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OGŁOSZENIE
  PRACA w nowym magazynie 

– od zaraz, dla Pań i Panów, 
na cały etat! ATRAKCYJNA 
STAWKA 20 zł bru�o/h, do
15% premii, bezpłatny do-
jazd, obiad za 1 zł! Kontakt: 
695 240 552 lub  723 190 
190. APT 364.

Paweł Jantura 

Tłuste lata w Miejskim 
Przedsiębiorstwie Komuni-
kacyjnym minęły i chyba nie 
szybko wrócą. W 2014, 2015 
i 2016 r. komunalny prze-
woźnik był na plusie. 2017 r. 
zakończył już co prawda bli-
sko półmilionową stratą, ale 
rabanu w mieście nikt z tego 
powodu nie robił, bo kłopoty 
wydawały się przejściowe. 
Niestety, w MPK jest gorzej 
niż się wydawało. 2018 r. 
spółka zakończyła ze stratą w 
wysokości 2,6 mln zł.

- Wpływ na pogorszenie 
sytuacji ekonomicznej spółki 
miały wartość zapłaconego 

w 2018 r. podatku od rekom-
pensaty oraz wysokie wartości 
amortyzacyjne taboru autobu-
sowego i koszty zużycia oleje 
napędowego – czytamy w pre-
zydenckim sprawozdaniu.

O przyszłość spółka mar-
twić się jednak nie musi. W 
lipcu br. otrzymała bowiem 
z urzędu miasta dopłatę „za 
świadczenie usług publicznych 
w zakresie publicznego trans-
portu zbiorowego w 2018 r.” w 
wysokości 2 880 361, 72 zł.

Co ciekawe, po raz pierw-
szy od niepamiętnych czasów 
(o ile nie pierwszy raz w histo-
rii), rok pod kreską zakoń-
czyło Legnickie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunalnej. 

Strata spółki w 2018 r. wyniosła 
330,3 tys. zł. W poprzednich 
latach LPGK było na niewiel-
kim (rzędu kilkudziesięciu tys. 
zł), ale jednak plusie.

Najważniejszą inwestycją 
LPGK w 2018 r. było przygo-
towanie dokumentacji na roz-
budowę PSZOK, które pochło-
nęło 304,7 tys. zł. Spółka zaku-
piła też pojemniki za 209,2 tys. 
zł, a także meleks za 65,6 tys. zł 
oraz kilka samochodów, Fiaty - 
Florino, Ducato i Panda.

Zyskiem rok 2018 zakoń-
czyły pozostałe dwie spółki, 
które w 100 proc. należą do 
miasta. Zyski Legnickiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji rosną z roku na 

rok. 2017 r. spółka zamknęła 
zyskiem na poziomie 287,4 
tys. zł. Rok 2018 r. już dwukrot-
nie większym, bo wynoszącym 
578,6 tys. zł. Warto przy tym 
dodać, że wodociągi wydały na 
inwestycje prawie 20 mln zł.

124,1 tys. zł – to zysk netto 
Strefy Aktywności Gospodar-
czej – spółki, na barki której 
wkrótce spadnie finansowy cię-

żar budowy aquaparku szaco-
wany na ok. 20 mln zł. W 2018 
r. SAG w zasadzie nie inwesto-
wał. Na remonty i naprawy swo-
jego majątku wydał 118 tys. zł.

Największym pracodawcą 
wśród komunalnych spółek pozo-
staje LPWiK, w którym średnie 
zatrudnienie w 2018 r. wyniosło 
277 etatów. W MPK etatów było 
222, w LPGK 172, a w SAG 8.

W której miejskiej fir-
mie można najlepiej zarobić? 
Zdecydowanie w LPWiK, 
gdzie średnie wynagrodzenie 
w 2018 r. wyniosło 5295 zł 
brutto. O ok. 1000 zł skrom-
niejsze pensje są w MPK (4 
215,30 zł) i LPGK (4 144,83 
zł). Najgorzej płacą w SAG (3 
930,00 zł).

PJ

JAK SIĘ MAJĄ MIEJSKIE SPÓŁKI?  
Kiepska kondycja MPK, LPGK też pod kreską
Na wrześniowej sesji rada miejska pochyli się nad 
przygotowaną przez prezydenta informacją o wynikach 
finansowych i działalności spółek w 2018 r., w których 
udziały ma samorząd. Sprawdziliśmy, co w tym spra-
wozdaniu najciekawsze i opisaliśmy.
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Legnica na odległym miejscu 
w inwestycyjnym 
rankingu „Wspólnoty”

Pismo Samorządu Teryto-
rialnego „Wspólnota” opubliko-
wało coroczny ranking wydat-
ków inwestycyjnych samorzą-
dów. Zestawienie obejmuje lata 
2016-2018. W kategorii miast 
na prawach powiatu zwycię-
żyło Świnoujście. A jak wypada 
Legnica? Niestety blado.

W jaki sposób powstaje ran-
king „Wspólnoty”? Jego twórcy 
biorą pod uwagę całość wydat-
ków majątkowych poniesionych 
w ciągu ostatnich trzech lat (w 
tym przypadku 2016–2018). 
Wskaźnik jest średnią wydat-
ków inwestycyjnych z trzech 
lat w przeliczeniu na miesz-
kańca. Poza wydatkami zapisa-
nymi w budżecie autorzy zesta-
wienia starają się uwzględniać 
także wydatki ponoszone przez 
spółki komunalne.

Nas, naturalnie, interesuje 
kategoria miast na prawach 
powiatu. Tu wygrywa Świno-
ujście ze średnimi wydatkami 
inwestycyjnymi 2426,34 zł per 
capita. Drugie miejsce zajmuje 

Gliwice (1874,48 zł na jednego 
mieszkańca), a podium zamyka 
Konin (1795,90 zł).

Gdzie w tym zestawieniu 
Legnica? Daleko. Na 48 miast 
zajmujemy dopiero 36. miejsce 
ze wskaźnikiem na poziomie 
664,39 zł. Wyżej od Legnicy są 
zarówno Wałbrzych (24. miej-

sce – 831,00 zł), jak i Jelenia 
Góra (33. miejsce – 703,98 zł).

Kogo wyprzedzamy? 
Słupsk, Nowy Sącz, Zabrze, 
Bytom, Mysłowice, Siemiano-
wice Śląskie, Ostrołęka, Gru-
dziądz, Przemyśl, Jastrzębie 
Zdrój, Białą Podlaskę i Święto-
chłowice.  PJ

Kto ubezpieczy miejski majątek? 
Ratusz podpisze trzyletnie polisy

Urząd miasta rozpisał 
przetarg na „kompleksowe 
ubezpieczenie mienia gminy 
Legnica na lata 2020-2022”. 
Wzorem lat minionych, zamó-
wienie podzielone jest na trzy 
części.

Pierwszy pakiet dotyczy 
należących do miasta nierucho-
mości, a więc urzędów, szkół i 
innych budynków użyteczno-
ści publicznej. Druga polisa 
dotyczyć będzie ubezpiecze-
nia komunikacyjnego, a trze-

cia następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

Jako że zamówienie 
zostało podzielone na trzy czę-
ści, możliwe, że miasto ubezpie-
czać będą trzy różne firmy. Tak 
jak jest od 2017 r., gdy polisę 
na ubezpieczenie nieruchomo-
ści magistrat podpisał z PZU, 
komunikacyjną z Compensą, 
a NW z InterRisk. Wszystkie 
wygasają z końcem 2019 r.

Przypomnijmy, że kom-
pleksowej polisy ubezpiecze-
niowej Legnica doczekała się 

w 2011 r. Wówczas majątek 
miasta ubezpieczony został na 
545 mln zł, bo tak wyceniona 
została jego księgowa wartość.

Dwa lata wcześniej w Legnicy 
wybuchła polityczna awantura, 
którą wywołał pamiętny huragan. 
Okazało się bowiem, że majątek 
Zarządu Gospodarki Mieszka-
niowej nie był ubezpieczony. Za 
szkody zapłacili wówczas podat-
nicy, bo ZGM na remont znisz-
czonych komunalnych kamienic 
wydał kilka milionów złotych.

PJ
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MCZ zaprasza na bezpłatne badania 
i konkursy z nagrodami 

Lubińska konferencja roz-
pocznie się w CK MUZA w pią-
tek 27 września o godz. 16. Już 
teraz zainteresowani mogą tam 
odbierać darmowe wejściówki. 
MCZ zadbało o obecność spe-
cjalistów z dziedzin związa-
nych z profilaktyką i leczeniem 
nowotworów. W planie są m.in. 
spotkania z radiologiem, eks-
pertem w dziedzinie diagno-
styki raka piersi, psychologiem, 
a także specjalistą ds. żywienia.

 – Zależy nam, aby dotrzeć 
do jak najszerszego grona pań 
z informacją o dostępie do dia-
gnostyki i leczenia potencjal-
nych schorzeń. Miedziowe 
Centrum Zdrowia może się 
pochwalić  najnowocześniej-

szym sprzętem diagnostycz-
nym do wykrywania nowo-
tworów. Począwszy od mam-
mografu, a skończywszy na 
najnowszej generacji rezonan-
sie. Mamy wciąż możliwości, 
aby przebadać więcej kobiet i 
chcemy zmotywować miesz-
kańców do skorzystania tego. 
Stąd pomysł zorganizowania  
konferencji, w trakcie której w 
sposób przystępny przybliżymy 
informacje na temat raka piersi 
i uświadomimy ważność profi-
laktyki tego nowotworu. Zapla-
nowaliśmy wiele ciekawych 
wykładów. Zaprosiliśmy kon-
sultantów, od których z pierw-
szej ręki będzie można uzyskać 
odpowiedzi na pytania zwią-

zane ze zdrowiem. Do tego 
przygotowaliśmy wiele atrakcyj-
nych imprez towarzyszących, w 
tym konkursy z nagrodami - 
mówi Piotr Milczanowski, pre-
zes zarządu Miedziowego Cen-
trum Zdrowia w Lubinie.

W holu CK Muza swoje 
stoiska prezentować będą 

firmy kosmetyczne oraz pro-
mujące zdrowy i aktywny tryb 
życia. Zaplanowano liczne 
konkursy oraz degustacje.  
Wielu wystawców ufundo-
wało atrakcyjne nagrody. Pla-
nowane są kampanie infor-
macyjne, a na miejscu będzie 
można z pierwszej ręki uzy-

skać wiele informacji i ofert 
od firm z różnych dziedzin, 
nie tylko medycznych.  

- Profilaktyka i promocja 
zdrowego trybu życia są bardzo 
ważne, dlatego wspieramy ideę 
konferencji. Z naszej strony 
zadbamy o uświadomienie, jak 
zapewnić gwarancję bezpie-

czeństwa finansowego dla sie-
bie i najbliższych w przypadku 
niefortunnych zdarzeń loso-
wych, w tym choroby nowo-
tworowej – mówi Joanna Rze-
pecka, wiceprezes zarządu  i 
dyrektor ds. produktów ubez-
pieczeniowych w firmie Finan-
cial Solution Lubin.

Oferty bezpłatnych badań oraz informacje 
na temat wykrywania, zapobiegania i lecze-
nia raka piersi, zaprezentują mieszkankom 
Zagłębia Miedziowego organizatorzy I Kon-
ferencji pod hasłem „Październik na różowo 
– żyjemy długo i zdrowo”. 
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Radna pyta prezydenta 
o szczepionki 
przeciwko wirusowi HPV

Zapisanie w przyszłorocz-
nym budżecie Legnicy pieniędzy 
na sfinansowanie szczepień prze-
ciwko wirusowi HPV wywołują-
cego m.in. raka szyjki macicy – 
postuluje radna Koalicji Obywa-
telskiej Aleksandra Krzeszew-
ska.

Sprawie szczepionek radna 
Aleksandra Krzeszewska poświę-
ciła interpelację, która trafiła już 
na biurko prezydenta Tadeusza 
Krzakowskiego. Znajdują się w 
niej trzy ważne pytania:

Czy w Legnicy zostały 
podjęte działania mające na 
celu przybliżenie tematykę pro-
blemu raka szyjki macicy oraz 
działania prewencyjne w latach 
2017-2019?

Czy możliwe jest zabezpie-
czenie w budżecie środków na 
finansowanie szczepionek dla 
młodych mieszkanek Legnicy 
na rok 2020?

Jaka jest liczba mieszka-
nek Legnicy w przedziale wie-
kowym 13-14 lat?

Szczepionki przeciwko 
wirusowi HPV (cykl szcze-
pień trwa pół roku, koszt trzech 
dawek to 1300-1500 zł) w naszym 
kraju nie są finansowane przez 
państwo. Radna Krzeszewska 
powołuje się jednak na przykład 
ponad 200 samorządów, które 

pokrywają koszty szczepień z 
własnych budżetów. Należą do 
nich Wrocław, Wałbrzych i Jele-
nia Góra. W naszym regionie 
nieodpłatnie szczepią w Legnic-
kim Polu, Lubinie, Polkowicach 
i Głogowie.

PJ

Firma Pro-Infra złożyła 
najkorzystniejszą ofertę, z ceną 
nieco ponad 13 mln zł, i wygrała 
przetarg na rewitalizację fon-
tann w części francuskiej parku 
Miejskiego. W przetargu uczest-
niczyły trzy firmy.

Inwestycja obejmuje 
Ogród Francuski. Przywrócony 
zostanie dawny blask fontan-
nom. Przebudowane zostaną 
też alejki spacerowe, posadzone 
będą nowe rośliny, powstanie 
wiele elementów małej archi-
tektury. Inwestycja realizowana 
będzie w cyklu dwuletnim.

- Fontanny w części fran-
cuskiej naszego parku Miej-
skiego zostaną zmodernizo-

wane. Dotychczasowe bowiem 
nie nadawały się do użytku i 
musiały zostać wyłączone. Po 
przebudowie będziemy mogli 
się cieszyć nowoczesnymi, zdo-
biącymi tę część parku instala-
cjami – mówi Tadeusz Krza-
kowski, prezydent Legnicy.

W części francuskiej parku 
przywrócony zostanie klimat lat 
20. minionego wieku. Powróci 
czar i nastrój tamtej epoki. Fon-
tanny to pierwszy etap rewitali-
zacji. Planowane są jeszcze dwa 
kolejne, obejmujące całe założe-
nie tej części parku.

- Pamiętajmy jednak, że 
park jest wpisany do rejestru 
zabytków. Dlatego rewitalizacja 
odbędzie się według tamtych, 

historycznych założeń. Oczy-
wiście, pojawi się tutaj wiele 
nowych elementów, jak rzeźby, 
altany. Chcemy też stworzyć 
przy fontannach ekran wodny 
do projekcji obrazów - wyja-
śnia Henryka Zdziech, ogrod-
nik miejski.

Pro-Infra to firma z Jerz-
manowej. Za prace w parku 
wystawi miastu fakturę na 13 
082 310, 42 zł.Cena konsor-
cjum złożonego z legnickiego 
Budromosu i kunickiej firmy 
JAZ, byłą droższa o ponad 2 
mln zł. Oferta firmy Pre-Fabry-
kat z Miłkowa pod Karpaczem 
została odrzucona ze względów 
formalnych.

PJ

Parkowe fontanny 
odzyskają dawny blask. 

Ratusz rozstrzygnął 
przetarg
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Chcesz wyrównanie z programu 500+? 
ZŁÓŻ WNIOSEK DO KOŃCA WRZEŚNIA

Tylko dziesięć dni zostało 
na złożenie wniosku o świadcze-
nie 500+ jeśli liczymy na wyrów-
nanie od lipca. Osoby, które 
złożą wnioski po 30 września 
nie dostaną kompensacji za trzy 
miesiące. O wsparcie z drugiego 
programu, jakim jest Dobry 
Start, czyli 300+  można starać 
się składając wnioski do końca 
listopada.

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Legnicy przypo-
mina, że to już ostatnie dni na 
złożenie wniosku o przyzna-
nie świadczenia Rodzina 500+, 
jeśli ktoś liczy na wyrównanie 
za lipiec, sierpień i wrzesień.

- Na ten moment mamy zło-
żonych 9904 wnioski o świad-

czenie Rodzina 500+. Plano-
waliśmy, że będzie ich 9,5 tys., 
ale okazuje się, że legniczan sta-
rających się o te pieniądze jest 
więcej, niż zakładaliśmy. Zaś 
jeśli mowa o programie Dobry 
Start, to mamy przyjętych  
7090 wniosków. Jak na razie z 
tego programu rozpatrzyliśmy 
już około 95 proc. wniosków, 
zaś jeśli chodzi o świadczenie 
500+ to około 90 proc. - infor-
muje Iwona Roicka, zastępca 
dyrektora MOPS w Legnicy.

 Rozpatrzenie wniosku nie 
równa się z jego wypłatą. Mowa 
tu o poinformowaniu starają-
cych się o przyznaniu świadcze-
nia.  

- Wnioski, które wpłyną do 
nas do 30 września, muszą być 

wypłacone do 30 listopada. Sta-
ramy się oczywiście nie trzymać 
tych terminów. W miarę możli-
wości rozpatrujemy i realizu-
jemy  je na bieżąco - mówi 
Iwona Roicka. 

W tym roku legniczanie 
postawili na składanie wnio-
sków drogą internetową. Tylko 
25 proc. starających się skorzy-
stało z tradycyjnej, papierowej 
formy złożenia wniosku. Przy-
pominamy, że wnioski można 
pobierać i składać w dwóch 
miejscach w Legnicy: w siedzi-
bie MOPS przy ul. Poselskiej 13 
lub w punkcie przy ul. Rynek 3 
w godzinach od 8.00 do 15.00. 
Wnioski można też pobrać na 
stronie internetowej legnickiego 
MOPS- u. MM
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Legnickie plenery miejskie 
kolejny już raz zagrają w nie-
miecko - polskim filmie fabu-
larno - dokumentalnym  „Tho-
mas Brasch”.  Zdjęcia na uli-
cach Legnicy zaplanowane są na 
3 października.

Film opowiada życie nie-
mieckiego pisarza, drama-
topisarza, scenarzysty, reży-
sera i poety Thomasa Brascha 
(1945-2001). Był to niezwy-
kły i kontrowersyjny twórca, 
żyjący zarówno w komunistycz-

nej NRD, jak i po drugiej stro-
nie berlińskiego muru. Jego 
twórczość wyróżniała się bez-
kompromisowością, co przy-
sparzało mu wielu problemów 
natury zarówno artystycznej, 
jak i życiowych oraz rodzinnych 
dramatów.

W Legnicy zdjęcia realizo-
wane będą na ulicy Kartuskiej, 
Dmowskiego, Daszyńskiego, 
Łąkowej i Emilii Plater. Te ple-
nery zastąpią miejski pejzaż 
niemieckiego miasta Cottbus, a 
będą tu kręcone fabularne sceny 

z okresu młodości artysty, który 
w nim mieszkał.

Rolę Thomasa Brascha 
zagra Albrecht Schuch, a reży-
serem jest Andreas Kleinert. 
Premiera zaplanowana jest na 
rok 2020. Przypomnijmy, że w 
Legnicy zrealizowano już kilka 
ciekawych filmów niemieckich. 
Między innymi: „Wilki”, „Moje 
życie”, „Phoenix” oraz „Ano-
nyma. Kobieta w Berlinie”, 
która w większości powstała na 
ulicy Roosevelta.

PJ

Legnica „zagra” w niemieckim filmie. 
ZAKACZAWIE BĘDZIE 
UDAWAĆ COTTBUS

Fo
t. 

U
M

 L
eg

ni
ca

Ponad milion złotych dofinansowania z Mini-
sterstwa Zdrowia otrzyma Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny w Legnicy, który ramach Narodowego 
Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych 
będzie uczestniczył w realizacji zadania „Doposa-
żenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w 
sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek”.

Ma on na celu unowocześnienie zarówno 
aparatury i pracowni diagnostycznych, jak rów-
nież warunków i metod leczenia białaczek i chło-
niaków u osób dorosłych oraz dostosowanie pol-
skich ośrodków hematoonkologicznych do stan-

dardów międzynarodowych European Leukemia 
Net.

Dofinansowanie jest odpowiedzią na wnio-
sek złożony przez Wojewódzki Szpital Specja-
listyczny w Legnicy. Przyznana kwota – 1 038 
116,00 zł będzie przeznaczona na zakup: dwóch 
aparatów USG, cytometru przepływowego, kar-
diologicznej stacja do centralnego monitorowa-
nia (kardiomonitory) wraz ze stacją centralną, 
mikroskopu diagnostycznego, separatora komór-
kowego, a także dwóch zamrażarek niskotempe-
raturowych i jednej zamrażarki -20 stopni C

PJ

LEGNICKI SZPITAL 
z ministerialnym dofinansowaniem 
NA ZAKUP SPRZĘTU
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Strajk klimatyczny w Legnicy. 
„Najpierw natura, później matura”

Frekwencja na kolana nie 
powaliła, bo w rynku stawiła się 
niespełna setka osób. Nie zmie-
nia to jednak faktu, że Legnica 
była w piątek jednym z 60 miast 
w Polsce i tysięcy na świecie, w 
których miał miejsce Młodzie-
żowy Strajk Klimatyczny.

„My nie chcemy się usma-
żyć! A wy?”, „Najpierw natura, 
później matura”, „Nie mamy 
planety B”, „Make love not 
smog” - to niektóre hasła wzno-
szone przed legnickim Neptu-
nem.

Protest, który ma zmusić 
polityków do działania ws. kry-
zysu klimatycznego, zorganizo-
wany został na kilka dni przed 

szczytem Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych w Nowym 
Jorku. „Rządzący muszą wie-
dzieć, że społeczeństwo nie 
zgadza się, by nasz świat zgi-
nął przez ich ignorancję” - czy-
tamy w deklaracji Młodzieżo-
wego Strajku Klimatycznego.

Protest w polskim wyda-
niu przypadkiem wpisuje się 
w trwającą kampanię wybor-
czą. Młodzi ludzie zwracają się 
bowiem z postulatami do rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, który 
z ekologią jest na bakier, sta-
wiając w energetyce na węgiel. 
Nic więc dziwnego, że Młodzie-
żowy Strajk Klimatyczny chęt-
nie wspiera opozycja - zarówno 
Koalicja Obywatelska, jak i 
Lewica.

Postulaty Młodzie-
żowego Strajku 
Klimatycznego:

1. Żądamy prowadze-
nia polityki klimatycznej w 
oparciu o aktualne stanowi-
sko nauki wyrażone w najnow-
szych raportach Międzynaro-
dowego Zespołu ds. Zmian 
Klimatu (IPCC) powołanego 
przez ONZ. Oczekujemy, że 
sugerowane przez środowi-
sko naukowe rozwiązania będą 
wdrażane niezwłocznie we 
współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, 
by oficjalnie uznał katastrofę 
klimatyczną poprzez ogłoszenie 

stanu kryzysu klimatycznego. 
Kwestia kryzysu nie może być 
przedmiotem ideologicznych 
sporów - w obliczu katastrofy 
musimy mówić wspólnym gło-
sem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawar-
cia kompleksowej i aktualnej 
wiedzy o mechanizmach kry-
zysu klimatycznego w podsta-
wie programowej na wszyst-
kich szczeblach edukacji, przy 
zapewnieniu kadrze nauczyciel-
skiej obowiązkowych szkoleń w 
tym zakresie. Jednocześnie edu-
kację klimatyczną w pełnym 
zakresie swoich kompetencji 
powinny zapewniać samorządy 
lokalne.

4. Żądamy, by media wzięły 
na siebie odpowiedzialność za 
uświadamianie społeczeństwa 
o bezpośrednich zagrożeniach 
związanych z kryzysem klima-
tycznym. Wzywamy do priory-
tetyzacji tematu katastrofy kli-
matycznej w przekazie medial-
nym oraz posługiwania się języ-
kiem odzwierciedlającym wagę 
problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez 
parlament RP ustawy powo-
łującej ekspercką i niezależną 
Radę Klimatyczną, której zada-
niem będzie opracowanie stra-
tegii osiągnięcia neutralności 
klimatycznej Polski do roku 
2040 oraz kontrola realizacji 
tej strategii. Ustawa ta musi być 
stworzona przy aprobacie śro-
dowiska naukowego, maksy-
malnej transparentności i przy 
szerokich konsultacjach spo-
łecznych.

6. Oczekujemy podjęcia 
natychmiastowych kroków pro-
wadzących do przeprowadze-
nia sprawiedliwej transforma-
cji gospodarki w celu redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. 
Wymagamy, by respektowano 
prawa i potrzeby wszystkich 
których dotkną skutki transfor-
macji, szczególnie osób zatrud-
nionych w sektorach energe-
tyki, rolnictwa, przemysłu i 
transportu.

PJ

- To świetna inicjatywa, ze młodzież zawstydza dorosłych. Tym, że 
bardziej rozumie potrzeby planety, że powinniśmy, jak najszyb-
ciej odejść od energetyki węglowej. Tymczasem PiS sprowadza 
do Polski miliony ton rosyjskiego węgla – komentuje poseł Koali-
cji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki, który wziął udział w legnic-

kiej manifestacji.
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Wielki koncert dla Stasiastego 
i rekordowa zbiórka pieniędzy

Koncert charytatywny z 20 
września zapisał się na kartach 
historii. Niemal pół tysiąca osób 
wsparło legendę polskiej sceny 
muzycznej Stanisława „Stasia-
stego” Delimatę (Maria Nefeli/
Zielony Groszek), muzyka wal-
czącego z ciężką chorobą nowo-
tworową. 

Przez prawie 10 godzin 
zagrało kilkudziesięciu arty-
stów różnych pokoleń i środo-
wisk muzycznych, od poezji 
śpiewanej po rock-punka. 
Zebrano łącznie 9134 zł. Cała 
impreza dzięki ludziom dobrej 
woli została zorganizowana 
przez Stowarzyszenie Legnica 
Aktywnie i Kreatywnie w zale-
dwie 18 dni.

Stasiasty od lat budo-
wał legnicką scenę muzyczną, 
udzielał się w licznych akcjach 
społecznych i charytatywnych. 
Dziś kiedy sam jest sparaliżo-
wany chorobą nowotworową i 
potrzebuje pomocy, po cichu 
powiedział nam wszystkim - 
sprawdzam. Jestem przekonany, 
że ten test zdaliśmy najlepiej jak 
potrafiliśmy. Grać zaczęliśmy 
chwilę po godz. 18.00, skończy-
liśmy o godz. 3.36. Był blues, 
punk, rock, poezja, muzyka 
alternatywna, orkiestra dęta, 
zatańczył teatr Avatar. Pod mło-

tek na licytację poszło ponad 
sto fantów. Zebraliśmy rekor-
dową sumę 9134 zł !

Artystyczni bohaterowie 
wieczoru grający na dwóch sce-
nach Spiżarni to: Nauka o Gów-
nie, Świnka Halinka, Marzena 
Kipiel-Sztuka (aktorka znana 
m. in. z roli Halinki Kiep-
skiej),  Nikola Warda (w akom-
paniamencie Marcina Gołdy i 
Łukasza Parlickiego),  Polish 
Fiction, Studiowałem Mapę 
Krowy,  Kebz, The Dealer, 
Monika Workun, Karlla, Bar-
tosz Badtke, Singer or Sinner 
(Hania Gwóźdź), Dziecięco-

-Młodzieżowa Legnicka Orkie-
stra Dęta i tańczący pod sceną 
Teatr Avatar.

Na wysokości zdania sta-
nęli członkowie LAiK (szcze-
gólnie Kasi Drozd, Pawła Cie-
płucha, Oli Raczyńskiej i Tomka 
Kotka), którzy w 18 dni włożyli 
wiele energii w przygotowanie 
tego wydarzenia. W sam dzień 
koncertu prace zaczęli o godz. 
13.00 a zakończyli po 5 rano. 
Wielkie brawa dla ochrony z  
Guardian, klubu Spiżarnia, fir-
mie 4kolory, akustyka Patryka 
Komanieckiego z firmy Koman 
ProSound (chłop wziął na braki 

wielki ciężar, którego wielu nie 
chciało się podjąć, i świetnie się 
sprawdził!), fotoreporterów i 
dla dziesiątek innych osób, któ-
rych nie sposób tu wymienić 
a spontanicznie wsparli akcję. 
Wszyscy zrobili to w ramach 
wolontariatu, charytatywnie. 
Dzięki Marcinowi Kallasowi i 
życzliwości portalu TuLegnica 
Dami TV cały koncert został 
zarejestrowany i zostanie w naj-
bliższych dniach opublikowany 
na naszym kanale na YouTube 
i portalu.

A teraz moja prywata do 
Stacha. Pamiętasz tego mło-

dego hipsterskiego studenta, 
który przyszedł z pomysłem 
koncertu „Wieczoru z Bardami” 
w 2014 roku? Powiedziałeś, że 
to nie wyjdzie, że nie ma szans, 
ale powiedziałeś także jako 
pierwszy, że pomożesz i zagra-
łeś tam (zaskoczony sukcesem 
inicjatywy!). Dzięki Tobie się to 
wszytko udało, a potem  organi-
zacja Legnica Aktywnie i Kre-
atywnie nabrała wiatru w skrzy-
dła i zdziała wiele w tym mie-
ście, odbierając także w tym 
roku należącą również do Cie-
bie odznakę „Zasłużony dla 
Legnicy” przyznaną prze Radę 
Miejską. Znowu leżąc w szpi-

talu byłeś niepewny czy ludzie o 
Tobie pamiętają. Zapewniałem, 
że masz wielu przyjaciół, a 20 
września stanowczo to potwier-
dził.

Teraz chóralnym głosem 
życzymy Tobie zdrowia i żądamy 
abyś jak najszybciej wziął w ręce 
gitarę, stanął przed mikrofo-
nem i zagrał dla nas koncert! 
Nie odpuścimy Tobie! Dobrze 
wiesz, że 2020 będzie Twoim 
benefisem, na którym zagrasz, 
wyjdzie nawet książka i płyta 
poświęcona Twojej Marii Nefeli, 
z która wygrałeś festiwal w Jaro-
cinie. Czekamy na Ciebie!

DS
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Akcja rzecznika przynosi 
efekty. Kolejny hotel zamyka 
drzwi przed naciągaczami

Pół roku temu Miej-
ski Rzecznik Konsumentów w 
Legnicy Tomasz Strojek ruszył 
z akcją „Poznaj swojego kontra-
henta”. Efekty przerosły oczeki-
wania! W naszym mieście firmy 
organizujące nieuczciwe pokazy 
handlowe mają dziś ogromny 
kłopot ze znalezieniem odpo-
wiedniego lokalu.

Akcja pod patronatem 
Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumenta ma na celu walkę 
z pokazami, na których zapro-
szeni goście padają ofiarami 
technik manipulacyjnych.

Działania rzecznika szybko 
przyniosły efekty. Do akcji lawi-
nowo zaczęły przyłączać się 
kolejne legnickie hotele i restau-
racje.

- Po ubiegłotygodniowej 
publikacji na facebookowym 
forum „Dyskusje o Legnicy” 
informacji o planowanym poka-
zie, Hotel Legnicki zapewnił 
mnie, że podpisze stosowną 
deklarację i zamknie swoje 
drzwi dla firm organizujących 
pokazy – informuje Strojek.

Na „czarnej liście” rzecz-
nika konsumentów pozostał 
jeszcze jeden hotel. Chodzi o 
„Arkadię” przy ul. Gliwickiej.

Tomasz Strojek wysłał do 
jego właściciela kolejne pismo 
z prośbą o zerwanie z niechlub-
nymi praktykami.

- Liczę na pomoc mediów, 
których publikacje na ten temat 
są wręcz bezcenne. Arkadia to 

już ostatni hotel, który organi-
zuje pokazy. Zapewne mogą się 
pojawić mniejsze, nowe loka-
lizacje, ale legniczanie szybko 
mnie o nich informują. Liczę 
też na pomoc waszego portalu 
i facebookowego forum, a także 
innych lokalnych mediów, bo 
bez was niewiele bym zrobił – 
mówi Strojek.

PJ

- Przychodzą na prezentacje 
lub bezpłatne badania, a 
wychodzą z horrendal-
nie drogim towarem czy 
umowa na pakiet usług 
pseudomedycznych. Takie 
spotkania mają miejsce 
najczęściej w wynajętych 
salach np. w hotelach, restau-
racjach, domach weselnych – wyja-
śniał nam w marcu br. Miejski Rzecznik Kon-
sumentów Tomasz Strojek, gdy wystosował swój głośny 
apel do legnickich restauratorów i hotelarzy.




