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LEGNICKI E-URZĄD W GRONIE
NAJLEPSZYCH PRAKTYK W KRAJU
Warsaw Enterprise Institute w raporcie „Bank dobrych praktyk samorządowych” poinformował, że stworzone w Legnicy
rozwiązanie w postaci platformy e-Urząd to wzór do naśladowania dla innych włodarzy w całej Polsce.

„W dziedzinie nowych technologii obserwowana jest niezbędna potrzeba informatyzacji sektora publicznego. Na te potrzeby w bardzo
sprawny sposób odpowiadają władze Legnicy – czytamy w Raporcie.
- W latach 2017 i 2018 zrealizowano w tym mieście projekt pod nazwą
„Usprawnienie obsługi klienta, w tym budowa i udostępnienie e-usług
w gminie Legnicy” – dofinansowany ze środków unijnych kwotą ok.
600 tys. zł.
W ramach projektu wdrożono m.in. trzy serwisy internetowe świadczące usługi dla klientów: portal bazy wiedzy (e-urzad.legnica.eu),
platformę informacyjno-płatniczą PLIP (plip.legnica.eu) i portal komunikacji społecznej (napisz.legnica.eu).

LABORATORIUM
XXI WIEKU W SP 9
Szkoła Podstawowa nr 9 w Legnicy wygrała konkurs, ogłoszony przez Fundację KGHM Polska Miedź, pn. „Laboratoria XXI wieku” i zdobyła główną
nagrodę w wysokości 100 tys. zł. Do konkursu przystąpiło 36 szkół z siedmiu powiatów Zagłębia Miedziowego.
Projekt autorstwa Anny Szczepanik, nauczycielki fizyki i chemii z legnickiej
SP 9, „Naukowiec z podstawówki” znalazł się wśród najlepszych.
Pierwsze półrocze 2018/2019 - to stworzenie pracowni fizyczno-chemicznej. W drugim semestrze oraz w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się w niej będą zajęcia z fizyki i chemii dla uczniów szkoły. W trzecim
etapie (2020/2021) szkoła nawiąże współpracę z laboratoriami wyższych
uczelni oraz z firmami i ośrodkami naukowymi na terenie Dolnego Śląska.

100-lecie niepodległości
uczcili w Himalajach
Legnickie małżeństwo, Agnieszka
Kominek i Grzegorz Tomaszewski –
miłośnicy gór, powrócili z wyprawy
w Himalaje. Brali udział w projekcie
zorganizowanym dla uczczenia 100.
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości pn. Polskie Himalaje
2018.
Miasto
udzieliło
podróżnikom
wsparcia finansowego na zakup odpowiedniego wyposażenia i specjalistycznej odzieży.
Legniczanie zdobyli jeden z pięciotysięczników – górę Kala Pattar, wysoką na 5623 metry.
- Jeszcze nigdy legnicka flaga nie zawisła tak wysoko – mówił na spotkaniu z podróżnikami prezydent Tade-
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usz Krzakowski. – Dziękuję wam za
godne reprezentowanie Legnicy na
dachu świata. Cieszę się, że wracacie
zdrowi, szczęśliwi i z zamiarem kontynuowania swoich górskich pasji.
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TYTUŁEM WSTĘPU

NIEUSTAJĄCA
DUMA Z LEGNICY
Portale społecznościowe w gorącym okresie wyborczym były przepełnione forami
dyskusyjnymi. Ich autorzy stawali na głowach, by rozkręcić rozmowy dotyczące, ich
zdaniem, ważnych tematów dla legniczan.
Wiadomo – nic tak dobrze nie sprzedaje
się, jak popularny „hejt”. Czy jednak jego
powrót do sieci, spotkał się z akceptacją
legniczan?
Kto z Państwa lubi swoje miasto? Czy są
wśród Was tacy, którzy czują dumę z bycia
legniczaninem? Ja w swoim najbliższym
otoczeniu mam niemalże wyłącznie takie
osoby. Chodzimy razem na kawę do kawiarni w sercu miasta. Uwielbiamy zapach

świeżo upieczonego ciasta w Markowej,
lody w Pogaduchach Cafe, kawę w Vis a vis
i wypieki w Starej Pączkarni. Spotykamy
się w najstarszej tosterii w Legnicy, Grzymalince i pizzerii rodowitego Włocha. Chodzimy na jarmarki staroci, do kina, teatru,
na koncerty i wernisaże. Podczas ważnych
miejskich wydarzeń można nas spotkać na
wspólnych rozmowach w Rynku, parku czy
na stadionie, gdzie rozgrywane są mecze
Miedzi Legnica. Zakupy staramy się robić
w Legnicy, bo przecież tu, lokalnie, jest
w czym wybierać. Tak. Lubimy swoje miasto. I jakoś udaje nam się przeżyć dzień, bez
obrażania nikogo na forum internetowym.

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

Bez generowania wpisów pokazujących,
że tu wokół nas jest samo zło. I, co ważne,
mamy wciąż te same stabilne emocje – po
prostu jesteśmy sobą. Szanujemy się, nie
obrażamy, a za konstruktywną krytykę
szczerze sobie dziękujemy. Po prostu chce
się żyć.

TADEUSZ KRZAKOWSKI

PREZYDENTEM LEGNICY NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Tadeusz Krzakowski został wybrany prezydentem Legnicy na kolejną, piątą kadencję
samorządową. Według oficjalnych wyników, podanych przez Miejską Komisję Wyborczą,
w drugiej turze (4 listopada 2018 r.) zagłosowało na niego 18 482 legniczanek i legniczan
(64,8 proc.). Frekwencja wyniosła ok. 37,3 proc.

Legnica nas połączyła. To przede wszystkim
sukces tysięcy legniczan, którzy mi zaufali
i udowodnili, że zależy im na dalszym rozwoju naszego miasta. Bardzo serdecznie dziękuję
wszystkim biorącym udział w wyborach. Jestem niezmiernie wdzięczny za życzliwe słowa i gesty poparcia. To bardzo wiele dla mnie
znaczy. Dostałem od Państwa liczne dowody
sympatii, które są dla mnie bardzo ważne
i cenne. Teraz, gdy kampania wyborcza już
się skończyła, najważniejsza będzie wspólna
praca, ponad podziałami, na rzecz dobra Legnicy i legniczan.
Podstawą będzie działanie oparte na wieloletniej strategii rozwoju miasta, opracowanej
wspólnie z mieszkańcami. Długofalowe planowanie i zarządzanie oraz wzajemne zaufanie sprzyja realizacji ich potrzeb i umacnia

samorząd. Nadal będę wsłuchiwał się w oczekiwania mieszkańców. Wszystko na gruncie
solidaryzmu pokoleniowego.
To będzie kreatywna kadencja. Dziś i jutro
najważniejsze są inwestycje drogowe i infrastrukturalne, tworzące przyjazny układ
komunikacyjny, zwłaszcza te, które mają
wpływ na bezpieczeństwo ruchu i mobilność
miejską. Unowocześnianie miasta, edukacji
w duchu smart city. Także wspieranie przedsiębiorczości, pozyskiwanie inwestorów, wyzwania ekologiczne, stworzenie legnickiego
klastra energii odnawialnej i prorozwojowa
polityka finansowa. Będę też profesjonalnie
zabiegać o środki zewnętrzne.
Państwa wybór to wspólna akceptacja tych
priorytetów i wartości. Moją dewizą był i jest
szacunek dla legniczan i dotrzymywanie zo-

bowiązań. Dialog społeczny i przyzwoitość
to znaki mojej prezydentury, od których nigdy nie odstąpię. Patrzę dalekowzrocznie
i będę realizować wizję Legnicy przyjaznej dla
wszystkich.
Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

www.legnica.eu
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Prezydent zadeklarował wolę współpracy ze wszystkimi ugrupowaniami w radzie

Ukonstytuowała się nowa
Rada Miejska Legnicy
Pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Legnicy VIII kadencji odbyła sie w poniedziałek,
19 listopada 2018 roku. W jej trakcie uroczyste ślubowanie złożył prezydent Tadeusz
Krzakowski oraz nowi radni. Wybrano też przewodniczącego rady, jego zastępców oraz
przewodniczących i członków siedmiu komisji problemowych.

Pierwsza, inauguracyjna sesja Rady Miejskiej
Legnicy VIII kadencji odbyła sie w poniedziałek, 19 listopada 2018 roku. W jej trakcie
uroczyste ślubowanie złożył prezydent Tadeusz Krzakowski oraz nowi radni. Wybrano też
przewodniczącego rady, jego zastępców oraz
przewodniczących i członków siedmiu komisji problemowych.

Gospodarz miasta podkreślał potrzebę
współdziałania z Radą Miejską, samorządem
wojewódzkim, z sąsiadami w regionie, a także
z władzami centralnymi, zawsze kierując się
dobrem Legnicy i jej mieszkańców. Zapowiedział m.in. systematyczne zwiększanie budżetu miasta i utrzymanie wzrostu wydatków
inwestycyjnych w ramach przyjaznej ekonomii społecznej. Także systematyczną redukcję
Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany zobowiązań finansowych i umacnianie miazostał Jarosław Rabczenko (PO) głosami jego sta jako ośrodka rozwoju, wzmacniając jego
ugrupowania i wszystkich radnych PiS (14:8). walory oraz konkurencyjność na tle regionu.
Zastępcami przewodniczącego zostali Ryszard Kępa, który otrzymał 23 głosy (Komitet - Ważne będą dla mnie dialog społeczny i konWyborczy Wyborców Tadeusza Krzakowskie- sultowanie decyzji, wysłuchiwanie różnych
go) oraz dwaj radni PiS: Arkadiusz Baranow- środowisk, a przy tym kształtowanie więzi
ski (14) i Łukasz Laszczyński (14).
i tożsamości mieszkańców. Zróbmy to razem
dla legniczan i dla przyszłości, bo Legnica nas
łączy – zaapelował prezydent do rady.

- Dołożę wszelkiej staranności, by dobrze
służyć miastu i mieszkańcom. Gratuluję
także radnym, którzy otrzymali mandaty.
Deklaruję wolę współpracy ze wszystkimi
ugrupowaniami w radzie. Przed nami 5 lat
trudnej pracy, która powinna umożliwić
dynamiczny rozwój miasta w duchu
solidaryzmu pokoleniowego – powiedział
prezydent Tadeusz Krzakowski.

/MiastoLegnica

Nowy przewodniczący, Jarosław Rabczenko podziękował za zaszczyt, jaki go spotkał.
– Będzie to kadencja współpracy dla dobra
wspólnego na kolejne 5 lat – powiedział.
W sesji wzięło udział wielu znamienitych gości. Między innymi: biskup legnicki Zbigniew
Kiernikowski, hierarchowie innych wyznań,
legniccy posłowie, przedstawiciele służb miejskich, oświaty, kultury, biznesu i mieszkańcy
Legnicy.

Skład Rady Miejskiej Legnicy
VIII kadencji
1. Arkadiusz Baranowski
2. Krystyna Barcik
3. Ignacy Bochenek
4. Wojciech Cichoń
5. Ewa Czeszejko-Sochacka
6. Elżbieta Dybek
7. Marek Filipek
8. Ryszard Kępa
9. Jolanta Kowalczyk
10. Aleksandra Krzeszewska
11. Maciej Kupaj
12. Łukasz Laszczyński
13. Andrzej Lorenc
14. Piotr Niemiec
15. Grażyna Pichla
16. Jarosław Rabczenko
17. Zbigniew Rogalski
18. Lesław Rozbaczyło
19. Bogumiła Słomczyńska
20. Jan Szynalski
21. Joanna Śliwińska-Łokaj
22. Marta Wisłocka
23. Piotr Żabicki
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WYBRALIŚMY PROJEKTY,
KTÓRE ZMIENIĄ NASZE MIASTO
W internetowym głosowaniu, trwającym od 1 do 8 października 2018 r., wzięło udział blisko 10 tysięcy legniczan. Wybraliśmy 11 projektów,
po jednym w każdym z obszarów miasta. Zespół Kwalifikacji Projektów Legnickiego Budżetu Obywatelskiego podsumował wyniki głosowania
i zarekomendował prezydentowi Tadeuszowi Krzakowskiemu zadania, które umieszczone zostaną w projekcie budżetu miasta na rok 2019.
Tak duża frekwencja, druga w dotychczasowych głosowaniach LBO, świadczy o wysokim zainteresowaniu mieszkańców podejmowaniem decyzji
o inwestycjach w ich lokalnym otoczeniu.

Legniczanie, z których każdy przy
wyborze projektu dysponował pulą
pięciu punktów, przyznali ich łącznie
ok. 50 tys. Najaktywniej głosowano
na lokalne inwestycje w obszarach:
Fabryczna (ponad 10,5 tys. punktów),
Asnyka (7,8 tys.), alei Rzeczypospolitej
(5,7 tys.).
Bardziej aktywne w podejmowaniu
decyzji były kobiety. Zagłosowało
sześć tysięcy pań. Mężczyzn zaś
o blisko dwa tysiące mniej. Najliczniej
angażowali się w wybory legniczanie
w wieku 25–39 lat (ok. 3,5 tys.).
Natomiast w wieku 40-54 lat - 2,5 tys.,
Obszar 1 (Północny)

Obszar 5 (Zakaczawie)

Budowa miejsc postojowych dla
„Tęczowa kraina” - budowa placu zabaw
mieszkańców osiedla Bydgoska nr 28, 26, 24 na podwórzu w obrębie ulic Kazimierza

1092 pkt., 250 tys. zł Wielkiego, Kwiatowej i Cmentarnej

419 pkt., 156 tys. 300 zł

a w przedziale 55–64 lata - 1,6 tys.
Tendencja tej aktywności pokrywa
się z zaobserwowaną we wszystkich
poprzednich edycjach LBO.

Obszar 2 (Piekary 1)

Przebudowa ścieżek między ul. Warmińską
Obszar 6 (rejon al. Rzeczypospolitej)
i ul. Pomorską a wieżowcem przy ul.
Rozbudowa i modernizacja istniejącego
Karkonoskiej 2 oraz ich oświetlenie
Obszar 9 (Fabryczna)

1238 pkt., 250 tys. zł placu zabaw dla dzieci, umiejscowionego na
terenie Miejskiego Przedszkola nr 1 przy alei
Zagospodarowanie podwórka przy ul. św.
Rzeczypospolitej 128
Wojciecha, Działkowej oraz Żwirki i Wigury
Obszar 3 (Piekary 2)

1763 pkt., 250 tys. zł 
1924 pkt., 250 tys. zł
Budowa na osiedlu Piekary B
wielofunkcyjnego boiska z bramkami o
Obszar 7 (Stare Miasto)
nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę
„Droga w Sercu Miasta” - przebudowa drogi
nożną, ręczną dla każdej grupy wiekowej

1602 pkt., 250 tys. zł wewnętrznej w kwartale ulic Chojnowskiej,
Piekarskiej i Rynku w celu rewitalizacji
przestrzeni publicznej
Obszar 4 (Kopernik)

925 pkt., 250 tys. zł
„Słota bez kałuż i błota” - przebudowa
chodnika i budowa drogi wewnętrznej z
kostki betonowej oraz miejsc postojowych
na działce przy ul. Heweliusza w pobliżu
pawilonu handlowego oraz ul. Galileusza i al.
Piłsudskiego

1062 pkt., 250 tys. zł

Obszar 10 (Asnyka)
Przebudowa boksów w celu poprawy
warunków bytowych zwierząt w Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Legnicy przy ul.
Ceglanej 2

5223 pkt., 250 tys. zł

Obszar 8 (Tarninów)

Obszar 11 (Południowy)

Budowa skweru wielopokoleniowego
oraz rozbudowa placu zabaw przy ul.
Oświęcimskiej. Kolejny etap inwestycji

1620 pkt., 250 tys. zł

Budowa chodnika wzdłuż ul. Malwowej wraz
z korektą łuków na skrzyżowaniu
z ul. Nowodworską

2125 pkt., 250 tys. zł
www.legnica.eu

6

KOMUNIKACJA MIEJSKA

www.legnica.eu

HYBRYDOWE AUTOBUSY
DLA LEGNICZAN

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne otrzymało cztery najnowsze i najnowocześniejsze autobusy o napędzie hybrydowym
marki Solaris Urbino, spełniające normę ekologiczną Euro VI. Kupiło je miasto w ramach projektu, obejmującego osiem pojazdów
o łącznej wartości 12,5 mln zł, z czego ponad 8,5 mln to zdobyte unijne dofinansowanie.

Na początku tego roku na miasto wyjechały dwa 12-metrowe autobusy, a w kwietniu
dołączyły do nich kolejne dwa Solarisy klasy
mega (15 m). Teraz jeździmy także hybrydami.
- Miasto systematycznie odmładza naszą flotę
– mówi prezes MPK Zdzisław Bakinowski. –
Mieszkańcy otrzymali w ostatnich latach 34
nowoczesne autobusy. Ich wartość sięga prawie 40 mln zł.

- Te autobusy są dla was, dla legniczan,
pasażerów MPK – mówił prezydent
Tadeusz Krzakowski do zgromadzonych
mieszkańców. – Wkroczyliśmy w epokę
komfortu podróżowania miejskimi
autobusami przyjaznymi środowisku. Życzę
wszystkim, by służyły nam jak najlepiej.
Są to pojazdy niskopodłogowe, o napędzie
hybrydowym, czyli łączącym elektryczny ze
spalinowym, o długości 12 m, wyposażone
w superkondensatory ładowane rekuperacją
energii z procesu hamowania. Posiadają 27
miejsc siedzących, 68 stojących, miejsce na
wózek inwalidzki i dziecięcy. Wyposażone
w silniki Cummins o pojemności 4,5 dcm3,
mocy 151 kW, z najwyższą normą czystości
spalin EURO VI.

/MiastoLegnica

Konstrukcja szkieletu oraz dach wykonane
są ze stali nierdzewnej z gwarancją na 12 lat.
Autobusy posiadają funkcję obniżenia podwozia na przystankach oraz rampę do wjazdu
wózków inwalidzkich. Jest dodatkowy wy-

świetlacz z numerem linii dla osób niedowidzących oraz przyciski sygnalizacyjne dla pasażerów opisane alfabetem Braille’a, a także
wewnętrzny i zewnętrzny system zapowiedzi
głosowych przystanków wraz z gniazdami
USB oraz Wi-Fi. Działa w nich klimatyzacja
przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy,
system detekcji ognia z urządzeniem gaszącym w komorze silnika, rozpoznawania trakcji drogi oraz wykrywania zagrożeń w ruchu,
cyfrowy monitoring (4 kamery wewnętrzne, 2
obserwujące drogę przed i za pojazdem) oraz
monitor LCD. Pasażerowie mogą korzystać
z trzech kasowników dwufunkcyjnych (bilet
papierowy plus karta miejska) oraz kasownika do zakupu biletów przy użyciu karty płatniczej.
Osiem nowoczesnych autobusów dla MPK
miasto kupiło w ramach projektu unijnego.
Inwestycję uzupełnia pięć tablic dynamicznej
informacji przystankowej (DIP), które stoją
już wzdłuż alei Piłsudskiego.
Dofinansowanie na zakup autobusów w wysokości ok. 8,5 mln zł Legnica zdobyła w ramach projektu wdrażania strategii niskoemisyjnych w transporcie. Całkowita wartość
projektu to 12,5 mln zł.

INWESTYCJE

Przebudowa al. Piłsudskiego zbliża się do końca
Na przebudowywanej al. Piłsudskiego trwają bardzo zaawansowane prace na wyłączonej z ruchu jezdni północnej. Na prawie
wszystkich odcinkach położona jest już
nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej. Ułożone są krawężniki, a na jezdni
wiążąca warstwa asfaltu. Zaawansowane
roboty ziemne trwają na ul. Marsa i Wielkiej
Niedźwiedzicy.
Przypomnijmy, że na jezdni południowej,
po której teraz jeździmy, wyłożona została
warstwa wiążąca i wyrównawcza asfaltu.
Ostatnia, czyli ścieralna, będzie wylana na obydwu jezdniach po zakończeniu
prac na stronie północnej. Położono nowe
chodniki i krawężniki, przebudowano na
niektórych odcinkach ścieżkę rowerową.
Zbudowana została zatoka autobusowa.
Wykonano renowację kanalizacji deszczowej. Zamontowano maszty z wysięgnikiem sygnalizacji świetlnej przy przejściu
dla pieszych w okolicy Parku Bielańskiego.
W okolicach kładki dla pieszych przebudowana została częściowo ulica Galileusza.

Ustawiono krawężniki przy powstającym
rondzie turbinowym.
Na skrzyżowaniu Piłsudskiego i Galileusza
usunięto kolizję kilkudziesięciu kabli, które
były umieszczone zbyt płytko. To, a także upały, miały wpływ na przedłużenie robót.
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. Budowane jest nowe
oświetlenie uliczne, a zieleń w pasie drogowym – poddana będzie rekultywacji. Przy nowym rondzie turbinowym powstanie kolejne
aktywne przejście dla pieszych. U zbiegu Wielkiej Niedźwiedzicy z Kasjopei oraz łącznikiem,
biegnącym pod wiaduktem kolejowym do ul.
Koskowickiej, przewidziane jest wyniesione
skrzyżowanie.
Koszt inwestycji to 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.

Teraz prace na zachodniej jezdni ul. Leszczyńskiej
Po zakończeniu prac na jezdni wschodniej
(w kierunku Lubina) od skrzyżowania
z ul. Ścinawską do Prusa oraz fragmentu
ul. Ścinawskiej przy skrzyżowaniu z Prusa zostały
one przeniesione na stronę zachodnią.
Na jezdni wschodniej wylane zostały już wszystkie warstwy asfaltu.
Zakres całej 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 ulic 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.
Przypomnijmy, że przy ul. Leszczyńskiej w zeszłym roku zbudowana
została stacja paliw. W związku z tą
inwestycją w sąsiedztwie stacji wykonano sporo robót. Przebudowany
był fragment ul. Łokietka. Na ul. Leszczyńskiej powstała zatoka autobusowa, wyremontowano chodniki i ścieżki rowerowe. Zbudowano sygnalizację
świetlną na skrzyżowaniu Leszczyńskiej z Łokietka i Ścinawską.

Modernizacja podwórza przy ul. Anielewicza
W pierwszej połowie grudnia planowane jest zakończenie modernizacji wnętrza podwórzowego przy
Żłobku nr 3 (ul. Anielewicza) wraz z wjazdem od ul.
Chojnowskiej oraz parkingiem i chodnikami. Zakończyły się prace związane z siecią kanalizacyjną.
Obecnie budowane są drogi wewnętrzne i chodniki.

Zakres tej inwestycji obejmuje m.in.: budowę
drogi wewnętrznej wraz ze zjazdami i dojazdami do garaży, utwardzenie placów na terenie
podwórza, wykonanie utwardzonych chodników i oświetlenia.

Przetarg na modernizację tego podwórza wygrała Firma Budromos. Cena, którą zaoferował
zwycięzca - to ok. 1,27 mln zł.
- Po rozpoczęciu inwestycji okazało się, że konieczne jest wykonanie dodatkowych robót,
co potwierdziła nasza komisja – informuje
Ryszard Lisiecki, zastępca dyrektora Zarządu
Gospodarki Mieszkaniowej. – Spowodowało to
wzrost kosztów o ok. 200 tys. zł i przesunięcie
terminu zakończenia robót na pierwszą połowę grudnia.
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REWITALIZACJA KARTUZ

MIASTO PRZYWRACA
ŚWIETNOŚĆ PIĘKNEJ
DZIELNICY
Legnickie Kartuzy, dzięki zainwestowaniu przez miasto milionów złotych, zmieniają się nie do poznania. Nasz program rewitalizacji tej części
miasta zyskał bardzo wysokie oceny Urzędu Marszałkowskiego, który przyznał już ponad 9 mln zł unijnego dofinansowania zrealizowanym
i realizowanym tutaj projektom. Inwestycje te powstają w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015–2020.

Pod koniec października zakończona już przebudowa ul. Wrocławskiej od placu Sybiraków
do skrzyżowania z ul. Nadbrzeżną otrzymała
kolejne dofinansowanie unijne – w sumie ponad 2 mln zł. Koszt tej inwestycji – to ok. 4
mln zł.

renowe. Zamontowano ławki i kosze na śmieci. Koszt tej inwestycji – ok. 2 mln zł.

Centrum Integracji Społecznej

Obecnie trwa rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Kościelnej 3 na Centrum Integracji
Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Roboty obejmują m.in. prace konstrukcyjne, murarskie, tynkarskie, wykonanie posadzek, izolacji i elewacji. Wymienione zostaną

- Wniosek był świetnie przygotowany,
profesjonalny - powiedział po
podpisaniu umowy na dofinansowanie
marszałek województwa Cezary
Przybylski.

Wcześniej na renowację kamienic przy ul.
Kościelnej 2 oraz Kamiennej 2a, 4, 5 i 6 zdobyliśmy 2,3 mln zł, czyli ponad 50 procent
wartości inwestycji. Kamienice te są już odrestaurowane. Zbudowano też kompleks rekreacyjno–sportowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.

Co jeszcze na Kartuzach

Niedawno zakończyła się przebudowa podwórza u zbiegu ulic Kamiennej, Kościelnej,
Daszyńskiego i Wrocławskiej. Roboty polegały na rozbiórce nawierzchni asfaltowych
i z płyt betonowych, wykonanie nowych
chodników, dróg dojazdowych i miejsc postojowych. Założono trawniki, posadzono drzewa i krzewy, zamontowane są lampy solarne.
Zbudowano także dwa place zabaw, siłownię
plenerową, altanę, pergole, trejaże i schody te-
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instalacje sanitarne, wodno–kanalizacyjne,
elektryczne. W budynku zainstalowana będzie winda. Na zewnątrz powstanie plac
zabaw, boisko do siatkówki i koszykówki,
siłownia plenerowa, parking, podjazdy dla
niepełnosprawnych. Koszt - ok. 5,7 mln zł.
Na to zadanie zdobyliśmy dofinansowanie
w wysokości ok. 3,9 mln zł.

Bulwar nad Kaczawą

Rozpoczęła się też przebudowa ulicy Nadbrzeżnej i budowa bulwaru nad Kaczawą
o powierzchni ok. 4,6 tys. m2. W części drogowej przebudowana zostanie jezdnia i chodniki, powstaną zatoki postojowe na ul. Nadbrzeżnej. Bulwar zbudowany będzie z kostki
i płyt kamiennych. Zagospodarowane zostaną pasy zieleni.
Powstaną tutaj miejsca do wypoczynku –
ławki, leżanki, zielone skwery i mała architektura. Bulwar połączy ul. Kartuską z Wrocławską, która niedawno przeszła gruntowną
przebudowę. Przypomnijmy, że przed laty po
drugiej stronie Kaczawy powstał także bulwar, który cieszy się wśród legniczan popularnością. Na przebudowę ul. Nadbrzeżnej
dostaliśmy ok. 900 tys. zł dofinansowania.
- W tym rejonie miasta planujemy też kolejną inwestycję, czyli przebudowę ul. Limanowskiego z parkingiem przy kościele św.
Jacka – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Złożyliśmy już wniosek do wojewody
dolnośląskiego o dofinansowanie zadania
w ramach narodowego programu budowy
dróg gminnych i powiatowych.
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WZRUSZAJĄCY POLONEZ I HYMN, WIELKI TORT I TYSIĄCE LUDZI

WSPANIALE UCZCILIŚMY
Tak tłumnie legniczanie jeszcze nigdy nie obchodzili Narodowego Święta Niepodległości. Tysiące mieszkańców swój patriotyzm
manifestowało biało–czerwonymi flagami i kotylionami. Całymi rodzinami uczestniczyliśmy w imprezach zorganizowanych przez miasto.
To był bardzo radosny, uroczysty, refleksyjny i pełen wrażeń dzień.
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SETNE URODZINY
NIEPODLEGŁEJ POLSKI
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TEATR LETNI ZMIENI SIĘ
W CENTRUM WITELONA
Firma Architektoniczno–Budowlana Restauracji Zabytków „Architekton” wygrała przetarg na remont i adaptację
Teatru Letniego na Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona. Do przetargu przystąpiły cztery firmy. Wybrano
„Architekton”, który zaproponował cenę – 20 mln 658 tys. zł.

Przypomnijmy, że ta inwestycja została podzielona na dwa etapy. Stało się tak po otwarciu ofert pierwszego przetargu. Dwie firmy,
które do niego przystąpiły, zaproponowały
ceny znacznie przekraczające budżet, jaki
miasto zaplanowało w Wieloletniej Prognozie
Finansowej.
- Dlatego prezydent postanowił skorygować
zakres prac i kosztorys inwestycji – mówi
Jadwiga Zienkiewicz, zastępca prezydenta.
– W pierwszym etapie przewidziany jest remont budynku głównego, który wymaga pilnej interwencji. W drugim natomiast nastąpi
rozbudowa Centrum o nowy pawilon.
Działalność Centrum w budynku dawnego
Domu Strzelców, później Domu Koncertowego i Teatru Letniego będzie stanowić powrót
– w nowej odsłonie - do tradycji tego miejsca,
jako ośrodka spotkań, aktywności mieszkańców oraz przestrzeni ekspozycyjnej.

Zakres inwestycji w I etapie
obejmie m.in.: przebudowę, prace
adaptacyjne wraz z budową niezbędnej
infrastruktury zewnętrznej (chodniki,
przebudowa drogi). Docelowo
CKiN Witelona będzie nowocześnie
wyposażony, np. w wyświetlacz kulisty,
lunety, interaktywne eksponaty
z zakresu mechaniki, robotyki,
astronomii oraz fizyki, repliki statków
kosmicznych, infokioski, drukarki
3d, produkty multimedialne i inne.
Powstaną sale: wystawowa, filmowa,
muzyczna i teatralna.

- Centrum będzie promować wśród
młodzieży kierunki kształcenia, ważne dla
rozwoju miasta i regionu oraz edukować
odwiedzających z zakresu najnowszych
osiągnięć nauki i techniki – podkreśla
prezydent Tadeusz Krzakowski. - Placówka
ma być również miejscem łączącym kulturę,
naukę i edukację. Miejscem spotkań ludzi
o innowacyjnym i twórczym spojrzeniu na
świat, także ludzi nauki i biznesu.

/MiastoLegnica

Ekspozycje w Centrum będą się zmieniały,
wychodząc naprzeciw najnowszym trendom
w technice i nauce. Będzie to ważne miejsce
spotkań ludzi różnych pokoleń, a także otwarte na mieszkańców innych miejscowości, nie
tylko z naszego regionu. Centrum będzie
współpracowało z uczelniami wyższymi, np.
PWSZ w Legnicy, Politechniką Wrocławską,
Uniwersytetem Wrocławskim, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, z firmami oraz
przedsiębiorcami z kraju i zagranicy.
Inwestycja ma się rozpocząć się w tym roku,
a zakończyć do końca stycznia 2022 r. Miasto

na jej realizację zabiegało o dofinansowanie
unijne. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę.
Niestety, szczupłość środków w Regionalnym
Programie Operacyjnym spowodowała, że inwestycja nie otrzymała dofinansowania.
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PZPN przyznał
LEGNICY PRESTIŻOWE
WYRÓŻNIENIE
- Cieszę się, że nasz stadion miał znaczący wpływ na sukcesy Miedzi Legnica. Tworzyliśmy coraz lepsze warunki do gry i treningu dla klubu
i komfort dla kibiców. Dzisiaj warunki te są jeszcze doskonalone, dopieszczane i unowocześnianie – mówi prezydent Legnicy Tadeusz
Krzakowski.
To kolejne wyróżnienie dla Stadionu Miejskiego
im. Orła Białego. Także w tym roku, w rankingu
Polskiego Związku Piłkarzy, po raz drugi z rzędu zawodnicy za najlepszą murawę uznali tę
w Legnicy. Nasz stadion uznawany był także za
najbezpieczniejszy w 1. lidze. W tym roku nasi
piłkarze awansowali do Ekstraklasy.

monitoringu i nową tablicę LED o powierzchni
24 m2.
W tym roku m.in. zmodernizowane zostały
kabiny komentatorskie. Zamontowano w nich
nową klimatyzację i folię przeciwsłoneczną na
szybach. Rozbudowano system multimedialny
do obsługi telebimu. Na trybunie A zainstalowano dwie dodatkowe kamery monitoringu,
Przypomnijmy, jak powstawał legnicki stadion.
a trzecią przy wjeździe na stadion. Kolejne pięć
W 2004 r. opracowany został projekt wraz
kamer założono w kabinach kasowych. W suz koncepcją. Do 2009 r. zbudowane zostały
mie monitoring stadionowy liczy 30 kamer.
cztery trybuny, które mogą pomieścić ok. 6200
Odnowiono szatnie piłkarzy Miedzi i gości. Są
osób. Wówczas zadaszona została trybuna A.
w nich nowe meble. Na trybunie A zainstaloStadion spełniał wszelkie wymogi do rozgrywawano system TRACAB, składający się z sześciu
nia meczów w 1. lidze.
kamer. Dzięki niemu m.in. widzowie oglądająW 2011 roku zakończono budowę boisk boczcy spotkania Ekstraklasy mogą obejrzeć różne
nych wraz z bieżniami lekkoatletycznymi i rzut- w 2013 r. oświetlenia. W roku 2016 położono statystyki meczowe w atrakcyjnej formie graniami. Powstała tu wspaniała baza treningowa wysokiej jakości podgrzewaną murawę boiska, ficznej. Jest on także przydatny szkoleniowcom
i miejsce do organizowania różnych imprez, jak a w minionym - zadaszono trzy trybuny (B, C naszej drużyny. Niebawem zamontowane zochociażby mistrzostw łuczniczych.
i D). W ramach tej inwestycji zamontowano stanie także nowoczesne nagłośnienie stadionu
Kolejnym etapem było zainstalowanie także m.in. nowe nagłośnienie, nowy system za ponad pół mln zł.

NOWOCZESNA HALA PIŁKARSKA NA BYŁYM LOTNISKU
W północnej części byłego lotniska przy
ul. Hangarowej otwarto całoroczną, ogrzewaną
i pełnowymiarową halę piłkarską. Zbudowała
ją wrocławska firma Olimpijski Futbool Club,
kosztem ok. 2 mln zł. Inwestor zawarł z miastem
20-letnią umowę dzierżawy terenu, na którym
powstał ten nowoczesny obiekt.
- To jak dotąd czwarta taka hala w Polsce
– mówi jej współwłaściciel, Michał Janicki.
– Wcześniej dwie powstały we Wrocławiu
i jedna w Gdańsku. Służyć będzie zwłaszcza
szkoleniu piłkarskiemu dzieci i młodzieży,
ale będzie dostępna również dla dorosłych.
Organizować będziemy też zgrupowania
piłkarskie. Mamy już podpisaną umowę
z Juventusem Turyn, a od nowego roku rozpoczniemy nabór do jego piłkarskiej szkółki
dla uzdolnionych dzieci. - Bardzo się cieszę,
że nasz nowy inwestor postanowił ulokować prezydent Tadeusz Krzakowski. – Wpisuje i wysokie standardy obiektów sportowych
ten obiekt właśnie w Legnicy – powiedział się on zarówno w potrzeby szkoleniowe, jak w naszym mieście.
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Z ŻYCIA MIASTA

JESIENNE
IMPRESJE
Tegoroczna złota legnicka jesień rozpieszczała legniczan bardzo długo. Nasz park, ogrody, skwery, aleje urzekały
słońcem, ciepłem, ciszą i spokojem. No i te kolory - od zieleni, przez złoto, żółcienie, dziesiątki wariantów czerwieni,
ugru aż po brązy. Prawdziwe bogactwo przyjaznej nam przyrody, o którą wszyscy dbamy.
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PRZERWANE
ŻYCIE MIASTA
Choć warunki w Legnicy latem 1945 r. były
trudne, to z każdym tygodniem następował
rozwój polskiego życia. Przerwała ten
proces nagła decyzja o zlokalizowaniu
w Legnicy sztabu i ogromnego garnizonu
wojsk radzieckich, decyzja o stworzeniu tu
„Małej Moskwy”.
Okoliczności tych wydarzeń były wiele lat
pomijane przez władze PRL, które niechętnie powracały do tamtych zdarzeń. Trudno
też było o nich pisać – ówcześni badacze
i popularyzatorzy historii musieli się nagimnastykować, aby przystępnie dla czytelnika
i zarazem w sposób dopuszczalny dla ówczesnej cenzury, ów problem przedstawić.
W niektórych opracowaniach z tamtego
czasu natrafiamy np. na informacje o przeniesieniu polskich władz do centrum miasta
jesienią 1945 r., jednak równocześnie nie
wspominano, jak, kiedy i dlaczego znalazły
się wcześniej na peryferiach miasta.

Jak grom z jasnego nieba

W pierwszej połowie lipca 1945 r. radziecka
komendantura poinformowała polskie władze w Legnicy o decyzji „ewakuacji” ludności
polskiej z zachodniej części miasta. Polacy
mieli trafić za Kaczawę. Jako oficjalny powód
podano: „Przeniesienie Głównej Kwatery 11.
Frontu Białoruskiego marsz. Rokossowskiego, stworzenie głównej bazy dla wojsk powracających do Związku Radzieckiego i jako
główny punkt rozdzielczy wojsk udających
się na tereny niemieckie, okupowane przez
Armie Radzieckie i jako główne skupisko
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rannych żołnierzy Radzieckich”. Legnica miała stać się siedzibą Północnej Grupy Wojsk
Armii Radzieckich (PGWAR), głównym
punktem demobilizacyjnym wojsk ZSRR,
jak również wielkim szpitalem polowym,
przeznaczonym dla rannych żołnierzy radzieckich. Aby jednak do tego doszło, miasto
musiało zostać do tej roli odpowiednio przygotowane. Największym problemem byli zaś
osiedleni w centrum miasta Polacy…
Wszyscy polscy obywatele, których liczbę
szacowano na ok. pięciu tysięcy, musieli przenieść się za Kaczawę. Zygmunt Niebudek,
wówczas członek grupy operacyjnej Polskiego Radia, w swoich wspomnieniach odnotował: „(…) odwiedził nas komendant grupy
Polskiego Radia, kapitan Makowiecki, w towarzystwie wyższych oficerów radzieckich.
Biura nasze i pracowniczy budynek mieszkalny mieścił się w pobliżu gmachu Urzędu
Wojewódzkiego, późniejszej siedziby sztabu
Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej.
Zakomunikowano nam wówczas w języku rosyjskim, że w tymże
dniu do godziny 12 winniśmy opuścić siedzibę grupy

MIASTO TAJEMNIC

Sprzyjał temu fakt, iż wśród uciekinierów
znalazł się ówczesny prezydent miasta Władysław Stasierski oraz jeden z jego zastępców. Przez kolejny miesiąc nie miał kto rządzić miastem.

terwencją wojsk radzieckich. „Wyprowadziliśmy się tam, gdzie kazali, za rzekę - wspominał J. Olszuk. - Z domu zdążyliśmy zabrać
tylko pianino i zegar. Rosjanie wyrzucili nas,
mimo że na drzwiach naszego domu wisiał
ostemplowany dokument w dwóch języPrzegapili wysiedlenie
kach. Proszono w nim władze cywilne i wojWysiedlenie było dla wielu Polaków tak du- skowe do udzielenia nam pomocy w osiedlażym zaskoczeniem, że niektórzy je… przegapi- niu się i pełnieniu służbowych obowiązków.
li. Do takiej sytuacji doszło np. w przypadku Postąpili tak również z innymi (…), którzy
Władysława Kempfi, członka grupy ope- zamieszkali na sąsiednich ulicach”.
racyjnej Narodowego Banku Polskiego, do
lipca 1945 r., lokatora jednej z kamienic przy Prowizorium miasta
Frauenstraẞe (obecnie ul. Najświętszej Marii Wschodnia część miasta, stanowiąca wówPanny), który dowiedział się o wysiedleniu czas peryferia Legnicy, nie była w stanie zajuż po fakcie. Kiedy trwała akcja, odwiedzał pewnić odpowiednich warunków dla przekrewnych w Częstochowie. W drodze po- siedlonych. Brakowało mieszkań dla tak
wrotnej od kolegów z Wrocławia dowiedział dużej liczby ludzi. Niektórzy z wysiedlonych
się, że nad Kaczawę nie ma już po co wracać. musieli spędzić pod gołym niebem nawet
kilka dni, gdyż lokale, które zostały im przyMetody z czasów wojny
dzielone, nie nadawały się do natychmiastoNie samo wysiedlenie, ale bezpardonowy wego zamieszkania. Waldemar Świrkowsposób jego przeprowadzenia budził naj- ski, który do lipca 1945 r. mieszkał wraz
więcej emocji. Kierownictwo Wojewódz- ze swoimi rodzicami w mieszkaniu przy
kiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Heinrichstraẞe (obecnie ulica H. Pobożnego)
informowało, że pośpiech, w jakim wysie- wspominał, że po wydaniu rozkazu opuszdlono Polaków, nie miał żadnych uzasad- czenia zachodniej części miasta trafili do
nionych podstaw, a wszystko przypomina- starego budynku przy Gabelsbergerstraẞe
ło „(...) pewne momenty z okresu okupacji (obecnie S. Moniuszki), gdzie jeden pokój
niemieckiej, a stosowane do ludności ży- dzielili z kilkoma innymi rodzinami. Nie ledowskiej (...) przy wysiedleniach, względnie piej było też z przenoszeniem urzędów i inorganizowaniu getta (...). Pośpiech, z jakim stytucji publicznych. Często na zasadzie „kto
odbyło się przesiedlenie nie był – moim zda- pierwszy, ten lepszy”.
niem – podyktowany koniecznością, ponie- Wysiedlenie Polaków za Kaczawę miało
waż (…) większa część dzielnicy poprzednio poważne konsekwencje. Praca wykonana
przez nas zajętej, nie jest przez Władze So- wcześniej została prawie całkowicie zaprzewieckie zamieszkała”.
paszczona. Polskie organizacje, instytucje
Wysiedlani ludzie byli ograbiani z posiada- i urzędy potrzebowały nawet kilku tygonego mienia, gdyż często mogli zabrać ze dni, aby zacząć ponownie funkcjonować.
sobą tylko bagaż podręczny. „Żona moja W miejscu stanęło osadnictwo. Destrukcji
rozpaczała, iż pozostawiła (…) urządzone uległa też lokalna gospodarka - z 342 osób
mieszkanie, a w nim nawet dwie poduszki, posiadających na początku lipca 1945 r.
które przywiozła z Katowic. Ja żałowałem swój mały zakład przemysłowy, warsztat
książek, sztychów morskich i kaktusów (…)” lub sklep, miasto opuściło aż 316 osób.
– pisał Stanisław Bernatt, który przeniósł się 
Marek Żak
wówczas z Legnicy do Jeleniej Góry. Każdy, *Dokumenty pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwokto nie opuścił mieszkania w wyznaczonym wego we Wrocławiu, Oddziału w Legnicy oraz ze zbiorów
terminie, musiał liczyć się nawet z siłową in- Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

i mieszkanie, nic poza rzeczami osobistymi
nie zabierając. Za jakiekolwiek uchybienia
temu rozkazowi grozi „sud wojennyj”. Z kolei
Józef Olszuk podawał: „(…) przyszli rosyjscy
żołnierze i powiedzieli: „Nu Palaki za rieku”.
Dali nam dwie godziny na wyprowadzkę (…)”.
Ludzie nie wiedzieli, co robić. Emocje sięgały
zenitu. Niektórzy z wysiedlonych opuszczali
miasto i wracali w głąb kraju lub kierowali
się do innych miast Dolnego Śląska. Wedle
danych bezpieki przybrało to skalę masową.
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Z ŻYCIA MIASTA
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LEGNICA LUBI DRONY

DRONE FILM FESTIVAL
LEGNICA 2018

Legnica była gospodarzem trzeciej, a w przyszłości będzie organizatorem kolejnych edycji międzynarodowego konkursu filmów i zdjęć dronowych Drone Film Festiwal. Podczas uroczystej gali, 3 listopada, w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej nagrody odebrali autorzy z Polski
i zagranicy. To jedyny taki tegoroczny festiwal w naszym kraju, a jednocześnie jeden z większych w Europie.

Pierwszego dnia odbyły się warsztaty dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Można było skorzystać
m.in. z symulatora lotów oraz zdobyć wiedzę na
temat latania dronem. Przedstawiciele Legnickiego Klubu Miłośników Dronów ARROW podpowiadali, w jaki sposób zacząć swoją przygodę
z dronem.
Drugi dzień - to przede wszystkim emisja zakwalifikowanych do konkursu filmów i zdjęć. Wpłynęło ponad 100 prac, z czego 26 filmów zostało
zakwalifikowanych do konkursu głównego.
– Autorzy prac, które dzisiaj możemy obejrzeć,
są najlepsi z najlepszych. Co roku otrzymujemy

produkcje na coraz wyższym poziomie – mówił
Piotr Paweł Żukowski, przewodniczący jury festiwalu.
Joanna Wieczorek, ekspert ds. prawa lotniczego
z fundacji LOT Classic podkreślała, jak ważna
jest edukacja w zakresie posiadania i korzystania
z dronów. Gratulowała władzom miasta podjęcia się tej tematyki i zorganizowania imprezy,
która jest jedną z niewielu tego typu na arenie
międzynarodowej.
- Cieszę się, że ten festiwal zagościł w naszym
mieście. Legnica stawia na rozwój nowych technologii, w co mocno wpisują się drony - mówił

prezydent Tadeusz Krzakowski. - Mam nadzieję,
że w przyszłym roku uda nam się połączyć festiwal z międzynarodowymi targami dronowymi.
Oto zwycięzcy festiwalu w czterech kategoriach:
• Urszula Sarapata i Sebastian Zając (DRONE QUEST) - „Susza”
• Krystian Bielatowicz - „Wild Kamchatka”
•.Tomasz Grzywiński (FLY DOG) - „Kaukaz
Runmageddon”
• Łukasz Lewenda - „Protest”
Nagrodę prezydenta Legnicy otrzymał film
Filipa Gonciarczyka i Kuby Leszko (Motionthrill) - „Explore Poland”.

Organizatorami III edycji DFF był Urząd
Miasta Legnicy, Samodzielne Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych 10% Art oraz
Legnickie Centrum Kultury. Wszystkie
nagrodzone filmy można zobaczyć na
stronie: http://dronefilmfestival.eu/
filmowi-laureaci-2018/.

/MiastoLegnica

WSPOMNIENIE

JOANNA
MICHALAK
1973-2018
8 października 2018 r. odeszła Joanna Michalak, Joasia, Asia, nasza Asia, ukochana córka,
przyjaciółka, koleżanka. Osoba nam bliska, znana ze swej bezkompromisowości, jasnych
poglądów, koleżeńskości, empatii do ludzi i zwierząt. Piękna osoba, wrażliwa, kochająca
piękno w jego różnych przejawach.

Czy to były kamienice - z ich architektonicznymi detalami - ulic Roosevelta, Chłapowskiego, czy ulicy Andersa, gdzie mieszkała
przez ostanie lata; banalny i kiczowaty jej
zdaniem, ale jakże jzednak piękny zachód
słońca w okolicach kościoła świętego Jacka
nad Kaczawą. Piękne dla niej były zdania
z ulubionych książek, filmów, piosenek, cytaty
ze spektakli teatralnych, a nawet kwiaty, kupione ot tak, aby stały – pięknie – w wazonie...
Pamiętacie, jak często mówiła: „Pięknie dziękuję”, „Dziękuję pięknie”?
Joanna Michalak, Joasia, urodzona 24 września 1973 roku była legniczanką z krwi
i kości, tutaj uczyła się i pracowała. Kochała
muzykę, książki, film, teatr i najnowsze, elektroniczne trendy przekazywania ciekawych
i mądrych myśli. Jednak głównie słowo pisane
i mówione było jej najbliższe i tym zajmowała
się do końca w dziennikarskiej pracy, do kiedy
mogła, do kiedy choroba jej na to pozwalała.
Władała piękną polszczyzną, której używanie
starała się przekazać młodym adeptom dziennikarstwa.
Asia miała jedynie 18 lat, kiedy zaczęła pracę
zawodową w Gazecie Legnickiej. Później jej
losy były związane z lokalnymi mediami, ale
także z Polską Agencją Prasową. Była taka
młoda, miała niewiele ponad 20 lat, kiedy jej
depesze ukazywały się w serwisach w całym

kraju. Jej publikacje, recenzje relacje, newsy,
pełne empatii i tzw. życiowej prawdy reportaże ukazywały się na łamach Gazety Legnickiej, Konkretów, Gazety Wrocławskiej, Słowa
Polskiego, później Wiadomości Lubińskich,
Pulsu Regionu, portali Regionfan i Lubin.pl
oraz miesięcznika Wersja. Joasia zawsze, na
pierwszym miejscu, brała odpowiedzialność
za słowo. Miała niesłychaną pamięć, w notatniku zapisywała tylko daty i nazwiska,
aby nie popełnić błędu. Przez wiele lat była
przewodniczącą dziennikarskiego jury Satyrykonu, bo kochała inteligentny humor, nie
tylko na rysunkach, ale także w codziennym
życiu - absurd, żart, ironię i autoironię. Pierwszoplanowy rechot bez treści ją mierził. Nam,
którzy ją znaliśmy, będzie brakować jej inteligentnego humoru i celnych ripost.
Mówiła o sobie, że jest niekohabitacyjna, nie
była skłonna do daleko idących kompromisów i zawodowo, i w życiu prywatnym. Jak
mówić – to tylko prawdę, jak kochać – to bez
warunków, jak podziwiać – to bez przeszkód,
jak cieszyć się – to na całego, jak pomagać – to
efektywnie. Czy żebrak pod marketem potrzebuje chleba, czy wina? Zawsze pomogła, ale
chciała wiedzieć konkretnie, co mu przynieść.
Mówiła o sobie, że jest pozbawiona genu
zazdrości. Cieszyła się z każdego związku innych, ślubu, z każdych narodzin, z oczekiwa-

nia na narodziny nowego człowieka wśród
swoich bliskich i znajomych. Mówiła: „I bardzo dobrze, i tak ma być!”. Szczerze cieszyła się
z sukcesów przyjaciół i bliskich.
Odszedł od nas dobry człowiek, myślący
o innych ludziach i o zwierzętach. O swoim
dużym przecież psie Platonie, który jej towarzyszył przez 9 lat, nie mówiła inaczej, jak:
„zwierzątko”. Jednym z jej prostych ostatnich
marzeń był spacer ze swoją sunią Bajką po jesiennym parku. Na ten „psacer”, bo wiemy, że
wymyślała nowe, zabawne słowa, nie mogła
już wyjść.
Odszedł od nas człowiek mądry, analizujący, przewidujący, zainteresowany życiem
społecznym i nowościami wydawniczymi do
ostatniej chwili.
Joasia była wyjątkowa, a jej życie to zestaw
wyjątkowych zdarzeń i przypadków, które
– jak mówiła – przyciągała, a które tylko jej
mogły się przydarzyć.
Odeszła niewiarygodnie przedwcześnie. Możemy pocieszać się jedynie, że mieliśmy szczęście ją poznać.
Nie żegnaj, Joasiu, i do zobaczenia.



Wspominała
Marlena Kovařík



(Zdjęcie z prywatnego archiwum Joanny Michalak)
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BO IM SIĘ PO
PROSTU CHCE
Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica zorganizowało ostatnio kilka akcji w ramach działania #EKOPozytywni idą w Miasto i szykują nowe.

Wolontariusze spotkali się na Cmentarzu
Komunalnym w Legnicy, by uporządkować
przed Świętem Zmarłych zaniedbane i opuszczone mogiły. Pracowało ponad sto osób.
- Wspólnie posprzątaliśmy wiele zapomnianych mogił - mówi Jakub Należny, szef Centrum Wolontariatu Miejskiego. - Akcja trwała
kilka godzin. Przyszły osoby dorosłe, uczniowie szkół, a nawet rodziny z dziećmi.
11 listopada, w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, Legnica podjęła
próbę pobicia rekordu Polski w liczbie osób
z kotylionami biało-czerwonymi, zgromadzonych w jednym miejscu i czasie. Był to pomysł

Bartka Baranowskiego - Małego Bohatera,
który na co dzień jest wolontariuszem w Fundacji Mogę-Chcę-Potrafię.
W wydarzenie włączyło się około 100 wolontariuszy. Pani Halina Pstrowska wraz z innymi seniorami z Legnickiego Centrum Seniora
przygotowała kotyliony, które wolontariusze
rozdawali 11 listopada na Stadionie Miejskim
przed meczem Miedzi z Arką Gdynia.
Udało się rozdać 1971 kotylionów. Jest to
symboliczna liczba, bowiem właśnie w tym
roku został założony klub sportowy Miedź
Legnica.
Poprzedni rekord Polski ustanowił Poznań,

skupiając w jednym miejscu 1319 osób z kotylionami. Nasza ekipa mocno się postarała
i przebiła ten wynik. Teraz czekamy na oficjalne potwierdzenie z Biura Rekordów.
Kolejne szlachetnie przedsięwzięcia #TEAMLegnica w listopadzie związane są z bezpłatnymi badaniami dla mieszkańców na obecność we krwi wirusa powodującego zapalenie
wątroby typu C. Do tej pory dzięki współpracy Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLegnica oraz Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego udało się przebadać ponad
tysiąc osób - mieszkańców miasta, pracowników różnych instytucji czy przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY NA PROFILU FACEBOOKOWYM
CENTRUM WOLONTARIATU MIEJSKIEGO.

