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JESTEŚMY WŚRÓD NAJPIĘKNIEJ
UKWIECONYCH MIAST
Dzięki internetowym głosom legniczan nasze miasto zostało sklasyfikowane na czwartym miejscu w ogólnopolskim plebiscycie na
najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce.
W konkursie wyprzedziły nas Świnoujście, Września i Augustów.
W nagrodę Legnica otrzyma donicę Gianto 120, która oczywiście będzie kolejną kwiatową ozdobą miasta.
To była siódma edycja plebiscytu Terra Flower Power, mającego na
celu wyłonienie i nagrodzenie miast, które stworzyły najpiękniejsze
dekoracje kwiatowe w swojej lokalnej przestrzeni. Mamy się czym
pochwalić. Legnicę zdobią fantazyjne i kolorowe kompozycje. Powstały z tysięcy kwiatów i roślin zasadzonych wiosną tego roku. Tak się
dzieje od wielu lat.

FLAGA LEGNICY ZAWIŚNIE

W HIMALAJACH

Legnickie małżeństwo, Agnieszka Kominek i Grzegorz Tomaszewski –
miłośnicy gór, już wkrótce wyjadą na wyprawę w Himalaje. Biorą udział
w projekcie zorganizowanym dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości pn. Polskie Himalaje 2018. Otrzymali 5 tys.
zł finansowego wsparcia od miasta na zakup odpowiedniego wyposażenia i specjalistycznej odzieży opatrzonej legnickimi emblematami promocyjnymi.
Legnicką flagę zawieszą na szczycie Kala Pattar o wysokości 5623 metrów.
- Nasze miasto będziemy z dumą reprezentować na „dachu świata” –
powiedział Grzegorz Tomaszewski. – Znamy polskie góry, Alpy z Mont
Blanc i te na Kaukazie. Teraz przed nami wyprawa marzeń, do której
przygotowania trwały dwa lata.

Wybrano Miss Bikini i Mistera 65+
Na dachu - plaży Sky Light (Galeria
Gwarna) odbyła się (19 sierpnia)
druga edycja wyborów Miss Bikini
i Mistera 65+.
Po koronę Miss Bikini sięgnęła Irena
Szuwalska, seniorka z Chocianowa,
pokonując czternaście innych kandydatek. Miss Stroju Kąpielowego
została legniczanka Krystyna Szynal,
tytuł Miss Publiczności trafił do Anny
Pilarskiej.
O tytuł Mistera walczyło trzech panów, którzy są członkami Klubu
Seniora przy Legnickim Centrum
Kultury. Ujęli publiczność wielkim
humorem. Wygrał Krzysztof Bombis,
a tytuł Mistera Publiczności zdobył
Bogusław Hyś.
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- Trzeba cieszyć się życiem i spełniać
marzenia bez względu na wiek - mówiła Elżbieta Chucholska, szefowa
Centrum Seniora LCK i pomysłodawczyni niecodziennego konkursu.
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archiwum fotograficzne UM
Druk: Drukarnia JAKS
ul. Bogedaina 8 • 50-514 Wrocław
Magazyn Miejski „Legnica.eu”
dostępny jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.legnica.eu.

TYTUŁEM WSTĘPU

CIEKAWA JESIEŃ
PRZED NAMI
Aktywne lato za nami, a teraz pora, by
zmierzyć się z codzienną rzeczywistością.
Wrzesień to dla wielu z nas, rodziców, babć,
dziadków i opiekunów czas zwiększonych
obowiązków. Wchodzimy w rytm lekcji,
zajęć dodatkowych, a o zbliżającej się już
jesieni przypominają nam chłodne wieczory
i poranki. Trzeba się dobrze zorganizować,
bo zarówno we wrześniu jak i październiku,
koniecznie muszą Państwo znaleźć czas
na udział w wydarzeniach dedykowanych
mieszkańcom.
Nie zapomnijmy o Festiwalu Latawców.
Odbędzie się on 30 września na Polanie
Angielskiej w parku Miejskim. Koniec września to cykl spacerów z legnickim Julkiem,
na które wspólnie zapraszają autor książki

„Przygody Julka” Artur Guzicki oraz Bożena
Miktus, okręgowy rzecznik praw dziecka
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Z kolei w październiku proponujemy imprezy sportowe, m.in. półmaraton organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Legnicy. Będzie również coś absolutnie
wyjątkowego. W ramach współpracy
z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu
i Odra Film, organizujemy Festiwal Wolności. Legnickim akcentem tego dolnośląskiego wydarzenia będą pokazy filmów
Waldemara Krzystka, reżysera „Małej Moskwy” i od czerwca tego roku Honorowego
Obywatela Legnicy. Dodam, że znany legniczanin został właśnie przewodniczącym
jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

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

w Gdyni. W Legnicy 5 i 6 października
w Kinie Piast zobaczymy najgłośniejsze
filmy Krzystka - „W zawieszeniu”, „Fotograf”
i wspomnianą już „Małą Moskwę”. Śledźcie
Państwo nasze oficjalne profile w mediach
społecznościowych – tam znajdziecie
informacje, jak zdobyć wejściówki na te
wyjątkowe projekcje.

LEGNICA WŚRÓD LIDERÓW
RANKINGU FORBESA
W tegorocznym rankingu
miast najbardziej atrakcyjnych
dla biznesu, prowadzonego
przez prestiżowy miesięcznik
gospodarczy „Forbes”, Legnica
zdobyła 8. miejsce wśród miast
średniej wielkości (od 50 do
149 tys. mieszkańców). Jest ich
w Polsce około 80.
Ranking obejmował lata 20152017, a więc niemal całą obecną
kadencję samorządową. Organizatorzy, na podstawie danych
zebranych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, przy
ocenie inwestycyjnej atrakcyjności

miast brali pod uwagę przyrost firm Jak pisze „Forbes”, ranking skłania umiejętności samorządowców, łąw przeliczeniu na tysiąc mieszkań- do refleksji na temat tworzenia czenia biznesu z nauką i skutecznoców, ilości nowych spółek, upadło- przyjaznej atmosfery dla biznesu,
ści wykorzystywania atutów miast.
ści i likwidacji. Wśród miast średniej wielkości Legnica znalazła się
na 8. pozycji. Dobrze to świadczy
o jej rosnącym potencjale gospodarczym i sprzyjającej przedsiębiorczości polityce samorządu.
W czołówce są: Piaseczno, Przemyśl i Zielona Góra. Legnica wyprzedziła na liście dziesięciu najlepszych Wieliczkę i Tychy.
Pierwsze miejsce w kraju w kategorii powyżej 300 tys. mieszkańców
zajęła Warszawa, w grupie od 150
do 299 tys. – Rzeszów, w przedziale od 50 do 149 tys. – Piaseczno,
natomiast wśród najmniejszych
ośrodków (do 50 tys.) – Lesznowola w woj. mazowieckim.
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Tysiące legnickich uczniów
wróciło do szkół

- Ogromnie cieszę się z tak licznej dziś obecności osób związanych z legnicką oświatą, z Waszych uśmiechów oraz
z faktu, że do rozpoczęcia nowego roku szkolnego wszyscy jesteśmy bardzo dobrze przygotowani – zwrócił się do
uczniów i nauczycieli prezydent Tadeusz Krzakowski.

Miejska inauguracja nowego roku
szkolnego odbyła się 3 września
w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Przybyły delegacje i poczty
sztandarowe kilkudziesięciu legnickich placówek oświatowych,
uczniowie, rodzice, dyrektorzy
szkół i nauczyciele. Uczestniczyli m.in.: poseł Elżbieta Stępień,
prezydent Tadeusz Krzakowski,
przewodniczący Rady Miejskiej
Wacław Szetelnicki, radni oraz
reprezentanci środowisk kombatanckich, organizacji i stowarzyszeń.
– Nasze placówki na wszystkich
poziomach nauczania i wychowywania stają się coraz bardziej
nowoczesne – kontynuował prezydent. - Dbamy o infrastrukturę dydaktyczną, sportową. Nasze miasto
stało się centrum kształcenia dla
całego subregionu. Uczy się u nas
prawie 40 proc. uczniów przybywających z innych, często bardzo
oddalonych gmin. To bardzo dobry
sygnał, że właśnie nas wybierają.
Szkoły są fundamentem rozwoju
młodego pokolenia, a nas wszystkich łączy wspólna troska o dobro
legnickiej szkoły – podsumował
Tadeusz Krzakowski.
Od szeregu już lat inauguracja roku
szkolnego w Legnicy jest okazją do
szczególnego nagrodzenia i uhonorowania uczniów, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi
(z wiedzy ogólnej i technicznej),
a także artystycznymi i sportowymi. Uczniowie osiągający najlepsze
wyniki zostają laureatami stypendiów i nagród Prezydenta Miasta.
W 44 legnickich szkołach publicznych rozpoczęło naukę ponad

Jednorazowe stypendia na nowy rok szkolny 2018/2019
podczas miejskiej inauguracji otrzymało w Legnicy 136
uczniów. Miasto przeznaczyło na nie prawie 65 tys. zł.
Prymusi ze szkół podstawowych są wyróżnieni stypendiami
po 450 zł, gimnazjaliści – po 550 zł, zaś uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych – po 650 zł.

/MiastoLegnica

18.000 uczniów i 2.100 dorosłych
słuchaczy. Do przedszkoli przyjęto
łącznie 3.592 dzieci, a potrzeby
w tym względzie zostały całkowicie zaspokojone.
Kształceniem i wychowaniem
zajmować się będzie w tym roku
1.650 nauczycieli, a ok. 760 osób
stanowić będzie kadrę administracyjną i pomocniczą placówek edu-

kacyjnych i wychowawczych.
Ważnym atutem legnickiej oświaty jest wysoki poziom kwalifikacji
nauczycieli i pedagogów. Obecnie w Legnicy najwyższy stopień
awansu (dyplomowani) posiada aż
70 proc. kadry nauczycielskiej. Co
piąty jest mianowany (19 proc.).
Nauczyciele kontraktowi stanowią
10 proc. a stażyści tylko 1 proc.

EDUKACJA

- Jako prezydent Legnicy edukację uważam za priorytet, za najważniejszą społeczną inwestycję w człowieka – mówi Tadeusz Krzakowski. - Zdecydowana poprawa warunków kształcenia uczniów, pracy kadry pedagogicznej i administracyjnej,
unowocześnianie bazy dydaktycznej i sportowej placówek edukacyjnych były, są i będą dla mnie priorytetem

Drodzy Uczniowie,
Rodzice, Nauczyciele
i Wychowawcy,
Pracownicy oświaty!

W 44 legnickich placówkach oświatowych,
prowadzonych przez miasto, oraz w 75
niepublicznych, rozpoczął się już nowy rok
szkolny. Ponad dwudziestotysięczna grupa dzieci, młodzieży i dorosłych słuchaczy
rozpoczęła edukację. Nad ich nauką, postępami, rozwojem i bezpieczeństwem czuwają
nauczyciele i pedagodzy, wspierani przez
pracowników administracji i obsługi oraz
troskliwie oddanych tej sprawie rodziców.
Edukacja łączy nas. Tworzy partnerstwo
działań dla dobraej przyszłości młodego pokolenia legniczan.
W 2018 roku na funkcjonowanie i rozwój
oświaty przeznaczone zostało 200 milionów złotych, czyli blisko 40 procent naszego budżetu. Subwencja z budżetu państwa
wyniosła zaledwie 118 mln. Zainwestowaliśmy miliony w poprawę bazy oświatowej, a korzystając z unijnego wsparcia,
wyposażamy szkoły w najnowocześniejsze
pomoce dydaktyczne i naukowe. Dzięki
realizowanym projektom unijnym wyposażyliśmy 47 pracowni do nauki przedmiotów matematyczno–przyrodniczych
i informatycznych w publicznych szkołach
podstawowych i wygaszanych gimnazjach. 13 szkół podstawowych otrzymało
pomoce naukowo-dydaktyczne, sprzęt
specjalistyczny i urządzenia multimedialne. Powstało w nich 16 pracowni - matematyczne, przyrodnicze i komputerowa.

Z kolei w 8 gimnazjach wyposażono 31
pracowni - komputerowych, biologicznych,
fizycznych, chemicznych i geograficznych.
Sprzęt i wyposażenie otrzymały 4 licea
ogólnokształcące i 7 szkół zawodowych.
Wartość tych ważnych przedsięwzięć
przekracza 5 milionów złotych. Ponad 3,5
miliona to środki pozyskane przez miasto
z Europejskiego Funduszu Regionalnego.
Jest naszym celem, by Legnica umacniała się jako jeden z najnowocześniejszych
ośrodków edukacyjnych Dolnego Śląska.
Jestem optymistą, wierzę w kompetencje nauczycieli, w ich misję i pragnienie uczniów
osiągania jak najlepszych efektów nauki.
Stworzyliśmy społeczności edukacyjnej
doskonałe warunki, pozwalające szkołom
uzyskiwać satysfakcjonujące wszystkich
wyniki w nauce i wychowaniu.
Do najwyższych standardów udało się nam
doprowadzić również legnicki system wychowania przedszkolnego. W nowym roku
szkolnym, dzięki inwestycjom, dysponujemy większą ilością miejsc w tych placówkach, niż wynosi zapotrzebowanie.
Znam piękno, wartość, ale i trudy nauczycielskiej profesji. Głęboko szanuję i doceniam pracę ludzi, którzy poświęcają się
kształceniu i wychowywaniu legnickich
dzieci i młodzieży. Odsłaniają Państwo
przed uczniami nowe horyzonty intelektualnego poznania, wskazują ścieżki ich roz-

woju, kształtują postawy etyczne na całe
życie. To jest budowanie przyszłości, i tej
indywidualnej, i tej wspólnej. Także przyszłości miasta.
Wszystkim uczniom życzę wytrwałości
w zdobywaniu wiedzy i niezapomnianych
chwil spędzonych w gronie kolegów i koleżanek. Niech nigdy nie zabraknie Wam woli,
aby realizować swoje pasje, marzenia i rozwijać zainteresowania.
Wszystkim pedagogom życzę zawodowych
sukcesów, poczucia dumy z misji, jaką mają
do wypełnienia. Doceniam trud, jaki wkładają Państwo w kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Wasze wielkie zaangażowanie, zwłaszcza w dostosowaniu
legnickiego systemu szkolnego do wymogów wdrażanej reformy oświaty, skutecznie
i bezkolizyjnie przeprowadziło całą społeczność edukacyjną przez te głębokie i trudne
zmiany. Mają one także swój wymierny
wyraz w kosztach finansowych, które wyniosły łącznie ponad 4,6 miliona złotych.
Unowocześniając legnicką oświatę, przyczyniamy się do budowy mądrego i odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego, które jest przyszłością i nadzieją naszego
miasta.
Życzę Państwu wytrwałości i optymizmu.
Życzę społecznego szacunku i poważania
dla Waszej pracy. Niech codzienne obowiązki będą dla Was również źródłem satysfakcji.
Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy
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Legnica należy do nielicznych miast, w których potrzeby związane
z przedszkolami są w pełni zaspokajane.
Obecnie są jeszcze 54 wolne miejsca.

RODZICE MALUCHÓW MAJĄ
W CZYM WYBIERAĆ
Ogromne znaczenie dla rozwoju sieci przedszkoli w naszym mieście miała decyzja prezydenta o uruchomieniu od 1 września 2018 r.
dwóch nowych placówek publicznych – w zaadaptowanym obiekcie oświatowym przy ul. Krzemienieckiej i w wyremontowanym dawnym
przedszkolu prywatnym przy ul. Plutona. Dzięki temu powstało 200 nowych miejsc dla dzieci. Tym samym każdy maluch ma zagwarantowane
miejsce w przedszkolu.

W minionym roku wskaźnik upowszechniania wychowania przedszkolnego wyniósł ok.
98 proc. Obecnie sięga 100 proc. Podczas
rekrutacji na rok szkolny 2018/19 tylko 42
dzieci nie trafiło do wybranego przedszkola.
Ich rodzicom wskazano wolne miejsca w innych placówkach, których pozostało jeszcze
54. Jest więc w czym wybierać. Opieką i wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie ponad 3.590 dzieci.
Legnicką sieć placówek wychowania przedszkolnego tworzą: 17 przedszkoli publicznych, w tym dwa specjalne i jedno z oddziałami integracyjnymi dla dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, oddziały wychowania przedszkolnego w czterech szkołach
podstawowych oraz 26 niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, w tym 3
punkty przedszkolne.
Przedszkola niepubliczne otrzymują z budżetu miasta dotacje. W roku 2018 gmina
na 1 dziecko uczęszczające do niepublicznej
placówki przekazuje 623,93 zł, a na dziecko
w punkcie przedszkolnym – 332,76 zł. Koszt
utrzymania jednego dziecka w przedszkolu

Dzieci, uczęszczające do miejskich
przedszkoli, od pięciu lat uczestniczą
w dodatkowych zajęciach, za które nie
płacą rodzice. Koszty pokrywa miasto.
Dotąd, w zależności od bieżących potrzeb,
przeprowadzano od 120 do 150 godzin
takich zajęć tygodniowo, na co wydawano
średnio ok. 225 tys. zł. Prezydent Tadeusz
Krzakowski w sierpniu podjął decyzję
o sfinansowaniu 167 godzin dodatkowych
zajęć tygodniowo w nowym roku szkolnym.
Ponad 100 godzin będzie przeznaczonych
na zajęcia artystyczno-rytmiczne, taneczne
i sportowe, logopedycznej czy z gimnastyki
korekcyjnej. W bieżącym roku szkolnym
dzieci w wieku 3-6 lat będą uczestniczyły
również w ponad 67 godzinach nauki języka
angielskiego.

/MiastoLegnica

publicznym wynosi ok. 950 zł miesięcznie,
z czego dopłata z budżetu miasta to ok. 800
zł.
Najmłodsi legniczanie korzystają już z dwóch
powstałych w tym roku nowych publicznych
przedszkoli. W obiekcie przy Krzemienieckiej
powstało nowoczesne i świetnie wyposażone
przedszkole wraz ze żłobkiem. Sto nowych
miejsc dla przedszkolaków i ok. 60 w żłobku.
Modernizacja i adaptacja kosztowała łącznie
ok. 4 mln zł.
Obiekt został ocieplony. Jego estetyczna elewacja robi wrażenie. Pomieszczenia przeszły
remont i przebudowę, są świetnie wyposażone. Zamontowano windę. Zbudowano nowe
wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na zewnątrz powstał dziecięcy
plac zabaw, a także mini boiska.
Na ul. Plutona w nowym przedszkolu również
przebywa prawie setka dzieci. Wszystkie pomieszczenia i urządzenia – sale zabaw, szatnie, blok żywieniowy są odnowione. Położono
nową podłogę. Koszt - ok. 160 tys. zł.

PARTNERSTWO MIAST

LEGNICA I WUPPERTAL
RAZEM OD 25 lat
Bardzo uroczyście obchodzony był (8 września) jubileusz ćwierćwiecza partnerstwa naszego miasta i Wuppertalu. Prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski wraz z nadburmistrzem Wuppertalu Andreasem Mucke podpisali wspólną deklarację kontynuowania i umocnienia
współpracy partnerskiej pomiędzy obu miastami. Główne uroczystości odbyły się w Ratuszu.

- Nie można budować przyszłości
bez dobrych doświadczeń z przeszłości – podkreślił prezydent Tadeusz Krzakowski. – To właśnie
samorządy tworzą warunki do
rozwoju międzynarodowego partnerstwa, integracji, zbliżania do siebie ludzi różnych kultur i języków.
Nasze partnerstwo jest żywe. Rozwijały je administracja, instytucje,
szkoły, uczelnie, artyści, środowiska zawodowe, a przede wszystkim
nasi mieszkańcy. Idea partnerstwa
jest żywa wśród legniczan i wuppertalczyków. Wzbogacamy polski
wkład do integracji europejskiej, bo
nie ma Europy bez Polski.
- Pragniemy umocnić to, co łączy
nas od tak wielu lat, unikając podziałów i usuwając przeszkody
– mówił nadburmistrz Andreas
Mucke. – Mówimy różnymi językami, ale nasze serca się rozumieją. Wspólnie tworzymy demokratyczne oblicze Europy bez barier,
z korzyścią dla mieszkańców obu
naszych miast.
Prezydent Tadeusz Krzakowski
przekazał podpisany akt kontynuowania partnerstwa przedstawicielom młodzieży. To oni bowiem

Deklaracja
Mając na uwadze 25-letnie partnerstwo naszych miast i związane z nim doświadczenia, w przekonaniu
o wzajemnych korzyściach wynikających z zacieśnienia dotychczasowych kontaktów, deklarujemy
chęć dążenia do rozwijania efektywnej współpracy między Legnicą a Wuppertalem. Nasza kooperacja
powinna obejmować coraz więcej obszarów, tworzyć nowe formy wymiany, odpowiadające potrzebom
współczesności. Jesteśmy otwarci na nowe kierunki i formy współpracy.
Ten dokument jest potwierdzeniem, że nasi poprzednicy, podpisując umowę o partnerstwie między Legnicą
a Wuppertalem, a potem ją realizując, wykazali się dalekowzrocznością. Choć dziś towarzyszą nam inne
realia, to podobnie jak oni w 1993 roku, rozumiemy potrzebę współpracy naszych miast i jej rolę w
integracji oraz rozwoju wspólnej Europy.”

będą w przyszłości wzbogacać jego
formy i idee.
Bardzo sympatycznym akcentem
obchodów jubileuszu były symboliczne zaślubiny rzek, przepływających przez oba miasta. Ich włodarze wlali wodę przywiezioną z rzeki
Wupper do naszej Kaczawy.
Wśród gości z Wuppertalu, poza
nadburmistrzem, do Legnicy przybyli Jorg Eckhold, przewodniczący
Towarzystwa Przyjaciół Legnicy

wraz z małżonką i Helga Maser,
wdowa po profesorze Siegfriedzie
Maserze, który był wielkim przyjacielem Legnicy i jednym z głównych architektów partnerstwa.
Obecny był również Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu Hans
Jorg Neuman, który w ramach swej

misji dyplomatycznej w pierwszą
swoją podróż udał się właśnie do
Legnicy.
Stronę legnicką reprezentowali m.in. pionierzy partnerstwa,
dawni prezydenci: Edward Jaroszewicz, Tadeusz Pokrywka i Ryszard Kurek.
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ZBIORCZA DROGA
POŁUDNIOWA Z TYTUŁEM
MODERNIZACJI ROKU 2017
Legnicka inwestycja - zbiorcza droga południowa - zwyciężyła w prestiżowym krajowym plebiscycie Modernizacja Roku 2017 w kategorii
drogi i mosty. Nagroda przypadła miastu jako głównemu inwestorowi, Legnickiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji także za
wkład finansowy oraz projektantowi i wykonawcy - konsorcjum firm Mosty – Łódź SA z Łodzi i Przedsiębiorstwu Budownictwa DrogowoInżynieryjnego z Torunia.

Plebiscyt Modernizacja Roku nagradza najciekawsze rozwiązania i dokonania budowlane w zakresie
modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji. To
już jego 22. edycja. Celem organizatorów jest promocja oraz wyłonienie każdego roku najlepszych,
wyróżniających się szczególnymi walorami, przedsięwzięć budowlanych.
To kolejne wyróżnienie dla jednej największych inwestycji drogowych w naszym mieście. Zbiorcza
droga południowa wraz z mostem na Kaczawie znalazła się w maju wśród zwycięzców ogólnopolskiego
i równie prestiżowego konkursu Top Inwestycje Komunalne 2018.
Zbiorcza droga południowa ma dla Legnicy znaczenie strategiczne. Łączy bowiem jej część zachodnią
ze wschodnią, czyli wielkie osiedla ze strefami handlowymi i przemysłowymi. Poprawia bezpieczeństwo podróżowania i płynność jazdy, wyprowadza
ruch ze śródmieścia.
Etap drugi budowy tej drogi trwał 20 miesięcy, od
marca 2016 roku do listopada roku 2017. Koszt inwestycji to ok. 60 mln zł.
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Teraz północna jezdnia
al. Piłsudskiego w przebudowie
Na przebudowywanej al. Piłsudskiego roboty drogowe zostały przeniesione na jezdnię
północną, która została wyłączona z ruchu.
Jeździmy teraz pasem drogowym po południowej stronie alei.

nia, czyli ścieralna, będzie wylana na obydwu
jezdniach po zakończeniu prac na stronie
północnej. Położono nowe chodniki i krawężniki. Na niektórych odcinkach przebudowano
ścieżki rowerowe. Powstała zatoka autobusowa. Wykonano renowację kanalizacji deszNa pasie południowym, po którym teraz jeź- czowej. Zamontowano maszty z wysięgnidzimy w obie strony, wyłożona została war- kiem sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla
stwa wiążąca i wyrównawcza asfaltu. Ostat- pieszych w okolicy Parku Bielańskiego. Nato-

miast nowe latarnie po tej części ulicy zostaną
zainstalowane niebawem. W firmie, w której
zostały zmówione, na ich konstrukcję nakładana jest jeszcze specjalna powłoka chroniąca
przed naklejaniem na nie plakatów i ulotek.
W okolicach kładki dla pieszych przebudowana została częściowo ulica Galileusza. Ustawiono krawężniki przy powstającym rondzie
turbinowym.
Przypomnijmy. Inwestycja obejmuje obie
jezdnie al. Piłsudskiego na odcinku ok. 450
m, od kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza i Marsa do skrzyżowania z ul. Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy,
wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Powstanie nowe oświetlenie uliczne, a zieleń
w pasie drogowym – poddana rekultywacji.
Przy nowym rondzie turbinowym powstanie
kolejne aktywne przejście dla pieszych, podobne do tego, które funkcjonuje na ul. Wrocławskiej. U zbiegu Wielkiej Niedźwiedzicy
z Kasjopei oraz łącznikiem, biegnącym pod
wiaduktem kolejowym do ul. Koskowickiej,
przewidziane jest wyniesione skrzyżowanie.
Inwestycja kosztuje ok. 7,94 mln zł. Miasto
otrzymało na nią dotację w ramach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”
w wysokości ok. 2,8 mln zł.

Prace drogowe na ulicy Leszczyńskiej
Na zamkniętej dla ruchu jezdni wschodniej ul. Leszczyńskiej (w kierunku Lubina) od skrzyżowania z ul. Ścinawską
do Prusa trwają roboty drogowe. Zdjęta
została już warstwa asfaltu. Układane są
krawężniki.
Zakres inwestycji obejmuje: remont jezdni, chodników, budowę ścieżki rowerowej,
przebudowę wysp rozdzielających pasy
ruchu, a także wymianę przykanalików,
wpustów odwodnieniowych oraz uzbrojenie terenu pod budowę w przyszłości
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
ulicy Leszczyńskiej i Prusa.
Przetarg na przebudowę ul. Leszczyńskiej
na odcinku od mostu nad Czarną Wodą
do ul. Głogowskiej wygrała firma Budrim.
Koszt wyniesie ok. 3,52 mln zł.
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Nasze miasto od 26 sierpnia do 1 września było europejską stolicą łucznictwa

Mistrzostwa Europy w Łucznictwie
Podczas mistrzostw o medale walczyło 331 zawodniczek i zawodników z 43 państw. Uczestnicy określili jego organizacje jako perfekcyjną.
Można powiedzieć, że nasze miasto także zdobyło złoty medal.

– Gratuluję Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu i Polskiemu Związkowi Łuczniczemu perfekcyjnej organizacji tego wydarzenia,
co wcale nie było łatwe, biorąc pod uwagę
dużą liczbę uczestników. Podjęte wyzwanie
przeprowadzono w najlepszy możliwy sposób
– podkreślił Przewodniczący Europejskiej Federacji Łuczniczej Mario Scarzella.

– Przybyli Państwo do miasta należącego
do najważniejszych w Polsce ośrodków
sportów łuczniczych – powiedział prezydent
Tadeusz Krzakowski, przewodniczący
Komitetu Honorowego Mistrzostw. Jesteśmy dumni z powierzenia naszemu
krajowi i miastu organizacji tej prestiżowej
imprezy. Legnica jest młoda, podobna do
Was, drodzy łucznicy. Prężnie się rozwija
i z optymizmem patrzy w przyszłość
zjednoczonej Europy – dodał prezydent
Tadeusz Krzakowski.

Zanim jednak łucznicy rozpoczęli zmagania miało miejsce bardzo ważne wydarzenie.
W niedzielę 26 sierpnia w Sali Królewskiej
Akademii Rycerskiej, podczas Kongresu
Sprawozdawczo-Wyborczego
Europejskiej
Federacji Łuczniczej wybrany został jej przewodniczący - Włoch Mario Scarzella (po raz
czwarty). To też świadczy o randze mistrzostw Eliminacje do finałów odbywały się na stadiopowierzonych naszemu miastu.
nie treningowym w parku Miejskim. A wielki
spektakl na zakończenie mistrzostw, czyli fiCeremonię otwarcia rozpoczął przemarsz nały - na legnickim Rynku. Tego dnia (1 wrzewszystkich reprezentacji, niosących flagi pań- śnia) strzelali najlepsi z najlepszych. I był to
stwowe ulicami centrum Legnicy. Barwny po- iście turecki dzień. Reprezentanci tego kraju
chód, podziwiany i fotografowany przez licz- zdobyli aż pięć medali, w tym trzy złote, jeden
nie zgromadzonych mieszkańców, dotarł do srebrny i jeden brązowy. Nasi zawodnicy waldziedzińca Akademii Rycerskiej, gdzie odbyła czyli, lecz wielkich sukcesów nie odnieśli. Ale
się uroczysta część inauguracji.
łucznicy pokochali Legnicę.

/MiastoLegnica

Zdobywcy złotych medali podczas Mistrzostw
Europy w Łucznictwie Legnica 2018:
- Łuk bloczkowy: Andrea Marcos (Hiszpania)
– indywidualnie, Anton Bułajew (Rosja) indywidualnie
- Reprezentacja Turcji (Yesim Bostan, Ayse Bera
Suzer, Gizem Elmaagacli) - drużynowo kobiety
- Reprezentacja Wielkiej Brytanii (James
Mason, Adam Ravenscroft, Neil Bridgewater) drużynowo mężczyźni
- Reprezentacja Francji (Sophie Dodemont, Jean
Philippe Boulch)- mikst
- Łuk klasyczny: Yasemin Anagoz (Turcja)
- indywidualnie, Steve Wijler (Holandia) indywidualnie
- Reprezentacja Turcji (Yasemin Anagoz, Gulnaz
Coskun, Aybuke Aktuna) - drużynowo kobiety
- Reprezentacja Rosji (Witalij Popow, Gałsan
Bażarżapow, Arsałan Bałdanow) - drużynowo
mężczyźni
- Reprezentacja Włoch (Vanessa Landi, Mauro
Nespoli) - mikst


(Źródło: Antoni Cichy, rzecznik ME)

Z ŻYCIA MIASTA

A w sobotę bawiliśmy
się świetnie na imieninach
ulicy Najświętszej Marii Panny
Tradycji stało się zadość. Na imieniny ulicy Najświętszej Marii Panny w sobotę (8 września) przyszły tysiące legniczan.
To było wydarzenie kulturalno–towarzyskie, które na długo pozostanie w pamięci.

- Każdego roku bywamy na imieninach ulicy – cieszyły się legniczanki Teresa Sarnecka
i Czesława Jagielska. – To jedna z najpiękniejszych imprez w Legnicy. Bo na jakim przyjęciu gościom i jubilatce śpiewają takie gwiazdy? Po prostu na tych imieninach trzeba być
obecnym.
A sama ulica przygotowała się do imienin,
aż miło. Organizatorzy – Legnickie Centrum

Przyglądali się występom zespołów. Spotykali znajomych. Krótko mówiąc – mamy w sercu te imieniny.
Dodajmy, że nasza legnicka impreza uliczna
od kilkunastu lat przypomina i nawiązuje do
chwały oręża polskiego, czyli do obrony chrześcijańskiej Europy przed nawałą turecką.
Ale każde imieniny muszą się skończyć. –
Było pięknie, wytwornie i rodzinnie – cie-

szył się jeden z gości, Ryszard Witecki. – Spotkałem wielu znajomych. Obejrzałem piękne
widowisko. I czekam na kolejne imieniny za
rok.

Kultury, ustawili dwie sceny, zaprosili interesujących wykonawców. Przez cały dzień
odbywały się liczne i różnorodne koncerty,
występy i prezentacje, w których każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Gwiazdą wieczoru był
Robert Janowski z zespołem. Były też ciekawe stoiska i inne atrakcje.
Gospodarzami imprezy byli natomiast Beata
Tadla i Artur Andrus. Oboje związani z naszym miastem. Beata Tadla jest rodowitą
legniczanką i Ambasadorką Legnicy. Artur
Andrus od lat odwiedza nasz Satyrykonem.
Dlatego ze sceny mogliśmy usłyszeć mnóstwo dobrych słów związanych z Legnicą.
Pogoda była piękna. Legniczanie wyszli z domów. Przemierzali ulicę z jednego końca na
drugi. Zatrzymywali się przed kramikami.
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Przedszkole nr 13 po remoncie
Zakończyła się termomodernizacja
budynku Przedszkola nr 13 przy
ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 14 A.
Koszt tej inwestycji to ok. 1,5 mln
zł, z czego dofinansowanie unijne
wyniosło 964 tys. zł.
W ramach tego przedsięwzięcia
ocieplono ściany zewnętrzne wraz
ze stropodachem, zmodernizowano
instalacje centralnego ogrzewania,
wymieniono drzwi. Termomodernizacja ograniczy emisję zanie-

czyszczeń do atmosfery, poprawi
estetykę budynku i warunki zdrowotne podopiecznych, zmniejszy
też koszty ogrzewania i utrzymania
obiektu.
Dotacja na tę inwestycję pochodzi
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Dolnośląskiego
2014-2020. W tej perspektywie
na inne inwestycje gmina Legnica
zdobyła już około 50 mln zł.

NOWA STACJA LEGNICKIEGO ROWERU MIEJSKIEGO
Od końca sierpnia mieszkańcy Legnicy mogą
korzystać z nowej stacji wypożyczeń Legnickiego
Roweru Miejskiego. Została ona uruchomiona
przed Centrum Handlowym Auchan Legnica.
Dzięki utworzeniu nowej stacji liczba rowerów
dostępnych dla użytkowników wzrosła o dodatkowe 10 sztuk.

nicy, którzy na swoim koncie mają co najmniej 10 złotych. Zarejestrować można się
na stronie rowery.legnica.eu. Rowery można wypożyczyć poprzez terminal na stacji
(wpisując numer telefonu, PIN i numer ro-

To pierwsza w mieście stacja rowerowa,
która powstała dzięki współpracy z biznesem. Można z niej korzystać na tych
samych zasadach, co ze wszystkich wypożyczalni Legnickiego Roweru Miejskiego.
Dzięki niej klienci centrum handlowego
zyskają łatwiejszy dojazd na zakupy, a pracownicy – do pracy.
Wypożyczyć rower mogą wszyscy zarejestrowani w systemie Nextbike użytkow-

weru) lub korzystając z bezpłatnej aplikacji
Nextbike na telefony komórkowe. Trwa to
zaledwie kilka sekund. Pierwsze 15 minut
każdego wypożyczenia jest bezpłatne.
Od końca sierpnia Legnicki Rower Miejski
składa się z 12 stacji i 108 rowerów. Tylko w tym sezonie skorzystano z nich już
niemal 20 tysięcy razy. W systemie zarejestrowanych jest ponad 6 tysięcy użytkowników.
Od pierwszych dni września korzystamy
też z dwóch niestandardowych legnickich
rowerów miejskich typu cargo. Wypożyczył je miastu bezpłatnie do końca sezonu
operator naszego systemu Nextbike. Jeśli
pomysł się sprawdzi, nazywane już przez
mieszkańców „rikszami” rowery, będą jeździć po mieście w kolejnych sezonach.

Pięć nowych busów dla osób niepełnosprawnych
Dom Samochodowy Germaz, zwycięzca
przetargu, dostarczy pięć autobusów
do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na zajęcia. Koszt to około
1 mln zł.
Nasze miasto na zakup tych pojazdów otrzymało 572 tys. zł
dofinansowania z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostała kwota to wkład własny gminy.

18-osobowe autobusy marki
Ford, którymi będą przewożone
osoby niepełnosprawne, trafią do:
Zespołu Szkół Integracyjnych (3),
Zespołu Placówek Specjalnych
(1) i Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Kubusia Puchatka (1).
Dzięki zakupowi nowych pojazdów zostanie całkowicie wymieniony tabor, który dotychczas
służył niepełnosprawnym w tych
placówkach.
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GORĄCE, SZALONE LATO
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ZABAWA ROZRYWKA REKREACJA

To było gorące i szalone lato. Pełne imprez, dobrej zabawy. Mieliśmy w czym wybierać. W gronie przyjaciół,
znajomych i nieznajomych wspólnie jadaliśmy śniadania na trawie w parku Miejskim. Bawiąc się przy tym
świetnie. Przychodziliśmy z rodzinami na festyny. Dopingowaliśmy paniom i panom walczących o mistrzostwo Legnicy w lepieniu pierogów. Działo się to podczas
festynu na Zakaczawiu. Spotykaliśmy się też na osiedlu

Kopernika i na Piekarach tradycyjnie w piątek o piątej.
Popisywaliśmy się na naszym pumptracku podczas imprezy „Legnica kocha rower”. Podziwialiśmy wspaniałe
plony naszych działkowców i pracę pszczelarzy podczas
ich pierwszego święta, obchodzonego na legnickim
Rynku.
Te wszystkie wydarzenia możemy jeszcze raz przeżyć,
oglądając nasze fotografie.
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NARODZINY
POWOJENNEGO
MAGISTRATU
porty z przesiedleńcami. Przyjeżdżano z Polski centralnej, jak i z dawnych województw
wschodnich. W mieście meldowali się wracający z zachodu więźniowie obozów koncentracyjnych, jenieckich i przymusowi robotnicy. Do Legnicy przybywały też grupy
operacyjne i osiedleńcy z Wielkopolski. Powracała także ludność niemiecka. Pod koniec maja 1945 r. w mieście zamieszkiwało
1.085 Polaków i około 24.000 Niemców.
Natomiast trudno oszacować ówczesną liczbę żołnierzy i obywateli radzieckich przebyNa terenie Legnicy znajdowały się również wających w mieście, lecz z całą pewnością
inne instytucje szczebla wojewódzkiego – było ich wielokrotnie więcej, niż Polaków. Ci
Komenda Wojewódzka Milicji Obywatel- zaś jeszcze długo byli w Legnicy najmniejszą
skiej, Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa liczebnie nacją.
Publicznego czy Dyrekcja Okręgu Poczt Proces zasiedlania miasta nie odbywał się
i Telegrafów na Dolny Śląsk. Swoją siedzibę jednak tak, jak chcieliby tego pierwsi włow mieście miał też Pełnomocnik Komitetu darze oraz kierownictwo PUR-u. Głównym
Ekonomicznego Rady Ministrów i Minister- problemem był wszechobecny chaos orstwa Przemysłu na Dolny Śląsk oraz oddział ganizacyjny i brak środków (samochodów,
Państwowego Urzędu Repatriacyjnego sprzętu, żywności etc.). Komplikacje po(PUR). W Legnicy znajdowały się także dol- jawiały się już przy samym przyjeździe do
nośląskie władze partii politycznych.
miasta. Dosyć często dochodziło do sytuacji,
kiedy to przybywający do miasta osadnicy
byli pozostawieni sami sobie i spędzali na
Na zachód!
kolejowych bocznicach nawet kilka tygodni.
Równocześnie Legnica była jednym z głów- Niektórych przesiedleńców wyładowywano
nych punktów polskiego osadnictwa na w szczerym polu, gdzie czekali na pomoc,
terenie województwa. Począwszy od maja żyjąc w prowizorycznych ziemiankach.
1945 r. do miasta docierały pierwsze trans- Sprawy osadnicze komplikowała też jawna

W pierwszym okresie polskiej obecności
na powojennym Dolnym Śląsku miasto nad
Kaczawą można byłoby określić mianem
stolicy regionu. Zniszczony wojną Wrocław
do takiej roli się nie nadawał, więc tutaj
swoją siedzibę miała administracja
wojewódzka z wojewodą Stanisławem
Piaskowskim na czele.
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ingerencja ze strony wojsk radzieckich.

Miasto niebezpieczne
Sporym problemem były ówczesne warunki
bezpieczeństwa w mieście i w jego okolicach. Za ich skrajnie niebezpieczny charakter odpowiadali głównie radzieccy żołnierze,
którzy w dosyć sporej ilości stacjonowali lub
przebywali w jednym z licznych szpitali wojennych na terenie miasta. Problemy sprawiali również ci, którzy przejeżdżali przez
miasto w drodze powrotnej do ZSRR. Krótki postój w Legnicy był doskonałą okazją
do rabunku. Każdego dnia odnotowywano
przypadki morderstw, gwałtów, rabunków
i kradzieży. Nikt nie mógł czuć się bezpiecznie. Z polską władzą też się nie liczono –
dokonywano nawet ataków na posterunki
milicji.
Miasto znajdowało się jednocześnie pod
całkowitą kontrolą wojsk radzieckich, które dla swoich potrzeb zajęły znaczną część
legnickiej infrastruktury. W mieście utworzono cały szereg placówek medycznych,
przeznaczonych dla radzieckich rekonwalescentów wojennych. Jak wspominał Jan
Kurdwanowski, jeden z pierwszych Polaków w mieście, widok szwendających się
po Legnicy radzieckich pacjentów nie był
wówczas niczym zaskakującym: „Widywa-
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ło się ich chodzących po mieście w białych
szpitalnych kalesonach. Czasami dla żartu
ubierali się w wyszabrowane ubrania. Widziałem Ruskiego, który paradował główną
ulicą miasta w kalesonach, bluzie mundurowej z czasów I wojny i cylindrze na głowie”.
Stanowili oni jednak poważne zagrożenie
dla pierwszych Polaków w mieście, bo
w grupie bywali bardzo niebezpieczni. Oni
sami doczekali się nawet własnego przydomku – „kalesoniarze”.

Pierwsi z pierwszych
Przybycie pierwszych przedstawicieli polskich władz do Legnicy nastąpiło dopiero dwa i pół miesiąca po zdobyciu miasta
przez wojska radzieckie. Pierwsza grupa
operacyjna pojawiła się 25 kwietnia 1945
r. Do miasta dotarła wówczas 12-osobowa
grupa przedstawicieli Ministerstwa Skarbu,
Ministerstwa Administracji Publicznej oraz
Wojewódzkiego Urzędu Śledczego (WUŚ).
W akcie przyjazdu odnotowano, że przybyli oni o godzinie 13.30. Polscy urzędnicy
i funkcjonariusze zameldowali się w jednej
z radzieckich Komend Wojennych. Zostali
przyjęci przez niejakiego majora Nikoforo-

wa, który po krótkiej rozmowie skierował
ich do południowej dzielnicy miasta (Tarninów). Tam, przy Martin-Luther-Straße 13
(obecnie ul. M. Rataja), została zlokalizowana pierwsza siedziba polskich urzędników.
Zajęciu domostwa towarzyszyła ceremonia
odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego, Roty
oraz zawieszenie biało-czerwonej flagi.

oprócz kierowania Wydziałem Zdrowia,
zajmował się także kilkoma innymi wydziałami. Niewielu było też pracowników szeregowych – np. w maju 1945 r. Referat Opieki
Społecznej składał się zaledwie z dwóch
osób. Wszystko to miało swoje odzwierciedlenie w wynikach pracy. Szereg urzędów
i instytucji pracowała tylko teoretycznie.
Spory wpływ na ich działalność miały też
codzienne problemy z zaopatrzeniem. Już
Trudne początki
wczesnym latem 1945 r. zaczęło brakować
Na początku maja 1945 r. do miasta dociera papieru. W powszechnym użyciu były stare
jedna z kolejnych grup operacyjnych. Na jej poniemieckie druki urzędowe, na których
czele stał Władysław Stasierski, mianowany odwrocie pisano. Problematyczne były tak
niewiele wcześniej pierwszym Pełnomoc- błahe na pozór potrzeby, jak np. żarówka.
nikiem Rządu RP na obwód XXI (miasto Kiedy w czerwcu 1945 r. poszukiwano taLignica) – ówczesny odpowiednik prezyden- kowych do biura Wojewody, okazało się,
ta miasta. 7 maja 1945 r. powstaje Zarząd że ani Zarząd Miejski, ani grupa operacyjna
Miejski w Legnicy, na którego czele staje KERM (posiadająca najlepiej zaopatrzone
pełnomocnik Stasierski. Symboliczne prze- magazyny w mieście) ich nie mają. Nie wiajęcie władzy z rąk radzieckich nastąpiło 16 domo, czy żarówki ostatecznie zdobyto, czy
maja 1945 r.
wojewoda musiał zadowolić się tradycyjną
Początki legnickiego Zarządu Miejskiego świeczką.
były wyjątkowo skromne. Jego pierwsze 
kadry były tak nieliczne, iż początkowo jed- 
Marek Żak
na osoba była zmuszona kierować kilkoma Dokumenty ze zbiorów Archiwum Państwowego we
wydziałami jednocześnie. Janusz Kertyń- Wrocławiu oraz jego oddziału w Legnicy i Archiwum Akt
ski w pierwszych miesiącach swojej pracy, Nowych w Warszawie, fot. MRN – Stanisław Pastuszko
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POZNALIŚMY SEKRETY
RATUSZA I DOSTALIŚMY NA TO CERTYFIKAT
Setki osób odwiedziło legnicki Ratusz w sobotę ( 8września) i poznało jego sekrety. Spotkaliśmy się ze znaną dziennikarką Beatą Tadlą,
Honorową Ambasadorką Legnicy. W swoim gabinecie gościł nas prezydent Tadeusz Krzakowski, który własnoręcznym podpisem potwierdzał na certyfikacie, że tajemnice ratusza nie są nam obce.

Jednym z gości była legniczanka Jolanta Sokołowska, która ostatni raz odwiedziła magistrat
15 lat temu. – Przemknęłam korytarzami do jednego z pokoi, by załatwić swoją sprawę – wspomina legniczanka. - Szczerze powiedziawszy,

/MiastoLegnica

nawet nie pamiętam, jak ten pokój wyglądał, nie
mówiąc już o reszcie budowli.
A teraz? – Zobaczyłam ile tu jest pięknych detali,
np. na parterze odrestaurowany rycerz. Wielkie
wrażenie wywarła na mnie Sala pod Różami.

aktorki Teatru Avatar. Gości powitał prezydent
Tadeusz Krzakowski oraz Beata Tadla.
- Warto poznać niezwykłą historię, zakamarki
i pomieszczenia Ratusza – powiedział prezydent.
– Cieszę się, że nie tylko legniczanie tak tłumnie

Została pięknie odrestaurowana, nawiązując do dawnych
czasów, z rozsądnym użyciem
nowoczesnych technologii. Przy
okazji dowiedziałam się o sprawach bieżących, m.in. o budżecie miasta, na co wydawane są
pieniądze. I osobiście poznałam
prezydenta.
Zanim ratusz otwarzył swoje
podwoje wysłuchaliśmy energetycznego koncertu w wykonaniu
perkusistów z Zespołu Szkół Muzycznych. A potem podziwialiśmy magiczny
spektakl o kolorach miasta, stworzony przez

tutaj przyszli. Życzę wspaniałych wrażeń i odkryć.
Podczas odwiedzin w Ratuszu obejrzeliśmy wystawy poświęcone jego historii oraz początkom
polskiej administracji w latach powojennych.
Podziwialiśmy starodruki, zabytkową Salę pod
Różami, gabinet prezydenta. W „hali maszyn
retro” mogliśmy poznać „tajniki” pisania na maszynach, coś dodać na liczydle z lat 80, policzyć
na kalkulatorze.
O sekretach legnickiego Ratusza i pionierskich
czasach 1945 roku, a także innych prowadzonych właśnie prac restauracyjnych opowiadali
młodzi pracownicy Muzeum Miedzi: Konrad
Byś, Karolina Brymora oraz Katarzyna Kotlińska.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Przewodnik wyborcy
21 września 2018 r. upływa termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych urzędnikom wyborczym, za pośrednictwem Urzędu
Miasta, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;
6 października 2018 r. upływa termin rozplakatowania obwieszczeń: terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na
radnych; gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wyborca niepełnosprawny, o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, może głosować korespondencyjnie.
8 października upływa termin zgłaszania tego faktu w następujących formach:
- ustnie – w pok. nr 7 Urzędu Miasta Legnicy, w budynku Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2, w godzinach pracy urzędu,
- telefonicznie – 76 72 12 271,
- pisemnie – na adres Urzędu Miasta Legnicy, plac Słowiański 8,
- telefaksem – 76 72 12 394,
-elektronicznie – na adres so@legnica.eu.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona) wyborcy, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL,
oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na
który należy wysłać pakiet korespondencyjny. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności.
Do zgłoszenia zamiaru głosowania drogą korespondencyjną wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki
do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył
75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.
12 października upływa termin na składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w pok. nr 7 Urzędu Miasta Legnicy,
w budynku Akademii Rycerskiej, w godzinach pracy urzędu. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia właściwego organu o stopniu niepełnosprawności, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem oraz stosowne oświadczenie.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa. Pełnomocnikiem nie
może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do
głosowania, a także mężowie zaufania jak również kandydaci w danych wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby.
Pełnomocnictwo można przyjąć od dwóch osób, jeżeli jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia opieki lub kurateli.
16 października upływa termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na
obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.
Wyborcy zameldowani na pobyt stały oraz wpisani decyzją do stałego rejestru wyborców w Legnicy będą z urzędu ujęci w spisach wyborców i będą
mogli głosować w miejscu stałego zamieszkania.
Wyborcy zamieszkujący stale w Legnicy, lecz nieposiadający zameldowania na pobyt stały, mogą złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta Legnicy (Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2, pokój nr 6):
- do 19 października wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców. Wówczas osoby, które uzyskają pozytywną decyzję w tej sprawie, będą każdorazowo z urzędu wpisywane do spisu wyborców,
- do 16 października wniosek o jednorazowe dopisanie do spisów wyborców, pod warunkiem stałego zamieszkiwania lub stałego przebywania na
terenie miasta Legnicy.

UWAGA: W wyborach samorządowych wyznaczonych na 21 października 2018 r. nie będą mogły głosować w Legnicy osoby zamieszkałe
jedynie czasowo, np. studenci. Również stali mieszkańcy Legnicy, którzy w dniu wyborów będą przebywali poza Legnicą, np. w sanatorium,
nie będą mogli głosować w miejscu czasowego pobytu. W wyborach samorządowych nie wydaje się zaświadczeń o prawie do głosowania.
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DOŁĄCZ DO #TEAMLEGNICA, WOLONTARIACKIEJ DRUŻYNY NASZEGO MIASTA
- Serce wolontariatu najmocniej bije w szkołach – mówi Jakub Należny, koordynator projektu.
– Tutaj zorganizujemy pierwsze spotkania na temat dołączenia do naszego teamu. Niezwykle ważnym dla nas
partnerem są także legnickie organizacje pozarządowe, które mają ogromne doświadczenie w pracy na rzecz
innych ludzi. Angażując młodzież, chcemy uwrażliwiać ją na otaczające problemy. Zależy nam na przygotowaniu
ciekawych ofert wolontariatu, aby jego uczestnicy zdobyli jak największe doświadczenie
– dodaje Jakub Należny.
Adres do Centrum Wolontariatu – Urząd Miasta, pl. Słowiański 8, II p., tel. 664 976 115

