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ZA PARKOWANIE MOŻEMY
PŁACIĆ KARTĄ
W legnickich strefach płatnego parkowania działa ponad
50 automatów pobierających opłaty. Tradycyjne parkomaty zostały wymienione na urządzenia z czytnikiem kart
płatniczych.
Nowe modele Parkeon Strada Transfer obsługują zarówno
karty chipowe, jak i zbliżeniowe. Koszty obsługi pokrywa
operator urządzeń. Dla bezpieczeństwa osób płacących nie
jest wymagane wprowadzenie kodu PIN. W nowych urządzeniach nadal można kupować bilety za gotówkę.
Z uwagi na konieczność dostosowania do współpracy kilku
systemów, na początku działania tej usługi mogą występować
niewielkie problemy techniczne.
- W przypadku awarii bądź przerwy w działaniu parkomatu,
bilet należy wykupić w innym, najbliższym urządzeniu do poboru opłat za parkowanie – mówi Andrzej Szymkowiak, dyrektor
ZDM.
W Legnicy obowiązują dwie taryfy opłat parkingowych. W ścisłym centrum (I strefa) płacimy: 1,00 zł za pół godziny, 2,00
zł za pierwszą rozpoczętą godzinę, 2,40 zł za drugą, 2,80 zł za
trzecią oraz 2,00 zł za czwartą i kolejne godziny. W II strefie parkowania (poza ścisłym centrum) płacimy w każdym przypadku
o połowę mniej.

MINISTER NAGRODZIŁ
LEGNICKICH SPORTOWCÓW
Pięcioro reprezentantów Legnickiego Klubu Taekwon-do zostało wyróżnionych przez Ministra Sportu i Turystki Witolda Bańkę za wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. Dyplomy i nagrody otrzymali szkoleniowcy: Marzanna Stawarz i Łukasz Stawarz oraz zawodnicy: Magdalena
Kisiel, Wioletta Hanisch i Maciej Żuk. Magdalena Kisiel i Maciej Żuk otrzymali też roczne stypendia finansowane.
Zawodnicy LKT Legnica w 2018 roku wywalczyli łącznie 26 medali
w trzech najważniejszych międzynarodowych imprezach, w tym aż 8 podczas kwietniowych Mistrzostw Europy w Mariborze. W Słowenii życiowy
sukces osiągnął Maciej Żuk, który z tytułem mistrza Europy wagi średniej
wybrany został najlepszym zawodnikiem mistrzostw. Pozostałe 18 krążków to dorobek z pucharów świata i Europy.

Galeria Sztuki ma nową dyrektor
Justyna Teodorczyk wygrała konkurs
na dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy
i została powołana przez prezydenta miasta na to stanowisko. Funkcję sprawować będzie od 2 stycznia
2019 r. do 31 grudnia roku 2022.
Nowa pani dyrektor jest doktorem
nauk humanistycznych w zakresie
kulturoznawstwa. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim
w 2012 r. W latach 2006-2015 była
zawodowo związana z Galerią Sztuki. Po odejściu z niej została dyrektorem Spółdzielczego Domu Kultury
Kopernik, działając i rozwijając tę
placówkę przez ponad rok.
Od stycznia 2017 roku, po wygranym konkursie, piastowała funkcję zastępcy dyrektora Legnickiego
Centrum Kultury. Współpracowała
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z wieloma dolnośląskimi i krajowymi instytucjami kulturotwórczymi.
Publikowała również w szeregu wydawnictw związanych ze sztuką.
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TYTUŁEM WSTĘPU

MIJA ROK.
BARDZO PRACOWITY
Jaki był mijający rok? Bardzo pracowity.
Bez wątpienia najważniejszym wydarzeniem były wybory samorządowe. Dlatego
prezentujemy w naszym miesięczniku
sylwetki nowych radnych Rady Miejskiej
Legnicy. Mamy w niej sporo debiutantów.
Dziesiątki imprez, wydarzeń sportowych
i kulturalnych, inwestycje – to wszystko
sprawiło, że był to rok bardzo wyrazisty.
Miał też szczególny akcent - obchodziliśmy
stulecie odzyskania niepodległości przez
Polskę, a przecież dla naszej Legnicy słowo
wolność ma szczególną wartość.
Bez wątpienia wzniosłym dla legniczan momentem świętowania niepodległości było
wspólne odśpiewanie hymnu narodowego
w sercu miasta. Mieliśmy też wyjątkowe
akcenty biało-czerwone z Legnicą w tle,
bo przecież jakże nie wspomnieć wyprawy

w Himalaje z udziałem pary legniczan.
Przypomnę, że Agnieszka Kominek i jej
mąż Grzegorz Tomaszewski zawiesili flagę
Legnicy na szczycie Kala Pattar podczas
wyprawy „Polskie Himalaje”. Piękny gest
lokalnych patriotów.
Chcę wspomnieć o jeszcze jednym wydarzeniu. Po kilku latach starań udało nam się
bowiem, zorganizować Spotkanie Kobiet
z udziałem najbardziej znanej polskiej
Pierwszej Damy, Jolanty Kwaśniewskiej.
Osobowość tej filantropki i ikony stylu
zgromadziła w Letii Business Center ponad
600 osób, ustanawiając frekwencyjny
rekord naszych otwartych spotkań dla
legniczanek.
A jeśli mowa o spotkaniach, to muszę przypomnieć o zbliżającej się wielkiej Wigilii od
Serca, którą przy wsparciu wielu osób orga-

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

nizuje ksiądz proboszcz Jan Mateusz Gacek
i #TEAMLegnica – Wolontariusze Legnicy.
Będzie to drugie takie spotkanie przedświąteczne. Tych, którzy nie dotarli do nas
rok temu, szczerze zachęcam do udziału.
Zwłaszcza osoby, które czują się samotne.
Niech 21 grudnia radują się ze świątecznego
spotkania w Rynku, wspólnej wieczerzy
i śpiewania kolęd. Do zobaczenia!

Szanowni Państwo!
Pełna nadziei i radości atmosfera Świąt Bożego
Narodzenia, a także spotkania Starego z Nowym
Rokiem, sprzyja potrzebie bliskości, serdecznym
rozmowom z rodziną i przyjaciółmi. Także z ludźmi po prostu spotkanymi na ulicy. Wyciszamy
troski, zwalniamy codzienne zabieganie, stajemy
się bardziej wrażliwi, otwarci, wyciągamy rękę do
potrzebujących.
Z okazji tych wyjątkowych Świąt kieruję do
Państwa życzenia zdrowia, pomyślności, dostatku
spełnionych marzeń i zamierzeń, satysfakcji z pracy i osiągania upragnionych celów.
Życzę miłości w rodzinach i w domach, spokoju
w Ojczyźnie i pokoju na świecie.
Niech Nowy rok będzie szczęśliwym i pomyślnym
czasem dla naszego Miasta, a Państwu niech
przynosi radość i satysfakcję z każdego dnia.
Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

www.legnica.eu

3

4

INWESTYCJE

www.legnica.eu

Nasze tereny inwestycyjne zdobyły
prestiżowe wyróżnienie
Teren inwestycyjny w północnej części byłego legnickiego lotniska, w okolicach ulic
Hangarowej, Śmigłowcowej i Piskozuba, został uznany za najlepszy na Dolnym Śląsku
w VIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Grunt na Medal” 2018. Wyróżnienie odebrał (4 grudnia) w Warszawie prezydent Tadeusz Krzakowski.
Do konkursu „Grunt na medal” 2018 organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji
i Handlu we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi oraz Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora, przystąpiło 81 gmin z całego kraju, które zaprezentowały 103 oferty terenów
inwestycyjnych. Do II etapu zakwalifikowało
się 65. Spośród nich wybrano 16 zwycięzców
– po jednym w każdym województwie.
Najlepsze tereny, w tym legnicki, będą rekomendowane przez PAiH SA inwestorom zagranicznym, planującym rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności gospodarczej w Polsce.
Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać
logo „Grunt na Medal” 2018 na wszystkich

Wyróżniona działka o powierzchni
2,27 ha objęta jest miejscowym
planem zagospodarowania
przestrzennego, który dopuszcza
tam m.in. budowę składów,
baz, działalność handlową,
administracyjną i nieuciążliwy
przemysł. W jej najbliższym
sąsiedztwie inna działka jest
już zagospodarowana na cele
przemysłowe.
materiałach promocyjnych. Wyróżnione lokalizacje zostaną także ujęte w nowym narzędziu PAIH, elektronicznym Generatorze Ofert
Inwestycyjnych, które oficjalnie zadebiutuje
w styczniu 2019 r. Tam też będą one oferowane w pierwszej kolejności polskim oraz
zagranicznym inwestorom, którym pomaga
Agencja.

NA PIEKARACH A BĘDZIE LIDL
I NOWY UKŁAD KOMUNIKACYJNY
który mieścił się w pawilonie przy
ul. Śląskiej. Zostanie on rozebrany, a wybudowany będzie nowy.
Inwestor, także przy współpracy
z miastem, przebuduje układ komunikacyjny. Zostanie m.in. powiększony parking, zbudowane
będą też skrzyżowanie ul. Sikorskiego ze Śląską, chodniki i ścieżki
rowerowe.
Bardzo ważne zmiany czekają pasażerów komunikacji miejskiej.
Przystanek i pętla autobusowa przy
- To jest bardzo ważna inwestycja ul. Śląskiej zostaną zlikwidowane,
w tej części miasta – mówi zastęp- natomiast nowy przystanek i pętla
ca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz. będą zbudowane od podstaw na
– Teren zostanie funkcjonalnie za- części terenu zielonego przy ul. Sigospodarowany i uporządkowany, korskiego.
oczywiście z korzyścią dla miesz- Większość tych prac sfinansuje
kańców.
prywatny inwestor. Termin zakońPrzypomnijmy, że ponad dwa lata czenia całej inwestycji planowany
temu zamknięty został market, jest jesienią przyszłego roku.

Na początku przyszłego roku
prywatny inwestor rozpocznie
budowę marketu Lidl na osiedlu
Piekary A przy ul. Śląskiej.
W związku z inwestycją
przebudowany będzie układ
komunikacyjny w tym rejonie
osiedla, który w części
sfinansuje miasto kwotą ok. pół
miliona zł.
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LEGNICKI ROWER MIEJSKI

REKORDOWY ROK
LEGNICKIEGO ROWERU
MIEJSKIEGO
W KWIETNIU POWRÓCI. BĘDZIE GO JESZCZE WIĘCEJ
Sukcesem zakończył się tegoroczny sezon Legnickiego Roweru Miejskiego. Mimo, że w tym roku można było z niego
korzystać dopiero od lipca, legniczanie wypożyczali rowery aż 44 tysiące razy. To więcej, niż łącznie w dwóch
poprzednich sezonach.

Najlepszym miesiącem był sierpień, kiedy
liczba przejazdów przekroczyła 17,8 tysiąca. To ponad dwukrotnie więcej, niż w najlepszym miesiącu 2017 roku. W tym roku
w legnickim systemie zarejestrowało się ponad 3,5 tysiąca osób. W sumie liczba zarejestrowanych użytkowników przekroczyła 7,5
tysiąca. Średni czas jednego wypożyczenia
Legnickiego Roweru Miejskiego wyniósł 28
minut i 11 sekund.
Największą popularnością wśród legniczan
cieszyły się stacje: pl. Wilsona, pl. Słowiański
i Złotoryjska/Sejmowa. Najpopularniejszą
trasą była przejażdżka między stacjami Piłsudskiego/Horyzontalną i pl. Wilsona.

- Nie możemy się już doczekać kolejnego sezonu, który rozpocznie się 1 kwietnia. Jestem
przekonany, że liczba wypożyczeń nadal będzie rosła, a rower miejski przekona do siebie
kolejnych użytkowników – dodaje Robert
Lech, prezes Nextbike Polska.
Tegoroczny sezon zakończył się 30 listopada.
Na ulice miasta rowery wrócą w kwietniu.
Więcej będzie zarówno stacji, jak i rowerów.

Przypomnijmy. W tym roku Legnicki Rower
Miejski powrócił w nowej, rozszerzonej formule. Od lipca można było wypożyczyć 98
rowerów na 11 stacjach. W sierpniu uruchomiona została nowa, komercyjna stacja,
Centrum Handlowe Auchan Legnica, a liczba
standardowych rowerów wzrosła o 10 sztuk.
Dodano też 2 rowery familijne typu cargo.
W sumie w Legnicy można było korzystać
z 12 stacji i 110 rowerów.

- Rower miejski już od trzech
lat jest niewątpliwym hitem
sezonu. Stał się atrakcją miasta,
a legniczanie go pokochali,
o czym świadczy to, że każdego
miesiąca padały rekordy
wypożyczeń. System LRM
wzbogaca ekologiczny charakter
transportu publicznego.
I będzie w następnych latach
rozszerzany - mówi prezydent
Tadeusz Krzakowski.
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ALEJĄ PIŁSUDSKIEGO JEŹDZIMY JUŻ DWOMA
PASAMI W OBU KIERUNKACH
Zakończyła się przebudowa al. Piłsudskiego na odcinku od kładki dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Galileusza i Marsa do
skrzyżowania z ul. Koskowicką i Wielkiej Niedźwiedzicy. W środę (12 grudnia) otwarta została dla ruchu jezdnia północna. Oznacza
to, że jeździmy już dwoma pasami w obu kierunkach. Końcowe prace trwają jeszcze na ul. Wielkiej Niedźwiedzicy.

To największa tegoroczna inwestycja drogowa
o wartości 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. Przebudowa tego ważnego
odcinka zakończyła modernizację al. Piłsudskiego od skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej
i Moniuszki aż do Ronda Niepodległości.

Na przekazanym kierowcom odcinku
al. Piłsudskiego przebudowano jezdnie
o długości w sumie ok. 450 m wraz
chodnikami i ścieżkami rowerowymi.
Powstało rondo turbinowe wraz aktywnym
przejściem dla pieszych. 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. Zmodernizowano fragment ul.
Wielkiej Niedźwiedzicy. Zainstalowano też
nowoczesne latarnie.
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Podczas prac na tym odcinku odsłonięty został
fragment starej brukowanej drogi do Koskowic. Ta zbudowana przed wojną droga z kostki brukowej miała szerokość około 7 metrów.
Jeździliśmy nią jeszcze w latach 70. XX wieku.
Podczas budowy dwujezdniowej arterii (obecnie al. Piłsudskiego) została przykryta asfal-

tem. Kostka z tej jezdni będzie służyła do remontu innych brukowanych ulic w mieście.
Nie obyło się bez pewnych trudności. Na
skrzyżowaniu Piłsudskiego i Galileusza usunięto kolizje kilkudziesięciu kabli, które były
umieszczone zbyt płytko. To, a także upały
miały wpływ na przedłużenie robót.

AKTUALNOŚCI

Podpisaliśmy Deklarację Katowicką.
Walczymy ze zmianami klimatu
Legnica jest jednym z polskich miast, które
podpisały Deklarację Katowicką, tym samym przystępując do ONZ-owskiej platformy internetowej na rzecz klimatu NAZCA
(Non-State Aktor Zone for Climate Action).
Rejestrowane są na niej przedsięwzięcia
ponad tysiąca regionów, miast, firm i społeczności obywatelskich, służące ochronie
klimatu.
Deklarację podpisała wiceprezydent Jadwiga Zienkiewicz podczas Szczytu Klimatycznego Narodów Zjednoczonych COP 24
w Katowicach.
Przystąpienie do platformy oznacza konkretne działania, służące m.in. redukcji

emisji dwutlenku węgla, walce ze smogiem,
wykorzystywaniu odnawialnej i przystępnej
cenowo energii, zrównoważonemu i efektywnemu transportowi, infrastrukturze
i usługom.
Przypomnijmy, że nasze miasto jest jednym
z 44 krajowych uczestników projektu pn.
Opracowanie planów adaptacji do zmian
klimatu. To jedyna taka inicjatywa w Europie. Konkretne zalecenia dla poszczególnych miast, wynikające z analiz i prac specjalistów, przygotowane będą na przełomie
2018-2019 roku i przedstawione władzom
miast. Wyznaczą one strategię działań do
roku 2030.

Nie palmy byle czym, dbajmy o czyste powietrze
Legniccy strażnicy miejscy kontrolują,
czym palimy w piecach. A miasto zachęca
i dofinansowuje wymianę starych pieców na
nowoczesne i przyjazne środowisku.

Niestety, jak pokazują statystyki z lat poprzednich, każdego roku strażnicy wykrywają
wiele przypadków spalania materiałów nielegalnych i niebezpiecznych dla zdrowia. Były
to np. plastikowe opakowania, styropian czy
pocięte opony. Taki sposób pozbywania się
śmieci jest nielegalny i stanowi naruszenie
przepisów ustawy o odpadach, która mówi,
że termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w specjalistycznych
spalarniach. Naruszenie tych zasad stanowi
wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny do
5000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.
Przypominamy, że oprócz zakazu termicznego przekształcania odpadów, od 1 lipca tego
roku, zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej, obowiązuje zakaz stosowania następujących paliw: węgla brunatnego oraz paliw
stałych produkowanych z wykorzystaniem
tego węgla, mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, paliw o uziarnieniu mniej-

szym niż 3 mm oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, a także biomasy
stałej o wilgotności powyżej 20 proc.
Nasze miasto, wraz z innym instytucjami,
pomaga i zachęca mieszkańców do wymiany
przestarzałych pieców na nowoczesne i przyjazne środowisku. W ostatnich latach ponad
700 legniczan, którzy wymienili systemy
grzewcze, otrzymało w sumie ok. 3,3 mln zł
dofinansowania.
Z kolei Urząd Marszałkowski ogłosił trzy konkursy na dofinansowanie projektów zwalcza-

nia emisji kominowej poprzez modernizację
systemów grzewczych i odnawialne źródła
energii. Termin składania wniosków rozpoczął się już w listopadzie i trwa do 15 lutego
2019 roku.
Dzięki podpisanemu przez prezydenta Tadeusza Krzakowskiego porozumieniu o współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny, legniczanie
mają możliwość skorzystania z atrakcyjnej
oferty tej firmy. By to nastąpiło, trzeba dokonać wymiany źródła ogrzewania paliwem
stałym na gazowe, ekologiczne. Mieszkańcy
Legnicy mogą też otrzymać wysokie, gminne
dofinansowanie do takiej inwestycji.

Punkt Informacyjny PGNiG w Urzędzie
Miasta Legnicy (pl. Słowiański 7, pokój
9, parter) czynny jest w pierwszy i trzeci
wtorek grudnia w godz. 10.00-12.30.
Konsultant PGNiG udzieli informacji
mieszkańcom zainteresowanym
programem „Przełącz się na gaz”.

Strażnicy pomogą uruchomić auto. Zadzwoń pod nr 986
Jeżeli akumulator w twoim samochodzie nie
chce odpalić, zadzwoń do straży miejskiej pod
numer 986. Funkcjonariusze pomogą uruchomić auto.
Strażnicy od sześciu lat prowadzą „Akcję akumulator”, skierowaną do kierowców, którym pojazd
odmówił posłuszeństwa. Takie sytuacje zdarzają

się zwłaszcza zimą. Niskie temperatury powodują
spadek wydajności akumulatorów. A nie zawsze
mamy sprzęt do jego uruchomienia.
Funkcjonariusze straży miejskiej wyposażeni są
w tzw. urządzenie rozruchowe, które pomoże
dobrać konkretną „moc” do danego samochodu
i uruchomić rozładowany akumulator.

Akcja prowadzona jest przez cały rok, nie tylko w okresie zimowym. Każdy, kto ma problem
z akumulatorem, może w godzinach od 6.00 do
21.30 zadzwonić pod numer dyżurny 986, by
szybko otrzymać bezpłatną pomoc. W ciągu sześciu lat prowadzenia tej akcji strażnicy pomogli
uruchomić auto około tysiącu kierowców.

www.legnica.eu
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NIEZWYKŁE DZIEJE MIEDZI
na niezwykłej wystawie
Zapraszamy do Muzeum Miedzi na wystawę „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”, która prezentuje fenomen wykorzystania miedzi na
przestrzeni dziejów. Niezwykłe jest też, że tradycyjnej ekspozycji muzealnej towarzyszą multimedia oraz nowoczesne sposoby prezentacji
wiedzy.
Wystawa podzielona została na dwie części. Pierwszą, opartą o bogate zbiory Muzeum Miedzi oraz eksponaty wypożyczone
z zaprzyjaźnionych muzeów i instytucji, gdzie
prezentuje się zwiedzającym miedź, jej właściwości, oraz wykorzystanie tego surowca na
przestrzeni dziejów. Metal ten jest bowiem od
wieków nierozerwalnie związany z rozwojem.
Na wystawie muzealnej znajdziemy m.in.
minerały miedzi, zabytki archeologiczne wykonane z miedzi i jej stopów, rękodzieło, miedzioryt, sztukę. Obok tradycyjnej ekspozycji
zwiedzający mogą obejrzeć filmy edukacyjne
czy poznać miedź i jej dzieje, siedząc wygodnie z tabletem pełnym wybranych informacji
o surowcu, jego zastosowaniach i użytkowaniu przez człowieka.
Tradycyjnej ekspozycji muzealnej towarzyszą
multimedia oraz nowoczesne sposoby prezentacji wiedzy. Zostały one przygotowane
w ramach projektu Virtual Mine as a mode-

ling tool for Wider Society Learning. Jest on
realizowany przez Muzeum Miedzi w Legnicy
we współpracy z KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe oraz partnerami z kraju i zagranicy.

Załóż łyżwy i poszalej na legnickim lodowisku
Niesamowity pokaz tańca na lodzie, nauka jazdy na łyżwach, konkursy, gorąca czekolada i pierniki. Tłumy legniczan. Tak właśnie, z wielkim
przytupem, rozpoczął się w czwartek, 6 grudnia, sezon na legnickim lodowisku przy ul. Sejmowej.

Na inaugurację w pokazie tanecznym zaprezentowały się łyżwiarki z grupy „Show on
Ice”. I było co podziwiać, bo wykonały lodowy
show na wysokim poziomie. A potem na lodowisko wyszły tłumy, zwłaszcza młodych legniczan. Wśród nich brylował Mikołaj z workiem słodkich prezentów. Instruktor udzielał
bezpłatnych lekcji. Była też gorąca czekolada
i pierniki. I mnóstwo zabawy.
Mikołajkowe otwarcie przygotował legnicki
Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zaprasza na
lodowisko przez cały sezon.

/MiastoLegnica

SZTUCZNE LODOWISKO W SEZONIE 2018/2019
czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.45–20.00.
Przerwy techniczne: 13.30-14.00, 16.45-17.15
Bilety wstępu na ślizgawkę:
- bilet normalny – 7,00 zł
- bilet ulgowy - 3,00 zł
- Karta Dużej Rodziny - bilet wstępu normalny – 3,50 zł
- Karta Dużej Rodziny - bilet wstępu ulgowy – 1,50 zł
- Wypożyczenie łyżew – dzieci i młodzież szkolna – 2,50
zł, dorośli – 5,00 zł.
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40 LAT MINĘŁO.
PIĘKNY JUBILEUSZ LCK

Legnickie Centrum Kultury obchodziło jubileusz 40-lecia. W uroczystościach (8 grudnia)
uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i wielu gości. Instytucja otrzymała gratulacje od
prezydenta Legnicy oraz ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. LCK jest największą
w mieście instytucją kultury, o bardzo bogatym i zróżnicowanym programie.

niezbędnego do organizowania imprez, te się
odbywały. W pierwszej połowie lat dziewięćmiejskich dotąd instytucji kultury zyskała dziesiątych w LCK zameldował się Zespół
status wojewódzkich i działający wówczas Pieśni i Tańca Legnica, sporo było też innych
w strukturach urzędu miasta Wydział Kultu- zajęć i wydarzeń związanych z tańcem.
ry i Sztuki stracił rację bytu, bo nie miał czego Centrum prowadziła wówczas Irena Daszkiekontrolować – wspomina Tadeusz Masojć, wicz, która przejmowała też materialną i osopierwszy dyrektor LCK. - Wówczas w Polsce bową spuściznę po prężnym Wojewódzkim
powstawały Robotnicze Centra Kultury i taki Domu Kultury. Z początkiem lat dziewięćbył też pierwszy pomysł na nową instytucję, dziesiątych został on połączony z ówczesnym
która miała powstać w miejsce wydziału. Na Teatrem Dramatycznym, tworząc Centrum
szczęście udało mi się ten pomysł wyperswa- Sztuki Teatr Dramatyczny. Ten mariaż nie był
dować i dokładnie 2 maja 1978 roku dostałem najszczęśliwszy, dlatego pod koniec tysiącnominację na dyrektora LCK.
lecia powołano do życia Teatr ModrzejewRok później Centrum znalazło swe docelowe skiej, a to co z WDK-u pozostało, trafiło do
lokum w Akademii Rycerskiej, której jest wła- Akademii Rycerskiej. W ten sposób powstała

fot. Wojciech Obremski (lca.pl)

ścicielem od 15 marca 2017 roku. Instytucja
zaczęła się rozwijać. W drugiej połowie lat
osiemdziesiątych powstał pierwszy festiwal,
czyli Legnickie Conversatorium Organowe,
a potem, już w wolnej Polsce, Legnickie Wieczory Organowe i Letnia Akademia Filmowa.
Choć początkowo bardzo brakowało zaplecza

fot. Wojciech Obremski (lca.pl)

– Robimy z takim samym zaangażowaniem
ogromne festiwale i niewielkie koncerty czy
wystawy – mówi Grzegorz Szczepaniak, dyrektor LCK. – Chcemy, by nasza oferta była jak
najszersza.
Po reformie administracyjnej w 1975 roku powstało województwo legnickie. – Większość

Z OKAZJI 40-LECIA ŻYCZYMY
WSZYSTKIM OSOBOM
ZWIĄZANYM Z CENTRUM, BY
LCK NADAL SIĘ ROZWIJAŁO,
SERWUJĄC LEGNICZANOM SETKI
UDANYCH IMPREZ.

ogromna instytucja, bo przecież do programu
LCK trafiły bardzo ważne dla miasta festiwale:
Satyrykon i Legnica Cantat.
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie kulturalne miasta bez LCK. – Robimy bardzo dużo
rzeczy, myślę, że mniej więcej tyle, ile jest dni
w roku, może nawet trochę więcej – mówi
Grzegorz Szczepaniak. – Bardzo bogaty jest
program LCK, wspieramy wiele podmiotów
w mieście, współpracujemy z coraz liczniejszymi partnerami z zewnątrz, którzy chcą
we współpracy z LCK zaprezentować swoją ofertę legniczanom. Ponieważ mamy się
czym chwalić, to promujemy też miasto na
zewnątrz.
Za sukcesami stoją ludzie, którzy są, zdaniem
dyrektora Szczepaniaka, najmocniejszym elementem LCK. – To z jednej strony indywidualiści, bardzo silne osobowości, ale z drugiej
- świetnie ze sobą współpracujący – mówi
Grzegorz Szczepaniak. – Wszechstronnie wykształceni, znający języki, wysokiej klasy specjaliści. To zespół wielopokoleniowy i także
w tym tkwi jego siła. Pracuje z nami tegoroczny maturzysta i jest też kilka osób, które mogłyby już odpoczywać na emeryturze, a wciąż
są z nami i naprawdę trudno wyobrazić sobie
LCK bez nich. To prawdziwa siła Legnickiego
Centrum Kultury – dodaje dyrektor.

www.legnica.eu
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BAJKOWE ILUM

ODMIENIŁY MIASTO
W piątek (7 grudnia) rozbłysły nasze miejskie
iluminacje świąteczne. Już tradycyjnie było to
wielkie wydarzenie, na które przybyliśmy tłumnie. - Jest bajkowo, kolorowo, pięknie – cieszyła
się legniczanka Jolanta Radziejewicz, która
przyszła na Rynek z dziećmi - Marysią i Pawełkiem. - Iluminacje odmieniły nasze miasto. Aż
chce się wyjść domu.
Zanim rozbłysły tysiące lampek, spotkaliśmy
się pod choinką. Tam przy zagrodzie z żywymi
zwierzętami - alpaką i owcami, czekał już Mikołaj z Mikołajką, oczywiście z workami pełnymi
upominków. A potem razem przeszliśmy traktem
świetlistych dekoracji, czyli wzdłuż ul. Złotoryjskiej, Najświętszej Marii Panny, na plac Pastora
Wolfganga Maxa Meisslera. Paradę prowadziły
elfy, myszka Miki i Minnie, świnka Pepa, pingwin
z Madagaskaru i Mikołaj z Mikołajką.
W tym roku wśród naszych świątecznych dekoracji zaświecił po raz pierwszy balon. Cieszyliśmy
oczy uwielbianym przez dzieci pociągiem i bombką szczęścia. W świąteczny nastrój wprowadzały
przyozdobione latarnie uliczne i drzewa, fontanny
w odświętnej szacie. Robiliśmy pamiątkowe zdjęcia dostojnemu pawiowi z anielskimi skrzydłami,
Mikołajowi pędzącemu na motorze, karecie zaprzężonej w renifery i pięknej damie. Słuchaliśmy
piosenek lub bajek opowiadanych przez legnickiego lwa.
Podobnie, jak w minionych latach, nasza iluminacja oszałamia bogactwem, fantazją i różnorodnością. Dlatego właśnie kilkakrotnie uznano legnickie dekoracje za najpiękniejsze na Dolnym Śląsku.

/MiastoLegnica
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RADNI RADY MIEJSKIEJ LEGNICY VI
RYSZARD KĘPA
Klub Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Lekarz specjalista chorób zakaźnych, internista. Pracuje
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, prowadzi indywidualną praktykę lekarską, pełni też
funkcje regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS i wiceprezesa Dolnośląskiej Rady Lekarskiej.
Interesuje się sportem, zwłaszcza brydżem, teatrem i muzyką rockową z lat 70., a także działalnością
filantropijną.

IGNACY BOCHENEK
przewodniczący klubu KWW T. K., wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze i Politechniki Wrocławskiej. Inżynier elektryk.
Pracuje w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jako menadżer do spraw infrastruktury.
Ceni sobie literaturę, zwłaszcza kryminalną, interesuje się historią i piłką nożną.

WOJCIECH CICHOŃ
przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Ekologii
Absolwent Politechniki Zielonogórskiej, inżynier mechanik. Pracuje w PHU Lubinpex Sp. z o. o.
jako główny specjalista.
Jego pasje to książki, zwierzęta, poznawanie świata we wszystkich aspektach i muzyka.

EWA CZESZEJKO-SOCHACKA
wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu Finansów
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalistka do spraw turystyki i rekreacji –
Ekonomika Turystyki. Obecnie na emeryturze.
Bardzo lubi malować nitką, uwielbia literaturę i muzykę klasyczną. Interesuje się Legnicą i jej mieszkańcami.

ELŻBIETA DYBEK

wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu, magister farmacji, specjalizacja pierwszego stopnia farmacji
aptecznej. Pracuje w Aptece Avena, jest jej kierownikiem i właścicielem.
Interesuje się polityką, dobrą literaturą, muzyką klasyczną, a szczególnie portugalskimi pieśniami fado.

/MiastoLegnica
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III KADENCJI (2018-2023)
członek Rady Miejskiej

Ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, jest elektromonterem maszyn i urządzeń elektrycznych.
Pracuje w Legnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji jako starszy mistrz sieci wodnokanalizacyjnych.
Jego pasje to piłka nożna, wędkarstwo i gotowanie.

GRAŻYNA PICHLA

przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Zielonogórskim. Jej specjalizacje podyplomowe to logopedia,
doradztwo zawodowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Pracuje w Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży – Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, jako doradca zawodowy.
Interesuje się szczególnie psychologią społeczną i dekorowaniem wnętrz.

BOGUMIŁA SŁOMCZYŃSKA
wiceprzewodnicząca Komisji Kapituły i Statutu

Klub Komitetu Wyborczego Wyborców Tadeusza Krzakowskiego

MAREK FILIPEK

Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje w Zespole Szkół Budowlanych, jako
nauczycielka języka polskiego.
Jej wieloletnią pasją jest teatr. Kocha muzykę, literaturę, a zwłaszcza poezję.

PIOTR ŻABICKI
wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zawodowo pracuje w Wojewódzkim
Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej na stanowisku specjalisty do spraw jakości i organizacji.
Jego pasją jest bieganie, nawet w półmaratonach. Uwielbia podróże i literaturę.

ARKADIUSZ BARANOWSKI
Klub PIS

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący klubu PiS,
przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska we Wrocławiu – oddział w Legnicy na stanowisku pełnomocnika zarządu.
Jego zainteresowania to polityka, historia, literatura polska i polski film oraz architektura.

www.legnica.eu
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ŁUKASZ LASZCZYŃSKI
Klub Prawa i Sprawiedliwości

wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracuje w firmie Pol-Miedź Trans na stanowisku
kierownika Biura Rozwoju.
Pasjonuje się historią, literaturą i prawem oraz sportem, a zwłaszcza piłką nożną.

JOLANTA KOWALCZYK
wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Posiada wykształcenie średnie – Liceum Ogólnokształcące. Pracuje w Biurze Poselskim posłanki na sejm Ewy
Szymańskiej na stanowisku asystentki.
Interesuje się muzyką folkową i klasyczną, historią oraz literaturą, zwłaszcza poezją.

ZBIGNIEW ROGALSKI
przewodniczący Komisji Kapituły i Statutu
Ukończył Studium Zawodowe o kierunku społeczno-prawnym. Pracuje w Grupie KGHM Energetyka w Lubinie
na stanowisku operatora urządzeń elektro-energetycznych.
Jego zainteresowania to sport, fotografia, turystyka i muzyka symfoniczna.

MARTA WISŁOCKA
wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ekologii
Ukończyła Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Państwową Wyższą Szkołę Zawodową ze
specjalnością pracownika socjalnego. Zatrudniona jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku
asystenta rodziny.
Interesuje się polityką i społeczeństwem, ale także dobrymi filmami i gotowaniem według ciekawych receptur.

JOANNA ŚLIWIŃSKA-ŁOKAJ
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Absolwentka Politechniki Wrocławskiej z tytułem magistra inżyniera. Jest właścicielem i kierownikiem hurtowni
Ewa oraz Sali bankietowej Magnolie w Legnicy.
Bardzo lubi górskie wyprawy, las i grzybobranie. Interesuje się światem muzyki, sprawami społecznymi,
zwierzętami i gotowaniem.
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ANDRZEJ LORENC
Klub PIS

wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Wyższej Szkoły Technicznej w Głogowie.
Jego specjalnością jest zarządzanie i marketing. Prowadzi własną działalność gospodarczą.
Jego pasje stanowią piłka nożna, górskie wyprawy, wspinaczka i podróże.

przewodniczący Rady Miejskiej, przewodniczący klubu KO
Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Wrocławskimi i studiów podyplomowych na Uniwersytecie
Ekonomicznym ze specjalnością zarządzanie finansami. Pracuje jako prezes zarządu Dolnośląskiej Agencji
Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
Bardzo lubi muzykę, sam będąc od lat gitarzystą, fascynuje go dobra literatura, zwłaszcza amerykańska,
lubi podróże i rekreacyjną jazdę na rowerze.

KRYSTYNA BARCIK
wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Magister
ekonomii ze specjalnością zarządzania finansami, miastem i służbą zdrowia. Jest dyrektorem Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.
Jej pasję stanowi pomaganie innym ludziom, interesuje się podróżami i zwiedzaniem świata, teatrem, operą
i dobrą literaturą, a dla odprężenia zajmuje się gotowaniem.

ALEKSANDRA KRZESZEWSKA
wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ekologii
Jest studentką prawa i filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.
Interesuje się ludzkimi sprawami, a także kulturą, ekologią i malarstwem współczesnym.

JAN SZYNALSKI
przewodniczący Komisji Gospodarki, wiceprzewodniczący Komisji
Budżetu i Finansów
Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie ze specjalnością ekonomiczną. Jest prezesem zarządu
Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Jego zainteresowania pozazawodowe to turystyka, dobra książka i muzyka poważna.

www.legnica.eu
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LESŁAW ROZBACZYŁO
Klub Koalicji Obywatelskiej

wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
Ukończył Studium Nauczycielskie, nauczyciel budownictwa ogólnego. Jest właścicielem firmy Karino Jubiler
w Legnicy.
Interesuje się sportem, zwłaszcza piłką nożną, szczególnie – muzyką bluesową.

PIOTR NIEMIEC
wiceprzewodniczący Komisji Kapituły i Statutu
Jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, architekt. Pracuje w firmie NMC Studio
Pracownia Architektoniczna, której jest właścicielem.
Jego głównym zainteresowaniem jest architektura, ale zawsze znajduje czas na dobre kino i górskie wyprawy.

MACIEJ KUPAJ
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Właściciel Kancelarii KonsultingowoUbezpieczeniowej Maciej Kupaj.
Prywatnie pasjonuje go snowboard, jazda na rolkach, a odpoczywa najlepiej, oglądając dobry film.

Diety radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje stały ryczałt w wysokości 2.013,09 zł
bez względu na to, czy uczestniczy w kilku, czy jednej komisji, czy pełni dyżury czy też nie.
Wiceprzewodniczący Rady otrzymuje ryczałt w wysokości 1.207,85 zł
oraz wynagrodzenie za udział w komisjach, dyżurach i sesji.
Przewodniczący komisji – ryczałt w wysokości 1.140,75 zł oraz za udział w komisjach,
dyżurach i sesji.
Wiceprzewodniczący komisji – ryczałt 1.006,55 zł oraz za udział w komisjach, dyżurach i sesji.
Radny – ryczałt w wysokości 738,13 zł oraz za udział w komisjach, dyżurach i sesji.
Dieta za udział w sesji wynosi – 201,31 zł.
Dieta za komisję czy dyżur wynosi – 67,10 zł.
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INWESTYCJE, BONIFIKATY
I NIŻSZE PODATKI
Dodatkowe pieniądze na inwestycje i cele oświatowe, bonifikaty przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność czy niższe
podatki od środków transportu, to najważniejsze prezydenckie projekty uchwał przyjęte podczas sesji Rady Miejskiej 29 listopada.
Więcej na inwestycje

Dzięki zmianom w budżecie miasta na rok
2018 zostały zwiększone nakłady na ważne
inwestycje. Przebudowa ul. Leszczyńskiej będzie dofinansowana kwotą 350 tys. zł. Budowę bulwaru nad Kaczawą i przebudowę
ul. Nadbrzeżnej zasili dodatkowo 220 tys. zł.
Przebudowa obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespołu Placówek
Specjalnych dodatkowo otrzyma ponad 250
tys. zł. Na modernizację podwórza przy ul.
Anielewicza wraz z parkingiem i chodnikiem
trafi 40 tys. zł, a 30 tys. zł na przebudowę dachu kamienicy wraz z wymianą jego pokrycia
przy ul. Dmowskiego 2.
Natomiast zwiększenie środków na wydatki
oświatowe wyniesie ok. 1 mln 307 tys. zł.

zmniejszana o 10 proc. Warunkiem jej uzyskania jest złożenie przez właściciela wniosku
w tej sprawie.
Informacje są dostępne w wydziale
gospodarki nieruchomościami Urzędu
Miasta, pl. Słowiański 8, III piętro, pok.
335, tel. 76 72 12 295.

Przypomnijmy, że możliwości przekształcania
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, daje ustawa z 20 lipca, regulująca te
sprawy. Od nowego roku osobom fizycznym,
będącym właścicielami: budynków jednorodzinnych, lokali lub spółdzielniom mieszkaBonifikaty za przekształcenia
niowym przysługiwać będą ulgi takie same,
Uchwała o systemie bonifikat podczas prze- jakie obowiązują w przekształceniu użytkokształcania użytkowania wieczystego we wła- wania we własność w przypadku gruntów
sność dotyczyć może ok. tysiąca nieruchomo- Skarbu Państwa.
ści, czyli ponad 10 tys. legniczan.
Niższe podatki
Bonifikata wyniesie 60 proc w przypadku,
gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona Od nowego roku właściciele samochodów zaw roku, w którym nastąpiło przekształcenie, płacą mniejsze podatki. Szczególnie dotyczy
czyli 2019. Z każdym kolejnym rokiem będzie to pojazdów o napędzie hybrydowym i elek-

trycznym. W porównaniu z samochodami
o tradycyjnym napędzie podatek będzie obniżony aż o połowę.
Zyskają także m.in. właściciele pojazdów z silnikiem Euro 6 (o wieku do 5 lat) – zamiast
dotychczasowych 500 zł rocznie podatku, zapłacą 440 zł. Opłata za samochody ciężarowe
cztero i więcej osiowe zmniejszy się z 2.800 zł
do 2.400 zł.
- Obniżką podatku poprawiamy
konkurencyjność naszego miasta –
przekonuje prezydent Tadeusz Krzakowski.
– Ta oferta ma zaktywizować lokalnych
przedsiębiorców, zachęcić firmy leasingowe
i właścicieli firm transportowych, także
z innych miast, do wyboru Legnicy jako
miejsca rejestrowania swoich pojazdów.
Mniejszy podatek obniży także koszty ich
działalności.

Bezpośrednie transmisje z obrad
Rady Miejskiej Legnicy oraz ich
zapisy archiwalne dostępne są
na internetowej stronie miasta:
www.legnica.eu/dla mieszkańca/
transmisje z sesji Rady Miejskiej/
BIP - Transmisja na żywo lub
Transmisje archiwalne.
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WĘDRUJĄCE URZĘDY
I… PREZYDENCI
pisał: „Urzędnicy (…) dosłownie pierzchli,
nie zapominając tobołów, prezydent m. Lignicy uciekł z urzędnikami zabierając tabor
ciągnik z przyczepką, pieczątki i pieniądze”.
7 sierpnia 1945 r., decyzją wojewody, został odwołany ze stanowiska. Sprawa jego
ucieczki miała zostać skierowana do Komisji Dyscyplinarnej.
Wbrew powszechnemu mniemaniu, prezydent-uciekinier powrócił do miasta, a fakt
Ciągłe zmiany nie dotyczyły tylko najwyż- ten potwierdzają zachowane archiwalia. Na
szej funkcji w mieście, ale także samej loka- początku września 1945 r. informowano, że
lizacji magistratu. Pierwsza siedziba legnic- obecny w Legnicy W. Stasierski unika rozkich władz znajdowała się przy Dovestraße liczenia się z otrzymanej z Wojewódzkiego
(obecnie ul. T. Kościuszki). Już na początku Wydziału Budżetowo-Gospodarczego gomaja 1945 r. biura urzędników zostały tówki. W listopadzie 1945 r. wszedł z koprzeniesione do gmachu Starego Ratusza. lei w spór z legnickim Zarządem Miejskim,
W połowie lipca 1945 r. doszło do kolejnej który odmawiał wypłacenia mu poborów
przeprowadzki. Na skutek przymusowego za sierpień 1945 r. Jednocześnie zwrócił się
wysiedlenia Polaków za Kaczawę, które ob- do wojewody z prośbą o przydzielenie mu
jęło także wszystkie polskie urzędy i insty- nowego stanowiska w administracji Doltucje, za kolejną lokalizację miejskich władz nego Śląska. Jak jednak wskazuje pismo ze
obrano budynek przy Immelmannstraße 55 stycznia 1946 r., nie było takiej możliwości,
(obecnie al. Rzeczypospolitej).
bo władze wojewódzkie rozwiązały z nim
Polskie władze powróciły do centrum mia- stosunek pracy na początku października
sta 27 października 1945 r. Zajęły wów- 1945 r. i nie były zainteresowane dalszą
czas budynek znajdujący się na rogu ulic współpracą. Niedługo potem najprawdopoBismarckstraße (obecnie ul. W. Korfantego) dobniej wyjechał z Legnicy.
i Jochmannstraße (obecnie ul. Powstańców
Śląskich). Brak informacji o innych przepro- Karol Myrek
wadzkach legnickiego Zarządu Miejskie- Drugim pełnomocnikiem został Karol Mygo pozwala przypuszczać, że do kolejnej rek, były wojskowy pochodzący z Małoi ostatecznej zmiany siedziby władz miasta polski, który w armii dosłużył się stopnia
doszło wraz z początkiem 1947 r., kiedy pułkownika. W czasie kampanii wrześniozagospodarowany został budynek Nowego wej 1939 r. pełnił funkcję dowódcy obrony artyleryjskiej Krakowa. Od 20 września
Ratusza.
1939 r. do końca wojny był internowany na
Władysław Stasierski
Węgrzech, skąd powrócił do Polski w maju
Pierwszy legnicki pełnomocnik pocho- 1945 r. Do Legnicy został skierowany na
dził z wielkopolskiego Mikstatu (powiat początku sierpnia 1945 r.
ostrowski). Po odzyskaniu przez Polskę nie- K. Myrek nie mógł jednak w żaden sposób
podległości w 1918 r. był tam sekretarzem zaakceptować codziennych realiów panująmiasta. Następnie pracował w Starostwie cych w mieście, gdzie decydujący głos miało
Powiatowym w Ostrzeszowie, a jeszcze póź- radzieckie dowództwo, a strona polska muniej pełnił funkcję burmistrza Odolanowa.
siała podporządkowywać się jego wszelkim
W dziejach miasta zapisał się jednak nie- zarządzeniom. Swojemu niezadowoleniu
zbyt chlubną kartą. Kiedy w lipcu 1945 z tego powodu dał zresztą kilkakrotnie pur. doszło do przymusowego wysiedlenia blicznie wyraz. Wydaje się, że czarę goryludności za Kaczawę, znalazł się w grupie czy przelało jego wystąpienie z 16 grudnia
tych legniczan, którzy w krytycznym mo- 1945 r., kiedy w kinie „Polonia” (później
mencie opuścili miasto. Henryk Szafrański, „Ognisko”) przemawiał na Zgromadzeniu
Inspektor Komitetu Centralnego Polskiej Związków Zawodowych. Tam zaś w mocPartii Robotniczej, w swoim sprawozdaniu nych słowach opisał sytuację panującą

Tylko w okresie pierwszych dziesięciu
miesięcy Legnica miała aż trzech
Pełnomocników Rządu RP (ówczesny
odpowiednik Prezydenta Miasta). Pierwsi
powojenni włodarze miasta, to zestaw
osobowości ciekawych, jak również
tajemniczych i kontrowersyjnych.
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w mieście: „(…) Kto
jest głównym rządcą
w Lignicy? Przecież
wiecie, że wszystko
jest w rękach Związku
Radzieckiego.
Myśmy przejęli elektrownię, na drugi
dzień przejęło ją od
nas
Towarzystwo
Energetyczne, a na
trzeci dzień odebrali
ją nam Sowieci. Ja
występowałem do
władz radzieckich,
by wyłączali światło u Niemców, ale
Rosjanie wyłączyli
tylko u Polaków,
a u Niemców zostawili. Gdy my się
zwracamy, to Mo-

skale nas wypędzają, mówiąc,
że Polacy nie powinni się tu
znajdować”. Reakcja polskich
władz (Komisja Międzypartyjna) była błyskawiczna. Już

poprawę stosunków w mieście.
Współpracę z A. Stupakiem
chwalił sobie m.in. komendant
miejski MO. W lutym 1946 r. pisał, że w Legnicy „Zniknęła nie-

co opieszałość urzędników dzięki energicznym zarządzeniom
Prezydenta miasta”. Solidnym
udokumentowaniem tego stanu
rzeczy była organizacja i rozpoczęcie prac przez Miejską Radę
Narodową, co nastąpiło w maju
1946 r. W swoich działaniach
miał być stanowczy i bezkompromisowy. Niekiedy, osobiście angażował się w działania
ówczesnych organów ścigania
– podobno, niczym szeryf z rewolwerem w ręku, uczestniczył
w łapankach na szabrowników.
Antoni Stupak został odwołany
ze stanowiska w lutym 1947 r.
Antoni Stupak
Okolicznościom jego odejścia
Kolejnym pełnomocnikiem zo- towarzyszyły spore emocje,
stał, pochodzący z ziemi lwow- bo on sam miał być osobą nad
wyraz kontrowersyjną i słynącą
z dyskusyjnych decyzji. Jednakże oficjalne powody jego odwołania pozostają dzisiaj nieznane.
Możliwe, iż wpływ na taką decyzję miał jego trudny charakter.
Wedle jednej z zachowanych
opinii o nim, miał być osobą
wybuchową, nie panującą częstokroć nad swoimi słowami
i emocjami. Uważano, iż cierpiał na tzw. manię wielkości. Jak
podkreślano, choć gospodarzem
był dobrym, to jednak był na
ogół niepopularny.
skiej, Antoni Stupak, osoba
z „komunistycznym rodowo- 
Marek Żak
dem” sięgającym lat międzywo- *Dokumenty i zdjęcia pochodzą ze zbiorów
jennych i jak pisano, od wielu Archiwum Państwowego we Wrocławiu,
lat oddany „(…) sprawom ludzi Archiwum Państwowego we Wrocłapracy”. Objęcie rządów przez wiu oddziału w Legnicy, Archiwum Akt
nowego pełnomocnika zostało Nowych w Warszawie oraz ze zbiorów
przyjęte z wyraźną nadzieją na Fundacji Liegnitz.pl.

następnego dnia wystosowane
zostało oficjalne pismo do wojewody z wnioskiem o usunięcie
go z urzędu. Karol Myrek został
w nim także oskarżony „o dyktatorskie zapędy” oraz „myślenie kategoriami sprzed września
1939 r.”.
18 grudnia 1945 r. zapadła decyzja o odwołaniu go ze stanowiska. Urząd opuścił zaraz na
początku 1946 r. K. Myrek miasta jednak wówczas nie opuścił.
Do 1948 r. pracował w legnickim oddziale Spółdzielni Spożywców „Społem”.
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WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY NA PROFILU FACEBOOKOWYM
CENTRUM WOLONTARIATU MIEJSKIEGO.

