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Szanowni legniczanie!

Zapraszam do udziału w ewaluacji Legnickiego Budżetu 
Obywatelskiego, która pozwoli uwzględnić Państwa oczekiwa-
nia i uwagi w kolejnych jego edycjach.

Za nami realizacja piętnastu projektów wybranych w I edy-
cji LBO. Powstały place zabaw, tereny i urządzenia rekreacyjne, 
boisko, chodniki, parking, zmodernizowano odcinki ulic, odno-
wiono podwórka. W roku 2014 legniczanie w głosowaniu doko-
nali wyboru kolejnych 10 zadań, które wykonane będą w roku 
bieżącym. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie miesz-
kańców Legnickim Budżetem Obywatelskim, wierzę że i tym 
razem mogę liczyć na zaangażowanie legniczan. 

Oddaję w Państwa ręce krótką ankietę, prosząc o jej wypeł-
nienie. Ankieta zawiera 7 pytań dotyczących LBO oraz metrycz-
kę, która jest anonimową informacją o respondencie. Zebrane 
odpowiedzi pozwolą poznać opinie mieszkańców, ich ocenę 
stosowanych zasad i procedur oraz zdiagnozować oczekiwania 
respondentów. 

Dziękuję legniczanom za dotychczasowy udział w tym no-
watorskim, obywatelskim przedsięwzięciu, które ożywiając lo-
kalną i sąsiedzką aktywność społeczną, umożliwia kreowanie 
przyjaznych dla mieszkańców przestrzeni. 
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Minister wyróżnia „Witelonkę” 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legni-
cy została wyróżniona przez Ministerstwo Gospodarki nagrodą 

za szczególne osiągnięcia w promo-
waniu i realizacji szkolenia zawodo-
wego oraz efektywną współpracę 
z pracodawcami w procesie kształce-
nia młodzieży zgodnego z potrzeba-
mi lokalnego rynku pracy. Dyplom 
i statuetkę z rąk wiceminister gospo-
darki Ilony Antoniszyn-Klik odebrała 
dr Helena Babiuch - prorektor. ds. dy-
daktyki i studentów podczas zorga-
nizowanej w Bolesławcu konferencji 
„Mądrzej. Czyli jak uczyć i szkolić dla 
gospodarki”. 

Dyplom i nagrodę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej otrzymała studentka Wydziału Nauk Technicznych i Ekono-
micznych, Karolina Gruszczyńska. 

 
Do woja marsz …

Do 23 marca w Spółdzielczym Domu Kultury „Atrium” w Legni-
cy przy ul. Pomorskiej 19 odbywa się kwali� kacja wojskowa, prowa-
dzona przez powiatową komisję lekarską. 

Obowiązkowi zgłoszenia się do 
wojskowej kwali� kacji podlegają męż-
czyźni, obywatele polscy urodzeni 
w 1996 roku oraz w latach 1991-1995, 
którzy dotychczas nie stawali do kwa-
li� kacji, zameldowani w Legnicy na 
pobyt stały lub czasowy trwający po-
nad trzy miesiące.

Przed komisją muszą się stawić 
także kobiety urodzone w latach 1991-
1996, posiadające kwali� kacje przy-
datne do czynnej służby wojskowej, 
które w roku 2014/2015 kończą naukę 
w szkołach medycznych i weterynaryj-

nych oraz na kierunkach psychologicznych. 
Brak imiennego wezwania nie zwalnia osób podlegających 

kwali� kacji wojskowej z obowiązku stawienia się przed komisją 
w podanym terminie i miejscu. 

 
Kasia i Jan – wyśmienici łucznicy

W połowie lutego w Milówce odbyły się 33. Halowe Mistrzo-
stwa Polski Seniorów, 30. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów 

i 8. Halowe Mistrzostwa Polski Mło-
dzieżowców w łucznictwie. Dosko-
nałe wyniki osiągnęli zawodnicy OSŁ 
Strzelec Legnica. Wrócili do domu 
z trzema złotymi, jednym srebrnym 
i trzema brązowymi medalami. 

W konkurencji łuków bloczko-
wych indywidualnie złoty medal i ty-
tuł Mistrzyni Polski Seniorów zdobyła 
Katarzyna Szałańska. Również ze zło-
tem i tytułem Mistrza Polski Seniorów 
wyszedł z � nału Jan Wojtas. W mikście 
oboje zawodnicy również zdobyli zło-
to, ustanawiając nowy rekord Polski 

– 155 pkt. na 160 możliwych. Jan Wojtas i Katarzyna Szałańska 
zostali powołani do Kadry Narodowej na Halowe Mistrzostwa 
Europy w Słowenii. 

Śmieci. Każdy z nas, legniczan, produku-
je ich rocznie około 370 kilo. Segregujemy 
już w domu. Tak deklaruje ponad 90 pro-
cent mieszkańców. Później odpady tra� ają 
do kontenerów, pojemników, a stąd na ko-
munalne składowisko. Tam są dodatkowo 
segregowane i poddawane recyklingowi 
dzięki nowoczesnym instalacjom LPGK. 
W 2012 roku poziom odzyskiwania surow-
ców wtórnych, umożliwiający ich ponowne 
przetworzenie, wynosił zaledwie 5,5 proc. 
W 2013 sięgnął 9,6, a w 2014 – prawie 15 

proc. Osiągnęliśmy stan zgodny z wymo-
gami Unii Europejskiej. Na razie kar nie mu-
simy płacić. Za pięć lat do odzysku będzie 
musiała tra� ć połowa odpadów. Czy tej 
normie też sprostamy?

W Legnicy śmieciowa rewolucja, trwa-
jąca od połowy 2013 roku, powiodła się. 
Jednak nie brakuje kontrrewolucjonistów. 
Ze złożonych deklaracji wynika, że jest nas 
tylko 85 tysięcy. Wyparowało kilkanaście 
tysięcy. To i tak lepiej, niż gdzie indziej, bo 
średnia krajowego utajnienia producentów 

odpadów sięga 20 procent. Długi śmie-
ciowe legniczan w zeszłym roku wyniosły 
ponad 1,4 miliona. Skuteczna windykacja 
sprawiła, że teraz brakuje tylko 200 tysięcy. 
Martwe dusze też się odnajdą.

System działa. A jednak wciąż powstają 
dzikie wysypiska. Kilka razy w roku trzeba 
je likwidować. To kosztuje kilkaset tysięcy. 
Nieznani sprawcy okradają naszą wspólną 
kasę. I kto to robi?

Arkadiusz Rodak

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy

Tadeusz Krzakowski

Prezydent Legnicy
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25 lat samorządu terytorialnego
 ■ Z okazji 25. rocznicy odtworzenia w naszym kraju samorządu terytorialnego sześć ogólnopolskich organizacji 
samorządowych (Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek 
Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich) zorganizowało w Poznaniu (5-6 marca) 
jubileuszowy kongres, połączony ze zgromadzeniami ogólnymi ich korporacji. 

Legnicę reprezentował prezydent Tade-
usz Krzakowski, który podczas zgroma-

dzenia Ogólnego Związku Miast Polskich 
wybrany został przewodniczącym komisji 
rewizyjnej ZMP na kolejną kadencję. Funk-
cję prezesa zarządu tej organizacji delegaci 
powierzyli prezydentowi Gliwic Zygmunto-
wi Frankiewiczowi. 

W trakcie kongresu odbywało się rów-
nież Zgromadzenie Ogólne Związku Powia-
tów Polskich. Towarzyszyła mu uroczystość 
wręczenia statuetek zwycięzcom dorocz-
nego rankingu najbardziej aktywnych 
samorządów. Pierwsze miejsce w gronie 
65 miast na prawach powiatów ponownie 
zdobyła Legnica.

Dwudniowe obrady przedstawicieli 
miast, gmin, powiatów i województw z ca-
łego kraju były okazją do rozważań nad 
osiągnięciami minionego ćwierćwiecza 
i pokazania „samorządowej jedności”.

Legnica kolejny raz wyróżniona

1.
Jak ocenia Pani/Pan przeprowadzoną kampanię informacyjną LBO?
a. bardzo dobrze, b. dobrze, c. średnio, d. raczej źle, e. bardzo źle (proszę zaznaczyć)
W przypadku ocen negatywnych proszę o wskazanie przyczyn niskiej oceny ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
2.
Jak ocenia Pani/Pan pracę Punktu Informacyjnego LBO?
a. bardzo dobrze, b. dobrze, c. średnio, d. raczej źle, e. bardzo źle (proszę zaznaczyć)
W przypadku ocen negatywnych proszę o wskazanie przyczyn niskiej oceny...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
3.
Jak ocenia Pani/Pan formularz propozycji projektu?
a. bardzo dobrze, b. dobrze, c. średnio, d. raczej źle, e. bardzo źle (proszę zaznaczyć)
W przypadku ocen negatywnych proszę o wskazanie przyczyn niskiej oceny..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
4.
Jak ocenia Pani/Pan sposób wery� kacji projektów zgłoszonych w ramach LBO?
a. bardzo dobrze, b. dobrze, c. średnio, d. raczej źle, e. bardzo źle, f. nie mam zdania (proszę zaznaczyć)
W przypadku ocen negatywnych proszę o wskazanie przyczyn niskiej oceny.............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................
5.
Jak ocenia Pani/Pan organizację punktów do głosowania LBO?
a. bardzo dobrze, b. dobrze, c. średnio, d. raczej źle, e. bardzo źle (proszę zaznaczyć)
W przypadku ocen negatywnych proszę o wskazanie przyczyn niskiej oceny...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
6.
Jak ocenia Pani/Pan elektroniczny system głosowania na zadania w ramach LBO?
a. bardzo dobrze, b. dobrze, c. średnio, d. raczej źle, e. bardzo źle (proszę zaznaczyć)
W przypadku ocen negatywnych proszę o wskazanie przyczyn niskiej oceny...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
7.
Czy widzi Pani/Pan potrzebę ogólnych zmian w procesie LBO? Jakie to zmiany?
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................

Prezydent Tadeusz Krzakowski, wypowiadając się w jubileuszowym 
albumie, napisał: 

- Reforma samorządowa to najbardziej udana część pakietu, wdro-
żonego po 1990 roku. 

Przekazanie odpowiedzialności za sprawy lokalne gospodarzom 
gmin doprowadziło do przebudowy i szybkiego rozwoju lokalnej 
Polski. Samorządy wypracowały narzędzia zaspokajania potrzeb 
i rozwiązywania problemów zwykłych ludzi. 

Najistotniejsze korzyści reformy to: decentralizacja zadań, pod-
miotowość i autonomia gminy oraz efektywność władz lokalnych. 
Samorządy ciągle ewoluują, ale część administracji państwowej 
zatrzymała się w reformowaniu, nie nadąża za postępem i zmiana-
mi. W Polsce samorządowej potrzebujemy samodzielności, mniej 
państwowej ingerencji, mniej polityki, a więcej realnego samorzą-
dzenia. 

ANKIETA EWALUACYJNA Legnickiego Budżetu Obywatelskiego

METRYCZKA 

Płeć:     a. kobieta, b. mężczyzna

Wiek:   a. 18–25,   b. 26–35,   c. 36–45,   d. 46-65,   e. więcej niż 65 lat

Czy głosował/a Pani/Pan w I lub II edycji budżetu obywatelskiego?

Tak, Nie

Czy był/a Pani/Pan wnioskodawcą w I lub II edycji budżetu obywatelskiego?

Tak, Nie

                                                                             Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Wypełnioną ankietę można wyciąć i przekazać 
do dnia 1 kwietnia 2015 r. do:
•   Kancelarii Urzędu Miasta, plac Słowiański 8, 

59-220 Legnica,
•    drogą elektroniczną na adres lbo@legnica.eu.
 
Wersja elektroniczna ankiety dostępna jest na 
stronie www.lbo.legnica.eu
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SAMORZĄD GOSPODARKA KOMUNALNA

Partnerstwo gminy Ważne zmiany

Przybyli przedstawiciele związków zrze-
szających pracodawców, prezesi spółek 
komunalnych, reprezentanci Legnickiego 
Związku Pracodawców, Naczelnej Orga-
nizacji Technicznej, Huty Miedzi Legnica, 
KGHM Polska Miedź SA, Izby Przemysło-
wo-Handlowej, Cechu Rzemiosł Różnych, 
Legnickiego Klubu Biznesu i Federacji Pra-
codawców Polski Zachodniej. 

Prezydent zapoznał gości z funkcjono-
waniem samorządu w sferze budżetowej, 
inwestycyjnej, pozyskiwaniem � nanso-
wych środków zewnętrznych i zawodowym 
kształceniem młodzieży na potrzeby rynku 
pracy, w którym to przedsięwzięciu partne-
rami miasta jest wiele legnickich � rm. 

Miasto stpsuje zachęty � nansowe dla 
osób i � rm inwestujących w obiekty i two-

rzących nowe miejsca 
pracy. Ożywia to tak-
że rynek budowlany. 
W ostatnich 4 latach taka 
aktywność zaowocowała 
zastosowanymi zwolnie-
niami z podatku od nie-
ruchomości w wysokości 
ok. 15,5 mln zł. Gmina jest 
udziałowcem Dolnoślą-
skiego Funduszu Gospo-
darczego, który udziela przedsiębiorcom 
poręczeń kredytowych.

Przedsiębiorcy gospodarcze i prorozwo-
jowe atuty Legnicy dostrzegają również 
w doskonałej lokalizacji komunikacyjnej, 
obecności Legnickiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej oraz w związkach z KGHM SA. 
Wzajemną kooperację oraz współpracę 
z miastem na różnych polach chcą oprzeć 
na legnickim programie rozwoju przed-
siębiorczości, który również mógłby ją 
promować na zewnątrz. Deklarowali wolę 
współdziałania. Poważną szansę widzą też 
w tworzonym we Wrocławiu centrum inno-

wacyjności KGHM. Przedstawicielka tej � r-
my zaprosiła legnickich biznesmenów do 
włączenia się w to nowe przedsięwzięcie, 
ułatwiające pozyskiwanie dla biznesu środ-
ków unijnych. Prezydent Tadeusz Krzakow-
ski zaproponował zorganizowanie w Legni-
cy konferencji w tej ważnej sprawie. 

- Jesteśmy otwarci na wszelkie formy 
partnerstwa gminy i środowisk gospo-
darczych, służące rozwojowi miasta i za-
spokajaniu potrzeb mieszkańców – pod-
sumował spotkanie Tadeusz Krzakowski, 
deklarując wolę systematycznego organi-
zowania takich forów. 

Zmiany w sposobie opłat wynikają ze 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Przed no-
welizacją właściciele lokali w budynkach 
wielorodzinnych albo składali deklaracje 
w spółdzielniach lub wspólnotach i do nich 
odprowadzali opłaty, albo robili to indywidu-
alnie. Wiele wspólnot w Legnicy, a także spół-
dzielnie (dotyczyło to lokali z wyodrębnioną 
własnością) uznało, że nie są zobowiązane 
do składania deklaracji oraz pobierania opłat 
i przerzuciły ten obowiązek na właścicieli. Te-
raz to się zmieniło.

Po nowelizacji ustawy płatnikami są 
wspólnoty i spółdzielnie. To właśnie one 
będą teraz uaktualniały deklaracje, co do ilo-
ści mieszkańców w danym budynku i pobie-
rały opłaty od właścicieli mieszkań. Oznacza 
to, że indywidualne deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami, zło-
żone wcześniej przez członków spółdzielni 
mieszkaniowych i wspólnot, powinny zostać 
zmienione do 14 marca br. poprzez złożenie 
tzw. deklaracji zerowej. Dokumenty te należy 

złożyć np. w siedzibie spółdzielni mieszkanio-
wej bądź u zarządcy nieruchomości. 

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkanio-
we przygotują w miejsce indywidualnych 
„zbiorczą” deklarację, obejmującą wszyst-
kie lokale w budynkach wielolokalowych. 
Mieszkańcy poszczególnych lokali od lutego 
2015 r. opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnosić mają do spółdzielni 
mieszkaniowej albo wspólnoty mieszkanio-

wej, a podmioty te będą przekazywać opłatę 
do Urzędu Miasta Legnicy. Również zmiany 
w liczbie osób zamieszkujących lokal należy 
zgłaszać spółdzielniom oraz wspólnotom 
mieszkaniowym. 

Ustawa wprowadziła również maksymal-
ne stawki za odbiór odpadów komunalnych, 
których gminy nie mogą przekroczyć, usta-
lając kwotę opłaty za odpady. Maksymalna 
stawka za osobę miesięcznie wynosi 25,98 zł 
(w przypadku selektywnej zbiórki odpadów) 
oraz 51,90 zł (w przypadku, gdy odpady nie 
są zbierane selektywnie). Przypomnijmy, że 

stawki te Legnicy są kilkukrotnie niższe i wy-
noszą odpowiednio: 9,70 zł i 17 zł. 

Zatem warto segregować. W Legnicy czy-
ni to około 95 proc. mieszkańców. 

Przyjazne dla mieszkańców

 ■ Pierwsze w tej kadencji samorządu spotkanie prezydenta Tadeusza Krzakowskiego z przedstawicielami organizacji 
skupiających środowiska legnickich przedsiębiorców odbyło się 3 marca w Ratuszu. Poświęcone było m.in. roli 
legnickiego samorządu w społeczno-ekonomicznym rozwoju regionu.  ■ Od 1 lutego 2015 roku wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mają obo-

wiązek składania deklaracji zbiorczych dla poszczególnych nieruchomości 
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przeka-
zywania ich do Urzędu Miasta. Nie dotyczy to właścicieli domków jednoro-
dzinnych, a także tych właścicieli lokali wielorodzinnych, w których imieniu 
taką deklarację złożyli zarządcy nieruchomości bądź wspólnoty (np. budynki 
zarządzane przez ZGM, TBS).

- Niezwykle zależy mi na kontynu-
owaniu budowy bliskiej współpracy 
miasta ze środowiskami gospodarczy-
mi, które tworzą miejsca pracy, aktywi-
zują inwestycje rozwojowe, wdrażają 
innowacyjność - podkreślił gospodarz 
spotkania. - Współpraca ta umacnia 
bowiem silną pozycję Legnicy na ma-
pie regionu - dodał. 

Ludność miasta to obecnie 99.659 
osób. Stopa bezrobocia na koniec 2014 
roku z wynikiem 8,3 proc. należała do 
najniższych w regionie. Budżetowy 
dochód na jednego mieszkańca prze-
kroczył w 2014 roku 4 tys. zł. Mamy 
budżet wart ponad 430 milionów. Na 
początku samorządowej reformy był 
on czterokrotnie niższy. W latach 2002-
2014 miasto wykonało inwestycje 
o wartości ponad 563 milionów zł. Jest 
jednym z dolnośląskich liderów w po-
zyskiwaniu środków unijnych. Legnica 
ma strategię rozwoju na lata 2015-2020 
Plus, która zakłada m.in. dynamiczny 
rozwój gospodarczy, nakierowany na 
nowoczesność i innowacyjność, roz-
wój inwestycyjny, nowoczesne kształ-
cenie zawodowe, kooperację z przed-
siębiorcami i inwestorami. 

i środowisk gospodarczych
w ustawie „śmieciowej”

Jako samorządowcy długo walczy-
liśmy o zmiany ustawy dostosowu-
jące ją do potrzeb i realiów gmin, 
by były jak najbardziej przyjazne 
dla mieszkańców – podkreśla 
prezydent Legnicy Tadeusz Krza-
kowski. – W tym celu zgłaszaliśmy 
samorządowe propozycje np. na 
forum Związku Miast Polskich. 
Czyniłem to również osobiście. 10 
października 2014 r. sejm uchwalił 
nowelizację ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
w której uwzględnił szereg wnio-
sków i postulatów strony samorzą-
dowej, mających na celu uspraw-
nienie funkcjonowania gminnych 
systemów gospodarki odpadami 
komunalnymi.

Osoby, które wpłaciły z wyprzedze-
niem należności za gospodarowa-
nie odpadami do Urzędu Miasta, 
nie stracą tych pieniędzy. Zostaną 
one zaksięgowane na specjalnych 
kontach i rozliczone przy kolejnych 
płatnościach. Ewentualnie mogą 
też na wniosek właściciela lokalu 
być zwrócone. - Nie może być 
mowy w tym przypadku o podwój-
nym opodatkowaniu – zapewnia 
wiceprezydent Legnicy Jadwiga 
Zienkiewicz.  
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Z raportu o stanie bezrobocia za 2014 r., 
przedstawionym na posiedzeniu Ko-

legium Prezydenta Miasta przez dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy, Grażynę Lau-
rowską wynika, że spadek poziomu bezro-
bocia zarówno w mieście, jak powiecie był 
systematyczny. W całym 2014 roku odno-
towano zmniejszenie liczby bezrobotnych 
o 2 procent w mieście i 3,2 proc. w powiecie 
legnickim. Dla porównania w powiecie bez-
robocie nadal utrzymuje się na stosunkowo 
wysokim poziomie – 18, 6 proc. W mieście zaś 
jest znacznie niższe – 8,6 proc. 

Przypomnijmy, że w 2010 r. w Legnicy 
bez pracy pozostawało 4.426 osób, zaś 
pod koniec grudnia roku 2014 – 3.893. 
Ta tendencja jest także widoczna wśród 
osób posiadających prawo do zasił-
ku. Najliczniejszą grupę bezrobotnych, 
bo około 60 procent, stanowią osoby 
z wykształceniem poniżej średniego. Naj-
mniejszą - z wykształceniem wyższym. 
Wśród poszukujących pracy więcej o 5,7 
proc. jest zarejestrowanych kobiet, niż 
mężczyzn. Pod względem wieku najlicz-
niejszą grupę stanowią osoby młode (18-
34 lata) – 36,7 proc. ogółu bezrobotnych. 
Najmniej wśród poszukujących pracy sta-
nowią bezrobotni powyżej 60 roku życia. 
W 2014 r. pracodawcy zgłosili 4.212 ofert 
pracy, w tym 47 dla cudzoziemców. Na 
aktywizację bezrobotnych wydano po-
nad 15 mln zł. 

PUP w Legnicy jest zaliczany do najlep-
szych urzędów w kraju. Świadczy o tym 
osiągnięcie wyniku 73,8 proc. tzw. efek-
tywności zatrudnienia. Średnia krajowa 
wynosi 68,2 proc. Jako jeden z dwóch 
urzędów na Dolnym Śląsku znalazł się 
w gronie laureatów konkursu wyróżnia-
jącego za szczególne zaangażowanie 
i najwyższe wyniki we wdrażaniu rozwią-
zań rynku pracy, zorganizowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Miasto dotuje funkcjonowanie PUP kwotą 
ponad 3,2 mln zł rocznie.

- Cieszymy się z wyróżnień – mówi Gra-
żyna Laurowska, dyrektor PUP w Legnicy 
– ale wiemy też, jak wielkie są wyzwania. 
Oczywiście największy wpływ na zatrud-
nienie mają stan gospodarki i pracodawcy. 
My staramy się odpowiadać na oczekiwa-
nia pracodawców oraz sprawnie i szybko 
pomagać w znalezieniu pracy mieszkań-
com. Liczymy, że w tym roku bezrobocie 
nadal będzie malało – dodaje. 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Pijmy naszą dobrą Bezrobocie spada

P ierwsze z poidełek umieszczono na ko-
rytarzu przed salą gimnastyczną. Drugie 

gasi pragnienie w świetlicy. Po zakończeniu 
zajęć wychowania � zycznego do źródełka 
ustawia się kolejka uczniów.

- Woda jest 
bardzo smaczna 
– ocenia Norbert 
Ostrowski z klasy 
5 b. – To bardzo 
fajny pomysł, bo 
jak komuś ze-
chce się pić, to 
źródełko jest bli-
sko. Wystarczy 
tylko przycisnąć 
guzik.

Jaka jest 
woda z legnic-
kich wodo-
ciągów? – Za-
pewniam, że bardzo dobrej jakości, spełnia 
wszelkie normy sanitarne – mówi Jacek Wa-
tral, Powiatowy Inspektor Sanitarny. – Cały 
czas monitorujemy jej jakość. Można ją pić 
bez przegotowania. Inspektor podkreśla, że 
poidełka mają jeszcze jedną ważną zaletę. 
Aby się napić, nie potrzeba kubków. Pijąc, nie 
dotyka się ustami armatury, a tym samym 
unika zakażenia. 

Dyrektor szkoły, Sebastian Miecierz nie 
ukrywa zadowolenia. – Rodzice prosili nas 
o zainstalowanie urządzeń z wodą – przyzna-
je. – Na takie poidełka, warte 3.500 zł, najzwy-

czajniej nie było nas stać. Ten prezent to dla 
nas ważna sprawa.

LPWiK, instalując poidełka w SP 19, roz-
poczęło akcję promocyjną picia wody bez-
pośrednio z legnickich kranów. – Planujemy 

takie inwestycje w kolejnych szko-
łach – mówi Zbigniew Mróz, prezes komu-
nalnej spółki. - Takie same urządzenia zain-
stalowane zostały w Centrum Medycznym 
przy ul. Libana i w siedzibie � rmy.

PRACA

Wodociągi 
jak gazele

W Klubie Biznesowym Stadio-
nu Wrocław odbyła się (17 lutego) 
gala regionalna wręczenia nagród 
„Gazele Biznesu 2014”. Zwycięzców 
wyłonił ranking najbardziej dyna-
micznych � rm, sporządzany przez 
ogólnopolski dziennik specjalistycz-

ny „Puls Biznesu”. Jednym z laure-
atów obecnej edycji „Gazel” zostało 
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji SA. 

To wyróżnienie jest znaczącym 
wyrazem uznania dla sposobu pro-
wadzenia przez tę komunalną spół-
kę działalności gospodarczej. Warto 
podkreślić, że LPWiK zdobyło Gazelę 
Biznesu już po raz piąty.

 ■ Dwa pierwsze poidełka Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanaliza-
cji zainstalowało, na razie pilotażowo, w Szkole Podstawowej nr 19. Ucznio-
wie z entuzjazmem korzystają z tego źródełka. Szef � rmy, Zbigniew Mróz 
zapowiada instalowanie kolejnych.

 ■ Dobra wiadomość na legnickim rynku pracy. W 2014 r. liczba bezrobotnych systematycznie zmniejszała się. Stopa bez-
robocia w naszym mieście wynosiła (na koniec roku) 8,6 procent - osiągając najniższy poziom od roku 2011. Na koniec 
grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych był 3.893 osób zamieszkałych w Legnicy, czyli o 1.402 osoby 
mniej, niż na początku minionego roku. 

„kranówkę”

Więcej legniczan ma pracę
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Zakochaj się nocą

 ■ Legnica nocą, czyli niesamowite, piękne fotogra� e naszego miasta. Ich 
autor, Krzysztof Masiuk nie ukrywa, że Legnica jest jednym z tych miejsc, 
w których się zakochał. 

w Legnicy

Robiąc panoramę Legnicy nie zdawałem 
sobie sprawy, że jest tak wielka – opo-

wiadał podczas wieczornego spotkania 

w Legnickiej 
Bibliotece Publicznej. Uczestniczyło wielu 
zainteresowanych legniczan. Zdradził, że 
nocne zdjęcia naszego miasta robił aparatem 
pożyczonym od swojego przyjaciela, legni-
czanina. 

Autor nie kryje, że jednym z najbliższych 
jego sercu polskich miast jest właśnie Le-
gnica. Po raz pierwszy odwiedził nas na po-
czątku XXI wieku. 

- Jadąc do Legnicy kilkanaście lat temu, nie 
wiedziałem i kompletnie nie przypuszcza-
łem, że zobaczę kawał pięknego starego mia-
sta, z rewelacyjnymi zabytkami, które z uwagi 
na swój charakter są wyjątkowe – wspominał. 
– Później odkryłem „radziecką” część miasta. 

W minionym roku, gdy przyjechałem robić 
zdjęcia nocą, nie było śniegu. Ale była za to 

najpiękniejsza, moim zdaniem, 
świąteczna iluminacja w kraju. 

Zainteresowanie publiczno-
ści zdjęciami, które wykonał tu 
w ubiegłym roku, przerosło jego 
najśmielsze oczekiwania. Nocna 
Legnica w obiektywie Krzysz-
tofa Masiuka zachwyciła inter-
nautów, a zdjęcia z wyprawy 
do naszego miasta biły rekordy 
polubień na facebookowym 
pro� lu projektu „Zakochaj się 
w Polsce nocą”.

Krzysztof Masiuk to góral 
z pochodzenia. Podróżnik, że-
glarz i fotograf z zamiłowania. 
Zawodowo związany z ochro-
ną środowiska w Polsce. Prezes 
Zarządu Głównego Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarzą-
dowych i Sekretarz Narodo-
wej Rady Ekologicznej. Miło-
śnik polskich gór. Zakochany 
w Beskidach i Bieszczadach, 

które wielokrotnie przemierzył z plecakiem. 
Autor licznych fotoreportaży m.in.: z Kara-
ibów, Seszeli, Cyklad, Wysp Liparyjskich czy 
Spitsbergenu. Jego ostatni projekt, nad któ-
rym wciąż pracuje, nosi tytuł „Zakochaj się 
w Polsce nocą”. Prezentuje urodę polskich 
miejscowości nocną porą. Promuje Polskę 
poprzez tworzenie wizerunku kraju z no-
woczesną infrastrukturą, dbającego o swój 
wygląd zewnętrzny, łączącego dbałość o hi-
storię z funkcjonalnością i nowoczesnością. 

Dzięki iluminacji i nocnej grze świateł 
zdjęcia nabierają zupełnie innego, niejed-
nokrotnie fantastycznego wymiaru. Ze zre-
alizowanych fotogra� i powstają wystawy, 
które prezentowane są w wielu miastach 
na całym świecie. 



12 13         Marzec 2015                                                                         Magazyn Miejski                                                                        www.legnica.eu          www.legnica.eu                                                                            Magazyn Miejski                                                                          Marzec 2015

/MiastoLegnica

Praca „Ilusionist” jest atrakcyjna wizu-
alnie, ma pomysł i jest czytelna. Może 

rozśmieszać, ale i skłaniać do re� eksji. To 
najważniejsze kryteria, które zadecydowały 
o tym, że przyznaliśmy Grand Prix właśnie 
temu rysunkowi - powiedział Eugeniusz 
Skorwider, przewodniczący międzynarodo-
wego jury Satyrykonu 2015.

Stało się już satyrykonową tradycją, że 
najważniejsze nagrody w tym konkursie 
przyznają także: dyrektor Muzeum Kary-
katury w Warszawie, dyrektor Legnickiego 
Centrum Kultury oraz prezydent Legnicy.

W tym roku szczególną uwagę prezyden-
ta Tadeusza Krzakowskiego zwróciła praca 
zatytułowana „Entuzjazm (z greckiego) z Bo-
giem w ...” Jej autor to Andrea Pecchia, włoski 
gra� k, ilustrator, wydawca i rysownik saty-
ryczny, absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
w Rzymie, członek Stowarzyszenia Ilustrato-
rów Włoskich w Mediolanie.

Nagrodę dyrektora Muzeum Karykatury 
otrzymał Paweł Stańczyk (Polska) za pracę 
„W stronę słońca”, a dyrektora LCK - Luc De-
scheemaeker (Belgia) za pracę „Teddy”.

Z ŻYCIA MIASTA

P ani Krystyna Trzmielewska na koncert 
przyjechała z drugiego końca miasta 

kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem. – 
To jest właśnie artysta, którego uwielbiam, 
choć może nie jest on bardzo znany w kraju 
– mówiła legniczanka. - Znam jego piosenki 
i uważam, że to idealny wykonawca w dniu 
naszego święta. Moje koleżanki były nieprze-
konane, bo chciały kogoś młodszego, ale po 
koncercie zmieniły zdanie. Były zachwycone 
- dodaje pani Krystyna. 

Prezydent Tadeusz Krzakowski, otwierając 
koncert powiedział, że kobiety kształtują męż-
czyzn i nadają sens ich życiu. - Jesteśmy wam 
za to wdzięczni - mówił. - Dzięki wam stajemy 
się lepsi. Niech ten wieczór będzie wyrazem 
naszej wdzięczności i szacunku dla Pań. 

Koncert był prezentem dla legniczanek 
z okazji Dnia Kobiet. Dlatego prezydent, 
tuż przed jego rozpoczęciem, symbolicznie 
wręczył jednej z pań wielki bukiet 
kwiatów, kierując jednocześnie ży-
czenia do wszystkich kobiet. Wiele 
pań otrzymało tulipany. 

A jaki był koncert? Repertuar 
Andrzeja Cierniewskiego to przede 
wszystkim piosenki o miłości, 
o relacjach międzyludzkich. Tematy-
ka bardzo dojrzała, a jednocześnie 
uniwersalna. Każdy ze słuchaczy 
jest w stanie odnaleźć cząstkę siebie 
w doskonale wyśpiewanych słowach. 
„Dwie morgi słońca” czy „Słodka Ka-
rolina” - tych przebojów nie mogło 
zabraknąć na sobotnim koncercie 
artysty. Razem z piosenkarzem, bawił 
się tłum legniczan. A że dźwięki pio-
senek same porywały do tańca, ludzie 
wstawali z miejsc, kołysali się, klaskali 
w rytm muzyki, śpiewali razem z arty-
stą i naprawdę dobrze się bawili.

Andrzej Cierniewski nie szczędził paniom 
ciepłych słów i życzeń. - Każdy koncert trak-
tuję jako ten najważniejszy. Dzisiejszy wie-
czór w Legnicy też jest dla mnie najważniej-
szy - mówił. Dziękował publiczności za liczne 
przybycie i wspólną zabawę, a publiczność 
dziękowała mu owacyjnie. 

 ■ (Współpraca: ego)

KULTURA

Najlepsi prześmiewcy już wybrani
 ■ Rosjanin Andrei Popov za pracę „Ilusionist” otrzymał Grand Prix Satyrykonu 2015. W tym roku na konkurs nadesłano 
ponad 2.200 prac, przeszło 600 autorów z 51 krajów świata.

Laureaci: 
Grand Prix Satyrykonu 2015 oraz nagro-
da pieniężna w wysokości 8.000 zł – An-
drei Popov (Rosja) za pracę „Ilusionist”.

Dział: entuzjazm 
I nagroda, złoty medal oraz nagroda pie-
niężna w wysokości 6.000 zł – Katarzyna 
Bogucka (Polska) za pracę „Przecena”.

Dział: satyra i żart
I nagroda, złoty medal oraz nagroda pie-
niężna w wysokości 6.000 zł – Aleksan-
dro Gatta (Włochy) za pracę „Ri� esso”.

Od 18 do 21 czerwca w Legnicy odbędzie 
się wielkie święto satyry, podczas które-
go laureaci Satyrykonu 2015 odbiorą 
nagrody, a nadesłane na tegoroczny 
konkurs prace będzie można obejrzeć 
na specjalnej, pokonkursowej wystawie. 
Tym wydarzeniom będzie towarzyszyło 
wiele radosnych przedsięwzięć.

Legniczanie – legniczankom 
 ■ Wspaniały koncert Andrzeja Cierniewskiego był prezentem od legniczan dla legniczanek z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet. Bezpłatne wejściówki rozeszły się w mgnieniu oka, a halę przy ul Lotniczej w sobotni wieczór wypełniły 
tłumy. Warto było przyjść na recital tego artysty, obdarzonego niezwykłym głosem. Było to kolejne udane wydarzenie 
artystyczne i towarzyskie w naszym mieście. 

w niezapomniany sobotni wieczór
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Koty wolno żyjące, a więc bezpańskie, po-
winny być dostarczane do lecznicy przez ich 
opiekunów społecznych, czyli tzw. karmicieli. 
Każda taka osoba jest proszona o podpisa-
nie oświadczenia, w którym zadeklaruje, że 
jest opiekunem bezdomnego zwierzęcia. 
Na przeprowadzenie akcji z budżetu miasta 
przeznaczono 7 tys. złotych. 

/MiastoLegnica

Zmiany polegają głównie na zamiarze 
likwidacji Gimnazjum nr 7 w Legnicy, 

Technikum Rolniczego, Technikum Geode-

zyjnego i Technikum Weterynaryjnego, prze-
niesieniu kształcenia w zawodach technik 
rolnik, technik geodeta, technik weterynarii 
oraz rozwiązaniu Zespołu Szkół Rolniczych 
im. Wincentego Witosa w Legnicy. Szkoły te 
zamierza się zlikwidować z dniem 31 sierpnia 
br. oraz od 1 września przenieść kształcenie 
do Zespołu Szkół Budowlanych, umożliwia-
jąc wszystkim uczniom możliwość kontynu-
owania od 1 września nauki w dotychczaso-
wych specjalnościach. Obiekt Zespołu Szkół 
Budowlanych posiada wszelkie niezbędne 
warunki techniczne i lokalowe, by takie połą-
czenie było w pełni możliwe i skuteczne. 

Zmiany są podyktowane negatyw-
nymi zjawiskami demogra� cznymi i ni-
skim naborem uczniów do Zespołu Szkół 
Rolniczych. W ciągu ostatnich dziesięciu 
lat o połowę zmniejszyła się ilość absol-
wentów gimnazjów. Jest to proces ob-
serwowany w całym kraju. Reorganizacja 
została zaplanowana zgodnie z prawem, 
w sposób najbardziej optymalny zarów-
no dla uczniów, jak i nauczycieli. Była też 
konsultowana z radami pedagogicznymi, 
a o zamiarze likwidacji poinformowano 
rodziców uczniów. Zespół Szkół Budow-
lanych oczywiście nadal będzie kształcił 
także w zawodach związanych z budow-

nictwem. Reorganizacja została zaakcep-
towana większością głosów radnych. 

Radni przyjęli też w głosowaniu zapro-
ponowany przez prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego projekt zmiany budżetu 
miasta na rok 2015, wraz z dołączoną au-
topoprawką. Wydatki, głównie na inwe-
stycje, zwiększą się o ponad 4,3 miliona. 
Dodatkowe 1,7 mln pozwoli zakończyć 
w tym roku budowę zintegrowanego sys-
temu zarządzania ruchem i transportem 
publicznym. Kwota 1,2 mln zł zasili bu-
dowę nowego układu komunikacyjnego 
w rejonie ulicy Wrocławskiej w sąsiedztwie 
nowej siedziby Urzędu Skarbowego. Po-
prawie efektywności działań policji posłu-
ży do� nansowanie przez miasto zakupu 
samochodów operacyjnych kwotą 320 tys. 
zł. Z kolei 80 tysięcy posłuży budowie przy-
łączy kanalizacyjnych i termomodernizacji 
kamienic komunalnych. 

Kwota 50 tys. zł przeznaczona będzie 
na ogłoszenie konkursu urbanistyczno-
-architektoniczno dotyczącego opraco-
wania koncepcji zagospodarowania pla-

cu Słowiańskiego. Będzie to kolejny krok 
w rewitalizacji centrum miasta. Koncep-
cja, która zwycięży, stanie się podstawą 
opracowania dokumentacji. 

Dzięki zaakceptowanym zmianom 
w budżecie 200 tysięcy zł będzie mogła 
wynieść dotacja, jaką zgodnie z polityką 
ratowania legnickich zabytków, miasto 
zamierza wesprzeć remont wnętrza le-
gnickiej Katedry. Możliwe również bę-
dzie włączenie w koszty programu likwi-
dacji niskiej emisji w mieście kwoty ok. 
172 tys. zł pożyczki oraz dodatkowej do-
tacji w wysokości ponad 86 tys. zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Przypomnijmy, 
że projekt wart jest ponad 4 miliony, 
z czego dotacja wynosi ok. 1,6 mln zł. 

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIAZWIERZĘTA W MIEŚCIE

Z prac Rady Miejskiej Legnicy
Mamy mniej bezdomnych czworonogów

Potrzebna i optymalna reorganizacja struktury oświaty; będą dodatkowe nakłady na inwestycje

 ■ Podczas lutowej sesji Rady Miejskiej Legnicy (23 lutego) radni przyjęli 10 uchwał. Zajmowano się między innymi 
projektami zmian organizacyjnych w strukturze legnickiej oświaty. 

 ■ W Legnicy trwa kolejna już akcja 
bezpłatnej sterylizacji kotów, żyją-
cych na wolności. Usługę tę świad-
czy wyłoniona w postępowaniu 
ofertowym Lecznica Weterynaryjna 
przy ul. Wrocławskiej 168-174.

Kolejna 
akcja 
darmowej 
sterylizacji 
kotów

Kozy na kolejowym szlaku

Ryby na Jaworzyńskiej

Strażnicy Miejscy uratowali dwie kozy, 
które weszły na torowisko i zablokowały 
ruch kolejowy. Do tego niecodziennego 
zdarzenia doszło 18 lutego rano, na od-
cinku linii kolejowej w okolicach ul. Pąt-
nowskiej.

O kozach spacerujących po torowisku 
strażników poinformował dyżurny Służ-
by Ochrony Kolei. Na miejsce przyjechał 

patrol specjalistyczno – interwencyjny, 
który odłowił zwierzęta. Strażnicy ustalili 
ich właściciela. Mężczyzna odebrał swe 
podopieczne, ale mandatu za ich nieupil-
nowanie nie chciał przyjąć. W tej sytuacji 
sporządzony został wniosek o ukaranie 
go przez sąd rejonowy. Lepiej zapłacić, niż 
opłakiwać kozy. 

Na przebudowywanej ul. Jaworzyńskiej 
wymieniana jest kanalizacja deszczowa. 
Montuje się wielkogabarytowe rury. W jed-
nej ze starych, usuwanych rur budowlańcy 
znaleźli żyjące w niej małe rybki. 

Nie wiadomo skąd się tam wzięły, ale 
znalazły przyjazne dla siebie środowisko. 

Robotnicy odłowione ryby wypuścili do 
stawu. Podczas robót ziemnych i budowla-
nych zdarzają się też i takie, ichtiologiczne 
niespodzianki.

DYŻURY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ

Mieszkańcy Legnicy mogą spotykać się w ważnych dla siebie sprawach z radnymi podczas pełnionych przez nich dyżurów. Dyżury odbywają 
się w biurze rady (UM, II piętro, pok. 225). 

Przewodniczący RM Wacław Szetelnicki – 23 marca, godz. 12.00-14.00, wiceprzewodniczący Benedykt Ksiądzyna – 13 kwietnia, godz. 12.00-
14.00, wiceprzewodniczący Jacek Kiełb – 16 marca, godz. 12.00-14.00. 
Krystyna Barcik – 17 marca, godz. 13.00-16.00, Ignacy Bochenek – 20 marca, godz. 10.00-14.00, Zbigniew Bytnar – 24 marca, godz. 13.00-16.00, 
Wojciech Cichoń – 27 marca, godz. 10.00-14.00, Ewa Czeszejko-Sochacka – 31 marca, godz. 13.00-16.00, Mirosław Jankowski – 3 kwietnia, 
godz. 10.00-14.00, Stanisław Kot – 7 kwietnia, godz. 13.00-16.00, Maciej Kupaj – 10 kwietnia, godz. 10.00-14.00. 

przeznaczono 7 tys. złotych. 

• W ramach podobnych akcji 
w roku 2013 wysterylizowanych zo-
stało ponad 180 kotów i 24 psy. Rok 
wcześniej sterylizacji poddano 218 
czworonogów, natomiast w 2014 – 
152. W latach 2012-2014 w legnickim 
schronisku dla bezdomnych zwierząt 
przebywało ich łącznie 1.574. Każdego 
roku ilość podopiecznych zdecydo-
wanie zmniejszała się. W tym samym 
czasie 1.488 zwierzaków zostało adop-
towanych przez legniczan. To bardzo 
doby wynik, świadczący o wrażliwości 
mieszkańców miasta. Specjalistyczny 
patrol Straży Miejskiej w ciągu ostat-
nich trzech lat udzielił pomocy 123 
zwierzętom, które uległy wypadkom. 
Otrzymały one również pomoc wete-
rynaryjną. 

– Pragnę, aby to miejsce w przyszło-
ści stało się placem zgody, a nie kon-
fliktu – podkreślił prezydent Legnicy.
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Uroczystości odbyły się w wypełnionej 
po brzegi sali klubu „Parnasik”. Ży-

czenia Kazimierzowi Pleśniakowi składali 
współpracownicy, przyjaciele, przedsta-
wiciele instytucji i organizacji, z którymi 
współpracował i współpracuje. 

Pan Kazimierz to człowiek instytucja. 
Skromny, niezależny, z otwartą głową. Od 
pół wieku społecznik. Wielki przyjaciel 
dzieci. Nie sposób wyliczyć wszystkich 
jego dokonań. Także odznaczeń i wyróż-
nień, którymi został nagrodzony za swoją 
działalność. Rada Miejska przyznała mu 
tytuł Honorowego Obywatela Legnicy – to 
jedno z wielu, na które ciężko zapracował. 

Ks. biskup pomocniczy diecezji legnic-
kiej Marek Mendyk przypomniał, że Kazi-
mierz Pleśniak w tym roku obchodzi także 
40–lecie pożycia małżeńskiego. Mówiąc 

o cechach jubilata, pod-
kreślił jego wyjątkową do-
broć i mądrość.

W imieniu prezydenta 
Tadeusza Krzakowskiego, 
który nie mógł uczestniczyć 
w tych uroczystościach, 
życzenia jubilatowi złożyły 
jego zastępczynie - Jadwiga 
Zienkiewicz i Dorota Purgal. 

- Jesteś człowiekiem wiel-
kim, skupiającym się nie tylko 
na działalności dla najmłod-
szych – powiedziała Dorota 
Purgal. – Dziękujemy za Two-
je dokonania i poświęcenie 
dla innych ludzi. fo
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LUDZIE LEGNICY

N iemieckie autostrady budowano od po-
czątków XX w. A4, na 91-kilometrowym 

odcinku Wrocław – Krzywa, otwarta zosta-
ła w 1936 r. jako część drogi łączącej stolicę 
Dolnego Śląska z Berlinem. Ciekawostką jest, 
że było to dwa miesiące po otwarciu olim-
piady w Berlinie, a plany zakładały zapewne 
przecięcie wstęgi przed olimpiadą. Pierwszy 
szpadel pod budowę pod Legnicą wbito za-
ledwie dwa lata wcześniej. Lokalny dziennik 
„Liegnitzer Tageblatt” z najdrobniejszymi 
szczegółami opisywał budowę, a później 
podniosłe chwile otwarcia. Transmitowały je 
wszystkie krajowe stacje radiowe, gdyż go-
ściem specjalnym był sam Adolf Hitler, który 
uroczyście otworzył legnicki odcinek.

Nie szybciej niż 200 km/h

Gazeta dla kierowców była swoistym 
poradnikiem tego, co wolno, a czego nie 
na drodze szybkiego ruchu. Z zegarmi-
strzowską precyzją podawała, ile tysięcy 
robotników czy ton materiału potrzebne 
było do ukończenia budowy. Wiadomo na 
przykład, że „w pierwszej kolejności naj-
mowano robotników z rejonów Wrocławia 
i Legnicy, aby móc jak najszybciej przeciw-
działać ówczesnej ogromnej biedzie wśród 
bezrobotnych. Dla nowo zatrudnionych 
wrocławian, celem zaoszczędzenia im mar-
szu do i z pracy, na poszczególnych odcin-
kach budowy utworzono siedem obozów. 
Tu za niewielką opłatą robotnicy otrzymali 
nocleg i pełne wyżywienie.”

Z dziennikarskiej relacji dowiadujemy się 
także, że maksymalna dozwolona prędkość 
na autostradzie wynosiła 200 km/h. „(...) auto-
strada przeznaczona jest dla szybkiego i cięż-
kiego ruchu, nie ma na niej żadnych skrzyżo-
wań, dróg ani kolei. Zarówno wszystkie drogi, 
szosy i tory kolejowe, jak i biegi rzek, prowa-
dzone są pod albo nad autostradą.”

Dla mieszkańców Legnicy i okolic za-
interesowanych otwarciem odcinka spo-
rządzono specjalne wytyczne. Pod Nową 
Wsią utworzono miejsca do parkowania 
dla samochodów, motocykli oraz rowerów. 
Obecna na miejscu żandarmeria kierowała 
przyjezdnych do poszczególnych miejsc 
parkowania. „Mieszkańcy Legnicy i Jawo-
ra będą mogli ustawić się po obu stronach 
autostrady, tworząc w ten sposób szpaler 
w trakcie przejazdu czołowych osobistości 
rządu. (...) Jeżeli chodzi o samą Legnicę, 
to elektryczny tramwaj na linii Dworzec 
Główny – Nowa Wieś zwiększy swój 
ruch. Miasto poczyniło wszelkie kroki, 
żeby sprostać nadciągającym masom lu-
dzi” – czytamy.

Kiedy silnik strajkuje

Jak informował lokalny dziennik, każdy 
kierowca, chcąc jechać autostradą, musiał 
wnieść opłatę, aby rząd mógł spłacić zacią-
gnięty na budowę kredyt. „Doświadczenia 
wyniesione z eksploatacji już otwartych dla 
ruchu odcinków autostrad w innych rejo-
nach kraju wyjdą śląskiej trasie tylko na do-
bre. (…) Wydany został tymczasowy regula-
min, który jest również ważny dla śląskiego 

odcinka autostrady. Ustala on, kto może 
korzystać z autostrady - rowerzyści i piesi 
są wykluczeni! Ponadto określa, że zjazd 
i wjazd na autostradę może nastąpić tylko 
w miejscach do tego przewidzianych.”

Gazeta publikowała też ważne porady dla 
kierowców: „Jeżeli ktoś jest już zmęczony – 
a o to nietrudno – powinien zjechać do miejsc 
parkowania położonych wzdłuż autostrady. 
Jeżeli jednak musi się zatrzymać na jezdni, 
ponieważ silnik „strajkuje” i samochód nie 
działa tak jak trzeba, należy zjechać jak najda-
lej na prawą stronę, aby nie zakłócać ruchu. 
Kiedy samochód stoi, a pasażerowie opusz-
czą pojazd, drzwi od strony przejeżdżających 
pojazdów muszą pozostać zamknięte. Nato-
miast karygodne jest, kiedy pasażerowie po 
wyjściu z samochodu ustawiają się na środku 
autostrady do zdjęcia grupowego! I na koniec 
jeszcze obrazek – stoi samochód na poboczu 
autostrady, ma 

podniesioną maskę, nad silnikiem pochyla 
się kierowca, który po długim poszukiwaniu 
usterki zaczyna pojmować, że wprowadził 
silnik w zbyt wysokie obroty i wypadły mu ło-
żyska. Ostrzeżeń przed tym nigdy zbyt wiele”

Unikaj złych nawyków

Kolejna porcja rad w stylu retro: „Nie 
można wystarczająco często ostrzegać kie-
rowców małych i średnich samochodów, 

aby nie naciskali ustawicznie na pedał gazu, 
kiedy jadą autostradą, a silnik jechał na naj-
wyższych obrotach przez cały czas, ile tylko 
da radę. Już po krótkim czasie czeka nas jak 
najgorsze doświadczenie. Na autostradzie 
należy zmieniać prędkość pojazdu w celu 
chronienia samochodu. Autostrada została 
tak technicznie zaprojektowana, że uzyskana 
na niej przeciętna prędkość, nawet przy jej 
ciągłym zmienianiu, jest jeszcze tak duża, że 
praktycznie nie można mówić o jakiejkolwiek 
stracie czasu. Zatem, kto jedzie autostradą 
i przestrzega, aby nie popełniać niniejszym 
opisanych błędów oraz unika złych nawy-
ków, ten będzie miał same przyjemności za-
równo z jazdy, jak i samochodu.”

Tak było niespełna 90 lat temu. A do kie-
rowców nadal nie wszystko dotarło...

 ■ Bartłomiej Rodak (liegnitz.pl)

 ■ Kazimierz Pleśniak, prezes Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy 
obchodził 4 marca 70. urodziny, 50-lecie działalności społecznej i ćwierćwiecze 
pracy w TPD. Na te jubileusze Honorowego Obywatela Legnicy przybyły tłumy 
gości, którzy życzyli mu oprócz zdrowia, zaangażowania w dalszą działalność.

Kazimierza Pleśniaka
Jubileusze wybitnego społecznika, 
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W latach 30. i 40. autostradą poru-

szały się całe kolumny wojskowe.

Podróż w kierunku Wrocławia nie była 
już długa i uciążliwa.

działać ówczesnej ogromnej biedzie wśród 
bezrobotnych. Dla nowo zatrudnionych 

Nowo zakupione legnickie autobusy miejskie 
marki Magirus podczas demonstracyjnego 
przejazdu autostradą (lata 30./40.).

Autostrady to nie wynalazek współczesności. Ta pod Legnicą powstała już w 1936 r.

Vademecum retro kierowcy
 ■ Na Jaworzyńskiej praca wre. Niebawem pojedziemy wygodnie, jak po szkle. 
Wprost do autostrady, którą jeździli już przedwojenni mieszkańcy Legnicy. 
Niektórzy byli z tego tak dumni, że zatrzymywali auto na środku jezdni i... 
pozowali do zdjęć.
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Autorzy odebrali cenne na-
grody rzeczowe, ufundowa-
ne przez � rmę Tauron. Szkoła 
otrzymała 40-calowy telewizor. 
Co musieli zrobić młodzi � l-
mowcy, żeby odnieść tak wiel-
ki sukces? Uczniowie klas III 
- Łukasz Podlipski, Julia Konkol 
i Gabriela Wilczopolska stwo-
rzyli ekipę EnergoWkręceni, 
wybrali sobie opiekuna w oso-
bie pani Marty Łyczko, nakręcili 
i zmontowali 30-sekundowy 
� lm reklamowy o oszczędzaniu 
energii, wrzucili go na YouTube, 
wysłali link do organizatorów 
i udostępnili. Resztę załatwiło 
głosowanie internautów i wer-
dykt jury. 

W rolach głównych obsadzili dwie 
żarówki – oszczędną i „rozjaraną”, któ-
re prowadzą dowcipny dialog. To trzeba 
zobaczyć. Mistrzowska perełka. Kto nie 
wierzy, niech obejrzy na: www.konkurse-
nergooszczedny.pl. Legnica od lat sprzyja 
oszczędzaniu energii elektrycznej. 

STREFASTREFASTREFA WAŻNE TELEFONY

DATA NAZWA APTEKI ADRES APTEKI

16/17.03 „Gren-Vita” ul. Daszyńskiego 33, tel. 76 854-40-54

17/18.03 „Eskulap” ul. Artyleryjska 40, tel. 76 851-23-41

18/19.03 „Herba” al. Rzeczypospolitej 125, tel. 76 854-98-66

19/20.03 „Krótka” ul. Krótka 1, tel. 76 862-03-81

20/21.03 „Aloes” ul. Pomorska 72, tel. 76 721-78-47

21/22.03 „Malwa” ul. Piechoty 19A, tel. 76 722-18-82

22/23.03 „Lawenda” ul. Drukarska 29, tel. 76 866-31-46

23/24.03 „Medyczne ABC” ul. Chojnowska 41, tel. 76 852-37-16

24/25.03 „Avena” ul. Pomorska 17, tel. 76 855-05-00

25/26.03 „Nowa” ul. Reymonta 2, tel. 76 722-52-66

26/27.03 „Sano” ul. Galaktyczna 12, tel. 76 854-67-95

27/28.03 „Staromiejska” ul. Matejki 1, tel. 76 721-01-93

28/29.03 „Apteka Na Zdrowie” ul. Górnicza 1A, tel. 76 854-00-15

29/30.03 „Nasza Apteka” ul. Złotoryjska 57, tel. 76 729-25-81

30/31.03 „Apteka Słoneczna” ul. Gwiezdna 4, tel. 76 724-87-87

31.03/01.04 „Działkowa” ul. Działkowa 29-31, tel. 76 721-35-65

01/02.04 „DRIVE” ul. Wrocławska 155, tel. 76 723-15-79

02/03.04 „Apteka św. Marka” ul. Poselska 14, tel. 76 724-43-36

03/04.04 „Medyczne ABC” ul. Batalionu Zośka 15, tel. 76 722-16-00

04/05.04 „Basztowa” ul. Chojnowska 13, tel. 76 852-30-73

05/06.04 „Melisa” ul. Złotoryjska 1/14, tel. 76 723-36-39

06/07.04 „Gwarna” ul. Złotoryjska 30, tel. 76 862-01-10

07/08.04 „Jaśmin” ul. Mickiewicza 6, tel. 76 712-52-56

08/09.04 „Maxfarm Apteka” ul. Iwaszkiewicza 5, tel. 76 721-18-88

09/10.04 „Apteka Dr Optima” ul. Wrocławska 10/18a, tel. 76 745-10-19

10/11.04 „Farmed” ul. Złotoryjska16/18, tel. 76 862-08-96

11/12.04 „Remedium” ul. Radosna 48, tel. 76 854-72-51

12/13.04 „Mak” ul. Witelona 14/1, tel. 76 722-78-12

Dyżury aptek

Apteki w Legnicy pełnią dyżury rotacyjnie według poniższego harmonogramu. 
Dyżury nocne od poniedziałku do soboty trwają od godz. 21. do 8., a w niedziele 
od 20. do 8. Informacja o dyżurach aptek dostępna jest również na stronie 
internetowej www.legnica.eu.

Telefony alarmowe Urząd Miasta

Co i gdzie w Urzędzie Miasta

 ■ Policja                                                                                                                                 997, 112, 76 876 15 10
 ■ Straż graniczna                                                                                                                                 76 87 76 200
 ■ Straż pożarna                                                                                                                            998, 76 8523661
 ■ Pogotowie ratunkowe                                                                                                      999, 76 723 01 41
 ■ Straż Miejska                                                                                                                            986, 76 72 33 180
 ■ Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego                        76 72 21 392; 76 86 22 021
 ■ Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
– Pogotowie Ratunkowe                                                                                                   112, 76 8713286

 ■ Pogotowie energetyczne                                                                                                                               991
 ■ Pogotowie gazowe                                                                                                             992, 76 850 90 00
 ■ Pogotowie ciepłownicze                                                                                                 993, 76 856 82 00
 ■ Pogotowie wodno – kanalizacyjne                                                                         994, 76 855 48 00

 ■ Kancelaria                         
76 72 12 199

 ■ Sekretariat Prezydenta          
76 72 12 100, 76 72 12 101

 ■ Miejski Rzecznik Konsumentów              
76 72 12 138

 ■ Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (tel. 76 72 12 241) 
– m.in. decyzje: środowiskowe, ustalające dopuszczalny poziom hałasu, 
zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, rejestracja psów ras 
agresywnych.

 ■ Wydział Finansowy (tel. 76 72 12 200) 
– m.in.: podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od 
środków transportu, opłata skarbowa, opłata od posiadania psa.

 ■ Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (tel. 76 72 12 250) 
– m.in.: świadczenia dla osób niepełnosprawnych: karty parkingowe, 
turnusy rehabilitacyjne, usuwanie barier, współpraca z placówkami 
opiekuńczo–wychowawczymi. 

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

 ■ Wydział Geodezji i Kartogra� i (tel. 76 72 33 173) 
– m.in.: sprawy związane z geodezją, kartogra� ą, 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, dzierżawa 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 miejsco-
wego, 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, reje-
stracja klubów sportowych, upowszechnianie kultury � zycznej i turystyki, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi.

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

 ■ Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 76 72 12 275) – m.in.: ewidencja 
działalności gospodarczej, uzyskiwanie pozwolenia na sprzedaż alkoholu, 
wyrabianie dowodów osobistych, prawa jazdy, rejestracja pojazdów. 

 ■ Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (tel. 76 72 33 
301) – m.in.: orzeczenia o niepełnosprawności do lat 16 i powyżej dla celów 
pozarentowych, zatrudnieniowych, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 
karty parkingowej, zaświadczenia uprawniające do ulg 
w przejazdach MPK, PKP i PKS. 

Urząd Miasta Legnicy
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica
e-mail: kancelaria@legnica.eu
www.legnica.eu

STREFA SENIORA, STREFA MŁODYCH

C zwarta już edycja szkolenia zainauguro-
wana została 18 lutego w Klubie Seniora 

przy ul. Moniuszki 9. Kolejne spotkania odby-
wać się będą także w tym miejscu, w każdą 

środę. Początek o godz. 12.30. Cykl zapla-
nowano na osiem prelekcji. Ich formuła jest 

otwarta i każdy może w nich uczestniczyć, 
oczywiście bezpłatnie. 

- Podczas tych spotkań przekażemy 
uczestnikom praktyczne umiejętności, uła-
twiające seniorom bezpieczne funkcjono-
wanie – mówi Justyna Janusz z legnickiej 
Straży Miejskiej. – Dowiedzą się też, jak np. 
zachować się w niebezpiecznych sytuacjach, 
poznają zasady opieki nad zwierzętami czy 
segregacji śmieci. 

Program „Bezpieczny i aktywny legni-
czanin” jest pożyteczny i popularny wśród 
mieszkańców. Pani Janina Łuczków przy-
chodziła na spotkania podczas poprzednie-
go cyklu. Teraz na zajęciach pojawiła się po-
nownie. – Do naszej Straży Miejskiej byłam 
nastawiona dosyć sceptycznie – przyznaje. 
– Ale podczas tych spotkań przekonałam 
się, że to pożyteczna formacja. Dowiedzia-
łam się też bardzo dużo ciekawych rze-

czy. Nie dam się teraz oszukać metodą na 
wnuczka, bardzo podobały mi się wykłady 
o recyklingu i segregacji śmieci. Podczas 
tych spotkań była bardzo miła atmosfera, 
można było się nawet pośmiać – dodaje le-
gniczanka i poleca te kursy innym.

Bądź bezpieczny i aktywny

„Energooszczędny” sukces

Apteka „Arnika” (ul. Jaworzyńska 5, tel. 76/852-24-56) 
dyżuruje każdego dnia przez całą dobę.Uwaga!

Straż Miejska pomaga seniorom

 ■ Jak uchronić się przed wyłudzeniem pieniędzy, napadem, pogryzieniem 
przez psa? To tylko jedne z wielu tematów, które są poruszane podczas cie-
szącego się dużym powodzeniem kursu „Bezpieczny i aktywny legniczanin”, 
prowadzonego przez funkcjonariuszy legnickiej Straży Miejskiej.

 ■ To jeszcze nie Oscar, ale uczniowie Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy zwyciężyli w ogólnopol-
skim konkursie � lmowym na reklamę społeczną „Energooszczędzanie na ekranie”. Ich � lm zdobył Grand Prix, poko-
nując 99 konkurentów.

5. gimnazjum
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