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tym wyjątkowym dniu dziękuję Państwu za troskę o legnic-
ką edukację, jej organizację, poziom merytoryczny i finanse. 
Dobre wykształcenie to nasz cel na dziś i na przyszłość. Dla 

uczniów jesteście przewodnikami po życiu. Dlatego nie wolno pod-
ważać wartości nauczycielskiego zawodu. Na moje wsparcie zawsze 
możecie liczyć – powiedział prezydent Tadeusz Krzakowski podczas ob-
chodów Dnia Edukacji Narodowej. 
Uroczystości odbyły się 17 października w Sali Maneżowej Akademii Ry-
cerskiej. Prezydent przyznał nagrody finansowe za osiągnięcia dydak-
tyczno-wychowawcze dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom 
oświaty. Otrzymały je 74 osoby w łącznej wysokości 280 tys. zł. Nagrody 
finansowe dla swoich nauczycieli, administracji i obsługi przyznali rów-
nież dyrektorzy wszystkich 44 legnickich placówek oświatowych. Na 
ten cel przeznaczono prawie 1,6 miliona.
W legnickich placówkach edukacyjnych pracuje ponad 1650 nauczycie-
li, wychowawców i pedagogów, wspieranych przez ponad 780 pracow-
ników administracji i obsługi. W tegorocznym budżecie na funkcjono-
wanie i rozwój oświaty przeznacza się 224 mln zł, czyli blisko 40 procent 
całego budżetu. Państwowa subwencja wynosi w tym zaledwie ok. 
128 milionów. W bieżącym roku na wypłaty podwyżek dla nauczycieli 
szkolnych i przedszkolnych przeznaczono w Legnicy ponad 15,8 mln 
złotych. Takiej skali podwyżek nie było już od bardzo wielu lat.

22 października otwarto Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kościel-
nej. To właśnie tutaj przeniesiona została Świetlica Terapeutyczna nr 1  
z ul. Brackiej. Z usług i pomocy Centrum każdego dnia korzysta blisko 
180 dzieci i 130 dorosłych, w tym bardzo wielu seniorów. 

- Mieszkam w sąsiedztwie – mówi pani Agnieszka, mama dwojga dzie-
ci. – Wcześniej wiele lat chodziły do świetlicy na Brackiej, ale tutaj jest  
o niebo lepiej, piękniej. Są place zabaw, boisko, wyposażone sale. Moje 
dzieciaki będą się tutaj dobrze rozwijać. 
- Od rana do wieczora prowadzimy tutaj zajęcia dla dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych – mówi Bożena Brzeskot, dyrektor CIS. – Uczniowie na 
zajęciach wyrównawczych uzupełniają swoją wiedzę z języków ob-
cych, matematyki, fizyki i innych. Mają zapewnioną pomoc psycholo-
ga, logopedy czy pedagoga. Organizujemy dla nich wycieczki do kina, 
teatru czy spacery po mieście. Mamy też plac zabaw i boiska sportowe,  
z których korzystają nie tylko nasi podopieczni. 

Oferta dla dorosłych jest równie bogata. Uczą się języków, obsługi 
komputera, a na siłowni poprawiają swoją kondycję. Wychodzą do 
kina, teatru, jeżdżą na wycieczki. Spotykają się ze znajomymi. Jest to 
dla nich drugi dom. 
W inauguracji Centrum wzięli udział m.in.: prezydent Legnicy Tadeusz 
Krzakowski, zastępcy i współpracownicy prezydenta, starosta powiatu 
Adam Babuśka, wykonawcy obiektu i mieszkańcy miasta. 
Centrum Integracji Społecznej powstało w ramach Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji na lata 2015–2020. To kolejna inwestycja na Kartuzach, 
dzięki której zdecydowanie poprawiła się jakość życia mieszkańców. 
Koszt inwestycji to ponad 6,2 mln zł. Urząd Marszałkowski przyznał Le-
gnicy ze środków unijnych dotację w wysokości 3,5 mln zł. Z budżetu 
państwa dodatkowo otrzymaliśmy ponad 328 tys. zł.
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LIK opracowany został na podstawie mate-
riałów nadesłanych przez organizatorów 
imprez. Za ewentualne zmiany wydawca  
nie ponosi odpowiedzialności.

Magazyn Miejski 
LEGNICA.EU
projekt i skład: Małgorzata Banaszkiewicz

Magazyn miejski LEGNICA.EU 
oraz LEGNICART Legnicki Informator  
Kulturalny dostępne są także  
w wersji elektronicznej na stronie  
internetowej www.legnica.eu

 > Jeszcze niedawno ten budynek był ruiną. Niektórzy 
twierdzili, że do wyburzenia. Jednak podjęliśmy 
wyzwanie i udało się. Mamy piękny i funkcjonalny 
obiekt, służący mieszkańcom Kartuz i innych dziel-
nic miasta – mówił prezydent Tadeusz Krzakowski. 

W

ZDROWA LEGNICA



3

www.legnica.eu

ZDROWA LEGNICA

arowizna obejmuje dwa projekty, które zrealizowane będą 
jeszcze w tym roku. Wśród wspieranych przedsięwzięć znaj-
duje się program promocji zdrowia, aktywności sportowej 

i integracji rodziny pn. „Zdrowie - to u nas rodzinne” oraz kampania 
społeczno-edukacyjna, dla legnickich szkół i organizacji pozarządo-
wych, angażująca wolontariuszy, pn. „Uzależnieni od pomagania”. 
Kampania oparta będzie na ideach miejskiego projektu #TEAMLE-
GNICA – Centrum Wolontariatu Miejskiego. 
W organizację projektu „Zdrowie - to u nas rodzinne” miasto za-
mierza włączyć również organizacje pozarządowe, kluby sportowe, 
podmioty gospodarcze, specjalizujące się w usługach podnoszą-
cych aktywność społeczną i promujących zdrowy styl życia. Waż-
nym elementem projektu jest promocja zdrowego odżywiania dzie-
ci w miejskich przedszkolach oraz warsztaty kulinarne, integrujące 
lokalną społeczność Legnicy. 

- Jesteśmy największym i najważniejszym pracodawcą w regionie. 
Wsparcie dla mieszkańców gmin to nasze zobowiązanie i inwestycja, 
bo rozumiemy, że przyszłość budujemy z ludźmi - naszymi pracowni-
kami, ich rodzinami i sąsiadami. Szanujemy potrzeby i zaangażowanie 
partnerów dialogu społecznego i chcemy wspólnie działać na rzecz 
dobra mieszkańców Zagłębia Miedziowego– powiedział wiceprezes 
zarządu KGHM, Radosław Stach.  
Anna Osadczuk, dyrektor Departamentu Komunikacji KGHM podkre-
śla, że firma prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, jednocze-
śnie dbając o jej stabilność i efektywność. - Polska Miedź współpracuje 
z gminami m.in. przy strategiach ich rozwoju, zatrudnia mieszkańców 
pobliskich miejscowości, wspiera sportowców, sponsorując program 
„Miedziane Rywalizacje” i pomaga samorządom, płacąc podatki. 
Mieszkańcy Legnicy otrzymują wsparcie także poprzez dotacje Fun-
dacji KGHM Polska Miedź.
O społecznej odpowiedzialności biznesu, w kontekście KGHM, mówił 
poseł Adam Lipiński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. – Odczuwam wielką satysfakcję z porozumienia, co do progra-
mów zdrowotnych dla Legnicy. Doceniam też odpowiedzialność spo-
łeczną KGHM za potężne inwestycje w Hucie Miedzi Legnica, która się 
unowocześnia i przeznacza znaczne kwoty na ochronę środowiska.

 

Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż 
się zepsujesz…. I choć te słowa mistrz Kochanowski napisał 
niemal 500 lat temu, zdrowie to wartość wciąż największa. 
Ta idea przyświeca projektowi, które nasze miasto zrealizuje 
wspólnie z największym pracodawcą w Zagłębiu Miedzio-
wym – KGHM Polska Miedź S.A.
Trafiło do Państwa specjalne wydanie miesięcznika „Legni-
ca.eu”, które traktujemy jako przewodnik dla mieszkańców, 
chcących wziąć udział w dwóch kampaniach społeczno–
edukacyjnych: „Uzależnieni od pomagania” oraz „Zdrowie 

to u nas rodzinne”. Pierwsza skierowana jest głównie do 
uczniów legnickich szkół oraz organizacji pozarządowych. 
Druga będzie uaktywniać całe rodziny. Chcemy, aby więcej 
z nas uprawiało sport, zdrowo się odżywiało i w pełni korzy-
stało z życia. Mamy je przecież tylko jedno, więc uczyńmy je 
długim i szczęśliwym. 
Serdecznie zapraszamy do kontaktu w każdej sprawie, doty-
czącej kampanii promocji zdrowia „Zdrowa Legnica”. Mogą 
Państwo kontaktować się z nami mailowo: zdrowalegnica@
legnica.eu, wolontariat@legnica.eu.

Ewa Szczecińska-ZielińskaZdrowa Legnica 
zaprasza

 > Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski oraz wiceprezes Zarządu KGHM Polska Miedź Radosław Stach w obec-
ności ministra Adama Lipińskiego podpisali umowę darowizny dla Legnicy. Miedziowa spółka przekazała 300 
tysięcy zł na wsparcie programów promocji zdrowego stylu życia i integracji społecznej.

Mamy 300 tys. zł z KGHM

D

- Chcemy, by mieszkańcy miasta, w tym pracownicy KGHM, 
byli zdrowi, aktywni fizycznie i mieli wysoką świadomość od-
powiedzialności społecznej - powiedział Tadeusz Krzakowski. 
- Zaproponowane przez nas projekty wpisują się doskonale  
w politykę Polskiej Miedzi – firmy społecznie odpowiedzial-
nej, stawiającej na rozwój nie tylko technologii, ale też eduka-
cję mieszkańców regionu – podkreślił prezydent. 

KGHM Polska Miedź S.A. jest liderem polskiej gospodarki, skutecz-
nie przyczyniającym się do rozwoju miast i gmin. Od lat współ-
pracuje z samorządami i społecznością lokalną, szczególnie dużo 
uwagi poświęcając zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. 
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DWIE GODZINY 
DLA RODZINY 

to osiem fantastycznych, rodzinnych spotkań, 
które mają aktywizować nas, mieszkańców 

Legnicy, rodziców z dziećmi, grupy przyjaciół, 
kluby, organizacje sportowe i stowarzyszenia. 

Zaplanowaliśmy cykl weekendowych spotkań 
dla całych rodzin. Rodzice z dziećmi,  

dziadkowie z wnukami, rodzeństwo pod 
opieką któregoś z rodziców - to oni będą 

bohaterami tych sportowych mitingów. Zapisy 
będziemy prowadzić sukcesywnie, a na pierw-
sze z nich, zaplanowane na 16 listopada, zorga-
nizujemy nabór do 14 listopada. Na zgłoszenia 

udziału we wszystkich zajęciach będziemy 
czekać mailowo pod adresem 

zdrowalegnica@legnica.eu.

16.11. godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Lotniczej

RODZINNA PIŁKA 

RĘCZNA W AKCJI

23.11. godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Lotniczej

KARATE – SAMOOBRO-

NA DLA MAŁEGO  

I DUŻEGO

24.11. godz. 13-15
Hala OsiR  

przy ul. Sejmowej

RODZINNY 

MINI BASKET 

NA WESOŁO

30.11. godz. 13-15
Hala OsiR przy ul. Sejmowej

RODZINNY DANCE – TAŃ-

CZYĆ KAŻDY MOŻE

1.12. godz. 10-12
park Miejski

RODZINNE KIJE 

I MARSZ 

NORDIC WALKING

7.12. godz. 10-12
Sky Fitness Galeria Gwarna

RODZINNY SKY FIT

8.12. godz. 10-12
Hala OSiR przy ul. Sejmowej

RAKIETA Z MAMĄ 

I TATĄ

14.12. godz. 11-13
Basen Delfinek

BASENOWY ZAWRÓT 

GŁOWY

ZDROWIE 

TO U NAS RODZINNE 

jest kampanią z cyklem  
sportowych spotkań, wydarzeń
 i imprez, a także przedsięwzięć 

edukacyjno–społecznych dedykowa-
nych mieszkańcom Legnicy  

w każdym wieku. 
Bądź aktywny, jedz zdrowo, 

żyj pozytywnie, myśl  
konstruktywnie 

- to idee przyświecające 
naszej kampanii. 

ZDROWIE TO U NAS RODZINNE
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Możesz wziąć udział we 

wszystkich zajęciach 

lub wybranych przez 

siebie. Za każdą aktyw-

ność otrzymasz odznakę. 

Możesz zatem osiągnąć 

status mistrza, zaliczając 

każdą z ośmiu propozy-

cji. Najbardziej aktywne 

rodziny zostaną dodatko-

wo wyróżnione na kon-

ferencji podsumowującej 

projekt. Nabór na każde  

z zajęć będzie prowadzo-

ny mailowo (zdrowale-

gnica@legnica.eu). Można 

zapisać się na wybrane 

lub wszystkie. Udział jest 

bezpłatny, ilość miejsc 

ograniczona. 

Na każdych zajęciach 
planujemy też dodatkowo 

udział animatorów dla 
młodszych dzieci. 

Prosimy zatem, 
by w zgłoszeniach mailowych 

wymienić wiek dzieci 
i poszczególne role, jakie pełnią 

Państwo w rodzinie 
(np. mama, tata, dziadek, 

babcia itp.).

To TY decydujesz, 

Spotkanie Kobiet i zdrowie
Kampanii „Zdrowie to u nas 
rodzinne” towarzyszyć bę-
dzie kilka wydarzeń. Jednym  
z nich będzie specjalna edy-
cja Spotkania Kobiet. W 
świat zdrowego stylu życia 
zabierze nas znana i lubia-
na dziennikarka Katarzyna 
Bosacka. Bohaterka popu-

larnego w Legnicy cyklu na-
szych spotkań specjalnie dla 
legnickiej publiczności przy-
gotuje też poradnik żywie-
niowy dla przedszkolaków  
i uczniów szkół. To wyjątko-
we wydawnictwo trafi do 
rąk małych legniczan jeszcze  
w tym roku. 

Będą to wydarzenia dedykowane kobietom  
i młodym miłośnikom kulinariów (koniec listo-
pada/początek grudnia).

Badania dzieci pod względem otyłości odbę-
dą się w listopadzie i grudniu w wybranych pla-
cówkach oświatowych. 

na jakie zajęcia chcesz chodzić!

Koordynatorem części projektu dotyczącego spotkań sportowych i badań dzieci w szkołach jest dr Gabriela Jednorał  
z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. 
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o projekt edukacyjno–społecz-
ny skierowany do mieszkańców, 
organizacji pozarządowych,  

a w szczególności do uczniów legnickich 
szkół. W ramach tej edukacyjnej kampa-
nii zorganizowane zostanie 2 i 3 grudnia  
I Regionalne Forum Wolontariatu. Będzie 
to wydarzenie adresowane do młodzieży i 
młodych liderów lokalnych, 
którzy pragną poszerzać 
swoją wiedzę na temat 
wolontariatu. 
Podczas I Regional-
nego Forum Wolon-
tariatu dowiemy się, 
jak organizowana jest 
praca wolontariuszy 

na świecie i w Polsce, a także - jak organizo-
wać imprezy z udziałem wolontariuszy, jak 
promować działania społeczne i stworzyć 
wydarzenie, który przyciągnie tłumy. 
Zaproponujemy uczestnikom model stwo-
rzenia unikatowego produktu społecznego. 
Podczas konferencji uruchomiony zostanie 
licznik 24-godzinnego maratonu pisania 

wniosków konkursowych na najlepszą ini-
cjatywę prospołeczną. Przygotowane będą 
stanowiska komputerowe przeznaczone dla 
wolontariuszy, biorących udział w maratonie. 

LEGNICA POMAGA

OD POMAGANIA
UZALEŻNIENI 

T

Forum ma być platformą wymiany 
doświadczeń, dotyczących działalno-
ści wolontariackiej, ale też inspiracją 
dla młodych osób, szukających dopie-
ro informacji, jak zacząć działać - pod-
kreśla prezydent Tadeusz Krzakowski. 
- Realizując w mieście projekt #TEAM-
Legnica, stawiamy na jego ogromną 
wartość edukacyjną. Nasi wolontariu-
sze muszą mieć dostęp do autoryte-
tów w tej dziedzinie. Poprzez Forum 
chcemy im to zapewnić. Zaprosimy 
też samorządy z Zagłębia Miedziowe-
go, bo nasze działania wolontariackie 
wzbudzają duże zainteresowanie. Kto 
wie, może #TEAMLegnica warto roz-
budować, tworząc #TEAM Zagłębie? 

Aby wziąć udział w I Regionalnym Forum 
Wolontariatu, trzeba będzie zarejestro-

wać się drogą elektroniczną. Więcej szcze-
gółów wkrótce na stronie www.legnica.eu. 

Kontaktuj się z nami w każdej sprawie 
również na www.team.legnica.eu. 

Polub oficjalny profil #TEAMLegnica  
na Facebooku lub napisz  

do nas nawolontariat@legnica.eu.
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Skąd na świecie bierze się dobro? Co 
sprawia, że ludzie chcą bezinteresownie 
zrobić coś dobrego dla innych?

- Dobro tkwi w każdym człowieku, ale po-
trzebne jest odpowiednie środowisko, aby 
mogło się zamanifestować. Na pewno wśród 
pozytywnych ludzi wyzwala się łatwiej niż 
w otoczeniu, które jest hermetyczne albo 
zepsute. Trudno przecenić wpływ rodziców, 
jeśli w wychowaniu dzieci kierują się war-
tościami. Często od nich pierwszych młody 
człowiek uczy się widzieć dobro, dzielić się 
dobrem i tworzyć wokół siebie lepszy świat. 
Tak starałem się postępować na długo zanim 
trafiłem do urzędu i dostałem misję tworze-
nia Centrum Wolontariatu Miejskiego. Już w 
szkole podstawowej organizowałem różne 

akcje o charakterze wolontariackim, choć 
wtedy jeszcze nikt nie używał słów, „wolonta-
riat”, „wolontariusz”. Na takich jak ja, mówiło 
się raczej: „społecznik”.

Objaśnijmy zatem, czym jest miejski 
wolontariat?

- W Legnicy jest ponad trzysta różnego ro-
dzaju organizacji, stowarzyszeń, fundacji, 
klubów. Centrum Wolontariatu Miejskiego to 
taki projekt, który ma te wszystkie podmioty 
spinać, integrować. Chcemy im pomagać we 
wzajemnych kontaktach, żeby nie były ska-
zane na działanie w osamotnieniu, ale mogły 
łączyć siły i razem realizować spektakularne 
inicjatywy na rzecz innych osób czy innych 
instytucji. Centrum Wolontariatu Miejskiego 
ma też dawać możliwość realizowania się jed-

nostkom, które nie chcą formalnie przynale-
żeć do żadnej organizacji, ale czują potrzebę 
zrobienia czegoś pożytecznego.

Jak zostać wolontariuszem w Legnicy?

- To proste. Pierwsze kroki należy skierować 
na stronę internetową www.team.legnica.
eu. Trzeba podpisać zamieszczony tam re-
gulamin i wypełnić formularz, by zostać 
zarejestrowanym w bazie jako wolonta-
riusz. To minimum formalności niezbędne, 
abyśmy wiedzieli, z kim współpracujemy. 
Po zatwierdzeniu zgłoszenia, wolontariusz 
może przeglądać oferty, a potem z różnych 
propozycji współpracy wybierać te, które 
go zainteresują. Obie strony – wolontariusz 
i podmiot, który korzystał z jego pracy – 

mogą się wzajemnie oceniać, wystawiać 
sobie rekomendacje. Wszystkich użytkow-
ników portalu obowiązuje przy tym zasada 
dobrowolności: angażują się tylko wtedy, 
kiedy mają czas i chęć, choć raz zapisani, są 
w bazie tak długo, aż sami się nie wypiszą. 
Nikt ich z tego nie rozlicza. Wolontariusz 
sam tworzy historię swojej aktywności. My 
weryfikujemy wyłącznie ilość godzin, jaką 
poświęcił dla innych, bo po przepracowa-
niu minimum 120 mamy dla niego certyfi-
kat podpisany przez prezydenta Legnicy. 
Do certyfikatu dołączamy suplement, który 
opisuje między innymi: kompetencje, pra-
cowitość czy sumienność wolontariusza. To 
dokumenty, które szczególnie dla młodych 
osób, podejmujących pracę zaraz po szkole, 
mogą być atutem przy negocjowaniu wa-
runków zatrudnienia w firmie.

Powiedział Pan o jednej korzyści z bycia 
wolontariuszem. Są inne?

- Oczywiście. Korzyścią są kontakty, znajo-
mości nawiązane w trakcie działalności wo-
lontariackiej, zdobyte doświadczenie i umie-
jętności. Młodzi ludzie, którzy szukają swego 
miejsca w świecie, mają możliwość spraw-
dzenia w niezobowiązujący sposób, co im 
sprawia frajdę. Jeśli np. komuś nie spodoba 
się praca przy oprawie artystycznej jakiegoś 

wydarzenia, to być może następnym razem 
zgłosi się do obsługi medialnej i tam rozpo-
zna swoje powołanie. My chcemy pilnować 
standardów, chociażby poprzez organizację 
szkoleń, podnosząc tym samym kwalifikacje 
ochotników. Staramy się tworzyć doskona-
łe warunki dla obu stron: żeby organizacja 
miała fajnego, przeszkolonego wolontariu-
sza i żeby wolontariusz czuł się przydatny i 
potrzebny. Warto w tym miejscu podkreślić 
jedną rzecz: #TEAMLegnica to nie jest jakiś 
osobny wolontariat Urzędu Miasta Legnicy, 
ale projekt realizowany w strukturach urzę-

LEGNICZANIE

 > Wszyscy społecznicy, którzy pomagają komukolwiek w czymkolwiek, zasługują na 
docenienie – mówi Jakub Należny, szef Centrum Wolontariatu Miejskiego #TEAMLe-
gnica w rozmowie z red. Piotrem Kanikowskim. Tekst ukazał się na portalu i w tygo-
dniku Legnica 24. 
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du na rzecz wszystkich organizacji, instytucji 
i podmiotów fizycznych, które chcą działać 
w ten sposób. To narzędzie, z którego może 
skorzystać każdy, który go potrzebuje: insty-
tucja, parafia, szkoła, firma, itd.

Co można powiedzieć o legnickim wolon-
tariuszu? To raczej młody człowiek czy 

starszy? Czym się zajmuje?

- Przekrój jest przeogromny. Są wolontariu-
sze przedszkolaki, uczniowie, a także senio-
rzy – już nieczynni zawodowo, ale poświęca-
jący swój czas na działania społeczne. Dużo 
wolontariuszy organizuje się w zakładach 
pracy. Wolontariat pracowniczy to świetna 
forma aktywności i warto ją wspierać.

W Legnicy teraz właśnie trwa konkurs na 
Wolontariusza Roku 2019. Proszę o nim 
opowiedzieć.

- To pierwsza edycja konkursu. Chcemy poka-
zać tych niezwykłych, zwyczajnych ludzi, któ-
rzy na co dzień pomagają innym. Zamierza-
my wyłonić laureatów w pięciu kategoriach: 
Młody Wolontariusz (do 18 lat), Wolontariusz 
(19-59 lat), Wolontariusz Senior (powyżej 60 
lat), Wolontariat Pracowniczy (grupa pracow-
ników danej firmy) i Firma Odpowiedzialna 
Społecznie. Ma być to forma podziękowania 
dla wolontariuszy i pokazania tego, co robią. 
Może ich przykład stanie się impulsem dla 
pozostałych, którzy są chętni, ale do tej pory 
z jakiegoś powodu nie zostali jeszcze wolon-
tariuszami.

Kto zgłasza kandydatury?

- Uważamy, że na docenienie zasługują 
wszyscy społecznicy, którzy pomagają ko-

mukolwiek w czymkolwiek. Dlatego prawo 
zgłaszania kandydatów do tytułu mają nie 
tylko organizacje, szkoły, fundacje, itp., ale też 
osoby fizyczne. Wnioski są do pobrania na 
portalu wolontariackim www.team.legnica.
eu. Jeszcze do 22 października każdy może je 
wypełnić i złożyć. Później zbierze się Kapitu-
ła i dokona wyboru laureatów. Na uroczystej 

gali 6 grudnia odbędzie się ogłoszenie wyni-
ków oraz wręczenie statuetek.

Centrum Wolontariatu Miejskiego nie 
ogranicza się do koordynowania cudzych 
działań, ale też samo jest organizatorem 
takich działań, jak np. #Ekopozytywni Idą 
w Miasto. Na czym to polega?

- Chcemy inspirować legniczan do angażo-
wania się w troskę o przestrzeń publiczną. 

#Ekopozytywni Idą w Miasto to działanie o 
charakterze ekologicznym. Od czasu do cza-
su jako Ekopozytywni wchodzimy w różne re-
jony miasta, by sprzątać, sadzić roślinność czy 
edukować. Zachęcamy mieszkańców do dba-
nia o środowisko naturalne i dajemy dobry 
przykład tym, którzy śmiecą, brudzą, niszczą 
nasze wspólne otoczenie. Drugi nasz projekt 
to #Team Od Podstaw – działanie mające na 
celu wdrażanie świadomego wolontariatu 
od przedszkola przez szkoły podstawowe i 
średnie. Traktujemy je jako lekcje wrażliwości 
na potrzeby innych. Uświadamiamy młodym 
ludziom, że żyjemy we wspólnej przestrzeni, 
razem, a nie każdy indywidualnie.

A na czym polega projekt „Uzależnieni 
od pomagania”?

- Jest to projekt wpisany w program promo-
cji zdrowia „Zdrowa Legnica”, realizowany 
wspólnie w ramach współpracy z KGHM Pol-
ska Miedź S.A. Cieszymy się, że działanie wo-
lontariackie wpisało się w realizowaną przez 
KGHM misję firmy społecznie odpowiedzial-
nej. Mamy nadzieję, że poprzez realizację 
wielu działań w ramach tego projektu uda 
się nam zachęcić nie tylko młode osoby do 
pomagania innym. W grudniu zorganizuje-
my I Regionalne Forum Wolontariatu, które 
będzie doskonałą przestrzenią do wymiany 
dobrych praktyk w zakresie realizowania 
działań społecznych przy wsparciu wolon-
tariuszy. Jestem przekonany, że poprzez 
organizację tego dużego przedsięwzięcia 
w Legnicy uda się nam zainspirować orga-
nizatorów wolontariatu do realizowania 
ciekawych inicjatyw, a wolontariuszom 
udowodnić, że czas poświęcany innym spo-
łecznie nie jest czasem zmarnowanym, lecz 
inwestycją w przyszłość. Liczymy także, że 
dzięki Forum otworzy się wszystkim furtka 
do współpracy z instytucjami, organizacjami 
i wolontariuszami w całym regionie byłego 
województwa legnickiego. Projekt „Uzależ-
nieni od pomagania” to forma społecznego 
coachingu, motywowania ludzi do działania 
na rzecz innych.



9

www.legnica.eu

Legnicki Informator KulturalnyLegnicki Informator Kulturalny 9

▸ 2 listopada  /  sobota  /  godz. 14.40
MKS Miedź Legnica S.A – Radomiak Radom
Mecz I ligi piłki nożnej 
Stadion im. Orła Białego  /  bilety  /  org. MKS Miedź Legnica S.A. 

▸ 4 listopada  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica – KS Forza  
Wrocław
Mecz piłki ręcznej mężczyzn - I LIGA 
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  /  org. MSPR Siódemka Miedź 
Legnica

▸ 6 listopada  /  środa /  godz. 10.00
Rejonowy Przegląd Działalności Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych „Tęczowe mosty”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK, Caritas

▸ 6 listopada  /  środa  /  godz. 18.00
„Umarli... Znajomi... Kochani”
Wieczór wspomnień o legniczanach, którzy  
odeszli w latach 2018–2019
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP, TML Pro Legnica 

▸ 8 listopada  /  piątek /  godz. 10.00
Rejonowy Konkurs Poezji Patriotycznej 
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ 8 listopada  /  piątek /  od godz. 16.30
Bieg Niepodległości
ulice Starego Miasta  /  opłata startowa  /  org. OSiR

▸ 8 listopada  /  piątek  /  godz. 17.00
„Nasze Najnowsze 2018”
- wernisaż wystawy
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum MIedzi

▸ 8 listopada  /  piątek  /  godz. 18.00
„Nic poważnego (?)”  
- wernisaż wystawy Magdaleny Kozieł-Nowak
Galeria Satyrykon  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ 8 listopada  /  piątek /  godz. 19.00
Koncert charytatywny dla Stasiastego
- DILER, Royal Beggars, Maria Nefeli 
Ga-Ga Zielone Żabki  
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska  /  wstęp - 10 zł  /  org. LCK

▸ 9 listopada  /  sobota 
VII Rajd EKO 
Legnica - Ścinawa  /  odpłatność - 125 zł  /  org. PTTK

 ▸ 9 listopada  /  sobota  /  godz. 10.00
Konferencja „Katolik świecki wobec  
wyzwań współczesnej kultury”
Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Jana Pawła II  /   
wstęp wolny  / org. Rada Katolików Świeckich przy Biskupie 
Legnickim 

▸ 9 listopada  /  sobota  /  godz. 16.00
„Na biało i czerwono” – spotkanie z muzyką
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza 
/  wstęp wolny  /  org. LBP

KALENDARIUM  
IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH 

KONCERT CHARYTATYWNY DLA STASIASTEGO
Koncert charytatywny dla Stanisława „Stasiastego” Delimaty, 
wieloletniego muzyka legnickich kapel, m.in. Marii Nefeli, Zielo-
nego Groszka, który od kilku miesięcy walczy z ciężką chorobą. 
Wystąpią: DILER - music band, Royal Beggars, Maria Nefeli oraz 
Ga-Ga Zielone Żabki .

▸  8 listopada  /  piątek /  Spiżarnia, ul. Piastowska

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
Legnicki Bieg Niepodległości jest wyjątkowy. Zawsze odbywa 
się wieczorem, w świątecznej scenerii ulicy Najświętszej Marii 
Panny. Adresowany jest do wszystkich: od lat 5 do 105 lat. Każdy 
z uczestników biegu, po przekroczeniu linii mety otrzyma pa-
miątkowy medal. Przysmakiem sportowego Święta Niepodle-
głości będzie gulasz z gęsi.  

▸  8 listopada  /  piątek /  ulice Starego Miasta

NASZE NAJNOWSZE 2018
Wystawa inauguruje nowy cykl prezentacji zabytków, jakie co-
rocznie wzbogacają zbiory Muzeum Miedzi. Wśród nich znajdzie 
się ozdoba kolekcji - portret żony wybitnego legnickiego artysty, 
Theodora Blätterbauera z 2. połowy XIX wieku.

▸  8 listopada  /  piątek  /  Muzeum Miedzi
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FESTIWAL „CO NAM W DUSZY GRA?”
Festiwal Piosenki, nowa impreza MCK adresowany jest do 
uczniów klas VII i VIII, wokalistów, którzy zaprezentują w Legnicy 
jedną piosenkę w języku polskim o dowolnej tematyce – mile 
widziane będą radosne, optymistyczne utwory. 

▸  16 listopada  /  sobota  /  MCK, ul. Mickiewicza

LEGNICKI PIKNIK PATRIOTYCZNY
Główne uroczystości legnickiego Świeta Niepodległości jak za-
wsze odbędą się w ramach Pikniku Patriotycznego.  W programie 
m.in.: przysięga klas mundurowych Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 3, prezentacja X Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. 
broni Stanisława Maczka w Świętoszowie, koncerty oraz wielki 
polonez  legniczan. 

▸  11 listopada  /  poniedziałek  /  Rynek
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▸ 9 listopada  /  sobota  /  godz. 17.00
MKS Ikar Legnica – MKS Olavia Oława
Mecz II ligi piłki siatkowej mężczyzn 
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  /  wstęp wolny  /  org. MKS Ikar Legnica

▸ 10 listopada  /  niedziela  /  godz. 6.00-15.00
Jarmark Staroci
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica 

▸ 11 listopada  /  poniedziałek 
Niepodległościowa Wycieczka - Góra Św. Anny
Legnica - Góra Św. Anny  /  odpłatność - 85 zł  /  org. PTTK 

▸ 11 listopada  /  poniedziałek  
Legnicki Piknik Patriotyczny
Rynek  /  wstęp wolny  /  org. LCK

 godz. 10.00
 Uroczysta Msza św. za Ojczyznę  /Katedra/
 godz. 11.15
 Ślubowanie klas mundurowych VII LO 
 godz. 12.0 - 17.00 
 - „Do Hymnu!” - wspólne odśpiewanie hymnu
  narodowego
 - Koncert Zespołu „Rota” ze Złotoryi
 - Polonez na sto jeden par
 - „Żywa flaga” - zbiorowe zdjęcie Legniczan
 - Piknik militarny 10. Brygady Kawalerii Pancernej  
  im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie
 - pokazy służb mundurowych
 - narodowe tańce w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca
  „Legnica”
 - Biało-czerwony pokaz mody legnickich seniorów 
 - premiera teledysku zespołu „Metal Reviver”

▸ 11 listopada  /  poniedziałek  /  godz. 11.00-17.00
„Spotkania z Matejką” 
Muzeum Miedzi  /  wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ 11 listopada  /  poniedziałek  /  od godz. 12.30
„Spotkanie ze szkłem”
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 12 listopada  /  wtorek  /  godz. 18.00
„Legniczanie znani i lubiani” 
- spotkanie z Edwardem Wiśniewskim
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ 14 listopada  /  czwartek  /  godz. 18.00
Duszpasterstwo Ludzi Pracy`90
„Egzorcyzmy w praktyce Kościoła” - wykład
ks. prof. Stanisława Araszczuka
Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Jana Pawła II  /  wstęp wolny  
/ org. Duszpasterstwo Ludzi Pracy `90

▸ 14 listopada  /  czwartek  /  godz. 18.00
Kawiarenka Obywatelska
Art Cafe Modjeska  /  wstęp wolny  /  org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 15 listopada  /  piątek /  godz. 17.00
Rejonowy Konkurs Plastyczny  
„Sprzątanie to fajne zadanie”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 16 listopada  /  sobota /  godz. 10.00
Festiwal Piosenki dla Młodzieży  
„Co nam w duszy gra?”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

MUZYKA PINK FLOYD - „THE WALL”   
Koncert Muzyka Pink Floyd to połączenie widowiska multime-
dialnego z nową formą kultowych utworów zespołu Pink Floyd 
w polskim tłumaczeniu oraz w wykonaniu zespołu „Spare Bricks”. 
Widowisko powstałe z okazji czterdziestolecia albumu „The Wall” 
zyskało zupełnie nową oprawę wizualną, która wzmacnia wymo-
wę albumu. 

▸  16 listopada  /  sobota  /  Sala Maneżowa Akademii
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XV SPOTKANIE KOBIET Z KATARZYNĄ BOSACKĄ 
„ZDROWIE TO NAS RODZINNE”
Gościem specjalnym będzie Katarzyna Bosacka,  dziennikarka, 
autorka i scenarzystka programów telewizyjnych i edukacyj-
nych, specjalistka od zakupów spożywczych i wszelakich, nie-
strudzona bojowniczka o prawa konsumenckie. Współtworzyła 
i prowadziła w TVN Style kultowe programy  „Wiem, co jem” oraz 
„Wiem, co kupuję„..

▸  20 listopada  /  środa  /  LETIA Business Center

Koncert SKORPIONALIA
Koncertowe „Skorpionalia” to cykl imprez organizowanych za-
wsze w listopadzie przez zespół TZN Xenna. Legnickie skorpiony 
i ich przyjaciół bawić i integrować będą zespoły ze sceny punk 
rockowej. Wystąpią: TZN XENNA - muzyka latających żab/punk 
-  Warszawa, REDAKCJA , IZERBEJDŻAN, Dobra – Dobra, The Vets.

▸  16 listopada  /  sobota  /  Klub Spiżarnia, ul. Piastowska
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▸ 16 listopada  /  sobota  /  godz. 10.00
Zawody Pływackie na Delfinku
Basen Delfinek, ul. Polarna  /  wstęp wolny / org. OSiR

▸ 16 listopada  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
– WKS Grunwald Poznań  
Piłka ręczna mężczyzn - I LIGA
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź 
Legnica

▸ 16 listopada  /  sobota  /  godz. 19.00
Muzyka Pink Floyd - „The Wall”  
wyk. Spare Bricks 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety  /  org. NuMedia, LCK

▸ 16 listopada  /  sobota  /  godz. 19.00
Koncert „Skorpionalia”
TZN XENNA, REDAKCJA , IZERBEJDŻAN, 
Dobra – Dobra, The Vets
Klub Spiżarnia, ul. Piastowska  /  bilety - 35, 45 zł  /  org. LCK

▸ 17 listopada  /  niedziela  /  godz. 18.00
Koncert zespołu HURABAN 
Teatr Modrzejewskiej, Scena Gadzickiego  /  bilety - 20 zł  /   
org. Teatr Modrzejewskiej

▸ 20 listopada  /  środa  / godz. 10.00   
XIII Turniej Wiedzy Ekologicznej 
„Misja – klimat” 
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 20 listopada  /  środa /  godz. 17.30
XV Spotkanie Kobiet z Katarzyną Bosacką
„Zdrowie to u nas rodzinne”
LETIA Business Center  /  wstęp wolny  /  org. UM Legnica 

▸ 22 listopada  /  piątek  /  godz. 10.00
Rejonowy Konkurs Recytatorski
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK 

▸ 22-23 listopada  /  piątek - sobota  
XXXV Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy  
Dzieci Szkół Podstawowych
CKZiU, ul. Lotnicza  /  wstęp wolny  /  org. PTTK 

▸ 22-29 listopada  /  piątek, sobota, piątek  
Festiwal Form Audiowizualnych  
INTERMEDIALE 2019 
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bezpłatne wejściówki  
w Galerii Satyrykon  /  org. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 
Artystycznych i Kulturalnych NETCETERA, LCK, Galeria Sztuki

 22 listopada (piątek), godz. 18.00, Galeria RING
 - wernisaż wystawy „25. Intermediale” oraz promocja 
  dwupłytowego wydawnictwa jubileuszowego festiwalu

 22 listopada (piątek), godz. 19.00, Akademia Rycerska
 - Radio Internazionale (Polska) - performans audiowizualny
 - Scattering (Włochy) - performans audiowizualny

 23 listopada (sobota), godz. 19.00, Akademia Rycerska
 - Haco (Japonia) - performans audiowizualny
 - Inire (Polska) - performans audiowizualny
 - Richard Scott (Anglia/Niemcy) - performans audiowizualny

 29 listopada (piątek), godz. 19.00, Akademia Rycerska
 - Tuna Pase (Hiszpania/Turcja) - performans audiowizualny
 - White Nerve Connection (polska) - performans  
  audiowizualny

Festiwal Form Audiowizualnych 
INTERMEDIALE
Festiwal prezentuje potencjał nowych mediów i technologii  
w sztukach audiowizualnych oraz twórcze eksperymenty w dzie-
dzinie dźwięku i obrazu.  W programie znajdą się audiowizual-
ne performanse z gatunku elektroakustyki, elektroniki i muzyki 
eksperymentalnej z Japonii, Turcji, Niemiec, Włoch oraz Polski. 
Koncertom będą towarzyszyły pokazy wideo artu, wykłady  
i warsztaty oraz jubileuszowa wystawa. 

▸  22-29 listopada  /  piątek - niedziela  /  instytucje kultury
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubracz-
ku… Każdy posiada, bądź posiadał własnego, ulubionego misia 
pluszowego. MCK zaprasza dzieci – małe i duże – ze swoim uko-
chanym misiem (nie tylko pluszowym) do wspólnej zabawy przy 
muzyce, udziału w zajęciach plastycznych i czytelniczych. 

▸  23 listopada  /  sobota  /  MCK, ul. Mickiewicza

KONCERT STREFA DE
Gwiazda wieczoru - THE SIXPOUNDER, czołowy przedstawiciel 
polskiej sceny groove i melodic metalu wystąpi w ramach tra-
sy koncertowej „Killer King 2019 Tour”, promującej premierowy 
materiał z nowego wydawnictwa „Killer King Volume 1”, wzboga-
cony o wybór najmocniejszych muzycznych petard z dotychcza-
sowego dorobku wrocławskiej grupy. 
▸  29 listopada  /  piątek  /  Klub Spiżarnia

29. OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MALARSTWA 
MŁODYCH PROMOCJE
Od dwudziestu dziewięciu lat Galeria Sztuki organizuje wysta-
wę i konkurs dla absolwentów krajowych wyższych uczelni pla-
stycznych, którzy otrzymali dyplom w pracowni malarstwa. Ideą 
Przeglądu jest prezentacja i dokumentacja poszukiwań twór-
czych najmłodszego pokolenia malarzy oraz ułatwienie młodym 
twórcom startu w dojrzałe życie artystyczne

▸  29 listopada  /  piątek  /  Galeria Sztuki, pl. Katedralny

▸ 22-24 listopada  /  piątek - niedziela  /  godz. 9.00
XX CUPRUM CUP International Karate WKF 
- Polish Open 2019
Hala ZSI, ul. Wierzyńskiego  / wstęp wolny /  org. KKS Tora 
Legnica 

▸ 22 listopada  /  piątek  /  godz. 17.30
Wieczór musicalowo-operetkowy
w Klubie AGATKA 
Klub „Agatka”, ul. Artyleryjska  /  wstęp wolny - wejściówki 
/  org. KM „Agatka”

▸ 23 listopada  / sobota  /  godz. 12.00
Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny - zapisy  /  org. MCK 

▸ 23 listopada  /  sobota  
MKS Miedź Legnica S.A – Sandecja Nowy Sącz
Mecz I ligi piłki nożnej 
Stadion im. Orła Białego  /  bilety /  org. MKS Miedź Legnica S.A.

▸ 26 listopada  / wtorek  /  godz. 17.00
Wykład performatywny o sztuce wideo 
i sztuce nowych mediów - dr Małgorzata
Dancewicz
Galeria Ring, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ 27 listopada  /  środa  /  godz. 16.30
Spotkanie Krajoznawcze - promocja nowych 
przewodników turystycznych
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. PTTK

▸ 28 listopada  /  czwartek  /  godz. 17.00
„Gawędy o Legnicy” Rogera Piaskowskiego 
i Wojciecha Morawca
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. Stowarzyszenie  
Pamięć i Dialog  /  LBP

▸ 29 listopada  /  piątek  /  godz. 17.00
Rejonowy Konkurs Plastyczny 
„Pszczółka – moja przyjaciółka”
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny - zapisy  /  org. MCK

▸ 29 listopada  /  piątek  /  godz. 18.00
29. Ogólnopolski Przegląd 
Malarstwa Młodych PROMOCJE
- wernisaż wystawy
Galeria Sztuki, pl. Katedralny  /  wstęp wolny  /  org. Galeria 
Sztuki

▸ 29 listopada  /  piątek  /  godz. 19.00
KONCERT STREFA DE…  
THE SixPounders, Heat Affected Zone, 
Across the Shade, Microgravity 
Klub Spiżarnia  /  bilety - 25, 35 zł  /  org. LCK 

▸ 30 listopada  /  sobota 
Wycieczka z Rodziną 
Spacer Andrzejkowy do Borowic
Legnica -  Przesieka  /  odpłatność - 85 zł  / org. PTTK 

▸ 30 listopada  /  sobota  /  godz. 18.00
MSPR Siódemka Miedź Legnica 
– SPR BÓR Oborniki Śląskie
Mecz piłki ręcznej mężczyzn I LIGA
Hala OSiR, ul. Lotnicza  /  bilety  / org. MSPR Siódemka Miedź 
Legnica
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STREFA TEATRU

▸ 2, 3 listopada  /  sobota, niedziela  /  godz. 19.00   
„Popiół i diament- zagadka nieśmiertelności”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 40, 35 zł, 30 zł  /  org. Teatr 

▸ 9, 10 listopada  /  sobota , niedziela /  godz. 19.00
▸ 12 listopada  /  wtorek  /  godz. 11.00
„Klasyczna koprodukcja”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 50, 30, 25 zł  /  org. Teatr

▸ 21, 22 listopada  /  czwartek, piątek  /  godz. 10.00   
▸ 23, 24 listopada  /  sobota, niedziela  /  godz. 18.00   
„Biesy”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 35 zł, 30 zł  /  org. Teatr

▸ 28 listopada  /  czwartek  /  godz. 11.00   
„Polowanie na Snarka”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 22, 25, 30 zł /  org. Teatr 

▸ 30 listopada  /  sobota  /  godz. 19.00   
„Orkiestra”
Teatr Modrzejewskiej  /  bilety - 35, 30 zł  /  org. Teatr

RAUT U PIŁSUDSKIEGO
Raut, z definicji eleganckie przyjęcie, na których obowiązywały 
stroje wieczorowe nawiązuje do tradycji dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Królować będzie muzyka i klimat lat 20. oraz 30. 
Nie zabraknie patriotycznych akcentów ani dobrej zabawy. 

▸  10 listopada  /  niedziela  /  Akademia Rycerska

Spektakl KLASYCZNA KOPRODUKCJA
Bazą dla scenariusza były rozmowy i improwizacje aktorów  
Teatru Dramatycznego w Batumi i Teatru Modrzejewskiej. Każdy 
z obrazów spektaklu pokazuje inny punkt styku Polski i Gruzji  
- podobne doświadczenie historyczne, łączącą oba kraje postać, 
wspólne traumy czy w końcu podobne narodowe kompleksy.

▸  9, 10, 12 listopada  /  Teatr Modrzejewskiej

Spektakl BIESY
Jedna z największych powieści wszech czasów, arcydzieło Do-
stojewskiego. Kryminalna fabuła, oparta na faktach, opowiada o 
rewolucjonistach z małego miasteczka wplątanych w pospolitą 
zbrodnię. Kulisy prowincjonalnego spisku obnażają niezmienne 
od wieków ludzkie słabości i mechanizmy manipulacji.

▸  21, 22, 23, 24 listopada  /  Teatr Modrzejewskiej

STREFA  SENIORA 

▸ od 4 listopada /  poniedziałki  /  godz. 15.00
„Złote Ręce” - warsztaty sekcji rękodzieła  
artystycznego
LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ od 5 listopada  /  wtorki  /  godz. 16.00
Przyjazna Kawiarenka +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE 

▸ 7, 14, 21, 28 listopada  /  czwartki  /  godz. 18.30
„Bądź Razem z Nami” 
- spotkania integracyjne
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II  /  opłata - 15 zł   /  org. PSSE,
Diecezjalne Centrum Edukacyjne im Jana Pawła II

▸ od 7 listopada  /  czwartki  /  godz. 10.00
„Rękodzieło – sposób na nudę”
Spotkania miłośników robótek ręcznych
TML Pro Legnica, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. TML Pro Legnica

▸ od 8 listopada  /  piątki  /  godz. 16.00
Klub +50 
Siedziba PSSE ul. Zielona 13 of  /  wstęp wolny / org. PSSE

▸ 10 listopada  /  niedziela  /  godz. 18.00
Raut u Piłsudskiego. Bal Niepodległościowy
Sala Maneżowa Akademii Rycerskiej  /  bilety -30 zł: Galeria
Satyrykon /  org. Centrum Seniora LCK 

▸ 21 listopada  /  czwartek  /  godz. 18.30-22.30
Wielki Bal z okazji Dnia Seniora
Centrum Spotkań im. Jana Pawła II  /  wpisowe - 40 zł   /   
org. PSSE, Diecezjalne Centrum Edukacyjne im Jana Pawła II 

▸ 22 listopada  /  piątek  /  godz. 12.00
„Perła Kaukazu” - spotkanie podróżnicze 
z cyklu „Ciekawy Senior” 
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. A. Mickiewicza   
/  wstęp wolny   /  org. LBP
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PROMOCJE
29. edycja wystawy i konkursu dla absolwentów uczelni pla-
stycznych. Na wystawie zobaczymy prace 25 artystów wybra-
nych spośród 54 autorów z 11 uczelni, którzy zgłosili 158 prac. 
Głównym celem imprezy jest prezentacja i dokumentacja pierw-
szych samodzielnych prac malarskich młodych twórców oraz 
ułatwienie im startu w dojrzałe życie artystyczne. 

▸  do 14 grudnia  /  Galeria Sztuki, pl. Katedralny

WYSTAWA MAGDALENY KOZIEŁ-NOWAK 
Artystka mieszka i pracuje w Jaworze. Jest absolwentką Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, autorką ilustracji i projektów 
do kilkudziesięciu książek, tworzy również rysunek satyryczny. 
Od 2007 r. współpracuje z wieloma wydawnictwami (m.in. Nasza 
Księgarnia, Literatura, Egmont, Wilga, WSiP, MAC Edukacja).

▸  do 26 listopada  /  Galeria Satyrykon

14

STREFA WYSTAW

▸ od 4 listopada do 13 grudnia
„Skazani na karę śmierci i ich losy” 
– wystawa ze zbiorów IPN
Galeria LOŻA LBP, ul. Piastowska  /  wstęp wolny  /  org. LBP

▸ od 8 listopada
„Nasze Najnowsze 2018”
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi 

▸ do 16 listopada
Polskie szkło artystyczne. 1949–2019. 
Mistrzowie. Europejski Festiwal Szkła 2019
Galeria Ring  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki 

▸ od 21 listopada do 21 grudnia  
Festiwal Form Audiowizualnych INTERMEDIALE
Galeria RING, Rynek  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki,  
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Artystycznych  
i Kulturalnych NETCETERA

▸ do 26 listopada
Magdalena Kozieł-Nowak NIC POWAŻNEGO (?)  
Galeria Satyrykon  /  wstęp wolny  /  org. LCK

▸ do 14 grudnia
29. Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych 
PROMOCJE
Galeria Sztuki, pl. Katedralny   /  wstęp wolny  /  org. Galeria 
Sztuki 

▸ do 31 grudnia
MATEJKO
Muzeum Miedzi  /  bilety, wstęp wolny  /  org. Muzeum Miedzi

▸ do 31 grudnia
40 lat SREBRA w Legnicy
Otwarta Pracownia Sztuki  /  wstęp wolny  /  org. Galeria Sztuki

▸ do 31 marca
„Tory historii.  175 lat kolei w Legnicy”
Muzeum Miedzi /  wstęp wolny, bilety  /  org. Muzeum Miedzi

▸ 4 listopada  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
- „Polegaj na mnie”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

▸ 18 listopada  /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
- „Kamerdyner”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

▸ 20 listopada  /  środa  /  godz. 11.00
Klub Filmowy Osób Niewidomych
„Dzień świra”
Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych LBP, ul. Mickiewicza 
/ wstęp wolny / org. LBP, Polski Związek Niewidomych

▸ 25 listopada /  poniedziałek  /  godz. 18.00
Klub Miłośników Filmu 
- „Green Book”
Kino Piast  /  opłata miesięczna KMF - 15 zł  /  org. LCK

„NASZE NAJNOWSZE 2018”
Wystawa inauguruje nowy cykl prezentacji zabytków, jakie co-
rocznie wzbogacają kolekcję Muzeum Miedzi. Zaprezentowa-
ny zostanie cenny portret żony wybitnego legnickiego artysty, 
Theodora Blätterbauera z 2.połowy XIX wieku, nie znany do tej 
pory drzeworyt ukazujący Bitwę pod Legnicą z 1241 roku, rzeźba 
prof. Czesława Dźwigaja podarowana Muzeum przez artystę, al-
bum fotograficzny rodziny Hahn, zespół pięknie dekorowanych 
żelazek z XVIII i XIX w., tabakierki, cukiernice, numizmaty oraz 
materiały zabytkowe z cmentarzyska kultury łużyckiej w Duninie 
odkryte podczas budowy drogi ekspresowej S3.

▸  od 8 listopada  /  Muzeum Miedzi

STREFA KINA 
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STREFA EDUKACJI 

ORGANIZATORZY IMPREZ
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„ANDRZEJKOWE CZARY MARY”
Magiczne warsztaty kreatywne i naukowe dla dzieci. W progra-
mie warsztatów kreatywnych: zaczarowane świeczki i świeczni-
ki, magiczne błyszczyki dla wróżek, oryginalne mydełka, słodkie 
wróżby. W programie warsztatów naukowych znajdą się przy-
goda i zabawa w odkrywanie zagadek otaczającego nas świata,  
zabawne eksperymenty i doświadczenia. 

▸  29 listopada  /  piątek  /  Klub Mieszkańców AGATKA

CZWARTKI W BIBLIOTECE MCK
MCK zaprasza dzieci, które chcą w sposób atrakcyjny i twórczy 
spędzić czas wolny na czwartkowe zajęcia, podczas których 
można wykonać własne dzieła plastyczne a także posłuchać  
bajek i opowiadań. 

▸  od 7 listopada  /  czwartki  / MCK, ul. Rataja

▸ od 4 listopada   /  poniedziałek - piątek  
„Biblioteka Przyjazna Maluchom” 
- zajęcia dla najmłodszych
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ od 4 listopada  /  poniedziałki  /  godz. 16.00
Kreatywne poniedziałki w MCK
MCK, ul. Mickiewicza  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ od 4 listopada  /  poniedziałki  /  godz. 16.00
Przygoda z planszówkami
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ od 4 listopada  / poniedziałki  / godz. 16.15
Laboratorium Rozwoju Dziecka 
– logorytmika
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe  /  org. KM „Agatka”

▸ 4 listopada  /  poniedziałek  /  godz. 16.30
„Super babcia, super dziadek” 
- warsztaty „Jesienne inspiracje”
Filia Dziecięco-Młodzieżowa nr 2 LBP, ul. Pomorska  /  wstęp 
wolny  /  org. LBP 

▸ od 5 listopada  /  wtorki, czwartki, piątki
Cała Polska Czyta Dzieciom
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej /  wstęp wolny  / org. LBP

▸ od 7 listopada  /  czwartki  /  godz. 16.00
Czwartki w bibliotece z MCK
MCK, ul. Rataja  /  wstęp wolny  /  org. MCK

▸ od 8 listopada  /  piątki  /  godz. 13.00-15.00
„Twórcze piątki” 
– zajęcia plastyczne dla dzieci
Filia nr 11 LBP, ul. Drohobycka  /  wstęp wolny  /  org. LBP 

▸ 8, 15 listopada  /  piątki  /  godz. 15.00-18.00
Otwarta Pracownia Sztuki 
- spotkania z batikiem
Otwarta Pracownia Sztuki, ul. Chojnowska  /  wstęp wolny  /  
org. Galeria Sztuki 

▸ 9, 21 listopada  /  sobota  / godz. 12.00, 13.00 
„Lego przygoda” 
- kreatywna zabawa z „Brick 4 kidz”
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe  /  org. KM „Agatka” 

▸ 13, 21 listopada  /  czwartki  
„Moje małe muzykowanie” 
Filie Legnickiej Biblioteki Publicznej  / wstęp wolny  /  org. LBP

▸ 15 listopada  /  piątek  / godz. 17.30 
„Ceramiczna przygoda” -  warsztaty
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe  /  org. KM „Agatka”

▸ 18-29 listopada  /  pon. - pt.  /  godz. 10.00-14.00
Wystawa harmonii i akordeonów 
z kolekcji  Jana Plewczyńskiego oraz warsztaty 
muzyczne
TML Pro Legnica, Rynek /  zapisy  /  org. TML Pro Legnica

▸ 29 listopada  /  piątek  / godz. 17.15
„Andrzejkowe Czary Mary” 
- warsztaty
Klub Mieszkańców „Agatka”  /  wpisowe  /  org. KM „Agatka”

▸ Duszpasterstwo Ludzi Pracy ‘90  ul. Rataja 23, kontakt@dlp90.pl
▸ Diecezjalne Centrum  
 Edukacyjne im. Jana Pawła II  pl. Wyszyńskiego; tel. 695 321 213, 
▸ Galeria Sztuki pl. Katedralny 1; tel. 76 856 51 26 
▸ Klub Mieszkańców „Agatka” ul. Artyleryjska 40; tel. 76 723 09 83
▸ KKS Tora ul. .Mickiewicza 21; tel. 76 722 13 57
▸ Klub Sztuk Walki „Shodan” ul.  605 392 308
▸ 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 
▸ MKS Miedź Legnica S.A. Stadion, trybuna C, tel. 76 744 26 67
 MKS Ikar Legnica ul. Piastowska 3, tel. 76 72 33 307
▸ MSPR Siódemka Miedź Legnica Rynek 34, tel. 76 862 67 08
▸ Muzeum Miedzi ul. Partyzantów 3; tel. 76 862 49 49
▸ OSiR ul. NMP 7; 76 723 38 01
▸ PSSE - Polskie Stowarzyszenie  
 Szczęśliwych Emerytów  ul. Zielona 13;  tel. 604 184 190
▸ PTTK Rynek 27; tel. 76 856 51 63
▸ SDK „Kopernik” ul. Koziorożca 9; tel. 76 723 09 82
▸ Stowarzyszenie Pamięć i Dialog ul. Staszica 2/6 
▸ Stowarzyszenie Netcetera tel.  505 057 027
▸ Towarzystwo Miłośników  
 Legnicy PRO LEGNICA Rynek 5/6; tel. 76 852 59 48 
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