
polecamy:
2 lipca 

XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny 
„Świat pod Kyczerą”

2 - 5 lipca 

X Akademickie Mistrzostwa Świata w Łucznictwie

6 lipca

Koncert Chóru Kameralnego AXION

8 - 13 lipca

XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Letnich
- Tenis Ziemny

18 lipca

Karolina Jaklewicz. Metafizyka geometrii
Wernisaż w Galerii Sztuki

22 lipca, 26 sierpnia

Międzynarodowy Festiwal Organowy
XXIII Legnickie Wieczory Organowe

3 sierpnia

Konkurs Rzeźby w Piasku PIASKOWNICA 2014 

8 sierpnia

Wernisaże w Galerii Sztuki
„Julisz Kosin. Biosfera” & „Łemkowskie Jeruzalem” 

13 - 23 sierpnia

22 Legnicka Akademia Filmowa
Warsztaty Filmu Animowanego

15 sierpnia

Mistrzostwa Legnicy w Lepieniu Pierogów

26 sierpnia

XVI Wakacyjna Przygoda z Piłką

30 sierpnia

Festyn Rodzinny FAMILIAdA



13 lipca
niedziela

godz. 6.00 - 15.00

Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

Jarmark Staroci

2 lipca
środa

wstęp bezpłatny
org. LCK, Łemkowski Zespół 
Pieśni i Tańca „Kyczera”

XVII Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod 
Kyczerą”  
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Świat pod Kyczerą” to największa tego typu 
folklorystyczna impreza na Dolnym Śląsku i jeden z większych festiwali w Polsce. Jako 
jedyny swoim zasięgiem obejmuje dwa regiony kraju: Dolny Śląsk oraz Małopolskę.  
W 2014 odbędzie się jego siedemnasta edycja. W tym roku, na Dolnym Śląsku  
„Kyczera” i jej goście odwiedzą między innymi Legnicę, Wrocław, Wołów, Rudną, Lisiec, 
Radwanice i kilkanaście miejscowości w gminach Lubin, Rudna i Radwanice. Potrwa 
od 28 czerwca do 7 lipca 2014 r. Główną atrakcją Festiwalu będą występy zespołów 
folklorystycznych, reprezentujących różne kręgi kulturowe i wyznaniowe Europy i Świata. 
Gośćmi najbliższej edycji Festiwalu będą zespoły z Tajwanu, Kostaryki, Rosji, Serbii, 
Turcji, Czech, Słowacji i Polski.
Program - Legnica
godz. 10.00-14.00 - Koncerty i animacje w Legnicy SDK „Atrium”, DPS
godz. 15.30 - Korowód i animacje uliczne  ul. NMP, Rynek
godz. 16.30 - Koncert Galowy Rynek
  „Kyczera i jej goście dla Legnicy” 

6 lipca
niedziela

godz. 20.00

Kościół Marii Panny
wstęp bezpłatny
org. LCK

„Arvo Pärt - muzyka chóralna, organowa 
i kameralna”
Koncert z okazji jubileuszu 100-lecia organów Kościoła Mariackiego. Koncert poświę-
cony będzie twórczości Arvo Pärta, współczesnego (ur. 1935) estońskiego kompo-
zytora muzyki chóralnej i instrumentalnej. W programie utwory: „Annum per annum”,  
2 Slawische Psalmen, „Nunc dimittis”, „Trivium”, „My Heart`s in the Highlands”, „Salve 
Regina”. Wykonawcy: Wira Hryhorenko-Lewków (mezzosopran), Marek Fronc (organy) 
oraz Chór Kameralny AXION pod dyr. Jarosława Lewkówa.

22 lipca
wtorek

godz. 19.15

Katedra Legnicka
wstęp bezpłatny
org. LCK

Międzynarodowy Festiwal Organowy
XXIII Legnickie Wieczory Organowe
Koncert kameralny w wykonaniu Bernharda Gfrerera (organy) oraz Ireny Czubek-
Davidson (harfa celtycka) i Lindsaya Davidsona (dudy szkockie). W programie utwory 
Felixa Mendelssohna-Bartholdy`ego, Giuseppe Verdiego, Léona Boëllmanna, Luisa 
Jamesa oraz muzyka szkocka i celtycka Josefa Rheinbergera i Henriego Muleta  
w transkrypcjach Lindsaya Davidsona. Program z komentarzem artystów.

18 lipca
piątek

godz. 18.00

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Metafizyka geometrii
Wernisaż wystawy malarstwa Karoliny Jaklewicz.

3 sierpnia
niedziela

godz. 15.00

Kąpielisko „Kormoran”
opłata - bilet wstępu na 
kąpielisko
org. OSiR

Konkurs Rzeźby w Piasku 
PIASKOWNICA 2014
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni, którzy chcą spróbować swoich sił  
w realizacji rzeźb z piasku. Rywalizacja prowadzona będzie w kategoriach: grupo-
wa (do 11 lat, maksymalnie 3 osoby), indywidualna (powyżej 16 lat) oraz rodzinna  
(w zespole rzeźbiarzy musi wystartować jedna osoba dorosła).

10 sierpnia
niedziela

godz. 6.00 - 15.00

Rynek
wstęp bezpłatny
org. TML „Pro Legnica”

Jarmark Staroci

8 sierpnia
piątek

od godz. 17.30

Galeria Sztuki, 
Galeria Ring
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

„Juliusz Kosin. Biosfera”
„Łemkowskie Jeruzalem”
Wernisaż wystawy malarstwa Juliusza Kosina, laureata ubiegłorocznego Ogólnopol-
skiego Przeglądu Malarstwa Młodych „Promocje” oraz otwarcie zbiorowej wystawy 
poplenerowej „Łemkowskie Jeruzalem”, której motywem przewodnim jest w tym roku 
twórczość Nikifora.



15 sierpnia
piątek

godz. 14.00

międzywale Kaczawy,  
most przy ul. Kartuskiej
wstęp bezpłatny
org. OSiR

Rodzinny Festyn na Zakaczawiu
Mistrzostwa Legnicy w Lepieniu Pierogów
W programie: wielobój sportowo-rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych,  zabawa 
taneczna z zespołem muzycznym oraz Mistrzostwa Legnicy w Lepieniu Pierogów.

26 sierpnia
wtorek

godz. 19.15

Katedra Legnicka
wstęp bezpłatny
org. LCK

Międzynarodowy Festiwal Organowy
XXIII Legnickie Wieczory Organowe
Koncert kameralny w wykonaniu Emanuela Bączkowskiego (organy) oraz Magdaleny 
Kotarskiej (sopran) W programie utwory Johanna Sebastiana Bacha, Luisa Vierne`a 
oraz Mariana Sawy.

26-30 sierpnia
wtorek - sobota

Otwarta Pracownia Sztuki,
ul. Szkolna 
wstęp bezpłatny / zapisy
org. Fundacja Sztuka dla Ludzi

2. Festiwal Street Art „Between the Walls”
W programie: warsztaty streetartowe i murale, filmy i animacje o niezależnej sztuce 
ulicy, wykład z dyskusją na temat sztuki w przestrzeniach publicznych, muzyczna scena 
klubowa. Więcej info: www.sztukadlaludzi.org 

org. LCK
wstęp wolny / bilety 
warsztaty: 
100 zł /440 zł  (z noclegami
oraz wyżywieniem)

22 Legnicka Akademia Filmowa
Warsztaty Filmu Animowanego
W programie m.in. warsztaty animacji poklatkowej z najlepszymi znawcami w tej dzie-
dzinie, codzienne projekcje filmów animowanych oraz warsztaty dubbingu realizowane 
przez studio FILMFACTORY z Warszawy (16, 17 sierpnia). Imprezie towarzyszyć będzie 
wystawa „Kajko i Kokosz najdzielniejsi woje Mirmiła” (Galeria Satyrykon).

13-23 sierpnia
środa - sobota

W programie m.in.:
13 sierpnia (środa)
godz. 12.00 inauguracja Warsztatów Filmu Animowanego Akademia Rycerska
godz. 21.00 Best Short Animation: SE-MA-FOR FILM FESTIVAL Rynek
14 sierpnia (czwartek) 
godz. 11.00 „Rysowanie na żywo” - warsztaty rysowania komiksu prowadzi Roman Galeria Satyrykon
 Maciejewski, grafik, klasyk komiksu polskiego.
godz. 14.00 prelekcja na temat komiksu dr. Tomasza Marciniaka połączona Galeria Satyrykon 
 z konkursem prowadzonym przez Paulinę Christy wnuczkę twórcy 
 „Kajka i Kokosza”
godz. 18.00 Wernisaż wystawy „Kajko i Kokosz najdzielniejsi woje Mirmiła” Galeria Satyrykon
godz. 21.00 Best Short Animation: projekcja filmów z LAF-u Rynek
15 sierpnia (piątek) 
godz. 21.00 Best Short Animation: Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Rynek
 Animowanych OFAFA
godz. 22.00 Best Short Animation  Skatepark
16 sierpnia (sobota) 
godz. 10.00 LAF Dzieciom - pokaz filmów dla najmłodszych  Kino Piast
godz. 21.00 Best Short Animation: Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji „O!PLA” Rynek
godz. 22.00 Best Short Animation Skatepark
17 sierpnia (niedziela)
godz. 10.00 LAF  Dzieciom - pokaz filmów dla najmłodszych Kino Piast
godz. 21.00 Best Short Animation: Ogólnopolski Festiwal Autorskich Filmów Rynek
 Animowanych OFAFA 
18 sierpnia (poniedziałek)
godz. 21.00 Best Short Animation: SE-MA-FOR FILM FESTIVAL Rynek
19 sierpnia (wtorek)
godz. 21.00 Best Short Animation: filmy z łódzkiej Filmówki  Rynek
20 sierpnia (środa) 
godz. 21.00 Best Short Animation  Rynek
21 sierpnia (czwartek)
godz. 21.00 Best Short Animation: filmy LAF-WFA z ubiegłych lat  Rynek
23 sierpnia (sobota) 
godz. 20.00 Gala Festiwalowa Kino Piast

30 sierpnia
sobota

godz. 13.00-18.00

Akademia Rycerska, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

Festyn Rodzinny FAMILIADA
Impreza dla całej rodziny zorganizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na 
rodzinę”. Festyn rozrywkowy oraz piknik artystyczny w jednym. W programie: warsztaty 
artystyczne, konkursy z nagrodami, pokaz talentów, tworzenie instalacji przestrzennych, 
malowanie koszulek, tworzenie biżuterii, linorytów oraz wspólne grillowanie. 



Rajdy i wycieczki PTTK5 lipca 
- 30 sierpnia

sobota

org. PTTK
5 lipca - Chlum. Rekonstrukcja bitwy z 1866 roku (Czechy) odpłatność - 70, 75 zł
12 lipca - Pec pod Śnieżką - Śnieżka odpłatność - 60, 65 zł
13 lipca - XI Spotkanie Liliowcowych Entuzjastów (Arboretum w Wojsławicach) odpłatność - 50, 55 zł
19 lipca - Wzgórza Strzelińskie - Henryków odpłatność - 60 zł, 65 zł
26 lipca - Jičin - Prachowskie Skały (Czechy) odpłatność - 70, 75 zł
2 sierpnia - Rejs kanałami Szprewy - Cottbus (Niemcy) odpłatność - 65, 70 zł
9 sierpnia - Góry Opawskie - Biskupia Kopa - Złote Hory (Czechy) odpłatność - 65 zł, 70 zł
15-16 sierpnia - Praga (Czechy) odpłatność - 235, 240 zł
23 sierpnia - Góry Kamienne - Rogowiec - Andrzejówka - Sokołowsko odpłatność - 55, 60 zł
30 sierpnia - Góry Stołowe - Kudowa Zdrój odpłatność - 60, 65 zł

2 - 5 lipca
środa - sobota

org. OSŁ Strzelec 
wstęp bezpłatnyX Akademickie Mistrzostwa Świata 

w Łucznictwie
Program
2 lipca (środa)  
godz. 8.30-14.30  - Oficjalny trening  Stadion im. Orła Białego
godz. 15.30-16.30  - Ceremonia otwarcia Rynek
3 lipca (czwartek) 
godz. 8.30-16.30   - Indywidualna Runda Kwalifikacyjna Stadion im. Orła Białego
godz. 17.00-19.15  - Eliminacje mikstów (do brązowego medalu) Stadion im. Orła Białego
4 lipca (piątek)
godz. 8.00-13.20  - Eliminacje indywidualne (do 1/2 finału) Stadion im. Orła Białego
godz. 14.50-18.00  - Eliminacje zespołowe (do brązowego medalu) Stadion im. Orła Białego
5 lipca (sobota)
godz. 11.00-13.40  - Finały zespołowe oraz Ceremonia wręczenia medali Stadion im. Orła Białego
godz. 15.00-18.05  - Finały indywidualne oraz Ceremonia wręczenia medali Stadion im. Orła Białego
godz. 18.05-18.35  - Ceremonia zamknięcia AMŚ Stadion im. Orła Białego

8-13 lipca
wtorek - niedziela

Zespół kortów tenisowych 
Sinet Club, ul. Bielańska
org. Legnickie Stowarzyszenie 
Tenisowe

XX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Letnich - Tenis Ziemny
Imprezę zainauguruje uroczysta ceremonia otwarcia, która rozpocznie się w Rynku,  
8 lipca o godz. 13.30. Poprzedzi ją przemarsz zawodników i trenerów ulicą NMP.

19 lipca
sobota

od godz. 9.00

Centrum Wspinaczkowe 
GECO ARENA, ul. Ścinawska
wstęp bezpłatny
org. GECO ARENA

I Otwarte Mistrzostwa Legnicy  
we Wspinaczce dla Dzieci i Młodzieży
Impreza dla dzieci i młodzieży, bez względu na to czy miały już do czynienia ze 
wspinaczką czy nie. Organizatorzy zapewniają profesjonalną asekurację oraz sprzęt 
wspinaczkowy. 

12 lipca
sobota

 

Park Miejski
org. Stowarzyszenia Rally 
Obedience

Zawody Psiego Posłuszeństwa
RALLY-O

wypoczynek nad wodą

sport    rekreakcja    turystyka

Kąpielisko „Kormoran”
 - bilet normalny - 6,00 zł
 - bilet ulgowy - 3,50 zł
 - rower wodny - 6,00 zł / godz.
 - kajak - 5,00 zł / godz.
 - łódź - 5,00 zł / godz.
 - leżak - 4,00 zł / dzień

Baseny Kąpielowe przy ul. Stromej i Radosnej
 - bilet normalny - 6,00 zł
 - bilet ulgowy - 3,50 zł (dzieci do lat 3 - wstęp wolny)
 - bilet rodzinny - 15,50 zł
  (bilet zwalnia rodziców lub opiekunów z opłat za drugie i kolejne dziecko) 
 - leżak - 4,00 zł

codziennie
w godz. 11.00-19.00

org. OSiR



wystawy

do 8 lipca Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

„Katarzyna Rotkiewicz-Szumska. 
Portrety w zawieszeniu”
Katarzyna Rotkiewicz-Szumska zajmuje się malarstwem, teatrem i filmem. Studiowała w 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od 1992 roku współtworzy Teatr Cine-
ma w Michałowicach. Uczestniczka polskich i międzynarodowych festiwali teatralnych, 
współorganizuje Festiwal Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze, autorski projekt Teatru 
Cinema. W Michałowicach prowadzi dom rodzinny, który jest również siedzibą teatru, 
gdzie odbywają się warsztaty teatralne, muzyczne, fotograficzne, malarskie. Laureatka 
nagrody Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej im. Jerzego Bonieckiego. 

wstęp wolny / bilety, org. LCKSATYRYKON 2014

od 11 lipca 
do 6 sierpnia

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

„Karolina Jaklewicz. Metafizyka geometrii”
Karolina Jaklewicz pochodzi znad morza, mieszka we Wrocławiu. Jest absolwentką wro-
cławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem zrealizowała z malarstwa u 
prof. Stanisława Kortyki oraz z projektowania malarstwa w architekturze i urbanistyce u 
prof. Wojciecha Kaniowskiego. Obecnie pracuje jako asystent w Zakładzie Malarstwa, 
Rysunku i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest kuratorką 
wrocławskiej Galerii Sztuki Socato. A nade wszystko – maluje.

od 8 do 31 
sierpnia

Galeria Sztuki, pl. Katedralny
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

„Julisz Kosin. Malarstwo”
Wystawa indywidualna w legnickiej Galerii Sztuki realizowana jako Grand Prix w 23. 
Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE. Juliusz Kosin absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jest laureatem XI Jesiennego Salonu Sztuki 
„Homo Quadratur Ostroviensis”, 2012.  

od 8 do 31 
sierpnia

Galeria Ring, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Sztuki

„Łemkowskie Jeruzalem”
Realizacja projektu, który od 13 lat integruje łemkowskie środowisko artystyczne. Na 
wystawę składa się 40 prac z różnych technik (malarstwo, grafika komputerowa, film), 
powstałych podczas tygodniowego pleneru.

do 9 listopada Muzeum Miedzi
bilety / wstęp bezpłatny
org. Muzeum Miedzi

„Rycerze wolności, strażnicy praw. 
Szlachta na Śląsku w średniowieczu i czasach nowożytnych”
Polsko-niemiecki (realizowany w Legnicy, Wrocławiu i Goerlitz) projekt wystawienniczy 
pn. „Szlachta na Śląsku”, którego tematem są wyższe warstwy śląskiej społeczności od 
średniowiecza do połowy XVIII w. Legnicka wystawa prezentuje historię najważniejszych 
śląskich rodów, dworską kulturę i obyczaje. Na ekspozycji znalazły się zabytki zwią-
zane ze śląskimi rodami, unikatowe grafiki, medale, monety, dokumenty z rodzinnych 
archiwów, cenne rękopisy i starodruki, broń, szkło, meble i stroje pochodzące z licznych 
muzeów, kolekcji i kościołów, niekiedy pierwszy raz udostępniane zwiedzającym.

od 5 sierpnia
do 9 września

Galeria Satyrykon, Rynek
wstęp bezpłatny
org. Galeria Satyrykon

„Kajko i Kokosz – najdzielniejsi woje Mirmiła”
Wystawa prac rysownika i scenarzysty Janusza Christy, twórcy komiksu „Kajko i Ko-
kosz”. Na ekspozycji zaprezentowane zostaną oryginalne prace artysty. Dla miłośników 
jego twórczości super niespodzianka: epizod „Koncert Kaprala” w całości! Publicznie 
pokazywany po raz pierwszy. Wielką atrakcją będzie możliwość obejrzenia oryginalnych 
przyborów kreślarskich artysty, których używał do rysowania komiksów. Zaprezentowane 
materiały pochodzą ze zbiorów prywatnych i archiwum rodzinnego autora.

Międzynarodowa Wystawa SATYRYKON - Legnica 2014 
Międzynarodowe jury oceniło 2244 prace, nadesłane na konkurs przez 615 uczestników 
z 50 krajów.
Florian Doru Crihana „LEGNICA - satyryczne impresje”
Jeden z najlepszych rumuńskich rysowników, po Wenecji i Paryżu prezentuje swoje 
liryczne obserwacje Legnicy. Odnotowuje to, czego nie sposób nie dostrzec. I właśnie 
na tym, co najbardziej oczywiste buduje dyskretnie zaskakującą wizję miasta.  
George van Raemdonck. RysunkiGaleria Satyrykon, Rynek
W setną rocznicę wybuchu I wojny światowej wystawa prezentuje ilustracje prasowe 
z okresu 1914-1918 autorstwa znakomitego belgijskiego artysty G. van Raemdoncka 
(1888-1966), malarza, rysownika, autora pierwszych belgijskich komiksów. 
„Skłonności do ostrości” 
IV prezentacja w ramach projektu „Skłonności do ostrości” to wystawa rysunków i grafik 
studentów katowickiej ASP.

do 31 sierpnia Muzeum Miedzi

do 31 lipca Galeria Ring, Rynek

do 31 lipca Galeria Satyrykon, Rynek

do 30 sierpnia Teatr Modrzejewskiej



od 30 czerwca Warsztaty w Muzeum Miedzi
Program, związany z wystawą „Rycerze  wolności, strażnicy praw. Szlachta na Śląsku 
w średniowieczu i czasach nowożytnych”, zrealizowany zostanie w ramach zajęć pn. 
„Tworzymy drzewo genealogiczne i projektujemy herb rodowy” oraz „Na tropie skarbów 
i duchów”. Warsztaty realizowane będą z użyciem ekranów dotykowych z aplikacjami 
3 D, tabletów oraz kiosków informacyjnych. 

Muzeum Miedzi
udział w warsztatach - 6 zł
org. Muzeum Miedzi

30 czerwca
- 22 sierpnia
poniedziałek 

- piątek
godz. 8.00-15.00

Półkolonie w Legnicy
• Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Polarna 1
 I turnus  - od 30 czerwca do 11 lipca 
 II turnus  - od 14 do 25 lipca 
• Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Piastowska 3
 I turnus  - od 28 lipca do 8 sierpnia 
 II turnus  - od 11 do 22 sierpnia
• Młodzieżowe Centrum Kultury, ul. Mickiewicza 3 
 I turnus  - od 30 czerwca do 4 lipca  
 II turnus  - od 7 do 11 lipca
 III turnus  - od 14 do 18 lipca   
 IV turnus  - od 21 do 25 lipca

SP Nr 7, ul. Polarna 
SP Nr 4, ul. Piastowska 
MCK, ul. Mickiewicza 

Opłaty: 
1 dzień półkolonii - 15 zł 
Turnus 10-dniowy - 150 zł

Akcja Lato z SDK „Atrium”
W programie: gry, zabawy, konkursy, wycieczki autokarowe i inne atrakcje. Zapisy 
od 10 czerwca (liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo przy zapisach mają dzieci 
członków SM „Piekary”).

SDK „Atrium’’, 
ul. Pomorska
org. SDK „Atrium”

30 czerwca
- 22 sierpnia

poniedziałek - piątek 
godz. 9.00-15.00

„Lato 2014 z Klubem Agatka”
I turnus pn. „Na tropach natury”  - od 30 czerwca do 4 lipca
II turnus pn. „Letnia przygoda z historią”  - od 7 do 11 lipca
III turnus pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” - od 14 do 18 lipca
IV turnus pn. „W krainie bliskich i dalekich kultur” - od 21 do 25 lipca
V turnus pn. „Artystyczne lato”  - od 28 lipca do 1 sierpnia
W programie każdego turnusu znajdą się dwie wycieczki autokarowe (wtorek, czwartek) 
połączone ze zwiedzaniem atrakcji Dolnego Śląska oraz programem tematycznym. Po-
nadto: warsztaty językowe, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, spotkania 

Klub Mieszkańców „Agatka”
ul. Artyleryjska 40 F
org. Klub Mieszkańców
„Agatka”

30 czerwca
- 1 sierpnia

poniedziałek - piątek
godz. 9.00-15.00

wycieczki 
godz. 8.00-17.00

30 czerwca 
- 1 sierpnia

poniedziałek - piątek
godz. 9.00-15.00

wycieczki 
godz. 8.00-17.00

„Lato z SDK Kopernik”
I turnus  od 30 czerwca do 4 lipca 
II turnus od 7 do 11 lipca 
III turnus od 14 do 18 lipca
IV turnus od 21 do 25 lipca
V turnus 28 lipca do 1 sierpnia
W programie każdego turnusu: dwie wycieczki autokarowe (wtorek, czwartek) połączone 
ze zwiedzaniem atrakcji Dolnego Śląska, zajęcia na basenie, kino, zabawy i zajęcia 
ruchowe, zajęcia plastyczne oraz edukacyjne.

SDK „Kopernik’’
ul. Koziorożca
org. SDK „Kopernik”

30 czerwca 
- 18 lipca

poniedziałki - piątki
godz. 7.30-15.30

Półkolonie Artystyczne w LCK
 I turnus - od 30 czerwca do 4 lipca 
 II turnus - od 7 do 11 lipca
 III turnus - od 14 do 18 lipca
Warsztaty filmu animowanego mają wymiar artystyczno - edukacyjny, uczestnicy zdo-
będą praktyczne umiejętności tworzenia filmu w technice animacji. Na zakończenie 
turnusu każde dziecko otrzyma płytę z nagranym materiałem.
Warsztaty makieciarskie to twórcze zabawy poszerzające spojrzenie na otaczającą 
przestrzeń i pobudzające wyobraźnię, polegające między innymi na stworzeniu makiety 
(modelu przestrzennego) - zabawa w architekta przestrzeni, której wynikiem będzie 
stworzenie scenografii do filmu animowanego.

Akademia Rycerska
odpłatność - 250 zł / 1 os
(w tym śniadanie i obiad)
org. LCK

1 lipca 
- 31 sierpnia

pon. - niedziela
w godz. 8.00-20.00

Legnicki Animator Osiedlowy
Zajęcia realizowane będą w: SP 1 (ul. Kamienna), SP 4 (ul. Piastowska), SP 7 (ul. Polarna), 
SP 9 (ul. Marynarska), SP 18 (ul. Grabskiego), Gimnazum Nr 4 (Zamek Piastowski), 
Gimnazum Nr 5 (ul. Chojnowska), V LO (ul. Senatorska), Zespole SzkóĽ Samochodowych 
(ul. SĽubicka), ZSO 2 (ul. Radosna), ZSO 3 (ul. Mazowiecka), ZSI ul. WierzyĿskiego.

sale sportowe oraz boiska 
legnickich szkół 
wstęp bezpłatny
org. Legnicki Animator Osiedlowy 

wakacje w Legnicy



13 - 23 sierpnia
środa - sobota

LCK, ul. Chojnowska
odpłatność - 100 zł
(z noclegiem i wyżywieniem - 440 zł)
org. LCK

22 Legnicka Akademia Filmowa
Warsztaty Filmu Animowanego
W programie warsztaty animacji poklatkowej, codzienne projekcje filmów animowanych, 
warsztaty dubbingu, wystawy.

26 sierpnia
wtorek

od godz. 10.00

XVI Wakacyjna Przygoda z Piłką - finał Park, boiska treningowe 
wstęp bezpłatny
org. MKS Miedź Legnica

„Wakacje z Tenisem Stołowym”1 - 30 sierpnia
wtorek, czw., piątek

godz. 16.00-18.00
sobota

godz. 10.30-12.30

Sala sportowa SP 16,
ul. Tatrzańska
wstęp bezpłatny
org. KS Konfeks Legnica

19-  20 sierpnia
wtorek - środa

godz. 10.00

Turniej Plażowej Piłki Nożnej
KORMORAN CUP 2014
Program 
19 sierpnia (wtorek), godz. 10.00 - rozgrywki szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
20 sierpnia (środa), godz. 10.00 - rozgrywki szkół gimnazjalnych

Kąpielisko Kormoran  
uczestnicy Turnieju - wstęp 
bezpłatny
org. OSiR

28 sierpnia
czwartek

godz. 11.00

Turniej Trójek Koszykarskich
STREETBALL W PARKU
W turnieju udział mogą wziąć dziewczęta i chłopcy (zespoły 3-osobowe) ze szkół gim-
nazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii otwartej.

Parking Stadionu Miejskiego (od 
ul. Jordana)
wstęp bezpłatny
org. OSiR

Wakacje w Otwartej Pracowni Sztuki 7 lipca - 13 sierpnia
poniedziałek

wtorek, środa
godz. 11.00-13.00

Program:
7, 8, 9 lipca - „Z barwą i fakturą na TY” (działania plastyczne)
14, 15, 16 lipca - „Postacie i perspektywy” (działania plastyczne)  
4, 5, 6 sierpnia - „Przedmiot i architektura” (działania plastyczne)  
11, 12, 13 sierpnia - „Metamorfozy” (działania plastyczne)

Otwarta Pracownia Sztuki
ul. Szkolna
wstęp bezpłatny 
org. Galeria Sztuki

9 - 18 lipca 
poniedziałek 

- piątek
Program: 
9, 11, 16, 18 lipca (środa, piątek), godz.11.00-14.00 - Krótkofalarstwo i elektrotechnika 
2-4, 9-11 lipca (środa - piątek), godz.11.00-14.00 - Modelarstwo

MCK, ul. Rataja
wstęp bezpłatny
org. MCK

Zajęcia otwarte w MCK

1 lipca - 22 sierpnia
wtorek - piątek
od godz. 10.00

XVI Wakacyjna Przygoda z Piłką
Turniej piłkarski skierowany do dzieci i młodzieży rozgrywany będzie w 4 kategoriach 
wiekowych:
 - w każdy wtorek, od godz. 10.00 - rocznik 2005 i młodsi, 
 - w każdą środę, od godz. 10.00 - rocznik 2004 i młodsi, 
 - w każdy czwartek, od godz. 10.00 - rocznik 2003, 
 - w każdy piątek, od god. 10.00 - rocznik 2002.

Park, boiska treningowe 
wstęp bezpłatny
org. MKS Miedź Legnica

3, 8, 10 lipca
czwartek, wtorek

od godz. 10.00

Turniej Plażowej Piłki Nożnej 
MUNDIAL 2014
Program: 
3 lipca (czwartek), godz. 10.00 - rozgrywki uczniów szkół podstawowych
8 lipca (wtorek), godz. 10.00 - rozgrywki szkół gimnazjalnych
10 lipca (czwartek), godz. 10.00 - rozgrywki szkół ponadgimnazjalnych

Kąpielisko Kormoran 
uczestnicy Turnieju - wstęp 
bezpłatny
org. OSiR

24 lipca
czwartek

od godz. 12.00

Turniej Plażowy Badmintona & Zawody Pływackie
RADOSNA PLAŻA CUP 2014

Basen ul. Radosna 
uczestnicy - wstęp bezpłatny
org. OSiR

wakacje w Legnicy



wakacje w Legnicy
30 czerwca

- 29 sierpnia
poniedziałek

- piątek

„Wakacje z książką 2014” wstęp bezpłatny; org. LBP 
Filia nr 1 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00-13.00
Powitanie lata w Bibliotece /1.07/; „Impuls” - zabawa integracyjna /3.07/; „Bajki 
dobrodziejki” - czytanie, rysowanie /4, 17, 18, 31.07; 5,14, 26.08/; „Zabawa w teatr” 
/7, 24, 29.07/; „Bibułkowe obrazki” /8, 15, 28.07/; „W warzywnym ogródku” - zajęcia 
kreatywne /10.07; 8, 22.08/; „Moje własne puzzle” - układanki /11, 21.07/; Zajęcia 
edukacyjne /14, 25.07/; „Magia wyobraźni” - rozmaitości plastyczne /22.07; 1, 7, 11, 
12, 21.08/; „Teatralne fanaberie” /4,18.08/; „Majster - Klepka - Poczta Miśka” - zajęcia 
edukacyjne /12.08/; „Kolorowe zabawy” /19, 25.08/; „Mini giełda pomysłów” - wystawki 
/28. 08/; Zakończenie cyklu zajęć „Wakacje z książką” /29.08/
Filia nr 2 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00 -14.00
„Bezpieczne wakacje” - prelekcja /30.06/; „Najpiękniejsze miejsce w Polsce” - zajęcia 
plastyczne /1.07/; „Miasta polskie w legendach” - zajęcia edukacyjne / 3, 10, 17, 24, 
31.07; 22.08/; „Letni pejzaż” - konkurs plastyczny /4.07/; „Każdy ma swoje wodne 
zwierzątko” - tworzenie akwarium /7.07/; „Rozmaitości plastyczne” /poniedziałki/; 
„Rusz głową” - zabawy dla miłośników rozrywek umysłowych /wtorki/ ; „Piernikowe 
fantazje” - pieczenie ciasteczek /11.07/; „Mądrość przysłów” - zabawy i quizy /18.07; 
26.08/; „Literackie koło fortuny” /25.07/; „Letnia łąka” - kwiatowe inspiracje przestrzenne 
/1.08/; „Bohater książkowy” - papier kolorowy /7.08/; „Zapach lata zamknięty w wo-
reczkach” - potpourri /8.08/; „Zabawa w teatr” /14.08/; „Kartka z wakacji” - konkurs 
plastyczny /21.08/; „Gipsowe pejzaże” /28.08/; „Zawsze modna” - pokaz mody, 
podsumowanie zajęć, wręczenie nagród /29.08/
Filia nr 3 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki  w godz. 10.00-12.00
Zajęcia edukacyjne, gry i zabawy integracyjne /poniedziałki, czwartki/; Zajęcia plastycz-
ne /wtorki, piątki/: „Kolorowe motyle”, „Wesołe latawce” /1, 4.07/; „Papieroplastyka” 
/8, 11.07/; „Wakacyjna podróż” /15, 18.07/; „Pani lato” /22, 25.07/; „Moje ulubione 
bajki” /29.07/; „Świat kolorów” /1.08/; „Zielone owoce i warzywa”, „Deszczowe lasy 
tropikalne” /5, 8.08/; „Żółte słoneczko”, „Krajobraz pustynny” /12, 14.08/; „Niebieskie 
rzeki”, „Błękitne niebo” /19, 21.08/; „Czerwone owoce i warzywa”, „Papierowe maki  
i róże” /26, 28.08/; Uroczyste zakończenie zajęć wakacyjnych /29.08/ 
Filia nr 4 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki  w godz. 11.00-13.00
„Szalone przygody Pippi Pończoszanki i Karlssona z Dachu wg Astrid Lindgren”: 
głośne czytanie fragmentów tekstów, „Jestem ilustratorem”, tworzenie postaci  
z różnych materiałów i scenek rodzajowych wg poznanego tekstu /poniedziałki/; za-
bawy ruchowe na powietrzu; wycieczki do Parku, Palmiarni, Muzeum Miedzi, Galerii 
Sztuki i innych bibliotek /wtorki/; zabawy integracyjne, dydaktyczne oraz przy muzyce, 
zagadki, kalambury i krzyżówki; zabawy z chustą, tunelem, gry planszowe /czwartki/; 
zajęcia plastyczne i konstrukcyjne; warsztaty plastyczne: malowanie, rysowanie, 
prace przestrzenne, witraże /piątki/; „Lato jest piękne” - konkurs plastyczny /4.07/; „A 
w szkole jest ciekawie” - konkurs plastyczny /8.08/
Filia nr 5 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00-16.00
„Zabawne kolaże” - zajęcia plastyczne /codziennie/; „Rymowane banialuki” - głośne 
czytanie /codziennie/; „Mój zabawny kolaż” - konkurs plastyczny dla dzieci do lat 13 
/do 26.08/;  „Co to znaczy?” - konkurs edukacyjny dla dzieci do lat 13 /do 26.08/;  
„Układamy wyrazy” - konkurs dla dzieci do lat 13 /do 26.08/; podsumowanie zajęć, 
wręczenie nagród, zabawa /29.08 godz.14.00/
Filia nr 6 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00-13.00
Głośne czytanie bajek połączone z rysowaniem i malowaniem /poniedziałki/; Zajęcia 
sprawnościowe oraz wycieczki po okolicy /wtorki/; konkursy literackie, zgaduj-zgadule, 
quizy, zabawy dramowe /czwartki/; „Teatrzyk” - wykonywanie kukiełek i pisanie wła-
snych scenariuszy przedstawień /piątki/ 
Filia nr 7 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00-13.00
Codziennie: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych materiałów i technik; gry 
planszowe, krzyżówki, zagadki, quizy, gry sprawnościowe i edukacyjne. Ponadto: 
„Jak bezpiecznie spędzić wakacje” - spotkanie z dzielnicowym /22.07 godz. 12.00/, 
„Segregujemy odpady” - spotkanie z pracownikiem LPGK  /25.07/, odwiedziny w Filii 
Zbiorów Muzycznych i Specjalnych /28.07/, głośne czytanie bajek i legend naszego 
regionu /29.07; 19.08/, „Psi ratownicy” - spotkanie z Karoliną Janecką i jej psami 
/31.07 godz. 12.00/, spotkanie ze strażakami /05.08/, spotkanie z lekarzem weterynarii 
/07.08/, spotkanie z przewodnikiem turystycznym Januszem Jańczyńskim /12.08/; 
zakończenie ferii letnich - dyskoteka, rozdanie nagród /29.08/
Filia nr 8 - poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 11.00-13.00
„Biblioteka młodego podróżnika” - cykl zajęć edukacyjno-poznawczych: „Podróże w 
bibliotece” /1.07/; „Zwiedzamy Legnicę” - wycieczki w różne atrakcyjne miejsca /2, 
9,16, 23, 30.07; 6, 13, 20, 27.08/; „Wszystko o Polsce” - poznanie miast /3, 4, 7, 8.07/; 
„Bezpieczne wakacje” - spotkanie z policjantem  /8.07/ ; „Miasto, które mi się podo-
ba” - konkurs rysunkowy /10.07/; gry i zabawy ruchowe. Zabawy plastyczne /11.07/; 
„Jedziemy do Europy” - poznanie kultur i zwyczajów poszczególnych krajów /14, 15, 
17, 18, 21, 22, 24, 25, 31.07/; „Czerwony Kapturek” - teatrzyk /28, 29.07/; „Kolory 
lata” - konkurs plastyczny /1.08/; „Wakacje ze sztuką” - pracownia plastyczna /4, 5, 
7, 28.08/; „Wakacyjne marzenia” - konkurs literacko-plastyczny /8.08/;

Filia nr 1, ul. Gojawiczyńskiej

Filia nr 2, ul. Złotoryjska 

Filia nr 3, ul. Głogowska 75

Filia nr 4, ul. J. Heweliusza

Filia nr 5, ul. Nowodworska  

Filia nr 6, ul. Bieszczadzka

Filia nr 7, ul. Neptuna

Filia nr 8, ul. S. Staszica  



wakacje w Legnicy

„Wakacje z książką 2014” - c.d. wstęp bezpłatny; org. LBP 
„Lecimy samolotem za ocean” - podróże po Amerykach /11, 12, 14, 18.08/; „Leci-
my samolotem do Azji” /19, 21, 22, 25.08/; „Wycieczka po różnych kontynentach,  
ciekawych państwach i miastach” - konkurs /26.08/; uroczyste zakończenie /29.08/
Filia nr 9 - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00-13.00
„Wakacje z duchami” - zabawy, zaklęcia i upiorne szaleństwa /1, 3, 7, 8, 10.07/; gry, 
rebusy, kolorowanki, internet /4, 11.07; 8, 22, 28.08/; „Wakacje nad jeziorem, na 
górskich szlakach, nad morzem” - zajęcia edukacyjne /4, 5, 7.08/; „Moja żaglówka” - 
konkurs plastyczny /11.08/; Zabawy z chustą animacyjną /12, 26.08/; „Wyczarowane 
z papieru” - zajęcia plastyczne /14.08/; „Smok wawelski” - czytanie i rysowanie /18, 
19.08/; „Wakacje w Krakowie i Małopolsce” - zajęcia edukacyjne /21.08/; „Wakacje na 
Mazurach” - zajęcia edukacyjne /25.08/; zakończenie wakacji, zabawa /29.08/
Filia nr 11 - w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 10.00-12.00
Codziennie gry i zabawy świetlicowe oraz zajęcia plastyczne: wykonywanie biżuterii 
z koralików /1.07/, ramki do fotografii /8.07/, lepienie z modeliny i plasteliny /15.07/, 
obrazy z suszonych roślin /25.07/, witraże /1.08/, kwiaty z bibuły i krepiny /5.08/. Po-
nadto: spotkanie ze przedstawicielem Straży Miejskiej /2.07 godz. 11.00/, wycieczka 
do Muzeum Miedzi /23.07 godz. 11.00/, spotkanie z weterynarzem /06.08 godz. 10.00/, 
wycieczka do Palmiarni /20.08 godz. 10.00/, „Zabawa w teatr” - przygotowanie przed-
stawienia „Przyjaciele Kubusia Puchatka” /22.08/; zakończenie lata /26.08/
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 1 - pon., wt., czw., pt. w godz. 11.00-13.00
„Bezpieczny tydzień” - spotkania edukacyjno-plastyczne /1, 3, 4.07/; „Tydzień  
z dreszczykiem” - zabawy czytelniczo-plastyczne /7, 8, 10, 11.07/; „Bogactwo lata” - 
tygodniowy cykl zajęć konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem bogactw natury: 
piasku, szyszek, kamieni, suszonych kwiatów, zboża i trawy /14, 15, 17, 18.07/; „Ty-
dzień wesołych gier i zabaw” - zabawy ruchowe i sportowe oraz logiczne i strategiczne 
gry planszowe /21, 22, 24, 25.07/; wycieczka do Zakładu Poligraficznego „Grafodruk” 
/28.07/; „Autoportret na wesoło” - zabawy z kredą /29.07/; „W świecie bajki i baśni” - 
turniej wiedzy bajek i baśni /31.07/; „Poznajemy Pippi Langstrumpf” - czytanie książki 
oraz projekcja filmu /1.08/; „Pippi mała artystka” - artystyczne poniedziałki /4, 11, 18, 
25.08/; „Pippi sportsmenka” - sportowe wtorki /5, 12, 19, 26.08/; „Pippi „mądra głowa” 
- zadaniowe czwartki /7, 14, 21, 28/; „Pippi zwiedza Legnicę” - wycieczka po mieście 
/8.08/; „Pippi mała kucharka” - szaszłyki owocowe /22.08/; Zakończenie zajęć /29.08/. 
Codziennie gry, puzzle, projekcje bajek oraz bezpłatny internet.
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 - pon., wt., czw. , pt. w godz. 11.00-15.00
I. „Z bajką w piaskownicy” - czytanie bajek, zabawy związane z prezentowanym tekstem, 
zagadki, quizy dla najmłodszych na placu zabaw przed Biblioteką w godz. 11.00-12.00
II. „Przewodnik młodego Robinsona” - warsztaty poznawcze w godz. 12.30-13.30: 
„W naturze” - przygotowanie do wycieczki  /30.06; 1, 3, 4.07/; „Skały i skamieliny”  
/7, 8, 10, 11.07/; „W górach” - poznanie środowiska roślin i zwierząt /14, 15, 17, 18.07/; 
„W lesie” - rozpoznanie tropów zwierząt, budowanie szałasu /21, 22, 24, 25.07/; 
„Rośliny” - rozpoznawanie roślin, tworzenie zielników i potraw /28, 29, 31.07; 1.08/; 
„Na wsi” - poznanie zbóż i płodów rolnych /4, 5, 7, 8.08/; „Nad morzem” - poznanie 
środowiska morskiego /11, 12, 14, 18, 19.08/; „Ptaki”- podglądanie ptaków, tworzenie 
atlasu, wykonywanie karmników /21, 22, 25, 26, 28.08/
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych - pon., wt., czw. , pt. w godz. 11.00-13.00
„Bajki w trasie i na czasie” /1, 3, 4.07/; „Dookoła świata” /7, 8, 10, 11.07/; „Zbieram, poszukuję, 
badam…” /14, 15, 17, 18.07/; „Lato z zaczarowanym ołówkiem” - cykl zajęć plastycznych 
/21, 22, 24, 25.07/; „ Niezwykłe historie o muzyce”. „Abrakadabra - czarujemy muzyką” 
 - konkurs /28, 29, 31.07; 1.08/; „To do siebie pasuje, co się rymuje” /4, 5, 7, 8.08/; 
„Gdy noc zamienia się z dniem - strachy wychodzą z szafy”/11, 12, 14.08/; „Skarbnica 
tysiąca baśni - tak właśnie mądre są baśnie” /18, 19, 21, 22.08/; „Żyć jak pies z kotem” 
- powiedzonka i przysłowia /25, 26, 28, 29.08/; Zakończenie wakacji /29.08/
Ekobiblioteka - poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 11.00-13.00
I. „Wakacje na wiejskim podwórku” - cykl zajęć edukacyjno-poznawczych: „Wiejski 
zwierzyniec - kto mieszka w wiejskiej zagrodzie?” /30.06; 1, 3, 4.07/, „Pij mleko - 
będziesz wielki czyli krowie sekrety” /7, 8, 10, 11.07/, „Jak pies z kotem czyli pies i 
kot na wiejskim podwórku, o przyjaźni człowieka ze zwierzętami” /14, 15, 17, 18.07/, 
„Rozwrzeszczane podwórko, ptaki na wiejskim podwórku” /21, 22, 24, 25.07/, „Dzień w 
sadzie czyli owocowy raj” /28, 29, 31.07; 1.08/, „Czas żniw, praca w polu, od ziarenka 
do bochenka” /4, 5, 7, 8.08/, „Świat koni, wyprawa do stajni, konik na łące” /11, 12, 
14.08/, „Wypoczynek na wsi, co to takiego?” /18, 19, 21, 22.08/, „Żegnamy wiejską 
zagrodę” /25, 26, 28, 29.08/
II. „Mam pomysły na…odpady” - zajęcia z wykorzystaniem odpadów /poniedziałki/
„Wtorek - czarodziejski worek” - gry, zagadki, rebusy, łamigłówki /wtorki/
„Minigaleria” - zajęcia plastyczne w bibliotece i w plenerze /czwartki/
 „Piątek - aktywny zakątek” - zabawy ruchowe /piątki/
III. Wycieczka do  Gospodarstwa Agroturystycznego „Agrohippika” w Nowym Kościele 
(jazda konna, praca przy koniach, gry i zabawy, pieczenie kiełbasek) /27.08/
IV. „Zapuszczamy sieci w sieci” - możliwość nieodpłatnego korzystania z internetu dla 
uczestników „Wakacji z książką” /codziennie/

Filia nr 9, ul. II Armii WP

Filia nr 11, ul. Krzemieniecka

Filia 
Dziecięco-Młodzieżowa nr 1,
ul. W. Łukasińskiego

Filia 
Dziecięco-Młodzieżowa nr 2,
ul. Pomorska

Filia Zbiorów Muzycznych 
i Specjalnych, 
ul. Heweliusza

Ekobiblioteka, 
ul. Łukasińskiego

30 czerwca
- 29 sierpnia
poniedziałek

- piątek
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organizatorzy
Galeria Sztuki
pl. Katedralny 1, tel. 76 862 09 10 
www.galeria.legnica.pl

galeria

sztuki

Muzeum Miedzi
ul. Partyzantów 3, tel. 76 862 49 49
www.muzeum-miedzi.art.pl

muzeum 
miedzi

Legnickie Centrum Kultury
ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00  
www.lck.art.pl  

lck

Młodzieżowe Centrum Kultury
ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40 
www.mck.art.pl

mck

Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. NMP 7, tel. 76 72 33 800 (801)
www.osir.legnica.pl

osir

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej
Rynek 39, tel. 76 723 35 05
www.teatr.legnica.pl

teatr

Kino „HELIOS” 
ul. Najświętszej Marii Panny 9
tel. 76 862 00 80

helios

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. Witelona
ul. Sejmowa 5a; tel. 76 723 21 50

pwsz

km

agatka

Klub Mieszkańców „Agatka
ul. Artyleryjska 40f (pawilon)
tel. 76 72 30 983

Towarzystwo Miłośników Legnicy
„Pro Legnica” 
Rynek 5/6, tel. 76 852 59 48

tml

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego
ul. Lotnicza 26; tel.: 76 852 42 46

ckziu

Zarząd Oddziału PTTK
Rynek 27
tel. 76 856 51 63

pttk

sdk

kopernik

Spółdzielczy Dom Kultury „Kopernik” 
ul. Koziorożca 9
tel. 76 723 09 82

sdk

atrium

Spółdzielczy Dom Kultury „Atrium” 
ul. Pomorska 19
tel. 76 856 11 61

Szkoła Podstawowa Nr 4 
ul. Piastowska 3
tel./fax 76 723 31 03

sp 4

Legnicka Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21
www.biblioteka.legnica.eu

lbp

Zespół Szkół Muzycznych
ul. Chojnowska 2
tel./fax 76 86 226 36

ZSM

Provincia Cafe Bistro Bar
ul. Złotoryjska 25
tel. 601 413 775

provincia

Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Polarna 1
tel.: 76 723 88 11

sp 7

Stowarzyszenie Rally Obedience
ul. Gospody 5b/110, 80-344 Gdańsk
tel. 533 600 555

MSPR Siódemka Miedź Legnica
ul. Rynek 34
tel. 76 862 67 08 

mspr

MKS Miedź Legnica S.A.
Al. Orła Białego (Stadion, trybuna C)
tel. 76 744 26 67 

mks

film 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
ul. Mazowiecka 3
tel. 76 723 32 40

zso 3

Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Głogowska 50M 
tel. 76 862 38 12

sp 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
ul. Radosna 17
tel. 76 856 25 50

zso 2

V Liceum Ogólnokształcące
ul. Senatorska 32
tel. 76 862 39 19

v lo

Szkoła Podstawowa Nr 9
ul. Marynarska 31
tel. 76 723 31 30

sp 9

Zespół Szkół Integracyjnych
ul. ul. Wierzyńskiego 1
tel. 76 723 34 50

zsi

2 lipca
środa

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety
org. Kino „Helios”

Kino Konesera - „Grace księżna Monako”
Reż. Olivier Dahan. Wyst.:  Nicole Kidman, Tim Roth, Frank Langella, Paz Vega, Derek 
Jacobi. Belgia, Francja, USA, 2013, 103 min.
Film nie skupia się na karierze filmowej Kelly, lecz okresie późniejszym, kiedy była już 
księżną Monako. A dokładnie - na sześciu miesiącach roku 1962.

16 lipca
środa

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety
org. Kino „Helios”

Kino Konesera - „Blue Highway”
Reż. Kyle Smith. Wyst.: Kerry Bishé, Dillon Porter, Jeremy Spencer, Charla Cochran, 
Aaron Bennett, Kyle Rouse, Bernadette Chapman. 2013, 71 min.
Dillon rozpoczyna właśnie nowe życie w Kalifornii. Kerry towarzyszy mu w drodze z 
Alabamy do nowego domu. Lubią swoje towarzystwo i zanim będę zmuszeni rozstać 
się na dłużej odbywają nieśpieszną podróż szlakiem ulubionych filmów.

30 lipca
środa

Kino „Helios”, ul. NMP
bilety
org. Kino „Helios”

Kino Konesera - „Locke”
Reż. Steven Knight. Wyst.: Tom Hardy, Ivan Locke, Ivan Locke, Tom Hardy, Ruth Wilson, 
Andrew Scott.  Wielka Brytania, USA  2013, 85 min.
Historia Ivana Locke’a, w którego życiu wszystko układa się doskonale. Jednak jeden 
telefon zmusi go do podjęcia decyzji, która postawi to wszystko na szali.

Centrum Wspinaczkowe GECO ARENA 
ul. Ścinawska 1
tel. 603 191 348

geco 
arena

Fundacja Sztuka dla Ludzi
ul. Chocianowska 4a/ 11
tel. 604 154 659

Legnickie Stowarzyszenie Tenisowe
ul. Bielańska 29
tel. 76 85 477 77


