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„Mówimy, jak jest”,
czyli wystartował portal TuLegnica.pl
Od początku lutego funkcjonuje nowy lokalny portal
internetowy – TuLegnica.pl.
Mamy nadzieję, że efekt naszej
kilkumiesięcznej pracy Wam
się podoba.
Trzy media w jednym?
Tak, to możliwe. Nowy produkt,
jakim jest portal TuLegnica.
pl to efekt połączenia potencjału - tradycyjnej, papierowej
„Gazety Legnickiej”, nadającej
w sieci Vectra (kanał 140) tele-

wizji DAMI Legnica oraz telewizyjnego portalu damitv.pl.
Co mamy Wam do zaoferowania? Nowoczesne rozwiązania graficzne, przejrzystość
strony i przede wszystkim treść
- mnóstwo materiałów filmowych, zdjęcia oraz dobre newsy.
Szukajcie nas też na Facebooku,
na którym zmodyfikowaliśmy
nazwę naszego fan page’u z „Legnica Dami TV” na „Tu Legnica
Dami TV”. Pamiętajcie, że nasze

newsy, zdjęcia i filmy znajdziecie
również na największej legnickiej
grupie dyskusyjnej na Facebooku - „Dyskusja o Legnicy”.
Liczymy, że mówiąc/
pisząc, jak jest (nasze hasło
promocyjne zaspojlerowaliśmy
już w tytule), zyskamy Wasze
zaufanie. Dziękujemy za masę
ciepłych słów, które do nas już
dotarły, za te które dopiero
dotrą, a także za słowa krytyki.
Bądźcie z nami!
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Młodzi legniczanie pojadą
autobusami MPK za darmo!
Rada miejska przyjęła
uchwałę wprowadzającą bezpłatną komunikację dla uczniów
legnickich szkół. Bez biletów
autobusami jeździć będą również
legniczanie, którzy ukończyli 65
lat oraz właściciele samochodów i członkowie ich rodzin w
dniach, kiedy obowiązuje alarm
smogowy. Nowe przepisy wejdą
w życie 1 marca br.

cących, 5-letnich techników,
branżowych szkół I i II stopnia, 3-letnich szkół specjalnych
przysposabiających do pracy,
ogólnokształcących liceów artystycznych oraz specjalnych
placówek szkolno-wychowawczych, jeśli nie ukończyli 21
roku życia. Takie same uprawnienia otrzymają dzieci do lat

7 oraz nauczyciele i opiekunowie zbiorowych wyjazdów
wychowanków legnickich szkół
i przedszkoli.
Do napisanej przez radnych Platformy Obywatelskiej Jarosława Rabczenki i Macieja
Kupaja uchwały, poprawki w
imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości złożył Łukasz Lasz-

Za uchwałą zagłosowało
13 radnych Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko było 9 radnych klubu Tadeusza Krzakowskiego. Głosowanie poprzedziła
prawie dwugodzinna dyskusja,
w trakcie której nie brakowało
mocnych słów.
Zgodnie z przyjętą na
poniedziałkowej sesji uchwałą
z płacenia za bilety MPK zwolnieni będą uczniowie legnickich
szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów ogólnokształ-

czyński. Sprowadzają się one
do obniżenia wieku uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z 70 do 65 roku życia, rozszerzeniem ulg dla rencistów i
emerytów oraz wprowadzeniem
darmowych przejazdów dla kierowców i ich rodzin w dniach, w
których przekroczony jest odpowiedni poziom pyłu PM 10.
Wg wyliczeń urzędników
bezpłatne autobusy MPK dla
dzieci i młodzieży będą kosztować budżet miasta blisko 2,2
mln zł w skali roku. Ile pieniędzy pochłonie zastosowanie
rozwiązań zgłoszonych przez
PiS? Tego na gorąco, na sesji
nikt nie był w stanie wyliczyć.
Uchwałę
„autobusową”
zaciekle atakowali prezydent
Tadeusz Krzakowski i jego
stronnicy. Radnym PO i PiS
zarzucili „polityczny koniunkturalizm” i „rozdawnictwo”.
- Wasza koalicja PO-PiS ma
się tak dobrze, że może prze-

głosować nawet to, że w poniedziałek jest piątek! – grzmiała
Jadwiga Zienkiewicz, zastępca
prezydenta miasta. - Budujecie
klientelizm, psujecie samorząd!
- irytował się z kolei Tadeusz
Krzakowski.
Wspierali ich prezydenccy
radni: Ignacy Bochenek, Wojciech Cichoń i Bogumiła Słomczyńska. Pierwsi dwaj ostrzegali przed negatywnymi dla
miasta skutkami finansowymi
uchwały. Ta ostatnia stwierdziła natomiast, że darmowych
autobusów nie chce … sama
młodzież. Słomczyńska zarzekała się, że „rozeznała sprawę”
wśród uczniów „budowlanki”,
w której pracuje.
Rabczenko,
Kupaj
i
Laszczyński bronili uchwały
mówiąc, że to „jedna z najbardziej prospołecznych inicjatyw
w historii legnickiego samorządu”, a także inwestycja w
młodzież.

- Przed wyborami non stop
słyszeliśmy od prezydenta, że
miasto jest w doskonałej kondycji finansowej. Teraz nagle słyszymy, że Legnicy nie stać na
wydatek rzędu kilku milionów
złotych – zauważył Rabczenko.
Głos na sesji zabrał też
przedstawiciel załogi MPK i
zakładowej „Solidarności” Piotr
Wegner.
- Nie jesteśmy przeciwni
wprowadzeniu ulg. Boimy się
tylko, że uchwała odbije się
na kieszeniach pracowników
MPK, bo właśnie toczą się rozmowy nt. podwyżek, a warto
podkreślić, że pensje kierowców są tak niskie, że wkrótce
nie będzie komu jeździć autobusami. Dlatego apelujemy do
rady miejskiej o opracowanie
uchwały, która odpowiednio
zwiększy dotację dla naszego
przedsiębiorstwa – mówił
Wegner.
Paweł Jantura

Będziemy mieli w Legnicy rondo księdza Jerzego Popiełuszki
Nowe rondo na osiedlu
Kopernika, które powstało w
ciągu alei Piłsudskiego, będzie
nosiło imię księdza Jerzego
Popiełuszki. Uchwałę w tej sprawie podjęła rada miejska na
poniedziałkowej sesji.
Głosowanie w sprawie
ronda poprzedziła gorąca dyskusja. Projekt uchwały w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości na samym początku
sesji zgłosił radny Łukasz Laszczyński. Pomysłowi od samego
początku sprzeciwiali się radni
klubu prezydenckiego.
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Ignacy Bochenek i Wojciech Cichoń podnosili, że
projekt nie był z nikim konsultowany. Ich zdaniem PiS złamało też niepisaną zasadę, że
kwestie nazewnictwa trafiają w
pierwszej kolejności do komisji
nazewnictwa ulic i placów.
Bochenek złożył nawet
wniosek o zdjęcie uchwały z
porządku obrad i skierowanie
jej do wspomnianej komisji.
Tyle że został przegłosowany.
Ostatecznie
uchwała
została przyjęta stosunkiem głosów 13 do 5. Za rondem księdza
Jerzego Popiełuszki w komple-

cie zagłosowali radni PiS i PO.
Przeciwko byli: Ignacy Bochenek, Wojciech Cichoń, Marek
Filipek, Elżbieta Dybek i Bogumiła Słomczyńska. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu,
a kolejnych dwóch nie wzięło
udziału w głosowaniu.
Ksiądz Jerzy Popiełuszko
to legendarny kapelan warszawskiej „Solidarności”, którego w
1984 r. zamordowali funkcjonariusze komunistycznej bezpieki.
W 2010 r. Popiełuszko został
beatyfikowany. Cztery lata później ruszył jego proces kanonizacyjny.
PJ
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Na placu po „Manhattanie”
stanie efektowna
kamienica

Nareszcie
przestaniemy
wstydzić się placu w samym centrum Legnicy. Krakowski inwestor rozpoczął właśnie budowę
kamienicy przy ul. Najświętszej
Marii Panny. Zobaczcie, jak
będzie wyglądać!
Przy
reprezentacyjnym
legnickim deptaku stanąć ma
trzypiętrowa kamienica. Na
jej parterze mają znaleźć się
lokale handlowo-usługowe. Na

wyższych kondygnacjach zaś
biura oraz mieszkania. Budynek ma być gotowy w przyszłym roku.
Kamienica krakowskiego
developera stanie na placu,
który przed laty pełnił funkcję bazaru, popularnego
„Manhattanu”. Targowisko
zostało zlikwidowane w 2012
r. Dwa lata później zamknięta
została stojąca po sąsiedzku
„Savia”.

Zarówno plac, jak i wzniesiony na przełomie XIX i XX
wieku dom handlowy, należał
do Tesco. Przed dwoma laty
brytyjska sieć handlowa sprzedała budynek i działkę po „Manhattanie” firmie z Warszawy.
Dziś nieruchomości te są własnością dwóch różnych spółek
z Krakowa.
Poniżej wizualizacja kamienicy przy ul. Najświętszej Marii
Panny.
PJ
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Ryszard Białek zamienił pracę
w ratuszu na emeryturę
Wieloletni wiceprezydent
Legnicy i były prezes Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Ryszard Białek przeszedł na emeryturę –
poinformował w piątek urząd
miasta.
Bez dwóch zdań - Ryszard
Białek to jedna z najważniejszych osób w legnickim samorządzie ostatnich lat. Wiceprezydentem był dwukrotnie.
Najpierw w latach 1995-1998
zasiadał w zarządzie miasta
kierowanym przez prezydenta
Ryszarda Kurka. Potem z magistratu trafił do Legnickiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej, któremu prezesował przez pięć lat z okładem.
W 2003 roku wrócił do urzędu
miasta i został zastępcą prezydenta Tadeusza Krzakowskiego.
W 2014 r. gdy Legnica straciła formalnie straciła status
miasta 100-tysięcznego, prezydent stracił prawo do jednego
z trzech zastępców. Tadeusz
Krzakowski pozostawił na stanowiskach Jadwigę Zienkiewicz i Dorotę Purgal (przeszła
na emeryturę przed rokiem), a

Białka przemianował na swojego pełnomocnika do spraw
inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.
O odejściu na emeryturę
70-letniego Białka mówiło się
od dłuższego czasu. Ze względu
na problemy zdrowotne, od
wielu miesięcy nie pojawiał się
w urzędzie. Przestał też pełnić
funkcję przewodniczącego rady

nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.
Na razie nie wiadomo, kto
zajmie miejsce Białka na stanowisku prezydenckiego pełnomocnika. Jak poinformował nas jednak rzecznik prezydenta Arkadiusz Rodak, niewykluczone, że
stanowisko zostanie zlikwidowane, a obowiązki rozdzielone
na zastępców prezydenta i dyrektorów wydziałów.
PJ
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POSEŁ UPOMINA SIĘ O ULICE
dla Mazowieckiego, Geremka i Kuronia
Poseł Robert Kropiwnicki
jest zdania, że w związku ze zbliżającą się 30. rocznicą zakończenia obrad Okrągłego Stołu,
Legnica powinna uhonorować
liderów historycznych zmian w
naszym kraju.
- Wydarzenia roku 1989
były możliwe dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, liderami
tych zmian byli oprócz Lecha

Wałęsy, Tadeusz Mazowiecki,
Bronisław Geremek czy Jacek
Kuroń – pisze legnicki poseł
Platformy Obywatelskiej Robert
Kropiwnicki.
Swój list parlamentarzysta
skierował do przewodniczącego
rady miejskiej Jarosława Rabczenki. Zwraca się w nim o „podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, aby tych którzy przyczynili
się do demokratyzacji Polski i

później utrwalenia demokracji
w Polsce, a już nie żyją uhonorować nadając ich nazwiska ulicom miasta Legnicy”.
Kropiwnicki pisze do szefa
rady miejskiej, że wg niego
Mazowiecki, Geremek i Kuroń
w pełni zasługują, aby być
patronami placów, rond, ulic
lub szkół w Legnicy. Zwraca
też uwagę na to, że wiele samorządów w kraju podjęło już
podobne uchwały.
Treść listu przewodniczącemu rady miejskiej - który
podobnie, jak Kropiwnicki
należy do PO - zapewne przypadnie do gustu. Warto bowiem
przypomnieć, że przed dwoma
laty, gdy wojewoda w ramach
dekomunizacji nakazał zdjęcie
z ulicznych tabliczek II Armii
Wojska Polskiego, Rabczenko
zaproponował nazwanie jednej z głównych legnickich arterii właśnie imieniem i nazwiskiem Tadeusza Mazowieckiego. Postulat ten nie znalazł
jednak wówczas akceptacji rady
miejskiej.
PJ

Miejska spółka
nadal będzie sprzątać
i odśnieżać płytę rynku
Do dwóch razy sztuka.
Zarządowi Dróg Miejskich
udało się rozstrzygnąć przetarg dot. utrzymania czystości płyty rynku. Do końca
2019 roku sprzątać i odśnieżać będzie go Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.
Pierwszy, grudniowy przetarg wylądował w koszu. O zlecenie rywalizowały dwie firmy
– Legnickie Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej oraz
FHU Paweł Wójcik.
Miejska spółka złożyła
ofertę opiewającą na 287,6
tys. zł. Firma Pawła Wójcika
była nieco tańsza, bo zażądała
za swoje usługi 259,2 tys. zł.
Zarząd Dróg Miejskich przetarg jednak unieważnił, bo na
udzielenie tego zamówienia
miał zabukowane w budżecie
tylko 240 tys. zł.
Tym razem firmy zeszły z
ceny. LPGK złożyło ofertę na

209 952,00 zł, a firma Pawła
Wójcika na 231 984,00 zł.
Przypomnijmy, że LPGK
nie dość, że utrzymało zlecenie
na utrzymanie czystości rynku,
to przede wszystkim odzyskało
ostatnio dwie znacznie ważniejsze, dwuletnie umowy. Spółka
wygrała bowiem przetargi
na sprzątanie miasta (koszt
umowy to 2 611 595,36 zł) oraz
na odśnieżanie miasta (2 518
659,36 zł).
PJ
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Jest akt
oskarżenia ws.
molestowania
na legnickiej
uczelni

Podejrzany o zabójstwo listonosza

ZATRZYMANY ZA GRANICĄ
Ścigany europejskim nakazem aresztowania 32-letni legniczanin Rafał S. został zatrzymany w jednym z krajów Unii
Europejskiej. Wkrótce ruszy jego
proces ekstradycyjny. W Legnicy
mężczyzna odpowie za morderstwo. Grozi mu dożywocie.
Chodzi o tragiczne wydarzenia z 19 maja ub. roku. Tego
dnia w godzinach wieczornych przy ul. Żwirki i Wigury
w Legnicy, nieopodal domu
znaleziony został zakrwawiony
Damian K. 24-letni listonosz z
poważnymi ranami od ciosów
nożem trafił do szpitala, ale
tam zmarł.
Prokuratura ustaliła, że
na ulicy doszło do sprzeczki,
a następnie bójki Damiana K.
z dwoma mężczyznami. Jeden
z nich – Arkadiusz T. został
zatrzymany już kilka dni po
tragicznym zdarzeniu. 28-latek
przebywa w areszcie, ciąży na
nim zarzut udziału w bójce z
użyciem niebezpiecznego narzędzia z następstwem śmierci.
Grozi mu 8 lat więzienia.
Wg ustaleń śledczych
śmiertelne ciosy nożem rzeźnic-

kim zadał 32-letni Rafał S. Mężczyzna przez pół roku był ścigany listem gończym, a następnie europejskim nakazem aresztowania.
- Został zatrzymany na
terenie jednego z państw Unii
Europejskiej. Czekamy teraz
aż ruszy proces ekstradycyjny,

który zapewne trochę potrwa.
Rafałowi S. grozi kara dożywotniego więzienia. I o taką wystąpimy w sądzie, jeśli w trakcie
śledztwa potwierdzą się wcześniejsze ustalenia – mówi Radosław Wrębiak, szef Prokuratury
Rejonowej w Legnicy.
Paweł Jantura

Prokuratura Rejonowa w
Legnicy skierowała do Sądu
Rejonowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi G.
Były już wykładowca Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej im.
Witelona ma sześć zarzutów.

Radosław
Wrębiak

7 lutego 2019 r.

Jarosław G. to znany
legnicki lekarz. Na Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona był dziekanem i
wykładowcą. Zdaniem prokuratury w latach 2015-2017 doktor
miał się dopuścić molestowania
studentów.
Śledztwo w tej sprawie
wszczęte zostało na podstawie pisemnego zawiadomienia
rektora PWSZ Legnica, z którego wynikało, że Jarosław G.

dopuszcza się wobec studentów tzw. innych czynności seksualnych
- Przestępstwa polegały na
tym, że na terenie uczelni przez
nadużycie stosunku zależności
wynikającego z relacji wykładowca – student, Jarosław G.
doprowadzał studentów do
poddania się tzw. innej czynności seksualnej, a w jednym przypadku do wykonania takiej czynności. Zgromadzony w toku
śledztwa materiał dowodowy
potwierdził te fakty. Pokrzywdzonych jest sześciu studentów
ratownictwa medycznego, z którymi oskarżony, jako ówczesny
dziekan wydziału nauk o zdrowiu i kultury fizycznej, prowadził zajęcia z wielu przedmio-

tów – mówi Lidia Tkaczyszyn,
rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy.
Jak informuje prokuratura,
opisane w akcie oskarżenia
zachowanie wykładowcy miało
miejsce podczas egzaminów i
zaliczeń.
- Zgodnie z uzyskaną w
śledztwie opinią seksuologiczną zachowanie oskarżonego wobec pokrzywdzonych
studentów miało charakter
seksualny i stanowiło inną niż
obcowanie płciowe czynność
seksualną – wyjaśnia prokurator Tkaczyszyn.
Jarosław G. nie przyznaje
się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Grożą mu trzy
lata więzienia.
PJ
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Legnica broni ukraińskiej rodziny
przed deportacją z Polski

Pod koniec stycznia mieszkająca w Legnicy od 2015 r. rodzina
Kopyszczyków otrzymała decyzję o deportacji na Ukrainę. Walkę o jej
zmianę rozpoczął Piotr Budzianowski, kapelmistrz legnickiej Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej.
Sprawą ukraińskiej rodziny
Piotr Budzianowski zajął się nieprzypadkowo, ponieważ zna
ją doskonale. W jego orkiestrze grają bowiem: 17-letnia
Marianna, 14-letnia Eliza, 12-letnia Lubow oraz 10-letnia Wiera.
Dwunastoosobowa rodzina
przyjechała do Polski ze wschodniej Ukrainy w 2015 r. Za odłożone pieniądze kupiła niewielkie
mieszkanie w Legnicy i własnymi
siłami je wyremontowała. 28 stycznia br. Kopyszczykowie otrzymali
decyzję o deportacji na Ukrainę.

Na opuszczenie Polski
mają czas do 30 czerwca br.
Nie wolno im już legalnie pracować – muszą więc żyć ze
skromnych oszczędności oraz
wsparcia sąsiadów i przyjaciół,
których w Legnicy na szczęście
mają sporo.
Należy do nich Piotr Budzianowski, który sprawą zainteresował już prezydenta RP Andrzeja
Dudę i ministerstwo spraw
wewnętrznych i administracji.
Zwrócił się też o interwencję do
Rzecznika Praw Dziecka.

Kapelmistrz przygotował
też petycję, w której prosi urzędników o anulowanie decyzji o
deportacji i zezwolenie rodzinie
ukraińskiej rodzinie na pobyt w
Polsce ze względów humanitarnych.
W swojej petycji Budzianowski dokładnie opisał sytuację Kopyszczyków i absurdalne zarzuty bezdusznej, państwowej machiny dot. braku
asymilacji. Warto się z nią zapoznać i podpisać.
Paweł Jantura
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Ukradł w sklepie oliwę i skarpetki,
a ochroniarzowi groził śmiercią
15 lat więzienia grozi 44-letniemu legniczaninowi, który ma
na sumieniu ma napady na dwa
sklepy. Póki co, mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu,
gdzie poczeka na sądowy proces.
Pierwszy skok miał miejsce 18 stycznia br. Z jednego
z legnickich sklepów mężczyzna ukradł artykuły spożywcze na łączną kwotę 25 zł. Całą
sytuację zauważył pracownik

ochrony, który złodzieja zatrzymał.
Ten nie chcąc oddać skradzionych rzeczy, zaczął grozić ochroniarzowi i uderzał
go pięściami. Bójkę przerwała
wezwana do sklepu policja. 44-latek usłyszał zarzut kradzieży
rozbójniczej, a prokurator
zastosował wobec niego dozór
policyjny.
Już kilka dni później, niezrażony problemami z wymiarem sprawiedliwości, złodziej

znów ruszył na łowy. W innym
sklepie ukradł z półki kilka
butelek oliwy i par skarpetek,
których wartość wyniosła 75
zł. Podobnie, jak za pierwszym
razem, namierzony został przez
sklepową ochronę.
Pracownik ochrony ujął
mężczyznę, który wychodził ze
sklepu ze skradzionymi fantami.
Sprawca w celu utrzymania skradzionych produktów, zaczął grozić mu pozbawieniem życia. Nasi
funkcjonariusze
natychmiast
udali się pod wskazany obiekt
handlowy i zatrzymali 44-latka.
Mężczyzna został osadzony w
policyjnym areszcie – opowiada
mł. asp. Jagoda Ekiert, oficer
prasowy legnickiej policji.
- Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut kradzieży rozbójniczej w warunkach recydywy. Mężczyzna został doprowadzony do prokuratora, który
po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt. Po zapoznaniu
się z aktami sprawy, sąd aresztował podejrzanego na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa 44-latkowi grozi kara nawet
do 15 lat pozbawienia wolności
– dodaje mł. asp. Ekiert.
PJ

7 lutego 2019 r.

FAKTY

7 lutego 2019 r.

GAZETA LEGNICKA 9

Drogówka
pod nowym
dowództwem
Julia, Aleksandra i Szymon (dzieci z ciąży czworaczej) urodziły się w maju 2018 r.
o 3 miesiące za wcześnie. Ze względu na skrajne wcześniactwo wystąpiło
u nich wiele problemów zdrowotnych, z którymi walczymy do dnia dzisiejszego.
W związku z powyższym niezbędna jest im intensywna rehabilitacja oraz leczenie
wielospecjalistyczne, które podniesie w przyszłości komfort życia oraz pozwoli
na normalne/samodzielne funkcjonowanie.
Komisarz Tomasz Kopta
został
nowym
naczelnikiem wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Obowiązki jego
zastępcy objął aspirant Tomasz
Plaszczyk.
Komisarz Tomasz Kopta
na stanowisku szefa legnickiej
drogówki zastąpił aspiranta
sztabowego Dariusza Wernera,
który po 27 latach służby (w

tym sześć lat jako naczelnik
wydziału ruchu drogowego)
przeszedł na policyjną emeryturę.
Tomasz Kopta ma 37 lat.
Od 2013 r. był zastępcą Wernera. Wcześniej w legnickiej
komendzie pracował w wydziałach prewencji i walki z przestępczością przeciwko życiu i
zdrowiu.
Nowy naczelnik drogówki
jest absolwentem Wyższej

Szkoły Oficerskiej w Szczytnie
i Akademii Obrony Narodowej
w Warszawie, gdzie studiował
bezpieczeństwo wewnętrzne.
Aktualnie studiuje ekspertyzę
wypadku drogowego na Politechnice Krakowskiej.
Komenda Miejska Policji
w Legnicy poinformowała, że
obowiązki zastępcy komisarza
Kopty powierzono aspirantowi
Tomaszowi Plaszczykowi.
PJ

PRZEKAŻ NASZEJ TRÓJCE 1 % PODATKU
i pomóż im w drodze do normalnego życia.
W formularzu PIT wpisz numer KRS: 0000037904 a w rubryce
„INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE” - cel szczegółowy 1%:
34962 Grydziuszko Szymon, Aleksandra, Julia.
Prosimy o zaznaczenie w formularzu PIT „wyrażam zgodę”
Szymon, Aleksandra i Julia są podopiecznymi Fundacji Dzieciom
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”

Z góry dziękujemy
za udzieloną pomoc.
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Muzeum i technologia - pierwsza

legnicka wystawa na miarę XXI wieku
Muzeum Miedzi w Legnicy
w końcu doczekało się modernizacji i otworzyło się na światowe trendy muzealnictwa. Narracja historyczna sztandarowej
wystawy legnickiego muzeum
jest nadal skupiona wokół tego
co najważniejsze, czyli od dawna
podziwianych wielowiekowych
eksponatów. Została ona jednak opatrzona najnowszymi
technologiami, przez co jest nie
tylko bardziej wyczerpująca pod
kątem prezentowanej wiedzy,
lecz przede wszystkim znacznie
ciekawsza, pozwalająca dosłownie przeniknąć bramy dziejów i
„dotknąć przeszłości” np. dzięki
nowoczesnym okularom do wirtualnej rzeczywistości.
Legnickie muzeum nabrało
wiatru w żagle i wypłynęło na
przeciw oczekiwaniom europejskiego turysty dzięki udziałowi w projekcie Virtual Mine
as a modeling tool for Wider
Society Learning, oraz pozyskaniu strategicznych partnerów z kraju i zagranicy jak m.in.
KGHM CUPRUM Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe, biorących udział w projekcie finansowanym ze środków
EIT Raw Materials, instytucji
związanej z Europejskim Instytutem Technologicznym. Gruntowanej modernizacji poddana
została sztandarowa wystawa
Muzeum Miedzi nosząca obecnie nazwę „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu”, która rozrosła się na kilka pomieszczeń i
korytarzy zabytkowego gmachu
dawnego barokowego opactwa,
pełniącego dziś funkcje lokalnego muzeum.
Wystawa prezentuje dzieje
miedzi (i nie tylko) na przestrzeni wieków, a nawet tysiącleci. Począwszy od sposobów
jej wydobycia, po jej zastosowanie sztuce i życiu codziennym.
Prezentowana historia sięga
początkiem opowieści do epoki
dinozaurów i prehistorycznych
pozostałości, ukazuje świat starożytnych kultur, średniowiecznej Europy, ludzi nowożytnych,
aż w końcu dochodzi do współczesnych zdobyczy cywilizacji,
które można poznać poprzez
m.in. audiowizualne prezentacje i zajęcia z robotyki dla
najmłodszych zwiedzających.
Wiele miejsca zostało poświęcone także rodzimym śladom
historii, czyli zabytkom pochodzącym z regionu Legnicy.
Poznać i zrozumieć przeszłość zwiedzającym pomogą
m.in. nowocześnie zaaranżowane tablice informacyjne,materiały filmowe, hologram, gra
multimedialna, okulary do wirtualnej rzeczywistości typu

HTC (nowsza, bardziej zaawansowana technologia VR) czy
tablet z szczegółowymi informacji dla najbardziej żądnych
wiedzy. Naturalnie poszerzona
została także lista prezentowanych muzealiów, rozmaitych
zabytków wykonanych z użyciem miedzi z różnych kultur i
epok. Część podpisów do eksponatów przygotowana została
również w języku angielskim.
Oferta muzeum świetnie
trafia także do najmłodszych
odbiorców, którzy z zainteresowaniem angażują się w zajęcia edukacje przygotowane
przez instytucję. W ich trakcie
mogą zmierzyć się z grą multimedialną, która pomoże zrozumieć jak miedź była i jest wydobywa, gdzie występuje w przyrodzie, i jakie posiada zastosowania.
Dzięki zostawaniu wirtualnej rzeczywistości przenieść
się można także do dawnych i
współczesnych kopalń, wcielić
się w górnika i samemu wydobyć surowiec. W jednej chwili w
wirtualnym świecie włączamy
się w proces wydobycia surowców, używając do tego wirtualnych narzędzi, aby zaraz zobaczyć w realnym świecie eksponaty, które są prezentowane w
ościennych salach. W ten sposób łatwiej zmotywować młodego człowieka aby poznał
minione dzieje i zainteresował się autentycznym zabytek
prezentowanym w muzealnej
wystawie opatrzonym historyczną narracją.
Dowiedzieć się można nie
tylko jak miedź była wykorzystywana w przeszłości, lecz poznać
także jej współczesne zastosowanie w najnowszych technologiach, w czym pomagają
zajęć z robotyki organizowane
przy współpracy z firmą RoboKlocki. Uczestnicy zajęć mogą
zbudować maszyny górnicze z
klocków Lego Education, wzo-

rowane na maszynach produkowanych w KGHM ZANAM.
Dzieci na koniec praktycznych
lekcji muzealnych otrzymują
kolorowy komiks autorstwa dr
Tomasza Stolarczyka, który w
interesującej formie pomoże
utrwalić zdobytą wiedzę.
Zajęcia w ten sposób uciekają od formy słownego wykładu
u boku sacrum - zabytku, przy
którym słyszą nieustanne „nie
wolno dotykać” - i zakurzonych
tablic z masą tekstu, do podręcznikowych przykładów skutecznej edukacji. Warsztaty pełne
interesujących środków dydaktycznych i odpowiednio dostosowanych form prezentacji wiedzy aktywizują młodego człowieka, wzbudzają w nim ciekawość, a co za tym idzie tworzą
naturalną chęć do odkrywania
dziejów i samodzielnego poznawania historii.
Najnowsza wystawa legnickiego muzeum „Miedź. Dzieje
niezwykłego metalu” jest zdecydowanie godna polecania
naszym czytelnikom, także jako
ambitniejsza alternatywa na
rodzinne popołudnia. Zachęcamy do zapoznania się z nią
także nauczycieli.

Niestety jest to jedyna ekspozycja, którą można aktualnie
określić mianem chluby legnickiego Muzeum Miedzi. Na
swoją godziwą prezentację nieustannie czekają choćby dzieje
piastowskiego księstwa legnicko-brzeskiego czy tzw. historia „Małej Moskwy”. Gdzieniegdzie sporadycznie ukazywane są co prawda eksponaty
z tych epok, lecz zasadniczo
w większości są skryte i czekają na odpowiednie wydobycie, podobnie jak cały ogromny
potencjał historyczno-turystyczny Legnicy.
Być może przełomowa
wystawa „Miedź. Dzieje niezwykłego metalu” będzie stanowić dla magistratu oraz podległych jemu instytucji kultury
zachętę do zapełnienia naszych
białych plam historii i wyciągnięcia Legnicy z zsyłki w turystyczny niebyt?
Więcej informacji na
temat godzin zwiedzania, możliwości organizacji zajęć dla
dzieci, biletów, etc., można znaleźć na stronie Muzeum Miedzi w Legnicy: muzeum-miedzi.art.pl.
Dawid Stefanik
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