym ro-
dzinom oferują wysokie zniżki na bardzo 
wiele usług, mających wpływ na poziom 
ich życia. Serdecznie zapraszam kolejne 
firmy do udziału w programie, dzięki któ-
remu Legnica staje się miastem coraz lep-
szym do życia – zachęca prezydent.
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MIASTO DO ŻYCIA

LEGNICKI PRZEWODNIK    DLA DUŻYCH 
 RODZIN

Mieszkające w Legnicy wielodzietne rodziny mają tani dostęp   do wielu usług. ZNIŻKA MOŻE SIĘGNĄĆ NAWET 100 PROCENT

5.  Proorto Ortodoncja i Stomatologia Estetycz-
na, Jolanta Kardasz-Pawlik (Legnica, ul. Zło-
toryjska 50/1A) - 10 proc. zniżki na zabiegi 
ogólnostomatologiczne, 15 proc. zniżki na 
aparaty ortodontyczne; poniedziałek – piątek, 
godz. 10.00-18.00.

6.  Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” 
(Legnica, ul. Plutona 13) - 20 proc. zniżki za 
pobyt dziecka w przedszkolu; poniedziałek – 
piątek, godz. 6.00-17.00. 

7.  Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Św. Rodziny (Legnica, ul. Słubicka 7) 
- 20 proc. zniżki w opłacie czesnego na każde 
dziecko uczęszczające do szkoły; poniedzia-
łek – piątek, godz. 7.00-18.00. 

8.  Przedszkole Niepubliczne „Miedziany Kra-
snalek” (Legnica, pl. Słowiański 1-4) 
- 25 proc. zniżki za pobyt dziecka w przed-
szkolu; poniedziałek – piątek, godz. 6.00-
18.00. 

9.  Caritas Diecezji Legnickiej 
(Legnica, ul. Okrzei 22) 
- 20 proc. zniżki w opłacie za kolonie dla 
dzieci, 20 proc. zniżki w opłacie za wczasy dla 
dorosłych; poniedziałek – piątek 9.00-14.00.
- Caritas Diecezji Legnickiej, Zakład Rehabili-

tacji Leczniczej (Legnica, ul. Poselska 14-16) 
- 10 proc. zniżki na zabiegi rehabilitacyjne; 
poniedziałek – piątek godz. 8.00-15.00. 

10.  Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci (Legnica, ul. Orła Białego 2) - 10 
proc. zniżki za kolonie i zimowiska krajowe 
dla dzieci, 10 proc. zniżki za odpłatne im-
prezy i wycieczki krajoznawcze organizowa-
ne przez TPD, zapewnienie pierwszeństwa 
w skierowaniu na korepetycje, udzielane 
przez wolontariuszy TPD; poniedziałek – 
piątek, godz. 8.00-16.00. 

11.  Centrum Edukacyjne Atut School (Legnica, 
ul. Oś Kartuska 2, ul. Piastowska 43) - 20 
proc. rabatu na grupowy kurs językowy; 
godz. 12.00-19.00. 

12.  Przedszkole Niepubliczne „Kredka” 
(Legnica, ul. Łukasińskiego 4) - 100 proc. 
zniżki w czesnym i za zajęcia dodatkowe; 
poniedziałek – piątek, godz. 6.00-17.00. 

13.  ITCentris, Adam Zientek (Legnica, ul. Ło-
wicka 5/2) - 10 proc. zniżki na usługi firmy; 
poniedziałek – piątek, godz. 8.00-16.00. 

14.  Koncept Spółka Jawna, Witold Malinka, 
Ireneusz Kozłowski (Legnica, ul. Droho-

bycka 2) - 15 proc. zniżki na usługi firmy; 
poniedziałek – piątek, godz. 8.00-17.00.

15.  „Optyk – Fotograf”, Dorota Nowakowska, 
Jerzy Nowakowski – 15 proc. zniżki na oku-
lary oraz usługi optyczne, 10 proc. zniżki na 
soczewki kontaktowe oraz usługi fotogra-
ficzne, wideofilmowanie i pozostałe usługi; 
- Legnica, ul. Gwiezdna 27: poniedziałek 
– piątek godz. 10.00-18.00, sobota godz. 
10.00-14.00;
- Legnica ul. Fabryczna 3, „Bi1”: poniedzia-
łek – sobota godz. 9.00-21.00; niedziela 
godz. 10.00-18.00;
- Legnica, ul. Oświęcimska 8: poniedziałek 
godz. 10.00-18.00, wtorek – piątek godz. 
9.00-17.00.

16.  „Hydroco” Łukasz Sękowski, Hotel Sękow-
ski (Legnica, ul. Gliwicka 15) 
- 10 proc. rabatu na kręgielnię i salę zabaw 
dla dzieci (poniedziałek – piątek, godz. 
16.00-22.00), 10 proc. rabatu w Restaura-
cji Hotelowej (poniedziałek – piątek, godz. 
13.00-22.00). 

17.  Firma Handlowa „Dona” Donata Szuszko 
(Legnica, ul. Rynek 18 – 19) - 5 proc. rabatu 
od rachunku; godz. 10.00-18.00

dalej  →  
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18.  Dr OKO Krzysztof Seniów - 15 proc. 
rabatu na okulary korekcyjne i akcesoria 
okularowe,10 proc. rabatu na soczewki 
kontaktowe; 
- Legnica, ul. Złotoryjska 14, ul. Chojnow-
ska 11 - poniedziałek – piątek, godz. 10.00-
18.00, sobota godz. 10.00-14.00; 

- Legnica, ul. Chojnowska 41, ul. Iwaszkie-
wicza 1 - poniedziałek – sobota godz. 9.00-
21.00, niedziela, godz. 10.00-20.00;  
- Legnica, ul. Wrocławska 155 – poniedzia-
łek 10.00-18.00, wtorek 11.00- 19.00, śro-
da 12.00-20.00, czwartek 10.00- 18.00, 
piątek 9.00-17.00. 

19.  Firma Handlowo – Usługowa „Fany” Iwona 
Rudnicka (Kunice, ul. Legnicka 8) - 10 proc. 
rabatu na wyroby z kamienia; poniedziałek 
– piątek, godz. 9.00-17.00. 

20.  Kawiarnia Ratuszowa, Anna Dyduk 
(Legnica. ul. Rynek 39) - 10 proc. rabatu na 
świadczone usługi za wyjątkiem produktów 
alkoholowych; godz. 12.00-24.00. 

21.  P.P.H.U. Legmat, Ryszard Kliszewski (Le-
gnica, ul. Jaworzyńska 4A) – 5 proc. rabatu 
na świadczone usługi; godz. 10.00-18.00. 

22.  Doradca Ubezpieczeniowy Przemysław 
Koch (Legnica, ul. Najświętszej Marii Panny 
18/3 lub tel. 602 236 457 w miejscu 
ustalonym przez klienta) - zniżki specjalne 
na ubezpieczenia nieruchomości, samocho-
dów i firm, darmowe ubezpieczenia NW 
dla dzieci do 25 roku życia; czas nienormo-
wany. 

23.  Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spół-
dzielczy Dom Kultury „Kopernik” (Legnica, 
ul. Koziorożca 9) godz. 8.00-20.00, Legnic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Klub Miesz-
kańców „Agatka” (Legnica, ul. Artyleryjska 
40 f) godz. 12.00-20.00 - dla uczestników 
zajęć stałych 50 proc. obowiązującej stawki 
odpłatności dla drugiego dziecka z rodzeń-
stwa i 25 proc. obowiązującej stawki dla 
trzeciego dziecka z rodzeństwa, całkowite 
zwolnienie z odpłatności za udział w zaję-
ciach każdego kolejnego dziecka powyżej 
trójki rodzeństwa.

24.  „DermLach” Prywatna Specjalistyczna 
Praktyka Lekarska, lek. med. Cezary 
Lachowski (Legnica, ul. Platanowa 17) – 20 
proc. zniżki na wszystkie usługi świadczone 
w ramach działalności gabinetu; poniedzia-
łek, środa, piątek godz. 17.00-18.00. 

25.  Apteka „ Arnika” Danuta Diduch (Legnica, 
ul. Jaworzyńska 5); poniedziałek-niedziela 
całodobowo; Apteka „Piastów” (Legnica, ul. 
Fabryczna 3, „Bi1”); poniedziałek – sobota 
godz. 8.00-21.00, niedziela 10.00-19.00; 
Apteka „Piastów” (Legnica. ul. Najświętszej 
Marii Panny 9) poniedziałek – sobota godz. 
9.30-21.00, niedziela 10.00-20.00; - 10 
proc. zniżki na leki oraz parafarmaceutyki 
sprzedawane w tych aptekach. 

26.  Przedszkole Niepubliczne „Chatka Skrzat-
ka” (Legnica, ul. Mickiewicza 31/1) - 20 
proc. zniżki w opłacie za pobyt dziecka, 25 
proc. zniżki w opłacie za pobyt dziecka na 
każde dziecko - w przypadku uczęszczania 
do przedszkola 2 dzieci; poniedziałek – pią-
tek godz. 6.00-20.00. 

27.  Park Rozrywki Play City (Legnica, Galeria 
Piastów, ul. Najświętszej Marii Panny 9) - 
20 proc. zniżki w opłacie za pobyt dziecka; 
poniedziałek – sobota godz. 9.30-21.00, 
niedziela 10.00-20.00. 

28.  Kancelaria Radcy Prawnego, Michał Zaręb-
ski (Legnica, ul. B. Bilsego 7/20) - 20 proc. 
zniżki na wszystkie usługi; poniedziałek – 
piątek godz. 8.00-16.00. 

29.  Mydlarnia Legnicka (Legnica, Galeria Pieka-
ry, ul. Paderewskiego 84, pasaż handlowy 
hipermarketu Carrefour ) - 10 proc. zniżki 
na zakupy kosmetyków, świec Yankee 
Candle, ręczników z haftem indywidualnym 
na zamówienie oraz pozostałego nieprzece-
nionego asortymentu mydlarni; poniedzia-
łek – sobota godz. 9.00-21.00, niedziela 
10.00-20.00. 

30.  Gabinet Weterynaryjny Sebastian Hudyka 
(Legnica, ul. Oś Kartuska 12/11) - 10 proc. 
zniżki na usługi weterynaryjne; pon.– pt 
godz. 14.00-18.00, sobota 16.00-17.00.

31.  Piekarnia „Anna” s.c., Anna Kazik i Wspól-
nicy (Legnica, ul. Drukarska 26) - 25 proc. 
zniżki na cały asortyment; poniedziałek – 
sobota godz. 5.00-18.00. 

32.  „Kraken” Adam Rybakiewicz (Legnica, ul. 
Kwiatkowskiego 3/1) - 10 proc. zniżki na 

zajęcia z instruktorem pływania; poniedzia-
łek – piątek godz. 8.00-20.00. 

33.  e- Prognoza Sp. z .o. o., Adam Romaniak 
(Legnica, pl. Wolności 4c, lok. 215); 50 
proc. rabatu w zakresie wszystkich usług 
dla osób fizycznych, 20 proc. rabatu w za-
kresie wszystkich usług dla osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą; 
poniedziałek – piątek, godz. 10.00-14.00.

34.  Kancelaria Doradcy Podatkowego, Maria 
Kubicka (Legnica, plac Wolności 4C, lok 
221) - 50 proc. rabatu w zakresie wszyst-
kich usług dla osób fizycznych, 20 proc. 
rabatu w zakresie wszystkich usług dla 
osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą; po wcześniejszym uzgodnie-
niu terminu. 

35.  Łukasz Katra Hippo PHU (Sklep inter-
netowy http://hippo-sklep.pl) - 10 proc. 
rabatu na zakupy w sklepie internetowym; 
całodobowo. 

Na stronie www.legnica.eu 
(w zakładce Legnica przyjazna 
rodzinie) i w BIP dostępne są 
druki wniosków dla partnerów 
prywatnych i niepublicznych 
oraz wzór porozumienia, jakie 
mogą oni zawrzeć z prezydentem 
Legnicy. Dostępne są również 
informacje o zakresie i warunkach 
świadczonych przez partnerów 
usług. 
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AKTUALNOŚCI

1
Tytuł projektu: „Modernizacja trasy 
2a w Legnicy celem poprawy jakości 
połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych – 
przebudowa ul. Jaworzyńskiej”

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 5 Transport; Działanie 
5.1 Drogowa dostępność transportowa; 
Poddziałanie 5.1.1 Drogowa dostępność 
transportowa – konkursy horyzontalne.

Wartość całkowita - 51 129 473,65 zł
Wkład Funduszy Europejskich -  29 856 
653,99 zł

Przedmiotem projektu jest przebudowa 
ul. Jaworzyńskiej – drogi powiatowej 
w ramach modernizacji Trasy 2a w Legnicy 
celem poprawy jakości bezpośrednich 
połączeń z węzłem autostrady A4, 
znajdującej się w sieci TEN-T, oraz 
pośrednio z węzłem drogi ekspresowej 
S3 projektowanej w ramach docelowej 
struktury sieci TEN-T.

Głównym celem projektu jest poprawa 
jakości połączeń ul. Jaworzyńskiej – 
drogi powiatowej z węzłem autostrady 
A4, znajdującej się w sieci TEN-T, oraz 
pośrednio z węzłem drogi ekspresowej S3 
projektowanej w ramach struktury sieci 
TEN-T, co przyczyni się do podniesienia 
spójności terytorialnej w regionie.

Celem bezpośrednim jest poprawa 
warunków drogowych na ul. Jaworzyńskiej 
i jakości połączenia między centrum Legnicy 
a Obwodnicą Zachodnią, prowadzącą 
obecnie drogą krajową nr 3.

Efekty projektu: Przebudowana zostanie 
ul. Jaworzyńska od skrzyżowania 
z ul. Muzealną, Skarbka i Gwarną do 
skrzyżowania z ul. Borsuczą wraz 
z przebudową istniejącej infrastruktury 
i dróg poprzecznych.
W pasie drogowym przebudowane 
będą: jezdnia, ciągi piesze, powstaną 
ciągi rowerowe, zatoki autobusowe 
i postojowe. Oświetlenie i kanalizacja 
deszczowa będą wymienione, a pasy 
zieleni zagospodarowane. Inwestycja 
przyczyni się do poprawy płynności ruchu 
i bezpieczeństwa drogowego.

2
Tytuł projektu: „Usprawnienie obsługi 
klienta, w tym budowa i udostępnienie 
e-usług w Gminie Legnicy”

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 2 Technologie 
informacyjno- komunikacyjne; Działanie 
2.1 E-usługi publiczne; Poddziałanie 2.1.1 – 
E-usługi publiczne - konkursy horyzontalne.

Wartość całkowita – 1 555 259,27 zł
Wkład Funduszy Europejskich 
- 703 808,14 zł

Przedmiotem projektu są inwestycje 
obejmujące obszary: 
- front-offi ce: budowa i wdrożenie roz-
wiązań informatycznych umożliwiających 
świadczenie 10 nowych e-usług na najwyż-
szym poziomie dojrzałości (4 - transakcja 
i 5 - personalizacja),
 - back-offi ce: budowa i wdrożenie rozwią-
zań informatycznych, integracja systemów 
dziedzinowych umożliwiająca automaty-
zację procesów i procedur, modernizacja 
i aktualizacja baz danych istotnych z punktu 
widzenia nowych e-usług, zakup niezbędnej 
infrastruktury technicznej oraz szkolenia 
administratorów i użytkowników (pracow-
ników Urzędu Miasta Legnicy, obsługują-
cych merytorycznie wdrażane systemy).

Głównym celem projektu jest zwiększenie 
ilości i podniesienie dojrzałości 
świadczonych przez Urząd Miasta 
Legnicy e-usług, a przez to zwiększenie 
ilości klientów korzystających z tej formy 
komunikacji z urzędem.

Celami szczegółowymi projektu są: zapew-
nienie użytkownikom szerokiego dostępu 
do e-usług publicznych, podniesienie ich 
jakości, obniżenie kosztów świadczenia tych 
usług, zwiększenie stopnia wykorzysty-
wania technologii informatycznych przez 
mieszkańców regionu, poprawa warunków 
rozpoczynania i prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie miasta, kreowanie 
społeczeństwa informacyjnego poprzez 
zwiększenie zakresu usług informatycznych 
i potencjalnych korzyści dla obywateli.

Efekty projektu: zwiększenie zakresu 
i dostępności usług świadczonych 
drogą elektroniczną w Gminie Legnicy, 
umożliwienie mieszkańcom monitorowania 
stanu ich rozliczeń z urzędem poprzez 
internet, zwiększenie szeroko pojętej 
efektywności pracy Urzędu Miasta (m.in. 
wsparcie procesów decyzyjnych, szybki 
wgląd do danych, przetwarzanie danych 
pod kątem rozmaitych kryteriów).

3
Tytuł projektu: „Wyposażenie pracowni 
do nauki przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych i informatycznych w liceach 
ogólnokształcących prowadzonych przez 
Miasto Legnicę”

Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa nr 7 Infrastruktura 
Edukacyjna; Działanie nr 7.2 Inwestycje 
w edukację ponadgimnazjalną, w tym 
zawodową; Poddziałanie nr 7.2.1 Inwestycje 
w edukację ponadgimnazjalną, w tym 
zawodową – OSI.

Wartość projektu – 849.147,04 zł
Wkład Funduszy Europejskich 
– 586.701,01 zł

Przedmiot projektu: zakup 
specjalistycznego sprzętu i pomocy 
dydaktycznych do wyposażenia 
16 pracowni przedmiotowych 
(matematycznej, fi zycznej, biologicznej, 
chemicznej, informatycznej) w czterech 
liceach ogólnokształcących w Legnicy.

Przedsięwzięciem zostaną objęte 
następujące szkoły: I Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, 
pl. Klasztorny 7, II Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Wyspiańskiego, ul. Zielona 
17, V Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Heweliusza, ul. Senatorska 32, Liceum 
Ogólnokształcące Integracyjne w Zespole 
Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich, 
ul. Wierzyńskiego 1.

Cele bezpośrednie projektu: podniesienie 
efektywności nauczania z przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych, poprawa 
warunków kształcenia oraz wzrost szans 
edukacyjnych uczniów legnickich szkół 
ponadgimnazjalnych ogólnokształcących, 
w tym uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Zakup nowoczesnego 
wyposażenia pracowni matematyczno-
przyrodniczych i cyfrowych ma służyć 
osiągnięciu tych celów.

Efekty projektu: 1400 uczniów z Gminy 
Legnicy (1070 uczniów szkół objętych 
projektem i 330 uczniów z innych szkół) 
skorzysta z wyposażonych pracowni 
podczas dodatkowych zajęć, warsztatów, 
konkursów oraz będzie miało możliwość 
pogłębienia swojej wiedzy z zakresu nauk 
przyrodniczych, matematyki i informatyki. 
Zakup wyposażenia do pracowni 
matematyczno-przyrodniczych 
i informatycznych planowane jest w II 
kwartale 2018 r.

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

Z Unią Europejską nam po drodze




