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Inteligentna Legnica 
– dobra do życia
O SMART CITY, NOWEJ FORMULE SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI ORAZ  
O TYM, ILE KOSZTUJE MIASTO Z PREZYDENTEM LEGNICY  
TADEUSZEM KRZAKOWSKIM ROZMAWIA EWA SZCZECIŃSKA-ZIELIŃSKA

Miał Pan tremę, reprezentując 
nasz kraj podczas bloku poświęco-
nego idei inteligentnych miast na 
Forum Ekonomicznym w Krynicy?  

  Nie chcę tego nazywać tre-
mą. Gdzieś tam w Polsce mówią, że 
Krzakowski wie dużo o smart city. 
Ja wolę poznawać nowe trendy, niż 
o nich mówić, ale czuję się w obo-
wiązku promować inteligentne 
rozwiązania dla miast, bo to zmienia 
jakość życia ich mieszkańców. 
Cieszy mnie, że zyskują one coraz 
więcej zwolenników. I zgadzam się 
z niektórymi krytycznymi opiniami 
o wykorzystywaniu tych haseł 
jako formy promocji wszystkiego. 
Od kilku lat pasjonuje mnie obszar 
smart city i moje wnioski są takie, że 
wiele osób mylnie kojarzy go jedy-
nie z nowoczesnymi technologiami. 

Zawsze staram 
się być do-
stępny i myślę, 
że przy-
zwyczaiłem 
legniczan do 
bezpośrednich 
relacji. Mówi-
my sobie dzień 
dobry, ale nie 
kończymy na 
tych dwóch 
słowach. 

A technologie to tylko narzędzie. 
U podstaw idei inteligentnych 
miast zawsze jest człowiek i jego 
potrzeby. To z nim i dla niego trzeba 
tworzyć miasta przyszłości. Dialog, 
e-komunikacja, edukacja – bez 
tego nie istnieje rzecz najważ-
niejsza – platforma do rozmowy. 
A właśnie tworzenie przestrzeni 
dialogu umożliwia rozwój i postęp. 
Inteligentna Legnica jest przyjazna 
i dobra do życia.

Jak Pan ocenia swoje relacje 
w mieszkańcami?

  Zawsze staram się być do-
stępny i myślę, że przyzwyczaiłem 

legniczan do bezpośrednich relacji. 
Mówimy sobie dzień dobry, ale nie 
kończymy na tych dwóch słowach. 
Zawsze jest temat do rozmowy, bo 
słucham, ale też jestem słucha-
ny. Jednak z pewnością zawsze 
pozostaje pewien niedosyt. Jestem 
ciekaw, czy nowa formuła spotkań 
z mieszkańcami im samym przy-
padnie do gustu.

„Twarzą w twarz” – nie brzmi 
nieco konfrontacyjnie?

  Brzmiałoby, gdybym był 
prezydentem, który po wielu 
latach zarządzania miastem, zde-
cydował się albo został zmuszony 
„pójść do ludzi”. A ja przecież od 
kilkunastu lat regularnie się z nimi 
spotykam. A do tego, szczególnie 
w ostatnich latach, jestem jeszcze 
bardziej otwarty na e-komuni-
kację. Jestem w sieci, w radiu, 
w mediach, ale…. No właśnie.  No-
woczesne rozwiązania, jako nieco 
odpodmiotowione, nie zastąpią 
mi spotkań z legniczanami twarzą 
w twarz. Uścisk dłoni, nieraz spoj-
rzenie podczas gorącej dyskusji 
– to buduje prawdziwe relacje. Ja 
je już mam. Ale mogę zbudować 
kolejne i rozszerzyć swą wiedzę, 
jak udoskonalać funkcjonowanie 
miasta.

Co będzie wyróżniać te spotka-
nia?

  Każde będzie inne i z pew-
nością w jakimś sensie innowacyj-
ne. Bo te nowoczesne technologie, 
o których mówiliśmy, muszą 
jednak znaleźć odbiorców. Młodym 
ludziom pokażemy, jak spełnić się, 
tworząc startupy, czyli odważne, 
pozornie szalone idee, dzięki któ-
rym może… staną się milionerami 
przed 25. rokiem życia. Chcemy też 
chronić młodych przed przemocą 

ROZMOWA
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/MiastoLegnica ROZMOWA

MASZ PYTANIE? 
ZADAJ JE! DZISIEJSZA ROZMOWA 

NIE WYCZERPUJE TEMATÓW 
DOTYCZĄCYCH LEGNICY. 

CZEKAMY NA PAŃSTWA MAILE – 
pr@legnica.eu 

w sieci, nauczymy ich, jak nie stać 
się ofiarą cyberprzemocy. Pójdzie-
my też do rodzin z dziećmi, aby jesz-
cze bardziej poznać ich potrzeby. 
A seniorów zaangażujemy w projekt 
tak, by to oni przyjęli rolę kreato-
rów tych spotkań. Pragnę czerpać 
wiedzę z kontaktów z mieszkańca-
mi, ale też przekazywać informacje, 
które pozwolą zrozumieć finanse 
i rozwój miasta. Czy wiemy np., 
ile kosztuje budowa metra ścieżki 
rowerowej albo chodnika?  

No właśnie, ile kosztuje miasto?
  To opracowanie, zawarte 

w naszym miesięczniku, ma zwięk-
szyć wiedzę legniczan o wydawaniu 
publicznych pieniędzy. Posługu-
jemy się oczywiście przykładami 
z wybranych dziedzin. Wyliczyli-
śmy np., jaki jest miesięczny koszt 
utrzymania dzieci w szkołach, ale 
pokazujemy też średnie miesięczne 
wynagrodzenie w niemal każdym 
sektorze. Opracowanie jest dostęp-
ne również w internecie na www.
legnica.eu. Zapraszam do lektury 
i do wyrażania swoich opinii. Każda 
uwaga będzie dla mnie cenna. � 
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Z ŻYCIA MIASTA

Jak po Legnicy, to  
rowerem miejskim

Tysiąc biletów zintegrowanych
Minął rok od kiedy nasze miasto 
jako pierwsze w regionie wpro-
wadziło „Bilet zintegrowany 
Legnica” , czyli tani i przyja-
zny sposób na podróżowanie. 
Mieszkańcy cenią sobie ten 
sposób podróżowania, o czym 
świadczy, że tylko w pierwszej 
połowie tego roku kupili  blisko 
tysiąc takich biletów.

 Partnerami projektu są mia-
sto, Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacyjne i Koleje Dolno-
śląskie. Bilet uprawnia do prze-
jazdów autobusami MPK w Le-
gnicy we wszystkie dni miesiąca, 

na wszystkich liniach komuni-
kacji miejskiej, a jednocześnie 
do przejazdów pociągami Kolei 
Dolnośląskich na trasie wskaza-
nej na bilecie.
- Jesteśmy bardzo zadowole-
ni z efektów – podkreśla Piotr 
Rachwalski, prezes Kolei Dolno-
śląskich. – Legnica była pod tym 
względem pionierem.  
-  Od początku nie mieliśmy 
żadnych wątpliwości, że system 
się sprawdzi i będzie się rozwi-
jał – mówi zastępca prezydenta 
Legnicy, Jadwiga Zienkiewicz. – 
Dane statystyczne potwierdza-
ją, że warto było wprowadzić 

ulgi przejazdowe zarówno przez 
samorząd miejski, któremu 
podlega MPK, jak i wojewódzki, 

do którego należą Koleje Dolno-
śląskie.  
� 

legnicki rower miejski

ROWER MIEJSKI BARDZO SZYBKO 
STAŁ SIĘ SZLAGIEREM. CHĘTNIE NIM 
JEŹDZIMY DO PRACY, DO SKLEPU, CZY 
NA WYCIECZKĘ. NIEKTÓRZY Z NAS 
WYPOŻYCZAJĄ TEN POJAZD NAWET 
KILKA RAZY DZIENNIE. 

 - Jest wygodny, fajnie się nim 
można przemieszczać po mieście 
– cieszy się legniczanka Maria 
Jurkowska. – A sposób wypoży-
czenia jest bardzo prosty. 
 - Gdy jest ładna pogoda, wypo-
życzam rower i wracam nim do 
domu na Piekary – dodaje Jerzy 
Iwański. – Jest zdrowiej i przy-
jemniej niż samochodem.  
Pilotażowy system Legnickiego 
Roweru Miejskiego uruchomiony 
został w połowie sierpnia i potrwa 
do połowy listopada. Za obsługę 
projektu odpowiada firma Nextbi-
ke Polska. Do dyspozycji wypoży-
czający mają 21 pojazdów i cztery 
stacje – wypożyczalnie.
- To kolejne dobrze przyjęte 
przez mieszkańców, nowocze-
sne rozwiązanie z obszaru smart 
city – mówi prezydent Tadeusz 
Krzakowski. - Legniczanie je po-
lubili i chcą mieć miejskie rowery, 
które ułatwiają im poruszanie się 
po mieście. To wygodna i tania 
forma publicznego, ekologiczne-
go transportu. Dlatego chcemy 
rozbudować ten system w przy-
szłości.  
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IMIENINY ULICY

Takie imieniny  
tylko w Legnicy
NA IMIENINY ULICY NAJŚWIĘTSZEJ 
MARII PANNY PRZYSZŁY TYSIĄCE 
LEGNICZAN I GOŚCI Z INNYCH 
MIEJSCOWOŚCI. JUBILATKA 
TRADYCYJNIE JUŻ URACZYŁA NAS 
WSPANIAŁĄ MUZYKĄ, ZABAWĄ 
I KUCHNIĄ. BYŁO TO WYDARZENIE 
KULTURALNO – TOWARZYSKIE, 
KTÓRE NA DŁUGO POZOSTANIE 
W PAMIĘCI.  
I Z NIECIERPLIWOŚCIĄ CZEKAMY NA 
PRZYJĘCIE ZA ROK. BO NA TAKICH 
IMIENINACH SIĘ BYWA.  

/MiastoLegnica
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Głosując w LBO, zmieniasz 
miasto na lepsze

 Zmodernizowany chodnik przy ul. Akacjowej Przebudowany chodnik przy kościele św. Jana  Plac zabaw przy Szkole Podstawowej  nr 19

Obszar nr 1 - Północny
1.  Budowa chodnika przy budynku na ul. Bytom-

skiej 1. 
2.  Kolorowy Zakątek – odnowa placu zabaw przy 

skrzyżowaniu ul. Smolarskiej i Rymarskiej na 
Starych Piekarach. 

3.  „Kolorowe podwórka na Czarnym Dworze I”  
– plac zabaw dla dzieci przy zbiegu ulic 
Głogowskiej, Prusa, Kraszewskiego i Kocha-
nowskiego.

4.  Budowa miejsc postojowych oraz przebudo-
wa chodnika dla mieszkańców osiedla bloków 
przy ulicy Bydgoskiej nr 24, 26, 28.

5.  Nowoczesny ogródek jordanowski dla trzech 
pokoleń: dziecko + dorosły, młodzież, seniorzy.

Obszar nr 2 - Piekary 1 
1.  Mini Park Piekary z altaną oraz leżakami do 

opalania.
2.  Przebudowa ul. Bieszczadzkiej 1,3,5,7 - Szczę-

śliwi mieszkańcy i bezpieczna okolica.
3.  Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla 

małych dzieci, przy SP nr 16.
4.  Przebudowa ścieżek między ul. Karkonoską 

i Pomorską oraz ich oświetlenie.
5.  Przebudowa nawierzchni ulicy Skowronko-

wej (bez chodników).
6.  Budowa nawierzchni (bez chodników) 

ulicy Drozdowej na odcinku od ul. Kruczej do 
Szpakowej. 

Obszar nr 3 Piekary 2
 1.  Przebudowa boiska do koszykówki przy  

ul. Armii Krajowej.
2.  Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Armii 

Krajowej od nr 4 do 18.
3.  Kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Staffa 6.

Obszar nr 4 - Kopernik
1.  Przebudowa chodnika od ul. Wrocławskiej, wzdłuż ul. 

Gwiezdnej 1-27, do ul. Gwiezdnej 35 wraz z dojściami.
2.  Ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podsta-

wowej nr 7, u zbiegu ulic: Gwiezdnej, Koziorożca, 
Galaktycznej, Osi Kartuskiej.

3.  Park Kopernika - zagospodarowanie obszaru zie-
lonego w obrębie ulic Górniczej, Galaktycznej, Osi 
Kartuskiej i Koziorożca.

Obszar nr 5 - Zakaczawie
1.  Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. 

Drukarskiej do ul. St. Moniuszki.
2.  „Zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu” - bu-

dowa placu zabaw i siłowni (street workout) przy ul. 
Dmowskiego od nr 1 do 14a.

3.  Babcia, dziadek, mama, tata na „Bolku” sportowo wymiata.
4.  Bezpieczeństwo i zdrowie podstawą dobrego sa-

mopoczucia. Projekt ul.: Daszyńskiego, Kartuskiej, 
Kazimierza Wielkiego i Czarnieckiego.

5.  Przebudowa chodnika na ulicy Rzemieślniczej.
6.  „Przyjazne podwórko” - zagospodarowanie wnętrza 

blokowego pomiędzy ulicami św. Trójcy, Drukarską 
i Rzemieślniczą.

Obszar nr 8 - Tarninów
1.  Przebudowa al. Zwycięstwa w Lasku Złotoryjskim do 

użytkowania przez mieszkańców Legnicy.
2.  Budowa linowego parku dla dzieci przy ul. Oświę-

cimskiej.
3.  Przebudowa ul. Żeromskiego wraz z chodnikami na 

odcinku wzdłuż bloku 20 a - 20 c.

Obszar nr 6 – al. Rzeczypospolitej
 1. Parking na Horyzontalnej.
2.  Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy 

Szkole Podstawowej nr 19 w Legnicy. 
3. Wymiana nawierzchni ul Wiejskiej.
4.  Bezpieczna okolica: al. Rzeczypospolitej  

i ul. Jodłowa.
5.  Tor do trenowania kolarstwa grawitacyjnego 

Dirt Park oraz zapętlony tor dla rowerzystów, 
rolkarzy i deskorolek - pump track.

Obszar nr 7 – Stare Miasto
1.  Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego 1-11.
2.  Skwer aktywnego seniora.
3.  Poprawienie estetyki miejskiej poprzez rewita-

lizację terenu zielonego wokół budynku przy ul. 
Młynarskiej 5.

4.  Przebudowa chodnika przy ul. Złotoryjskiej 16/18.
5.  Bezpieczny plac zabaw dla uczniów Zespołu Placó-

wek Specjalnych, ul. Rycerska 13.

W poprzednim numerze Legnicy.eu prezentowaliśmy cztery zrealizowane  
w 2016 roku projekty LBO. Obecnie – trzy kolejne:

Projekty zakwalifikowane do głosowania:
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Zasady głosowania
 Gł osowanie odbędzie się 

w formie elektronicznej od 3 do 
10 października 2016 r. Oddając 
głos, korzystać można z każdego 
urządzenia z dostępem do inter-
netu. Za pośrednictwem internetu 
głosować będzie można również 
w specjalnych punktach, zlokali-
zowanych na terenie całego miasta.

 Głosowanie wymaga wypeł-
nienia interaktywnych kart do-
stępnych od 3 do 10 października 
na stronach: www.legnica.eu oraz 
www.lbo.legnica.eu.

 Do głosowania uprawnione są 
osoby pełnoletnie, zameldowane 
na pobyt stały lub czasowy w Le-
gnicy na co najmniej 7 dni przed 
rozpoczęciem głosowania. Każdy 
jego uczestnik głosuje jednokrot-

nie. Otrzymuje do dyspozycji 5 
punktów. Może je przydzielić na 
jeden projekt lub rozdysponować 
pomiędzy kilka wybranych projek-
tów z dowolnego obszaru miasta. 
Możne rozdysponować mniejszą 
ilość punktów, co nie spowodu-
je nieważności głosu. Z jednego 
komputera można oddać wiele 
głosów, wpisując wymagane dane 
osobowe.

 Udział w głosowaniu wymaga 
podania: imienia i nazwiska, adresu 
zamieszkania, numeru PESEL i na-
zwiska rodowego matki. 

 Wyniki głosowania zostaną 
opublikowane do 24 października 
2016 r. Lista rekomendowanych 
projektów LBO 2017 stanowić bę-
dzie podstawę do umieszczenia 
tych zadań przez prezydenta Legni-
cy w projekcie uchwały budżetowej 
na rok 2017.

Głosując w LBO, zmieniasz 
miasto na lepsze

- ZACHĘCAM AUTORÓW I LIDERÓW OBYWATELSKICH PROJEKTÓW 
DO AKTYWNEJ ICH PROMOCJI. MIESZKAŃCÓW – DO GŁOSOWANIA. 
TO OD PAŃSTWA ZALEŻY, KTÓRE PROPOZYCJE LOKALNYCH 
INWESTYCJI TERAZ ZWYCIĘŻĄ, BY W 2017 ROKU STAĆ SIĘ 
RZECZYWISTOŚCIĄ – MÓWI TADEUSZ KRZAKOWSKI, PREZYDENT 
LEGNICY. 
W RAMACH CZWARTEJ EDYCJI LEGNICKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO ZESPÓŁ KWALIFIKACJI PROJEKTÓW SPOŚRÓD 
61 PROPOZYCJI SKIEROWAŁ POD GŁOSOWANIE 47 ZADAŃ. 

Obszar nr 11 - Południowy
1.  Przebudowa nawierzchni chodnika, obejmująca 

odcinek ul. Tulipanowej 1- 1a i ul. Goździkowej.
2.  Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw 

przy ul. Wielogórskiej 68-74.

Projekty zakwalifikowane do głosowania:
Obszar nr 9 - Fabryczna

1.  Zagospodarowanie na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe terenu wewnątrz 
budynków mieszkalnych przy ul. Fre-
dry, Batorego, Głowackiego i Chojnow-
skiej w Legnicy.

2.  Przebudowa chodników na osiedlu 
Zosinek, w okolicy ulicy Torowej i Ba-
torego.

3.  Wymiana nawierzchni chodników 
przy ul. Nowogródzkiej 1-8. 

4.  Zagospodarowanie terenów zielo-
nych na cele aktywnego wypoczyn-
ku - powiększenie istniejącego placu 
zabaw oraz budowa siłowni plene-
rowej przy ul. Stanisławowskiej i ul. 
Drohobyckiej. 

5.  Zagospodarowanie wnętrza podwó-
rzowego ulic: Senatorskiej, Książęcej, 
Żwirki i Wigury, św. Wojciecha.

Obszar nr 10 - Asnyka
1.  Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi 

we wnętrzu podwórka przy ulicach: Artyleryj-
skiej 7/11, Piechoty 9/13, Saperskiej wraz z chod-
nikiem.

2.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
z mini siłownią przy Gimnazjum nr 5.

3.   Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Arty-
leryjskiej i Piechoty.

4.   Bezpieczny plac zabaw dla dzieci przy ul. Szwo-
leżerów/Kawaleryjska.



FOTORELACJA


