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POŻEGNALIŚMY

HONOROWEGO
OBYWATELA
LEGNICY

12 listopada nad ranem w wieku 86 zmarł
ksiądz prałat Władysław Jóźków. Kapłan
wielce zasłużony dla naszego miasta.
Ks. Władysław Jóźków urodził się 12 stycznia 1933 r. w Chorostkowie (obecnie Ukraina).
Święcenia kapłańskie
przyjął w 1958 r. Od
początku lat 70. minionego wieku związany
z Legnicą, jako wikariusz i proboszcz parafii
pw. Świętej Trójcy. Był
Duszpasterzem Ludzi
Pracy, kapelanem „Solidarności”. Służył legnickim Sybirakom. W
marcu 2010 roku Rada
Miejska uhonorowała
kapłana zaszczytnym
tytułem Honorowego
Obywatela Miasta Legnicy. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany, m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi Związku Sybiraków, Medalem Pro Memoria, odznaką „Zasłużony dla NSZZ Solidarność”.

PRESTIŻOWA NAGRODA

UCZNIOWIE II LO

ZA EKOLOGIĘ

ZRYWAJĄ Z PLASTIKIEM

Polska Izba Ekologii nagrodziła Legnicę
Ekolaurem 2019 za skuteczne działania
i inicjatywy na rzecz środowiska.
Legnickie przedsięwzięcia obejmowały
m.in. edukację, dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami i ograniczanie niskiej emisji. Akcjami edukacyjnymi miasto objęło ok. 3 tys. osób.
Wśród wydarzeń związanych z ekologiczną Legnicą znalazły się m.in.: ekoakcja
Legnica Segreguje, Święto Działkowca
i Pszczelarza, pięć ogólnopolskich konferencji Gospodarka odpadami komunalnymi Legnica Smart City – Ponadregionalna wymiana doświadczeń, miejskie
punkty elektroodpadów, program Przełącz się na gaz czy projekt „Zrywam
z plastikiem”.

Legnickie II Liceum Ogólnokształcące
przyłączyło się do naszej akcji „Zrywam
z Plastikiem”. Jest to kolejna instytucja,
która postawiła sobie za cel ograniczenie
i wyeliminowanie z użycia jednorazowych
wyrobów plastikowych.
W minionym roku uczniowie II LO szyli eko
woreczki, promując alternatywny sposób na
ograniczenie tzw. zrywek czy foliówek. Na
tym nie poprzestali i w tym roku postanowili
przyłączyć się do akcji #zrywamzplastikiem,
organizując kolejne warsztaty pn. Let’s PUF
- Podczas tych warsztatów z zebranych
wcześniej plastikowych butelek zrobimy
pufy, które następnie umieścimy na korytarzach szkolnych tak, aby każdy mógł z nich
skorzystać – mówi Mirela Król.
Trwająca od marca tego roku akcja ekologiczno-edukacyjna „Zrywam z plastikiem”, organizowana przez Urząd Miasta, zatacza coraz
szersze kręgi. Naszym celem jest ograniczenie używania plastikowych wyrobów.

Legnicki efekt wymiany tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne,
to ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych: PM10 o ponad
29 ton, PM2,5 o prawie 16 ton, a
dwutlenku węgla o 4.246 ton. Na
składowisku wysegregowano ponad 6 tys. ton odpadów surowcowych. Poziom recyklingu papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła
w 2018 roku wyniósł 33 proc.

HISTORIE
NIEZNANE
Legnicka kartka
z kalendarza

• grudzień 1949

■■ fot. Modest Stelmach (ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy)
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Wiosną 1949 r. rozpoczął się remont budynku przy ówczesnej ul.
Panieńskiej (dzisiaj ul. NMP), gdzie przed wojną działał Kaufhaus
Ludwig Harwitz, jeden z większych i bardziej ekskluzywnych domów handlowych niemieckiej Liegnitz.
W tym samym gmachu zamierzano uruchomić Państwowy Dom
Towarowy (PDT), którego uroczyste otwarcie miało nastąpić pod
koniec roku. Jak informowała prasa, miał być to drugi co do wielkości dom towarowy na Dolnym Śląsku, w którym na klientów miało
czekać aż osiemnaście działów handlowych. Oprócz tego PDT miał
również posiadać kilka filii na terenie całego miasta.
Prace ruszyły pełną parą, a ekipa budowlana powzięła nawet specjalne zobowiązanie, że założonego terminu dotrzyma i w połowie
grudnia 1949 r. miasto będzie miało gotowy gmach. Wszystkiemu
bacznie przyglądała się także lokalna prasa. Przez ostatni tydzień
prac, na łamach dziennika „Legnickie Słowo Polskie” ukazywały
się codzienne meldunki o postępach w pracach remontowych.
Budowlańcy słowa dotrzymali i kilka dni przed świętem Bożego
Narodzenia doszło do uroczystego otwarcia PDT, w którym udział
wzięli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji społecznych oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta.
■■ Tekst – Marek Żak
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Ewa Szczecińska-Zielińska

Nasze tajemnice...
Próbowałam podsumować ten rok i uświadomiłam sobie, że najczęściej pytana byłam przez Państwa o dwie rzeczy – kto będzie
na kolejnym spotkaniu kobiet i jaki będzie temat przewodni miejskiego kalendarza. Ten kobiecy event i nasze cykliczne wydawnictwo stały się pewną tradycją. Dobrą, bo przecież nagradzaną
i wyróżnianą na wielu prestiżowych konkursach.
Myślałam, że frekwencyjnego rekordu podczas spotkania kobiet
z 2018 roku, nigdy już nie pobijemy. Wówczas gościła u nas Jolanta Kwaśniewska. Letia Business Center, w której odbywają się
nasze spotkania, po prostu pękała w szwach. Ale podobnie było
też podczas ostatniego wydarzenia dedykowanego legniczankom. Na wywiad z Katarzyną Bosacką przyszło ponad pół tysiąca
kobiet i mężczyzn. - Chcemy tych spotkań więcej – mówiły panie.

Uwierzcie, naprawdę bardzo staramy się, aby było ich jak najwięcej, ale przede wszystkim dbamy, by były one niezwykłe i intrygujące. Państwa ciekawość kolejnego gościa już została zaspokojona. Wiecie, że będzie nim aktor Robert Więckiewicz. Wspaniały,
najlepszy i niezwykle inteligentny.
Jestem też zasypywana pytaniami, jakie wydarzenie, osoba
czy temat staną się bohaterem Kalendarza Miejskiego na rok
2020. Tym razem chcemy, aby było tajemniczo... Ale jednemu
z dziennikarzy powiedziałam, że będzie to, moim zdaniem, jedno
z najbardziej niezwykłych miejskich wydawnictw. Już dziś zapraszam Państwa na jego inaugurację, która tradycyjnie odbędzie
się w grudniu w Galerii Piastów. Do zobaczenia.

Drodzy Legniczanie!
Cicha noc, święta noc… Nadchodzi czas dla miłości i rodzin. Czas pojednania,
spotkań z bliskimi i nadziei na dobrą przyszłość.
Niech przy blasku choinek i świec, przy odświętnie zastawionych stołach nie opuszcza
nikogo radość rodzinnego ciepła i poczucie bezpieczeństwa, a przy błyskach noworocznych
ogni – optymizm i wiara w pokonanie wszelkich problemów.
Symbolicznie przełamując się z Państwem wigilijnym opłatkiem, życzę spełnienia marzeń,
wszelkiego dobra w życiu rodzinnym i zawodowym.
W Nowym 2020 roku życzę wszystkim mieszkańcom miasta udanej realizacji
ich życiowych marzeń i spełnienia oczekiwań pokładanych w działaniach samorządu.
Życzę zdrowia, rodzinnego szczęścia i jak najbardziej jasnych perspektyw
na przyszłość.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia! Szczęśliwego Nowego Roku 2020!

www.legnica.eu
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POZNAJ NOWE ZASADY
GOSPODARKI ODPADAMI

>>Od 1 stycznia 2020 roku wejdą w życie nowe przepisy, które dotyczą gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego momentu każdy z nas będzie miał obowiązek segregowania odpadów. Na swej sesji
(25 listopada) Rada Miejska Legnicy przyjęła pakiet sześciu uchwał, dotyczących zmian w gospodarce
odpadami komunalnymi.

Jakie czekają nas zmiany?

5.

1.

6.

2.

3.

4.

Od 1 stycznia 2020 każdy - zarówno
w nieruchomościach mieszkalnych,
jak i w firmach - ma obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów.
Za jej brak nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotnej
wartości stawek podstawowych.
Odpady będziemy teraz segregować
na 5 frakcji (obecnie 3). Oznacza to, że
pojawi się 5 pojemników: niebieski
- na papier, w tym tektury, żółty - na
metale i tworzywa sztuczne, zielony
na szkło, brązowy na bioodpady, czarny, pomarańczowy lub niemalowany
(cynkowany) na odpady zmieszane.
Obecnie to właściciel ma obowiązek
zapewnienia pojemników na odpady
i ponoszenia kosztów ich dzierżawy.
Obecnie na mocy uchwały obowiązek
ten przejęła na siebie gmina poprzez
firmę, która wygra przetarg na odbiór
odpadów komunalnych. Dotyczy to
nieruchomości zamieszkanych oraz
mieszanych, gdzie są lokale mieszkalne i usługowe.
Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika. Oznacza
to 3,50 zł mniej w opłacie śmieciowej
miesięcznie dla każdego mieszkańca.

/MiastoLegnica

7.

8.

Od nowego roku bioodpady odbierane
będą raz w tygodniu, przez cały rok.
Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał mieć w swoim zasieku
pojemnik lub worek na szkło. Obecnie szkło jest zbierane w systemie
gniazdowym w wybranych punktach
w mieście lub workowym dla zabudowy jednorodzinnej.
Firmy będą mogły podejmować decyzję, czy chcą być w gminnym systemie
odbioru odpadów, czy sami chcą wybrać firmę, która odbierze im odpady.
Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie od
1 stycznia 2020 r. 21,80 zł miesięcznie
na mieszkańca. Zawiera ona w sobie
m.in.: koszty związane z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów, dostarczaniem, wymienianiem i utrzymywaniem pojemników (lub worków), zbiórek akcyjnych wielkich
gabarytów i elektroodpadów, koszty
funkcjonowania PSZOK-ów i Miejskich Punktów Elektroodpadów oraz
likwidacji dzikich wysypisk.

Zmiany systemu, a jednocześnie
zmiana wysokości opłat wynika
z rozwiązań ustawowych i rosnących
kosztów. Jestem ostatni, kto chciałby
nakładać na mieszkańców wyższe
opłaty - powiedział prezydent Tadeusz
Krzakowski. - Gdyby nie zmiany ustawowe na szczeblu rządowym, nie
podnosilibyśmy ich. Pieniądze z opłat
mogą być przeznaczone wyłącznie
na cele związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, nie
na jakiekolwiek inne.
Warto zwrócić uwagę, że wiele miast
ustanowiło większą taryfę za odbiór
i zagospodarowanie śmieci posegregowanych przez mieszkańców. Na przykład
w Wałbrzychu opłata wyniesie 27 zł, w Jeleniej Górze tyle samo, w Krakowie 26 zł,
w Katowicach 21.30 zł, w Józefowie 32 zł,
a w Mysłowicach 25 zł.

Szczegółowe informacje o zatwierdzonych już zmianach w legnickim systemie gospodarowania odpadami są dostępne w wydziale środowiska i gospodarowania odpadami
Urzędu Miasta, na III piętrze (plac Słowiański 8) pok. 305 i 309, tel. 76 72 12 343.
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Kolejna ważna inwestycja ekologiczna

ROZBUDOWA SORTOWNI
ODPADÓW ZMIESZANYCH
>>W Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy powstaje kolejna bardzo
ważna dla środowiska inwestycja – rozbudowa sortowni odpadów zmieszanych. Jej wartość to ok. 30
mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ok. 17 mln zł. Prace są bardzo zaawansowane. Łącznie koszt
przeprowadzonych na składowisku w ostatniej dekadzie inwestycji wynosi ok. 60 mln zł.
ramach przedsięwzięcia wzniesiona została już hala o powierzchni
ponad trzy tysiące m.kw, w której
zamontowana zostanie linia technologiczna do przetwarzania odpadów zmieszanych oraz odpadów surowcowych - segregacja i doczyszczanie. Powstają boksy na
śmieci, wiata do magazynowania odpadów
surowcowych, place i drogi technologiczne
oraz sieci i uzbrojenie terenu.
Linia technologiczna będzie składać się m.in.
z: rozrywarki worków, stacji nadawczej odpadów (lej zasypowy), kabiny wstępnej segregacji odpadów, sita bębnowego o rozmiarze
oczek 80(90) mm i 340 mm. Jej wyposażenie
obejmie też: separatory metali żelaznych
i nieżelaznych oraz kabiny ich doczyszczania, kabiny sortownicze, prasę do surowców
wtórnych wraz z perforatorem i inne.

W

Sortownia pracować będzie na dwie
zmiany. Jej minimalna wydajność
w ciągu roku to 50 tys. ton. - Jest ona
niezbędna dla osiągnięcia w 2020 r.
wymaganych prawem (krajowym
i unijnym) poziomów recyklingu
i odpadów do ponownego przetworzenia. Jego wysokość to 50 proc.
wagowej masy zebranych w mieście
odpadów. Osiągnięcie togo efektu
uchroni naszą gminę przed dotkliwymi karami finansowymi – mówi zastępca prezydenta Jadwiga Zienkiewicz.
Przypomnijmy, że w 2016 r. w ramach I etapu została zbudowana sortownia odpadów
komunalnych, wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia, takie jakie pracują m.in.

w Australii, Anglii czy Dubaju. Ta sortownia
nie była zadaszona. Przed wzniesieniem
nowej hali sortowni urządzenia zostały zdemontowane i zostaną zamontowane ponownie pod dachem.
Jak będzie działała sortownia? Odpady
zostaną przenośnikami dostarczone do
bębna o średnicy 3 m i długości 14,5 m (jeden z najdłuższych w kraju),
gdzie będą posegregowane.
Część biologiczna (frakcja
poniżej 90 mm) zostanie
przetransportowana
do
kompostowni. Pozostałe odpady trafią do sortowni odpadów surowcowych albo,
w zależności od jakości, na
składowisko.
Przebudowana instalacja do
mechanicznego
sortowania odpadów komunalnych
przyczyni się do stworzenia efektywnego systemu
gospodarowania tymi odpadami na terenie Legnicy.
Zapewni ich kompleksowe
sortowanie i przekazywanie
do recyklingu. Dzięki temu
projektowi zdecydowanie
mniej odpadów trafi do składowania, co znacząco wpłynie na jakość środowiska.
Przypomnijmy wcześniejsze
inwestycje. Przed kilku laty
powstała na składowisku sortownia odpadów komunalnych o powierzchni ponad 2,5
tys. metrów kwadratowych.
W olbrzymiej hali zamontowane są prasy, które zgniatają
z siłą 85 ton kartony i makulaturę w bele o wadze ponad

600 kg. Sercem sortowni jest pomieszczenie,
w którym pracownicy segregują odpady surowcowe, jak np. szkło, tworzywa plastikowe
czy makulaturę. W ramach tego projektu do
obsługi sortowni zakupiono także specjalistyczny samochód, tzw. hakowiec, wózek
widłowy, wózki paletowe oraz kontenery i
pojemniki. Na budowę sortowni LPGK zdoby-

ło 4 mln 740 tys. zł unijnej dotacji. Koszt całej
inwestycji wyniósł 9 mln 170 tys. zł.
Kolejną inwestycja była rozbudowa kompostowni o nowe obiekty, wyposażone
w maszyny i nowe technologie. Jednym
z nich jest sześć szczelnie zamkniętych reaktorów żelbetowych. Dzięki tej właśnie inwestycji nie ma przykrego odoru, jaki wydzielał
się podczas kompostowania, gdy proces odbywał się w odkrytych obiektach. Koszt tego
tylko przedsięwzięcia to 7,3 mln zł.

www.legnica.eu

6

MIASTO

PRAWIE 7,5 TYS. LEGNICZAN WYBRAŁO

PROJEKTY LBO NA ROK 2020

>>W internetowym głosowaniu, trwającym od 7 do 21 października, wzięło udział
7.495 legniczan. Każdy dysponował pulą pięciu punktów. Przyznano ich łącznie 37.098. Najaktywniej głosowano na lokalne inwestycje na obszarze Asnyka
(5.859 punktów). Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajął obszar Fabrycznej (4.845
punktów), trzecie – obszar Kopernika (4.289 zdobytych punktów).

LISTA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW DO REALIZACJI W 2020 ROKU:
Obszar 1 – PÓŁNOCNY
Ogródek do zabawy i uprawiania sportu przy ulicy Bydgoskiej
– II etap. Kwota: 270 tys. zł

Obszar 7 – STARE MIASTO
Tor do jazdy na rolkach i strefa nauki jazdy w parku Miejskim.
Kwota: 270 tys. zł

Obszar 2 – PIEKARY 1
Przebudowa placu zabaw i utworzenie strefy aktywnego wypoczynku na terenie przedszkola nr 19. Kwota: 270 tys. zł

Obszar 8 - TARNINÓW
Zagospodarowanie podwórka na cele rekreacyjne pomiędzy
ulicami Traugutta, Roosevelta i Chłapowskiego. Kwota: 257 tys. zł

Obszar 3 – PIEKARY 2
Kompleks sportowo-rekreacyjny przy przedszkolu nr 18.
Kwota: 270 tys. zł

Obszar 9 - FABRYCZNA
Przebudowa chodników na osiedlu Zosinek - II etap.
Kwota: 257 tys. zł

Obszar 4 – KOPERNIK
Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie przedszkola
nr 13. Kwota: 250 tys. zł

Obszar 10 - ASNYKA
Pomagamy przetrwać bezdomność. Kwota: 270 tys. zł

Obszar 5 – ZAKACZAWIE
Razem Łatwiej. Ul. Daszyńskiego, Czarnieckiego, Kartuska,
K. Wielkiego. Kwota: 270 tys. zł

Obszar 11 - POŁUDNIOWY
Nawierzchnia drogi wewnętrznej na osiedlu przy
ul. Wielogórskiej. Kwota: 270 tys. zł

Obszar 6 – REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ
Eko - Skwer Horyzontalna. Kwota: 245 tys. zł

LETNI PARK WODNY BĘDZIE ZBUDOWANY
>>Firma Moris złożyła najlepszą ofertę i wygrała ogłoszony przez Strefę Aktywności Gospodarczej przetarg
na budowę (formuła zaprojektuj i wybuduj) Letniego Parku Wodnego AquaFun w Legnicy. W przetargu
uczestniczyły trzy firmy. Zwycięska zaproponowała cenę 26 mln 384 tys. zł.
- Od firm uczestniczących w przetargu oczekiwaliśmy wysokich kompetencji i doświadczenia w budowie tego typu obiektów,
szczególnie mając na względzie wykonanie
niecek – mówi Magdalena Ryglicka, prezes
SAG. - Celem było wyłonienie rzetelnego
wykonawcy, który oprócz rozsądnych warunków cenowych, będzie spełniał nasze
oczekiwania w zakresie doświadczenia i
kwalifikacji, potwierdzonych wymaganymi
referencjami.
Przypomnijmy, że w minionym roku ogłoszony został przetarg na wykonawcę tej
inwestycji. Jednak się nie udało. Rada Miejska pomniejszyła o 2,3 mln zł budżet planowany na budowę LPW. To z kolei wymusiło
zmianę zakresu inwestycji.
Letni Park Wodny to planowane ponad 1300

/MiastoLegnica

m² wodnej zabawy i ponad 100 metrów zjeżdżalni wodnych.

Chcemy, aby legniczanie mogli spędzać czas na nowoczesnym, bezpiecznym i pełnym atrakcji obiekcie,
który spełnia ich oczekiwania. Obiecałem, że wybudujemy park wodny
i to robimy – podkreśla prezydent Tadeusz Krzakowski.
NA JAKIE ATRAKCJE MOŻEMY LICZYĆ?
•
3 zjeżdżalnie wodne - łącznie ponad
100 metrów zjazdu,

•

basen rekreacyjny o powierzchni ponad 600 m²,
•
wodny plac zabaw z nawierzchnią
poliuretanową o pow. 155 m²,
•
kolorowy brodzik z atrakcjami,
sześciotorowy
basen
pływacki
o powierzchni 400 m² (25 m długości
i 16 szerokości).
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LESZCZYŃSKA JUŻ PRZEJEZDNA
ZAKOŃCZONY KOLEJNY ETAP PRZEBUDOWY
>>Zakończyła się przebudowa ul. Leszczyńskiej na odcinku od mostu na Czarnej Wodzie do ul. Bydgoskiej.
W przyszłym roku rozpocznie się przebudowa mostu nad Czarną Wodą. Koszt inwestycji to ok. 7 mln 167
tys. zł, z czego rządowa dotacja to 1 mln 244 tys. zł.
uch na Leszczyńskiej powrócił.
Dzięki bezdeszczowej pogodzie
firma wykonawcza mogła szybko
zakończyć malowanie oznakowań poziomych na jezdni – mówi dyrektor Zarządu
Dróg Miejskich, Andrzej Szymkowiak. – Jeszcze przez kilka dni będzie pracować przy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
z ul. Prusa, więc jazda w tym miejscu może
być nieco utrudniona.
To kolejny etap przebudowy tej ważnej dla
miasta arterii komunikacyjnej. W poprzednich latach przebudowany był też odcinek
od skrzyżowania z ul. Głogowską (przy wiadukcie kolejowym) do ul. Ścinawskiej, a także
od skrzyżowania ze Ścinawską do mostu nad
Czarną Wodą. Koszt ok. 3,5 mln zł.
Zakres inwestycji obejmował: remont jezdni,
chodników, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę wysp rozdzielających pasy ruchu,

R

Rower Miejski obecny jest w Legnicy od czterech lat. W tym sezonie mieliśmy do dyspozycji 134 rowery, w tym dwa towarowe (cargo)
na 15 stacjach. Łączna liczba użytkowników
wyniosła ponad 13 tys., a tylko w tym roku
zarejestrowało się ich 5,3 tys.
Tylko w czerwcu, kiedy użytkownicy byli
najaktywniejsi, jednoślady zostały wypożyczone prawie 16,9 tys. razy. Oznacza to, że
codziennie dokonywano średnio 562,9 wypożyczeń. Rekordowym tegorocznym dniem
była niedziela – 22 września. Każdy z rowerów został wypożyczony średnio 6,5 razu,
co dało wynik 860 przejazdów. Legniczanie
najchętniej korzystali z systemu w godzinach
18.00–20.00, kiedy dochodziło do ponad 17
proc. wypożyczeń z całego dnia.
Najczęściej wypożyczanym jednośladem był
standardowy rower o numerze 56 306. Dokonano na nim 918 przejażdżek. Wśród miłośników miejskich dwóch kółek największą
grupą były osoby w wieku 18-25 lat (29 proc.
wszystkich użytkowników). Równie aktywni
byli legniczanie w wieku 30-39 (27,6 proc.).

a także wymianę przykanalików, wpustów
odwodnieniowych oraz uzbrojenie terenu
pod budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej i Prusa.
Wcześniej przy ul. Leszczyńskiej powstała stacja paliw. W związku z tą inwestycją w sąsiedztwie stacji, na koszt

inwestora, wykonano sporo robót. Przebudowany był fragment ul. Łokietka.
Na Leszczyńskiej powstała zatoka autobusowa, wyremontowano chodniki
i ścieżki rowerowe. Zbudowano sygnalizację świetlną na jej skrzyżowaniu z Łokietka
i Ścinawską.

Najaktywniejszy miejski rowerzysta tegorocznego sezonu miał na koncie aż 220
wynajmów, co oznacza, że
statystycznie korzystał z rowerów codziennie. Średni czas
pojedynczego wypożyczenia
w sezonie wynosił 26 minut
i 56 sekund.
- Legnicki rower przekonuje do siebie kolejnych użytkowników, którzy doceniają jego
transportową funkcję roweru i dzięki miejskim jednośladom zapewniają sobie codzienną dawkę ruchu - podsumowuje Aleksandra
Myczkowska-Utrata, dyrektor ds. komunikacji
Nextbike Polska - operatora LRM.
Po zakończeniu sezonu jednoślady trafiły do
magazynu, gdzie przejdą gruntowny zimowy
przegląd. Wrócą na legnickie ulice wiosną.

www.legnica.eu
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ZDROWIE TO U NAS RODZINNE
KATARZYNA BOSACKA:
JAK ZDROWO ŻYĆ
>>Jubileuszowe, 15. już Spotkanie Kobiet, zgromadziło
20 listopada br. ponad pół tysiąca pań. Zainteresowanie spotkaniem ze znaną dziennikarką i autorką książek,
Katarzyną Bosacką świadczy, że chcemy żyć i jeść zdrowo.
ym razem wydarzenie, dedykowane
kobietom, stanowiło ważny akcent
realizowanego przez Urząd Miasta,
dzięki wsparciu finansowemu KGHM Polska
Miedź SA, projektowi Zdrowie to u nas rodzinne. Bardzo liczna publiczność skorzystała z wiedzy znanej dziennikarki i osobowości
telewizyjnej, która przez lata uczyła Polaków, jak zdrowo jeść i mądrze robić zakupy.
- Widać, że chcecie być zdrowe, skoro jest tu
tak wiele pań. Jestem absolutnie zaskoczona

T

frekwencją i bardzo się cieszę, że znalazłyście
czas, by poszerzyć swoją wiedzę, a jednocześnie po prostu miło spędzić wieczór – mówiła
Katarzyna Bosacka.

Zainteresowanie spotkaniem było tak duże,
że pierwsze uczestniczki pojawiły się w Letii
już dwie godziny wcześniej.
- Nie dowierzałam, kiedy zobaczyłam
ogromną salę wypełnioną kobietami. To

/MiastoLegnica

świadczy, że pieniądze, które przeznaczyliśmy na realizację tego i innych wydarzeń
w ramach kampanii „Zdrowa Legnica”, są po
prostu dobrze wydane – mówiła Anna Osadczuk, dyrektor Departamentu Komunikacji
w KGHM Polska Miedź SA.

To właśnie edukacja prozdrowotna stanowi filar kampanii „Zdrowa
Legnica”. W jej ramach miasto realizuje dwa projekty - „Zdrowie to
u nas rodzinne” oraz „Uzależnieni
od pomagania”. Katarzynę Bosacką
gościliśmy w ramach współpracy w
pierwszym przedsięwzięciu. Ona też
będzie autorką poradnika żywieniowego dla dzieci i młodzieży.
- Trafią one do legnickich placówek szkolno-wychowawczych, bowiem mamy świadomość, że „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan
nie będzie umiał”. Miasto bardzo angażuje
się w sprawy społeczne i cieszę się, że KGHM,
jako firma społecznie odpowiedzialna, wspiera nas w tych działaniach - mówił Tadeusz
Krzakowski, prezydent Legnicy.

WSPANIALE UCZCILIŚMY

NARODOWE ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
>>Tysiące mieszkańców swój
patriotyzm manifestowało
biało–czerwonymi flagami
i kotylionami. Całymi rodzinami uczestniczyliśmy w imprezach zorganizowanych
przez miasto. To był bardzo
radosny, uroczysty, refleksyjny i pełen wrażeń dzień.
Ten wyjątkowy dzień rozpoczęła msza
św. za Ojczyznę w Katedrze. A potem
przysięgę złożyli uczniowie pierwszych klas mundurowych z VII Liceum
Ogólnokształcącego. Odbyła się ona
z całym ceremoniałem wojskowym.
Wydarzeniu, kształtującemu postawy patriotyczne młodego pokolenia, przyglądały się tłumy legniczan.
W samo południe, hymn Polski zaśpiewało wspólnie kilka tysięcy osób, trud-

no było powstrzymać wzruszenie.
Tego dnia w Legnicy były koncerty, różne prezentacje, „żywa” flaga utworzona przez legniczan, wspólny Polonez,
biało-czerwony pokaz mody przygotowany przez seniorów i występy dzieci.
Były też ciekawe wydarzenia muzealne
i wiele innych atrakcji. - Ten dzień trzeba świętować radośnie, całą rodziną
– cieszył się legniczanin Jan Notecki.
– To święto, ma łączyć, przypominać
o patriotyzmie, jednoczyć ludzi.

Legnicki Informator Kulturalny

KALENDARIUM
IMPREZ

KULTURALNYCH I SPORTOWYCH
▸
▸

2 grudnia / poniedziałek / godz. 9.00-15.00
3 grudnia / wtorek / godz. 9.00-13.30

1. Regionalne Forum Wolontariatu

Qubus Hotel / zgłoszenia / org. UM Legnica

▸
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XVI SPOTKANIE KOBIET
Z ROBERTEM WIĘCKIEWICZEM

Robert Więckiewicz, aktor filmowy oraz teatralny, ukończył w Legnicy szkołę średnią. Znany jest m.in. z filmów Agnieszki Holland
(„W ciemności”) i Andrzeja Wajdy („Wałęsa. Człowiek z nadziei”).
Aktor opowie o swojej filmowej karierze, wymagających przygotowaniach do ról oraz wspomnieniach z Legnicy.

▸

5 grudnia / czwartek / Letia Business Center

5 grudnia / czwartek / godz. 17.00

„Bliżej Sztuki” - spotkanie z Krzysztofem
Latarowskim i Joanną Dudek poświęcone
sztuce współczesnej
Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

5 grudnia / czwartek / godz. 18.00

XVI Spotkanie Kobiet
z Robertem Więckiewiczem

Letia Business Center, Rycerska / wstęp wolny / org. UM Legnica

▸

5 grudnia / czwartek / godz. 17.45

MKS Miedź Legnica S.A. – Stomil Olsztyn
Mecz 1/8 piłkarskiego Pucharu Polski
Stadion im. Orła Białego / bilety / org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸

5 grudnia / czwartek / godz. 18.00

Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90
Wykład dr Wacława Stanisława Chomika OFM
„Na przekór eutanazji. Przypadek św. Franciszka
z Asyżu”
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, ul. Rataja / wstęp wolny /
org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90

▸

KONCERT CHÓRU MADRYGAŁ

Koncert w 44-tą rocznicę śmierci Henryka Karlińskiego, założyciela i pierwszego dyrygenta Chóru Madrygał, który w tym roku
obchodzi jubileusz 70-lecia. W programie znajdą się m.in., pieśni
Stanisława Moniuszki wykonane a cappella.

▸

5 grudnia / czwartek / Akademia Rycerska

5 grudnia / czwartek / godz. 17.00

Konkurs Plastyczny
„Świąteczny czas”

MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

5 grudnia / czwartek / godz. 19.00

Koncert Pamięci Henryka Karlińskiego
w wykonaniu Chóru Madrygał
Sala Królewska Akademii Rycerskiej / bilety - 5, 10 zł / org. LCK

▸

6 -20 grudnia / pon.-piątek / godz. 8.00-20.00

Kiermasz Świąteczny

SDK Kopernik, ul. Koziorożca / wstęp wolny / org. SDK
Kopernik

▸

6 grudnia / piątek / godz. 16.00

Inauguracja sezonu łyżwiarskiego
na lodowisku OSiR

Lodowisko, ul. Sejmowa / wstęp wolny / org. OSiR

▸

6 grudnia / piątek / godz. 17.00

Inauguracja świątecznych iluminacji

INAUGURACJA SEZONU ŁYŻWIARSKIEGO

Na sztucznym lodowisku przy ulicy Sejmowej tradycyjnie zainaugurowany zostanie nowy sezon jazdy na łyżwach. W programie: pokazy jazdy figurowej, zabawy, konkursy i animacje. Mikołaj legnickiego OSiR-u częstować będzie piernikami
i aromatyczną herbatą.

▸

6 grudnia / piątek / Lodowisko OSiR, ul. Sejmowa

Rynek / wstęp wolny / org. UM Legnica, LCK

▸

6 grudnia / piątek / godz. 17.00

Koncert Mikołajkowy

MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

6 grudnia / piątek / godz. 17.00

„Zanim przebuczę”
- promocja tomiku poezji Tadeusza
Stupnickiego
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

www.legnica.eu
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▸
MIKOŁAJKI PO KRÓLEWSKU

Spektakl „Dzielny Grześ i Święty Mikołaj” w wykonaniu Gdańskiego Teatru Barnaby to zabawna historia przeznaczona dla dzieci
w każdym wieku. Bohaterowie przedstawienia wchodzą w dialog z widzami a wesołe pacynki rozbawią najsmutniejszego
smutasa. Po spektaklu, na każde dziecko czekać będzie słodka
niespodzianka od samego Świętego Mikołaja!

▸

6 grudnia / piątek / Akademia Rycerska

6 grudnia / piątek / godz. 17.30

„Mikołajki po królewsku”
Spektakl dla dzieci
„Dzielny Grześ i Święty Mikołaj”

Sala Królewska Akademii Rycerskiej / bilety - 10, 25 zł / org. LCK

▸

6 grudnia / piątek / godz. 18.00

II Gala Wolontariatu

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / zaproszenia
/ org. UM Legnica

▸

7-8 grudnia / sobota-niedziela

Międzynarodowy Halowy Turniej Mikołajkowy
Chłopców o Puchar Prezydenta Legnicy
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego / wstęp wolny / org. DZPN

▸

7 grudnia / sobota / godz. 11.00

Spotkanie z Mikołajem

MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

7 grudnia / sobota / godz. 17.00

Koncert Galowy Dziecięco-Młodzieżowej
Legnickiej Orkiestry Dętej
KONCERT GALOWY DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ
LEGNICKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 5, 10 zł / org. LCK

▸

7 grudnia / sobota / godz. 19.00

Na koncercie galowym z okazji swojego 5-lecia legnicki zespół
udowodni, że orkiestra dęta nie musi być nadęta! W programie
znajdą się marszowe oraz popularne utwory rozrywkowe wykonane z udziałem zaproszonych wokalistek.

Koncert strefa de... #143
Stacja Wolność Tour
FARBEN LEHRE / ŻÓŁTA FEBRA / SKØV

▸

▸

7 grudnia / sobota / Akademia Rycerska

Klub Spiżarnia, ul. Piastowska / bilety - 30, 40 zł / org. LCK
8 grudnia / niedziela / godz. 6.00-15.00

Jarmark Staroci

Rynek / wstęp wolny / org. TML Pro Legnica

▸

8 grudnia / niedziela / godz. 17.00

Pokaz Flamenco

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 10 zł / org. LCK

▸

9 grudnia / poniedziałek / godz. 9.00-14.00

„Święty Mikołaj w tradycji ludowej”
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca LEGNICA

Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej / bilety - 10 zł / org. LCK

▸

10 grudnia / wtorek / godz. 10.00-14.00

Konferencja RAZEM DLA MŁODZIEŻY
Profilaktyka zintegrowana dla nastolatków
w Zagłębiu Miedziowym

KONCERT STREFA DE... #143
„STACJA WOLNOŚĆ TOUR”

Żywiołowe, ostre, pełne radości grania koncerty FARBEN LEHRE
to znak rozpoznawczy kapeli z Płocka. W Legnicy zespół promować będzie swoją płytę „Stacja Wolność” a towarzyszyć im będą
grupy: „Żółta Febra” i „SKØV”.

▸ 7 grudnia / sobota / Klub Spiżarnia

Qubus Hotel, ul. Skarbowa / zaproszenia /
org. KGHM Polska Miedź S.A., UM Legnica, Instytut Profilaktyki
Zintegrowanej

▸

10 grudnia / wtorek / godz. 18.00

Legniczanie znani i lubiani
Spotkanie z Jarosławem Jaśnikowskim
TML Pro Legnica, Rynek / wstęp wolny / org. TML Pro Legnica

▸

11 grudnia / środa / godz. 17.00

„Kuchnia kresowa”
– spotkanie z Tomaszem Kubą Kozłowskim
z Domu Spotkań z Historią w Warszawie
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

12 grudnia / czwartek / godz. 17.30

KONCERT ZIMOWY Agatka Music Band
oraz Kiermasz Świąteczny
Klub Mieszkańców Agatka, ul. Artyleryjska / wstęp wolny
/ org. Klub Mieszkańców Agatka

/MiastoLegnica
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▸

12 grudnia / czwartek / godz. 17.00

„Gawędy o Legnicy” – prowadzą Łucja Seredyszyn,
Roger Piaskowski i Wojciech Morawiec
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

12 grudnia / czwartek / godz. 18.00

KAWIARENKA OBYWATELSKA
Gość w dom – Bóg w dom?
Gościnna Legnica

Art Cafe Modjeska / bezpłatne wejściówki w kasie Teatru/
org. Teatr Modrzejewskiej

▸
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LEGNICZANIE ZNANI I LUBIANI
SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM JAŚNIKOWSKIM

Fantastyczne pojazdy, wędrujące po niebie miasta, gotyk
i steampunk na dokładkę. Zapraszamy w podróż do świata
wyobraźni Jarosława Jaśnikowskiego. Urodzony w 1976 roku
w Legnicy znany polski malarz, surrealista, przedstawiciel nurtu
magicznego realizmu opowie o obrazach oraz legnickich wątkach w swojej twórczości.

▸

10 grudnia / wtorek / TML, Pro Legnica, Rynek

13 grudnia / piątek / godz. 18.00

„SEKRETY LEGNICY 2”
- promocja nowej książki Marcina Makucha
Galeria Piastów / wstęp wolny / org. Dom Wydawniczy
„Księży Młyn”, Galeria Piastów, UM Legnica

▸

13 grudnia / piątek / godz. 18.00

Inauguracja Kalendarza 2020
„10 lat Galerii SATYRYKON”

Galeria Satyrykon, Rynek / wstęp wolny / org. LCK

▸

14 grudnia / sobota / godz. 10.00

MAKUTRA 2017
Otwarty Turniej Siatkówki

Hala, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. OSiR

▸

14-15 grudnia / sobota - niedziela

Jarmark Bożonarodzeniowy

Galeria Piastów / wstęp wolny / org. Stowarzyszenie
Kulturalne „Krajobrazy’’, Galeria Piastów

▸

14 grudnia / sobota / godz. 10.00

Miejski Przegląd Kolęd i Pastorałek

MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

SEKRETY LEGNICY 2

Promocja książki, w której agenci CIA pojawią na ulicach Legnicy, odkryte zostaną tajemnice przędzalni Ruffera, łodzi
podwodnej Liegnitz i wielkiej ucieczki prezydenta miasta. Co
jeszcze się wydarzy? Druga część „Sekretów Legnicy” zabierze czytelników w wyjątkową podróż po nieodkrytych miejscach, pozwoli poznać zaskakujących ludzi i wziąć udział
w historycznych wydarzeniach.

▸

13 grudnia / piątek / Galeria Piastów

14 grudnia / sobota / godz. 11.00 -13.00

CHRISTMAS PARTY - zabawa dla dzieci

SDK Kopernik, ul. Koziorożca / wstęp - 30, 35 zł / org. SDK
Kopernik

▸

14 grudnia / sobota / godz. 17.00

MKS IKAR Legnica – MKST Astra Nowa Sól
Piłka ręczna mężczyzn II LIGA
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego / wstęp wolny / org. MKS Ikar
Legnica

▸

16 grudnia / poniedziałek / godz. 17.00

Dolnośląski Konkurs Plastyczny
„Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia”
MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

EUROPEJSKI FESTIWAL SZKŁA
„PIĘKNY I BESTIA”

SDK Kopernik, ul. Koziorożca / wstęp wolny / org. SDK Kopernik

On piękny, a ona – bestia? Temat głównej wystawy 7. edycji
European Glass Festival podsuwa przewrotne obrazy, które
prowokują wyobraźnię, uwalniają osobiste doświadczenia,
wspomnienia i emocje. Są też znakomitą okazją do śledzenia
najnowszych trendów w tej dziedzinie.

▸

▸

▸

17 grudnia / wtorek / godz. 17.30

Przedstawienie Familijne
„Święta w nas”

19 grudnia / czwartek / godz. 18.00

19 grudnia / czwartek / Galeria Sztuki

Inauguracja Kalendarza Miejskiego
LEGNICA 2020

Galeria Piastów, ul. NMP / wstęp wolny / org. UM Legnica

▸

19 grudnia / czwartek / godz. 18.00

Europejski Festiwal Szkła „Piękny i Bestia”
- wernisaż wystawy
Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

www.legnica.eu
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▸
III SPOTKANIE WIGILIJNE LEGNICZAN
„OD SERCA”

Po raz kolejny w Rynku stanie ogromny namiot, gdzie przy
wspólnym wigilijnym stole zasiądą legniczanie, by razem świętować nadchodzące Boże Narodzenie. Jak zawsze będzie dzielenie się opłatkiem, składanie serdecznych życzeń, wspólne śpiewanie kolęd i wiele tradycyjnych, wigilijnych dań, by w święta
nikt nie czuł się samotnie.

▸

21 grudnia / sobota / Rynek

19 grudnia / czwartek / godz. 16.00-20.00

Świąteczny kiermasz w Galerii Sztuki
- szkło i ceramika

Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

21 grudnia / sobota / godz. 17.00

MKS IKAR Legnica – WKS Sobieski Arena
Żagań
Piłka ręczna mężczyzn II LIGA
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego / wstęp wolny / org. MKS IKAR
Legnica

▸

21 grudnia / sobota / godz. 16.00

III Spotkanie Wigilijne Legniczan
OD SERCA

Rynek / wstęp wolny / org. Stowarzyszenie Spynacz,
Międzyparafialna Stołówka Charytatywna im. Św. Jadwigi

▸

27, 30 grudnia / piątek, poniedziałek / godz. 10.00

Halowy Turniej Piłki Nożnej
OSIR FUTSAL CUP

Hala OSiR, ul. Lotnicza / wstęp wolny / org. OSiR

▸

KONCERT NA NOWY ROK!
TRE VOCI & DAREK TARCZEWSKI ENSEMBLE

Wielki koncert w wykonaniu trzech tenorów, młodych artystów
nowej generacji, którzy uznani zostali za jedno z najważniejszych odkryć świata opery ostatnich lat. Trzy indywidualności,
trzy zróżnicowane głosy, które wzbudziły zachwyt publiczności
na całym świecie - od Tajlandii, po Kanadę i USA.

▸

1 stycznia 2020 / środa / Akademia Rycerska

1 stycznia / środa / godz. 18.00

Koncert na Nowy Rok!
TRE VOCI & Darek Tarczewski Ensemble
Wystąpią: Voytek Soko-Sokolnicki,
Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj
Sala Królewska Akademii Rycerskiej / bilety
w przedsprzedaży - 90 zł, 120 zł , od 24 grudnia - 150 zł
/ org. LCK

ZDROWA LEGNICA
▸

30 listopada / sobota / godz. 13.00 - 15.00

DWIE GODZINY DLA RODZINY
Rodzinny dance - tańczyć każdy może

Hala OSiR przy ul. Sejmowej / zajęcia bezpłatne, zapisy
do 28 listopada: zdrowalegnica@legnica.eu /
org. UM Legnica

▸

1 grudnia / niedziela / godz. 10.00 - 12.00

DWIE GODZINY DLA RODZINY
Rodzinne kije i marsz Nordic Walking

Park Miejski / zajęcia bezpłatne, zapisy do 29 listopada:
zdrowalegnica@legnica.eu / org. UM Legnica

ZDROWA LEGNICA

Bądź aktywny, jedz zdrowo, żyj pozytywnie, myśl konstruktywnie! Kampania społeczna ZDROWA LEGNICA ma zachęcić do
zdrowego stylu życia. W grudniowym programie znalazły się
weekendowe, rodzinne spotkania, w których mogą uczestniczyć
rodzice z dziećmi, dziadkowie, rodzeństwo, grupy przyjaciół etc.
Najbardziej aktywne rodziny zostaną dodatkowo wyróżnione.

▸

30 listopada - 14 grudnia / obiekty sportowe

▸

7 grudnia / sobota / godz. 10.00 - 12.00

DWIE GODZINY DLA RODZINY
Rodzinny Sky Fit

Sky Fitness 24, Galeria Gwarna / zajęcia bezpłatne, zapisy do
5 grudnia: zdrowalegnica@legnica.eu / org. UM Legnica

▸

8 grudnia / niedziela / godz. 10.00 - 12.00

DWIE GODZINY DLA RODZINY
Rakieta z mamą i tatą

Hala OSiR, ul. Sejmowa / zajęcia bezpłatne, zapisy do
6 grudnia: zdrowalegnica@legnica.eu / org. UM Legnica

▸

14 grudnia / sobota / godz. 11.00 - 13.00

DWIE GODZINY DLA RODZINY
Basenowy zawrót głowy

Basen Delfinek, ul. Polarna / zajęcia bezpłatne, zapisy
do 12 grudnia: zdrowalegnica@legnica.eu / org. UM Legnica
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STREFA TEATRU
▸

1 grudnia / niedziela / godz. 19.00

„Orkiestra”

Teatr Modrzejewskiej / bilety - 35, 30 zł / org. Teatr
Modrzejewskiej

▸

4 grudnia / środa / od godz. 17.00

„Teatr, jest bliżej niż myślisz” - finał projektu
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ORKIESTRA

Teatralna ballada o muzykach kopalnianego zespołu, których
śmierć kolegi popycha do wędrówki w krainę wspomnień. Historia ludzi, którzy stworzyli Zagłębie Miedziowe i poświęcili mu
swoje życie. Spektakl, który pokazuje historię, ale nie tę wielką,
polityczną, lecz zwyczajną, ludzką, o której milczą podręczniki.

▸

1 grudnia / Teatr Modrzejewskiej

Teatr Modrzejewskiej / bezpłatne wejściówki / org. Teatr
godz. 17.00
„Niezwykła podróż pana stonogi” - „Centrum Seniora”
godz. 18.00
„(Nie)Spamiętane” - „Pogotowie Teatralne”
godz. 19.00
„Zimowy pogrzeb” - grupa „Bagażnik”

▸

6 grudnia / piątek / godz. 18.00

„Teatr, którego sceną jest miasto” - finał projektu
Teatr Modrzejewskiej / bilety - 35 zł, 30 zł / org. Teatr
godz. 17.00
„Cudaki za Kaczawą” - spektakl uczniów SP 1
godz. 18.45
„Czy Piekarom brak kultury?” - aktorzy Teatru
Modrzejewskiej oraz mieszkańcy osiedla
godz. 19.45
„John Porter – The Polish Helicopter. Episode 3: Legnica”
- prezentacja filmu dokumentalnego

▸
▸

7 grudnia / sobota / godz. 16.00
17, 18 grudnia / wtorek, środa / godz. 11.00

„Polowanie na Snarka”

Teatr Modrzejewskiej / bilety - 25 zł, 30 zł / org. Teatr

▸

TEATR, KTÓREGO SCENĄ JEST MIASTO

Prezentacja grup warsztatowych, które legniccy aktorzy sformowali z mieszkańcami miasta, legniczanami którzy zyskali unikalną możliwość współtworzenia kulturalnej tożsamości swojej
dzielnicy, swojego miasta, swojego świata.

▸

6 grudnia / Teatr Modrzejewskiej

19-21 grudnia / czwartek-sobota /

„Psujesz trochę wszystkim humor dookoła”
- spektakl Teatru Zakład Krawiecki
Teatr Modrzejewskiej / bezpłatne wejściówki w kasie Teatru /
org. Fundacja Teatr Nie-Taki , Teatr Modrzejewskiej

STREFA KINA
▸

2 grudnia / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Faworyta”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸

9 grudnia / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Autsajder”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸ 11 grudnia / środa / godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych - „Cicha noc”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza
/ wstęp wolny / org. LBP, Polski Związek Niewidomych

▸

POLOWANIE NA SNARKA
Opowieść o ekscytującym poszukiwaniu czegoś, co być może
w ogóle nie istnieje... Siedem barwnych opowieści o dzieciństwie i dojrzewaniu autorstwa angielskich poetów nonsensu
czyli nieskrępowana gra wyobraźni, zapraszająca młodą widownię do współuczestnictwa.

▸

7 grudnia / Teatr Modrzejewskiej

16 grudnia / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Kafarnaum”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸

23 grudnia / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Zamieszkajmy razem”
Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

▸

30 grudnia / poniedziałek / godz. 18.00

Klub Miłośników Filmu - „Barton Fink”

Kino Piast / opłata miesięczna KMF - 15 zł / org. LCK

www.legnica.eu
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WĘGIERSKA DUSZA I WYOBRAŹNIA
– RZEŹBY LAJOSA GYŐRFIEGO

Prezentacja twórczości jednego z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy węgierskich, w którego twórczości - za sprawą
żony i muzy artysty Marii pojawiają się również polskie wątki.
Lajos Győrfi w swoim dorobku artystycznym ma kilkaset realizacji: rzeźb, medali oraz małych form. Na ekspozycji projektom
rzeźb towarzyszyć będą fotografie ukazujące dzieła węgierskiego artysty w plenerze.

▸

do 1 lutego 2020 / Muzeum Miedzi

STREFA WYSTAW
▸

do 13 grudnia

„Skazani na karę śmierci i ich losy”
- wystawa ze zbiorów IPN
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

do 14 grudnia

29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych
PROMOCJE
Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

od 15 do 31 grudnia

„Szkice i rysunki” – wystawa prac Piotra Wajsa
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP

▸

od 19 grudnia do 1 lutego 2020

Europejski Festiwal Szkła „Piękny i Bestia”
Galeria Sztuki, pl. Katedralny / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

do 21 grudnia

INTERMEDIALE 25

Galeria Ring, Rynek / wstęp wolny / org. Galeria Sztuki

▸

do 28 grudnia

”Nic poważnego (?)”
Wystawa prac Magdaleny Kozieł-Nowak
„JEDZIE POCIĄG Z DALEKA…”

Zbiór makiet kolejowych z kolekcji ks. Janusza Grygiera, znanego pasjonata miniatur. Prezentowane makiety, tzw. satyry,
w sposób humorystyczny przedstawiają realia polskiej kolei.
Wszystkie są dziełem ks. Janusza, który od kilku dekad para się
takim niecodziennym hobby.

▸

do 31 marca 2020 / Muzeum Miedzi

Galeria Satyrykon / wstęp wolny / org. LCK

▸

do 31 grudnia

40 lat SREBRA w Legnicy
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska / org. Galeria Sztuki

▸

do 31 grudnia

MATEJKO

Muzeum Miedzi / bilety, wstęp wolny / org. Muzeum Miedzi

▸

do 1 lutego 2020

„Węgierska dusza i wyobraźnia
– rzeźby Lajosa Győrfiego”
Muzeum Miedzi / wstęp wolny, bilety / org. Muzeum Miedzi

▸

do 30 marca 2020

„Tory historii. 175 lat kolei w Legnicy”
Muzeum Miedzi / wstęp wolny, bilety / org. Muzeum Miedzi

▸

do 31 marca 2020

Nasze Najnowsze 2018
INTERMEDIALE 25

Na wystawie podsumowującej 25-letnią historię Festiwalu
Form Audiowizualnych INTERMEDIALE zaprezentowane zostały
instalacje wideo twórców związanych z legnicką imprezą: realizacje Sachiko Hayaschi, Joanny John, Roberto Zanaty, Radio
Internazionale, Krzysztofa Pawlika, Wojciecha Benicewicza oraz
materiały archiwalne.

▸

do 21 grudnia / Galeria RING

Muzeum Miedzi / wstęp wolny, bilety / org. Muzeum Miedzi

▸

do 31 marca 2020

„Jedzie pociąg z daleka…”
Makiety kolejowe z kolekcji ks. Janusza Grygiera
Muzeum Miedzi / wstęp wolny, bilety / org. Muzeum Miedzi

STREFA SENIORA
▸

5, 12, 19 grudnia / czwartki / godz. 10.00

Rękodzieło – sposób na nudę

TML Pro Legnica, Rynek / wstęp wolny / org. TML Pro Legnica

▸

2, 9, 16 grudnia / poniedziałki / godz. 15.00

ZŁOTE RĘCE
- warsztaty sekcji rękodzieła artystycznego
LBP, ul. Piastowska / wstęp wolny / org. LBP
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STREFA EDUKACJI
▸

2-20 grudnia / pn.-piątek / godz. 14.30-17.00

„Świąteczna Manufaktura”
- warsztaty

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

2, 9 grudnia / poniedziałki / godz. 16.00

Kreatywne poniedziałki w MCK
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ZIMOWA WYSPA SKARBÓW

Fabularyzowane zajęcia dla dzieci w wieku 5-7 lat obejmujące
ćwiczenia i zabawy muzyczne oraz logorytmiczne, stymulujące kreatywność i ekspresję słowno-ruchową. Na uczestników
czekają spotkania-przygody: „Zaczarowany Świat” oraz „Wyspa
dinozaurów”.

▸

2 - 16 grudnia / Klub Mieszkańców „Agatka”

MCK, ul. Mickiewicza / wstęp wolny / org. MCK

▸

2 grudnia / poniedziałek / godz. 16.30

„Super babcia, super dziadek”
„Aniołki ze wstążki” - świąteczne warsztaty
plastyczne
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP, ul. Pomorska / wstęp
wolny / org. LBP

▸

2-16 grudnia / poniedziałki / godz. 17.15

„Zimowa wyspa skarbów”
Pracownia Rozwoju Dziecka

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

od 2 grudnia / poniedziałek - piątek

„Biblioteka Przyjazna Maluchom”
- dla dzieci 2-5 letnich z opiekunami

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸

3, 5 grudnia / wtorek, czwartek

Cała Polska Czyta Dzieciom
- głośne czytanie

MANUFAKTURA ŚWIĄTECZNA KOPERNIKA

Kreatywne warsztaty tworzenia prezentów i ozdób świątecznych. W przedświątecznej atmosferze, przy relaksującej muzyce
i rozgrzewającej herbacie spotkamy się, aby wspólnie zrobić
małe rękodzielnicze cudeńka.

▸

16, 18 oraz 19 grudnia / SDK „Kopernik”

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸

4, 11, 18 grudnia / środy / godz. 16.45

KLUB ELFA w „Agatce”

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

6, 13, 20 grudnia / piątki / godz. 13.00-15.00

„Twórcze piątki”
– zajęcia plastyczne dla dzieci

Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka / wstęp wolny / org. LBP

▸

6 grudnia / wt.-piątek / godz. 17.30

„Ceramiczna Przygoda”
Otwarte warsztaty dla dzieci i młodzieży
Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

7, 14 grudnia / sobota / godz. 12.00, 13.00

„LEGO PRZYGODA”
Kreatywna zabawa z „Brick 4 kidz”

Klub Mieszkańców „Agatka” / wpisowe / org. KM „Agatka”

▸

12, 19 grudnia / czwartek / godz. 16.00

Czwartki w bibliotece MCK

MCK, ul. Rataja / wstęp wolny / org. MCK

▸

12, 19 grudnia / czwartek / godz. 10.00

ORGANIZATORZY IMPREZ
▸ Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90

ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl

▸ Dom Wydawniczy Księży Młyn

Łódź, ul. Księży Młyn; tel. 42 632 78 61

▸ Dolnośląski Związek Piłki

Nożnej - Podokręg Legnica

▸ Galeria Sztuki

ul. Żeglarska 5; tel. 76 818 03 36
pl. Katedralny 1; tel. 76 856 51 26

▸ Klub Mieszkańców „Agatka”

ul. Artyleryjska 40; tel. 76 723 09 83

▸ LBP

ul. Piastowska 22, tel. 76 722 60 21

▸ LCK

ul. Chojnowska 2, tel. 76 723 37 00

▸ MCK

ul. Mickiewicza 3, tel. 76 723 33 40

„Moje małe muzykowanie”
Muzyka, instrumenty, zabawa
Spotkanie z Janem Plewczyńskim

▸ MKS Miedź Legnica S.A.

Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67

▸ MSPR Siódemka Miedź Legnica

Rynek 34, tel. 76 862 67 08

Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej / wstęp wolny / org. LBP

▸ Muzeum Miedzi

ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49

▸ OSiR

ul. NMP 7; 76 723 38 01

▸

▸ SDK „Kopernik”

ul. Koziorożca 9; tel. 76 723 09 82

„Manufaktura Świąteczna Kopernika”
– warsztaty tworzenia ozdób

▸ Towarzystwo Miłośników

SDK Kopernik, ul. Koziorożca / wstęp - 25 zł /
org. SDK Kopernik

▸ UM Legnica - Wydział Promocji

16, 18 , 19 grudnia / poniedziałek, środa,
czwartek / godz. 16.00-17.30

▸ Stowarzyszenie Kulturalne

„Krajobrazy’’

Legnicy Pro Legnica

i Komunikacji Społecznej

ul. Zielona 5/6, tel. 76 862 38 32
Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48
pl. Słowiański 8; tel. 76 72 12 360

www.legnica.eu
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