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Prezydent zaproponował sfinan-
sowanie nowych i dofinansowanie 
już prowadzonych projektów inwe-
stycyjnych. M.in. na przebudowę 
ul. Wrocławskiej od placu Sybiraka 
do Nadbrzeżnej wydatki wzrosną 
o 490 tys., a 480 tys. – na budowę 
drogi dojazdowej w sąsiedztwie 
Szkoły podstawowej nr 7. Z kolei 
na opracowanie planu funkcjonal-
no-użytkowego nowej inwestycji – 
budowy układu komunikacyjnego 
w rejonie ulic: Nasiennej, Hangaro-
wej i Myrka przeznacza się 100 tys. 
zł. Przebudowa ul. Leszczyńskiej z 
sygnalizacją świetlną skrzyżowania 
Leszczyńskiej i Prusa będzie kosz-
tować 1,3 mln zł. Poprawie bezpie-
czeństwa służyć będzie zwiększenie 
o 75 tys. zł wydatków na budowę 
miejskiego oświetlenia ulicznego.
W tym roku zrealizowane będzie 

nowe zadanie - budowa za 200 
tys. zł placu zabaw przy al. Zwycię-
stwa, gdzie systematycznie rozwija 
się osiedle TBS-owskie. Wartość 
zagospodarowania przestrzeni przy 
Szkole Podstawowej nr 1 na cele 
rekreacyjno-edukacyjne zwiększy 
się o 82 tys., natomiast termomo-
dernizacji Miejskiego Przedszkola nr 
13 – o 32 tys.
Znowelizowana została też uchwała 
o dotowaniu z miejskiego budżetu 
opieki nad dziećmi przebywającymi 
w żłobkach i klubach dziecięcych, 
prowadzonych przez podmioty 
niepubliczne. Dotacja żłobkowa 
wzrasta z 300 do 500 złotych mie-
sięcznie na dziecko, natomiast dla 
podopiecznych klubów dziecięcych 
rośnie ze 150 do 200 zł. Zmiana ma 
doprowadzić do zmniejszenia opłat 
pobieranych od rodziców, posyłają-

cych swe dzieci do placówek niepu-
blicznych. 
Warto przy tym przypomnieć, że 
miasto przeprowadza adaptację 

budynku dawnej filii Szkoły Podsta-
wowej nr 9 przy ul. Krzemienieckiej 
na kolejny żłobek i przedszkole pu-
bliczne. 

W  tym sezonie woda zasilająca 
główną fontannę w  parku Miej-
skim pochodzi ze studni głębino-
wej. Ponieważ zawiera związki 
żelaza, zabarwiona jest na ciemno-
żółty kolor. 
Przyczyną takiej sytuacji są liczne 
nieszczelności starej i  już wyeks-
ploatowanej betonowej misy fon-
tanny. W  bardzo szybkim tempie 
przepuszczała ona wodę do grun-

tu. Zapadła więc decyzja, aby - ze 
względów racjonalizacji zużycia 
i oszczędnościowych - dostarczaną 
do fontanny wodę z  wodociągów 
tymczasowo zastąpić tą pochodzą-
cą ze studni głębinowej. 
Obecnie opracowywany jest pro-
jekt rewitalizacji parku Miejskiego, 
zakładający w pierwszej kolejności, 
między innymi, przebudowę fon-
tann we francuskiej części parku. 

TYTUŁEM WSTĘPU

Na budowanej Gwiezdnej Arenie na osiedlu Kopernika zamontowana 
została już drewniana konstrukcja, która podtrzymuje dach. Nieba-
wem będą się tutaj odbywać imprezy plenerowe i występy dziecięcych 
i młodzieżowych zespołów.

Zakres robót obejmuje wykonanie między innymi: widowni, jej 
zadaszenia o powierzchni 340 m2, umocnionych skarp i nasy-
pów oraz trawników. Koszt tej inwestycji to blisko 495 tys. zł. 
Obiekt powstaje przy Spółdzielczym Domu Kultury Kopernik, 
w rejonie ul. Galaktycznej, Osi Kartuskiej, Górniczej i Koziorożca.
Przypomnijmy, że ta inwestycja z  powodu zbyt wysokich 
kosztów nie została zrealizowana w ramach ubiegłorocznego 
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego. W ogłoszonych dwóch 
przetargach padły kwoty ponad dwukrotnie wyższe, niż zakła-
da LBO – 200 tys. zł. Dlatego też prezydent Tadeusz Krzakow-
ski zdecydował o  finansowaniu Gwiezdnej Areny z  budżetu 
centralnego. 
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Fontanny w parku DO PRZEBUDOWY

Prezydent Tadeusz Krzakowski 
brał udział w  I  Międzynarodowym 
Forum Energetyka i  Środowisko 
w  Zakopanem oraz w  Kongresie 
Smart City – EKO ZAKOPANE 
2017 (26-27 czerwca). Odebrał 
tytuł Samorządu Przyjaznego Śro-
dowisku, przyznany przez Naro-
dową Radę Ekologiczną Urzędowi 
Miasta Legnicy za innowacyjne wdrożenie Systemu Zarządzania 

Ruchem i Transportem Publicznym. 
Tematem przewodnim forum było 
hasło „Wyłączamy niską emisję”. Te-
matyka konferencji dotyczyła m.in. 
ochrony środowiska i zrównoważo-
nego rozwoju przestrzeni miejskiej. 
Tadeusz Krzakowski był uczestni-
kiem panelu poświęconego zrów-
noważonemu transportowi. Przed-
stawił doświadczenia i rozwiązania, 
jakie są i będą wdrażane w Legnicy 
w walce z niską emisją, także z wy-
korzystaniem technologii ze sfery 
Smart City. 

EKOLOGICZNE WYRÓŻNIENIE 
DLA LEGNICY

PÓŁ MILIONA 
U LEGNICZAN
Zespół redakcyjny „Legnicy.eu” świętuje 
mały jubileusz. To już pięćdziesiąte wydanie 
lubianego przez legniczan miejskiego maga-
zynu. Ponad pięćdziesiąt miesięcy dokumen-
towania życia Legnicy i jej mieszkańców. 
„Legnica.eu” nieustannie się zmienia. Sta-
ramy się, aby był to miesięcznik, po który 
chętnie sięgają Czytelnicy w każdym wieku. 
Zawsze uwzględniamy Państwa sugestie, 

reagujemy, kiedy tego od nas oczekujecie. 
Przez te lata nie obyło się też bez małych 
wpadek :-). Redaktor naczelny, Arkadiusz 
Rodak, do dziś z uśmiechem wspomina, 
kiedy w jednym z tekstów chochlik dodał 
do kwoty inwestycji trzy zera i z milionów 
zrobiły się miliardy… Zdarzały się też inne – 
za wszystkie szczerze przepraszamy.
Dziękuję bardzo zespołowi, który pracuje 

nad „Legnicą.eu” - Małgorzacie Banaszkie-
wicz, Barbarze Sielickiej, Arkadiuszowi Ro-
dakowi, Zygmuntowi Mułkowi oraz naszym 
partnerom – Liegnitz.pl, Towarzystwu Przy-
jaciół Nauk i ekspertom, którzy publikują na 
łamach magazynu swoje teksty. Serdecznie 
dziękuję też legniczanom, którzy każdego 
dnia dostarczają nam ważnych i ciekawych 
tematów do publikacji. 

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

  GWIEZDNA ARENA  
  NA KOPERNIKU   

Więcej pieniędzy na INWESTYCJE I ŻŁOBKI
Rada Miejska przyjęła prezydenckie projekty zwiększenia w tym roku wydatków 
na inwestycje (o blisko milion zł) i opiekę nad najmłodszymi legniczanami. 
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LEGNICZANIE

Wszystkie legnickie dzieci w wieku przedszkolnym mają za-
pewnione miejsca w przedszkolach na rok 2017/2018. Jest 
to efektem prowadzonej od lat, konsekwentnej i skutecznej 
polityki oświatowej prezydenta Legnicy. 

Do placówek publicznych przyjęto 1950 malu-
chów. Do pięciu wybranych w  konkursie ofert 
przedszkoli niepublicznych skierowanych zostało 
114 dzieci. W lipcu w Legnicy pozostawały jeszcze 
73 wolne miejsca w  oddziałach przedszkolnych, 
działających w szkołach podstawowych nr 1, 2, 4, 
6, 10 i 19. 

Prawie 1200 absolwentów legnickich gimnazjów już 
zakwalifikowało się do publicznych szkół ponadgim-
nazjalnych. Zapominalscy i niezdecydowani mają 
czas do końca wakacji.
Dotychczasowe wyniki rekrutacji wskazują 
na rosnące zainteresowanie absolwentów 
kontynuowaniem nauki w szkołach zawo-
dowych. W ubiegłym roku po raz pierwszy 
więcej legnickich uczniów (o ok. 2 proc.) 
wybrało nie licea, lecz szkoły zawodowe. 
Obecnie różnica ta wynosi już ok. 10 proc. 
na korzyść kształcenia zawodowego. Tech-
nika i szkoły branżowe I stopnia wybrało 55 
proc. kandydatów, w liceach chce się uczyć 
45 proc. gimnazjalistów.

Szkolenie na kierowcę autobusu, z  wypeł-
nieniem wszystkich formalności, trwało 
około czterech miesięcy. Zakończyło się po-
zytywnie zdanym egzaminem na kategorię 
D oraz egzaminem kwalifikacyjnym dla kie-
rowców autobusów. 
- Naprawdę cieszę się z  naszych nowych 
koleżanek, chciałbym mieć więcej takich 
kierowców – mówi prezes MPK Zdzisław 
Bakinowski. – To jak powiew świeżości 
w  zdominowanym przez mężczyzn zawo-
dzie. A  przecież kobiety są doskonałymi 
kierowcami i najlepiej wiedzą, jak łagodzić 
obyczaje. Prezes dodał, że jest wdzięczny 
Powiatowemu Urzędowi Pracy za pomoc 
w  wyborze odpowiednich kandydatów 
i w szkoleniu aż 10 kierowców. 

- Samochody od zawsze były moją wielką 
pasją - zdradza pani Ewa, zapytana o powo-
dy wyboru takiego zawodu. - Lubię samo-
chody, zwłaszcza te duże. Teraz już wiem, że 
prowadzenie wielkiego autobusu to jest to, 
co naprawdę chcę i lubię robić.
Co na to pasażerowie? – Reakcje bywają 
różne. Najbardziej zdziwieni są mężczyźni – 
uśmiecha się pani Ewa. - Jeden pan zapytał, 
czy aby na pewno dowiozę go bezpiecznie 
na miejsce. Nie obrażam się na takie ko-
mentarze, a wręcz traktuję je z poczuciem 
humoru. Panowie! Proszę się nie martwić, 
jesteście w dobrych rękach! – zapewnia. 
Druga z pań za kierownicą, Agnieszka Fylak, 
usłyszała o  zapotrzebowaniu na nowych 
kierowców w  mediach. Postanowiła zgło-
sić się do Urzędu Pracy, który pośredniczył 
w zatrudnieniu i od razu dostała skierowa-
nie do pracy w MPK. 
- Posiadam predyspozycje do tego zawodu, 
lubię ludzi, lubię prowadzić, jeżdżę już od 
21 lat - mówi pani Agnieszka. - Sam kurs 
nie sprawił mi problemów, choć stres na 
początku był spory. Teraz jestem gotowa 
i  pewna, że poradzę sobie na drodze bez 
problemów i znajdę wspólny język z pasa-
żerami.
Agnieszka Fylak opowiada o zabawnej sy-
tuacji, gdy jeździła jeszcze z  opiekunem. 
- Ludzie na przystankach naprawdę byli 
zdziwieni, że prowadzę autobus. Jeden pan, 
jadąc samochodem z przeciwka, aż wychy-
lił się z okna, by zobaczyć, czy to na pewno 
kobieta jest kierowcą … 
Obie, absolutnie wyjątkowe panie, obsługu-
ją linie nr 5 i 1. Życzymy szerokiej i bezpiecz-
nej drogi. 

REWITALIZACJA 
ZAKACZAWIA

Remont kamienic przy ul. Kościelnej i Kamien-
nej podzielono na trzy części. Konsorcjum 
legnickich firm: Przedsiębiorstwo Handlowo–
Usługowe Waldemar Pakuła oraz Budownic-
two Ogólne Zdzisław Orlankowicz wygrało 
przetarg na renowację Kamienic przy ul. Ka-
miennej 2A (cz. 1), proponując cenę około 775 
tys. zł i budynków przy Kamiennej 4, 5, 6 (cz. 
3). Cena to około 1 miliona 926 tys. zł. Z kolei 
firma Pionier wyremontuje kamienicę przy ul. 
Kościelnej 2. Koszt wyniesie około 602 tys. zł. 
Zakres tej trzyczęściowej inwestycji pn. „Rewi-
talizacja zdegradowanych obszarów Zakacza-
wia w  Legnicy – renowacja części wspólnych 
wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
przy ul. Kościelnej 2, Kamiennej 2A, 4, 5, 6” 
zakłada generalny remont tych budynków. 
Zostaną m.in. osuszone mury, będzie nowa ele-
wacja, wymienione schody, wyremontowane 
klatki schodowe, wymienione instalacje. Zago-
spodarowane zostanie również wnętrze podwó-
rzowe. 
Przypomnijmy, że w ramach Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji przyjęto 11 projektów doty-
czących Zakaczawia. Jako pierwsza z  inwestycji 
ruszyła przebudowa ul. Wrocławskiej od placu 
Sybiraków do ul. Nadbrzeżnej (zob. str. 16).

Dobiegła końca najbardziej skompliko-
wana i  najtrudniejsza operacja na bu-
dowie zbiorczej drogi południowej. Za-
kończono układanie na przyczółkach 64 
belek mostowych o długości 28 metrów 
i wadze 30 ton każda.

Betonowe legary przywieziono 
z Łodzi, co było trudny zadaniem 
logistycznym. Do ich montażu wy-
korzystano jeden z  największych 
dźwigów kołowych w kraju. 
Dwa brzegi Kaczawy są już połą-
czone. Sylwetka mostu, który bę-
dzie miał długość ok. 120 metrów, 
rysuje się coraz wyraźniej. Zbior-
cza droga południowa powinna 
być gotowa w październiku. 

Rozstrzygnięte zostały przetargi na renowację budynków przy ul. Kościelnej 2 oraz Kamiennej 2A,4,5,6.  
Inwestycje te będą realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacja dla Miasta Legnicy na lata 2015–2020. 

Dwa brzegi Kaczawy połączone
Przedszkole  
dla każdego  
dziecka 

Gimnazjaliści  
wolą konkretny zawód

Ewa Zachaczewska i Agnieszka 
Fylak - to pierwsze kobiety, które na 
początku lipca zasiadły samodzielnie 
za kierownicami autobusów Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. 
Nigdy wcześniej w Legnicy panie nie 
prowadziły takich pojazdów. 

Kobieca  
rewolucja 
w MPK

INWESTYCJE

Tak wyglądają kamienice Zakaczawia po wcześniejszej rewitalizacji
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Zespół Kwalifikacji Projektów Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, po 
weryfikacji 95 wniosków inwestycyjnych złożonych w ramach edycji LBO 
2018, wybrał spośród nich 68 zadań, które spełniły wszystkie wymogi 
formalno-prawne. Projekty te wezmą udział w jesiennym głosowaniu 
mieszkańców (2-9 października 2017).

LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018 LEGNICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

Analizą przedstawionej przez inicjatorów doku-
mentacji zajmował się zespół złożony z przed-
stawicieli prezydenta miasta, Rady Miejskiej, 
spółdzielni mieszkaniowych, Miejskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego, środowiska 
osób niepełnosprawnych, Rady Sportu, Rady 
Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej. 

Obszar 1 (Północny)

1.  Ogródek wielopokoleniowy do zabawy 
i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej.

2.  „Przyjaciel z podwórka”. Modernizacja 
i rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw 
przy zbiegu ulic Poznańskiej i Toruńskiej.

3.  Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw na 
terenie Starych Piekar.

4.  Kolorowy Zakątek - odnowa placu zabaw 
przy ul. Smolarskiej i Rymarskiej na Starych 
Piekarach.

5.  Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej 
na placu Gdańskim, u zbiegu ulic Głogow-
skiej i Skłodowskiej-Curie.

Obszar 2 (Piekary 1)

1.  Modernizacja ul. Sokolskiej od 1-31 oraz 
budowa od podstaw nawierzchni jezdni 
i chodnika z kostki betonowej, z uwzględnie-
niem spowalniaczy ruchu, od nr 33-37. 

2.  Spokojna/Bociania/Wronia oraz Ogrody 
Działkowe „Szarotka”- budowa chodnika 
wzdłuż Spokojnej (od strony Bocianiej/Wro-
niej) oraz modernizacja terenu wzdłuż Ro-
dzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka”.

Obszar 3 (Piekary 2)

1.  Bądź Fit - Siłownia napowietrzna na boisku 
przy ul. Cichociemnych.

2.  Przebudowa boiska do koszykówki przy ul. 
Armii Krajowej.

3.  Budowa wielofunkcyjnego boiska o na-
wierzchni syntetycznej w obszarze ulic: Ci-
chociemnych, Sosnowskiego, Armii Krajowej 
i Okulickiego. 

4.  Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową 
na ul. Armii Krajowej 12-18 z miejscami 
parkingowymi. 

5.  Budowa parkingu wzdłuż ul. Armii Krajowej 
i ul. Okulickiego.

6.  Budowa nowego chodnika oraz przebudo-
wa parkingu wzdłuż ulicy Gombrowicza, 
od strony Przedszkola Miejskiego nr 18, na 
osiedlu Piekary C. 

7.  Przebudowa chodnika przy ul. Szaniawskie-
go 1 - Gombrowicza 21.

8.  Psi Park - wybieg dla psów.
9.  Osiedle Piekary - Zielona Oaza Legnicy.
10.  Modernizacja parkingu przy ul. Baczyńskie-

go od nr 2 do nr 8.

Obszar 4 (Kopernik)

1.  Budowa terenu rekreacyjnego przy przy-
chodni „Biegunowa” od ul. Radosnej - Senio-
rzy mieszkańcom.

2.  „Słota bez kałuż i błota” - budowa drogi 
wewnętrznej z kostki betonowej i miejsc 
postojowych na działce przy ul. Heweliusza 
w pobliżu pawilonu handlowego oraz ul. 
Galileusza i al. Piłsudskiego.

3.  Park Kopernika – zagospodarowanie obszaru 
zielonego o powierzchni 1,6 ha w obrębie 
ulic: Górniczej, Galaktycznej, Osi Kartuskiej 
i Koziorożca.

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

5.  Wykonanie chodnika - ul. Kasjopei.
6.  Modernizacja ulicy Kosmicznej z nowym 

chodnikiem i miejscami parkingowymi.

Obszar 5 (Zakaczawie)

1.  Razem łatwiej.
2.  Chodźmy bezpieczniej - przebudowa chodni-

ka na ul. Rzemieślniczej.
3.  Budowa ciągu pieszego oraz rozbudowa 

istniejącego placu zabaw w obrębie ulic: 
Wrocławskiej, Daszyńskiego, Czarnieckiego, 
Kazimierza Wielkiego.

Obszar 6 (Rzeczypospolitej)

1.  Bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców - 
al. Rzeczypospolitej 58.

2.  Parking na Horyzontalnej.
3.  Przebudowa chodnika przy Przychodni 

Biegunowej.
4.  Przebudowa kładki pomiędzy wałami Kacza-

wy wraz z dostosowaniem korony wału do 
ul. Ogrodowej.

5.  Modernizacja pieszego przejścia przez wał 
Jaworzyńskiej, wejście do parku na wysoko-
ści ul. Wodnej, przedłużenie Bielańskiej.

6.  Bezpieczny plac zabaw.
7. Budowa ul. Radiotelegrafistów.

Obszar 7 (Stare Miasto)

1.  Najnowocześniejsze miejsce spotkań.
2.  Skwer Aktywnego Seniora w Centrum 

Legnicy.
3.  „Magiczny Ogród przy ul. Witelona”.
4.  Odnowa podwórza przylegającego do ka-

mienic przy ul. Dziennikarskiej 9.
5.  Ulica Parkowa - przebudowa zniszczonego 

chodnika wzdłuż ul. Parkowej.
6.  Zielona integracja i wypoczynek na świeżym 

powietrzu pn.: „Działajmy z Pasją!”
7.  Rozbudowa i modernizacja placu zabaw 

w legnickim parku Miejskim.
8.  Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej 

przy ul. Złotoryjskiej 11 - 15.
9.  Postawienie w parku Miejskim toalety, 

dostosowanej do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

10.  Poprawienie estetyki miejskiej poprzez 
rewitalizację terenu zielonego wokół bu-
dynku ul. Młynarskiej.

Obszar 8 (Tarninów)

1.  Organizacja Rodzinnego Kompleksu 
Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Kubusia 
Puchatka.

2.  Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej 

NA TE PROJEKTY  
MOŻEMY GŁOSOWAĆ

pomiędzy ulicami: Traugutta, Roosevelta 
i Chłapowskiego wraz z zagospodarowa-
niem podwórka na cele rekreacyjno–spor-
towe.

3.  Przystosowanie alei Zwycięstwa w Lasku 
Złotoryjskim do użytkowania przez miesz-
kańców Legnicy.

4.  Zielona Osiemnastka.
5.  Miejsce letnich spotkań seniorów - Seniorzy 

mieszkańcom.
6.  Wykonanie ogrodzenia placu sportowo-re-

kreacyjnego przy ul. Oświęcimskiej.
7.  Zdrowo i ekologicznie.
8.  Budowa skweru wypoczynkowego oraz 

stylizowanego ogrodzenia terenu Rodzinne-
go Parku Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. 
Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji.

Obszar 9 (Fabryczna)

1.  Remont i zagospodarowanie wspólnego po-
dwórza u zbiegu ulic Senatorskiej i Książęcej.

2.  Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. 
Żwirki i Wigury 49, 50, 52 oraz św. Wojcie-
cha 10 i 12. 

3.  Budowa terenu rekreacyjnego w rejonie ul. 
Książęcej, Franciszkańskiej, Jagiellońskiej 

a sklepem Biedronka - Seniorzy mieszkań-
com. 

4.  Kraina zabaw dla dzieci i rekreacji dla 
dorosłych.

5.  Zagospodarowanie terenów zielonych na 
cele aktywnego wypoczynku - powiększenie 
istniejącego placu zabaw oraz budowa si-
łowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej. 

6.  Zagospodarowanie podwórka przy ulicy św. 
Wojciecha, Działkowej, Żwirki i Wigury.

7.  Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej 
u zbiegu ulic Książęcej i Franciszkańskiej.

8.  Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego 
ulic: Senatorskiej, Książęcej, Żwirki i Wigury, 
św. Wojciecha.

Obszar 10 (Asnyka)

1.  Zagospodarowanie dziedzińca pomiędzy 
ulicami: Artyleryjską, Piechoty i Saperską.

2.  Kawaleryjska/Szwoleżerów - utwardzony 
plac dla postoju pojazdów z wydzieloną mini 
strefą wypoczynku. 

3.  Wymiana chodników w obrębie ulic: Pie-
choty, Artyleryjskiej, Saperskiej.

4.  Budowa drogi wraz z miejscami postojowy-
mi we wnętrzu podwórka przy ulicach: Ar-

tyleryjskiej 7/11, Piechoty 9/13, Saperskiej 
wraz z chodnikiem.

5.  Zagospodarowanie zaniedbanego podwórka 
w obrębie ulic: Lotniczej, Hutników, Sejmo-
wej i Złotoryjskiej.

6.  Przebudowa chodnika przy ul. Asnyka na 
odcinku od numeru 16 do 20.

Obszar 11 (Południowy)

1.  Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej 
na osiedlu przy ul. Wielogórskiej.

2.  Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej 
wraz z przebudową skrzyżowania Malwo-
wa/ Nowodworska.

3.  Rodzinne miejsce spotkań - rozbudowa 
centrum sportowo-rekreacyjnego na osiedlu 
Sienkiewicza.
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Paręnaście kroków dzieli nas od placu Sło-
wiańskiego, gdzie możemy się przesiąść na 
dwa kółka miejskiego roweru, które każde-
mu bardzo serdecznie polecam. System po-
łączonych ze sobą stacji w różnych częściach 
miasta daje sporo możliwości i tani transport 
po całej Legnicy. Parę przekręceń łańcucha 
i  jesteśmy w  parku Miejskim. Od razu rzu-
ca się w oczy Kozi Staw, nieopodal Stadion 
Miejski I-ligowej Miedzi Legnica, liczne po-
mniki nie tylko natury, ale i historyczne. 
Ścieżki rowerowe z  łatwością poprowadzą 
nas po zakątkach parku, w palmiarni obej-

rzymy ciekawe okazy roślin, a od niedawna 
mini-zoo dla najmłodszych. Główną aleją do-
jedziemy do muszli koncertowej, sceny wielu 

wydarzeń artystycznych minionych i  obec-
nych lat oraz kompleksu części francuskiej 
parku, gdzie wśród fontann i pięknych oka-
zów roślin możemy spokojnie zrelaksować 
się przy śpiewie ptaków... To jedne z licznych 
atrakcji w  Legnicy, ale jak na jednodniową 
wycieczkę w sam raz. 

Jeżeli nie zwiedzanie, to…
Daria przekonuje, że w  Legnicy nigdy nie 
można się nudzić. - Można pojeździć rowe-
rem, jest dużo szlaków. Legnica jest super 
miastem. Naprawdę polecam to miejsce 
wszystkim, a  szczególnie dzieciom. Są dla 
nich organizowane różne obozy albo pół-
kolonie. Serdecznie zapraszam w to miejsce 
- napisała. Także inna Daria ma wiele po-
mysłów na spędzenie wolnego czasu w Le-
gnicy. Przede wszystkim poleca pojeździć ze 
znajomymi na rowerach miejskich. Pojechać 
z nimi nad wodę np. na kąpielisko Kormoran 
czy któryś z miejskich basenów. Przekonuje, 
że latem wiele dzieje się również w legnickich 
galeriach, gdzie przy okazji można zjeść coś 
pysznego i obejrzeć dobry film. 

Swój ulubiony sposób spędzenia lata w mie-
ście opisała nam również Paulina: - Ja mam 
swoją stałą, wakacyjną trasę. Najpierw idę 
na Kormoran, zahaczając po drodze o sklep 
i  jakieś picie. Po leżakowaniu i pływaniu na 
kąpielisku pora wybrać się w stronę Rynku 
(uwielbiam zapach, który zostaje po Kormo-
ranie na skórze - nie do opisania), gdzie za-
wsze coś fajnego się dzieje, a jak się nie dzieje, 
to sprawię ze znajomymi, żeby się jednak za-
działo. Następna stacja to park, w którym ro-
bimy grilla, bo przecież wakacje bez kiełbasy 
to nie wakacje. Część znajomych zajmuje się 

przygotowaniem godnego nas ognia, a część 
idzie po prowiant do sklepu (i w tej grupie je-
stem ja, bo ja zawsze wiem, gdzie jest dobra 
promocja). Po grillu, na którym oczywiście 
świetnie się bawiliśmy, wracamy do domu 
również trasą turystyczną. 

Zakochaj się w magicznym mieście
Legnica to nie tylko miasto z pięknymi zabyt-
kami, licznymi plenerowymi imprezami, kon-
certami i festynami. To także miasto z duszą, 
z  historią, która niewątpliwie zachwyca. 
Magiczny spacer po mieście zaproponował 
Artur: - Zeppelin zabierze nas w podróż do 
Zamku Piastów, gdzie przyłączymy się do 
oddziałów Henryka Pobożnego w  obronie 
grodu przed Mongołami. Po trudach bitwy 
można przechylić kufel legnickiego pysznego 
piwa „bezalkoholowego” w cieniu drzew nad 
Wenecją, ale tak, by nie obudzić śpiącego 
lwa. Podczas spaceru przez park koniecznie 
należy sprawdzić akustykę na stadionie im. 
Orła Białego, a  następnie udać się do le-
gnickiej palmiarni, by podsłuchać, o  czym 
rozmawiają tego dnia papugi. Obowiąz-
kowo należy odwiedzić Filipa na legnickim 
deptaku i dowiedzieć się, jakie zadanie czeka 
dziś na śmiałka, czy będzie to zdobycie jajka 
z  przepiórczego kosza, a  może przetocze-
nie kuli z  panoramą miasta. Po wszystkim 
odwiedźmy Julka i odsapnijmy z nim w cie-
niu majestatycznej katedry. A gdy zapadnie 
zmierzch… to już zupełnie inna historia.

Jak przekonują nasi fani na Facebooku, każ-
dy z  pewnością znajdzie w  Legnicy coś dla 
siebie i wybierze dogodny i ciekawy sposób 
spędzenia lata w naszym mieście. Z pewno-
ścią warto.

Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA

A  co polecają zwiedzić? Sztandarowymi punk-
tami są Zamek Piastowski i Kościół Marii Panny, 
w  których dodatkowo można wejść na wieże 
widokowe. Nie zapominają o  Akademii Rycer-
skiej i dwóch pięknych salach: Królewskiej i Ma-
neżowej, Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej, 
Śledziówkach, Kamienicy pod Przepiórczym Ko-
szem, Muzeum Miedzi, Galerii Sztuki czy też za-

bytkowych fontannach i zdobiących rynek rzeź-
bach. Przekonują, że koniecznie trzeba się wybrać 
również do parku Miejskiego, palmiarni, na Kozi 
Staw czy też do Lasku Złotoryjskiego. 

Legniczanie pamiętają również o  wielu impre-
zach, jakie latem dzieją się w  naszym mieście, 
jak np.: Dni Legnicy, Świat pod Kyczerą, Urodziny 
Julka, liczne festyny i koncerty. Polecają również 
zwiedzanie szlakiem „Małej Moskwy”, w końcu 
Legnica to miasto ukochane przez wielu wybit-
nych filmowców. 

Co zwiedzić w Legnicy?
- Polecam lato ze zwiedzaniem. Można zacząć od 
Muzeum Miedzi, następnie odwiedzić dziedzi-
niec Akademii Rycerskiej, później spacer legnic-
kim Rynkiem aż do Zamku i tam po chwili wspi-
naczki rzut oka na panoramę Legnicy z wieży św. 
Piotra. Następnie spacer w parku i podziwianie 
zachodu słońca – przekonuje Magdalena.

Z  kolei Katarzyna proponuje nieco inną trasę: 
- Zaczynamy w  centrum miasta. Wdrapujemy 
się na wieżę Kościoła Mariackiego, oglądamy 
miasto z  lotu ptaka. Idziemy do Zielonej Kom-
naty i podziwiamy Zamek Piastów. Obowiązko-
wo spacer w centrum, chłodzimy się przejściem 

przez kurtynę wodną. Do zdjęcia z  Filipem na 
deptaku NMP dorzucamy selfie z Julkiem. Skrę-
camy na prawo – są Śledziówki, Kamienica pod 
Przepiórczym Koszem, w  sezonie odwiedzamy 
teatr, oglądamy spektakl. Nie boimy się teatru. 
Galeria Satyrykon, Muzeum Miedzi, Akademia 
Rycerska (marzymy o rycerskich czasach) i zapie-
rająca dech Sala Maneżowa. Spacer po parku, łyk 
wody ze stacji. Przy palmiarni koniecznie słowo 
o wystawie Gugali i dawnych czasach, wizyta na 
Tarninowie, Lasek Złotoryjski i wsiadamy na ro-
wer miejski, żeby zdążyć na festyn na Piekarach.

Jeżeli dwie wcześniejsze ścieżki zwiedzania Was 
nie przekonują, to z pewnością zrobi to Mateusz 
ze swoją propozycją spędzenia dnia w  Legni-
cy: - Wycieczkę po Legnicy polecam rozpocząć 
od „wspinaczki” na wieżę zamku rodu Piastów. 
Widok zapiera dech w  piersi i  pozwala ułożyć 
sobie w głowie dalszy plan podróży. Dalej ul. Naj-
świętszej Marii Panny, która poprowadzi nas do 
Katedry św. Piotra i Pawła, tam już rzut beretem 
do fontanny Neptuna, pomnika Jana Pawła II, 
Filipka satyrykonowego, teatru, aż do Muzeum 
Miedzi i  Akademii Rycerskiej. Mijamy kramy 
śledziowe, Kamienicę pod Przepiórczym Koszem 
oraz szereg restauracji, cukierni i  barów, gdzie 
każdy znajdzie coś dla siebie. 

W Legnicy nie można się nudzić
Legnica to magiczne miasto, zachwyca zarówno za dnia, jak i w nocy. Szczególnie latem nie można się tu nudzić i każdy znajdzie coś dla 
siebie. Przekonują o tym sami legniczanie, którzy wzięli udział w naszym facebookowym konkursie opisując, w jaki ciekawy sposób można 
spędzić lato w Legnicy. 

NAJPOPULARNIEJSZE NA TWITTERZEZDJĘCIE MIESIĄCA

Z OFICJALNYCH PROFILÓW MIASTA
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

Koncerty gwiazd, festiwal kolorów, lunapark, tysiące ludzi, szalona zabawa,  
wielkie emocje i niespodzianki. Mnóstwo dobrej energii, radości i oczywiście muzyki. 
Takie właśnie było tegoroczne Święto Legnicy (23-25 czerwca). Trwało przez trzy 
dni, a każdy z nich był i odmienny, i wspaniały. Będzie więc co wspominać.

Święto radości  
i dobrej energii

- To były wyjątkowe 
przeżycia – powiedział na 

zakończenie prezydent 
Tadeusz Krzakowski.  

– Byliście fantastyczni.  
To wielka przyjemność być 

tu i bawić się z Wami. 
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Z ŻYCIA MIASTA Z ŻYCIA MIASTA

DZIAŁO SIĘ NA SATYRYKONIE

DZIAŁO SIĘ NAD KACZAWĄ

Satyrykon - jeden z najważniejszych na świecie 
konkursów dla rysowników, karykaturzystów, 
plakacistów – obchodził w tym roku 40. 
urodziny. Bawiliśmy się w doskonałym 
towarzystwie od piątku do niedzieli  
(16-18 czerwca) pod Filipkiem, na wystawach,  
na koncercie i w Rynku, gdzie stanęło 
miasteczko Funny Food z food truckami, 
serwującymi potrawy z różnych stron świata. 
Laureatką Grand Prix została Magdalena Wosik, 
znakomita ilustratorka z Wrocławia. Jej rysunek 
bez tytułu pokonał 2 i pół tysiąca prac, 670 
autorów z 59 krajów.

Tłumy legniczan podziwiały wspaniałe pływała, 
zmagające się z wartkim nurtem rzeki,  
podczas XIX Spływu Samoróbek o Błękitną 
Wstęgę Kaczawy. Zwyciężyły dwie załogi - 
„Zdobywcy krajów” z Grzybian i „Asy rakiet” 
z Bolesławca.  
Pogoda była piękna. Orkiestra z Miłkowic grała 
porywająco. Spływ był także wielkim piknikiem 
z grillem. Do słynnych już legnickich zawodów, 
organizowanych przez Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, zgłosiło się 16 załóg. W tym roku 
motywem przewodnim była „Podróż marzeń”. 
Płynęły więc samoloty, dymiąca lokomotywa, 
niedźwiedź polarny, a nawet Koziołek Matołek. 

DZIAŁO SIĘ NA SATYRYKONIE

DZIAŁO SIĘ NA KYCZERZE

Satyrykon - jeden z najważniejszych na świecie 
konkursów dla rysowników, karykaturzystów, 
plakacistów – obchodził w tym roku 40. 
urodziny. Bawiliśmy się w doskonałym 
towarzystwie od piątku do niedzieli  
(16-18 czerwca) pod Filipkiem, na wystawach,  
na koncercie i w Rynku, gdzie stanęło 
miasteczko Funny Food z food truckami, 
serwującymi potrawy z różnych stron świata. 
Laureatką Grand Prix została Magdalena Wosik, 
znakomita ilustratorka z Wrocławia. Jej rysunek 
bez tytułu pokonał 2 i pół tysiąca prac, 670 
autorów z 59 krajów.

Korowód z udziałem 250 artystów z Kostaryki, 
Chin, Gruzji, Turcji, Czech, Rumunii, Słowacji 
i Polski przeszedł (28 czerwca) przez centrum 
Legnicy, śpiewając, grając, tańcząc i zapraszając 
przechodniów do wspólnej zabawy. 
20. edycja Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego „Świat pod Kyczerą” na 
dwa dni wróciła do swej legnickiej kolebki. 
Legniczanie przyjęli gości, jak co roku, 
entuzjastycznie. Podczas korowodu były 
wspólne tańce. 
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W  eliminacjach legnickich, organi-
zowanych od lat przez Młodzieżowe 
Centrum Kultury, była zwycięż-
czynią. W  kwietniu rywalizowa-
ła w  Warszawie na eliminacjach 
centralnych z 42 laureatami z całej 
Polski. Była najlepsza, ale werdykt 
poznała dopiero podczas XXIII Fina-
łu Ogólnopolskiego Samorządowe-
go Konkursu Nastolatków Ośmiu 
Wspaniałych. 
W wyjeździe do Gdańska brały też 
udział inne legnickie laureatki 2017 
roku: poza Karoliną Chrzanowską 
(I  LO) - Justyna Trojnacka (Zespół 
Szkół Budowlanych), Małgorzata 
Łupina (Zespół Szkół Technicznych 
i  Ogólnokształcących), Karolina 
Śliwowska (Zespół Szkół Budowla-
nych - Technikum Weterynaryjne), 
Marta Matysik (Centrum Kształce-
nia Zawodowego i Ustawicznego). 

- Karolina to wspaniała dziewczy-
na – mów dyrektor Młodzieżowego 
Centrum Kultury, Beata Kwiecień. - 
Od wielu lat jest związana z wolon-
tariatem. Już w pierwszych klasach 
szkoły podstawowej należała do 
drużyny zuchowej, a w kolejnych do 
harcerskiej, gdzie aktywnie uczest-
niczyła w  wielu akcjach charyta-
tywnych i  z  sukcesem namawiała 
do tego swoich rówieśników. 
Laureatka jeszcze w szkole podsta-
wowej zainteresowała się tematyką 
praw zwierząt i kilkakrotnie zachę-
ciła swoją klasę do przeprowadzenia 
zbiórki karmy na rzecz Schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Legni-
cy. W podstawówce zaczęła działać 
dla Fundacji „Viva ! Akcja dla zwie-
rząt” i robi to do dzisiaj. 

- Zajmuję się m.in. rozpowszechnia-
niem materiałów propagujących 
adopcje zwierząt i koordynuję te ad-
opcje, dbając o wszystkie ich szcze-
góły – opowiada Karolina. 
W  gimnazjum przez trzy lata była 
związana z  Towarzystwem Przy-
jaciół Dzieci, to z  jej inicjatywy 
w  szkole powstało bardzo prężne 
koło TPD, które organizowało sze-
reg akcji, takich jak Góra grosza czy 
Uśmiech pod choinkę. 
W  2013 roku zaczęła działać 
w  Fundacji „Stacyjka Maltusia”, 
zajmującej się pomocą bezdom-
nym zwierzętom. Do dziś jest tam 
wolontariuszką. Karolina prowadzi 
profil facebookowy Fundacji, po-
maga przy zwierzętach, robi zdjęcia, 
pisze ogłoszenia adopcyjne itp. Po-
maga osobom chcącym adoptować 
lub kupić zwierzę. Swoim zapałem 
zaraziła wielu rówieśników, którzy 
również zaangażowali się w  pracę 
fundacji. 
Karolina zajmuje się również roz-
mowami, przy użyciu aplikacji in-
ternetowej w  języku angielskim, 
z  osobami cierpiącymi na depre-
sję i  z  powodu samotności. Jest to 
bardzo odpowiedzialne zadanie. Jej 
praca przynosi ludziom wsparcie 
i radość.
Działała również w  Świetlicy Śro-
dowiskowej „Dom Św. Franciszka” 
przy kościele Św. Jana w  Legnicy, 
pomaga dzieciom w  nauce, or-
ganizuje im czas wolny, dba o  ich 
podstawowe potrzeby. Podczas 
zeszłorocznych Światowych Dni 
Młodzieży Karolina pomagała 
w Urzędzie Miasta Legnicy w przy-
gotowaniu pobytu i upominków dla 

pielgrzymów. W tym roku wyjeżdża 
na miesiąc wolontariatu do francu-
skiego La Salette .
- Nasza Karolina pomaganie ma 
po prostu we krwi - dodaje Beata 
Kwiecień. - Praca dla innych spra-
wia jej ogromną satysfakcję, a  jej 
marzeniem jest zmienianie świata 
na lepsze miejsce każdego dnia i po-
kazywanie innym, jak niewiele do 
tego potrzeba. 

Od wielu lat związana jest również 
z Młodzieżowym Centrum Kultury, 
interesując się teatrem i  plastyką. 
Jest uzdolniona artystycznie. Ma na 
swoim koncie szereg nagród i  wy-
różnień w  konkursach. Cechuje ją 
wysoka kultura osobista, takt, odpo-
wiedzialność i wrażliwość. W 2016 
została uhonorowana nagrodą Laur 
MCK za wybitne osiągnięcia i wzo-
rową postawę. 

STREFA SENIORA STREFA MŁODYCH

Ponad 110 osób uczestniczyło w otwartym spotkaniu 
integracyjnym legniczan 60+, które odbyło się w ogrodzie 
Domu Dziennego Pobytu przy ul. Korfantego. 

SENIORZY 
WILI WIANKI

Karolina Chrzanowska, uczennica I LO w Legnicy, znalazła się 
w gronie Ośmiu Wspaniałych Polskich Wolontariuszy, otrzymując 
w gdańskim fi nale tego prestiżowego konkursu (16-18 czerwca) 
honorową Bursztynową Ósemkę.

Karolina 
WSPANIAŁANa tę imprezę pod hasłem „Z  sercem i  pasją 

po kwiat paproci“ każdy z legniczan przyszedł 
z  naręczem kwiatów, z  których uwili cudne 
wianki. Najpiękniejsze z  nich ozdobiły jedno 
z  drzew, symbolizując nadzieję na przyszło-
roczne takie udane spotkanie. Podczas impre-
zy wszyscy wspaniale się bawili przy stołach 
zastawionych smakowitym poczęstunkiem. 

Spotkanie odbyło się z  inicjatywy podopiecz-
nych Domu Dziennego Pobytu - liderów par-

tycypacji społecznej seniorów. Przypomnijmy, 
że ci liderzy zostali przeszkoleni w ramach za-
dania publicznego Partycypolis – Partycypacja 
społeczna seniorów w  Legnicy. Zostało ono 
dofinansowane przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu 
Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 2014–2020. To zada-
nie realizowane jest przez Polskie Stowarzy-
szenie Szczęśliwych Emerytów i  Nieformalną 
Grupę „Z Sercem i Pasją“.

Ta grupa w 2016 r. zdobyła grant na urządze-
nie ogrodu i zakup parasoli (projekt OdDolny 
Śląsk, dofinansowany z  Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich, realizowany przez Legnickie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Fun-
dację Wrzosowa Kraina). Organizację i realiza-
cję pomysłu wsparły: Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Legnicy, w  którego strukturze 
działa Dom Dziennego Pobytu przy ul Korfan-
tego 1 oraz Polskie Stowarzyszenie Szczęśli-
wych Emerytów.

Dla legnickich 
seniorów 
mamy kilka 
interesujących 
propozycji na 
okres miesięcy 
wakacyjnych. 

- Polskie Stowarzyszenie 
Szczęśliwych Emerytów zaprasza 
w lipcowe czwartki (godz. 18.30-
22.30) do Centrum Spotkań im. 
św. Jana Pawła II na spotkania 
integracyjne seniorów i ich 
przyjaciół (wpisowe – 15 zł). 

- Towarzystwo Miłośników 
Legnicy Pro Legnica w wakacyjne 
czwartki (godz. 10.00-13.00) 
organizuje spotkania dla 
zainteresowanych robótkami 
ręcznymi pn. Rękodzieło – 
sposób na nudę (Świetlica TML, 
Rynek 5/6).

- Centrum Seniora przy LCK 
w każdą sobotę lipca i sierpnia 
(godz. 10.00) zaprasza na 
Senioralne Lato 2017. Będą to 
zajęcia z gimnastyki ruchowo-
zdrowotnej na świeżym 
powietrzu w parku Miejskim.

- W tym samym miejscu 
Centrum Seniora organizuje 
22 lipca (godz. 19.30) Letni 
Wieczór w 90. rocznicę wystawy 
ogrodniczej GUGALI. Będzie bal.
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- Pierwsza warstwa bruku, która została roze-
brana (kostki granitowe tzw. „10”), po zakoń-
czeniu prac związanych z  kanalizacją zosta-
nie ponownie ułożona na ulicy Wrocławskiej 
– mówi Grażyna Litwin, dyrektor wydziału 
inwestycji miejskich. – Nie wiedzieliśmy, że 
niżej ułożona jest nawierzchnia z dwukrotnie 
większych kostek. Zostaną one wykorzystane 
na innych ulicach.
Być może ta pierwsza nawierzchnia została 
ułożona na początku minionego wieku albo 
wcześniej. A  potem, gdy budowano tory 
tramwajowe, ułożono na niej nowy bruk 
z mniejszych kostek.
Podczas rozbiórki bruku zdemontowano 
także tory tramwajowe. One wrócą na swo-
je miejsce. Zachowana zostanie bowiem tzw. 
mijanka, czyli miejsce, w  którym mijały się 
tramwaje. 
Teraz przed wykonawcą najtrudniejsze za-
danie. Prace związane m.in. z budową kana-
lizacji deszczowej. Przypomnijmy, że roboty 
wykonuje konsorcjum firm z  liderem Przed-
siębiorstwem Drogowo–Inżynieryjnym Stop 
- zwycięzca przetargu. Zakończenie inwesty-
cji o wartości blisko 4 mln zł - w marcu przy-
szłego roku. 
Przebudowa ulicy Wrocławskiej od skrzyżo-
wania z  ul. Nadbrzeżną do placu Sybiraków 
to kolejny etap rewitalizacji tej części miasta 
w  ramach lokalnego programu dla Zaka-
czawia. Zakres robót obejmuje m.in.: prze-

budowę jezdni i chodników z budową zatok 
postojowych na ul. Wrocławskiej, części Da-
szyńskiego i  Rzemieślniczej (nawierzchnia 
z  kostki granitowej i  płyt kamiennych) oraz 
wbudowanie znacznego fragmentu histo-
rycznych torów tramwajowych, zagospoda-
rowanie pasów zieleni, obudowę schodów, 
podestów, okienek piwnicznych oraz oświe-
tlenie uliczne i kanalizację deszczową.
Dwa lata temu powstał w  tej okolicy plac 
Sybiraków i pomnik Zesłańcom Sybiru. Ulica 
Wrocławska została gruntownie przebudo-
wana na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego 
do Czarnieckiego. Przebudowano też odcinek 
ul. Kazimierza Wielkiego od Wrocławskiej do 
Czarnieckiego.

INWESTYCJE AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

Zasłużyli się miastu 
i mieszkańcom

Wręczenie dorocznych nagród przyznanych przez Radę Miejską odbyło się (20 czerwca) w Sali Królewskiej. Atmosfera była bardzo uroczysta. 

Nagrodę Miasta Legnicy w  wysokości 10 tys. 
złotych Rada przyznała Stowarzyszeniu na Rzecz 
Dzieci i  Osób z  Upośledzeniem Umysłowym 
i  Ruchowym „Persona”, rekomendowanemu 
przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Stowarzyszenie od 16 lat działa na rzecz dzie-
ci, młodzieży i  osób dorosłych z  zaburzeniami 
neurologicznymi i genetycznymi. Jego celem jest 
niesienie wszechstronnej pomocy osobom nie-
pełnosprawnym we wszystkich dziedzinach ży-
cia, a w szczególności ludziom z mózgowym po-
rażeniem dziecięcym i ich rodzinom. Od czerwca 
2001 roku Stowarzyszenie prowadzi Dom Sa-
mopomocy dla 36 niepełnosprawnych. „Perso-
na” jest organizacją aktywnie działającą na rzecz 
lokalnej społeczności, umożliwiając osobom 
niepełnosprawnym poprawę jakości życia. 

ODZNAKAMI „ZASŁUŻONY DLA LEGNICY” 
WYRÓŻNIENI ZOSTALI:

Violetta Czaja-Kiszka 
– nauczycielka z  30-letnim stażem, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1. Poprzez swoje osobi-
ste zaangażowanie od lat pielęgnuje w Legnicy 
tradycje i  historię Powstania Wielkopolskiego. 
Jej szkoła organizuje uroczyste obchody Dni 
Patrona z udziałem rodzin powstańczych, kom-
batantów i członków Towarzystwa Pamięci Po-
wstania Wielkopolskiego. Uczniowie wraz z ro-
dzinami uczestników powstania oraz władzami 
miasta pamiętają o znajdujących się w Legnicy 
grobach powstańczych i zapalają na nich znicze 
w czasie Święta Zmarłych i w rocznicę wybuchu 
powstania. 

Katarzyna Dworak-Wolak 
– aktorka legnickiego teatru od 1996 roku. Gra-
ła we wszystkich najważniejszych spektaklach 
tej sceny oraz wielu produkcjach telewizyjnych. 
Laureatka nagród za wybitne kreacje aktorskie, 
reżyserię i  teksty. Swoje sztuki tworzy razem 
z  mężem, Pawłem Wolakiem, również legnic-
kim aktorem. Znana jest także ze swej działal-
ności społecznej. Wielokrotnie prowadziła licy-
tacje charytatywne i  imprezy takie, jak Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy. Udziela bezpłat-
nych konsultacji dla młodzieży. Jest zaangażo-
wana w wolontariat na rzecz zwierząt. 

Maria Jurkiewicz 
– aktywna działaczka Związku Sybiraków 
w  Legnicy. Współuczestniczyła w  reaktywo-
waniu Związku Sybiraków w naszym mieście. 
Zbierała wspomnienia i  wiersze Sybiraków 
z  kół terenowych, rejestrując je i  przesyłając 
do Komitetu Historycznego Zarządu Główne-
go Sybiraków w  Warszawie. Zorganizowała 
wystawę pamiątek przywiezionych z  Syberii. 
Bierze udział w  lekcjach historii w  szkołach 
i  uczestniczy w  spotkaniach z  młodzieżą. 
Jest inicjatorką wielu patriotycznych działań 
w mieście i powiecie. 

Wanda Puchała 
– założycielka i prezes Związku Sybiraków w Le-
gnicy, obejmującego swym zasięgiem teren byłe-
go województwa legnickiego. Z jej inicjatywy po-
wstały dwa miejsca pamięci w postaci tablic na 
Cmentarzu Komunalnym i  w  Katedrze Legnic-
kiej. Uczestniczyła w pracach komitetu budowy 
obelisku przy stacji paliw w Legnicy oraz tablicy 
pamiątkowej na ul. Libana. Bardzo aktywnie 
współpracuje z wieloma szkołami i stowarzysze-
niami, organizując spotkania z Sybirakami. 

Alina Tarnawska 
– aktywna działaczka Towarzystwa Miłośni-
ków Legnicy „Pro Legnica” i Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci. Ma wielkie osiągnięcia w  pracy 
społecznej na rzecz legnickich dzieci, pracując 
jako animator kultury. Inicjuje i prowadzi wiele 
imprez, turniejów i  konkursów popularyzują-
cych nasze miasto wśród dzieci i młodzieży. Od 
10 lat prowadzi kolonie i zimowiska dla legnic-
kich uczniów. 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  
– Oddział Miejski w Legnicy 
– istnieje w  mieście od 45 lat i  liczy 1700 
członków zrzeszonych w  61 kołach, które 
działają w  szkołach, przedszkolach i  innych 
placówkach oświatowych oraz w kilku zakła-
dach pracy. Organizacja prowadzi działania 
charytatywne, opiekuńczo-wychowawcze 
i  kulturalne na rzecz dzieci. Jest organizato-
rem letniego i zimowego wypoczynku dla ok. 
700 dzieci rocznie. Prowadzi akcje promujące 
uczniów uzdolnionych i  zajmujących się wo-
lontariatem. TPD służy pomocą i  pracuje na 
rzecz dzieci niepełnosprawnych, organizując 
dla nich plenery plastyczne, festyny i paraolim-
piady. Upowszechnia i  promuje wśród mło-
dzieży wolontariat, kulturę artystyczną i zdro-
wy styl życia.

Po trzech miesiącach intensywnych prac 
zakończył się remont mostu nad kanałem 
przybkowskim na ul. Hodowców. Koszt to 
około ćwierć mln zł.
Podczas robót, które rozpoczęły się w mar-
cu, wymieniona została izolacja płyty 
mostowej, położono nową asfaltową na-
wierzchnię, wyremontowano belki nośne 
i podpory oraz zamontowano nowe barier-
ki. Wzmocniona została także skarpa i dno 
rzeki. 

Kolejny
parking i drogi  
na Koperniku

W ramach tej inwestycji, wartej ponad 2 mln 
zł, zbudowane zostaną m.in.: droga dojaz-
dowa oraz parking z kostki betonowej (154 
miejsca, w tym dla autobusów i osób niepeł-
nosprawnych), oświetlenie, sieć Legman i te-
reny zielone. Prace powinny być zakończone 
w sierpniu. 
To kolejna inwestycja w rejonie SP 7 i na osie-
dlu Kopernika. Dwa lata temu przebudowana 
została ulica Polarna, prowadząca do tej pla-
cówki z basenem Delfinek, i zbudowany był 
parking na 60 miejsc.

Trwa budowa drogi dojazdowej wraz 
z parkingiem przy Szkole Podstawowej 
nr 7 w rejonie ulic Polarnej 
i Wrocławskiej. 

MOST  

JAK NOWY

ODKRYCIE          NA WROCŁAWSKIEJ

Podczas rozbiórki kostki granitowej na przebudowywanej ulicy Wrocławskiej  
odkryto niespodziewanie drugą warstwę bruku. Te dwukrotnie większe kostki  
zostaną wykorzystane podczas remontu innych ulic. 
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LEGNICZANIE AKTUALNOŚCI

CO I GDZIE W URZĘDZIE MIASTA

 ■ Wydział Środowiska i Gospodarowania  
Odpadami (tel. 76 72 12 340)
m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny 
poziom hałasu, zezwolenie na usunięcie drzew lub 
krzewów, rejestracja psów ras agresywnych, deklara-
cje „śmieciowe”, harmonogramy wywozu odpadów, 
edukacja w dziedzinie segregacji odpadów.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nierucho-
mości, rolny, leśny, od środków transportu, opłata 
skarbowa.

 ■ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych  
(tel. 76 72 12 250) 
m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: Karty 
Dużej Rodziny, turnusy rehabilitacyjne, usuwanie 
barier, współpraca z placówkami opiekuńczo-wycho-
wawczymi. 

 ■ Wydział Infrastruktury Komunalnej  
(tel. 76 72 12 331) 
m.in.: interwencje lokatorskie, odnowa zieleni średniej 
i wysokiej, materiał nasadzeniowy dla np. wspólnot 
mieszkaniowych i spółdzielni.

 ■ Wydział Geodezji i Kartografii  
(tel. 76 72 33 173), ul. Kościuszki 38 
m.in.: sprawy związane z geodezją, kartografią, 
mapami do celów prawnych, projektowych, wypisy 
z dokumentów państwowych. 

 ■ Wydział Gospodarki Nieruchomościami  
(tel. 76 72 12 310) 
m.in.: kupno i sprzedaż nieruchomości, przekształcanie 
użytkowania wieczystego w prawo własności, dzier-
żawa gruntów, wydawanie zgody na dysponowanie 
nieruchomością.

 ■ Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury 
i Budownictwa (tel. 76 72 12 318) 
m. in.: wypisy, wyrysy i zaświadczenia z planu miej-
scowego, opinie urbanistyczne, decyzje o warunkach 
zabudowy, pozwolenia na budowę, rozbiórkę, na 
zmianę sposobu użytkowania obiektu lub lokalu.

 ■ Wydział Oświaty Kultury i Sportu 
 (tel. 76 72 12 230) 
m.in.: funkcjonowanie placówek oświatowych, akty 
założycielskie, rejestracja klubów sportowych, upo-
wszechnianie kultury fizycznej i turystyki, współpraca 
z organizacjami pozarządowymi.

 ■ Urząd Stanu Cywilnego  
(tel. 76 72 33 375), ul. Chojnowska 2
m.in.: zgłaszanie urodzin dziecka, zgonów, zawieranie 
związków małżeńskich.

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 275) 
m.in.: ewidencja działalności gospodarczej, uzyskiwa-
nie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, wyrabianie do-
wodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawno-
ści (tel. 76 72 33 301), ul. Zielona 13 oficyna 
m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i po-
wyżej dla celów pozarentowych, zatrudnieniowych, 
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, wydawanie kart 
parkingowych dla niepełnosprawnych, zaświadczenia 
uprawniające do ulg w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

Właściciel nieruchomości nie może 
już wyciąć drzewa bez jakiejkolwiek 
kontroli gminy. Od 17 czerwca 2017 r. 
obowiązuje nowelizacja, która zaostrza 
złagodzone na początku roku przez 
sejm przepisy ustawy o ochronie 
przyrody. 

Wróciły pomiary obwodów drzew na wy-
sokości 5 cm, wprowadzono obowiązek 
zgłoszenia chęci wycinki, a gminni urzęd-
nicy będą w terenie oglądać drzewa, które 
mają zostać usunięte.
Najważniejsze zmiany dotyczą usuwania 
drzew, które rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób fizycznych 
i  są usuwane na cele niezwiązane z  pro-
wadzeniem działalności gospodarczej, ale 
zmienia się również wysokość, na której 
mierzony ma być obwód pnia, co ostatecz-
nie zadecyduje o obowiązku uzyskania ze-
zwolenia. Po liberalizacji przepisów wpro-
wadzono pomiar na wysokości 130 cm, 
teraz - od 17 czerwca - ustawa przywraca 
pomiar drzewa na wysokości 5 cm.

Ustawa wprowadza zwolnienie z  obo-
wiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę 
drzew, których obwód pnia na wysokości 5 
cm nie przekracza:
1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego,

2)  65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

3)  50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.

Takie same parametry obowiązują w przy-
padku drzew, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób fizycz-
nych i  są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeśli natomiast obwód pnia na wysokości  
5 cm przekracza:
1)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego,

2)  65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego,

3)  50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew, a drzewo rośnie na 
nieruchomości stanowiącej własność 
osoby fizycznej i jest usuwane na cele 
niezwiązane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej, to należy chęć 
usunięcia drzewa zgłosić do odpo-
wiedniego organu (wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta).

Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko 
wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, 
z której drzewo ma być usunięte oraz rysu-
nek albo mapkę określającą usytuowanie 
drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgło-
szenia gminny urzędnik dokona oględzin 
w  celu ustalenia nazwy gatunku drzewa, 
obwodu pnia na wysokości 5 cm, a w przy-
padku, gdy na tej wysokości drzewo:
a)  posiada kilka pni – obwodu każdego 

z tych pni,
b)  nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej 

korony drzewa.

Po wizji terenowej gmina może w  ciągu 
14 dni wnieść sprzeciw wobec planowa-
nej wycinki. Jeśli tak się stanie, to właści-
ciel musi wystąpić z wnioskiem o wycinkę 
drzewa.

KONIEC WYCINKI 
DRZEW BEZ KONTROLI

Galę uświetnił wykład motywacyjny Joanny 
Kuzdak, doradcy biznesowego i mentora w start-
-upowych projektach studenckich. - Pamiętaj-
cie, aby nigdy się nie poddawać się w  dążeniu 
do realizacji swoich celów. Jeżeli jeden projekt 
wam nie wyjdzie, to zmieńcie buty i idźcie dalej 
– doradzała. - Twórzcie nowe pomysły i je reali-
zujcie. Ja sama jestem przykładem tego, że po 
paru porażkach można odnieść sukces – dodała 
Joanna Kuzdak. Obecni na gali byli również Piotr 
Wyroślak, przedstawiciel funduszu inwestycyj-
nego Pionier oraz Zbigniew Baran, prezes firmy 
Modernbud.

Tego wieczoru swoje pomysły na start-upy za-
prezentowało 10 zespołów. Wśród nich były 
m.in.: aplikacja pokazująca opóźnienia lotów 
samolotowych, aplikacja mająca przygotować 
uczniów do kartkówek i  sprawdzianów, aplika-
cja pozwalająca odnajdywać miejsca na impre-
zę, sklep internetowy z pokarmem i dietami dla 
psów i kotów, aplikacja powiadamiania ratunko-
wego, aplikacja z  usługami dietetyków i  trene-
rów personalnych czy też aplikacja pomagająca 
wybrać maturzystom szkołę wyższą. 

- Na początku zapisałam się do tego projektu, 
żeby nie być na lekcjach, ale już po pierwszych 
warsztatach byłam bardzo zainteresowana – 
zdradza nam jedna z uczestniczek. - Prowadzący 
przekazali nam mnóstwo praktycznej wiedzy 
i sami nie spodziewaliśmy się, że możemy mieć 
tyle pomysłów. Chociaż nasz projekt nie wygrał, 
to dalej będziemy go rozwijać i na pewno weź-
miemy udział w kolejnej edycji. 

Jury, po burzliwych obradach, zdecydowało, że 
trzecie miejsce przypadnie zespołowi w  skła-
dzie: Rene Laflamme, Natalia Gryga i  Dominik 
Hofman (Katolickie Liceum im. Św. Franciszka 
z  Asyżu), twórcy aplikacji „Matura 100%” dla 
licealistów, pozwalającej na szybkie sprawdzenie 
swojej wiedzy w dowolnym miejscu i wyłapanie 
swoich słabych stron dzięki systemowi AI. 

Nie przyznano miejsca drugiego, a w zamian po-
stanowiono przyznać dwa pierwsze, które zajęli: 
zespół w  składzie: Tomasz Jaworski i  Dominik 
Szymański (I LO) z aplikacją Terest, pozwalającą 
na poznawanie i spotykanie się z ludźmi o wspól-
nych zainteresowaniach, a także Łukasz Podlip-
ski (II LO) z projektem Casual – sklepem inter-
netowym, za pomocą którego można sprzedać 
nieużywane przez nas ciuchy. 

Zwycięzcy otrzymali bony pieniężne do wykorzy-
stania na konsultacje w Footsteps, dostęp do sali 
konferencyjnej w Letia Business Center – partne-
ra projektu, zaproszenie na śniadanie biznesowe 
z prezydentem miasta i Okulary VR. Dodatkowo 
aplikacja Terest będzie rozwijana i  realizowania 
we współpracy z Urzędem Miasta. 

MŁODZI, TWÓRCZY, 
PRZEDSIĘBIORCZY
Galą finałową zakończył się (22 czerwca) trwający kilka miesięcy projekt „Zrób 
swój Start-up”, w którym około stu młodych legniczan uczyło się, jak zrealizować 
innowacyjny pomysł na własny biznes. Przedsięwzięcie zorganizował Urząd Miasta, 
a warsztaty poprowadzili autorzy znanej w Polsce aplikacji Footsteps. 

MIEJSKI RZECZNIK KONSUMENTÓW

m.in.: bezpłatne porady i informacje prawne dot. ochrony interesów konsumentów; działania 
w indywidualnych sprawach konsumenckich na rzecz mieszkańców Legnicy i powiatu doty-
czące np. kupna–sprzedaży oraz usług i umów o dzieło, telefonii, telewizji, usług kurierskich, 
pocztowych, turystycznych, budowlanych, kredytów, ubezpieczeń i sektora energetycznego.

- Jestem pod olbrzymim wrażeniem 
waszych pomysłów, a jednocześnie 
dumny, że w Legnicy mieszkają tak 
kreatywni młodzi ludzie, którzy 
stworzyli naprawdę innowacyjne 
projekty – powiedział Tadeusz 
Krzakowski, prezydent Legnicy, który 
patronował temu przedsięwzięciu.



Palmiarnia

W legnickiej palmiarni 
niedawno zaczął owocować 
banan zwyczajny (Musa 
paradisiaca). Owoce są coraz 
większe, oczywiście jadalne. 
Najbardziej interesują 
się nimi egzotyczne ptaki 
zamieszkujące to miejsce, 
chętnie posilające się 
bananami. 

Ostatnio imponującymi kwiatami pokryła się Pachypodium La-
mera (Pachypodium lamerei), czyli tzw. Palma Madagaskaru, 
znana również jako Gwiazda stepowa. Roślina ta nawet w naturze 
kwitnie dość rzadko, dlatego warto zobaczyć to cudo. 
Miłośnicy palmiarni doskonale znają ogromny egzemplarz mon-
stery, która świetnie zadomowiła się na skale ponad oczkiem wod-
nym. – Ta przeurocza monstera właśnie nam zakwitła – cieszy się 
Henryka Zdziech, ogrodniczka miejska. - Duża ilość ogromnych 
kwiatostanów wróży jeszcze obfitsze kwitnienie. Ta dziś nieco za-
pomniana, choć niesłusznie, roślina jest dość łatwa w domowej 
uprawie, ale bardzo trudno jest doczekać się jej kwitnienia. Legni-
czanie i turyści mają teraz wyjątkową okazję, by to zjawisko zoba-
czyć – zachęca pani Henryka. 

w rozkwicie

LATEM PALMIARNIA CZYNNA JEST W ZWYKŁE DNI OD 10.00 DO 17.00, A W DNI WOLNE 
I ŚWIĘTA OD 12.00 DO 18.00. MINI-ZOO ZAPRASZA OD 10.00 DO 20.00. WSTĘP BEZPŁATNY. 


