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Prezydenckie stypendia dla stu uczniów.
Troje z laureatów spotkaliśmy w mieście:

•
•
•

Hanna Śniegocka

z Katolickiej Szkoły Podstawowej
i Zespołu Szkół Muzycznych

Justyna Witwicka

z Technikum nr 1

Bartłomiej Kucharski

ze Szkoły Podstawowej nr 7
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ZDOLNA

LEGNICZANKA
STYPENDYSTKĄ
W HONGKONGU

K

arolina Ściesiek jest jedyną w tym
roku Polką, która otrzymała stypendium, otwierające jej drogę do
udziału w prestiżowym programie kształcenia. Jest byłą uczennicą Szkoły Podstawowej
nr 9 w Legnicy.
Rozpocznie tam dwuletnią naukę w renomowanej szkole średniej. Będzie uczennicą
pierwszej klasy w programie matury międzynarodowej International Baccalaureate
Diploma Programme liceum w Li Po Chum
United World Collage of Hongkong.
- Rekrutacja przebiegała w ponad 150
krajach świata. Ja zostałam wytypowana
w ramach konkursu. Musiałam m.in. w formie
listu motywacyjnego przekonać, że zasługuję na to stypendium. W mojej szkole uczy się
250 uczniów z 80 krajów. Będę wśród nich
jedyną Polką. Zależy mi na jak najlepszym
reprezentowaniu Polski, naszego regionu
i miasta – mówi Karolina.

NOWE WŁADZE

TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW LEGNICY
Agnieszka Pacanowska-Cholewińska podczas walnego zgromadzenia Towarzystwa
Miłośników Legnicy Pro Legnica została
wybrana jego nowym prezesem.
Dotychczasowa prezes, Antonina Trawnik,
która kierowała Towarzystwem przez ostatnie 18 lat nie ubiegała się o ponowny wybór.
Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica powołane zostało 13 lutego 1970 r. przez

Sejmik Kultury Legnicy. Znane jest i cenione
w naszym mieście za wiele inicjatyw i działań, które wpisały się w historię Legnicy. Było
współorganizatorem I Zjazdu Legniczan,
uznanego w regionie Jarmarku Staroci, działalności charytatywnej, ciekawych imprez,
spotkań ze znanymi legniczanami i publikacji. W roku 2019 TML Pro Legnica wyróżnione zostało Nagrodą Miasta Legnicy.

fot. e-legnickie.pl

ZAKUP KSIĄŻEK

DLA LEGNICKICH BIBLIOTEK SZKOLNYCH
W ostatniej już edycji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z dotacji
w wysokości 68 tys. zł skorzystało siedem
legnickich szkół podstawowych i średnich.
W 2020 roku ogólna kwota wydatków na
ten cel wyniesie 85 tys. zł, w tym wkład własny miasta w wysokości 17 tys. zł. Biblioteki
szkolne same wybierają nowości. Każda ze
szkół wzbogaca swój księgozbiór w oparciu o zainteresowania i potrzeby uczniów.
Przeprowadziły również konsultacje wśród
nauczycieli i rodziców. Listę książek zaopiniowała też Legnicka Biblioteka Publiczna.

Dzięki pozyskaniu środków finansowych
z programu, w latach 2016- 2020 wszystkie
legnickie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w sposób znaczący odnowiły
i wzbogaciły swoje zasoby biblioteczne.

LEGNICKA WODA DOBRA PROSTO Z… KRANU
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Woda z legnickiej kranówki jest bardzo dobra. Jej jakość regularnie jest sprawdzana. Więc korzystajmy z niej, zwłaszcza, że jest dużo tańsza od tej ze sklepu. Za tysiąc litrów
wody z legnickich wodociągów płacimy 11, 43 zł netto
(wraz z opłatą za odprowadzenie ścieków), co oznacza,
że litr naszej wody kosztuje nieco ponad 1 grosz.
Zawiera ona wiele cennych minerałów. Jej jakość nie odbiega od wody butelkowanej. Wszystkie parametry naszej kranówki możemy sprawdzić na stronie Legnickiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
LPWiK rocznie produkuje sześć miliardów litrów wody. To
cztery miliardy 1,5-litrowych butelek, albo 1600 pełnych basenów o wymiarach olimpijskich.
Skąd czerpiemy wodę? Oczywiście z Kaczawy. W minionym
roku ponad sześć milionów trzysta tysięcy metrów sześciennych. LPWiK może każdego dnia uzdatnić 40 milionów litrów
wody. A średnie zapotrzebowanie wynosi trochę mniej, niż
połowę tej ilości.
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Wejdź do sieci
i porozmawi@j o mieście
Jeszcze kilka dni (do 11 września) zostało do wypełnienia ankiety, związanej
z projektem pn. „Smart Legnica - wielopokoleniowe miejsce do życia i rozwoju”.
Legnica znalazła się w gronie 54 małych i średnich miast w kraju, które uczestniczą
w II etapie naboru wniosków o dofinansowanie działań rozwojowych ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2014-2021.
Mimo szczególnej sytuacji, prace nad tym projektem trwają i także my, mieszkańcy, możemy się w to zaangażować. Jest to niezwykle ważne, bo projekty,
które wpisują się w potrzeby lokalnej społeczności i są wspólnie wypracowane,
mają większe szanse na uzyskanie dotacji.
Mieszkańcy mogą wypełnić dwie ankiety: pierwsza dotyczy potrzeb i oczekiwań
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Ewa Szczecińska-Zielińska

w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Legnicy i można ją wypełnić pod następującym
linkiem: https://napisz.legnica.eu/konsultacje/39, druga poświęcona jest kierunkom rozwojowym oraz zdiagnozowanym problemom, a jej adres znaleźć można
tutaj:https://napisz.legnica.eu/konsultacje/38.
W dobie mediów społecznościowych i bardzo szybkiej codziennej komunikacji
warto zatrzymać się i spojrzeć na potrzeby miasta, które są przecież jednocześnie
naszymi potrzebami. Dziś, mając wiele pozytywnych wzorców, związanych ze
zdrowym stylem życia i trendem „smart life”, na pewno mamy swoje zdanie na
temat tego, jak chcemy żyć i rozwijać się za 5, 10 czy 15 lat. Każdy pomysł przysłuży
się tworzeniu tego ważnego projektu. Tym bardziej, że szansę na pieniądze „norweskie” otrzyma zaledwie 15 miast. Zachęcamy zatem do aktywności!

Drodzy uczniowie, rodziny, nauczyciele
i wychowawcy, pracownicy oświaty!
Jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, by
nowy rok szkolny nie był witany radosną inauguracją w naszym mieście, spotkaniami
stęsknionych dzieci i nauczycieli, uroczystymi
apelami we wszystkich szkołach. Będzie skromnie,
z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Będzie
odpowiedzialnie. Pierwszego września roku szkolnego
2020-2021 tradycyjny dzwonek oznajmi całej rodzinie
edukacyjnej potrzebę konieczności innych zachowań
w obliczu zagrożenia pandemią koronawirusa.
Początek roku to moment próby społecznej dyscypliny,
mobilizacji i solidarności. Naszymi sojusznikami w rygorystycznym przestrzeganiu obostrzeń ministerialnych
i sanitarnych muszą być wszyscy partnerzy społeczni:
samorząd, administracja oświatowa, dzieci, młodzież,
ich rodziny, nauczyciele, dyrektorzy szkół i inni pracownicy tych placówek. Nigdy nie przestanę wierzyć, nawet
w tych niepewnych okolicznościach, we wzajemną empatię całej oświatowej i edukacyjnej Legnicy. Uważajmy
na siebie, ale i chrońmy innych przed jakimkolwiek przejawem lekceważenia obecnej sytuacji zdrowotnej.
Głęboko wierzę, że rodzice i opiekunowie będą respektowali obowiązujące w szkołach zasady tak, aby nie narażać zdrowia swych bliskich i innych osób. Każdy z nas
już wkrótce przejdzie test ogromnej społecznej odpowiedzialności.

Warunki, w jakich pracować będą uczniowie oraz kadra nauczycielska i wychowawcza, określają dyrektywy
władz rządowych i epidemicznych. Mają one eliminować
rozprzestrzenianie się koronawirusa. Legnickie placówki
są do tego przygotowane. Posiadają odpowiednie środki i procedury. Bardzo ważna jest bliska współpraca ze
służbami sanitarnymi. Przed społecznościami szkolnymi
wciąż ogromny wysiłek organizacyjny, trwający już od
kilku tygodni. Wspieramy je i pomagamy.
Jako samorząd robimy wszystko, co jest możliwe dla
zapewnienia zdrowia podopiecznych i utrzymania poziomu nauczania oraz opieki. Udzielamy wszelkiej pomocy i wsparcia. Sytuacja jest jednak dynamiczna, stąd
konieczność szybkiego i skutecznego reagowania na
każde możliwe zmiany epidemiczne.
Stają przed nami wyzwania, z którymi nigdy dotąd nie
mieliśmy do czynienia. Naszym celem i obowiązkiem
jest ochrona całej legnickiej rodziny edukacyjnej. To nasze wspólne wyzwanie.
Życzę w tym trudnym czasie bezpiecznego pobytu
w szkole, mądrego kształcenia, sukcesów w nauce i troski o dobro wspólne - zdrowie.

Tadeusz Krzakowski
Prezydent Legnicy

www.legnica.eu
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BLISKO 20 TYSIĘCY
UCZNIÓW rozpoczyna
> W roku szkolnym 2020-2021 w Legnicy nauką i opieką będzie objętych łącznie (w szkołach publicznych i niepublicznych) ponad 17.100
uczniów i 2.000 osób dorosłych. Zadania dydaktyczno-wychowawcze
realizować będzie około 1.635 nauczycieli.
auczaniem, wychowaniem i opieką w nowym roku szkolnym zajmie się około 1.635 nauczycieli,
których wspomagać będzie 770 pracowników niepedagogicznych, pracujących
w oświacie.
Legnicki samorząd będzie organem prowadzącym dla 44 szkół i placówek publicznych.
W ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

N

a wśród nich jest 36,4 proc. młodzieży przybywającej do nas spoza Legnicy.
Według danych demograficznych w Legnicy
mieszka 3.586 dzieci urodzonych w latach
2014-2017, a więc w wieku przedszkolnym.
Wychowaniem przedszkolnym objęto łącznie 3.694 dzieci. Placówki miejskie opiekują
się prawie 2140 dziećmi, zaś niepubliczne
przyjmują 1550 maluchów.

Prezydent
nagrodził
uczniów
za ich osiągnięcia

> W Legnicy już od wielu lat
inauguracja roku szkolnego
jest okazją do szczególnego
nagrodzenia i uhonorowania
uczniów wszystkich poziomów szkół, którzy wyróżniają się osiągnięciami naukowymi z wiedzy ogólnej,
wiedzy technicznej, a także
artystycznymi i sportowymi.
Uczniowie osiągający najlepsze wyniki zostają laureatami stypendiów i nagród prezydenta miasta.
Jednorazowe stypendia na nowy rok
szkolny 2020/2021 podczas spotkania
z laureatami w Akademii Rycerskiej
1. września otrzymało w Legnicy 100
uczniów. Miasto przeznaczyło na nie
prawie 68 tys. zł. Prymusi ze szkół
podstawowych są wyróżnieni stypendiami po 600 zł, a uczniowie szkół
ponadpodstawowych – po 700 zł.

prowadzonej przez prezydenta Legnicy, wpisanych jest 67 placówek edukacyjnych, które
prowadzą 43 podmioty niepubliczne. W minionym roku korzystało z nich ponad 4.700
dzieci, młodzieży, słuchaczy oraz 150 wychowanków. Na działalność oświaty niepublicznej miasto wydało z budżetu prawie 33,7 mln
zł, co stanowi ponad 14,5 proc. wszystkich
kosztów oświatowych.
Pośród miejskich placówek edukacyjnych
i wychowawczych największą grupę stanowią uczniowie szkół podstawowych (blisko
7 tysięcy). Do techników uczęszczać będzie
ponad 2400 uczniów. Licea ogólnokształcące
to prawie 2340 osób. W szkołach branżowych
I i II stopnia, specjalnych i przysposabiających
do pracy naukę będzie pobierać 545 uczniów.
W roku szkolnym 2020/21 naukę rozpocznie
739 dzieci urodzonych w 2013 r., czyli pierwszaków, dla których miasto utworzyło 33 oddziały. Warto podkreślić, że do pierwszych
klas legnickich szkół ponadpodstawowych
uczęszczać w tym roku będzie 1343 uczniów,

/MiastoLegnica

Mamy w mieście bardzo dobrze zorganizowaną sieć przedszkoli, która zapewnia
przyjęcia praktycznie wszystkim maluchom.
Wskaźnik objęcia wychowaniem przedszkolnym w Legnicy w roku 2020/21 wyniesie
ponad 103 proc. Jest to jeden z najlepszych
wyników w skali kraju.
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W CIENIU PANDEMII
> Prezydent Legnicy wielokrotnie spotykał się w sierpniu z dyrektorami publicznych szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i przedszkoli. Zapraszał też swych współpracowników oraz przedstawicieli sanepidu. Za każdym razem tematem była organizacja pracy w nowym roku szkolnym i przedsięwzięcia, które
będą eliminować możliwe zagrożenia bezpieczeństwa.

- Zgodnie z wytycznymi rządu rok
szkolny 2020-2021 rozpoczynamy
1. września tradycyjnie, w formie
stacjonarnej – mówił prezydent
Tadeusz Krzakowski. - To trudne
wyzwanie w warunkach pandemii, któremu wszyscy zostaliśmy
poddani, a jednocześnie wielki
test odpowiedzialności placówek oświatowych, dyrektorów,
uczniów i ich rodzin. Wsłuchujemy się w opinie dyrektorów,
którzy mają znaczną swobodę
działań, dotyczące przygotowania do bezpiecznej nauki i opieki.
Krajowe wytyczne są jednak bardzo ogólne. Można mieć szereg
obaw. Właściwie całe środowisko
oświatowe zdane jest na działania eksperymentalne. Ważne jest
adekwatne, nawet wyprzedzające reagowanie na różne zdarzenia. Każda placówka oświatowa
posiada swą własną specyfikę.
Doskonale znają ją dyrektorzy.
Muszą swoje działania dostosowywać do aktualnej sytuacji.
Szukamy wciąż i będziemy szukać
odpowiedzi na szereg pytań. Wierzę w profesjonalizm nauczycieli i
innych pracowników szkół, a także w odpowiedzialność uczniów i
ich rodziców czy dziadków – mówił prezydent.

możliwość skorzystania z urządzenia do odkażania dużych powierzchni i przestrzeni.
Sanepid zapewnia, że w razie potrzeby każda
z placówek będzie mogła korzystać ze specjalnych linii telefonicznych zarówno w dzień,
jak i w godzinach popołudniowych.

dę. Apelują też o odpowiedzialność za dzieci i zrozumienie ograniczeń, jakie mogą się
pojawić.
Każda z placówek wypracowuje, stosownie do własnych warunków lokalowych
i innych, najbardziej skuteczne modele or-

Odpowiedzialni za bezpieczeństwo podopiecznych w placówkach dyrektorzy będą
przestrzegać reżimów sanitarnych. Do rodziców apelują oni o przyprowadzanie do
szkół, a zwłaszcza do przedszkoli, dzieci
bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
W tej sprawie zawsze trzeba mówić praw-

ganizacyjne pracy. Pomocna może być izolacja dzieci młodszych od starszych. Warto
też prowadzić dialog z radami rodziców,
samorządami szkolnymi, rodzicami i opiekunami, a także konsultować poszczególne
działania we własnej szkole z doświadczeniami innych placówek.

odczas spotkań podkreślano, że
baza i zaplecze placówek są już
w pełni przygotowane. Chodzi o
różnego rodzaju środki ochrony osobistej.
Placówki mają środki odkażające, ale jeśli
potrzeba ich więcej, szybką dystrybucją do
szkół zajmuje się wydział zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta. Placówki dodatkowo
mogą otrzymać kilkaset fartuchów ochronnych, które sfinansował samorząd. Zaopatrzenie działać będzie całodobowo. Jest też
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Legnica zakupiła
NOWOCZESNE KOMPUTERY
Trafiły już do szkół

> W ramach dwóch ministerialnych projektów - Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ Legnica nabyła 105 komputerów nowej generacji o łącznej wartości 254 tys. 940 zł. Trafiły one do 23 szkół i placówek oświatowych.
ramach programu Zdalna Szkoła
zakupiono 42 laptopy do 23 szkół:
SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 4, SP Nr 6, SP
Nr 7, SP Nr 9, SP Nr 10, SP Nr 16, SP Nr 18, SP Nr
19, I LO, II LO, V LO, ZSO Nr 4, Zespołu Szkół
Integracyjnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespłu Szkół Elektryczno Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespłu
Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
Zespołu Szkół Muzycznych, Zespołu Placówek Specjalnych - za kwotę 99 tys. 960 zł.

W

Za środki z programu Zdalna Szkoła + zakupiono 63 komputery przenośne do 16 szkół:
SP Nr 1, SP Nr 4, SP Nr 6, SP Nr 9, SP Nr 10,
SP Nr 16, SP Nr 19, Zespołu Szkół Integracyjnych, Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespołu Szkół Samochodowy, II LO, V LO, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 4, Zespołu Szkół Samochodowy, II LO, V LO, Zespołu Placówek
Specjalnych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Muzycznych. Realizacja tego programu zakładała umożliwienie

nauczania na odległość przede wszystkim
uczniom z rodzin wielodzietnych.
Programy te są związane z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemicznego
i konieczności przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19. Spowodowało to,
że tradycyjny sposób uczenia w szkołach
w drugim semestrze roku 2019/2020 musiał
zostać zastąpiony zdalnym. Nie wszystkie szkoły i nie wszystkie rodziny były na
to przygotowane, przede wszystkim pod
względem technicznym i sprzętowym.
W celu umożliwienia i ułatwienia uczniom i
nauczycielom realizacji nauczania na odległość, prezydent Tadeusz Krzakowski dwukrotnie wnioskował do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o przyznanie środków
na realizację programów „Zdalna szkoła”
i „Zdalna szkoła+”, które są finansowane
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014–2020.

Zależało nam na udostępnieniu szkołom i placówkom, nauczycielom oraz
uczniom kształcącym się w systemie
zdalnym nowoczesnych komputerów
i oprzyrządowania – podkreśla prezydent Tadeusz Krzakowski. - Każdego
roku starsze systemy zastępujemy
sprzętem nowocześniejszym. W ostatnim czasie stworzyliśmy aż 47 pracowni komputerowych, wyposażonych
w niemal tysiąc komputerów – dodaje
prezydent.

Dotąd legnickie szkoły i placówki
oświatowe dysponowały ok. 2.800
stanowiskami komputerowymi. W salach przedmiotowych uczniowie mogli
korzystać z ponad 1100 komputerów i
z ponad 100 w czytelniach i centrach
multimedialnych. Nowoczesny sprzęt
dostępny był też w świetlicach szkolnych, w gabinetach specjalistycznych
i centrum pomocy pedagogicznej.
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WIĘCEJ KOMPETENTNYCH W BRANŻY

KOLEJNA LEGNICKA SZKOŁA DOŁĄCZYŁA
DO PROGRAMU KGHM

> Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy dołączył do prowadzonego przez KGHM programu
„Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowym partnerem w kształceniu zawodowym”.
Spółka podpisała w tej sprawie list intencyjny z placówką oraz z gminą Legnicą.
espół Szkół Elektryczno-Mechanicznych to już 9 szkoła, która bierze
udział w programie. Wśród nich jest
także Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.
Patronatem programu KGHM w Zespole
Szkół Elektryczno-Mechanicznych będą
objęci uczniowie kształcący się w zawodzie
technika elektryka i technika elektronika
oraz uczniowie pierwszej klasy w zawodzie
elektryka w szkole branżowej I stopnia, po
utworzeniu takiego oddziału. Absolwenci
takich specjalizacji mogą zostać zatrudnieni na stanowisku elektryka lub automatyka
w Hucie Miedzi Legnica.

Z

Wiemy, że Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy prezentuje wysoki poziom nauczania, a nam
zależy na dobrze wykwalifikowanych
pracownikach. Szczególne znaczenie ma to dla Huty Miedzi Legnica,
która po uruchomieniu nowoczesnego pieca WTR zwiększyła swoje
możliwości produkcyjne - powiedział
Adam Bugajczuk, wiceprezes zarządu KGHM ds. Rozwoju.

Program „Kompetentni w branży” zakłada
ścisłą współpracę szkoły i KGHM. Uczniowie
mogą liczyć na merytoryczną pomoc spółki, dostęp do materiałów dydaktycznych,
a przede wszystkim mogą skorzystać z dedykowanego im programu stypendialnego
oraz możliwości odbycia praktycznej nauki
zawodu. W roku szkolnym 2020/2021 KGHM
przewiduje przyjąć 381 uczniów na praktyki miesięczne oraz 236 uczniów na zajęcia praktyczne w oddziałach KGHM Polska
Miedź S.A.
- Program ruszył w 2018 roku, a pierwszy
absolwent klasy patronackiej pojawił się na
rynku pracy w maju 2019 r. Od tamtej pory

naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi w KGHM.
W roku szkolnym 2019/2020 klasy patronackie KGHM liczyły ponad 1600 osób, a na konta uczniów trafiło w sumie ponad 120 tysięcy złotych. Oprócz standardowej kwoty 500
zł stypendium uczniowie mogli także liczyć
na nagrodę za szczególne osiągnięcia.
KGHM od początków istnienia angażuje się
we współpracę z lokalnymi szkołami kształcącymi w zawodach istotnych z perspektywy zatrudnienia w koncernie. Od roku 2018
współpracy tej nadano ramy w postaci programu „Kompetentni w branży górniczo-hutniczej. KGHM kluczowym partnerem

zatrudniliśmy niemal 80 „naszych” uczniów.
A od czerwca tego roku absolwenci klas patronackich KGHM mają możliwość pochwalenia się swoimi osiągnięciami naukowymi
w ramach programu podczas aplikowania
do nas do pracy. Specjalnie dla nich dostosowaliśmy nasz system rekrutacyjny tak,
żeby mogli podłączyć do niego odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu klasy patronackiej - mówi Magdalena Wróbel, dyrektor

w kształceniu zawodowym”, podpisując listy
intencyjne z organami prowadzącymi szkoły z powiatów: legnickiego, bolesławieckiego, lubińskiego oraz głogowskiego. W roku
2019-2020 do programu włączono również
szkoły z powiatu polkowickiego.

www.legnica.eu
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PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Zmiana rektorów

> 1 września kończy się kadencja prof. dr hab. inż. Ryszarda K. Pisarskiego, który był rektorem PWSZ
w latach 2007-2020. Zastąpi go na tym stanowisku dr hab. Andrzej Panasiuk wybrany przez Uczelniane
Kolegium Elektorów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy rektorem na kadencję 2020–2024.
czelnia podsumowała kadencję prof.
Ryszarda K. Pisarskiego 20 sierpnia.
W tej jednocześnie pożegnalnej
uroczystości wzięło udział wielu samorządowców, przedsiębiorców nauczycieli
akademickich, studentów, którzy z wielkim
uznaniem wyrażali się o rektorze uczelni.
- Pan rektor miał bardzo wielki wkład

U

w rozwój uczelni, która jest jedną z najważniejszych placówek edukacyjnych naszego
miasta – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. – Wielu legniczan i mieszkańców innych
miejscowości wybiera PWSZ, by zdobyć tutaj atrakcyjny zawód. Jesteśmy wdzięczni
panu profesorowi za przyczynienie się do
bardzo dobrej współpracy z miastem.

pedagogika, bezpieczeństwo wewnętrzne, pielęgniarstwo, finanse i zarządzanie
w przedsiębiorstwie oraz zarządzanie
i inżynieria produkcji. Uruchomiono także
trzy kierunki jednolitych studiów magisterskich – fizjoterapię, pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz prawo.
Rektor Ryszard K. Pisarski miał znaczący
wkład w uruchomienie domu studenta
PWSZ oraz Ośrodka Projektów i Edukacji,

Doktor habilitowany Andrzej
Panasiuk
specjalizuje się w naukach prawnych, jest
profesorem Uniwersytetu w Białymstoku.
W latach 2007–2009 był podsekretarzem
stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds.
legislacji i telekomunikacji, pełnił również
funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień
Publicznych. Obecnie jest wykładowcą
akademickim na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Andrzej Panasiuk ukończył historię na
Uniwersytecie Warszawskim w 1993
roku, a rok później wydział prawa na tej
uczelni. W 1997 roku obronił rozprawę
doktorską na Uniwersytecie Warszawskim, zostając doktorem nauk prawnych.
W 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk prawnych na wydziale prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Pracował m.in. w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
Urzędzie Zamówień Publicznych (wiceprezes), kancelarii prezesa Rady Ministrów i Najwyższej Izbie Kontroli.
W dorobku naukowym ma wiele publikacji książkowych i artykułów z zakresu prawa gospodarczego i administracyjnego.

urodził się w Czechowicach Dziedzicach,
w województwie katowickim. W 1976 r.
ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę
Rolniczą w Lublinie (obecnie Uniwersytet
Przyrodniczy). Od tego roku rozpoczął pracę naukową na tej uczelni. Doktorat bronił
w 1982 roku. Dziesięć lat później uzyskał
stopień doktora habilitowanego. W 1996
roku został profesorem nadzwyczajnym
Akademii Rolniczej, a w 1999 roku uzyskał
tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.
Profesor Ryszard K. Pisarski, zajmuje się od
wielu lat problematyką żywienia zwierząt
i ludzi, a także bromatologią. Jest autorem
ponad stu prac badawczych opublikowanych w języku polskim i obcojęzycznych.
W 2007 roku prof. Ryszard K. Pisarski
został wybrany na funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy, którą sprawował do
1 września 2020 r.
W trakcie kadencji Rektora Ryszarda
K. Pisarskiego zmieniona została struktura organizacyjna PWSZ na typowo akademicką. Zamiast instytutów wprowadzono wydziały i zakłady. Uruchomiono
16 nowych kierunków studiów, w tym
pięć kierunków studiów magisterskich:

/MiastoLegnica

który dysponuje nie tylko nowoczesnymi
laboratoriami, ale także mieści Centrum
Socjoterapii dla dzieci i młodzieży. Był też
zwolennikiem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy jednego MW, która nie
tylko zaspokaja zapotrzebowanie uczelni na energię elektryczną, ale umożliwia
także kształcenie praktyczne studentów,
w zakresie odnawialnych źródeł energii.
W czasie jego kadencji powstało Centrum
Symulacji Medycznych, służące kształceniu studentów wydziału nauk o zdrowiu
i kulturze fizycznej w warunkach najbliższych rzeczywistości. Dzięki staraniom
rektora uczelnia współpracuje z licznymi
zakładami pracy i instytucjami Legnicy
i Dolnego Śląska.
Profesor Ryszard K. Pisarski m.in. posiada
tytuł honorowy Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, Laur Akademicki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona w Legnicy. W 2019 roku Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu im. Iwana Franki nadał profesorowi
Pisarskiemu tytuł Doctora Honoris Causa.

arch. fot. PWSZ Legnica

Prof. Ryszard Kazimierz
Pisarski
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MIASTO I POLITECHNIKA
CHCĄ WSPÓŁDZIAŁAĆ
Rektor Elekt Politechniki Wrocławskiej
gościem prezydenta Legnicy
> Na zaproszenie prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego 19 sierpnia w Ratuszu odbyło się spotkanie
z Rektorem Elektem Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż., członkiem korespondentem PAN Arkadiuszem Wójsem oraz prof. dr hab. inż. Andrzejem Kaźmierczakiem, dyrektorem filii tej uczelni w Legnicy.
ematem rozmów było obustronne partnerstwo oraz różne aspekty współpracy miasta
i władz uczelni. W tym roku w legnickiej
filii kształci się ok. 200 studentów na
kierunku inżynierii odnawialnych źródeł
energii oraz budowy maszyn i pojazdów
o profilu praktycznym. Wybrany na czteroletnią kadencję Rektor Elekt przedstawił swoje zamierzenia dotyczące bliskiej
współpracy z miastem.

T

Chcemy być użytecznymi we
wspieraniu przez naukowe autorytety nowoczesnych legnickich firm, zwłaszcza młodych,
angażując do tego specjalistów
z różnych dziedzin - powiedział
prof. Arkadiusz Wójs.

Dla nas bardzo ważna jest bliska
współpraca z Politechniką. To
buduje realny wizerunek miasta
przyszłości z udziałem specjalistów i naukowców - podkreślał
prezydent Tadeusz Krzakowski. Wielką wagę przywiązuję do faktu,
że uczelnia po nie tak dawnych perypetiach, nadal działa
i będzie działać w Legnicy. Będzie dawać studentom
z naszego miasta, ale i z miast
całego subregionu, szansę na
kształcenie oraz nadzieję na przyszłą pracę i życie w Legnicy. Liczymy też na współpracę ze szkołami
średnimi i chcemy zachęcić naukowców z Politechniki do włączenia się w program oferty przyszłego Centrum Kultury, Nauki
i Edukacji Witelona.

Pragniemy wdrażać i promować programy współpracy naukowo-biznesowej na najwyższym poziomie. Dysponujemy
kadrą, świetnym zapleczem
badawczym i aparaturą. Chcemy też wyjść z ofertą nowoczesności do przedsiębiorców
- mówił dyrektor legnickiej filii
prof. Andrzej Kaźmierczak.
To pierwsze takie spotkanie z Rektorem, ale nie ostatnie. Zarówno prezydent Legnicy, jak i władze Politechniki
potwierdzili, że wspólnie pragną przygotować projekty, np. rozwiązań energetycznych czy komunikacyjnych, które
dobrze posłużą miastu, mieszkańcom
i uczelni.

www.legnica.eu
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LEGNICZANIE ZŁOŻYLI

69 PROJEKTÓW

w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021
> Mieszkańcy złożyli 69 projektów w ramach ósmej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.
Wnioski były składane od 27 lipca do 10 sierpnia. Od 12 do 31 sierpnia trwał I etap oceny technicznej.
rojekty obejmują 11 obszarów
miasta. Są to m.in. place zabaw, tereny rekreacyjne, chodniki, boiska.
Gdy projekt spełni warunki formalne,
podlegać będzie analizie Zespołu Technicznej Oceny Projektów, a wyniki oceny
będą publikowane na www.lbo.legnica.
eu. Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie
mieszkańców. Jeżeli będziemy mieli
pytania dotyczące złożonego wniosku,
skontaktujemy się z Tobą. Pamiętaj, że
dane kontaktowe podane przez Ciebie
są danymi, za pośrednictwem których
kontaktujemy się telefonicznie bądź
mailowo. Na tym etapie możesz jeszcze
wprowadzić zmiany do zgłoszonego
przez siebie zadania lub połączyć go
z innym. Ważne, aby ustalić wspólny tytuł połączonych projektów i wskazać nowego lidera.

P

KALENDARZ LBO 2021
27.07-10.08.2020 r. • SKŁADANIE WNIOSKÓW
10.08-11.08.2020 r. • OCENA FORMALNA
12.08-31.08.2020 r. • OCENA TECHNICZNA I ETAP
01.09-13.09.2020 r. • OCENA TECHNICZNA II ETAP
14.09-27.09.2020 r. • ODWOŁANIA
28.09-04.10.2020 r. • KAMPANIA PROMOCYJNA
05.10-19.10.2020 r. • GŁOSOWANIE
do 23.10.2020 r.
• OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Jeśli masz pytania lub wątpliwości,
zapraszamy do kontaktu:
Centrum Dialogu Obywatelskiego
Rynek 4, tel. 76 721 21 77

LBO 2020. Na Tarninowie powstanie kolejny teren rekreacyjny
Firma Weran wygrała przetarg na zagospodarowanie podwórek na cele rekreacyjne w kwartale ulic: Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego. Zadanie zostanie
zrealizowane w ramach tegorocznej edycji
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.
Zakres robót obejmuje m.in.: montaż
urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni z mat, wykonanie
i montaż elementów małej architektury
(kosze na odpadki, ławki betonowe z
oparciami, stolik betonowy z siedzeniami,
lampy solarne), założenie trawnika
i montaż ogrodzenia. Planowany termin
zakończenia prac pod koniec listopada.

/MiastoLegnica
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Mamy nowy odcinek ulicy Gumińskiego
> Zakończyła się budowa kolejnego odcinka ul. Gumińskiego - od skrzyżowania z ul. Myśliwca do Karlińskiego.
a tym prężnie rozwijającym się
osiedlu powstała nowoczesna
droga z jezdnią, chodnikami
i ścieżkami rowerowymi. Jej budowa nie
była łatwa. Najtrudniejszym zadaniem były
prace podziemne: kanalizacja deszczowa
i podłączenie jej do ogromnego kolektora.
Zakres zadania obejmował budowę drogi o
długości ok. pół kilometra wraz z infrastrukturą techniczną, ścieżką rowerową, chodnikami, terenami zielonymi, oznakowaniem,
nowoczesnym ledowym 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.

N

Przy Działkowej nowy chodnik. Jest bezpieczniej
> Przy ul. Działkowej, na odcinku od torów kolejowych do ul. Rolniczej, zbudowany został nowy chodnik wraz
z peronem autobusowym.
To była bardzo ważna inwestycja, która zdecydowanie poprawiła bezpieczeństwo pie-

szych w tym rejonie miasta. Jej wartość wynosi ponad 408 tys. zł.

Zakres przedsięwzięcia obejmował budowę od podstaw chodnika wraz z kanalizacją deszczową od strony siedziby firmy Tauron. Po drugiej
stronie jezdni powstał peron
autobusowy.
Dotychczas piesi na tym odcinku
ul. Działkowej przemieszczali się
poboczem, co było niebezpieczne
i niewygodne. Inwestycja poprawiła komfort, a przede wszystkim
bezpieczeństwo przechodniów.
Przypomnijmy, że wcześniej gruntownie odnowiony został chodnik
przy ul. Działkowej na odcinku od
skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury
do Senatorskiej.

www.legnica.eu
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Rewitalizacja palmiarni

i inne inwestycje w parku. Dbamy o nasze dziedzictwo
> Już od miesiąca firma USBUD prowadzi prace rewitalizacyjne zabytkowych obiektów legnickiej
palmiarni w parku Miejskim.

Palmiarnia jest od pokoleń dumą
mieszkańców. Odrestaurowana stanie się magnesem przyciągającym
turystów. Naszą ambicją jest przywrócenie historycznemu obiektowi
dawnej świetności, stosując oczywiście najnowocześniejsze i bezpieczne rozwiązania techniczne – mówi
prezydent Tadeusz Krzakowski.
rezydent już wielokrotnie zapowiadał stworzenie w naszym parku
wielofunkcyjnej przestrzeni i atrakcji o charakterze edukacyjnym, naukowym,
wypoczynkowym i rekreacyjnym. Są one
w dużej mierze realizowane.
- Powstanie kompleks z palmiarnią, ogrodami, minii zoo, który połączy się funkcjonalnie

P

część egzotycznej roślinności, zwierząt i ptaków przeniesiono w inne miejsca.
Inwestycja w palmiarni opiewa na prawie
milion zł. Będzie ona bazą edukacji przyrodniczo-historycznej. Zakres prac obejmuje:
wzmocnienie wszystkich dźwigarów, oczyszczenie konstrukcji stalowej metodą strumieniowo ścierną, odpylanie i odtłuszczanie powierzchni oraz wykonanie w stu procentach
powłoki antykorozyjnej. Niezbędne jest też
uzupełnienie ślusarki okiennej, odtworzenie
okien otwieralnych i odbudowa mechanizmów otwierania okien, wykonanie nowych
obróbek blacharskich na połaciach dachowych, wymiana rynien i rur spustowych. Kolejne prace to: osuszenie ścian piwnic i przyziemia, wykonanie wymiany pokrycia dachu
i ścian z wykorzystaniem płyt z poliwęglanu,
uzupełnienie pokrycia szklarni nowymi płytami z poliwęglanu.
Zgodne ze wskazówkami ogrodnika miejskiego, przygotowanie poza obiektem miejsca

izolacji roślin i ich przeniesienie w to miejsce, zabezpieczenie roślin zakorzenionych
w gruncie łatami, agrowłókniną itp. oraz
wykonanie robót naprawczych, mających
na celu zatrzymanie infiltracji wody do
murowanej podwaliny, osuszenie przyziemia, uzupełnienie ubytków tynków i spoin,
wykonanie izolacji pionowej oraz iniekcji
i malowanie ścian, a także wymiana rynien
i rur spustowych w celu zapewnienia odprowadzania wód opadowych z dachów
do kanalizacji deszczowej.
Zakres prac budowlanych i renowacyjnych
obejmuje zabezpieczenie elementów konstrukcji palmiarni, szklarni ciepła i mnożarek
o łącznej powierzchni ponad 740 m2.

Legnicka palmiarnia wzniesiona została
w 1898 r., dzięki długoletnim staraniom Towarzystwa Upiększania Promenad. W kolejnych latach obiekt był wielokrotnie rozbudowywany i modernizowany. A w 2015 r. został
wpisany do rejestru zabytków.
W palmiarni zgromadzono kolekcję ponad
200 gatunków i odmian roślin, reprezentujących różne strefy klimatyczne: roślinność
subtropikalną, tropikalną, basenu Morza
Śródziemnego oraz przedstawicieli sukulentów, głównie kaktusów. Pośród roślin mieszkają egzotyczne ptaki, małpki, jaszczurki,
żółwie i ryby. Dzięki temu obiekt stanowi jedną z największych dolnośląskich i legnickich
atrakcji turystycznych.

z Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona, tworzonym w dawnym Teatrze Letnim
– dodaje prezydent. – Na obrzeżach parku
budujemy nowoczesny kompleks basenów.
Rewitalizujemy fontanny. To są wielkie przedsięwzięcia dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Dbamy i chronimy w ten sposób nasze
dziedzictwo i skarby miasta.
Wracając do palmiarni. Obecnie fachowcy
zabezpieczają konstrukcję głównego pawilonu, poszycia stalowego i mnożarek. Znaczną
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Przebudowa ul. Szczytnickiej
> Na przebudowywanej ul. Szczytnickiej, na odcinku od Bydgoskiej do Piątnickiej, trwają prace drogowe
i została zmieniona organizacja ruchu. Wprowadzono ruch jednokierunkowy dla pojazdów poruszających się w kierunku ul. Piątnickiej i Bydgoskiej oraz dla mieszkańców posesji przy Szczytnickiej.
ak informuje firma Budrim, przewidywany termin zakończenia
prac na tym etapie to 30 września
tego roku. Przebudowa ulicy Szczytnickiej
przebiega w bardzo dobrym tempie. Zaawansowanie robót wykracza poza zaplanowany harmonogram.
Prace toczą się na całym odcinku drogi. Od
strony mostu na Czarnej Wodzie droga jest
przejezdna. Tutaj kontynuuje się budowę
chodników i ścieżek rowerowych. Roboty

J

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.
Będzie ona poszerzona. Powstaną też m.in.:
chodniki, ścieżka rowerowa o długości około
dwóch kilometrów, zatoki autobusowe i pętla wraz ze stanowiskiem do ważenia pojazdów oraz nowoczesne oświetlenie ledowe.
Koszt tej inwestycji to ok. 15 mln 735 tys. zł.

Ulica Szczytnicka po przebudowie stanie się jedną z najważniejszych arterii
komunikacyjnych w naszym mieście
– mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Zgodnie z moimi zapowiedziami
będzie pełniła funkcję północnego
objazdu centrum miasta do ul. Bydgoskiej. O jej przebudowę zabiegali
też mieszkańcy. Teraz cieszę się wraz
z nimi z tak szybkiej realizacji inwestycji przy olbrzymim zakresie prac.

www.legnica.eu
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LEGNICKI PARK WODNY AQUAFUN

Rosną piękne baseny dla
legniczan
> Trwają coraz bardziej zaawansowane prace na budowie Letniego Parku
Wodnego AquaFun przy ul. Stromej w Legnicy.

Dzięki tej dużej inwestycji
legniczanie otrzymają własne,
nowoczesne, bezpieczne i pełne
atrakcji kąpielisko. Naszą ideą
jest stworzenie dużego kompleksu wypoczynkowo - sportowego,
edukacyjnego i rekreacyjnego
w parku i jego sąsiedztwie. Jego
ważnym elementem będzie właśnie AquaFun – mówi prezydent
Tadeusz Krzakowski.

ak przebiegają roboty? - Zamknęliśmy pierwszy etap prac
konstrukcyjnych basenu pływackiego, gdzie powstanie 6 torów pływackich o łącznej długości 150 m. Rozpoczęliśmy prace ziemne przy budowie
basenu dla dzieci. Prace przebiegają
zgodnie z planem – informuje Magdalena Ryglicka, prezes Strefy Aktywności
Gospodarczej.
Bardzo ważnym elementem kompleksu będzie basen rekreacyjny. Obecnie jest zbrojony i wyposażany w bazowe elementy technologicze atrakcji wodnych, których w tej
części basenu z pewnością nie zabraknie.
Jego atrakcją będzie rwąca rzeka o długości
56 m, położona dookoła wodnej wyspy z
fontannami. Tuż obok będą kabiny masażu
wodnego, huśtawki wodne, leżanki w otoczeniu gejzerów i chłodzących ścian wodnych. W innej części basenu sprawdzimy
się podczas wodnej wspinaczki, orzeźwimy
pod wodnym parasolem lub postrzelamy z
wodnej armatki. Podsumowując, sam basen
rekreacyjny to 30 atrakcji wodnych.
- Niebawem rozpocznie się budowa wodnego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią o pow. 155m² , z mnóstwem wodnych
zabawek, kolorowych tuneli, tryskających
wodą kwiatów i wiele innych – dodaje pani
prezes. – Ważne też będą prace przy pokryciu dachowym budynków, wykończenia
pomieszczeń sanitariatów, przebieralni, wewnętrznych i zewnętrznych, kas itp. Wkrótce
wejdziemy w etap budowy zjeżdżalni, które
będą na pewno jedną z większych atrakcji
AquaFun’u.

J
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Wykonawcą parku wodnego jest Firma
Moris, która złożyła najlepszą ofertę i wygrała ogłoszony przez Strefę Aktywności
Gospodarczej przetarg na budowę w formule zaprojektuj i wybuduj Letniego Parku
Wodnego AquaFun w Legnicy. W przetargu
uczestniczyły trzy firmy. Zwycięska zaproponowała cenę 26 mln 384 tys. zł.

AquaFun Legnica to kolorowy
wodny plac zabaw dla dzieci i dorosłych, składający się z: trzech
zjeżdżalni (pontonowej, kamikaze i trzytorowy multislide), basenu dla najmłodszych, wodnego
placu zabaw wyposażonego w
wodne tryskacze o kształtach
pobudzających dziecięcą wyobraźnię i przyjazne, zapewniające bezpieczeństwo podłoże.
Sześciotorowy basen pływacki i
basen rekreacyjny wyposażone
będą w szereg najnowocześniejszych atrakcji wodnych, m.in.:
rwącą rzekę, huśtawkę wodną,
masażery wodne, gejzery, wodną wyspę i wiele innych.

MIASTO
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Budowa Centrum Witelona

coraz bardziej zaawansowana

> W parku Miejskim trwa przebudowa Teatru Letniego na Centrum Witelona. Prowadzi się prace konstrukcyjne wewnątrz budynku i budowlane na zewnątrz. Planowane zakończenie tego etapu inwestycji
to 2022 r.
ałożono
izolacje
pionowe
i poziome. Położono nowy
dach. Zaawansowane są roboty
przy elewacjach. Wkrótce będą montowane nowe drzwi i okna nawiązujące
do minionej epoki. Są przygotowywane w specjalistycznej firmie. Wzmacniany jest główny wewnętrzny balkon.
Powstaje szereg pomieszczeń użytkowych i zaplecze sanitarne. Zbudowano
betonowe szyby dla wind, wyznaczano ciągi komunikacyjne i ewakuacyjne. Dzięki tym rozwiązaniom znikną
wszystkie bariery architektoniczne, by
Centrum było przyjazne osobom niepełnosprawnym.
Zakres prac, w ramach pierwszego etapu
o wartości ponad 20 mln zł, obejmuje m.in.:
roboty ziemne, budowlane, instalacyjne,

Z

Ten obiekt kryje też swoje tajemnice i zaginione w czasie detale architektoniczne – mówi prezydent Tadeusz Krzakowski. – Mam nadzieję,
że wkrótce odsłonimy tajemnicze
malowidła. Ratując kolejny legnicki
zabytek, chcemy nadać mu funkcje
edukacyjne i naukowe, odpowiadające technologiom XXI wieku, ale
też głęboko wpisane w historię.

chodniki i drogi. Obiekt będzie klimatyzowany i wyposażony w duży przeszklony taras wypoczynkowy.

Kolejne kamienice na ul. Henryka Pobożnego
> Rozpoczęło się przywracanie dawnego uroku kolejnym kamienicom
przy ul. Pobożnego: 13, 14 i 15. Zakończenie odnowy tych kamienic
planowane jest w połowie 2022 r.
Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Odnowa zdegradowanych obszarów
miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Zakres prac
obejmuje m.in.: remonty dachów, klatek
schodowych, piwnic, wymianę instalacji,
okien, drzwi zewnętrznych i oczywiście
elewacji wraz z ociepleniem ścian od strony podwórza.

Przetarg na tę inwestycję wygrało konsorcjum firm: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Rybka (lider) i Budownictwo Ogólne
Zdzisław Orlankowicz. Koszt to ok. 3 mln
304 tys. zł brutto.
Rewitalizacja kamienic nr 13, 14 i 15 będzie przebiegała w podobnym cyklu, jak
zakończony w maju remont budynków
nr 19, 20, 21, którego koszt wyniósł ok.
4,5 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. Położono nową nawierzchnię jezdni i chodników, zbudowano ogród zabaw
i funkcjonalne wnętrza blokowe.
W wyremontowanej Willi Bolka von
Richtchofena powstało Centrum
Integracyjno–Profilaktyczne.
W ramach tego programu przebudowano także chodnik oraz jezdnie na
ul. Libana. Koszt całości prac wyniósł
ponad 23 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło
aż 70 procent.

www.legnica.eu
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Legnica liderem transportu
publicznego
> Najwyższa Izba Kontroli opublikowała Raport o funkcjonowaniu transportu publicznego w miastach na prawach powiatu województwa dolnośląskiego za lata 2016-2019. Najwięcej wysokich ocen otrzymała Legnica.
hoć skontrolowane miasta - Wrocław, Wałbrzych, Legnica i Jelenia
Góra - zapewniły funkcjonowanie
i rozwój transportu publicznego, to ich działania w tym zakresie nie zawsze przebiegały
prawidłowo. NIK zwraca jednak uwagę, że
plany zrównoważonego rozwoju transportu
publicznego w tych miastach miały liczne
braki i mankamenty, z wyjątkiem Legnicy czytamy w dokumencie.
Przyjęto dwie różne koncepcje powierzenia
realizacji usług publicznego transportu zbiorowego. We Wrocławiu, Legnicy i Jeleniej
Górze oparto je na wieloletnich umowach
miast z przedsiębiorstwami komunikacyjnymi (spółkami komunalnymi), natomiast
w Wałbrzychu wykonawca wyłoniony został
w przetargu. W latach 2016-2018 na finansowanie komunikacji miejskiej w tych czterech miastach wydatkowano łącznie 1,4
miliarda zł.
Tylko w Legnicy – w ocenie NIK - prawidłowe było finansowanie komunikacji miejskiej.
Gdzie indziej pojawiały się nieprawidłowości.
Jedynie w Legnicy w pełni prawidłowo dokonano obliczenia i wypłaty wynagrodzenia należnego operatorowi komunikacji miejskiej
z tytułu realizacji umowy transportowej.
Wysokość wynagrodzenia wypłaconego
operatorom w Legnicy i Jeleniej Górze pozwoliła na sfinansowanie poniesionych przez
nich kosztów oraz na utrzymanie i rozwój
usług publicznego transportu zbiorowego
o odpowiednio wysokiej jakości.

We Wrocławiu (od 2015 r.), Legnicy (od
2016 r.) oraz Wałbrzychu (od grudnia
2018 r.) funkcjonowały inteligentne systemy transportu (ITS). Celem tych systemów była m.in. poprawa sprawności
funkcjonowania komunikacji miejskiej.

C

W Legnicy skuteczność działania
systemu ITS rosła i doprowadziła
m.in. do znacznego spadku liczby kursów opóźnionych powyżej
trzech minut – z 40,7 proc. kursów opóźnionych w 2016 r. do 21,4
proc. w I połowie 2019 r.

We wszystkich skontrolowanych miastach
doszło do poszerzenia oferty komunikacji
publicznej i podwyższenia standardu usług
komunikacji miejskiej. Wzrosła liczba kilometrów w przewozach komunikacji miejskiej, przystanki zostały lepiej wyposażone
i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wprowadzono preferencje
i udogodnienia zarówno dla przejazdów
komunikacji miejskiej, jak i korzystających
z nich pasażerów. We Wrocławiu, Legnicy i
Jeleniej Górze w wyniku częściowej wymiany taboru został on unowocześniony, przez
co podwyższył się również standard jego
wyposażania.

Jednakże tylko w Legnicy realizowane zadania na rzecz zrównoważenia
rozwoju transportu publicznego
doprowadziły do osiągnięcia założonego wzrostu udziału komunikacji miejskiej w ogólnej liczbie podróży na terenie miasta, a ich efekty
były właściwie monitorowane. Już
w 2017 r. osiągnięty został poziom
podziału zadań przewozowych założony w planie transportowym na
2023 r. W roku tym udział podróży
komunikacją zbiorową osiągnął
poziom 33,9 proc., a przejazdów
rowerem 7,7 proc. podróży ogółem,
wzrastając z poziomu odpowiednio
25,9 proc. i 0,8 proc. uzyskanego w
kwietniu 2016 r.

/MiastoLegnica

We wszystkich skontrolowanych miastach
podwyższony został standard wyposażenia przystanków oraz rozwiązań technicznych zapewniających pełne dostosowanie
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W 2019 r. odsetek nowoczesnych
przystanków wynosił od 8,7 proc.
w Jeleniej Górze do aż 22,7 proc.
w Legnicy.

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/dolny-slas-problemy-transportu-publicznego.html
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Prezydent OTRZYMAŁ WOTUM
ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM.

Nadwyżka budżetowa wyniosła ponad
3 mln zł, a Rada Miejska zaakceptowała
wykonanie budżetu za 2019 rok

> Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska większością głosów udzieliła wotum
zaufania prezydentowi Legnicy Tadeuszowi Krzakowskiemu, zatwierdziła sprawozdanie finansowe miasta oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok
2019 i udzieliła prezydentowi absolutorium.
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SESJA

RADY
MIEJSKIEJ
LEGNICY

prawozdania finansowe otrzymały pozytywną opinię komisji rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
Absolutorium jest udzielane w sytuacji,
gdy realizacja budżetu przez prezydenta
jest zgodna z prawem, dyscypliną finansów publicznych i poprawna merytorycznie. Spełnienie tych warunków potwierdził m.in. Komisja Rewizyjna.
Prezydent podziękował swym współpracownikom za profesjonalizm i rzetelną
pracę, służącą rozwojowi miasta. Podkreślił, że budżet został zrealizowany optymalnie, zgodnie z potrzebami legniczan.
Podziękował też Radzie Miejskiej za jej odpowiedzialność.

S

To był rok dobrego dialogu
z mieszkańcami, którzy są bardzo
aktywni np. w Legnickim Budżecie
Obywatelskim, rok udanej współpracy z partnerami społecznymi
i biznesem, któremu staramy się
zapewnić jak najlepsze warunki do
działania, szerokiej współpracy ze
środowiskami społecznymi – mówił Tadeusz Krzakowski. – Wszystkie szanse na rozwój społeczny
i gospodarczy wykorzystaliśmy
stuprocentowo. Bardzo się cieszę
z wyrażanego powszechnie przekonania, że miasto i jego sukces
to sprawa nas wszystkich. Dziękuję mym bardzo zaangażowanym
współpracownikom, instytucjom
samorządowym. Bardzo cieszy
mnie żywy dialog i zaufanie we
współdziałaniu z Radą Miejską.
Dziękuję też mieszkańcom za motywowanie nas do osiągania jeszcze lepszych wyników.

Dochody budżetowe w roku 2019 wyniosły 627.791.237,42 zł, co stanowiło
102,18 proc. założonego planu. Wydatki

budżetu wykonano w wysokości 624.695.120,42, co stanowiło 97,16 proc. planu rocznego.
Największy udział w dochodach
miasta miały dochody własne
(51,82 proc.). Subwencja z budżetu państwa to 22,20 proc., zaś dotacje celowe z budżetu państwa
to 22,03 proc.
Największe środki finansowe
przeznaczano w ubiegłym roku
na oświatę i wychowanie oraz
edukacyjną opiekę wychowawczą. Kosztowało to budżet łącznie
229.332.757,72 zł. Nakłady na rodzinę to 125.839.748,25 zł. Transport i łączność - 65.309.671,48
zł. Pomoc społeczna kosztowała
50.830.820,18 zł. Koszty administracji publicznej wyniosły 30.350.171,02 zł.
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego to 22.924.644,39 zł, zaś na gospodarkę mieszkaniową - 15.962.470,49 zł.
W 2019 roku na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w zakresie wydatków majątkowych,
wydano 74.185.965,13 zł. Pozwoliło to zrealizować aż 130 zarówno bardzo poważnych
i kosztownych inwestycji, jak i np. zakupy
inwestycyjne.

Wcześniej na 2019 rok zaplanowany był
deficyt budżetowy w wysokości ponad
24,7 mln zł. Szczególnego podkreślenia
wymaga fakt, że polityka racjonalnego
i oszczędnego gospodarowania budżetem przyniosła ostateczny wynik w postaci
nadwyżki budżetowej w wysokości ponad
3 mln zł. Bardzo dobry był również wskaźnik nadwyżki operacyjnej, która przekroczyła 24 mln zł.

www.legnica.eu
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Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska potwierdza:
Legnica skutecznie walczy o czyste powietrze
> Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu opublikował raport, dotyczący jakości powietrza w Legnicy za rok 2019. Wyniki okazały się bardzo dobre.
ubiegłym roku badania jakości
powietrza prowadzone były w 28
stacjach pomiarowych województwa dolnośląskiego. Dwie z nich badały powietrze w Legnicy - przy al. Rzeczypospolitej 10/12 i przy ul. Polarnej 1.Co wykazały
badania? Przedstawiamy je w odniesieniu
do obecności w powietrzu m.in.: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla,

W

dla dwutlenku siarki. Jego stężenia od wielu lat utrzymują się na niskim poziomie. Od
2005 do 2019 roku wartości średnioroczne
zmniejszyły się z 14 µg/m3 do 5 µg/m3.

DWUTLENEK AZOTU
Stężenie średnioroczne na stacji w Legnicy
przy al. Rzeczypospolitej wynosiło 18,3 µg/

Analiza wieloletnia wykazuje utrzymywanie się stężeń tlenku węgla na niskim poziomie. W 2019 r. stwierdzono obniżenie się
stężenia tego gazu w odniesieniu do roku
ubiegłego.

Ozon
Nie została przekroczona dopuszczalna
częstość przekroczeń poziomu docelowego. Analizy danych pomiarowych z wielu
lat nie wykazują istotnych trendów zmian
poziomu stężeń ozonu.

Benzen
Stężenie średnioroczne nie przekroczyło wartości dopuszczalnej i wynosiło 0,91
µg/m3, czyli 18 proc. normy. W latach
2005–2019 można zauważyć wahania wartości średniorocznych benzenu z tendencją
spadkową. W roku 2019 odnotowano spadek wartości w stosunku do roku 2018.

Pył zawieszony PM10

ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego PM10,
pyłu zawieszonego PM2,5 oraz metali
w pyle PM10.

m3, czyli tylko 46 proc. poziomu dopuszczalnego. W roku 2019 odnotowano spadek
wartości w stosunku do roku ubiegłego.

DWUTLENEK SIARKI

TLENEK WĘGLA

Wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń norm jakości powietrza określonych

W 2019 r. maksymalne stężenie 8-godzinne
wynosiło 2212 µg/m3, tj. 22 proc. normy.

/MiastoLegnica

Stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji
przy al. Rzeczypospolitej wynosiło 28,5 µg/
m3, a więc 71 proc. poziomu dopuszczalnego. W 2019 roku nastąpił spadek wartości
pyłu zawieszonego PM10 w odniesieniu do
lat ubiegłych. W ostatnim dziesięcioleciu
(od 2010 r.) stężenia roczne spadły o 36
proc, a liczba dni z przekroczeniami - o 52
proc.

Pył zawieszony PM2,5
Pomiary pyłu zawieszonego PM2,5, prowadzone na stacji przy ul. Polarnej, nie
wykazały przekroczenia normy średniorocznej i wynosiło 68 proc. Analiza stężeń
średniorocznych z lat 2010-2019 wykazuje

MIASTO
zauważalne zmniejszenie się poziomu pyłu
PM2.5.

żenia arsenu (poniżej poziomu docelowego).

Metale w pyle PM10

O czystsze powietrze walczymy
coraz skuteczniej

Wartości średnioroczne ołowiu, kadmu, niklu,
arsenu utrzymywały się poniżej poziomów
dopuszczalnych lub docelowych. Stężenie
średnioroczne w 2019 roku wynosiło: ołowiu
– 0,034 µg/m3, tj. 7 proc. poziomu dopuszczalnego; kadmu – 0,58 ng/m3, tj. 12 proc.
wartości docelowej; niklu – 1,73 ng/m3, tj. 9
proc. wartości docelowej; arsenu – 5,92 ng/
m3, tj. 99 proc. wartości docelowej.
Stężenia ołowiu, kadmu i niklu w latach 2005–
2019 utrzymywały się na niskim poziomie.
W roku 2019 zanotowano istotny spadek - o 29 proc., średniorocznego stę-

W minionym roku w Legnicy zmniejszona
została emisja pyłów PM 10 o 35, 3 tony oraz
PM2,5 o 16, 3 tony.
Miały na to wpływ: termomodernizacja
obiektów prowadzona przez miasto, zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe oraz legnicki program ograniczenia
niskiej emisji. W jego ramach mieszkańcy
uzyskiwali od gminy dofinansowanie za wymianę starych źródeł ciepła, wykorzystujących paliwo stałe, na źródła ekologiczne,
np. podłączenie do sieci ciepłowniczej lub
ogrzewanie elektryczne czy gazowe.
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Na zmniejszenie emisji pyłu
w 2019 roku miały również
wpływ działania podjęte przez
Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy, polegające na czyszczeniu
ulic. Oczyszczono drogi o łącznej długości 135,25 km. Dało to
konkretny efekt ekologiczny w
postaci rocznej redukcji emisji
pyłu PM10 o 25 ton i pyłu PM2,5
o 3,8 tony.
Program udzielania dotacji
na wykonane przez mieszkańców inwestycje, polegające na zamianie ogrzewania paliwem stałym na
ogrzewanie
ekologiczne,
finansowany jest również
z budżetu Legnicy. Łącznie
w latach 2015-2019 podpisano 975 umów z mieszkańcami
na kwotę 4.965.423,05 zł.
Od 2015 roku legniczanie
złożyli już 1463 wniosków
o dofinansowanie ekologicznych inwestycji grzewczych
i zlikwidowali 2598 starych
pieców „kopciuchów”.
W roku 2020 r. legniczanie
złożyli ponad 500 kolejnych
wniosków o dofinansowanie
modernizacji instalacji grzewczych na kwotę 3.276.972,14 zł.

www.legnica.eu
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Tegoroczni laureaci
> Podczas czerwcowej sesji Rada Miejska wyłoniła laureatów miejskich tytułów, wyróżnień i nagród za szczególne osiągnięcia i zasługi dla Legnicy i jej mieszkańców. Uroczystą sesję, honorującą laureatów, z powodu
sytuacji pandemicznej zapowiedziano na październik.
agrodą Miasta Legnicy radni
wyróżnili dwie organizacje społeczne, które otrzymają gratyfikacje finansowe po 10 tys. zł z przeznaczeniem na swą działalność statutową:
- Stowarzyszenie Klub Kibiców Niepełnosprawnych Miedź Legnica - zgłoszone
przez grupę radnych Rady Miejskiej,

N

6.
7.
8.

Bogusław Dolata– zgłoszony przez
Legnicki Szkolny Związek Sportowy,
Magdalena Drab – zgłoszona przez
Klubu Radnych KO,
Danuta Dychtanowska - zgłoszo-

Ludzi Pracy’90 - zgłoszone przez
grupę radnych,
19. Zawodowa rodzina zastępcza Magdalena i Jarosław Grońscy – zgłoszona przez prezydenta Legnicy,

na przez Cech Rzemiosł Różnych
w Legnicy,
Zdzisław Grosicki - zgłoszony przez
Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,
Łukasz Gudanowicz - zgłoszony przez
Klubu Radnych KO,
Andrzej Kaczkowski - zgłoszony
przez grupę radnych,
Tadeusz Kisiel - zgłoszony przez grupę radnych,
Jan Lipiec - zgłoszony przez Towarzystwo Miłośników Legnicy Pro Legnica,
Ewa Lobert-Supernat - zgłoszona
przez Ligę Obrony Kraju Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK we
Wrocławiu,
Józef Matuszewski - zgłoszony przez
Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy,
Tadeusz Szulc - zgłoszony przez Klub
Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,
Stanisława Szura - zgłoszona przez
Klubu Radnych KO,
Stowarzyszenie Duszpasterstwo

20. Zawodowa rodzina zastępcza Małgorzata i Jarosław Pązikowie - zgłoszona przez prezydenta Legnicy,
21. Zespół Pieśni i Tańca „Legnica” – zgłoszony przez Łemkowski Zespół Pieśni
i Tańca „Kyczera”,
22. Związek Inwalidów Wojennych RP
- zgłoszony przez Klub Radnych KWW
Tadeusza Krzakowskiego.

- Stowarzyszenie Ruch Kobiet do Walki
z Rakiem Piersi Europa Donna – Legnica
- zgłoszone przez grupę radnych Prawa
i Sprawiedliwości.

9.
10.

Odznaki Zasłużonego dla Legnicy otrzymają:
1.
2.
3.
4.
5.

Jerzy Adamczyk - zgłoszony przez
Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,
Danuta Badoń-Lehr - zgłoszona
przez Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
Bogusława Bobińska - zgłoszona
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Legnicy,
Władysława Cichocka - zgłoszona
przez Klub Radnych KWW Tadeusza
Krzakowskiego,
Helena Dąbrowska - zgłoszona przez
Klub Radnych KWW Tadeusza Krzakowskiego,
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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miejskich nagród i wyróżnień
Tytuł Honorowego Obywatela Legnicy 2020
przyznano księdzu Janowi Mateuszowi Gackowi, proboszczowi
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kandydaturę rekomendował Klub Radnych Komitetu Wyborczego Wyborców
Tadeusza Krzakowskiego.
Ksiądz Jan Mateusz Gacek, wieloletni proboszcz legnickiej parafii
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, społecznik, organizator wydarzeń prospołecznych i charytatywnych, założyciel i prowadzący
Międzyparafialną Stołówkę Charytatywną w Legnicy.
Urodzony 15.01.1952 r. w Bystrzycy Kłodzkiej. W 1977 roku ukończył
Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu (magister teologii).
Do Legnicy trafił trzy lata po święceniach kapłańskich – początkowo jako wikariusz w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Zlecenie zorganizowania duszpasterstwa na rozbudowującym
się osiedlu Piekary w Legnicy otrzymał od ks. Kardynała Henryka
Gulbinowicza w 1987 r. Kościół powstał w trzy lata, a proboszczem
osiedlowej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa został
ksiądz Jan Mateusz Gacek. Dziś rozbudowana w nowy większy
obiekt wraz z zabudową przykościelną służącą także jako miejsce
spotkań dla młodzieży, społeczników i organizacji pozarządowych.
Działalność księdza proboszcza jest powiązana z prowadzeniem i
organizacją Między parafialnej Stołówki Charytatywnej od ponad
25 lat. Inicjował także powstanie wielu lokalnych stowarzyszeń
i organizacji, które dziś z powodzeniem działają na rzecz legniczan.
Od 2016 roku organizuje, przy wsparciu miasta, Wigilię Legniczan
od Serca, odbywającą się w Rynku tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia.
Laureat jest duchownym opiekunem Instytutu Metali Nieżelaznych
w Gliwicach, oddział w Legnicy, kapelanem Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa w Legnicy oraz kapelan Naczelnej Organizacji Technicznej w Legnicy.
Za swą działalność społecznikowską otrzymał m.in.: Nagrodę Miasta
Legnicy, Odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej”, „Rudolfinę”, Nagrodę Kuratora Oświaty oraz tytuły: Przyjaciela Dzieci oraz Przyjaciela
Osób Niepełnosprawnych.
Ksiądz proboszcz Jan Mateusz Gacek, kojarzony głównie z działalnością charytatywną, to przede wszystkim wspaniały, prawy
i dobrotliwy człowiek. Jego duszpasterska posługa wyróżnia się
aktywnością i dobrocią, skierowaną nie tylko do parafian z terenu
legnickich Piekar, ale wszystkich legniczan. Jego dobre serce, altruizm, empatia i chęć pomocy innym stały się przykładem dla wielu
legniczan, którzy pod wpływem księdza Jana Mateusza,
rozpoczęli działalność dobroczynną.
Działalność księdza Gacka to także nieustanne motywowanie legniczan do aktywności i pomocy innym. Mimo wieloletniej, bardzo
angażującej pracy, nadal poszerza jej obszary – karmiąc ubogich,
wysyłając młodzież na kolonie i obozy sportowe, aktywizując dzieci
na półkoloniach i w sekcjach sportowych.
Z ogromnym zaangażowaniem wspiera działalność młodych legniczan, jak też środowiska senioralnego. Wsłuchując się w ich potrzeby, organizuje tematyczne festyny, imprezy sportowe i wydarzenia
o charakterze charytatywnym.
Idee miłości i wiary popularyzuje w przekonaniu, że dobro wszystko zwycięża. To energiczny, charyzmatyczny i zaangażowany człowiek, który pomógł wielu legniczanom. Jego bezkompromisowość
i determinacja stają się wzorem dla kolejnych pokoleń legniczan,
które nie tylko chcą mieszkać w Legnicy, ale i mieć wpływ na życie
naszej lokalnej społeczności.
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Świetnie bawiliśmy się
i odpoczywaliśmy
w parku na Polanie Angielskiej
o był przebój lata w naszym parku Miejskim. W lipcowe i sierpniowe weekendy spotykaliśmy
się na Polanie Angielskiej, aby się
zrelaksować, odpocząć, poćwiczyć i oczywiście świetnie się bawić na łonie natury.
Jednym słowem, nasze cykliczne wydarzenie „PoLEŃ się latem. Weekendowe
Spotkania w Parku Miejskim”, cieszyło się
ogromnym powodzeniem. Przygotowali je
Urząd Miasta i Legnickie Centrum Seniora.
Wspomagali nas partnerzy: Ewa Zając,
specjalistka od relaksacji i slow jogi, Marcin Mokrzycki, instruktor pilates, Fitness
World - Galeria Ferio wraz z instruktorkami Patrycją Rezler oraz Anną Kozdroń,
Marzeną Danielewicz, Tomaszem Korputem oraz Legnickie Centrum Rehabilitacji.
Przeżyjmy to jeszcze raz na naszych
fotografiach.

T
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90 DZIEŁ NA 90 LAT
JUBILEUSZOWA WYSTAWA MARII ROGALI
> Radość malowania jest darem, który pozwala zobaczyć to, co niedostrzegalne. Legnicka artystka Maria
Rogala podarowała nam na swoje 90-te urodziny niezwykłe światy. Wypełnione kolorami zapomniane miasteczka, nastrojowe pejzaże, barwne kwiaty. Obrazy, których urodą możemy po prostu się cieszyć.

Malarstwo Marii Rogali zawsze
było realistyczne, nieco może
„romantyczne” w nastroju. Lubiła sztukę przełomu XIX i XX
wieku, przyznawała się do studenckich fascynacji twórczością
Jana Stanisławskiego, pociągały ją nastrojowe krajobrazy,
które lubiła tropić na plenerach
i w czasie wakacji, podobnie jak
inspiracji naturą szukali (bardzo
już ‚historyczni’) impresjoniści.
Zawsze lubiła czynność malowania a jej „mocną stroną” było
i jest po dziś dzień wyczucie koloru, budowanie kompozycji przy
pomocy barw, tak zestawionych
kontrastowo, jak i - w niektórych
przypadkach - w bardziej ‚ wyciszonej”, stonowanej gamie. Tematy też uprawiała tradycyjne:
pejzaż, martwe natury, kwiaty,
czasami portrety.
Janina Stasiak
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Od 20 sierpnia w Galerii Ring zwiedzać
można wystawę malarstwa Marii Rogali, arystki która od momentu ukończenia
w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
związana jest z Legnicą.
Maria Rogala, która we wrześniu kończy

90 lat, zajmuje się przede wszystkim malarstwem olejem, akrylem i akwarelą. Na wystawie zobaczymy między innymi sielskie
pejzaże, kolorowe martwe natury i kwiaty
– płótna te wzbudzają uczucia nostalgii
i sprawiają, że chcemy się w tym, trochę już
niedzisiejszym świecie zanurzyć. Inspiracją
dla artystki była sztuka okresu Młodej Polski,
a także malarstwo koloryzmu. Obrazy Marii
Rogali są powszechnie doceniane nie tylko przez znawców sztuki, jej realistyczne
dzieła zdobią wiele legnickich (i nie tylko)
mieszkań. O ich popularności decyduje zapewne spokojna atmosfera i romantyczny
klimat.
Ekspozycja „90 dzieł na 90 lat” to pokaz
prac wyjątkowy nie tylko z racji jubileuszu
malarki, lecz także dlatego, że zobaczymy
prace dotąd nie wystawiane. Najstarszą
z nich jest autoportret Marii Rogali z 1953
roku, wykonany jako praca zaliczeniowa
z zajęć malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wśród wczesnych dzieł
artystki na wystawie znajdą się także wizerunki jej córek, rysunki piórkiem, jak również gobeliny. Wystawa obejmuje prace
powstałe w czasie całej kariery artystycznej
Marii Rogali, także najnowsze – artystka
tworzy bowiem do dziś.
Maria Rogala urodziła się w 1930 roku we
Lwowie. Po wojnie wraz z rodzicami przyjechała najpierw na Górny, później na Dolny
Śląsk. Studia rozpoczęła we wrocławskiej
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> Legnica, Głogów, Chocianów, Ścinawa w latach siedemdziesiątych XX
wieku - prowincjonalny, groteskowy, przepełniony osobliwym zgiełkiem Dolny Śląsk i dramatyczne wydarzenia lat 80. Wielki malarski
dokument Edwarda Dwurnika pojawi się w Legnicy.

PWSSP, a po pierwszym roku przeniosła
się do krakowskiej ASP. Dyplom uzyskała
w 1956 roku, w pracowni malarstwa profesora E. Krychy oraz w pracowni gobelinu
profesora S. Gałkowskiego.
Artystka należy do pokolenia, które osiedliło się w Legnicy w wyniku splotu powojennych okoliczności. Przez wiele lat zawodowo związana była z oświatą – pracowała
jako pedagog, metodyk wychowania plastycznego oraz instruktor sekcji plastycznej. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a także laureatką trzech
Nagród Kuratora Oświaty oraz nagrody Dyrektora Wydziału Kultury w Legnicy.
Prace Marii Rogali można było oglądać na
wielu wystawach, także – kilkakrotnie –
w legnickiej Galerii Sztuki. Pokazy jej malarstwa miały miejsce także w wielu miastach
Polski – między innymi w Jeleniej Górze,
w Gliwicach i w Warszawie. Ostatnie wystawy malarstwa Rogali odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Złotoryi oraz
w Domu Kultury Atrium w Legnicy. Jej obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych
w kraju, a także w Anglii, Szwecji, Niemczech i w Stanach Zjednoczonych.

Edward Dwurnik (1943-2018) to jeden
z najbardziej znanych i rozpoznawalnych
polskich malarzy. Był artystą niezwykle
płodnym, autorem ponad 5 tysięcy dzieł.
Dosadny realizam i groteskowość jego
obrazów trafnie opisały polską rzeczywistość lat 70. i 80. XX wieku. Ich charakterystyczny styl – rysunkowa, pospieszna
forma i „prymitywizm” to efekt fascynacji
twórczością Nikifora. Znak rozpoznawczy artysty - wielki cykl „Podróże autostopem”, łączy cechy dokumentu i malarstwa symbolicznego, oddając - często
humorystycznie - szczególną atmosferę
polskiej rzeczywistości czasów PRL-u.
W takim właśnie klimacie zrealizowany
został, prezentowany na wystawie, obraz
„Legnica” z 1978 roku
Dzieła Dwurnika towarzyszyły wielkim
zmianom w Polsce. Tak było, gdy artysta
cyklem czterech obrazów opowiedział
o wydarzeniach lubińskich w 1982 roku.
Trzy obrazy z tego cyklu, w tym przejmujące „Safari” to trzon legnickiego pokazu.
Malarz powrócił do tematu totalitaryzmu
w serii ”Od Grudnia do Czerwca”, gdzie
uwiecznił postacie zamordowanych w latach 1981-1989. Trzy portrety ofiar Zbrodni Lubińskiej prezentowane będą również
w Muzeum Miedzi. Wystawa Dwurnika,
uzupełniona o 22 rysunki powstałe w Legnicy w roku 1970, to nie tylko prezentacja
malarstwa ale wielki spektal historyczny.
Dowód i symbol naszej historii.

▸ EDWARD DWURNIK
WĄTKI LOKALNE
Termin: od 18 września
Miejsce: Muzeum Miedzi,
Kurator: Grażyna Humeńczuk
Wystawa czynna od środy
do niedzieli, w godz. 1200-1600
Bilety - 6, 10 zł (bezpłatny wstęp
- w soboty oraz 1. środę miesiąca)
Organizator: Muzeum Miedzi

▸ Maria Rogala
90 dzieł na 90 lat
Termin: do 27 września
Wernisaż: w piątek, 4 września
o godz. 1800 (on-line na FB)
Miejsce: Galeria Ring, Rynek
Wystawa czynna od czwartku
do soboty, w godz. 1400 -1800
oraz w niedziele w godz. 1200-1800
Wstęp wolny
Organizator: Galeria Sztuki
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> Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem nie jest od niej wolny. Ten cytat Camusa stał się aktualny w czasach
pandemii, kiedy ciało jest polem wielkiej bitwy ze śmiercią. Podobnie jak dzieła Józefa Łukomskiego...
Respiciens post te, hominem memento te;
cave, ne cadas. Oglądając się za siebie, pomnij, iżeś człowiekiem; strzeż się, iżbyś nie
upadł.
Gdy w Starożytnym Rzymie zwycięski wódz
odbywał triumf, stojący za jego plecami
niewolnik miał przykazane, co jakiś czas
powtarzać te właśnie słowa, aby oznajmić
mu, że lud, który wzniósł go na stanowisko,
może go stanowiska pozbawić.
Wystawa „Hominem te memento” („Pamiętaj żeś człowiekiem”) prezentuje niewielki
zespół prac Józefa Łukomskiego znajdujący się w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy. Zawiera 7 dzieł. Obraz przestrzenny
złożony z 5 elementów figuratywnych od
którego pochodzi tytuł ekspozycji, 5 reliefów przestrzennych z cyklu „Epitafia” oraz
jeden z cyklu „Sarkofagi”.
Eksponowane prace przez 30 lat wchodziły
w skład stałej ekspozycji historycznej zatytułowanej Legnica. „In ictu oculi”. Stanowiły artystyczny komentarz i uzupełnienie
generalnej koncepcji wystawy polegającej
na poszukiwania egzystencjalnych śladów człowieka. Tym razem uwolnione od
dotychczasowego kontekstu pozwalają
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na obcowanie z przesłaniem nadanym im
przez samego artystę.
Józef Łukomski, artysta, malarz, rzeźbiarz
urodził się 8 lipca 1920 roku w Sławsku
Górnym w Wielkopolsce. Zmarł 28 kwietnia
1996 roku w Warszawie. W latach 1950-1955
studiował sztukę użytkową w Chinach, później malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, gdzie w 1962 roku uzyskał
dyplom w pracowni Aleksandra Kobzdeja.
Poszukiwania własnego stylu artystycznej
wypowiedzi zaowocowały w drugiej połowie lat 60. XX wieku cyklem 25 monumentalnych obrazów z tkaniny zatytułowanych
„Totemy”. Tworzywem tych dzieł były sprute i pozszywane lub sklejone ze sobą znoszone ubrania.
W 1969 roku powstał obraz przestrzenny
„Requiem” złożony z 20 elementów figuratywnych wykonanych z utwardzonych
ubrań. Kompozycję zawieszoną nad taflami
luster artysta nazwał „teatrem totalnego
milczenia”. W latach siedemdziesiątych Łukomski tworzył z tej samej materii zamknięte w ramy obrazy reliefy składające się na
cykle „Epitafia”, „Sarkofagi” oraz obrazy
przestrzenne z siedzących lub stojących
monumentalnych figur ludzkich zatytułowane „Przemijanie”, „Zbiorowisko”, „Hominem quero”, „Medytacje” i inne. Z tego
okresu pochodzi także cykl reliefów ściennych „Portrety”. W kolejnych latach stworzył grupy figur „Hominem te memento”
oraz „Argumentum ad hominem”.
Józef Łukomski przez cały czas brał czynny
udział w życiu artystycznym w kraju i na

świecie, zarówno w wystawach indywidualnych jak i zbiorowych. Był laureatem
wielu wyróżnień, m.in. nagrody krytyki artystycznej im. Cypriana K. Norwida, którą
otrzymał w 1979 roku.
Podsumowując twórczość artysty dr Bożena Kowalska w 1996 roku napisała:
„Sztuka Łukomskiego nie jest moralitetem
ani osądem. Jest filozoficzną zadumą nad
losem ludzkim, zadumą pełną tragizmu.
Wyrażona przez wizję plastyczną daleką od
ekspresjonistycznego krzyku, przez swoją dyskrecję umiaru i dzięki jej skostniałej
ciszy skłania do kontemplacji i do refleksji
nad sprawami ostatecznymi.”

▸ HOMINEM TE
MEMENTO
Józef Łukomski.
Artysta, malarz,
rzeźbiarz
Termin: do 30 września
Miejsce: Muzeum Miedzi,
Kurator: Grażyna Humeńczuk
Wystawa czynna od środy
do niedzieli, w godz. 1200-1600
Bilety - 6, 10 zł (bezpłatny wstęp
w soboty oraz 1. środę miesiąca)
Organizator: Muzeum Miedzi
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WARTO OBEJRZEĆ
> Legnicka katedra 300 lat temu miała tylko jedną wieżę, w Mauzoleum posąg księżniczki Karoliny stał odwrócony twarzą do ściany
a miasta strzegły mury obronne i potężne baszty. To wszystko zobaczymy w Muzeum Miedzi, na wielkiej wystawie widoków miasta.
Druga część prezentowanej w Akademii
Rycerskiej wystawy „Dawna Legnica. Obrazy miasta z kolekcji Muzeum Miedzi” to
arcyciekawy zbiów widoków legnickich kościołów, zamku, ratusza i Rynku.
Najliczniej reprezentowane są wizerunki
budowli sakralnych, które wyeksponowano w centrum sali. Znalazły się tutaj m.in
sztychy z widokiem kościoła św. Jana wykonane prawdopodobnie na podstawie
rysunku wrocławskiego architekta Johanna
Georga Knolla z 1700 roku, które przedstawiają nie zrealizowany projekt kościoła
wraz z kolegium, szkołą i oratorium. Litografia z 1841 roku przedstawia wnętrze
Mauzoleum Piastów legnicko-brzeskich
w kościele św. Jana po renowacji z 1819
roku, kiedy to pokryto tynkiem i zamalo-

wano uszkodzone freski. Posąg księżnej
Karoliny odwrócony tyłem do pozostałych
rzeźb ustawiony był w ten sposób na jej
życzenie , w związku ze zmianą wyznania.
Ozdobą kolekcji są dwie prace legnickiego
malarza Theodora Blätterbauera ukazujące bryłę oraz wnętrze kościoła p.w. Piotra
i Pawła przed dziewiętnastowieczną
przebudową z lat 1892-1894 .
Widok kościoła Mariackiego od strony
wschodniej powstał około 1820 roku i jest
dziełem Johanna Wilhelma Schumma (zm.
w 1865 r.). Świątynię przed pożarem w 1822
roku spowodowanym uderzeniem pioruna,
widać zza wyburzonych murów obronnych
oraz wieży Bramy Wrocławskiej. Po prawej stronie dostrzec można dawny kościół
Benedyktynek (obecnie I LO), po lewej
nieistniejący kościół Św. Jana Nepomucena
przy dworze biskupów wrocławskich.
Kościół Pamięci Cesarza Fryderyka III, obecnie noszący wezwanie św. Jacka który powstał w latach 1905-1908 według projektu
berlińskiego architekta Oskara Hoßfelda
prezentowany jest w rysunku opublikowanym w niemieckiej gazecie budowlanej.
Na ekspozycji nie zabrakł również wizerunków zamku. Wśród wielu innych prezentowane jest również faksymilowe wydanie
„Legendy obrazowej o Św. Jadwidze” z
1353 roku, można zobaczyć legnicki zamek
podczas oblężenia Mongołów po bitwie
w 1241r. Rysunek zamku, jakkolwiek fantastyczny, jest pierwszym znanym wyobrażeniem budowli architektonicznej na Śląsku.

LEGNICKIE SPACERY HISTORYCZNE 2020
Świątynie książąt i mieszczan
Podczas ostatniego spaceru historyk sztuki, Łucja Wojtasik-Seredyszyn opowie o historii dwóch świątyń, które służyły chwale i pamięci dynastii Piastów.
Wirtulny spacer zaprowadzi widzów do kościoła Marii Panny, który do czasów
reformacji był pod stałą opieką legnickich książąt oraz do kościoła św. Jana
Chrzciciela. W XVII wieku rolę kościoła dworskiego przejął istniejąca tu wcześniej świątynia pofranciszkańska, której prezbiterium przekształcono w Mauzoleum Piastów. Zapraszamy na opowieść o dwóch światach: gotyckim i barokowym oraz dwóch budowlach: protestanckej i katolickiej, które od wieków
współtworzą historię Legnicy.

▸

Legnickie Spacery Historyczne 2020 - Świątynie książąt i mieszczan
Termin: 27 września (niedziela), godz. 1400
Miejsce: FB i YouTube Muzeum Miedzi w Legnicy

▸ DAWNA LEGNICA
Obrazy miasta
z kolekcji Muzeum
Miedzi
Termin: do 30 stycznia 2021
Miejsce: Muzeum Miedzi,
Kurator: Grażyna Humeńczuk
Wystawa czynna od środy
do niedzieli, w godz. 1200-1600
Bilety - 6, 10 zł (bezpłatny wstęp
w soboty oraz 1. środę miesiąca)
Organizator: Muzeum Miedzi

www.legnica.eu
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Międzynarodowa Kolekcja
Współczesnej Sztuki Złotniczej
> Od lat, właśnie w Legnicy przedstawiamy dowody na to, że okrągły
przedmiot, który zakładamy na palec może być wysmakowanym dziełem sztuki. A jeśli nie jest wykonany ze srebra, może być z papieru...
Galeria Sztuki zaprasza na pierwszą tak
obszerną prezentację Międzynarodowej
Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej.
Legnicka kolekcja to jeden z większych
zbiorów biżuterii artystycznej w Europie.
W jej skład wchodzą prace nagradzane
i wyróżniane podczas Międzynarodowych
Konkursów Sztuki Złotniczej – głównego
wydarzenia Legnickiego Festiwalu SREBRO.

Prace nad utworzeniem stałej kolekcji biżuterii rozpoczęły się w 2004 r. Znaczna część
zbiorów została pozyskana w latach 20132016 dzięki dofinansowaniom Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie kolekcja liczy około pół tysiąca pracw
zdecydowanej większości powstałych
w XXI wieku. Kolekcja obejmuje przykłady
twórczej aktywności na polu biżuterii artystów z różnych zakątków świata. Zobaczymy prace wybitnych twórców z Polski i ze
świata, takich jak m.in. Andrzej Bandkowski, Alain Roggeman i Georg Dobler. Na
zwiedzających czeka prawdziwe bogactwo
dzieł, które zachwycają i zaskakują różnorodnością kontekstów, technik, materiałów i sposobów myślenia o biżuterii, która
na przestrzeni lat uzyskała status pełnoprawnego dzieła sztuki konceptualnej.
Kuratorskiego wyboru prac dokonał prof.
Sławomir Fijałkowski, wieloletni generalny
konsultant Festiwalu.

▸ Action Collection
Pokaz Międzynarodowej
Kolekcji Współczesnej
Sztuki Złotniczej
Termin: do 25 października
Wystawa czynna od czwartku
do soboty, w godz. 1400-1800
oraz w niedziele w godz. 1200-1800
Wstęp: wolny
Organizator: Galeria Sztuki

„Interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania” to projekt autorstwa Małgorzaty Dancewicz, który zrealizowany zostanie we współpracy z Galerią Sztuki
w Legnicy. Tytułowe 451 stopni Fahrenheita z powieści Raya Bradbury’ego to
– jak czytamy w książce – temperatura, w której zapala się papier. Opowieść
przedstawia dystopijną rzeczywistość, w której książki są zakazane, a ludzka
zdolność do samodzielnego rozumowania zanika poprzez zastąpienie komunikacji słownej obrazkową komunikacją mediów masowych.
Na dwumiesięczny cykl intermedialnych działań złożą się: lektura i analiza
książki i jej filmowych adaptacji, warsztaty wideo, których efektem będzie
wideo esej na podstawie pomysłu Bradbury’ego oraz warsztat z konwersji
tekstu na formę graficzną. Uczestnicy warsztatów będą poszukiwali odpowiedzi na pytania dotyczące tego, jakie jest miejsce dzieła literackiego w kulturze mediów społecznościowych, jakie są czytelnicze preferencje młodzieży,
czy wciąż jesteśmy w stanie czytać ze zrozumieniem świat, i w końcu, czy
żyjemy w momencie przełomowym, w którym wizualność wypiera
tekstualność. Działania podsumowane będą wernisażem i wystawą. Projekt
realizowany jest w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum
Kultury Bardzo Młoda Kultura 2019-2021,

▸

/MiastoLegnica
/MiastoLegnica

Fahrenheit 451 – interdyscyplinarne warsztaty z nauki czytania
Termin: 1 września - 29 października
Organizator: Galeria Sztuki w Legnicy
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OSTRZE PRZEZ PODUSZKĘ
> „Wojna, susza, wycinka drzew, uzależnienie od elektronicznych mediów, a nawet trwająca właśnie
pandemia. Ale jest też to, co ponadczasowe i dające nadzieję - jak potrzeba bliskości, przyjaźni, czy miłość
i prawdziwe oddanie”. Wszystko to odnajdziemy w obrazach Izabeli Kowalskiej-Wieczorek.
Od 1 września w Galerii Satyrykon czynna
będzie nowa wystawa Izabeli Kowalskiej-Wieczorek.
O twórczości znakomitej ilustratorki i satyryczki, absolwentki wrocławskiej ASP sam
Tomasz Broda napisał: „Ukłucie satyrycznej
szpili łagodzi znieczuleniem. Jak w rysunku
z torreadorem, który wbija kolejne ostrza
w grzbiet byka, osłonięty poduszką. Miękka
kreska i pastelowe kolory pozwalają artystce w bezpieczny sposób dotknąć najważniejszych problemów współczesności (…).
Najciekawsze efekty Kowalska-Wieczorek
osiąga, kiedy udaje się jej precyzję wykonania połączyć z syntezą przekazu, tak jak
na rysunku z jeżem, który uznał szczotkę
za swoją przyjaciółkę i usiadł naprzeciw
niej do kolacji, przynosząc jej w prezencie
jabłko (…). Prace Kowalskiej-Wieczorek to
też popis ilustracyjnej precyzji, widocznej
w każdym szczególe: korze drzewa, mrowiu
liści, zabałaganionym pokoiku zapalonego
rowerzysty, czy wielkomiejskiej panoramie.
Pomysł, z którym inny artysta rozprawiłby
się kilkoma zaledwie kreskami, artystka rozbudowuje w wielowątkową i wielopoziomową opowieść. Tak jest np. z zamkniętym
w klatce wilkiem, który ze smutną rezygnacją wpatruje się w kolejny talerz wypełniony mięsem - można spodziewać się, że
grozi mu śmierć z przejedzenia, tym bardziej, że przed jego klatką zgromadził się
cały tłum Kapturków, a każda z pyzatych

dziewczynek trzyma przed sobą jakiś prezent dla nieboraka: a to świeżo upieczoną
babkę, a to gąskę, a to koszyk jajek. Z pożeracza małych dziewczynek, król lasu zamienił się w otępiałą od smakołyków, rozleniwioną i rozlazłą, okiełznaną nadmiarem
jedzenia ofermę”. Izabela Kowalska- -Wieczorek urodziła się w 1955 r. w Toruniu. Studiowała we wrocławskiej PWSSP. Uprawia

malarstwo, grafikę warsztatową, rysunek,
rzeźbę tekstylną i grafikę wydawniczą. Od
wielu lat jest znaną ilustratorką książek dla
dzieci, a od 2013 r. zajmuje się również rysunkiem satyrycznym. W dorobku artystki
są wystawy indywidualne i zbiorowe, krajowe i zagraniczne. Jest laureatką wielu
konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych.

▸ Izabela
Kowalska-Wieczorek
Ostrze przez
poduszkę
Termin: od 1 września
do 31 października
Galeria czynna od wtorku
do soboty w godzinach:
wtorek - piątek: godz. 1100-1800
sobota: godz. 1000-1400
Miejsce: Galeria Satyrykon,
Rynek
Organizator: Legnickie Centrum
Kultury

www.legnica.eu
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sportowy
WRZESIEŃ
▸ MKS Miedź
Legnica S.A. vs.
Resovia Rzeszów

Poniemieckie - ich czy już nasze?
> Ziemie odzyskane czy wyzyskane? Słynna sprawa planów wysadzenia
zabytkowego mostu w Pilchowicach przywołała - nie po raz pierwszy temat naszej odpowiedzialności za poniemiecką spuściznę.
Gdzie jest granica i co stanowi różnicę,
która oddziela jeszcze niemieckie od już
polskiego? W dyskusji weźmie udział Karolina Kuszyk, autorka książki „Poniemieckie”
(Wydawnictwo Czarne 2019), urodzona
w Legnicy germanistka i polonistka, absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych,
stypendystka DAAD, tłumaczka literatury
niemieckojęzycznej (m.in. Ilse Aichinger
i Maxa Frischa) i trenerka kompetencji
międzykulturowych. Za „Poniemieckie”
otrzymała Nagrodę im. Arthura Kronthala
(Arthur-Krontha-Preis 2020); książkę nominowano również do tytułu Legnickiej
Książki Roku 2019.

Termin: 11 września, godz. 1900
Miejsce: stadion im. Orła Białego
Wstęp: bilety
Org.: MKS Miedź Legnica S.A.

▸ MSPR Siódemka
Legnica vs. KPR
Ostrovia Ostrów
Termin: 19 września, godz. 1800
Miejsce: hala OSiR, ul. Lotnicza
Wstęp: bilety
Org.: MSPR Siódemka Legnica

▸ KAWIARENKA
OBYWATELSKA
Poniemieckie
– ich czy już nasze?

▸ MKS Miedź
Legnica S.A. vs.
Korona Kielce
Termin: 25 września, godz. 1900
Miejsce: Stadion im. Orła Białego
Wstęp: bilety
Org.: MKS Miedź Legnica S.A.

▸ Narodowy
Dzień Sportu

Termin: 19 września, sobota
start - godz. 1000
Miejsce: boiska lekkoatletyczne,
Park Miejski
Wstęp: bezpłatny (zapisy)
Organizator: OSiR

/MiastoLegnica
/MiastoLegnica

Czy zabytek na ziemiach odzyskanych
jest równie cenny, jak taki sam obiekt
w Warszawie czy w Krakowie? Jak można
budować tożsamość polską na ziemiach
poniemieckich? Czym jest tożsamość
i dziedzictwo Dolnoślązaków i Dolnego
Śląska? Czy sprawdzamy się jako gospodarze tych ziem, dbając o to, co zastaliśmy?

▸ Duszpasterstwo
Ludzi Pracy ’90
Wykład s. dr Elżbieta
Raszczyk OSC
„Psychologiczne
aspekty świętości
człowieka”
Termin: 10 września (czwartek),
godz. 1800
Miejsce: Parafia pw. Matki Bożej
Królowej Polski, Plac Kardynała
Stefana Wyszyńskiego 1
Organizator: Duszpasterstwo
Ludzi Pracy ’90

Termin: 24 września (czwartek),
godz. 1800
Miejsce: Art Cafe Modjeska
Wstęp: bezpłatny
Organizator: Teatr
Modrzejewskiej

▸ Uroczystość
wręczenia Nagrody
im. Henryka
Pobożnego
prof. Andrzejowi
Nowakowi
Termin: 26 września (sobota),
godz. 1800
Miejsce: Parafia pw. Matki Bożej
Królowej Polski,
plac Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1
Organizator: Bractwo Henryka
Pobożnego
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PAN KEJK ZAPRASZA DZIECI DO TEATRU
> Pan Kejk (od angielskiego pancake - naleśnik) to spektakl dla rodzin z dziećmi powyżej 7 roku życia,
osadzony w komiksowym świecie pełnym absurdów, groteski i niedorzeczności.
Spektakl Olsztyńskiego Teatru Tańca to
opowieść o odkrywaniu komiksowego
świata pełnego absurdów, bezcelowości
celowych działań, nierzeczywistości rzeczywistych sytuacji, lenistwa pracowitych

▸ Spektakl familijny
PAN KEJK
Termin: 20 września (niedziela),
godz. 1600
Miejsce: Teatr Modrzejewskiej,
Scena Gadzickiego
BIlety: 35 zł, 30 zł
Organizator: Teatr
Modrzejewskiej

i słabości silnych. Razem z tytułowym
Panem Kejkiem podróżujemy z Kejkolandii
do Popolandii, kraju bliskiego i dalekiego
nam jednocześnie. Pan Kejk, w komiksowych okienkach, przegląda kolejne sceny
codziennego życia mieszkańców.
Spektakl taneczny „Pan Kejk” zbudowany
jest wokół spontanicznie wykreowanych
kompozycji, czerpiących inspiracje z codziennego życia. Warstwa wizualna, niesamowicie barwne kostiumy i prostota formy
nawiązują do surrealizmu, pop-artu i tradycyjnego komiksu. Tancerze prowokują,
podsuwają obrazy, resztę pomaga nam odczytać nieograniczona wyobraźnia, którą
widzowie mogą uruchomić od pierwszych
minut spektaklu.
Drogi Widzu, daj się wciągnąć Popolandii,
pozwól sobie na nieskrępowaną zabawę
z własną wyobraźnią, śmiej się w głos, kiedy
tylko masz ochotę i może spróbuj z tej surrealistycznej mieszanki obrazów usmażyć
niezłego naleśnika...

PRZYSTANEK PIEKARY

– inauguracja

Projekcja spektaklu MADE IN POLAND
> Projekcją spektaklu „Made in Poland” Teatr Modrzejewskiej powraca na Piekary, gdzie z sukcesem działał w latach 2004-2011. Osiedlowa scena była miejscem premiery
niezwykłych, nagradzanych spektakli, takich jak „Made
in Poland” Przemysława Wojcieszka, „Dziady” Lecha
Raczaka i „III Furie” Marcina Libery.

▸ PRZYSTANEK PIEKARY
„Made in Poland”

Termin: 6 września (niedziela), godz. 1930
Miejsce: Scena „Przystanek Piekary”,
ul. Izerska 36
Wstęp: bezpłatny
Organizator: Teatr Modrzejewskiej

W sumie na piekarskiej scenie wystawiono niemal 280 przedstawień,
prowadzono tu również codzienną pracę edukacyjną. Scena na Piekarach
zdobyła ogólnopolską sławę, a zarazem stała się dla mieszkańców osiedla
miejscem bliskim, swojskim – i potrzebnym.
Przystanek Piekary powstaje nieopodal dawnej Sceny. Będą się tu odbywały warsztaty, spotkania, debaty i projekcje. Organizatorzy mają nadzieję, że to nowe miejsce na kulturalnej mapie miasta stanie się przestrzenią
niezapomnianych przeżyć.
Działalność Przystanku zainauguruje plenerowa projekcja spektaklu
„Made in Poland” Przemysława Wojcieszka, kultowego przedstawienia,
które swoją premierę miało w 2004 roku, właśnie na Scenie na Piekarach.
Po projekcji (ok. godz. 2130) Jacek Głomb porozmawia o spektaklu i o Piekarach z Przemysławem Wojcieszkiem (reżyser i autor tekstu), Małgorzatą Bulandą (scenografka spektaklu) i Erykiem Lubosem (aktor, odtwórca
głównej roli w spektaklu – Bogusia).
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Kabaret Aktorów Modrzejewskiej

PIĘKNA HELENA

BIBLIOTEKA ZAPRASZA

SPOTKANIE
Z KSIĄŻKĄ
I MUZYKĄ
Spotkanie z Bronisławem MJ
Kamińskim, autorem książek
„Wielość dróg ku prawdzie”,
„Odwaga dla przyszłości” i in.
W swych książkach podejmuje
problematykę prawdy, poznania, religii, wiary, odwagi. Nierzadko powołuje się w nich na
fakty z historii Polski i Ukrainy.
Działa na rzecz pojednania obu
krajów.
Spotkanie uświetni występ Romana Havrana (gitara, śpiew).

Z bogatego, liczącego ponad pół tysiąca
wierszy dorobku Jacka Kaczmarskiego wybrane zostały te mniej znane. Powierzono
je nieokiełznanej wyobraźni kompozytora
Łukasza Matuszyka i legnickiego zespołu
aktorskiego. W kolejnej odsłonie Kabaretu
Aktorów Modrzejewskiej „Piękna Helena” zobaczymy portret zbiorowy współczesnego Polaka, nakreślony w poezji
Kaczmarskiego - błyskotliwego, niebanalnego diagnosty ludzkich słabości
i polskich zawirowań historycznych, obyczajowych i światopoglądowych. Kaczmarskiego, będącego - o czym wie niewielu pisarzem niezwykle dowcipnym, którego
twórcza osobowość jest o wiele bogatsza
i bardziej wielowątkowa niż pokutujący
stereotyp „barda Solidarności”.

▸ Kabaret Aktorów
Modrzejewskiej
Portret Polaka
po szkodzie
Termin: 26, 27 września
(sobota, niedziela) godz. 19.00
Miejsce: Scena Gadzickiego,
Teatr Modrzejewskiej
Bilety: 40, 35 zł
Organizator: Teatr
Modrzejewskiej

▸ Spotkanie
z Bronisławem
MJ Kamińskim
oraz koncert
Romana Havrana
Termin: 11 września
(piątek) godz. 17.00
Miejsce: LBP, ul. Piastowska
Wstęp: bezpłatne wejściówki
wydawane w LBP od 1 września
Organizator: Legnicka Bibliteka
Publiczna

Internetowe spotkanie
z „Balladyną”
„Z wszystkich rzeczy, które dotychczas
moja mózgownica urodziła, ta tragedia
jest najlepszą – zwłaszcza że otworzyła
mi nową drogę, nowy kraj poetyczny, nie
tknięty ludzką stopą, kraj obszerniejszy niż
ta biedna ziemia, bo idealny. (…)

▸ Narodowe Czytanie
2020 - Balladyna
Termin: 5 września, godz. 1200-2400
Miejsce: emisja na stronie
www.biblioteka.legnica.eu oraz
w mediach społecznościowych
Organizator: Legnicka
Biblioteka Publiczna

/MiastoLegnica
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Tragedia cała podobna do starej ballady,
ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podobieństwu do prawdy.
Ludzie jednak, starałem się, aby byli prawdziwymi i aby w sercu mieli nasze serca…”
Tak pisał o swym utworze „Balladyna”
w liście do matki autor, Juliusz Słowacki.
Legnicka Biblioteka Publiczna zaprasza na
spotkanie z utworem wielkiego polskiego
romantyka, tym razem do Internetu.
Zaproszeni czytelnicy, uczestnicy poprzednich edycji spotkań z narodową
literaturą odczytają fragmenty wielkiego
poematu przed kamerą. Film prezentujący
rezultaty tego przedsięwzięcia zostanie
zamieszczony na portalu You Tube, stronie
www.biblioteka.legnica.eu oraz w mediach
społecznościowych Legnickiej Biblioteki
Publicznej.
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TEATR MODRZEJEWSKIEJ ZAPRASZA
na wieczór z Królem Learem
> „To plaga czasów, w których ślepcom przewodzą szaleńcy” - mówi Lear z legnickiej sceny. A publiczność
po raz kolejny jest postawiona wobec historii, której nieodparta aktualność każe nam zastanowić się nad
korzeniami i mechanizmem autorytaryzmu...
Król Lear jest jednym ze szczytowych osiągnięć Szekspira, dramatem-legendą, jak
sądzi wielu, najlepszą ze sztuk dramaturga
wszech czasów, „bo właśnie w niej mówi
on najbardziej serio” (W. Hazlitt). Z arcydziełem tym łączy się ogromna tradycja
kulturalna, nie tylko sceniczna, ale także
np. filmowa (wspomnieć tu należy wybitne
ekranizacje G. Kozincewa, P. Brooka oraz
A. Kurosawy). Jego fabuła bywa przedmiotem rozlicznych interpretacji, nieraz skrajnie od siebie różnych, lecz zgodnych co do
jednego: wizja Szekspira to jedno z najgłębszych, a zarazem najbardziej pesymistycznych studiów ludzkiej natury. Aby porwać
się na ten tekst, reżyser musi dysponować
nie tylko umiejętnościami fachowymi
i wiedzą o dramacie, ale także ludzkim doświadczeniem, tylko ono bowiem pozwala
przeniknąć motywacje i zachowania postaci. Wybitny znawca Szekspira Henryk Zbierski napisał: „Trzeba być intelektualistą, aby
w pełni zrozumieć tragiczne losy Hamleta,

Szekspir odkrywa autorytarny mechanizm sprawowania
władzy, który dziś nazywamy
populizmem. Miłość do władzy
staje się równa miłości do wojny. W tę wojnę wplątana zostaje
cała społeczność. Inspiracją do
tego przedstawienia stała się
książka Jamesa Hillmana Miłość
do wojny (przeł. J. Korpanty,
Wydawnictwo Laurum, Warszawa 2017), która przywołuje cytat z Króla Leara: „Czym muchy
w rękach rozbrykanych chłopców,/ tym my we władzy bogów:
uśmiercają nas/ dla zabawy”.
Szekspir ostro przedstawia konflikty, które wynikają z przemocy mocno zakorzenionej w kulturze patriarchalnej. Będziemy
się zastanawiać, dlaczego dla
ludzi wojna bywa piękna.
Anna Augustynowicz

wystarczy być człowiekiem, aby zrozumieć
głębię cierpienia Leara”. Być człowiekiem:
tak mało – a jednocześnie tak wiele.
Wyzwanie inscenizacji arcydramatu – wielkie i dla pojedynczego twórcy, i dla obu
łączących swe siły zespołów teatralnych
– podejmuje Anna Augustynowicz, reżyserka utytułowana, i doświadczona, dla
której dramaturgia Szekspira jest obok
nowych, współczesnych tekstów najważniejszym materiałem do pracy scenicznej.
Minimalizm używanych środków scenicznych, powściągliwość w ukazywaniu reżyserskiego ego, a przy tym perfekcja i świadomość sceny oraz wyczulenie na kwestię
komunikatywności spektaklu powodują, że
w jej spektaklach wyraźniej niż gdzie indziej dochodzą do głosu intencje autora.
Innymi słowy, Szekspir bardziej jest Szekspirem, niż to się zwykle zdarza w dzisiejszych czasach. Legnicko-opolska koprodukcja będzie piątym spotkaniem Anny
Augustynowicz z Szekspirem – po zrealizowanych w Szczecinie Romeo i Julii (1995),
Śnie nocy letniej (2000) i Burzy (2016) oraz
warszawskiej inscenizacji Miarki za miarkę
(Teatr Powszechny, 2006).
W głównej roli – którą kreowali artyści najwyższej miary (w Polsce m.in. Gustaw Holoubek, Jerzy Trela, Andrzej Seweryn, Daniel
Olbrychski, Zbigniew Zapasiewicz) – wystąpi Mirosław Zbrojewicz. „Niewielu aktorów

odważyło się wcielić w tę postać, która ma
format postaci Michała Anioła – pisał Giuseppe Tomasi di Lampedusa - I chyba żadnemu nie powiodło się to w pełni”.
Resztę obsady wypełnią kobiety, co jest zarówno przewrotnym odwróceniem tradycji elżbietańskiej, jak i grą ze stereotypami
„męskiej”, patriarchalnej kultury, której Król
Lear jest niewątpliwym ucieleśnieniem,
a której rozpad dziś obserwujemy.

▸ Spektakl
Król Lear
Termin: 12 września (sobota)
godz.19.00 - PREMIERA;
17, 18 i 19 września (czwartek,
piątek, sobota) ,godz. 19.00
Miejsce: Teatr Modrzejewskiej
Scena Gadzickiego
Bilety: 60 zł (premiera), 40 zł, 35 zł
Organizator: Teatr Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr im. Jana
Kochanowskiego w Opolu
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CIEKAWOSTKI
HISTORYCZNE

Ostatnia
księżna
legnicka
220 lat temu, dokładnie 30 sierpnia 1800 r.,
w Pradze, na świat przyszła ostatnia księżna
legnicka. Niezwykłe dzieje tej zapomnianej
postaci mogłyby stać się kanwą romantycznej powieści w duchu Jane Austen. Niestety, bez szczęśliwego zakończenia.
Augusta von Harrach, przyszła księżna legnicka i hrabina von Hohenzollern, morganatyczna żona króla Prus, Fryderyka Wilhelma III była córką Ferdinanda Josepha,
hrabiego von Harrach zu Rohrau und Thannhausen (1763-1841) i Christiany z domu
von Rayski (1767-1830). Jej, mieszkająca
w Dreźnie, rodzina należała do utytułowanego, austro-czeskiego rodu, który od
wieków służył Habsburgom. Gen niepokornych małżeństw miała być może po ojcu,
który wiele lat później zawarł drugie małżeństwo z córką berlińskiego ogrodnika,
Marianne Sauermann...
Historia niezwykłego mariażu rozpoczęła
się w 1822 roku, „u wód”, w czeskich Cieplicach, gdzie hrabianka przypadkowo
spotkała starszego o 30 lat króla Prus. Jej
młodzieńczy wdzięk, naturalność, takt natychmiast ujęły Fryderyka Wilhelma, który
od 12 lat był wdowcem.
Tak rozpoczął się związek, który stał się
największym towarzyskim skandalem w
Prusach pierwszej połowy XIX wieku. Na
przeszkodzie związkowi stanęły nie tylko
wiek, wyznanie (Harrachowie byli katolikami), ale przede wszystkim ...pierwsza żona.
Nieżyjąca królowa Luiza Pruska, jej patriotyzm i odwaga okazane podczas wojen napoleońskich, były dla wszystkich wzorem.
Legenda wykształconej Luizy, „matki królów” była też filarem polityki dynastycznej
Hohenzollernów, mitem, z którym nie mogła zmierzyć się młoda hrabianka.
Nierówność urodzenia sprawiła, że król
chciał, aby jego drugie małżeństwo było
traktowane jako „czysto prywatne”. Jak
sam nieco okrutnie stwierdził: „druga żona
nie będzie królową, ale będzie prawowitą
żoną przed Bogiem i ludźmi”.
Ślub morganatyczny, który nie dawał
ewentualnemu potomstwu praw do tytułu
i dziedziczenia, odbył się tajnie, 9 listopada
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1824 roku w kaplicy pałacu Charlottenburg
w Poczdamie. Dopiero po dwóch dniach
monarcha przedstawił onieśmieloną Augustę dworowi. Początkowo para mieszkała
w ...hotelu, przy berlińskiej Unter den Linden. Fakt, iż król Prus, władca najpotężniejszego wówczas niemieckiego państwa
ożenił się w sekrecie uznano za oburzający.
Kronikarz epoki romantyzmu, Karl August
Varnhagen von Ense zapisał: „nasz król ożenił się przedwczoraj. Wiadomość ta uderzyła w nas jak piorun, a większość nie chciała
w to uwierzyć”. Powszechnie zarzucano
Harrachom i pannie młodej „brak klasy”.
Dopiero 25 maja 1826 r. Augusta przeszła
na wiarę protestancką (protestantką była
jej matka, katolikami ród ojca).
Jeszcze w dniu ślubu Fryderyk Wilhelm III
nadał swojej żonie tytuł księżnej Liegnitz
i hrabiny von Hohenzollern. Nowa księżna
otrzymała również zaprojektowany specjalnie dla niej herb, na którym znalazły
się biało-czerwone szachownice Piastów
i biało-czarne Hohenzollernów.
Sam tytuł nie wystarczył jednak, by pokonać opór dworu, którego protokół sytuował Augustę daleko za dziećmi króla
z pierwszego małżeństwa. Nie pomagał również sam król. Hrabina Bernstorff
wspomina, iż obawiający się ośmieszenia
w oczach poddanych Fryderyk Wilhelm
oficjalnie zachowywał wobec Augusty,
„chłód, który był naprawdę oburzający. Ni-

gdy nie patrzył na nią w obecności innych,
nigdy z nią rozmawiał…”
Oficjalny dystans, życie w cieniu pierwszej
żony, królowej Luizy Pruskiej kontrastują
mocno z radosnym wdziękiem księżnej legnickiej, empatią i taktem, którym promienieją jej portrety. Ich intymny urok wiele
też mówi o uczuciach króla.
Augusta nie była aktywna politycznie, a jej
małżeństwo pozostało bezdzietne. Chociaż
z poświęceniem opiekowała się chorym
królem, zwłaszcza w ostatnich miesiącach
jego życia, nie pozwolono jej uczestniczyć
w pogrzebie męża w berlińskiej katedrze, w
1840 roku.
Jako wdowa
mieszkała nadal w berlińskim pałacu,
hojnie
zab e zp i e c zo na
wolą zmarłego męża. W
Poczdamie, w
pobliżu parku Sanssouci
przebudowała willę, która
do dziś nosi
miano willi Liegnitz i którą spotkał podobny los, jak nasze
miasto. Po wojnie została zajęta i zrujnowana przez Armię Radziecką.
Księżna legnicka nigdy jednak nie narzekała. Wdowi los osładzały jej podróże do
kurortów w Szwajcarii, wizyty we Florencji,
Rzymie i Anglii. Jedynie w jej listach, między wierszmi, można odnaleźć dowody na
to, jak głęboko czuła się zraniona.
Augusta zmarła podczas pobytu w kurorcie
Bad Homburg, 5 czerwca 1873 roku. Tam
również pozostał po niej legnicki ślad - jej
ulubiona nadmorska ścieżka do dziś nazywana jest „legnicką”.
Ostatnia księżna legnicka spoczęła obok
swojego męża w mauzoleum poczdamskiego parku. Bez nagrobka, bez pamiątkowej tablicy. Bezimiennie.
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34. Legnickie
Conversatorium
Organowe
im. prof. Stanisława Moryto

▸ Koncert
inauguracyjny
„Swojemu
Rektorowi”

Termin: 16 września, godz. 1915
Miejsce: Ewangelicki Kościół
Marii Panny
Wykonawcy: Klaudiusz Baran,
Rafał Grząka, Paweł Gusnar,
Michał Sławecki

▸ Recital
organowy

Termin: 17 września, godz. 1915
Miejsce: Ewangelicki Kościół
Marii Panny
Wykonawcy: Maciej Zakrzewski

▸ Koncert
kameralny

Termin: 18 września, godz. 1915
Miejsce: Akademia Rycerska,
Sala Maneżowa
Wykonawcy: Phan Ha Ngan
oraz Chromatophonic Trio
(Andrzej Karałow, Małgorzata
Wasiucionek, Agata Bąk)

▸ Koncert finałowy
„Francuskie
inspiracje
gregoriańskie”

Termin: 19 września, godz. 1915
Miejsce: Ewangelicki Kościół
Marii Panny
Wykonawcy: Schola Gregoriana
Cardinalis Stephani Wyszyński
oraz Karol Mossakowski (organy)

MUZYCZNA UCZTA
organowa w Legnicy
> Cztery dni muzycznej uczty przygotowanej przez Legnickie Centrum
Kultury czeka na miłośników organowych dźwięków w ewangelickim
Kościele Marii Panny oraz Akademii Rycerskiej.
Na przekór pandemii, legnicką jesień muzyczną ponownie zainauguruje Conversatorium Organowe.
Festiwal organizowany jest od 1986 roku.
Dla kompozytorów oraz wykonawców
z kraju i zagranicy to znakomita okazja do
spotkań i dyskusji, poszukiwań nowych
rozwiązań w muzyce organowej.
W tym roku, podczas czterech koncertów,
kościół Mariacki oraz Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej wypełnią się znakomitą,
rzadko słyszaną muzyką w wykonaniu polskich wirtuozów.
Pierwszy dzień wypełni przede wszystkim
muzyka krajowych kompozytorów: Łukasza Wosia oraz patrona legnickiego festiwalu, zmarłego w 2018 roku prof. Stanisława Moryto. Usłyszymy utwory na saksofon
i organy oraz akordeon i organy w wykonaniu artystów związanych z Uniwersytetem
Muzycznym Fryderyka Chopina, którym na
organach towarzyszyć będzie Michał Sławecki – organista, kompozytor, dyrygent,
dyrektor artystyczny Legnickiego Conversatorium Organowego.
Dzień drugi to recital organowy Macieja
Zakrzewskiego, organisty, kompozytora,
improwizatora związanego z gdańską
uczelnią, który wykona utwory Oliwiera
Messiaena, Arvo Pärta, Stanisława Moryto
oraz zaprezentuje własne improwizacje.
Koncert Kameralny w Akademii Rycerskiej
to popis „Chromatophonic Trio” oraz pianistki Phan Ha Ngan. Wieczór wypełnią
miniatury fortepianowe Stanisława Moryto oraz najnowsze dzieła współczesnych
twórców: Erkki-Sven Tüüra, Andrzeja Karałowa i Ashley John Longa.
Podczas koncertu finałowego zespół Scho-

la Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński przywoła tysiącletnią tradycję chorału
gregoriańskiego z Katedry Notre-Dame
w Paryżu oraz katedry w Nantes, jedną
z najbardziej wyrafinowanych form muzyki
sakralnej. Usłyszymy improwizacje oparte
na tematach gregoriańskich, w wykonaniu
jednego z najwybitniejszych polskich organistów młodego pokolenia, na co dzień
przebywającego we Francji – Karola Mossakowskiego. Jak mówi Michał Sławecki
założyciel zespołu, czołowy polski gregorianista: śpiew gregoriański jest „nie tylko
śpiewem Kościoła, ale jest śpiewem duszy”.

UWAGA - koncerty odbędą się
przy OGRANICZONYM UDZIALE
PUBLICZNOŚCI. Obowiązują wejściówki, dostępne w Galerii Satyrykon od 10 września.
Wszystkie koncerty będą transmitowane NA ŻYWO na kanale YouTube Legnickiego Centrum Kultury.
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