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Legnica to moje miasto.
Niech znika wirus,
a nastanie jasność.
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TRZYDZIESTOLECIE
LEGNICKIEJ
SAMORZĄDNOŚCI
>>W maju 2020 roku przypadła 30. rocznica restytucji polskich samorządów gminnych. Reforma ustroju samorządowego to najbardziej udana część całego pakietu, wdrożonego po 1990 roku. Przekazanie odpowiedzialności za sprawy lokalne organom gmin – radom, zarządom, wójtom, burmistrzom i prezydentom,
doprowadziło do przebudowy, szybkiego rozwoju i modernizacji lokalnej Polski.
amorządy wypracowały narzędzia
zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów zwykłych ludzi,
całych lokalnych społeczności. Nasze miasto od trzydziestu lat idzie drogą społeczeństwa obywatelskiego.
Dzisiaj, po 30 latach tworzenia dobrych
praktyk dla funkcjonowania gminnych
społeczności wiemy, że w Polsce samorządowej, także w naszej małej legnickiej
Ojczyźnie, potrzebujemy samodzielności,
mądrego oparcia w administracji państwowej, mniej ingerencji, mniej polityki,
a więcej realnego samorządzenia oraz troski
o zaspokajanie potrzeb mieszkańców.
Działając w strukturach rozwijającego
się przez lata, autentycznego samorządu gminnego, ponad wszelką wątpliwość
stwierdzamy, że ta reforma ustrojowa przyniosła bardzo pozytywne, korzystne skutki.
Z naszego punktu widzenia - działaczy
samorządowych, najistotniejsze korzyści
reformy samorządowej to: decentralizacja
zadań lokalnych, faktyczna podmiotowość
i autonomia gminy oraz efektywność władz
lokalnych i ich odpowiedzialność za miasto
i mieszkańców.
Wzrosła efektywność gospodarowania
zasobami społeczności lokalnych. Znacząco zmienił się wizerunek naszego
miasta. Wzrósł poziom świadczonych
mieszkańcom usług komunalnych. Zdecydowanie zwiększył się udział obywateli w sprawowaniu i kontrolowaniu działalności władzy lokalnej. Wyrosło nam
pierwsze pokolenie młodych samorządowców, trzydziestolatków i nieco starszych, którzy już uczestniczą w modernizacji i unowocześnianiu miasta.

S

O zmianach, jakie zaszły w Legnicy w ciągu
minionych 30 lat, zaświadczyć może każdy
obywatel naszego miasta, który choćby
w minimalny sposób interesuje się jego
życiem i rozwojem. Budżet zwiększył się
w tym czasie niemal siedmiokrotnie, z nieco
ponad stu milionów do niemal siedmiuset.
Do historii Legnicy samorządowej weszło
wiele bardzo ważnych wydarzeń. Wspomnijmy choćby rok 1993, kiedy to wraz
z wyjazdem ostatnich żołnierzy Federacji Rosyjskiej, miasto odzyskało swoją pełną suwerenność. W roku 1997
gościliśmy papieża Jana Pawła II, który
w Legnicy odprawił mszę świętą dla
setek tysięcy pielgrzymów. Rok 2009
przyniósł nam huragan, który zniszczył
zabytkowy park Miejski i ogromne
połacie miasta. Mogliśmy
poczuć wzruszenie
i dumę, gdy tysiące
mieszkańców
ruszyło solidarnie na
pomoc
swe-
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mu miastu i przywracając mu dawny
blask.
Parafrazując znany cytat z Cypriana Norwida o „Ojczyźnie jako wielkim zbiorowym
obowiązku”, po 30 latach od chwili odrodzenia się w Polsce lokalnego samorządu powiedzieć można, że wielkim zbiorowym
obowiązkiem lokalnych społeczności stała
się troska o gminy i miasta. Samorządzenie
– to najsolidniejszy z fundamentów, skutecznie wypróbowany w praktyce sposób
także na lepszą i zasobniejszą Polskę.

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy
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Ewa Szczecińska-Zielińska

Jeszcze będzie przepięknie
Jeśli czytają Państwo ten felieton, to znaczy, że jak większości z nas,
udało się Wam wkomponować w tę nową rzeczywistość i zamiast
mieć w ręku papierowe wydanie Legnicy.eu, czytacie nasz periodyk
online. Takie rozwiązanie jest od wielu tygodni nową rzeczywistością nie tylko dla nas, ale wielu wydawców, twórców tradycyjnej
prasy. My również z niego korzystamy, a dbając o Państwa bezpieczeństwo, proponujemy czytanie nas w sieci.
Wydarzenia ostatnich dni były bardzo trudne. To był wielki test przeorganizowania zadań w każdej dziecinie życia. To czas wyzwań, ale
i satysfakcji z przebrnięcia przez prawdopodobnie najtrudniejszy
okres naszego życia osobistego i zawodowego. Poznaliśmy unika-

towe doświadczenia i absolutnie wyjątkowe relacje. Jesteśmy silniejsi, zmotywowani i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.
Czy Państwo też potrafią czerpać więcej radości z drobnych rzeczy?
W tym wydaniu Legnicy.eu postaraliśmy się zebrać i podsumować
wydarzenia ostatnich tygodni. Informujemy również o kończonych
i trwających inwestycjach, o bieżącej działalności samorządu i życiu
miasta. Zachęcam do kontaktów z nami poprzez oficjalne profile w
mediach społecznościowych. Cieszymy się, że wcześniej nieprzekonani do czerpania informacji z sieci, weszli jednak na nasz pokład.
Internet to dziś największa platforma komunikacji z Wami. Ale naprawdę tęsknimy za spotkaniami i bardzo na nie czekamy.

LEGNICA to niekończąca się opowieść
Prezentujemy fragment wywiadu
Sławka Szymańskiego
z prezydentem Tadeuszem
Krzakowskim
dla Gazety Wyborczej Wrocław

Legniczanie już pięć razy z rzędu
wybierali pana na urząd prezydenta.
Czym ich pan przekonuje?
- Nigdy w mojej pracy nie byłem zdeterminowany kolejną kadencją. Interesuje mnie
dobrze wykonana robota, praca z ludźmi,
wśród ludzi i dla ludzi. To nie jest demagogia. Mam ciągły kontakt z mieszkańcami,
ciągle wyznaczam sobie nowe cele, poszukuję nowych rozwiązań. Jestem nastawiony na wysłuchiwanie oczekiwań mieszkańców, na sukces miasta, a nie zaspokajanie
własnych ambicji.
Mamy za sobą wiele ważnych przedsięwzięć, jak rewitalizacja centrum miasta
i przebudowa układu komunikacyjnego, budowa nowych dróg, uratowane od
zniszczenia liczne zabytki, standaryzacja
bazy oświatowej, wsparcie inicjatyw pozarządowych i klubów sportowych. Od
dłuższego czasu prowadzimy rewitalizację
parku, zniszczonego po huraganie w 2009
r. Każda taka inwestycja jest ważna. Cieszą
mnie najdrobniejsze sprawy: nowa witryna,
chodnik czy elewacja, ale i wielkie przedsięwzięcia, jak przebudowa ul. Szczytnickiej,
Jaworzyńskiej, Wrocławskiej, Czarnieckiego, Chojnowskiej, al. Piłsudskiego, Zbiorcza
Droga Południowa z mostem na Kaczawie, uzbrojenie licznych terenów inwestycyjnych, rozwijająca się strefa Legnica II

i strefa gospodarcza na byłym lotnisku czy inwestycje
w ochronę środowiska. Mam
też w sobie pokorę, nie zapominam, że prezydentem się
bywa, a człowiekiem się jest.
Ważne, żeby porządnie wykonać robotę, mocno stąpać
po ziemi i być częścią społeczności, w której się żyje.
Bo miasto to niekończąca się
opowieść, pełna wyzwań, w
której zmieniają się potrzeby
i oczekiwania mieszkańców.

A co jest do zrobienia?
- Mamy cele określone do
2035 r., które dotyczą twardej infrastruktury i polityki
społecznej.
Koronawirus
wszystko przewrócił, ale inwestycje prorozwojowe na pewno będziemy realizować. Samorządy są kołem zamachowym
polskiej gospodarki. Każda inicjatywa to
pieniądze płynące do przedsiębiorców,
do pracowników, podatki do kasy państwa. Musimy się skoncentrować na rozwoju naszych miast, zapewnieniu odpowiednich usług mieszkańcom i ochronie
przedsiębiorców, a do tego potrzebna
jest odpowiedzialna polityka społeczna

i gospodarcza. Nie można traktować samorządu jako przeciwnika, tak na poziomie
lokalnym, jak i centralnym. Chcemy czuć, że
jesteśmy integralną częścią państwa. Jako
prezydent jestem samorządowcem, ale też
propaństwowcem.
Czytaj całość:
ht t ps: // w ro cl a w.w y b o rc za . p l /
wroclaw/7,35771,25908749,legnica-jakoniekonczaca-sie-opowiesc-supermiasta.html

www.legnica.eu
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30 LAT SAMORZĄDU
Wspominamy jego legnickie początki

>>Pierwsze wybory do samorządu odbyły się 27 maja 1990 r. W Legnicy głosowano wówczas według systemu
proporcjonalnego w wariancie Saint-Laque, zwiększającym szanse wyborcze dla małych i średnich partii.
egnica została podzielona na
osiem okręgów wyborczych, w
których mieszkańcy wybierali
45 radnych. Do Rady Miejskiej startowało 145 kandydatów, zgłoszonych przez
22 komitety wyborcze. Były to: Komitet
Obywatelski „Solidarność”, Porozumienie Ludowo–Demokratyczne (PSL i SD),
KPN, Komitet Inicjatyw Obywatelskich,
Wyborcy Okręgu, Mieszkańcy, Niezależni, SD, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Pracownicy Oświaty, Grupa
Członkowska Osiedla Piekary. Pozostałe
komitety nie miały nazw.
Uprawnionych do głosowania było
74.379 osób, głosowało 27.438 osób. Frekwencja wyborcza wynosiła 36,8 proc.

L

Rada Miejska Legnicy wybrana została 27.05.1990 r. w 45-osobowym
składzie. Ilości uzyskanych mandatów: 39 - Komitet Obywatelski
„Solidarność”: Andrzej Bednarz,
Jerzy Bednarz, Marek Błaszczyk,
Mieczysław Borkowski, Grażyna
Chrobak, Roman Cywiński, Andrzej Drohomirecki, Zenon Dytkowski, Jerzy Figurski, Zdzisław
Garbacz, Franciszek Grzywacz,
Leokadia Hreczana, Edward Jaroszewicz, Ryszard Jaśkowski, Anna
Jaworowska-Przegendza, Sławo-

mir Kaczanowski, Ryszard Kępa,
Stanisław Kot, Katarzyna Kowalska,
Czesław Kozak, Sławomir Kozioł
(zrezygnował z pełnienia mandatu 13.09.1990 r.), Marek Kozłowski,
Franciszek Kwaśniak, Władysław
Jan Kwitowski, Tadeusz Majgier,
Zdzisław Narbuntowicz, Wojciech
Obremski, Korneliusz Okoń, Tadeusz Olaczek, Andrzej Parajski,
Irena Pyzińska, Józef Rudko, Wiesław Sagan, Lucjan Sobolewski
(do 18.11.1991 r. - zrezygnował
z mandatu, po nim mandat objął
od 16.12.1991 r. Waldemar Mężyński), Stanisław Strusowski, Jerzy
Szlage, Zdzisław Szneler, Tadeusz
Sznerch, Jerzy Święcicki.
Dwa mandaty uzyskało Porozumienie Ludowo-Demokratyczne:
Irena Pater i Ryszard Rostkowski,
1 mandat - Grupa Członkowska
Osiedla „Piekary” - Tadeusz Krzakowski, 1 mandat lista „Mieszkańcy” - Zbigniew Czechowski,
pojedyncze mandaty (bez nazw
komitetów) uzyskali: Eugeniusz
Demski i Maciej Juniszewski.
Pierwsza, inauguracyjna sesja rady odbyła się 6 czerwca 1990 r. 44 radnych
złożyło ślubowanie, uzyskując prawo
sprawowania mandatu. Jeden radny odmówił złożenia ślubowania, a rada do

końca kadencji obradowała i podejmowała decyzje w niepełnym, 44-osobowym składzie.
Na pierwszej sesji Rada ze swojego grona wybrała przewodniczącego - Marka
Kozłowskiego i trzech wiceprzewodniczących: Mieczysława Borkowskiego, Ryszarda Kępę i Stanisława Kota.
Na kolejnej sesji, 15 czerwca, rada wybrała prezydenta miasta Legnicy - Tadeusza Pokrywkę, który swoją funkcję
pełnił do 4 lipca 1991 r. (został odwołany
w związku z nieudzieleniem mu absolutorium przez radę) oraz zastępców prezydenta miasta - Józefa Jarosza i Marka
Lewańskiego, którzy funkcje zastępców
pełnili do 17.01.1991 r. Rada wybrała
również członków zarządu miasta: Andrzeja Bednarza (który funkcję tę pełnił
do 22.11.1990 r.), Edwarda Jaroszewicza
i Ryszarda Jaśkowskiego. Na początku
1991 r. rada wybrała na funkcje wiceprezydentów Edwarda Jaroszewicza i Eugeniusza Koszkę, a na członka zarządu miasta - Tadeusza Krzakowskiego.

Przeszliśmy bardzo długą drogę.
Kilka dat to nasze kroki milowe.
Trudne, ale i owocne. W 1993 roku
miasto odzyskało suwerenność.
Wraz z wyjazdem armii rosyjskiej
staliśmy się gospodarzami miasta. Rok 1999 to utrata statusu
miasta wojewódzkiego. Długo
musieliśmy pracować, by odbudować pozycję Legnicy i zapewnić jej dalszy rozwój. Rok 2004
to nowe szanse na modernizację
i rozwój po wejściu do Unii Europejskiej, które wykorzystaliśmy
maksymalnie. Dzisiaj jesteśmy
ośrodkiem gospodarczym, społecznym, kulturalnym i edukacyjnym, liczącym się w skali regionu
i kraju. Pracujemy solidnie, rzetelnie i odpowiedzialnie. Wiemy,
skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy – mówi prezydent Tadeusz
Krzakowski.
Tekst historyczny na podstawie archiwalnych
dokumentów, opracowany przez dyrektor Biura
Rady Wiesławę Kowalczyk w 2008 r.
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KORONAWIRUS zmienił nasze życie.
Z dnia na dzień …
>>Nagle wymarły ulice. Poszliśmy na kwarantannę. Wiele zakładów i instytucji zawiesiło działalność. Zaczęliśmy zasłaniać twarz maseczkami. Ale też w ograniczonym zakresie uciekaliśmy od codzienności w lepszy
świat. Przypomnijmy sobie ten czas utrwalony na zdjęciach.

www.legnica.eu
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SOLIDARNOŚĆ

w dobie pandemii

>>Pomagaliśmy naszemu szpitalowi i innym placówkom. Płynęły
tam fartuchy, maski, przyłbice, ubrania, żywność. Wolontariusze
robili mieszkańcom zakupy. Dla potrzebujących gotowali zupę.
Inni szyli maseczki, które rozdawali legniczanom strażnicy miejscy. Było wiele innych płynących z serca gestów. To pozwalało
nam lepiej znieść ten trudny okres.

/MiastoLegnica
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ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH I SZKOŁA
PODSTAWOWA NR 19 W NOWEJ SZACIE
>>Zakończyła się termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Integracyjnych przy ul. Wierzyńskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 19.
akres zadania w ZSI obejmował m.in.
termomodernizację budynków szkoły o powierzchni użytkowej ponad 7
tys. m2 i kubaturze ok. 23 tys. m3, wyburzenie
attyk i łuków pomiędzy budynkami, naprawę
spękanych ścian, wykonanie dylatacji, dodatkowej izolacji na stropach, przygotowanie
ścian, ościeżnic i ich docieplenie oraz modernizację systemu ogrzewania. Koszt inwestycji to
ok. 6 mln 358 tys. zł, z czego 3 mln 839 tys. zł
miasto zdobyło ze środków Unii Europejskiej.
W SP 19 wykonano m.in.: ocieplenie ścian bu-

Z

dynku, dachu, wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i modernizację ogrzewania. Wartość inwestycji to
około 2 mln 640 tys. zł.
Dzięki termomodernizacji w tych placówkach zmniejszą się zdecydowanie koszty
ogrzewania. Zwiększy się efektywność energetyczna, co przekłada się na ograniczenie
zużycia paliwa, a tym samym emisji gazów
cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza.
Budynki zyskały nowe, ciekawe walory estetyczne. Poprawił się komfort nauczania.

KOLEJNE KAMIENICE

na ul. Henryka Pobożnego
odrestaurowane
>>Kamienice nr 19, 20 i 21 przy ul. H. Pobożnego odzyskały dawną świetność. Na dwa miesiące przed terminem zakończyła
się ich rewitalizacja.
Inwestycja realizowana była w ramach projektu Odnowa zdegradowanych obszarów
miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych
budynków mieszkalnych. Zakres prac obejmował: remonty dachów, klatek schodowych, piwnic, wymianę instalacji, okien, drzwi zewnętrznych i oczywiście elewacji
wraz z ociepleniem ścian od strony podwórza. Koszt inwestycji to ok. 4 mln 500 tys.
zł. Niebawem rozpocznie się rewitalizacja trzech kolejnych kamienic komunalnych. Termin zakończenia tych robót planowany w 2022 r. Koszt wyniesie ok. 3,3 mln zł.
Przypomnijmy, że w poprzednich latach odrestaurowane zostały kamienice przy ul. Pobożnego 18A i B, 22 oraz 1, a przy ul. Bolesława Chrobrego - 8
i 9. Koszt tych inwestycji, finansowanych z budżetu miasta, wyniósł w sumie ok. 3 mln zł.
Wcześniej, w ramach składającego się z siedmiu zadań projektu unijnego „Odnowa
zdegradowanych obszarów miejskich”, odrestaurowano w rejonie ul. H. Pobożnego
i B. Chrobrego 22 kamienice.

Na osiedlu Piekary
mamy już nowe
ścieżki rowerowe
>>Zakończył się pierwszy etap budowy i modernizacji ścieżek rowerowych po obu stronach al. Piłsudskiego, od Ronda Niepodległości do
skrzyżowania z ul. Wierzyńskiego.
Koszt tej inwestycji to ok. 445 tys. zł. W jej ramach
istniejąca ścieżka z kostki betonowej od strony
marketu Carrefour została przebudowana. Na
pozostałym odcinku ułożono nawierzchnię asfaltową. Po przeciwnej stronie alei Piłsudskiego
zbudowana została również ścieżka asfaltowa.
W kolejnych etapach planowana jest budowa
i modernizacja ścieżek rowerowych na dalszym
odcinku al. Piłsudskiego, na ul. Sudeckiej oraz
Iwaszkiewicza do mostu na Wierzbiaku.

www.legnica.eu
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PRZEBUDOWA
UL. SZCZYTNICKIEJ

PRACE BARDZO ZAAWANSOWANE

>>W bardzo dobrym tempie przebudowywana jest ul. Szczytnicka. W znacznej części zbudowano już chodniki, ścieżki
rowerowe i wylano pierwszą
warstwę asfaltu na jezdni. Gotowy jest już zbiornik retencyjny. Obecnie roboty drogowe
koncentrują się na wyłączonym
z ruchu odcinku od skrzyżowania z ul. Piątnicką do wjazdu na
teren firmy LIS.
Przebudowa całej ul. Szczytnickiej obejmuje ponad dwukilometrowy odcinek jezdni.
Powstaną m.in.: chodniki, ścieżki rowerowe,
zatoki autobusowe oraz pętla wraz ze stanowiskiem do ważenia pojazdów oraz nowoczesne oświetlenie. Koszt tej inwestycji to
ok. 15 mln 735 tys. zł. Termin jej zakończenia
planowany jest w połowie 2021 r.
- Ulica Szczytnicka jest bardzo ważną arterią
w naszym mieście – mówi zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz. – Stanowi bowiem północny objazd miasta do ul. Bydgoskiej, która wcześniej została przebudowana
ze znacznym dofinansowaniem unijnym.
Podczas planowanych remontów innych ulic,
np. Pocztowej i Piastowskiej, właśnie m.in.
ul. Szczytnicką będą prowadziły objazdy.
O jej przebudowę zabiegali też mieszkańcy, a
teraz to realizujemy – dodaje pani prezydent.

/MiastoLegnica

REWITALIZACJA
FONTANN W PARKU

ROSNĄ JAK NA DROŻDŻACH
>>W części francuskiej parku
Miejskiego trwa rewitalizacja
fontann. Prace są bardzo zaawansowane.
Przywracanie dawnego blasku fontannom
rozpoczęło się w październiku minionego
roku. Na początek usunięto stare instalacje,
rozebrano opaskę wodną wokół fontann,
otaczający je murek, zdjęty został humus.
Zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków usunięto krzewy i drzewa,
które kolidowały z pierwotnymi założeniami
ogrodu francuskiego.
Obecnie roboty koncentrują się głównie na
budowie dwóch komór technologicznych,
w których zainstalowane będą urządzenia
sterujące fontannami oraz układaniu rur.
Przypomnijmy, że prace wykonuje firma
Pro-Infra, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, z ceną nieco ponad 13 mln zł,
i wygrała przetarg na tę inwestycję.
Jest to pierwszy etap rewitalizacji parku Miejskiego, obejmujący Ogród Francuski. Przebudowane będą też alejki spacerowe, posadzone nowe rośliny, powstanie wiele elementów
małej architektury. W części francuskiej parku
przywrócony zostanie klimat lat 20. minionego wieku. Powróci czar i nastrój tamtego czasu. Wkroczy także nowoczesność. Będziemy
mogli bowiem podziwiać bajeczne pokazy
wodno świetlne, które na długo zapadną
w pamięć.

BUDOWA ULICY
GUMIŃSKIEGO
POWSTAJE KANALIZACJA
DESZCZOWA
>>Na budowie kolejnego odcinka
ulicy Gumińskiego przed wykonawcą jedno z najtrudniejszych
zadań, czyli wykonanie komory
połączeniowej. Jest to operacja skomplikowana, bo robotnicy muszą wpiąć do kolektora
o średnicy 1,6 metra rurę
o średnicy 1 metra. Prace związane z odprowadzaniem wód
gruntowych
odbywają
się
w głębokich wykopach.
Trwają zaawansowane roboty przy budowie kolejnego odcinka ul. Gumińskiego - od
skrzyżowania z ul. Myśliwca do Karlińskiego.
Obecnie kontynuowane są prace, związane z odprowadzaniem wód deszczowych
i roboty konstrukcyjne drogi. Zamontowano
już oświetlenie. Zbudowano też część chodników, ścieżek rowerowych, krawężników
i jezdni. Mieszkańcy mają zapewniony dojazd
do domów.
Zakres zadania obejmuje budowę drogi
o długości ok. pół kilometra wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżką rowerową,
chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem, oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.
Przypomnijmy, że przetarg na budowę
ul. Gumińskiego wygrała legnicka firma Budromos, która zaoferowała najkorzystniejszą
dla miasta cenę – ok. 4 mln 780 tys. zł.
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Nieruchomości atutem
w rozwoju Legnicy
>>Ogólna powierzchnia geodezyjna wszystkich gruntów w granicach
Legnicy wynosi 5.629 ha, czyli ponad 560 m2 na jednego mieszkańca. To bardzo dobry wynik pośród innych miast.

ydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Legnicy
opracował roczny raport o zasobach nieruchomości gminy dotyczący
roku 2019. Prezentujemy pierwszą część.

W

Wielkość zasobów gruntowych
i ich planowe zagospodarowanie
decydują o potencjale rozwojowym, określającym możliwości
inwestycyjne w budownictwie
mieszkaniowym, przemysłowym,
usługowym, komunikacyjnym czy
rekreacyjnym – mówi prezydent
Tadeusz Krzakowski. – Nasze
zasoby nieruchomości wykorzystujemy na unowocześnianie
miasta i poprawę jakości życia
mieszkańców.
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nieruchomościami Skarbu Państwa, a także
z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego,
7. przygotowywanie opracowań geodezyjno–prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów
nieruchomości, a także wyposażenie ich
w niezbędne urządzenia infrastruktury
technicznej,
8.
wydzierżawianie,
wynajmowanie
i użyczanie nieruchomości wchodzących
w skład zasobu. Gospodarowanie nieru-

wierzchni 0,8264 ha przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
i o przeznaczeniu mieszkalno–usługowym.
- 5 działek niezabudowanych przeznaczono pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne o łącznej powierzchni 0,5109 ha.
- 2 działki niezabudowane przeznaczono
na cele inwestycyjne o łącznej powierzchni
25,3362 ha.
- 1 działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni 0,0866 ha.
- 11 działek o łącznej powierzchni 0,3601 ha

chomościami wchodzącymi w skład zasobu obejmuje obrót nimi, w tym m.in. zbywanie i nabywanie oraz wydzierżawianie,
wynajmowanie i użyczanie.

przeznaczonych na poprawę warunków zagospodarowania.
- 6 działek zabudowanych boksami garażowymi o łącznej powierzchni 0,0161 ha.

Jak legnicki samorząd w 2019 roku
wykorzystywał zasoby nieruchomości na potrzeby rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usługowego?

2. Nabywanie gruntów do zasobu:
Nasza gmina m.in. nabyła w drodze umowy
darowizny prawo własności do dwóch działek. Poprzez umowę sprzedaży, korzystając
z prawa pierwokupu, stała się właścicielem
kolejnej działki, dokonała także zamiany
działek garażowych. Otrzymała również
nieodpłatnie szereg nieruchomości rol-

Jakie dobra ziemskie należą do gminnego zasobu nieruchomości?
To te, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości
będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.
Gospodarowanie
gminnym
zasobem nieruchomości musi być zgodne
z ustawą i opiera się dyrektywach prawnych takich, jak:
1. ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem,
2. zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
3. sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
4. zabezpieczenie nieruchomości przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5.wykonywanie czynności związanych
z naliczeniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu oraz prowadzenie
windykacji tych należności,
6. współpraca z innymi organami, które na
mocy odrębnych przepisów gospodarują

1. Zbywanie prawa własności lub prawa
użytkowania wieczystego:
- 3 działki niezabudowane o łącznej po-

www.legnica.eu
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nych Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod
drogi publiczne. Na podstawie postanowień
sądu, w drodze spadku, miasto uzyskało kilka lokali mieszkalnych.
Z mocy prawa gmina stała się właścicielem
działek przeznaczonych pod drogi publiczne, zgodnie z ustaleniami w obowiązujących
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Miasto zyskało 45 działek
o powierzchni 1,3 ha. Nieodpłatnie własnością miasta, na mocy decyzji wojewody dolnośląskiego, stały się kolejne cztery działki.
W trwały zarząd Zarządu Dróg Miejskich na
czas nieokreślony trafiło 76 działek o łącznej
powierzchni 3,5 ha.

SPRZEDAŻ LOKALI:
W 2019 roku, w ramach sprzedaży,
Legnica zbyła na preferencyjnych
warunkach najemcom lokali komunalnych 118 obiektów, w tym:
•
•

117 lokali mieszkalnych,
1 lokal użytkowy na rzecz
jego najemcy, natomiast
w drodze przetargu:
- 48 wolnych lokali mieszkalnych,
- 10 wolnych lokali użytkowych,
- 1 wolny dom jednorodzinny
w zabudowie bliźniaczej.

/MiastoLegnica

Administracja:

DZIERŻAWY:
Gmina wydzierżawiła, na zasadzie rocznej lub wieloletniej
umowy, działki z gminnego
zasobu
nieruchomości:
- na cele rolne w sezonie
2019/2020 grunty o łącznej pow.
195,4727 ha;
- w roku 2019 na poprawę
warunków zagospodarowania
posiadanej już nieruchomości jako teren zieleni przydomowej
- o łącznej pow. 10,4970 ha;
- w roku 2019 wydzierżawiono grunty zagospodarowane
obiektami użytkowymi o
łącznej pow. 25,1524 ha, na co
składały się:
•
6,7870 ha terenów pod
parkingami, stadionami,
pawilonami i kioskami,
nośnikami reklamowymi,
stacją paliw,
w tym umowy wieloletnie,
czyli:
•
grunty zabudowane obiektami Cmentarza komunalnego na terenie gmin
Krotoszyce i Miłkowice z
drogą dojazdową o łącznej
powierzchni 12,6908 ha;
•
grunt przeznaczony pod
grzebowisko dla zwierząt o
pow. 0,4908 ha;
•
grunt na rzecz firmy SCS
Sp.
z o.o. o pow. 1,4094 ha oraz
•
18,3654 ha gruntów jako
zaplecza budów oraz pod
imprezy okolicznościowe.

Strefie Aktywności Gospodarczej sp. z o.o.
w administrację oddano 37 działek o łącznej
powierzchni 124,5 ha, znajdujących się na
terenie byłego lotniska, który zagospodarowywany jest na cele inwestycyjne, głównie
produkcyjne i usługowe, jako park przemysłowy.

Legnicki Budżet Obywatelski 2019
Legnicki Budżet Obywatelski to trwały już
element polityki budżetowo-inwestycyjnej,
w którym mieszkańcy decydują w głosowaniu o sposobie zagospodarowania na cele
społeczne, rekreacyjne i infrastrukturalne
terenów, będących własnością gminy. W roku
2019 zrealizowano 10 nowych projektów.
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Gospodarka gminnymi
nieruchomościami
atutem rozwoju Legnicy
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>>Racjonalne gospodarowanie zasobami nieruchomościami naszej
gminy odbywa się w sposób zaplanowany. Obecnie jego podstawą jest przygotowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta na lata 2019-2021 dokument w formie prognozy.
Prezentujemy go w tej części raportu.

Dotyczy on celów i sposobów wykorzystania 5.629 ha, stanowiących łączną powierzchnię gruntów na terenie całego miasta, w tym również prywatnych, spółdzielczych i innych. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje prezydent Legnicy.

odstawą prawną skutecznej gospodarki
nieruchomościami,
będącymi własnością gminy, są
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania. Tylko w 2019
roku miasto przyjęło aż 11 nowych planów
zagospodarowania swej przestrzeni.
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podstawę gospodarowania nieruchomościami, będącymi

P

,,Gospodarowanie nieruchomościami
jest zorganizowanym procesem: podejmowania czynności, służących osiągnięciu możliwie najlepszego pożytku
z nieruchomości, realizacji przyjętych
planów i programów, optymalnego
zarządzania ograniczonymi zasobami nieruchomości, wykonywania
zadań służących bieżącym potrzebom, w tym łagodzeniu konfliktów
przestrzennych, racjonalnemu inwestowaniu w nieruchomości, stosowaniu odpowiednich narzędzi oceny
i nadzorowania działań oraz podejmowania innych, zabiegów dotyczących
nieruchomości, których celem jest
realizacja i wykonanie zadań, wynikających z racjonalnych przesłanek”
– jak dowodzi R. Wiśniewski w opracowaniu Gospodarowanie gminnymi
zasobami nieruchomości, (Wyd. Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego
w Olsztynie).

własnością gminy, stanowią decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Plan związany z gminnym zasobem nieruchomości sporządzany jest na okres trzech lat
i wskazuje jedynie główne kierunki działań.
Może ulegać modyfikacjom, gdyż w stosunku do każdej z nieruchomości stanowiącej

Ogólna powierzchnia gruntów należąca wyłącznie do zasobu gminnego dzieli się na kilka kategorii,
związanych z planowanym ich
przeznaczeniem i funkcją. Dotyczy
to planu na lata 2019-2021.
własność gminy Legnicy, sposób i forma jej
zagospodarowania zgodnie z ustawą będzie
określana indywidualnie.

1. Grunty rolne o ogólnej powierzchni 548 ha:

- grunty orne o ogólnej powierzchni 341 ha,
- sady o ogólnej powierzchni 2 ha,
- łąki trwałe o ogólnej powierzchni 118 ha,
- pastwiska trwałe o ogólnej powierzchni
53 ha,
- grunty rolne zabudowane o ogólnej powierzchni 4 ha,
- rowy o ogólnej powierzchni 18 ha,
- nieużytki o ogólnej powierzchni 12 ha.

2. Grunty leśne oraz zadrzewione
i zakrzewione o ogólnej powierzchni 61 ha:
- lasy o ogólnej powierzchni 42 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione
o ogólnej powierzchni 19 ha.

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane o ogólnej powierzchni
1051 ha:
- tereny mieszkaniowe o ogólnej powierzchni 51 ha,
- tereny przemysłowe o ogólnej powierzchni 30 ha,
- inne tereny zabudowane o ogólnej powierzchni 213 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane
lub w trakcie zabudowy o powierzchni
112 ha,
- tereny rekreacyjne i wypoczynkowe
o ogólnej powierzchni 156 ha,
- tereny komunikacyjne, w tym:
•
drogi o ogólnej powierzchni 471 ha
(długość dróg na terenie Legnicy to
aż 270 km);
•
tereny kolejowe o ogólnej powierzchni 1 ha;
•
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii kolejowych
o ogólnej powierzchni 16 ha;
•
inne tereny komunikacyjne 1 ha.

4. Grunty pod wodami o ogólnej
powierzchni 22 ha:

- powierzchniowymi płynącymi o ogólnej
powierzchni 12 ha,
- powierzchniowymi stojącymi o ogólnej
powierzchni 10 ha.

Warto tu wspomnieć, że przez
Legnicę przepływa aż 9 większych
i mniejszych rzek.
Oto one: Kaczawa, Czarna Woda,
Wierzbiak, Kopanina, Pawłówka,
Lubiatówka, Żurawek, Kanał
Rzeszotarski i Młynówka.

5. Użytki ekologiczne o ogólnej powierzchni 12 ha.
6. Tereny różne o ogólnej powierzchni 40 ha.

www.legnica.eu
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Grunty pozostające w użytkowaniu
wieczystym gminy

Legnica jest użytkownikiem wieczystym
25 działek położonych na terenie miasta
o całkowitej powierzchni 5,8 ha.

Grunty Legnicy poza granicami
administracyjnymi miasta

Legnica jest właścicielem gruntów
położonych poza granicami administracyjnymi miasta o łącznej powierzchni 62,8910 ha, w tym :
•
35,0914 ha w obrębach Białki
i Jaszkowa na terenie gminy
Krotoszyce;
•
27,7996 ha w obrębie Lipce
na terenie gminy Miłkowice.
Są to tereny, na których powstał i będzie się rozbudowywał nowy legnicki cmentarz
komunalny.

Miasto jest użytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
o łącznej powierzchni 0,0518 ha, położonych
w obrębie Białka, gmina Krotoszyce.
Ponadto Legnica posiada:
- spółdzielcze własnościowe prawo do garażu nr 12 położonego przy ul. Młodzieżowej
w Ostrowie Wielkopolskim;
- udział w nieruchomościach, które nabyło w wyniku postępowań spadkowych
w Kutnie (udział równy 3/16 części nieruchomości zabudowanej położonej przy
ulicy Pułaskiego 18) oraz kolejny udział
w działce równy 0,0005766369 nieruchomości zabudowanej, położonej w Mławie
przy ulicy Wójtostwo 7-9.

/MiastoLegnica
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Nieruchomości atutem
rozwojowym Legnicy
>>W roku 2018 do miejskiej kasy wpłynęło, dzięki racjonalnemu gospodarowaniu zasobami komunalnymi, prawie 24 mln 500 tys. zł. Rok
2019 przyniósł wpływy ok. 38 mln 800 tys. zł. Zgodnie z prognozą,
jeśli tylko rynek nieruchomości wyjdzie z opresji spowodowanej epidemią, rok 2020 może przysporzyć budżetowi blisko 49 mln zł.

ospodarowanie zasobami nieruchomości gminnych jest zorganizowanym i zaplanowanym procesem
podejmowania działań, zmierzających do
osiągnięcia możliwie najlepszego pożytku
z nieruchomości, poprzez realizację przyjętych wcześniej planów i programów. Zasobem gospodaruje prezydent Legnicy.
Od szeregu lat w naszym mieście zwiększa się poziom dochodów budżetowych,
związanych ze sprzedażą części składników
majątkowych gminnych nieruchomości.
Na dochody składają się m.in. wpływy ze
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
działek zabudowanych i niezabudowanych,
z opłat za oddanie gruntów w użytkowanie
wieczyste, zwroty bonifikaty, bezumownego korzystania z gruntu, najmu i dzierżawy,
z tytułu użytkowania wieczystego czy opłat
związanych z trwałym zarządem, użytkowaniem i służebnością.

G

Prognoza dotycząca udostępniania
nieruchomości z zasobu
Udostępnianie nieruchomości następować będzie poprzez sprzedaż, darowiznę,
zamianę, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd,
dzierżawę, najem oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Nabywanie nieruchomości na rzecz naszej
gminy następować będzie w drodze darowizny, zamiany, kupna, komunalizacji, „powiatyzacji” lub w innych formach przewidzianych prawem.
Prognozuje się, że wydzierżawiane będą
nieruchomości dotychczas dzierżawione
oraz te, na które będą wpływać wnioski
o wydzierżawienie. Przewiduje się również możliwość sprzedaży nieruchomości
wydzierżawianych. Decyzje w sprawach
sprzedaży nieruchomości wydzierżawianych podejmowane będą indywidualnie, po
szczegółowej analizie.
Ponadto prowadzone będzie regulowanie
stanów prawnych nieruchomości, należących do gminy, oraz prace geodezyjne (po-
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działy i łączenia działek, wznowienia granic
oraz rozgraniczenia).

Rocznie planowana jest sprzedaż do
200 lokali mieszkalnych w budynkach
komunalnych oraz 5 lokali użytkowych.
Oto zestawienie pozostałych nieruchomości planowanych do zbycia
przez nasze miasto do 2021 roku.
1. Działki niezabudowane pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i o przeznaczeniu mieszkalno–usługowym 52 działki.
2. Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 29 działek
niezabudowanych.
3. Zbycie 10 nieruchomości niezabudowanych pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną
i zabudowę usługową.
4. Zbycie 21 działek niezabudowanych na cele inwestycyjne.
5. Zbycie 5 nieruchomości przeznaczonych pod produkcję
i usługi.
6. Zbycie 4 nieruchomości zabudowanych.
7. Zbycie 8 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych
pod zabudowę garażową.
8. Zbycie 4 nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi.
9. Zbycie 14 nieruchomości na
poprawę warunków zagospodarowania.
10. Zbycie 2 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych
pod urządzenia infrastruktury.
11. 1 nieruchomość zabudowana
stacją transformatorową na
rzecz Tauron Dystrybucja S.A.
12. 12. Zbycie 2 działek niezbędnych do obsługi budynków.

W roku 2020 i latach następnych
planuje się dzierżawę działek
z zasobu nieruchomości na:
•
cele rolne – 210 działek,
•
poprawę warunków zagospodarowania – 72 działki,
•
cele nierolnicze (grunty zabudowane pawilonami, kioskami, na których znajdują się
tablice reklamowe,
są urządzone parkingi itp.)
- 79 działek,
•
przeznaczone pod budowę
farmy fotowoltaicznej
- 3 działki.

www.legnica.eu
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NOWI INWESTORZY
na byłym lotnisku
irma Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o. o., działająca od wielu
lat w Legnickiej Strefie Ekonomicznej, nabyła od miasta 25 maja br. nieruchomość gruntową, położoną przy ul. Roberta
Schumana na dawnym terenie lotniska,
o powierzchni 17,1413 ha. Inwestor kupił
działkę za cenę 21 mln 119 tys. 100 zł brutto.
Firma Viessmann planuje zbudować tam
kolejny w Legnicy zakład produkcyjny.

F

/MiastoLegnica

Nieruchomość, ze względu na dużą powierzchnię, stwarza dogodne warunki do
zabudowy.
Teren byłego lotniska stopniowo przekształca się w legnicki park przemysłowy.
Jego walory i doskonałą lokalizację docenia coraz więcej firm i przedsiębiorców.
W sierpniu 2019 roku warszawska firma
PDC Industrial Center 109 nabyła za kwotę 18 mln 650 tys. 490 zł brutto działkę

o powierzchni ponad 16 ha. We wrześniu 2019 roku przedsiębiorca ze Świebodzic kupił tu 8,5-haktarowy teren za
8 mln 696 tys. 100 zł brutto. W lutym roku
2020 firma z Krakowa wydzierżawiła na
29 lat 12-hektarowy teren, by zbudować
w ciągu 24 miesięcy farmę fotowoltaiczną
z miesięczna opłatą czynszową w wysokości 18 tys. 696 zł brutto.
Przygotowywane są kolejne przetargi.

MIASTO
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Ach, co to był za ślub
w czasach zarazy

>>Od 15 marca do 20 maja w legnickim Urzędzie Stanu Cywilnego 25 par zawarło związek małżeński. Niektóre
śluby były niepowtarzalne.
Podczas udzielania jednego ze ślubów ujrzałem w oknie, jak ktoś w
starej wojskowej masce gazowej na
głowie patrzy się na mnie – śmieje się Albert
Kozakowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Legnicy. – Potem drugą taką samą
głowę i za chwilę całe okno było jak jakiś
obraz z surrealistycznego balu maskowego.
Pan kierownik na ten widok zaśmiał się, a
wraz z nim wybuchnęła śmiechem cała sala
ślubów dostojnego USC. Incydent ten wydarzył się podczas ceremonii, w której wierność małżeńską przysięgali sobie dozgonnie
harcerka z harcerzem. Jako że przez paskudnego wirusa goście nie mogli wejść na salę
ślubów, to stali na zewnątrz, na ul. Chojnowskiej, pod oknem właśnie sali ślubów, na
wprost kierownika. I rozbawili wszystkich
swoją krótką scenką rodzajową z maskami
gazowymi w roli głównej. Można z humorem w czasach zarazy? Można!
Już na poważnie Albert Kozakowski mówi
ze smutkiem: - Pusta sala ślubów wygląda
przygnębiająco.
Teraz podczas ceremonii ślubnej może być
już na sali w sumie 14 gości. I to znacznie lepiej wygląda, niż pięć osób, czyli para młoda, świadkowie i jeden dodatkowy gość, a
tak było jeszcze niedawno. Sala nie jest już
taka pusta. Ale obecnie wszyscy muszą zasłonić twarze maseczkami. Takie czasy.
- Oczywiście, pozwalamy zdjąć na chwilę
te maski, by państwo młodzi i goście mogli
sobie zrobić zdjęcie po udzieleniu ślubu –
mówi pan kierownik. – A swoją drogą, do
obowiązku zasłaniania twarzy pary młode
podchodzą z humorem. Jedna z par miała
elegancko wyhaftowane na maskach napisy
„Młoda”, „Młody”, a świadkowie - „Świadkowa”, „Świadek”. Inne z kolei ze śmiechem pozowały w maseczkach do pocałunków.

P

Marta i Tomasz Rowińscy
(na zdjęciu) powiedzieli
sakramentalne „tak”
w sobotę 16 maja.
- Maski nas nie krępowały.
Było nawet z tego powodu
dosyć zabawnie. Bo gdy człowiek zasłoni sobie
twarz, jest w tym dużo tajemniczości - uśmiechają się
państwo młodzi.

Statystyka ślubów
w czasie zarazy
1.

Małżeństwa zawarte w
USC Legnicy od 14 marca
do 20 maja 2020 r.
(łącznie 25) w tym:
• małżeństwa konkordatowe – 4
• małżeństwa zawierane
w USC – 21
2. Rezygnacja z ustalonych
terminów (łącznie 34),
w tym:
• przeniesione na inne terminy w 2020 r. - 11
• przeniesione na 2021 r. - 4
• rezygnacja z terminem do
ustalenia - 19
3. Całkowita rezygnacja
z zawarcia małżeństwa
w USC Legnica - 7
4. Rezygnacja ze ślubu cywilnego i zdecydowanie się
na ślub konkordatowy - 1
5. Rezygnacja ze ślubu
w plenerze i przeniesienie
do USC – 2 (Pałac w Warmątowicach Sienkiewiczowskich i Hotel Millenium).

www.legnica.eu
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KULTURA, KULTURAMA
I WYCIECZKI W SIECI!
> Z powodu pandemii, kultura musiała przenieść się tymczasowo
do internetu. Ale to wcale nie oznacza nudy! Najlepszym przykładem
są działania Legnickiego Centrum Kultury.
Koncerty online, wywiady, wspomnienia,
wirtualne zabawy dla rodzin, różne ciekawostki i sposoby na ciekawe spędzanie
czasu w domach oraz wycieczki - to wszystko znajdziecie w sieci, dzięki działaniom Legnickiego Centrum Kultury.
LCK mądrze wyszło naprzeciw ograniczeniom: skoro nie może organizować wydarzeń kulturalnych na żywo, zapewniło je
w internecie. I to w takiej ilości, i tak ciekawych, że trudno byłoby ich doświadczyć
nawet na żywo! Jest dużo, fajnie, różnorodnie. Tylko korzystać!
Przede wszystkim – Legnickie Centrum
Kultury prowadzi na Facebooku aż kilkanaście fanpage`y. To strony związane m.in. ze
światowej klasy konkursem dla twórców
satyry, czyli Satyrykonem, z ogólnopolskim, jednym z najważniejszych w kraju
festiwali muzyki chóralnej Legnica Cantat, z jednymi z najbardziej z liczących się
w Polsce warsztatów animacji czyli Legnicką Akademią Filmową, czy z robiącym w
kraju brawurową karierę Centrum Seniora,

z sięgającą po coraz ważniejsze laury
Legnicką Dziecięco – Młodzieżową Orkiestrą Dętą czy z nowym, ale już bardzo popularnym fanpage`m Folklor w LCK, gdzie
znajdziecie ważne i ciekawe wydarzenia
związane z dolnośląskim folklorem: prezentacje ciekawych zespołów, ludzi, zdarzeń.
Legnickie Centrum Kultury zaprasza także
na Kulturamę – czyli cykliczny program telewizyjny, dostępny na głównym fanpage`u
LCK, gdzie prezentujemy ciekawe wydarzenia kulturalne z lekkim przymrużeniem
oka. Dzięki Kulturamie nie tylko dowiecie
się tego, co słychać w legnickiej kulturze,
ale też m.in. poznacie od kuchni kulisy organizacji ważnych dla miasta imprez czy
tajniki muzycznych instrumentów, dzięki
którym możemy zapewniać Wam atrakcje
podczas naszych wydarzeń.
Legnickie Centrum Kultury skupia się
w tych niełatwych czasach nie tylko na lokalnej kulturze. Mamy bowiem świadomość, że bodaj każdemu z nas brakuje
weekendowych wyjazdów, wycieczek i

atrakcji. Dlatego na stronie internetowej
lck.art.pl zapraszamy Was nie tylko na koncerty i wydarzenia kulturalne z całego kraju
i świata, które możecie obejrzeć online
– ale zapraszamy Was także na wirtualne
wycieczki, dzięki którym zwiedzicie w sieci
wiele ciekawych miejsc w kraju i za granicą! Dzięki temu, gdy życie wróci do normy,
będziecie już wiedzieli dokąd się udać na
wakacyjny wypad.
Bądźcie z nami! LCK zaprasza

> Rysowanie / malowanie / pisanie / obrazowanie. Tak malarstwo
z ducha rysunku, technikę, ale i energię artystyczną Henryka
Cześnika definiuje znany krytyk sztuki, Bogusław Deptuła.
Wystawa malarstwa Henryka Cześnika „Niebezpieczne zabawy” to zbiór prac
z ostatnich 15 lat przygotowany przez Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, we
współpracy z Agencją Zegart Jerzego Zegarlińskiego.
Henryk Cześnik pochodzi z Sopotu, a od 2003 roku jest profesorem Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie prowadzi malarską pracownię dyplomującą
na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
W sztuce Henryka Cześnika najwięcej jest wspomnień, obecne są cytaty z rzeczywistości, opowieści o rzeczach podpatrzonych na ulicy, które przeplatają się z odniesieniami do historii malarstwa, do historii sztuki. Obecna w jego
malarstwie wielowymiarowość sprawia, że opowiadane historie stanowią żywą
narrację, którą na nowo odkrywać będziemy podczas wystawy prezentowanej
w Galerii.
Wystawa prac Henryka Cześnika „Niebezpieczne zabawy”
będzie prezentowana w Galerii Sztuki od 26 czerwca do 16 sierpnia.

/MiastoLegnica
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MIMO KORONY - SATYRYKON MAMY!
Kilkaset satyrycznych dzieł czeka na widzów
> Tegoroczny Satyrykon miał być głośny i radosny. Zatrzymała go pandemia, ale nie do końca się poddał
- w czerwcu będziemy mogli stanąć „twarzą w twarz” z dziełami najwybitniejszych twórców gatunku.

egnicki Satyrykon nie zwiódł.
Impreza, która przetrwała stan
wojenny a nawet zmianę ustroju dała radę i zarazie. Na legnicką
publiczność czekają kapitalne dzieła najwybitniejszych twórców satyry z całego
świata. Poza główną wystawą konkursową,
w przeddzień ogólnonarodowej kwarantanny proroczo zatytułowanej „Samotnośc”
organizatorzy proponują świetne wystawy
autorskie i tematyczne.
Jest na co popatrzeć!

REFLEKSYJNYCH rysunków, których tematem wiodącym jest religia, śmierć, wolność
czy dyktatura. Porusza w nich zagadnienia
natury filozoficznej i politycznej.

L

> MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
SATYRYKON - LEGNICA 2020
Termin: 6 czerwca - 30 sierpnia
Miejsce: Muzeum Miedzi, ul. Św. Jana
Bilety / wstęp wolny
Wystawa pokonkursowa, której tematem
wiodącym jest „SAMOTNOŚĆ”. Druga kategoria konkursu to ŻART i SATYRA. Otwarta
formuła konkursu pozwala wziąć udział
w konkursie wszystkim adeptom sztuki,
młodym artystom, studentom szkół artystycznych i seniorom oraz profesjonalistom
i amatorom. Sednem legnickiego Satyrykonu jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań polskiej i obcej satyry w sztukach
plastycznych. Grand Prix Satyrykonu 2020
zdobyła rzeźba Norberta Sarneckiego,
przedstawiająca żyrafę na łyżwach - symbol anomalii klimatycznych.

> „WIWAT AKADEMIA „
300 lat Akademii Rycerskiej
Termin: 9 - 30 czerwca
Miejsce: Rynek
Wstęp wolny
Wystawa nietuzinkowo, w krzywym zwierciadle, z satyrycznym przymrużeniem oka
prezentuje historię i współczesność budowli, która od ponad 300 lat dumnie wznosi się
w sercu miasta.

> JOANNA LORENC
i ADAM TREPCZYŃSKI
- najlepsze debiuty Satyrykonu 2020
Termin: 6 czerwca - 29 sierpnia
Miejsce: Galeria Satyrykon, Rynek
Wstęp wolny
Debiuty to nagrody dodatkowe dla laureatów SATYRYKONU. W tym roku przyznano
dwie nagrody. Dla autora najlepszego debiutu i autora studenckiego debiutu.
Joanna Lorenc jest studentką Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Swoje prace
prezentowała m.in. na Międzynarodowym
Biennale Rytownictwa w Sarcelles (Francja,
2019). Jest też laureatką nagrody Fundacji
Satyrykon im. Andrzeja Tomiałojcia (Satyrykonu 2020).
Adam Trepczyńki swobodnie porusza się
w świece satyry od 2003 roku. Publikuje rysunki w czasopismach (m.in. Titanic i Stern),
wystawia swoje prace w galeriach (Caricatura w Kassel, Cartoonfabrik w Berlinie, Galeria Szyperska w Poznaniu). Jest zdobywcą
nagród m.in. Dyrektora Muzeum Karykatury w Warszawie (Satyrykon 2020) oraz Niemieckiej Nagrody Karykatury (2005, 2008).

> TOMASZ BRODA
„Bookface - księga twarzy
pisarzy”
Termin: 12 czerwca - 31 sierpnia
Miejsce: Teatr Modrzejewskiej,
Wstęp wolny
„BOOKFACE czyli księga twarzy pisarzy”
próbuje sprostać wyzwaniu: pisarska
klasyka kontra internetowo-popkulturowa sieczka. Karykaturalna forma
i żartobliwa narracja są ambalażem
dla krótkiego, subiektywnego streszczenia wiedzy o światowej literaturze.
Na wystawie znajdziemy portrety literackich znakomitości pokazanych
z ich słabościami i fobiami. Będą to wizerunki m.in. Dantego Alighieri, Franza Kafki, Hansa Christiana Andersena,
Gertrudy Stein, Tomasza Manna.

> ALI MIRAEE
„SZTUKA UŚMIECHU I REFLEKSJI”
Termin: 12 czerwca - 25 lipca
Miejsce: Galeria RING, Rynek
Wstęp wolny
Ali Miraee, irański rysownik i ilustrator, laureat nagrody Grad Prix Satyrykonu 2019.
Artysta o określonym, wyrazistym stylu.
Wystawa prezentuje kolekcję wybranych
prac z jego aktywności artystycznej. To
zbiór czysto humorystycznych ale też

www.legnica.eu
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DAWNA LEGNICA - OBRAZY MIASTA
z kolekcji Muzeum Miedzi
> Od momentu założenia Muzeum Miedzi gromadzi dawne i współczesne widoki miasta. Obecnie zbiór liczy
około 200 prac graficznych i malarskich, powstałych w okresie od XVI do XXI wieku.
o jedyne w swoim rodzaju uczucie,
gdy człowiek zbliża się do miejsca,
z którym związanych jest tyle wielkich wydarzeń. Przed oczami stanęli nam
Tatarzy, którzy zapisali się w pamięci rokiem
1241, (..) przywołane zostały obrazy wojny
siedmioletniej, a Kaczawa mruczała swą
pieśń, która z pokolenia na pokolenie jeszcze długo będzie wybrzmiewać. Takie słowa
o widoku miasta, które ujrzał po raz pierwszy zapisał oczarowny jego krajobrazem
gdański nauczyciel Friedrich Wilhelm Carl
Wisselinck w dzienniku podróży z 1825
roku.
Panoramy Legnicy gromadzone od dziesięcioleci w legnickim Muzeum Miedzi to
niezwykły zapis historii miasta i wielka
opowieść o skomplikowanych losach jego
zabytków. Na prezentowanej w salach Akademii Rycerskiej wystawie po raz pierwszy
zobaczyć można najcenniejsze eksponaty z
bezcennej kolekcji widoków miasta sprzed
1945. Ekspozycja przedstawia ikonografię Legnicy od końca XVI wieku do II wojny światowej i jest dopełnieniem pokazu
„Legnica. Obraz miasta w sztuce współczesnej” z 2012, gdzie przedstawiono prace
powstałe po 1945 roku.
Wystawa składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera uporządkowany chronolo-

T

> Legnica. Panorama miasta od północy, zabawy na zamarzniętym trzęsawisku, 1866/1887. Staloryt
i akwaforta na stali autorstwa Georga Pommera (1815-1873), według rysunku Theodora Blätterbauera
(1823-1906). Ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.

gicznie zespół panoramicznych wedut
Legnicy, druga widoki najważniejszych
budowli miasta, zamek, ratusz, kościoły.
Prezentację otwiera najstarsza w zbiorach
weduta, ukazująca Legnicę jako stolicę księstwa. Miedzioryt pochodzi z atlasu Georga
Brauna i Franza Ho> Ernst Wilhelm Knippel (1811-1900). Widok miasta ze Wzgórza Złotoryjskiego,
genberga wydanego
ok. 1875 r. Litografia barwna ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.
w Kolonii w 1618 roku.
Natomiast z 1625
roku pochodzi niecodzienny wizerunek
Legnicy opatrzony
manifestem - łacińską
sentencją z pochwałą
pracy i potępieniem
lenistwa, która wiele mówi o cnotach (i
wadach...) mieszczan
XVII-wiecznej, protestanckiej Legnicy.
Obrazy miasta często
nawiązywały również
do ważnych wydarzeń historycznych.
Słynny szwajcarski
sztycharz Matthäeus
Merian jest autorem
innego miedziorytu,
gdzie zarys budowli
miasta widnieje w tle
panoramy pola bitwy
stoczonej w czasie
wojny
trzydziestoletniej, 13 maja 1634

/MiastoLegnica

roku. To jeden z wielu widoków „bitewnych” które upamiętniały zarys miasta.
Pierwsze z nich wiążą się z przedstawieniami bitwy z Mongołami w 1241 roku
Panoramy miasta uwieczniały również inne,
katastrofalne wydarzenia w historii miasta. Najdramatyczniejsze z nich to widok
Legnicy podczas wielkiego pożaru w dniu
3 maja 1672 roku. Według współczesnych
kronik ogień zaprószony został na ul. Zamkowej, objął większą część ulicy Grodzkiej,
ulice Środkową, NMPanny, św. Piotra, część
Rynku. Silny wiatr przeniósł płomienie aż za
wały w okolicach ulicy Jaworzyńskiej.
Na szczególną uwagę zasługują trzy grafiki wykonane na podstawie rysunków Friedricha Bernharda Wernera uważanego za
jednego z najwybitniejszych europejskich
topografów doby nowożytnej.

Wystawa DAWNA LEGNICA
Obrazy miasta z kolekcji
Muzeum Miedzi
Miejsce: Muzeum Miedzi, sale
Akademii Rycerskiej
Wstęp: od środy do niedzieli,
w godz od 12.00 do 16.00
Bilety - 10, 6 zł, wstęp bezpłatny
w każdą sobotę oraz pierwszą
środę miesiąca.

Legnicki Informator Kulturalny
Szczegółowe rysunki śląskiego mistrza do
dzisiaj są bardzo ważnym źródłem wiedzy
dla historyków sztuki i konserwatorów zabytków.
Wiek dziewiętnasty reprezentują na wystawie grafiki działających na Śląsku twórców
współpracujących z czasopismami i wydawcami książek o tematyce historycznej.
Friedrich Gottlob Endler, Carl Friedrich
Stuckardt, Friedrich August Tittel, Carl
Würbs a także inni czasem anonimowi artyści utrwalali Legnicę swoich czasów.
Z artystycznego środowiska Kowar pochodził Ernst Wilhelm Knippel, autor barwnej
litografii ukazującej Legnicę od zachodu, ze
Wzgórza Złotoryjskiego, około 1875 roku.
Na pierwszym planie po prawej widocz-

LEGNICKIE SPACERY
HISTORYCZNE
powracają wirtualnie
> Zachęcone popularnością pierwszej edycji Legnickich Spacerów
Historycznych Muzeum Miedzi, postawowiło kontynuować spotkania
z historią i zabytkami miasta online.
Zainaugurowany w zeszłym roku cykl spacerów miejskich prowadzonych przez badaczy z Muzeum Miedzi zyskał liczne grono sympatyków. Dzięki dofinansowaniu
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu „Kultura w sieci” legnicccy muzealnicy w tym roku ponownie
wyruszą w miasto. Tym razem jednak spacery odbędą się wirtualnie. Dzięki nowej,
internetowej inicjatywie Muzeum zarówno
miłośnicy zabytków z Legnicy jak i również
publiczność z całego kraju obejrzą wspaniałe legnickie zabytki, poznają historię
oraz tajemnice miasta. Zaletą wirtualnych
spacerów jest to, że można się do nich dołączyć w każdym momencie i w każdym
miejscu. Wysokiej jakości zdjęcia oraz narracja prowadzona przez badaczy legnickiego Muzeum pozwolą nam odkryć na nowo
miasto, pokazać jego ukryte oblicze, przywrócić zapomniane historie.

> Panorama Legnicy, 1850 r. Staloryt kolorowany Carla Würbsa (1807-1876) według rysunku
Ludwiga Rohbocka (1820-1876).
Ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy.

ne kominy cegielni Siegeshöhe powstałej w 1865 roku. Litografia innego autora
Gustawa Franka, przedstawia miasto od
południowego zachodu wraz z zabudową
Przedmieścia Złotoryjskiego.
Ozdobą kolekcji są dzieła Theodora Blätterbauera najwybitniejszego legnickiego
malarza XIX wieku: miedzioryt z widokiem
Legnicy z mostu na Czarnej Wodzie oraz widok miasta od północy, na którym uwieczniono mieszkańców na ślizgawce ...czyli
zamarzniętym trzęsawisku w pobliżu Czarnej Wody. Na szczególną uwagę zasługują
dzieła tego twórcy przedstawiające kościoły Św. Piotra i Pawła i Mariacki przed neogotyckimi przebudowami.
Wiek dwudziesty reprezentuje akwaforta
z 1923 roku legnickiego artysty i nauczyciela Waltera Bayera ukazująca romantyczny
widok podlegnickich łąki z majaczącą na
horyzoncie sylwetką miasta oraz wykonany
w 1942 r., przez Ericha Feyerabenda portret
miasta widziany z dachu dzisiejszej kurii biskupiej, wówczas Auguste-Viktoria Schule.
Widoki miasta uzupełnia szereg grafik oraz
obrazów przedstawiających jego zabytki:
zamek, kościoły, Rynek, Stary Ratusz, Akademię Rycerską.

> CZERWIEC
Tajemnice Lasku
Złotoryjskiego

Dyrektor Muzeum Miedzi, Marcin
Makuch opowie o historii dawnego
Lasku Mieszczańskiego, ulokowanych
tu cegielniach, trzech zapomnianych
pomnikach oraz historii szpitala wojskowego i Wzgórza Zwycięstwa.
> CZERWIEC

Śladami znanych legniczan

Historyk, Marek Żak zabierze uczestników na wirtualny spacer po cmentarzu. Będzie to okazja do opowieści
o artystach, badaczach, duchownych i pedagogach, którym przyszło
żyć oraz pracować w powojennej
Legnicy.
> LIPIEC

Historia zamku legnickiego
i jego władców

Dr Tomasz Stolarczyk, archeolog
przedstawi niezwykłe dzieje zamkowego wzgórza oraz opowie o jego
władcach.

Są w Legnicy obiekty i przestrzenie niedostępne dla zwiedzających, miejsca, które
mijamy codziennie, nie znając ich niezwykłej historii. Dzięki wirtualnym legnickim
spacerom historycznym będziemy mogli
poznać ich sekrety.

WIRTUALNE
LEGNICKIE SPACERY
HISTORYCZNE
2020
> SIERPIEŃ
Znany i mniej znany.
Legnicki Tarninów

Urokliwa dzielnica zamieszkana
przez elity miasta: urzędników, przemysłowców, kupców oraz przedstawicieli wolnych zawodów do
dziś zachwyca. O skomplikowanej
niemiecko-radziecko-polskiej historii dzielnicy oraz jej mieszkańcach
opowie historyk Konrad Byś.

> SIERPIEŃ
Z kościoła dworskiego
do kościoła dworskiego

Historyk sztuki, Łucja Wojtasik-Seredyszyn opowie o historii dwóch
świątyń miasta: Kościoła Mariackiego
i św. Jana Chrzciciela, gotyckiej i barokowej, które służyły chwale i pamięci
najdłużej panującej linii Piastów.

www.legnica.eu
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Z Galerią Sztuki
> Ku radości wszystkich fanów piłka nożna
wraca do gry! Pierwsza liga rozpocznie się
2 czerwca od starcia ze Stalą Mielec.
Do końca lipca na Stadionie Orła Białego
zawodnicy Miedzi Legnica rozegrają szereg
spotkań. Póki co rozgrywki będą się odbywać bez udziału publiczności.

2.06

Miedź Legnica vs. Stal Mielec

5.06

Wigry Suwałki vs. Miedź Legnica

> Legnicka galeria zaprasza miłośników sztuki na
spotkania w sieci. Będzie można wirtualnie zajrzeć
do pracowni artystów, przeczytać ciekawostki ze
świata kultury i sztuki, obejrzeć niepublikowane
dotąd materiały archiwalne i katalogi. Otwarta
Pracowni Sztuki zaprasza na twórcze warsztaty
online dla dzieci i młodzieży.

13/14.06 Miedź vs. Podbeskidzie Bielsko-Biała
17.06

Olimpia Grudziądz vs. Miedź Legnica

20/21.06 Miedź vs. Bruk Bet Termalica Nieciecza
27/28.06 Miedź Legnica vs. Warta Poznań
1.07

Puszcza Niepołomice vs. Miedź Legnica

4/5.07

Miedź Legnica vs. GKS Tychy

11-12.07 Stomil Olsztyn vs. Miedź Legnica
16.07

Miedź Legnica vs. GKS Bełchatów

19.07

Radomiak Radom vs. Miedź Legnica

25/26.07 Miedź Legnica vs. GKS Jastrzębie Zdrój

> „W pracowni artysty”
Cykl prezentujący artystów przy pracy w ich pracowniach
17 czerwca (środa), godz. 15.00
24 czerwca (środa), godz. 15.00
> „Kulturalny film na weekend”
Cykl prezentujące filmy zarówno dokumentalne
jak i fabularne odnoszące się do świata sztuki
5, 12, 19, 26 czerwca (piątek), godz. 15.00
> Otwarta Pracownia Sztuki
Cykl warsztatów instruktażowych uczący,
jak wykonać m.in. biżuterię techniką sutaszu,
z użyciem wełny czesankowej, filcu, itp.
1, 5, 12, 19, 23, 26 czerwca (zawsze w piątki
oraz wyjątkowo w Dzień Dziecka i Dzień Taty), godz. 15.00
> Legnicki Festiwal SREBRO
„Skarby Kolekcji” - prezentacja wybranych prac z Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej
1, 8, 15, 22, 29 czerwca (poniedziałki), godz. 15.00
> Legnicki Festiwal SREBRO
Prezentacja wybranych wydawnictw oraz wystaw
organizowanych w ramach Legnickiego Festiwalu SREBRO
3, 10, 17, 24 czerwca (środy), godz. 15.00
> Legnicki Festiwal SREBRO
Cztery Dekady Przez SREBRO
Pokaz archiwalnych zdjęć dokumentujących festiwal
na przestrzeni lat
1, 20 czerwca (piątki), godz. 15.00
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LEGNICKI TEATR MODRZEJEWSKIEJ
z „Dekameronem” Boccacia w sieci
> „Nowy Dekameron” czyli historie bez cenzury to pierwsza w Polsce premiera spektaklu online zrealizowana
po ogłoszeniu pandemii. Aktorzy Teatru Modrzejewskiej udowodnili nim, że „czas zarazy” można przetrwać
dzięki opowieści, w której nawyższą siłą jest - miłość.
owy Dekameron to pierwsza
w Polsce premiera spektaklu online, przygotowana już po ogłoszeniu pandemii. Jest realizacją zespołową.
Składają się na nią nowele i pieśni wybrane z „Dekameronu” – słynnego zbioru stu
opowieści Giovanniego Boccaccia. Każda z
nich została opracowana na nowo według
autorskiej koncepcji aktora, który ją wybrał,
sfilmował i często też montował, wykorzystując rozmaite środki artystyczne. Ta różnorodność to dowód zarówno twórczej siły
zespołu legnickiego teatru, jak i bogactwa
wyobraźni Boccaccia – wirtuoza stylu, mistrza w konstruowaniu malowniczych postaci i humorystycznych wypadków.
„Dekameron” powstał w połowie XIV wieku, w świecie dotkniętym epidemią, jako
rodzaj duchowej odskoczni, powrotu do
świata, w którym panował jeszcze ład i
rozum, a największą siłą sprawczą była miłość. Dziś my, zamknięci w domach, mamy
szanse skonfrontować z tym dziełem nasze
doświadczenie epidemii. Pragniemy udowodnić, że „czas zarazy” pomoże nam przetrwać właśnie opowieść, w której wspólnie
odnajdziemy siłę integrującą ludzi przymusowo izolowanych, pozbawionych zwykłego punktu oparcia – dotychczasowego
rytmu życia.
Legnicki „Nowy Dekameron” realizują: Jacek Głomb (opieka reżyserska), Karol Budrewicz (montaż spektaklu), Małgorzata
Bulanda (opieka scenograficzna), Łukasz
Matuszyk (opracowanie muzyczne), Robert

N

Urbański (konsultacje dramaturgiczne),
Andrzej Janiga (udźwiękowienie). Pomysły,
realizacje, wykonanie: Magda Biegańska,
Katarzyna Dworak, Gabriela Fabian, Ewa
Galusińska, Joanna Gonschorek, Aleksandra Listwan, Zuza Motorniuk, Małgorzata
Patryn, Magda Skiba, Małgorzata Urbańska,
Bartosz Bulanda, Rafał Cieluch, Robert Gulaczyk, Bogdan Grzeszczak, Mateusz Krzyk,
Paweł Palcat, Paweł Wolak.
W części spektaklu wykorzystano nowy
przekład arcydzieła Boccaccia, powstały
specjalnie na tę okazję. Dokonała go wybitna tłumaczka Anna Wasilewska. W pozostałych partiach korzystano ze starego (1930)
przekładu Edwarda Boyé.

>
>
>
>
>
>

środa, 10 czerwca, 20:00
część I
czwartek, 11 czerwca, 20:00
część II
sobota, 20 czerwca, 20:00
część I
niedziela, 21 czerwca, 20:00
część II
środa, 1 lipca, 20:00
część I
czwartek, 2 lipca, 20:00
część II

Kolejne odsłony spektaklu, który
otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura
w sieci będzie można obejrzeć
na stronie teatr.legnica.pl oraz
na teatralnym kanale YouTube.
W czerwcu i lipcu spektakl będzie
emitowany z napisami dla osób
niesłyszących.
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